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Wstęp 
Opracowanie to powstało przy okazji moich rodzinnych poszukiwań genealogicznych, 

chciałam uzyskać potwierdzenie faktu, że któraś z moich pra...babek była ciotką Stefana 

Złotnickiego. Jak się okazało, znane dotychczas materiały dotyczące rodziny Złotnickich, 

pełne były sprzeczności i błędów i to nawet u autorów posiadających tytuły naukowe. 

Zaczęłam szukać sama i o dziwo, nie było to wcale trudne, pobliskie archiwa były pełne 

nieznanych i niewykorzystanych dotychczas materiałów. Poszukiwanie zajęło mi wprawdzie 

kilka lat, ale było niejako marginesem prowadzonych badań. Zresztą co i rusz znajdują się 

nowe nieznane fakty uzupełniające wiedzę o mieście i rodzinie Złotnickich. Niniejsze 

opracowanie jest poprawioną i uzupełnioną wersją wydania papierowego z 2010 roku.  

Zdecydowałam, że ciekawsze będzie podawanie pełnej wersji tekstów w formie nie 

przetworzonej, zalecanej dla materiałów archiwalnych, zachowuje to ducha tamtej epoki i 

pozwala czytelnikom na uruchomienie własnej wyobraźni. Nie zamieszczałam także zbyt 

wielu przypisów, w tekstach sprzed 200 lat trzeba by wyjaśniać właściwie wszystko, 

zostawiam to wiedzy i intuicji czytelników. Nie planowałam napisania dzieła naukowego, 

bardziej interesujące wydawało się poznanie historii rodziny, życia poszczególnych jej 

członków, ich emocji, słabości, dążeń,  jednym słowem borykania się z życiem i losem 

 Część druga powstanie miasta zaistniała niejako przy okazji, pozwoliła na 

zamieszczenie rozproszonych po różnych źródłach informacji o mieście i jego mieszkańcach. 

Wyjaśnieniu, lub sprostowaniu uległo kilka kwestii takich jak właściwy znak rodowy, czyli 

herb, jakiego używała rodzina Złotnickich, opinia jakoby opiekunowie nieletnich dzieci po 

Feliksie Złotnickim zbudowali nowy kościół, czy też data sprowadzenia osadników do miasta. 

Nawet miejsce pochówku Stefana Złotnickiego bywa czasem tematem rozważań, chociaż 

sprawa jest całkowicie jasna, były też niejasności co do usytuowania największego, a  dziś już 

nie istniejącego, stawu znaleziona mapa całkowicie rozwiewa wątpliwości. Mam jednak 

świadomość, że upłynie dużo czasu zanim te fakty trafią do powszechnej świadomości, ciągle 

jeszcze cytowane są dane zawarte w starszych źródłach.  

Cześć trzecia to umowy notarialne zawarte przez Stefana Złotnickiego z osadnikami, 

cytowany numer aktu notarialnego pozwala na szybkie odnalezienie właściwego dokumentu 

zainteresowanym rodzinom. 

Zostało jeszcze wiele spraw niewyjaśnionych, pole do pracy dla następnych badaczy, 

którym życzę powodzenia.  

                                          EN 
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Genealogia rodziny Nowina Złotnickich 

 

Mikołaj † 1696, rotmistrz piechoty łanowej, pułkownik JKM, cześnik koronny, chorąży 

poznański & a.1674, Anna z Chełmu podstolanka krakowska, c. Krzysztofa Ścibora 

Chełmskiego, 2v.1699.VI.2 Kraków, Stanisław Hulewicz chorąży chorągwi usarskiej 

królewicza Jakuba, 

   A. Marianna Anna Salomea † 1745 & Kraków, Stanisław Nieczuja Dembiński 1669-97,  

       2v.a.1706, Józef Nałęcz Małachowski kasztelan inowłodzki, s. Franciszka kasztelana  

       sieradzkiego i Heleny Grabskiej, 

   B. Andrzej *1674.X.29, † po 1727, dz. Smuszewa, Złotkowy, Sprowy, Wywła,  

       Dzierzbina & a.1701, Marianna z Przecławic † a.1715, c. Marcina Krupki  

       Przecławskiego i Zofii z Czarnocina, 2v. Helena Krzeszówna  

       3v.1716, Zofia Urbańska c. Piotra, 1v. Zygmunt Konarski podkomorzyc pomorski, 

      4v. a.1722, Marianna Poraj Pstrokońska † po 1783, dz. d. Zduńska Wola,  

      c. Konstantyna i Domicelli Więckowskiej,  

  1.Zygmunt † 1769.IX.30, bpt.                                 

  2.Wiktoria & Stanisław Psarski *ok.1740, † 1780 Zduńska Wola, s. Kazimierza,  

    dz. d.  Cieszanowice,        

           3.Otylia *ok.1722, † 1797.VI.27, zakonnica, cysterka w Ołoboku,  

  4.Anna † a.1763 & Franciszek Zaręba Tymieniecki burgrabia sieradzki, 

           5.Gertruda & 1755, Stanisław Korab Czartkowski s. Antoniego z Zabłocia i Anny   

              Gostkowskiej,  2v.1766 Joanna Dunin,      

 6.Feliks Adam Antoni † 1780.VI.2, towarzysz chorągwi pancernej, dz. d. Zduńska    

    Wola  &1762 Rudniki, Barbara Masłowska † 1772.IX.18, c. Jana Chryzostoma  i   

    Marianny Wstowskiej, 2v.a.1776, Julianna Kolumna Walewska *1757, † 1834.V.6  

    Ptaszkowice, c. Brygidy Gałeckiej i Karola, 2v. Daniel Suchecki, 

              a).Katarzyna (1) *1766.XI.25, † 1813.III.29 Wola Kruszyńska & 1781.IV.29  

                  Zduńska Wola, Andrzej Samson Masłowski, s. Stanisława  i Joanny Sulimierskiej 

              b).Antoni Jan Nepomucen Serafin (1)*1769.XI.11, † a.1812, stolnik buski, 

                  & a. 1790, Róża Kurcewska † 1798.XII.7, 1v. Marcin Kawiecki, c. Józefa i  

                  Wiktori Nowomiejskiej, 

            1.Marianna Łucja Wiktoria *1791 Zduńska Wola, 

            2.Franciszek Ksawery Mikołaj *1798, † 1799.III.17, 

            3.Józefa 1796-97 Zduńska Wola 

            4.Róża 1793-93 Zduńska Wola,                 

            5.Stefan Adam Feliks *1797.VIII.22, † 1798, 

            6.Augustyna Klara Rozalia *1792.VIII.29 Krobanówek 

              c).Justyna Franciszka Tekla (1) *1772.IX.18, †1829 & Antoni Michał Gryf 

                   Paciorkowski † 1806, s. Marcina, dz. d. Przystajń i Górki, 2v.Ludwik Skrzetuski  

              d).Jan Nepomucen (1) *ok.1770, † 1773.IX.18 pochowany pod ołtarzem św. Józefa 

              e).Józef Gabriel Franciszek (1) *1768.IV.3,  † 1769.V.12, 

              f).Helena (1) *ok.1763, † 1768.VIII.18 pochowana pod ołtarzem św. Tekli, 

              g).Klementyna (2) *1776.XI.29, 

              h).Zofia Antonina (2)*1778.1V.18, †a. 1810 & Franciszek Wężyk 

              i).Stefan Józef Wincenty (2) *1779.IX.2, † 1847, dziedzic dóbr Zduńska Wola 

                 & w Lutomiersku 1804.VI.2, Honorata z Krzywiec Okołowiczów 1789-1831, 

                       1.Pertonela Julianna Marianna *1805 Lutomiersk, † 1826 

                          & 1826, Karol Fryderyk  Zagórski,  

                               a).Dezyderiusz Karol Marcin Zagórski 
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                        2.Kamila Leokadia Marcela  1810-10 Szadek, 

                        3.Klementyna Tekla Helena *1812 Szadek, 

                        4.Zygmunt Feliks Ignacy *1808.II.12, † 1810 Szadek, 

                        5.Juliusz Karol Mikołaj *1814 Sieradz, †1875.I.2 Ptaszkowice & 1837 Rusiec,            

                          Antonina Kolumna  Walewska 1816-68,  c. Ignacego i Salomei z  

                          Walewskich, 2v.N Piotrowska,  

                                  a).Stefania 1840-40 Ptaszkowice, 

                                  b).Leonia Julia Józefa *1848.XII.26 Ptaszkowice, † 1894 W-wa 

                                      & 1869.V.7 Strońsko, Leon Jan Adam  Walewski, s. Konstantego i  

                                      Olimpii Oraczewskiej 
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I. Rodzina Złotnickich i jej dzieje 

 
  1. Ród Złotnickich 
herbu Nowina w Wielkiej-Polszcze w krakowskiem i Wielkim Księstwie Litewskim piszą się z 

Melżyna, luboć od dóbr Złotniki rzeczonych, imienia swego nabyli, tak o Złotnickich pisze w 

swoim herbarzu Niesiecki. 

Rodzina była szeroko rozrodzona i starożytna, bowiem już na początku 15 wieku, kiedy 

znajdujemy o niej wzmianki w dokumentach, wyróżnić można linie; 

1. z Mielżyna i Złotnik czyli z okolic Kcyni, Gniezna i Żnina, oraz ze Złotnik Małych, w 

okolicach Stawiszyna z której wywodzą się  zduńskowolscy   Złotniccy. 

2. ze Złotnik Wielkich i Piątku Małego koło Kalisza. To siedziba Padniewskich - Złotnickich, 

z których oderwała się gałąź Złotnickich. 

3. byli też Złotniccy na Litwie i na Wołyniu. 

Od jakich Złotnik pochodzi nazwisko, trudno dziś jednoznacznie stwierdzić, było kilka 

miejscowości, od których rodzina mogła je wziąć, ale będą to prawdopodobnie  Złotniki wieś 

i parafia w powiecie średzkim, stąd się pisał w 1398r. Michał Złotnicki, gniazdo Złotnickich 

herbu Nowina,          

  

2. Nazwiska i herby szlacheckie  
  

Złotniccy pieczętowali się herbem Nowina. Znaleźć można 

też kilka osób używających herbu Prawdzic, byli to jednak 

głównie dysydenci i heretycy. 

Jak powiada Bartosz Paprocki, herbu Nowina, alias 

Złotogoleńczyka, używała rodzina Padniewskich, skąd 

oderwał się Złotnickich dom starodawny. 

Godło tego herbu to; w polu błękitnym, dawniej czerwonym, 

na zawiasie kotłowej srebrnej barkiem w dół, taki sam miecz. 

W klejnocie, nad hełmem, w koronie, noga złota zgięta w 

kolanie. Najwcześniejsze wizerunki tego herbu pochodzą ze średniowiecza, a najstarsza znana 

pieczęć z 1293 roku. 
Herby wywodziły się z pierwotnych znaków własnościowych, którymi oznaczano 

granice, znakowano zwierzęta. Pod tym znakiem gromadził się ród w czasie wypraw 

wojennych. 

Godło herbowe umieszczone jest na miejscu najbardziej widocznym, na tarczy, 

malowanej w barwy heraldyczne, najczęściej czerwoną lub niebieską. Godłem mogą być; 

zwierzęta na przykład żubr w herbie Pomian, jednorożec w herbie Bończa, sprzęty 

gospodarskie jak grabie w herbie Grabie, kroje w herbie Rola, rośliny takie jak róża w herbie 

Poraj, broń lub jej części - w herbie Topór, budowle, ciała niebieskie, części ciała i inne. 

Powstanie godła związane jest często z rodzinną legendą o nadzwyczajnym wydarzeniu, które 

było początkiem używania znaku, na przykład ścięciu za jednym zamachem trzech głów, 

odniesionych ranach, pokonanym zwierzęciu. 

Nad tarczą umieszczano koronę, przy czym początkowo była tylko na herbach 

królewskich, potem liczba pereł na koronie wskazywała przysługujące tytuły; szlacheckie - 

dwie, baronowskie - siedem, a hrabiowskie - dziewięć pałek. 
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Nad koroną jest klejnot, który może być taki sam jak godło, albo inny nawiązujący do legend 

herbowych, mogą to być też pióra, skrzydła, flagi. 

Dodatkową ozdobą herbu są labry powstałe z chust którymi osłaniano hełmy w upalne 

dni, trzymacze najczęściej zwierzęta podtrzymujące tarczę, dewizy rodzinne, używane w 

herbach kościelnych do dziś, na przykład Totus tuus.  

Osoby które były do tego uprawnione mogły dodawać posiadane odznaczenia.  

Nazwisko szlacheckie zaczęło pojawiać się w 15 wieku, a w wieku 16 było już 

powszechnie używane. Pochodziło najczęściej od posiadanych dóbr, ale też odwrotnie, 

nazwisko właściciela mogło być źródłem nazwy wsi. Bywało, że bracia nosili różne 

nazwiska, dla przykładu Wężykowie zwali się; Osińskimi, Lubińskimi, Rudzkimi lub 

Wężykami, zależnie od posiadanych włości. Zmieniali je też dowolnie, Bużeńscy z Burzenina 

nazwali się Pstrokońskimi od wsi Pstre Konie, Padniewscy od wsi Złotniki zaczęli nazywać 

się Złotnickimi. 

Szlachta, zwłaszcza ta zamożniejsza, miała majątki  w różnych rejonach kraju. 

Pochodziły z zakupów, spadków lub posagów żon, a także nadawane były przez panujących 

za zasługi, szczególnie wojenne. Takie rozproszenie było korzystne w przypadku ubiegania 

się o urzędy, bowiem kandydat na urząd powiatowy lub wojewódzki musiał posiadać majątek 

na terenie gdzie ten urząd pełnił. 

Poszczególni członkowie rodu mogli nosić różne nazwiska, jednoczyła ich jednak 

przynależność do jednego, wspólnego herbu - znaku. Nazwa herb jest pochodzenia 

niemieckiego i weszła do użytku stosunkowo późno, wcześniej mówiło się o znaku 

rodzinnym. Znak był jakby pra-nazwiskiem, całe rody nazywano od herbu Poraitami, 

Toporczykami czy Korabitami. Czuli się i byli w rzeczywistości jedną rodziną. Stąd 

zwyczajowe jego usytuowanie. Mówi się i pisze dla przykładu; Andrzej Nowina Złotnicki, a 

nie Andrzej Złotnicki herbu Nowina. Pstrokońscy dla odróżnienia odrębnych rodzin pisali się 

Budzisz Pstrokońskimi, lub Poraj Pstrokońskimi. Truszkowscy należeli do czterech różnych 

rodów, a rozróżnić ich można po znaku; Bończa, Drogosław, Trzaska lub Ślepowron. 

W latach 1836-61 prowadzono weryfikację szlachty w Królestwie Polskim, zgodnie z 

ukazem carskim z 1836 roku „Prawo o szlachectwie”. 

Zainteresowane osoby i rodziny, były obowiązane, do przedstawienia dowodów szlachectwa, 

niezbędnych do zatwierdzenia tytułu przez urząd Heroldii Królestwa Polskiego. 

 
Rys. 1. Fragment z książki E. Sęczys Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim, 

  

Stefan Złotnicki wraz z synem Juliuszem uzyskali potwierdzenie szlachectwa, 

przedstawiając akt zakupu dóbr Dzierzbice i Godowo przez Andrzeja Złotnickiego, oraz 

metryki urodzeń i ślubów potwierdzających pokrewieństwo.  

Stefan Złotnicki podpisując różne akty, używał za młodu pieczęci z herbem Prawdzic, a w 

latach następnych z herbem Nowina. Wytłumaczyć to można faktem że zarówno Andrzej 

Złotnicki, jak też jego syn Feliks umarli pozostawiając bardzo małe dzieci, które 

wychowywały się  z dala od krewnych od strony ojczystej, i dodatkowo w trudnej sytuacji 
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materialnej, utrudniało to im poznanie tradycji rodzinnych i zachowanie więzi między 

pokoleniami.  

W kolejnych latach używanie herbów wyszło z mody, pozostało samo nazwisko. 

Utrudnia to znacznie identyfikacje osób o tym samym nazwisku, a używających różnych 

herbów, czyli należących do zupełnie innych rodzin. 

W kościele w Strońsku znajduje się tablica epitafijna Juliusza Złotnickiego z wyrytym 

herbem Nowina. Może to być ostatecznym dowodem w sporze o to jakiego znaku rodowego 

używała ta rodzina i zaprzestania używania niewłaściwego herbu. 

 

 3. Genealogia Starożytnego Domu Ichmościów Panów Złotnickich 

 
Taki tytuł nosiła znaleziona w dokumentach Andrzeja Złotnickiego genealogia rodziny. 

Przytoczę ją tutaj w skrócie;  

Bogusław w 1434 r, kasztelan kruszwicki miał za sobą Annę Opalińską, której wianem dany 

był Baranów i dobra insze, spłodził z nią syna imieniem Filipa i Nikodema. Ten ostatni z 

nieznanej małżonki spłodził Jana wzm.1492 który judex był terrestris Calisiensis auliculus 

sekretarius Jagiellonis Regis
1
. Miał za żonę Konarzewską, kasztelana poznańskiego córkę.  

Ich starszy syn - Jakub był bezdzietny, młodszy - Jan poślubił Piątkowską. Potomkiem ich był 

Marcin. Służył królowi Stefanowi pod Moskwą, a umarł w Ostrogu, dnia 21 julii 1582 roku 

pochowan. Żoną Marcina była Anna Lubińska. Pochodziła z rodziny Chwalibogów, z których 

jeden osiadł na ojczystym Chwalibogowie, drugiemu dostał się Lubień, skąd go Lubińskim 

zwano. Marcin pozostawił po sobie synów czterech i dwie córki. Synowie byli królom i 

Rzeczypospolitej wielce zasłużeni.  

Tyburcy rotmistrzem usarskim był pod Chocimiem, przeciwko Turkom, potem posłany do 

Infant, do Moskwy, do Prus przeciwko Szwedom. Ożenił się przed 1626 rokiem z panną 

Katarzyną Bojanowską z Bojanowa, którą rodziła Leszczyńska. Został chorążym kaliskim 

spłodził syny i córki.  

Pierwszy Jan w cudzych krajach służył dość długo, został admirałem na morzu, podczas 

wojny przeciwko Turkom, kawaler zacny i szczęśliwy, był majorem w pułku pana 

Rozdrażewskiego. Umarł pod Kamieńcem Podolskim 

Drugi syn Stefan pojął pannę Sokołowską i z nią spłodził syny i córki. Trzeci syn Tyburcego – 

Mikołaj cześnik poznański i koronny w latach 1688-94 w różnych kampaniach swym męstwem 

wsławiony, jako to pod Chocimiem, Wiedniem, Parkanami, Strzygoniem. Był 

podpułkownikiem chorągwi husarskiej króla Jana Trzeciego. Z łaski tego króla dana mu była 

królewszczyzna - starostwo osieckie. Zmarł w 1694 roku.  

Żoną jego była podstolanka krakowska i cześnikówna koronna Anna z Chełma. Była ona 

córką Krzysztofa Chełmskiego podstarościego krakowskiego i dziedziczką dużej części fortuny 

po Marcjanie Ściborze Chełmskim – oboźnym i podstolim sandomierskim. Mieli dwoje dzieci 

Mariannę Annę Salomeę naprzód zamężną za Stanisławem Dębińskim - pułkownikiem, potem 

za Józefem Małachowskim kasztelanem inowłodzkim i starostą opoczyńskim. Syn zaś tego 

cześnika - Andrzej kilka razy śluby małżeńskie ponawiał. 

Współczesne materiały profesora Dworzaczka, trochę w inny sposób przedstawiają 

początek rodu, nie ma w nich ani Bogusława, ani Nikodema, a Marcin nie jest synem Jana, a 

Macieja. Zresztą te różnice istotne zapewne dla naukowców, ale tak odległe w czasie, że nie 

przeszkadzają w poznaniu historii rodziny. 

                                                 
1
 sędzią ziemskim kaliskim, dworzaninem i sekretarzem królewskim 
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 4. Jak JMPan Mikołaj Oyczyźnie miłey służył 
 

Pan Mikołaj Złotnicki ze Zduńską Wolą związków nie miał, ale był pradziadkiem 

Stefana i to bardzo zasłużonym. Zostawił  pamiętnik w którym opisał swoją karierę 

wojskową, a na wojowaniu spędził całe życie, prawie 50 lat. Diariusz ten zatytułował; 

Historia Narodowa, czyli opis lat strawionych na Wojnie, za zaszczyt Oyczyzny miłej, JV 

JMPana Mikołaja Złotnickiego cześnika koronnego, Pułkownika Wojsk Jego Królewskiej 

Mości i Rzeczypospolitey
2
. 

Zaczyna od roku 1648 i systematycznie zapisuje wszystkie bitwy w których brał udział. A oto 

fragmenty z pamiętnika: 

Rok 1648 Król Władysław żyć przestał, natychmiast wszczęły się bunty Chmielnickiego, oraz 

potrzeby
3
 Żółtowodzka, Pilawiecka, Korsuńska i Elekcyia Króla Kazimierza...... 

R 1655 Z królem szwedzkim, Piątkowska, Opoczyńska, Grodecka.... 

R 1659 z Daniey byliśmy w różnych okazyiach i powrót z tamtąd... 

R 1667 Podhaiecka z tąd ex mente JMP Jana Sobieskiego natenczas Hetmana i marszałka 

Wojsk Koronnych pomieniony JMPCześnik koronny, a tunc temporis poznański poszedł na 

Krym pro obside w summie pewney za Rptą. Obóz pod Ptyczą. Abdykacja Króla Kazimierza. 

R 1669 Obóz pod Trembowlą, wino dobre było.... 

R 1683 Wojsko poruszone pod Trembowle i z innych miejsc pod Lwów z pod Lwowa pod 

Kraków, z pod Krakowa poszło wojsko pod Wiedeń, idąc między Tulnem, a Kremzą Dunay 

pierwszy raz przeprawiono, tam pod Wiedniem po zegnanym z pola nieprzyjacielu 12 

septembris, poszliśmy mimo Presbourg pod Kumary, przeprawiwszy się przez Dunay 

poszliśmy pod Parkany kędy 8 octobris z przegraną odeszliśmy. Ale 9-tego tamże pod 

Parkanami Pan Bóg dał zwycięstwo nad nieprzyjacielem. W kilka dni potem wzięto 

Strzygonie, po wziętym Strzygoniem ruszyliśmy do Węgier. Przez Węgry idąc z codzienną 

utarczką z Węgrami, wyszło wojsko na Muszynę, a król JMC na Lubole. Wojsko położono na 

pograniczu węgierskim.... 

Pamiętnik, lakoniczny, jak na żołnierza przystało, nie zawiera niestety żadnych osobistych 

informacji, a kończy się na roku 1696, prawdopodobnie roku śmierci cześnika. 

 

 

5. Andrzej Złotnicki cześnikowicz koronny 

  
Synem wsławionego męstwem, pułk królewski w bojach prowadzącego, cześnika 

koronnego Mikołaja, był Andrzej. Urodził się 29 października 1674 roku.  

Niczym szczególnym się chyba nie odznaczał, nie zdobył żadnego tytułu, do końca życia 

został cześnikowiczem. Chociaż w jednym z dokumentów z 1719 r figuruje jako podczaszy 

koronny. W swoim testamencie pisze jednak że jest sturbowany y zatrudzony różnymi 

interweniencjami y kłopotami.
4
 

W wojnach nie brał prawdopodobnie udziału. Cenił raczej wygodne życie. W swoim 

testamencie, bardziej niż o własnych dzieciach, pamiętał o swoich sługach pisał; drobiażdzki 

moie zaś różne do dyspozycji kochaney żony moiey oddaie, upraszając ią, aby po śmierci 

moiei Maciejowskiemu i Strzeszkowskiemu dała po 

                                                 
2
 Pszczółka Krakowska nr 4, 1821 r. 

3
 potrzeba – tak nazywano wyprawę wojenną, 

4
 BZNiO str. 11-14 
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Rys. 2. Fragment z manuskryptu testamentu Andrzeja Złotnickiego 

 

kontuszu y te konie które teraz maią, aby jako własnemi z łaski po śmierci moiey cieszyli się, 

kucharzowi także naznaczam podjezdka, ... za duszę sługi mego Połczyńskiego ośm talarów 

na msze, za dusze pomienionego sług, i aby były dane, Gaszyńskiego muzykanta mego, który u 

mnie służył zostałem winien złotych sto, słudze memu Boleńskiemu, który u mnie służył należy 

złotych sto, Kiernozowi krawcowi z Wywty winienem był jałowicę... 

Andrzej Złotnicki żonaty był cztery razy. Pierwszą żoną była Marianna Przecławska, 

córka Marcina Krupki Przecławskiego i Zofii z Czarnocina. Jej posag, bardzo duży, 

zabezpieczył Andrzej w grodzie chęcińskim w 1701 roku na sumę 100 tysięcy złotych na 

swoich dobrach Sprowa i Wywła w powiecie lelowskim oraz Dzierzbin i Godowo w 

województwie kaliskim. 

Po śmierci Przecławskiej poślubił Helenę Krzeszównę, a ponieważ nie miała dzieci, 

rozliczać jej posag z Panami Krzeszami, będzie jeszcze syn z kolejnego małżeństwa – Feliks.  

Trzecia żona Andrzeja, to Zofia z Urbanic Urbańska zaślubiona w 1715 roku, córka 

Piotra i Zofi Kociołkówny v. Kołkówny z Małachowa Pańskiego
5
. Była ona wdową po 

Zygmuncie Konarskim podkomorzycu pomorskim, miała znaczny majątek spadły na nią po 

Wojciechu Urbańskim, kasztelanie wieluńskim. Było to miasto Złoczew i wsie; Huta 

Złoczewska, Miklesz, Czarna, Bujnów, młyn Oleśnica i folwark Baba. Za aprobatą męża 

sprzedała te dobra w 1720 roku na rzecz Kazimierza Rychłowskiego. Przed ślubem zapisała 

Andrzejowi Złotnickiemu 20 tysięcy złotych. 

Utarło się przekonanie, że Andrzej Złotnicki nie doczekał się potomków z żadną ze 

swoich trzech żon, miał chyba jednak córkę, która została zakonnicą u franciszkanek 

wieluńskich. Nie wiemy jak miała na imię, ale zachował się spis jej wyprawy przed 

wstąpieniem do zakonu, a ojciec zapłacił za nią 500 złotych, o czym mówi w testamencie. 

Była zapewne córką pierwszej żony, Marianny Przecławskiej.  

Zazwyczaj członkowie rodziny, którzy wstąpili do zakonu dostawali wyprawę, a potem 

nie byli już uwzględniani w podziałach sukcesji i innych działach rodzinnych. Byli jakby 

wyłączeni z życia rodziny, dlatego pewnie Andrzej mówił o sobie, że nie ma potomstwa. 

W tym samym klasztorze uczyły się potem wnuczki Andrzeja, trzy panny łowczanki. 

Czwartą i ostatnią żoną Andrzeja z którą doczekał upragnionych potomków była Marianna 

Poraj Pstrokońska, córka Konstantyna i Domicelli Więckowskiej,  

                                                 
5
 Teki Dworzaczka nr 4519, 
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Dzieci urodziło się aż sześcioro, dwu synów i cztery córki. Kiedy ojciec pisał testament 

dzieci były jeszcze bardzo małe i tu zaczyna się jego dramat, ma bowiem świadomość, że nie 

może im zapewnić przyszłości. Nie był człowiekiem biednym, ojciec na licznych wyprawach 
wojennych zebrał niemały majątek, a i król też wynagrodził go starostwem. Znaczne dobra 

zostały po śmierci dziada Chełmskiego i jego żony. W 1708 roku kupił wsie Godowo i 

Dzierzbin, był też właścicielem Sprowy i Wywła, gdzie jak się wydaje, mieszkał. Majątku 

jednak dzieciom nie zostawił, a to za sprawą siostry - Marianny Anny. 

 

Genealogia rodziny Poraj Pstrokońskich 

Spytek Rogatian † 1687, stolnik brzeski, starosta czerski, kasztelan brzesko-kujawski, 

rotmistrz  JKM , dz. d. Pstrokońszczyzna i innych & Katarzyna z Oleśnicy Oleska   

c. Zygmunta i N Przerębskiej  

    1.Konstantyn kasztelanic & a.1709 Domicella Więckowska c. Adama, 

 a).Marcina  & Wojciech Wężyk z Woli Wężykowej, miecznik dobrzyński, 

     s. Mikołaja i Katarzyny Mniszek, 

 b).Marianna † a.1785 & a.1722, Andrzej Nowina Złotnicki cześnikowicz  koronny, 

     s. Mikołaja i Anny Chełmskiej, 

           c).Ludwik  † bpt.  

           d).Agnieszka & Stanisław Zdzieszek Ostrowski † a.1752, burgrabia grodzki  

               wieluński, (SG 1752 216 k.530, 215 k. 938, 963-5), 

           d).Adam & Marianna z Drzewców Mikołajewska (SGR 1792 nr 189 k.331) 

                   A. Aleksander † 1760, dz. d. burzenińskich & Franciszka Łykowska, 2v. Szymon  

                        Zabłocki 

                            1.Jan zrzekł się majątku, bpt.,       

                            2.Konstanty † a.1792 

                            3.Magdalena Maria † 1798 & Michał Korab Kobierzycki komornik  

                               graniczny  sieradzki, s. Jana i Barbary Rydzewskiej, 

                               2v. Józef Turkułł *1751, s. Eliasza i Tekli Wężyk, 
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6. Kasztelanowa Małachowska 
 

Jedyna siostra Andrzeja - Marianna Anna Salomea była żoną Stanisława Dębińskiego - 

pułkownika, a po jego śmierci poślubiła kasztelana inowłodzkiego i starostę opoczyńskiego 

Józefa Małachowskiego.  

Ich potomkiem był znany marszałek sejmów Adam Małachowski z Bąkowej Góry koło 

Piotrkowa. Adam był barwną postacią. Konserwatysta, pieniacz sejmowy, a w życiu 

prywatnym postrach gości. Pamiętnikarze tamtych lat tak o nim piszą ...Adam Małachowski, 

tego możno nazwać zabójcą ludzkiego zdrowia, wielu albowiem ludzi zalanych winem 

poumierała, niektórzy nawet w jego domu, zasnąwszy raz na zawsze snem śmiertelnym. To 

rzecz dziwna, że takowe przypadki w oczach jego zdarzone nie odmieniły w nim szalonego 

zwyczaju pojenia ludzi gwałtownie
6
 i zalewania winem...  

Wykazywał też dużą pomysłowość w gromadzeniu dóbr materialnych, którą odziedziczył 

zapewne po matce. Kasztelanowa była bowiem osobą obrotną i sprytną, kolejno wyłudziła od 

swojego łatwowiernego brata Andrzeja sukcesje wszystkich dóbr ojczystych i macierzystych i 

jego własnego majątku Wywły i Sprowy. 

Andrzej pisze ...chciałem, żeby JMiłość mi krzywdy nie czyniła, podpisując zeznała, że 

nie uczyni, uczyniłem donacje w Piotrkowie w nadziei na sukcesje między nami, tom uczynił 

jak JMiłość chciała. Andrzej wierzył zapewnieniom siostry, że ma na celu powiększenie jego 

fortuny i podpisywał kolejne donacje, cesje, weksle, rejestry długów, tak że w końcu musiał 

prosić siostrę ...aby mi udzieliła cokolwiek fortuny. Tom wszystko łatwo czynił nie 

spodziewając się potomstwa i ufając obietnicom.  

Efekt tej naiwności i niefrasobliwości w prowadzeniu interesów był taki, że został bez 

majątku, z długami i zawikłanymi interesami, które zostawił do załatwienia WMPanom 

Exekutorom testamentu Dobrodziejom i Opiekunom moim; Franciszkowi scholastykowi 

gnieźnieńskiemu, Józefowi Michałowskiemu podstolemu i sędziemu grodzkiemu 

krakowskiemu, Zygmuntowi Karenickimu podczaszemu wieluńskiemu, Janowi Wilhelmowi 

Szybena wojewodzicowi inflanckiemu, Gasparowi Cieńskiemu łowczemu koronnemu, 

Bogusławowi Złotnickiemu miecznikowi kaliskiemu i Adamowi Małachowskiemu staroście 

oświęcimskiemu, ufając delikatnemu sumieniu JM, że nie będzie pretendował krzywd dzieci 

moich y owszem jako na krew swoiey będzie pamiętny, którego JM upraszam z powołaniem  

na straszny sąd Boga, żeby ubogim sierotom krzywdy nie dał czynić i sam jej nie czynił. To 

bezradne zaklinanie nie przyniosło większych skutków, majątki zostały przy Małachowskich. 

Po latach procesów sądowych syn Andrzeja - Feliks wywalczył pewne sumy, które w 

ratach Małachowski spłacał. A oto jak pisze o tych sprawach w swoim testamencie 

sporządzonym ponad 50 lat później ...Substancja Oyca moiego Andrzeja Złotnickiego 

cześnikowicza koronnego z prawa natury po Mikołaju Złotnickim cześniku koronnym, po 

Annie Scybor Chełmski żonie yego, po wielmożnej cześnikowej Matce i po stryjach rodzonych 

tejże cześnikowej koronnej, a Babie moyei, Mariannie oboźnej koronney, Aleksandrze 

staroście brzezińskim, Andrzeju chorążym sendomirskim Ścibor Chełmskich Braciach 

rodzonych, zawite w Domu Małachowskich, przez siostrę rodzoną Oyca moiego. 

SP Marianna z Złotnickich Małachowska kasztelanowa Inowłodzka, obrotniejszą nad Brata y 

nie dla mienia dzieci z trzema żonami pierwszymi, wyzutego z tych wszystkich substancji. 

Windykowałem podczas konfederacji kilkuletniej JOświeconego Xięcia Ponińskiego 

podskarbiego koronnego od JW Małachowskich: wąwolnickickiego i oświęcimskiego 

starostów, a przy wielkich obrotach na bardzo małą kwotę przymuszony do zgody, bo na 

                                                 
6
 tu - przemocą 
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95.000 z kondycją spłacenia 15 tysięcy do tego susceptorum
7
 Heleny Krzeszówny, która była 

za Oycem moim secundo voto i którey był zapisał 30 tysięcy. Tę sumę wprawdzie odebrałem z 

usuwaniem kilku set złotych, ale z podciąganiem transakcji w mieście Krakowie w księgach 

ziemskich... 

Na tym się nie skończyły się sprawy z Małachowskimi, zaczęły się odwołania. A gdy w 

drugim roku prawo poznało się na niezliczonych ukrzywdzeniach przez Komisarzy Sądów 

Konfederackich, które pozwolił ukrzywdzonym w Trybunałach koronnych na nowo dochodzić. 

Iam zapozwał tychże WW Małachowskich do Trybunału Lubelskiego do regestru 

Województwa krakowskiego, a oni mnie jeszcze pierwej, z którego regestru dali mi się 

wzdać
8
. Siostry moie niewchodzące w decreta Komisyjne warszawskie, swojemi aktorami

9
 

poszły do Lublina, choć swoich pozwów kładzionych nie miały.  

Gdy z wyroków boskich w wielkiej słabości zdrowia mojego, bliższym się widzę tamtego 

świata, przez WW Exekutorów upraszam WW Małachowskich aby przynaymiej dla pokoju 

między swemi, panów Krzeszów uspokoili w krakowskim, a ja choć z pokrzywdzeniem moim, 

choć straciłem 40 000 mego krwawego dorobku na ten interes, konsceptorem moim od sióstr 

idącym iżli będą akceptowały y porzucą z WW proces, z głowy Anny, Wiktoryi i Giertrudy 

sióstr moich, sukcesorom naznaczam po 3 000 złotych. 

WW Małachowskich szczególnie WPiotra kasztelana woynickiego proszę aby darowawszy 

bliźniemu wszelką urazę. Pan mądry, majętny, bezpotomny z Bogiem szczególniej złączony, 

był protektorem dzieci moich y ten Interes dość łatwymi i powolnymi przeze mnie podanymi 

środkami raczył akceptować, do czego JW Xiądz Adam Przerębski kustosz koronny aby się 

braterską uprzejmością i kredytem wdał do WKasztelana woynickiego dobrodzieja z supliką, 

na miłość Pana Boga y Bliźniego. 

Prawdopodobnie ten spór ciągnący się przez dwa pokolenia został zakończony. 

Siostra Andrzeja, kasztelanowa Małachowska, do końca nadzorowała sprawy brata. Po 

jego śmierci, prywatne papiery trafiły do rodziny Małachowskich, a po bezpotomnej śmierci 

Piotra Małachowskiego, zostały w rodzinie jego drugiej żony Wodzickiej. Archiwum rodziny 

Wodzickich zachowało się do naszych czasów a w nim zbiór dokumentów Andrzeja 

Złotnickiego. Dzięki temu można dokładniej poznać jego losy. Jest w tych papierach regest 

ruchomości, spisany w 1694 roku, przez Annę z Chełmu, po śmierci śp. Mikołaja 

Złotnickiego cześnika koronnego, - ojca Andrzeja. Zdobył je w większej części zapewne na 

Turkach w bitwie pod Wiedniem
10

. 

 
międnica wielka w pasy złocista z nalewką 

human srebrny z miednicą w kraty roboty tureckiej 

flasz półgarcowych dwie złociste w pasy 

lichtarzy srebrnych wielkich par dwie 

para flasz srebrnozłocistych półgarcowych 

guzów złotych do dwu par sukien z rubinami 

kulbaka w blachman
11

 oprawna, suknem okryta 

obicie adamaszkowe karmazynowe  

drugie obicie pstre feredynowe                        

kocieł piwny i garniec gorzałczany              

kulbaka misiurska sztuczkami srebrnymi ozdobiona 

 solniczka srebrna 

koszyków srebrnych dwa 

kobiercy tureckich ośm 

miedź obozowa 

namiot turecki wielki 

kotara namiotek mniejszy 

flasz cynowych wielkich dwie 

flasz srebrnych dwie 

łyżek srebrnych męskich 4  

buzdygan
13

 złocisty  

buzdygan drugi złocisty  

                                                 
7
 suscepta – wpisanie do ksiąg wieczystych 

8
 wzdać – nie przystąpić do sprawy sądowej 

9
 aktorami – tu pełnomocnikami 

10
 BZNiO str. 925-929 

11
  blachmalowy-szmelcowany, pokryty błyszczącą powłoką, 

13
 buzdygan – maczuga ze stali damasceńskiej,  
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kulbaka kozacka z poduszka aksamitna w srebro 

oprawna haftowana bogato 

kulbaka aksamitna turkusami y rubinami w srebro 

złociste sadzona waloru 6 tys 

uzdeczka gończa z podogoniem w pikliki drobne 

uzdeczka gończa u której podgardełek z piklikami 

musztuk na którym kilka sztuk srebra było 

strzemiona mosiężne bogate złociste 

koncerz srebrnozłoty turkusami sadzony  

obuch w cynę oprawny i srebro  

sajdak
12

 blachmalowy roboty złocisty 

karwasze demeszkowe z łapciami 

szabla srebrna nabijana blachmalem    

szbla blachmalowa z rękojeścią sandałową 

pistolety par trzy paryskie złotem nasadzane 

szabla szczerozłota oprawna z rękojeścią aspisową 

szabla srebrnozłocista drutem rekojeść złocistym okręcona 

szabla demeszkowa złotem nabijana    

szabla paryska złotem żelazo nabijane 

koncerz
14

 w srebro złocisty 

strzemiona srebrne złociste 

sajdak w srebro złocisty 

misiurka w srebro 

karwasze w złoto oprawne 

szabla złocista 

szabla złoc. turecką robotą 

misiurka nabijana złotem 

pałasz blachmalowy 

pancerz demeszkowy      

pistoletów par dwie 

prostych szabel dwie 

prochownica złocista 

szabla złocista 

blachmalowa z rękojeścią 

aspisową 

szabla mała w 

 srebro oprawna 

 
Małachowska rozdawała te przedmioty członkom rodziny, część dostał Andrzej, 

chociaż to nie jest takie pewne, skarży się, że nie dostał sygnetu ojca z czterema herbami z 

diamentami, który siostra zatrzymała dla siebie.  

W dokumentach są wyceny klejnotów sporządzone przez złotników krakowskich, były one 

przedmiotem spraw sądowych. Procesów było bardzo dużo, ale przeważnie wygrywanych 

przez kasztelanową, a potem przez jej syna.  

 

7. Panna Złotnicka w klasztorze 

 
Nieznana z imienia panna Złotnicka, córka Andrzeja i jego pierwszej, lub drugiej żony, 

wstąpiła do klasztoru bernardynek w Wieluniu. Zachował się spis jej wyprawy i wykaz 

kosztów utrzymania w klasztorze. Jako ciekawostkę zacytuje je tutaj. Spis nie ma daty, ale 

sporządzony był przed 1727 rokiem, bowiem o kosztach tych wspomina Andrzej w swoim 

testamencie. 

Regestr kosztów y wyprawy JM Panny Złotnickiey do klasztoru
15

. 

Najprzód wstępując na próbę, złotych 44 do ręki dla Panien i obiad, albo złotych 30 za niego, 

wiązania
16

 na rok dla całego zgromadzenia na każdą Patronkę, uczyni złotych 80, to samo w 

drugim roku w Nowicjacie y rok trzeci po Profesy, wynidzie na wiązania, za głosy do 

obłóczyn po złotych 6 od ręku y obiad, albo za obiad złotych 40. Najprzewielebniejszemu 

Ojcu Prowincjałowi za odebranie głosów dwa talary bite, Ojcu Spowiednikowi tynfów 4. 

W dzień obłóczyn także obiad, albo za obiad złotych 100, do spólnej skarbony na klasztorne 

potrzeby. Tyngfów 100 Ojcu Najprzewielebniejszemu Prowincjałowi za obłóczyny, czerwony 

złoty y garniec wina, także Ojcu Spowiednikowi przy obłóczynach tynfów 4.  

Do głosów na Mszę Świętą o Duchu Świętym tynfów 2, przy obłóczynach na Mszę Świętą 

śpiewaną złotych 3, za śpiewanie w dzień głosów Litanii Oycom na konsolację wódki garniec, 

                                                 
12

 sajak – kołczan, pojemnik na strzały i łuk 
14

 koncerz - miecz bojowy 
15

 BZNiO str.17-18 
16

 wiązanie- życzenia i podarki imieninowe 
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w dzień obłóczyn konsolacja; Ojcom pół bydlęcia, cielaka, kapłonów 6, gęsi 4, iendyków 

parę, wina garncy 10. 

Świec do kościoła par 6, cztery pary trzechfontowych 

poiedynkowych, a dwie pary tszechfontowych. Świeca do ręku 

dla Panny Młodej wielka.  

Kaznodzieia jeśli będzie miał kazanie to talar bity y garniec 

wina, a ieżeli trzeba będzie ustapić ambony, to za ustapienie 

także talar bity. Kapeli iak będzie na dobrą noc grać, miodu 

garcy pięć, w dzień obłóczyn z rana, wódki piernikowey, na 

śniadanie pieczenią.  

Przed obłóczynami na dwie Niedzieli w wieńcu chodzi Panna 

Młoda, to na wieniec na rozmaryn potrzeba także. 

Do Profesyi z tych kosztów już nie wszystkie, już nie potrzeba 

100 tynfów do skarbony klasztornej za obiad, tylko jeden 

potrzeba, przy obłóczynach 100 złotych y te 42 złote iuż nie 

bądą należały, co teraz na wstapienie.... przy Profesyi chustek białych sztuczkowych Oycom 

co asystują do Profesyi par cztery, także JMPannie Złotnickiej do profesyi habit, płaszcz y 

świec do ręku y do kościoła, tak jak do obłóczyn. 

 
 

Wyprawa JM Pannie Złotnickiey; habitów dwa, płaszcz ieden, szubek dwie, iedna z 

barankami, a druga szkotowa z białym futrem, spódnic dwie przeszywana i letnia, kaftan na 

jutrznię półszaykowy, a pod habit szkotowy, ieden gorset szkotowy biały na lato , kołdra 

szkotowa, płotek, sukno zielone na stolik, materac, pierznik, pierzyna, poduszek 4, rękaw 

zimowy, czapka, rękawice zimowe, pończochów zimowych tuzin, białych par 4, welonów 

sztuczkowych tuzin, po dwa łokcia na ieden, rąmbkowych. Tuzin zatyczek sztuczkowych, po 

trzy łokcie na ieden lnianych, pół tuzina koszul lnianych, dwa tuziny powłoki, pół tuzina 

chustek na głowę półtorałokciowych, tuzin podpinek, tuzin bindalików na czoło, dwa tuziny 

chustek do rękawa białych, pół tuzina szarych, pół tuzina pasów białych zakonnych, serwet 

tuzin, ręczników tuzin, obrusów pomiernych 4, obrus wielki do Refektarza, przystawek 

cynowych dwie. 
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Do kaplice powinna JM Panna Młoda dać suknię iaką, albo czerwonych złotych 4. Po 

obłóczynach ten zwyczaj Pannów; starszym daje Panna Młoda albo z porządku swego 

pouczenia, albo za to czerwonych złotych 3. 

Cele porządek; szafarnia, szafka z prasą, stolik, łóżko, kropielnica, miednica, liktarzy 

parę, szczypce. Cyny talerzy 6, półmisków 2, czarek do stołu 4, garnuszek cynowy do stołu, 

łyżek, nożów. Do budzenia na jutrznię laterka, krzesiwko. Książki zakonne 2, trzecia do 

nabożeństwa zwyczajnego. Stołków, albo krzesełek par dwie, obrazów dwa. 

 

8. Dobra zduńskowolskie 

 
Dobra zduńskowolskie z przyległościami, które były potem własnością Feliksa 

Złotnickiego, należały wcześniej kolejno do; Wolskich, Kawieckich. Grodzeński był 

właścicielem w 1542 r., Puczek w 1551 r., a Stokowscy od 1593 do 1691 roku
17

.Od 

spadkobierców Adama Stokowskiego kupił je Maciej Poraj Pstrokoński z Burzenina i był 

właścicielem do 1756. Majątek przeszedł następnie na Mariannę z Pstrokońskich Złotnicką, 

intromisja do dóbr nastąpiła w 1750 roku, być może był w części jej posagiem, lub spadkiem, 

obejmował wsie; Wolę Zduńską, Stęszyce, Opiesin, część Kawęczyna
18

. 

Wyjaśnijmy naprzód nazwę, zapisywaną w ówczesnych dokumentach jako Wola 

Zduńska. Nazwa miasta jest dwuczłonowa, pochodzi od wsi macierzystej Zduny, przy czym 

Wola znaczy wolność, ziemię pustą, oddaną osadnikom, z uwolnieniem ich na pewną ilość lat 

od służb, powinności i czynszów. Jak wspominają źródła, wieś Zduny istniała już w 14 

wieku. Nową wieś ulokowaną nieopodal, zasiedloną przez nowych osadników uwolnionych 

od danin na czas zagospodarowania ziemi, wyrudowania lasów i urządzenia gruntów 

uprawnych, nazwano tak jak to było powszechnie praktykowane z dodatkiem nazwy - Wola 

do nazwy wsi macierzystej, czyli Wola Zduńska. Ta nowa wieś notowana jest w dokumentach 

od 15 wieku. Później dla łatwiejszej pewnie wymowy zmienia się na Zduńską Wolę. 

Zduny były wsią służebną dla ówczesnego władcy, a nazwa określała prace, jakie 

mieszkańcy na rzecz tego władcy obowiązani byli wykonywać. Zajmowali się garncarstwem, 

a nie budowaniem pieców, jak w dzisiejszych czasach rozumiemy to określenie. Trzeba 

wyjaśnić, że najwcześniejsze kafle były w rzeczywistości płaskimi kwadratowymi garnkami 

wytwarzanymi przez zdunów, później kiedy zaistniał popyt na piece, ta profesja 

wyspecjalizowała się na dwa odrębne zawody; garncarzy i zdunów-budowniczych pieców. 

W wielu nazwach miejscowości pozostały ślady zawodów uprawianych przez ich 

mieszkańców. W Żernikach zajmowano się opasem bydła i świń, głównie w borach 

dębowych, na żołędziach. Woźniki usytuowane są nad rzekami, świadczyły usługi przeprawy 

przez wodę na promach, w Łagiewnikach wyrabiano naczynia drewniane, Rudniki to osady 

dawnych górników i hutników.  

W regestrze diecezjów Franciszka Czaykowskiego z 1783 roku, a obejmującego 

wszystkich właścicieli dóbr w poszczególnych parafiach i diecezjach, Złotniccy są 

wymienieni jako właściciele wsi w sześciu parafiach.  

W zestawieniu dochodów z majątków w powiecie szadkowskim intrata roczna ze Zduńskiej 

Woli wynosiła 1989 złotych, ze Stęsic-Opiesina 474 zł.  

Dziesięciny płacono 311 zł, a dymów było w Zduńskiej Woli 37, w Kawęczynku 7 a w 

Opiesinie 9. 

Dobra zduńskowolskie, obejmowały wsie; Stęsice Średnie, Stęsice Opiesin, Wolę 

Zduńską z przyległościami Czekaj, tudzież części Kawęczyna.  

                                                 
17

 Teki Pstrokońskiego 
18

 SG 1747, sygn. 215 k.938-9, 
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Ponadto do Złotnickich należała część Lichawy, część Grabi, Ptaszkowice, oraz ... Dąbrówka 

z częścią w Sieradzu będącą, które przez niegdy W Feliksa Złotnickiego W Joannie primo de 

Walewska Złotnicka, a teraz W Daniela Sucheckiego starosty małżonce pod prawo dożywocia 

podpadają.... Lichawa, Grabia i Ptaszkowice były wcześniej własnością Karola Walewskiego, 

ojca Julianny i stanowiły jej posag, a potem dożywocie.  

Feliks Złotnicki w swoim testamencie pisze że, ..dobra Zduńskowolskie, W Pani 

Marianna z Pstrokońskich, matka moia, nabyła od JW Dębskiego ksztelana brzeskiego 

kujawskiego, a że sukcesorowie Pstrokońskich o dziedzictwo onych dóbr toczą sprawę w 

Trybunale Koronnym, gdzie do dekretu już zapadłego aprobujacego transakcje doszło... 

Po śmierci męża, Marianna z Pstrokońskich Złotnicka z dziećmi, czwarta żona Andrzeja 

Złotnickiego, nie bardzo miała gdzie zamieszkać, bo Sprowa i Wywła były w rękach 

Małachowskich. Prawdopodobnie dostała w posagu jakąś część dóbr zduńskowolskich, albo 

uzyskała w sukcesji po ojcu, a resztę dokupiła od Dębskiego, który w międzyczasie został ich 

właścicielem.  

Jak już wiemy Andrzej Złotnicki z czwartą żoną dzieci miał sześcioro; dwóch synów, 

oraz cztery córki, ale nie zdołał już wychować swoich dzieci. Testament napisał w połowie 

kwietnia 1727 roku i pewnie niedługo potem zmarł. Wdowa nie podołała samodzielnemu 

prowadzeniu interesów, jak pisze syn ...matka moia przez kilkadziesiąt lat w kalistwie 

niewidzenia, maiąc obciążone długami te dobra tak dalece, że w każdej wiosce posesor 

zastawny siedział, a sama tylko w Zduńskiej Woli, gdzie zupełnie zasiewy zginęły y inwentarze 

upadły, rezydowała. Mi te pustynie w wielkim swoim ucisku i niemożności wcale rządzenia się 

i nie rządzenia dzieci, oddała.  

Tak objaśniam szczerze, że co całym życiem, po całym świecie zapracowałem, tom 

wszystko ułożył na tę Zduńską Wolę, osadzając chłopów, zasiewy wprowadzając, kościół 

parafialny stanowiąc y bogacąc, pół, łąk dobywając, budynki kosztowne dla rzemieślników 

kupców stawiayąc, stawy stanowiąc y zastawiając i inne potrzeby gruntów doprowadzając. 

Połowę Opiesina, która zawsze osobno prawem dziedzicznym chodziła, przykupiwszy, zgoła 

sprawiedliwym umiarkowaniem, kładę wydatku mojego na te dobra przeszło sto tysięcy, które 

wrócone być powinny od pretendujących jakowym sposobem do tych dóbr.  

Z tych dóbr sześcioro rodzeństwa wraz ze mną i z sumy macierzystej stało się nam po 

trzy tysiące. Pozostała się dyspozycją macierzystą wraz z Oyczystą dziewięcioro tysięcy z 

klauzulą w kontrakcie przedażnym, wolnego temi sumami dysponowania sobie, na 

fundamencie którego 1058 złoytych i groszy 28 zapisała grodownie
19

 do kościoła 

Zduńskowolskiego na Koronkę, bratu memu Zygmuntowi Złotnickiemu, który pod 

konfederacyą zginął. Sumy oyczystej wypuściła 3250, mnie równiesz, tylko na siostry przy 

mnie zostało 2500 złotych. Ja zaś iakom przyrzekł, choć nie maiący, na to że matkę tak 

konserwować będę i po śmierci mojej konserwować
20

...  

Feliks dalej załatwiał interesy całej rodziny. Po śmierci SP Brata mego dostała mi się 

tenuta
21

 Parzymiech arendowna, kontrakt zastawny
22

 na Dankowie na 20 tysięcy złotych bez 

possesyi. Za tego Brata, według dokumentów zapłaciłem WP Konstancji z Gordonów 

Walewskiej, kasztelanowej spicimierskiej, sumy oryginalny 1200 czerwonych złotych, prowizji 

po siedem od sta, za lat według jej woli, znaleziony między papierami. Do kościoła w 

Zduńskiej Woli zapisałem dwa tysiące. Długi różne w różnych miejscach gdzie się pokazały 

popłaciłem. Pogrzeb uczciwy sprawiłem, ratunek Duszy czyniłem, a lubo brat Bratu umiera, a 

on nie miał czym, przeto zaznaczam, aby się siostrom z fortuny mojej do działu dostały. 

                                                 
19

 grodownie – z zapisaniem do ksiąg grodzkich, notarialnie 
20

 konserwować - utrzymywać 
21

 tenuta – dzierżawa dóbr królewskich 
22

 zastawa – oddanie dóbr w użytkowanie bez rozliczenia dochodów w zamian za pozyczkę okreslonej sumy, 

wraz z procentami rocznymi od tej kwoty 
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Pozostały też zawikłane i nie załatwione sprawy ojca, a zwłaszcza posagi i sumy oprawne po 

poprzednich trzech żonach, oraz należne sumy po Babce. Od SP WPana z Kotuliny Józefa 

Grodzickiego chorążego wieluńskiego z domu Urbańskich
23

 wyprocesowałem czystych 

należności 15 tysięcy, podzieliwszy się z Bratem, na siostry cztery. 

 

9. Feliks Złotnicki łowczy szadkowski 

 
Feliks (Felicjan) Józef Adam Antoni Jan pięciu imion Złotnicki był łowczym 

szadkowskim i podwojewodzim sieradzkim. Za młodu, tak jak dziad, zajmował się 

rzemiosłem wojennym. Służył w chorągwi przydzielonej do ochrony pogranicza na granicy 

ze Śląskiem. Zachowały się jego listy pisane do ciotecznego brata - Adama Małachowskiego.  

W roku 1761 pisał z Krzepic w powiecie lelowskim, gdzie jego chorągiew 

stacjonowała, zasięgając informacji o sejmiku, w liście z Jaworzna omawiał sprawy 

wojskowe i sejmikowe sieradzkie. W listach
24

 z 1762 roku dziękuje Małachowskiemu za 

protekcje u Prymasa, pisze o głodzie i znużeniu w wojsku, braku pracy dla szeregowców i 

bezradności pułkownika. W 1763 roku donosi o losach chorągwi granicznych, a ze Zduńskiej 

Woli o bracie który jeszcze nie powrócił i o nieuregulowanej racie wrześniowej, której nie 

dostał od Małachowskiego. 

Pomimo wieloletnich sporów jakie rodziny Małachowskich i Złotnickich z sobą 

prowadziły, Małachowski był Złotnickiemu potrzebny. Był bliskim krewnym - ciotecznym 

bratem, nie tylko bogatym ale i bardzo wpływowym. Feliks korzystał z jego protekcji, dla 

siebie i brata, uważał za swojego dobrodzieja, o czym zapewniał w każdym liście. 

                                                   ♦ ♦ ♦ 

Fragmenty genealogi Samson Masłowskich 
JAN CHRYZOSTOM † 1759,  podstoli ostrzeszowski, dziedzic Rudnik, Małyszyna, 

Masłowic w p. wieluńskim & Marianna Wstowska była dziedziczką Mielęcina, dóbr 

nabytych od Krzysztofa Nekandy Trepki,  

   a).Eleonora & N Kempisty, 2v. N Budziszewski 

   b).Jadwiga  † 1786 & a 1784 Jan Gwalbert Karśnicki stolnik ostrzeszowskiego, 

   c).Barbara  † po 1772 & 1762, Feliks Złotnicki † 1780, łowczy szadkowski,  

      2v.Julianna  Walewska, 

   d).Antoni † przed 1814, sędzia pokoju p. radomszczańskiego, dziedzic Masłowic 

   e).Celestyn *ok.1783, podprefekt powiatu ostrzeszowskiego & Agnieszka Sokołowska  

   A.Tekla Weronika Agnieszka Katarzyna *1818 w Mielęcinie,  

   f).Hipolit *1752, † 1835.V. 5 Chorzenice, łowczy ostrzeszowski, cześnik ostrzeszowski,    

       radca woj. kaliskiego & Faustyna Mączyńska † 1791, c. Józefa, kasztelanica   

       sieradzkiego, i Moniki Grabińskiej, 2v. 1816 Tekla Joanna Róża Walewska c. Jana i   

       Teresy Walewskiej z Charłupi Wielkiej 

  A. Julian Lambert Rudolf *1783 Mielęcin, † a.1840, dziedzic Mielęcina i Rudnik     

      podprefekt powiatu ostrzeszowskiego, radca kasy narodowej & Weronika   

      Kiełczewska † 1833.IX. 23, c. Józefa z Mielenina prezesa Trybunału. 
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 Urbańska – trzecia żona Andrzeja Złotnickiego 
24

 BZNiO rkps. 11840/II, lit. X-Ż, 
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Rys. 3. Herb Samson 

 
STANISŁAW † a.1792, dz. cz. d. Podwody, komornik sieradzki, podstoli owrucki  

& 1761-1780, Joanna Sulimierska † a.1780, c. Michała dz. d. Komornik i Elżbiety  Topór 

Miniszewskiej, 

    A. Marianna  & 1781 Jakub Józef Wysocki s. Kazimierza i Anny Łubkowskiej 

    B. Teodora  bpt.  

    C. Franciszka & a.1780 Jakub z Ostrowa Nałęcz Rychłowski 

    D. Agnieszka † 1792, bpt. & 1780, Felicjan Zaręba Skrzyński, 

    E. Andrzej *ok.1753, podstoli, posesor dóbr Zduńska Wola, dz. d. Podwody  

& 1781.IV.21 Rudniki, Katarzyna Złotnicka *1766.XI.25, † 1813.III.29 Wola  

          Kruszyńska, c. Feliksa i Barbary Masłowskiej, dz. d. zduńskowolskich, 

       1.Józef Hipolit *1787.IV.19, z Rojkowa  & Tekla Szeliga Żernicka,  

                 a).Konstanty † 1850, dz. d. Woli Podwodzkiej w piotrkowskim, 

       2.Stefan Bernard † 1861.VII.15 Zduńska Wola, bpt., dz. d. Wola Kruszyńska w  

          piotrkowskim & Ludwika Maria Gawron Pretwicz, bpt., c. Adama Krzysztofa  

          i Zofii Rawicz Koseckiej 

       3.Walerian Rafał *ok.1802, † 1836.V.8, dz. d. Podwody w piotrkowskim   

          & Elżbieta Prądzyńska*ok.1804, † 1836.V.8, c. Wojciecha i Marianny,  

                   a).Anna 1826-27 Podwody 

       4.Feliks Antoni dz. d. Leszcze *1785.V.18, † 1852.VI.30 posesor d. Grudno,  

          Miedzno & Jadwiga Bielicka † 1876.VII.23.  

       5.Julianna Antonina *1784.VII.3 Zduńska Wola, 

       6.Eufrozyna Marianna Barbara Scholastyka *1786.II.16 Zduńska Wola, 

                                                                  ♦ ♦ ♦ 
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Akt ślubu Feliksa Złotnickiego i Barbary Masłowskiej 

 

Feliks po porzuceniu służby wojskowej, osiadł na stałe w dobrach zduńskowolskich. 

Ożenił się z Barbarą, córką Jana Nepomucena i Joanny Wstowskiej, Samson Masłowskich.   

Mieli dzieci :  

1. Katarzynę urodzoną 25 listopada 1766 roku, a zmarłą 29 marca 1813 r. w  Woli 

Kruszyńskiej, gdzie wraz z mężem byli dzierżawcami. Poślubiła 2 kwietnia roku 1781 

Andrzeja  Masłowskiego. Ich synowie to Feliks Antoni dziedzic dóbr Leszcze, Stefan Bernard 

i Walerian Rafał Masłowscy, oraz dwie córki zmarłe w dzieciństwie. 

2. Justynę Franciszkę Teklę urodzoną 18 września 1772 roku, jej pierwszym mężem 

był przed 1791 rokiem Antoni Michał Gryf Paciorkowski. Ich dzieci to synowie; Adam Julian 

oraz Franciszek Ksawery Tomasz Paciorkowscy, i córka Antonina, która została później żoną 

notariusza i archiwisty Antoniego Paparona Pstrokońskiego. Drugim mężem Justyny był 

Ludwik Skrzetuski
25

.               

Obie Imościanki panny łowczanki umieszczono w klasztorze w Wieluniu 

prawdopodobnie dla nauki. Przyjechały na pogrzeb ojca, miały wtedy starsza niecałe 14, a 

młodsza 8 lat. ...Kwartalnego od Imość Pannów łowczanek w klasztorze płacono 288 złotych. 

Na drogę posyłając  do Wielunia  panny łowczanki płacono 6 złotych, ponadto za zawite na 

chusteczki dla łowczanki starszej 4 złote... 

3.Antoniego Jana Nepomucena Serafina urodzonego 11 listopada 1768 roku, a 

zmarłego przed 1812 rokiem. Jego żoną była Róża Kurcewska, wdowa po Marcinie 

Kawieckim zmarłym przed 1797 rokiem. Miała ona z pierwszego małżeństwa dwu synów.  

Z drugiej żony Julianny z Walewskich miał Feliks Złotnicki dzieci; 

4. Zofię urodzoną 18 maja 1778 roku, późniejszą Franciszkową Wężykową. Zmarła 

przed 1810 rokiem, 

5. Stefana Józefa Wincentego urodzonego 2 września 1779 roku 

Feliks miał jeszcze troje dzieci, które jednak zmarły w młodym wieku. 

 

Feliks szczególnie troszczył się o kościół widząc w tym zadośćuczynienie za ...różnego 

z młodości moiey, na różnych bywając funkcjach, pokrzywdzenia bliźniego. Kościół mój 

parafialny w Zduńskiej Woli w tym miejscu bardzo potrzebny chcąc mieć wieczyście zdolnym 

w opatrzeniach swoich. W proporcji z sąsiednimi kościołami, dosyć ma przyzwoitego 
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Funduszu, przyznanego ostatnią Generalną wizytą. Przeciesz w tych nieszczęśliwych czasach, 

na kościół Boży y wiarę Świętą w której jednostaynie każda litera pomnożenia pragnie, a ni 

dobru publicznemu zprzeciwiając się o zapisach kościołom nowym, ani dogadzayąc jakiemuś 

wymuszeniu, ten kościół parafialny Zduńskowolski tym sposobem chce ułatwić y stan tego 

kościoła poprawić, zapisując mu na dobrach Zduńska Wola, Stęszycach, Opiesinie i częściach 

Kawęczyna pięć tysięcy złotych   

Erekcją
26

 tego kościoła za Śp. W Xięcia Prymasa Łubińskiego
27

 nastąpiona, przy  W 

Księdza Helmichta plebnana marzyńskiego, w nuncjaturze warszawskiej zatwierdzone, dziś za 

naywspanialszą przezornością JO Xięcia WAntoniego Ostrowskiego Arcybiskupa Dyecezyi - 

Prymasa koronnego, Generalną wizyą przyznana.Exekutorów polecam aby Pasterz tego 

kościoła, nie odbytą powinnością przy tym kościele urząd swoy sprawował, y tak dzisiejszy 

Pleban uczący w Łęczycy, daie Wikariuszowi złotych 200, sam bierze przeszło 250, oprócz 

gruntów y Akcydensów, a przeciesz wszystkie msze wynoszące na każda złotych 2 odprawiane 

być powinny na tym miejscu y kościół zawsze krzywdę przez to cierpi y zrujnowany.  

WW Exekutorów upraszam sobie substancye te trzymać będą, a Dzieci moie zaklinam, 

którym błogosławię, żeby się temu funduszowi niczym i żadnym sposobem nieprzeciwiali, to 

jest nie zważając na żadne Prawa i przesądy według mego własnego zapisu czyniący, 

prowizje wypłacali i nieurywali, iako y zapis Matki moyei zostaye w mocy, chce mieć iako i 

może a pszy powiększonym funduszu y wyreperowaniu kościoła tego, każdy Xiądz pleban y 

sukcesor yego powinien  już będzie pod udaniem się do zwierzchności Duchowej o reperacyi 

kościoła i poprawienie budynków plebańskich myśleć winni. Zaś zaklinam ażeby nie był 

Pleban w oddaleniu miejsca od Kościoła.  
W testamencie Feliks zamieścił bilans swojego majątku i przypomniał osobno 

zestawione wierzytelności i długi do załatwienia przez sukcesorów. Reyestrem osobnym, 

wszystkich rzeczy na kartach wyraziłem sumę moie z dekretów, przecież dla większego 

oświecenia kładę ie tu; 

- karta
28

 dnia 1.10.1778 roku w W-wie od JW Małachowskiego pisarza koronnego wielkiego 

zł 800 i prowizji za rok ieden 720 zł, 

- karta wekslowa od WW alewskiej kasztelanowej łęczyckiej 134 czerwone zł 

- 25 czerwca 1779 wekslowa od Ludwika Walewskiego chorążego piotrkowskiego  w Woli 

Zduńskiej na 1170 czerwonych złotych, tegoż dnia karta ręczna 1055  

- karta ręczna 25 czerwca 1779 w Woźnikach od JW Kopowskiego starosty sieradzkiego na 

4344 złotych, prowizji od niego 217 złotych 

- karta wekslowa z 30.09.1779 na 1060 czerwonych złotych od Antoniego Zdzańskiego i od 

tegoż 2116 złotych, groszy 20, 

- dwie karty od W Walewskiego chorążego szadkowskiego 3900, prowizji od nich za  lat dwa 

390 złotych 

- weksel od Zakrzewskiego starosty radziejowskiego 720 złotych, 

- od Michała Kobierzyckiego starosty radziejowskiego 38 złotych, 

- pożyczonych w Warszawie Janowi Krąkowskiemu komornikowi sieradzkiemu 

granicznemu 11 czerwonych złotych, u pewnego IMci 50 złotych za kartę, u Kazimierza 

Rusockiego 380, za kartę Kazimierza Ziółkowskiego 172 złotych, za komplantacją u 

Ignacego...ykowskiego chorążyca 4644 i prowizja, u Biernackiego chorążego sieradzkiego 15 

czerwonych złotych, śp. Franciszka Tymienieckiego 30 czerwonych złotych, item na jednej z 

tych kart sprawiedliwie przezemnie danych 246 złote. Weksel JW Brzezińskiego kasztelana 

1050 i prowizji za lat dwa 105 złote. 
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Suma kontraktu Dąbrówki należąca, przypożyczona 5000 złotych, poniewasz pod 

dożywocie podpada, przeto od niej rosnąca prowizja do dziś dnia wynosząca 1000 zł. Do sum 

drugich należy prowizja od niej za lat 4. 

U Żyda Kochmana kupca Zduńskiej Woli 1000 złotych, u Lewka Herszkowicza kupca 

działoszyńskiego 1000 złotych i za wełnę wziętą 2066 złotych groszy 20 i pół, za kontraktem 

generalnym u drugich Żydów 1306 złotych, u kuśnierza Brody, Jakuba Moskowicza 200 

złotych, u Lewka Moskowicza 100 złotych, u Moska Zelkowicza 200 złotych, u cyrulika Lewka 

za oyca i inne sumy 

Ogólny bilans dóbr, czyli jak mówiono Mapa Fortuny wyglądała tak;  

Zduńska Wola z przyległościami dawnemi i przykupionemi - 138 000 zł.  

Dąbrówka zastawna z częścią w Sieradzu - 50 000 zł. 

sum wexlowych-  137 072 zł 

summa mapy całey razem - 325 072 zł 

Długi:  5 000 na kościół, 16 416 na siostry trzy, 23 300 żony moyey i jej siostry podniesione w 

Jarocinie na rzecz Ptaszkowic, 500 zł  Julianowi Psarskiemu siostrzeńcowi naznaczam 

razem summy 45 206 złotych 

ogółem zostało massy czystej 279 866 złotych 

Jak widać Feliks był dobrym gospodarzem. Gospodarował nie tylko na swoich dobrach, 

ale i dzierżawionych królewszczyznach, Polkowie i Rzechcie
29

. W ciągu 10 lat dobra 

doprowadził do porządku, z długów wyszedł, ziemi dokupił, zaległe sprawy o ile było to 

możliwe pozałatwiał. Sum wekslowych, czyli pożyczonych różnym ludziom miał tyle, ile 

wynosiła wartość nieruchomości. Przynosiły one dochodu rocznego zwyczajowe 5 procent.  

Nie starczyło jednak czasu na doprowadzenie wszystkiego do końca i dlatego zwracał 

się do powołanych przez siebie opiekunów; ...Upraszam WW Exekutorów, aby z sukcesorem 

jaknajprędzej z długów moich wypełnili, szczególnie na opłacenie Ptaszkowic na dług żony, y 

na zapisane sumy u JW Gałeckiego starosty bydgoskiego 30 000 według karty. 

Za windykowanie szczególnie upraszam WW Exekutorów bez odwołania i lokowania ich, albo 

przykupywania czego do Zduńskiej Woli. 

Upraszam o konserwację dóbr, jak najdokładniej upraszam o edukację dzieci z pierwszej 

żony. Upraszam o wzgląd i pamięć na drugą żonę i dzieci jej y substancje pod rządem jej 

będące 

Feliks Złotnicki sporządził ten testament w księgach sieradzkich zapisany w 1780 roku, 

a zmarł niedługo potem, w czerwcu. Testament
30

 zaczynał tak; W imię Oyca y Syna y Ducha 

Świętego Amen widząc się być coras słabszym i bliższym do wykonania wyroków boskich, że 

kto się rodzi umrzeć musi, czynie akt wyznania i  zdania się zupełnie na osobę Boską. Takowe 

duszy moyey i ciała czynię rozporządzenie, a naprzód do doprowadzenia we wszystkim woli 

mojej, doświadczonych, krwią złączonych y łaskawych Braci y przyjaciół zapraszam. Na 

exekutorów y Rądzicieli, ratunkiem duszy mojej y ciała pochowania, wzrostu dzieci i 

substancji uniwersalnej, proszę WW Ichmościów Panów Zygmunta Dobka miecznika y 

podstarościego sieradzkiego, Hypolita Masłowskiego łowczego wieluńskiego jako brata 

rodzonego przeszłej żony mojej, Józefa Pstrokońskiego jako matki mojej Rodzonej bratanka, 

na których we wszystkim zdaję się po Panu Bogu. 

                                                                 ♦ ♦ ♦ 
W prawie polskim  małoletni nie mający rodziców, lub jednego z rodziców poddani byli 

pod opiekę. Mogła to być opieka wyznaczona testamentem, powołana przez radę familijną, 

albo też opiekuna wyznaczał sąd ziemski.  
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Opiekun winien był przy objęciu opieki spisać inwentarz w obecności dwóch krewnych z linii 

ojca i według tego się rozliczać. Opiekun nie mógł majątku małoletnich sprzedawać, 

zastawiać, ani ustanawiać nowych granic. Dostawał jako wynagrodzenie dziesiątą część 

dochodów. Opieka kończyła się po osiągnięciu 18 lat dla synów, a córki aż do wyjścia za mąż 

pod opieką zostawały.                                   

                                                                 ♦ ♦ ♦ 
 

Feliks dał też dokładne dyspozycje dotyczące pogrzebu. 

...Ciało moje chce mieć pochowane w kościele parafialnym w Zduńskiej Woli w trumnie 

blaszanej, tak się zawsze Reformaci chowają w habicie w szkaplerzu dominikańskim, ale jak 

najskromniej, żeby koło trumny świec dwanaście było, a na ołtarzu wielkim sześć. Księdzu 

komindarzowi przez którego rząd pogrzebu mieć chcę z Wigiliami i mszą śpiewaną, 

naznaczam 300 złotych, ubogim na stypę orydynaryjną bydła dwoje, piwa beczek cztery, 

gorzałki garnców dziesięć y innych legomin według wystawienia spiżarni.  

Na dalszy ratunek duszy mojej naznaczam dla księdza od OO Dominikanów, dzwonne do 

kolegiaty sieradzkiej, na mszę do OO Retymtorystów do Złoczewa, Widawy, Warty po złotych 

36 i korcy 6 różnego zboża, do Wielunia do Reformatów, Augustianów i Paulinów do 

kolegiaty po złotych 36, tryzny
31

 i dzwonne. Pannom bernardynkom do Warty także złotych 36 

y zboża korcy 6, do Łagiewnik i Bełchatowa OO Franciszkanom, do Dominikanów i 

Bernardynów Łęczyckich y do fary tamże po złotych 36 na tryzny, pieniędze te żeby do 

pomienionych kościołów jak najprędzej były posyłane...  

W zakończeniu testamentu Feliks Złotnicki żegna się ze wszystkimi. Żegnam w 

ogólności J Panią Mariannę Masłowską, podstoline wieluńską najukochańszą matkę 

pierwszej żony mojej. Żegnam W Mariannę z Pstrokońskich rodzoną matkę moie, żegnam JW 

Brygitte z Gałeckich Radolińską, matkę powtórnej żony moiey, żegnam W Gałeckiego starostę 

bydgoskiego, Wuja żony moiey, 

Żegnam najukochańszą żonę moią z dziećmi obojga łoża, oraz im oycowskie milionowe 

daie błogosławieństwo z napomnieniem, żeby pod utratą moiego błogosławieństwa posłuszni 

Jej byli, szanowali, kochali. Żegnam wszystkich krewnych, sąsiadów, całe województwo, 

służących wszystkich stanów upraszając aby mi urazę darowali.  

                                    
Wedle zwyczaju po śmierci dziedzica sporządzono dokładny inwentarz pozostałego 

majątku, w którym czytamy; 

Regestr piniędzy pozostałych po śmierci W-go Feliksa Złotnickiego łowczego szadkowskiego 

w roku 1780 dnia 2 czerwca spisany, a przez WW Sucheckich starostwo szadkowskich, 

podczas konferencyi w Woli Zduński 1789 roku agitującej się podany. 

Piniądze pozostałe; dukat złoty, czerwonych złotych 10 ważący - 180 złotych, czerwonych 

złotych pojedyńczych 17 sztuk – 360 złotych, moneta srebrna różna 70 złotych, groszy 9, item 

moneta 17 złotych groszy 24, Pan Raduski oddał 27 złotych groszy 8, item zostało w różnej 

monecie 269 złotych groszy 15, piniądze z rąk WDobka miecznika wzięte summa 870 złotych 

26 gr, prowizji z Wośnik przez ręce Imci Pana Ladowskiego - 500 złotych, z pinindzy od 

JPana Zdzieńskiego 420 złotych. 

 Razem: złotem 1800, półzłotki 300 złotych, ósmaki 150 złotych. 

1780 6 iunius - od WMasłowskiego łowczego wieluńskiego 223 złote, od tegoż 270 złotych, od 

kupców baranowskich za tatarkę Kredycki przyniósł reszty 18 złotych, za korcy przenicy 
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ozimej Dombrowczeńskiej wiertel w Kempnie przedany 246 zł, za pszenicy yarej korcy 9, 

wiertel 8 browarczańskiej 8 złotych groszy 15, za wieprzy w Kaliszu przedany 9 po 11 złotych 

i 15 groszy, karczmarka opiesińska za gorzałkę dawną oddała 5 złotych, żyd arendarz 

przemiłowski oddał resztę arendy podług kontraktu 5 złotych, Kredycki za tatarki wolskiej 

wierteli 90 w Kempnie przedany wiertel 3 złote groszy 6, razem 288 złotych, za tatarki dawnej 

reszte przyniósł 15 złotych, od karczmarki opiesińskiej 4 złote groszy 15.  

Summa efecti 5048 złotych groszy 18. 

Uroczysty i wystawny pogrzeb kosztował niemało, wdowa zanotowała wszystkie 

ekspensa pogrzebowe  

1. z dyspozycji testamentu uczynionego na msze po kościołach 576 zł, 

2. na Dzwonne po kościołach po 30 zł summa 606 zł, 

3 . na msze przed pogrzebem i podczas pogrzebu 491 złotych, groszy 21, 

4. ubogim przed pogrzebem i podczas pogrzebu 169 zł, 

5. na drogę ludziom, którzy dzwonne rozwozili 3 zł, 

6. za pokładne, księdzu proboszczowi, Nieboszczyka i śp. Psarskiego 39 zł, 

7. za wino francuskie do kościoła podczas pogrzebu 18 zł, 

8. za drut do lamp 3 zł, 

9. stolarzowi za trumnę 6 złotych. 

10. za miedz dla ubogich za Wolą Nieboszczyka 126 złotych, 

Na stypę po pogrzebie wydała wdowa; 

kucharzom 61 złotych groszy 15, za wino francuskie na pogrzeb 40 zł, za wina beczkę w 

Piotrkowie 360 zł.,  za korzenie na pogrzeb 149,15, za sporządzenie miedzi pobielania 36 zł, 

za masła y ser na pogrzeb 5 złotych, groszy 6, za noże i łyszki na pogrzeb 21 złotych, za oliwę 

na pogrzeb 9,18 złotych, za mięso na pogrzeb na expens brane 12 złotych, za głowę cukru, za 

życia W Męża mego wzięta w Łasku 20 zł, 

Przygotowanie strojów żałobnych; za materiał dla dzieci na żałobę 136 złotych groszy 18, od 

roboty żałoby dzieciom, krawcom 7,25 złotych, na sprawonek dla starej imości 43,24 złote, 

Były też i inne wydatki; dyrektorowi zasług 50 złotych, Pannie Bajkowski zasług y półtora 

czerwonego złotego testamentem naznaczoneg 127 złotych, Justynie mamce JPana Stefana 56 

zł, na drogę ludziom do Kalisza 4 zł, kupcom byczyńskim zadanego na zboże wzięte przed 

śmiercią WŁowczego 44 zł. 

- ludziom rąbiącym drewno do cegielni 21 złotych, 

 - Antoniemu garbarzowi od wyprawy skór za życia W Męża mego oddałam 28  

 - Kredyckiemu na drogę kempińską 5 złotych, 

 - kotlarzowi z Warty od roboty kotłowy y garncy za życia W Męża na co iest rewersdany od 

niego, dałam prócz zboża 17 złotych.  

I to tyle własnoręcznych zapisków W Wdowy, a potem podsumowanie pisarza 

dworskiego; W Dominikowi Dobkowi dane przez  Wielmożną na ten czas Złotnicką wdowę, a 

teraźniejszą Suchecką 2 000 złote. Summa wziętej summy po śmierci ŚP Włowczego  

pozostałey 870,26 

Wydała W-na podtenczas Łowczyna na expensa pogrzebowe y inne, summa W.Dobkowi 

oddana 2000 zł –5548 złotych groszy 10, zostało więc przy W natenczas łowczyny 371,04, 

kwit z 1783 roku-zapłaciła W Borzęckiemu 188 złotych zostało 183 złote.  

Przyłączając się do tych summy odebrane przez Włowczyne, a teraz Suchecką starościnę 

szadkowską, a pod dożywocie przez ŚPŁowczego poddana. 

1-wsza do WPana Rusockiego 380 złotych, 

2-ga od WPana Ziółkowskiego 172 złote 

3-cia od tegoż z zastawy części w Grabi podniesiona w testamencie w kwocie 2429 złotych 

wyrażona. 1789 rok podpisy; Julianny i Daniela Sucheckich. 
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10. Rejestr czyli opisanie różnych rzeczy ruchomych  

 

oprócz rzeczy inwentarzem specyfikowanych po zgasłym życiu niegdy Feliksa Złotnickiego 

łowczego szadkowskiego pozostałych i znajdujących się, a szczególnie pod dozór, nie zaś 

użytek WMasłowskiego dóbr Woli Zduńskej z przyległościami teraźniejszego posesora 

podpadających, przez tegoż Andrzeja Masłowskiego podstolica owruckiego, na gruncie dóbr 

Woli Zduńskiej dnia 15 miesiąca lipca roku pańskiego 1782 uczynione
32

. 

Wozownia w tej powozy i różne inne zbiory; 

Powóz półodkryty niebiesko malowany, krypą i astrachanią niebieską wewnątrz wybity, która 

już zła, frandzle u góry tylko kawałek, pukland zaś w którym na tył okienko, cały w skóre z 

wierzchu obity, z siedzeniem na tyle i na przodzie w tym skrzynka jedna w tylnim siedzeniu ze 

skoblem, na zawiasach, materac do siedzenia z trypy niebieski, na przodku zaś siedzenie, 

magazyn pod nogami w siedzeniu, pasy jeszcze niezgorsze, firanki czyli zasłonki sukienkiem 

niebieskim podbite, koła już porujnowane, kozieł zły, ze skóry poodzierany, fartuch na 

przodku na pręcie żelaznym skórzany, płótnem podszyty, stopnie wsiadając na pasach już 

popsute, w tyle powozu na łańcuszkach żelaznych dobry, wachlarz zaś gdzie tłumok bywa, złe. 

Powóz drugi żółto malowany w skóre z wierzchu obity, wewnątrz zaś suknem 

popielatym z jednym tylko na tyle siedzeniem, z firankami na przodku dwiema, a na tyle jedna, 

rasą żółtą podbitymi. W siedzeniu materac sukienny popielaty, pod tym skrzynka ze skoblem, 

magazonik w nogach dobry, podniebienie rasą żółtą wybite, fartuch na przodku skórzany z 

prętem żelaznym, płótnem podszyty, kosza i magazona na przodku nie masz. 

Pukla kolaski zielono malowanej z gruntu zły, wewnatrz i zewnątrz skórą wybity.  

Bryka okuta, trąbki forzpańskie
33

 mosiężne, bez sznurów i kołtasów stare dwie, szczotki do 

chędorzenia powozów jedna, chomąt z pasami wielkich cztery, chomąt bez pasów dwa. 

Schowanie w spichlerzu 

Skrzynia 1 –sza, w żelazo okuta w której znajdują się; 

woytak z oystrami rzemienny, kapa z konia sukienna, wyszywana, ładownic szeregowych 

prostych pięć, flinpasów różnych sześć, nagłówek do karabina, torba skórzana, siadło proste 

w skórę juchtowa obite z czaprakiem niebieskim, oystrami strzemionami, kulbaka bez wojłoka 

z trybinkami i ryngortami rzemienne, kulbaka z mitrunkiem i poduszka granatowym suknem i 

kapturami bez oyster, złotem wyszywana, kulbaka tylko o jednej ławce ze strzemieniem, 

wojtaków pięć, task z żółtej skóry bez pistoletów, strzemion para, strzemiona stare, 

strzemiona z puszliskami para, narurnik do karabina, nagłówek z podogoniem przy których 

sztuczek pozłacanych 27, munsztuk zielony z podogoniem przy którym sztuczek pozłacanych 

15, Skrzynia 2-ga; radli większych i mniejszych 7, ponew wielka miedziana o 2 nogach, flasza 

miedziana ze śrubą i duszą cynowa, pokryw miedzianych do rądli 7, jaszcz miedziany 

podróżny wewnątrz pobielany o 4 rądelkach, trzech salaterkach, 2 talerzach, konewka 

miedziana do piwa z uchem i wierzchem, kubek do oleju miedziany, łyżka kuchenna miedziana 

wielka, imbryczek do herbaty miedziany, fajerka mała, miedziachów starych bez uchów 3, 
łyżka żelazna do topienia ołowiu, foremek do ciast większych i mniejszych 25, piecyk nowy 

żelazny, młynek do kawy mosiężny, imbryczek do kawy blaszany, półmisków równych gładkich 

11, mis okrągłych gładkich 2, mis strzępiatych 2, mis z obręczami 2, półmis z obręczami na 

nóżkach 2, salaterek strzępiatych 2, łyżek blaszanych 2.  

Skrzynia 3-cia w żelazo oprawna z zamkiem z wrzeciądzami i skoblem. Terlica stara, kulbaka 

w mosiądz oprawna z poduszką sukienną zieloną z kapturami do oyster
34

 takimiż, 

strzemionami mosiężnymi i innymi potrzebami, pokrowiec do karabina, czubów żółtych 6. 
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 forszpan z niem. Vorspann, stangret, koń przyprzężony pomocniczo do zaprzęgu, 
34

 olstro – z niem. holster, skórzany futerał na pistolet przytroczony do siodła, 
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Także rzeczy żydowskie zabrane: mis wielkich okrągłych cynowych 2, misa z obręczą i 

nóżkami dwiema cenowa, półmisków cenowych małych 2, talerzy cenowych 6, miednica 

cenowa, siekacz żelazny, młotek żelazny, waga bez szalek, klamka ode drzwi, kabat żydowski 

białogłowski kamlotowy zielony, luster mosiężnych mniejszych i większych 4, ponewek, czyli 

patelek miedzianych 4, liktarzy żelaznych ściennych 2, żelaza kawałków różnych 4. 

Skrzynia 4-ta, czyli sepet podróżny w skórę obity z wrzeciadzem i szkoblami. W nim; 

terlica
35

, tybinek
36

 lakierowanych par 2, kapturów do kulbaki sukiennych karmazynowych 

złotem wyszywanych para, woyłak do którego brzegach sukno karmazynowe złotem 

haftowane, poduszka sukienna karminowa złotem haftowana, podogonie skórzane zielone, 

munsztuk ze skórznymi cuglami. 

Skrzynia 5-ta z zamknięciem dobrym 

Obicia atłasowego zielonego w pasy żółte brytów 14, poduszek mułsubasowych 2, pierzyna 

musułbasowa podwójna, poduszka płócienkowa. 

Żelastwo i inne sprzęty; łańcuchów mniejszych i większych 7, żeleźniaków 2, moździerz, nożyc 

do strzyżenia owiec 7, parabaników 2, obręcz do wała od wiatraka, obręcze z kociołka, rożen 

kuchenny wielki, topór ciesielski, siekierka, siekiera, toporek, klema, pił do tarcia drewna 2, 

sznur ciesielski, dłuto, pilniczek, fartuch cieskielski skórzany, patelka żelazna, kłotka, pokryw 

blaszanych do przykrywania potraw 5, bań do oleju 5, fas wielkich 7, rurnica stara, półfas, 

fasek mniejszych, dzieża do chleba, kufa do gorzałki 3, wańtuch wełny wielki kamieni 8, 

fontów 28, kałamarz stary z papierami i listami różnymi, kapelusz foszpański, beczka do 

gorzałki. 

                                       
                  Rys. 4. Szlachcic w stroju polskim   
 

Garderoba  i w niej znajdujące się rzeczy: Suknia bogata biała na rogówce z fartuchem 

w kwiaty złote z takiemiż kolbertynami, półkontusie takież jak i suknia bez futra. Suknia z 

francuskiej materii ceglata w kwiaty ze spodnicą, kotara adamaszkowa zielona, z brzegu 

żółta, pawilon kitajkowy karmazynowy. 

Bielizna stołowa: obrusów ciągnionych 2, obrus podgórski 2, serwet różnych 10, firanek 

kolińskich 2, firanek rąbkowych prostych 2, kaftaników dymowych białogłowskich 2. 

Garderoba męska: 
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 terlica – drewniany stelaż siodła, 
36

 tybinka – część siodła z poduszką o którą jeździec opiera kolano, 
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Klamra srebrna pozłacana rubinami wysadzana z taśmą srebrną i złotą kitą, klamra srebrna z 

taśmą niebieską, pas siatkowy z jedwabiu karmazynowego i niebieskiego, pasów jedwabnych 

napół ze srebrem, każdy o jednym szlaku 2, pas żółty ze srebrem i takiemiż frędzlami, pas 

wielki perski złoty w karpia łuszczkę, pas zielony szeroki toborkową robotą ze szlakami 

dwiema, pas paryski z dwoma szlakami żółtym i srebrnym, pas słucki o czterech kolorach 

złotem i srebrem przerabiany
37

, pas stambułski
38

 czarny ze szlakami złotymi, pas zielony 

złotem przerabiany, pas bawoli karmazynowy ze szlakami złotymi, szlufy złote do munduru.  

Czapka z siwym baranem pierzastym z wierzchem sukiennym granatowym, czapka z 

czarnym baranem bułgarskim z wierzchem sukiennym rozmarynowym, kitajką podszytym, 

czapka z siwym baranem, czapka z siwym baranem ciemnym lisami podszyta z wierzchem 

sukiennym goździkowym, czapka z siwym baranem z wierzchem sukiennym kaparowym futrem 

podszyta, czapka z czarnym baranem wierzchem papuzim galonkowana bogata, żupan 

sukienny biały, kontusz karmazynowy, mundur gredytorowy
39

  żółtogorący barchanem 

podszyty, kubrak do niego gredytorowy piusowy ugalonowany złotem, takąż kitajką podszyty, 

kontusz sukienny cytrynowy z galonkiem srebrnym. Żupan
40

 białe tło w kwiatki i paski 

srebrne, barchanem stan, reszta płótnem podszyty, kontusz
41

 sukienny rozmarynowy kitajką 

białą podbity, żupan gredetorowy czarny, kontusz takiż czarny, sukien gredeorowych 

niebieskich para, żupan grodetorowy kapucynkowy barchanem podszyty, kontusz do niego 

suknem szczupaczkowym, kontusz sukienny iabłonkowy ze srebrnym sznurkiem, sukien 

płóciennych letnich para, kapota płócienna, kurtka kamlotowa
42

 zielona z karmazynowa 

lutrykas podszyta, kaftanów dymowych żelaznym, sztucierek mały z zamkiem, ładownica 

blachmalowa, szabel prostych 4, szabla prosta w pochwach z paskami jedwabiu, karabelka 

złotem nabijana z paskami złotymi, rząd usarski srebrny, pozłacany, nagłówek mniejszy i 

większy 144, podpiersień w sztuk takichże 31, podogonie z cyfrą wielką sztuk 60, od drugiego 

rzędu, podpiersień
43

 na safianie w sztuki srebrne pozłacane i cyfra wielka 60, do tegoż rząd 

podogonie w sztuk 53 z cyfrą.  
Cyna i sepety; Półmisków fryzowanych 18, mis gładkich wielkich 2, salaterek 2, 

talerzy fryzowanych 10, lichtarzy para, sepet wielki w skórę kosmata obity, sepet, branselek z 

zameczkiem para, zwierciadło wielkie z ramkami srebrnymi, taca do kawy rogata, prosta, 

wielka, torby z papierami  

 Wina; wina kwaśnego flaszek kwartowych 4, wina flaszek 1 1/2 kwarty, wina takiegoż flaszek 

½, garncowych 2, puzderko o flaszach ośmiu z lampką kryształową w którym  brakuje flasz 

dwu. 

Futra; Królików podolskich kawałków 8, lisy z pod kurtki, kurtka łosia felpą jedwabną 

podbita. 

Biurko proste drewniane z zamkiem w nim; zegarek szczerozłoty z repatycjami
44

, łańcuszkiem 

tombakowym taśma złotem przerabiana, zegarek srebrny z łańcuszkiem stalowym, ważki do 

                                                 
37

 pasy kontuszowe były podwójne, lub poczwórne, każda strona podzielona była wzdłuż na dwie różne 

kolorystycznie części dostosowane do barwy noszonego kontusza, pas składano na pół, do środka wkładana była 

płócienna dusza, która chroniła tkaninę przed załamaniem, wymiary pasa to 3,5-4,5 m długości i 40 cm 

szerokości, pas zakładano tak, że jego dwie ozdobne głowy znajdowały się z przodu ubioru i zwisały na około 30 

cm. Pod ozdobnym pasem zakładano zwykły pasek z rapciami na karabelę. 
38

 pasy stambulskie sprowadzano z Bliskiego Wschodu, były one cienkie i delikatne, 
39

 gredyturowy  - z ciężkiego jedwabiu francuskiego, 
40

 żupan to długa suknia męska dopasowana od góry, szeroka dołem, miał niski stojący kołnierz, długie wąskie 

rękawy, zapinany na małe guziki od kołnierza do pasa, 
41

 kontusz był ubiorem wkładanym na żupan z jednobarwnej tkaniny, z rękawami rozcinanymi, kolorystycznie 

zharmonizowany z barwą żupana, ozdobiony cennymi guzami 
42

 kamlot z franc. camelot, plusz wełniany, tkanina miękka z wielbłądziej wełny z domieszką bawełny, o splocie 

skośnym, 
43

 podpiersień – rzemień w uprzęży przechodzący pod piersiami konia, 
44

 z repetycjami - wybijający aktualną  godzinę w różnych tonach, 
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złota z pudełkiem i gwintami, ważki do złota bez gwintów z pudełkiem, rapcie nowe 

marcypanowe, kolbertyny
45

 srebrne do sukien, koronek różnych białogłowskich mniejszy, 

sepet do powozów podróżnych 2, skrzyneczka z papierami, sztuciec do srebra próżny, puzdro 

do cyny. 

 Książki; manuskrypt różnych mów i listów, Podział Polski w 7 rozmowach pisany, 

Terrestrio Nobilitatis Prusiae 1754, Explanacja stanów cesarstwa chrześcijańskiego, 

Awantura albo historia światowe rewolucje, Porto czyli gramatyka niemiecka, Rozmowy 

Polityka z Ziemianinem, Series konstytucji synoptice zebranych, Uwagi zbierającym się do 

stanu małżeńskiego, książka Prawdy duchowne o doskonałości chrześcijańskiej 1694, 

Rozmowy Artaxerxesa i Eu..dra, Manuskrypt Innterregni Augusti Secundi, manuskrypt 

Controwersie iunis, Miłościwe lato czyli Jubileusz, Historia Hippolit i Julia, Poselstwo 

Leszczyńskiego, Kazania przygodne, Seneca Christianus, dialog po niemiecku i polsku formy 

2, reiestr niektórych książek, Promienie cnót królewskich,  Kolenda JW Zarębie, Nabożeństwo 

jubileuszowe, Gorzka Wolność Młodzianka, wiersz weselny na gody małżeńskie WF 

Złotnickiego 1760, Salutati iudicum deputt. 1755, książka niemiecka, Komedye Bohomolca, 

gramatyka niemiecka, Retoryka łacińska, Cuda Św. Bogumiła, retoryka łacińska Regina 

liberta, Bayki Ezopa, Żołnierskie nauki, Centrum vitae, elementarz niemiecki, Tama Polska, 

Książka św. Wincentego, Szpieg dubiński, czyli listy do pewnego przyjaciela, opisanie 

weselów czyli uniwersał o weselach, Taryfy różne względem monety polskiej, Książka 

doktorska pana Tysoty z francuskiego, compendium medicum to jest krótkie zebranie i 

opisanie chorób 1767, Vademecum medicurum to jest krótkie sposoby leczenia 1763, 

projektów niedoszłych sejmowych plika, mów różnych plika, Rozbrat i wojna duchowna, 

Farsalia polskiego junaka, Dystrakcja podróżnych,, Officjum nabożeństwa codziennego, 

Ucieczka przez świętych do Boga, Książka św. Jana Nepomucena, Książka św. Iwona z 

przypisanymi modlitwami, Nowy ład Staniszewskiego, compendium geograficzne, Wykład o 

cnotach i nadgrodach, Awantury Fortunata tomy 2, Tryumf łaskawości komedia, Tysiąc nocy 

i jedna tomów 4, Zegar monarchów in a 1759, 1762, Widok Królestwa Polskiego ze 

wszystkimi województwami 1753 tomy 2, Mowy sejmowe 1718, 1730, Przeszkody 

nieprzewidziane – komedia, Książka Podstoli, manuskrypt Pobożny, Prezent dla żon, 

Myszoides pieśni, Pieniacz – komedia, Bliźnięta – komedia, Poprawa młodego – komedia, 

Figlacki – komedia, Bewerley – tragedia, kalendarzyk polityczny 1743, Gracz – komedia, 
Junak – komedia, Przypadki Robinsona, Góra Libanu, Orationes Ciceronis, Consideratione 

Christiai, książka niemiecka, Elementarz polsko łaciński, Rewolucje roczne czyli kalendarz, 

Wionek różany, Gramatyka niemiecka. 

Imponujący jest ten zestaw tytułów, nie we wszystkich inwentarzach można spotkać 

książki, a rzadko w takiej ilości. Z dat wydania poszczególnych dzieł można wnioskować, że 

Feliks Złotnicki systematycznie wzbogacał swój księgozbiór, a niektóre być może 

odziedziczył po ojcu. Znał dwa języki, łacinę i niemiecki, interesowały go w równej mierze 

sprawy polityczne jak i duchowe.  Jak wszyscy w tych czasach posługiwał się kalendarzami, 

użyteczne były dzieła o leczeniu chorób, rozrywce służyły sztuki teatralne i powieści. Jest to 

biblioteka człowieka ciekawego świata, aktywnie uczestniczącego we wszystkich 

wydarzeniach politycznych. 

 

11. Antoni Złotnicki kolejny dziedzic dóbr Woli Zduńskiej   

 
W roku 1788 majątek z rąk matki i opiekunów przejmuje pełnoletni już Antoni 

Złotnicki. Pełne rozliczenie bilansu z majątku odbywało się komisyjnie podczas agitującey 

się w Dobrach Zduński Woli z Mocy Wyroku Ziemstwa Sieradzkiego.  
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 kolbertyny-  zębato wykończone galony z nici srebrnych lub pozłacanych, 
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Dnia 2 miesiąca marca roku 1789 spisany, regestr wziętych od W Hippolita Masłowskiego 

łowczego wieluńskiego, tak z rąk W Dobka Miecznika sieradzkiego, iako też z rąk W Andrzeja 

Masłowskiego pieniędzy
46

; 

 - 1780 roku 29 octobra wziąłem od W-go miecznika 1000 złotych dla sukcesorów  

- 20.bris odebrałem z rąk W Dobka miecznika sieradzkiego na potrzeby Złotnickiego łowczyca 

sieradzkiego 729 złotych, 

- 1781 19 augusti odebrane z rąk W Miecznika na potrzeby sukcesorów 100 złotych, 

- 1782  8 iunij z rąk tegoż W Miecznika 1080 złotych,        

- item za wełny kamieni 59 fontów kamień po 21 zł wzięte 1117,16 

- za salopę z popielicami ŚP Barbary z Masłowskich Złotnickiej na wyprawę wziętą 144 złote, 

delia siwemi barankami podszyta po ŚP.W Złotnickim łowczym szadkowskim 288 złote, item 

od JW Biernackiego kasztelana sieradzkiego z karty po SP Włowczym zostałej odebrane 270 

złotych od W Andrzeja Masłowskiego wzięto 1658 złotych. Summa  effecti 7 346 złote, 

groszy16. 

Andrzej Masłowski dzierżawiący wieś Osmolin, a mąż Katarzyny Złotnickiej również 

próbował zrobić bilans swojej działalności, a oto kilka wyjątków z tego rozliczenia;...za 

popiołu beczki 887 złotych, za wodki przedanej garcy 24, kwart 3 - 165 złotych, za skurek 

baranich już popsutych przez mole - 22 zł, za wełny kamieni 8 wagi ciężkiej - 237 zł, za skure 

z padłego bydła  48 zł, za klacz starych 3 od żyda za każde zł 16 – 48 złote, za skórek od 

garbarza odebranych krowich 4 - 64 złote, za kozy - 36 zł, za woły stare od Szymka, 

niezdatne, wziąłem od żyda Wrocławskiego 48 zł,  za konia pługowego - 56 zł, za źrebca 

płowego - 40 zł, za klacz starą kulawą od Wojciecha Czekalskiego - 40 zł, od W chorążego 

Walewskiego z Pstrych Koni za dyspozycja W Miecznika Dobka wziąłem 900 złotych, putna 

na potrzeby lnianego wyszło dla Marianny Złotnickiej, odebrałem od cyrulika z dyspozycji 

miecznika 226 złotych groszy 22. Razem dochody 3 279 złotych, groszy 3. Wydatki gotowych 

pieniędzy na dobrach Opiesin od roku 1788-89 – 12 686 złotych groszy 15.  

Po rachunkach tych sądząc Masłowski nie był ani dobrym, ani zapobiegliwym gospodarzem, 

wydatki znacznie przewyższają przychody, dbał raczej o własne interesy. Z inwentarzy 

wynika, że wystawił w Opiesinie nowy dwór i zabudowania dworskie, gdzie zamieszkał z 

rodziną. 

Jak wyglądał stan majątku po śmierci Feliksa Złotnickiego, a po dojściu do pełnoletności jego 

najstarszego syna. Znamy go dobrze z ugody zawartej pomiędzy spadkobiercami w 1803 roku 

nieruchomości;  

dobra Zduńska Wola    138.000 złote 

         Dąbrówka              50.000 

 wierzytelności              137.072  

 razem 325 072 złote,  - długi 229 943 

pozostało do podziału sumy ojczystej - 95 129 złotych 

suma macierzysta po Barbarze Masłowskiej to – 33.900 złotych. 

Kiedy przypomnimy sobie, że takie samo rozliczenie wartości majątku podał w swym 

testamencie Feliks Złotnicki, z tym że wartość długów wynosiła tylko 45 206 złotych, teraz 

wzrosła do 229 943 złotych, nie zmieniła się też przez 23 lata suma wierzytelności. 

Widocznie W Exekutorzy i Opiekunowie, w których ręce z zaufaniem, Feliks umierając 

oddawał swój majątek i rodzinę, nie wywiązali się z zadania. 

Jak wynika ze skomplikowanych wyliczeń; długów, różnych wierzytelności, sum 

prowizjonalnych, podatków skarbowych, sum dla kościołów, majątek nie był w dobrym 

stanie, a uzyskiwane dochody nie pozwalały oczyścić go z długów i taki stan trwać będzie 

przez dalsze lata. 
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Bracia Złotniccy Antoni i Stefan, po wyliczeniu sum należnych siostrom, podzielili 

nieruchomości w następujący sposób; Stefan brat młodszy schedę w dobrach wziętą, sobie 

obrał, onęż podpisał rodowitą pieczęcią, zaś W Antoni Złotnicki Brat starszy, schedę drugą w 

sumach zostawioną dobrowolnie na osobę swoją przyjął i także ręki swej podpisem i pieczęci 

przyłożeniem zamocował
47

. Czyli mówiąc prościej Stefan wybrał nieruchomości, Antoni 

spłatę w gotówce. 

                 
Był zwyczaj, że do podziału majątku między spadkobierców proszono osoby cieszące 

się ogólnym zaufaniem i znane z bezstronności. Majątek dzielony był na schedy , czyli tyle w 

miarę równych części, ilu było spadkobierców. Pierwszeństwo w wyborze schedy miał 

najmłodszy z sukcesorów. 

Antoni okazał się gospodarzem niezbyt roztropnym. Pozaciągał znaczne długi jako to 

od; W. Stanisławskiego 7 tys. złotych, od Daneckiego z prowizją 3.150 złotych, od 

Myszkowskiego 3 tys. z prowizją za cztery lata 600 złotych, od W. Gumińskiego 1000 

złotych od W. Wodzińskiego 2400 złotych, Lewkowi, bankierowi kaliskiemu, był winien 

7200 złotych, na wykupienie zastawionego Kawęczyna pożyczył od Rzepeckiego 12.000 

złotych. Razem z długami ojca, które w niewytłumaczony sposób się powiększyły, a których 

spłacenia połowę wziął na siebie, tedy te sumy czyli długi jedną sumą całkowitą 160.110 

złotych groszy 16 wynoszące do opłacenia  z majątku i schedy swej ojczystej iak i macierzystej 

obciążały konto Antoniego. 

A tak z ogólnych obrachunków tak z mapy fortuny iako i długów rzetelnie i istotnie suma 5820 

złotych Antoniemu Złotnickiemu pozostaje i tą Stefan Złotnicki w talarach na wypłacenie 

całkowitej stancji mapy fortuny Oyczystej i macierzystej do rąk temuż Antoniemu 

Złotnickiemu bratu, lub jego pełnomocnikom w Roku da Bóg przyszłym 1804 na wigilię 

Świętego Jana Chrzciciela oddać i wyliczyć obowiązany z prowizją 5 złotych od sta.  

I rzeczywiście w 1804 roku Stefan spłacił brata, i 15 maja w Kaliszu tytuł possesora na 

majątku Stęsice Weśrednie uzyskał.  

W taki to sposób Antoni stracił majątek, pozostając z niewielką sumą, ale pozbył się też 

wszystkich ciążących długów. Z przypadających mu sum dożywocia po matce już nie 

skorzystał, zmarł przed 1812 rokiem. Żoną jego była Róża z Kurcewskich, zmarła przed 

1801. Róża
48

była wdową po Marcinie Kawieckim dziedzicu dóbr Chabice, z którym miała 

dwu synów. Nie była zamożna, po pierwszym mężu zostały znaczne długi obciążające 

majątek. 

Antoni układnym człowiekiem chyba nie był. W czasie kiedy administrował majątkiem 

wdawał się w rozliczne spory, których ślady znajdujemy w aktach sądowych jako to; acta 

retenta in sachen Antoni von Złotnicki contra Jan Krąkowski – spór o granicę, z ojczymem 

Danielem Sucheckim z Grabi o granice oraz o zwrot 8656 florenów, spór graniczny ze 

wspólnotą Paprotni. W aktach tytułowano go dopifer buscensis, czyli stolnik buski. 

Antoni był postacią dość tragiczną, najpierw stracił matkę, potem w wieku 11 lat ojca. 

Opiekunowie oddali go jak było w zwyczaju na naukę do szkoły klasztornej, następnie 

administrował , wspólnym z rodzeństwem, majątkiem z marnym zresztą skutkiem, długi jakie 

pozaciągał, pozbawiły go tego co przypadło mu w spadku po ojcu. W wieku 21 lat ożenił się z 

wdową z dwojgiem dzieci i doczekali się jeszcze sześciorga wspólnego potomstwa. I tu 
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 APŁOD, PKS sygn.75/20 
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 AGAD, GSR, mfilm 8306 k.521 
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znowu los Antoniemu nie sprzyjał, dzieci umierały wkrótce po urodzeniu, a po ośmiu latach 

wspólnego życia, po urodzeniu kolejnego dziecka, zmarła też żona. Miał wtedy lat 30 i wiele 

złych doświadczeń, jakie były jego dalsze losy? tego na razie nie wiemy. Zmarł przed rokiem 

1812, w czasie wojen napoleońskich, czy w nich uczestniczył? tego też nie udało się ustalić. 

 

12. Rodzina Okołowiczów 

                    
Stefan  młodszy syn łowczego szadkowskiego i dziedzic dóbr  zduńskowolskich 

poślubił 2 czerwca w 1804 roku w Lutomiersku Honoratę Okołowicz. Dziadkiem Honoraty 

był Justyn Krzywiec Okołowicz herbu Ostoja, babką Katarzyna z Narbuttów herbu Trąby, 

ojcem Mikołaj szambelan króla Stanisława Augusta, sędzia Sądu Apelacyjnego Królestwa 

Polskiego i założyciel miasta Konstantynowa, a matką Marianna z Piersickich Łukaszewicz. 

Łukaszewiczowie uzyskali nobilitację dopiero w 1791 roku i herb Trójstrzał. 

Marianna była dziedziczką klucza bechcickiego, wsiów i folwarków; Bechcice, Porszewice, 

Prusinowiczki, Gorzew i Okołowicze w powiecie szadkowskim, a Mikołaj Okołowicz był 

właścicielem klucza Byszewskiego w łęczyckim.  

Córki swoje wyposażyli szczodrze. Ślub Honoraty poprzedziła intercyza zawarta w 

Kaliszu, gdzie otrzymane 100 tysięcy złotych, zobowiązał się Stefan Złotnicki zabezpieczyć 

na dobrach Opiesin i Stęszyce.  

Zobowiązał się też ...by oprócz tego posagu, za wziętą wyprawę w różnych effektach podług 

cen specyfikacją wówczas ustanowioną, równie zabezpieczył na sumę 50 tysięcy złotych... 

Był zwyczaj, że mąż biorący posag za żonę, zapisywał małżonce swojej takiej 

wysokości sumę, jak posag i te dwie sumy złączone, ubezpieczał na swoim majątku, co 

nazywało się ,,oprawa”. Po śmierci męża, wdowa pozostawała w użytkowaniu swojego 

majątku. Suma posagowa była jej własnością, a suma przywiankowa służyła za dożywocie.  

Po śmierci żony, mąż zwracał jej sukcesorom sumę oprawną. W ten sposób kobiety były 

zabezpieczone materialnie na wypadek przedwczesnej śmierci mężów, co przy częstych 

wojnach zdarzało się nierzadko. 

 
Fragment genealogii rodziny Piersickich Łukaszewiczów herbu Trójstrzał 

ALEKSANDER łowczy orszański, *1703 w Białej, † 1740, dz. d Oleśnica  

& Barbara Maria Gorczyńska*1703 w Białej, 2v. Felicjan Junosza Dąbrowski 

   1.Barbara † a.1787 & Florian Rawicz Olędzki 

   2.Katarzyna & Michał z Mińska Opacki 

   3.Tekla, † 1795 u brygidek w Warszawie 

   4.ks. Bartłomiej † 1780 kanonik łowicki, podskarbi prymasa 

   5.Antoni † 1808 & Eleonora Ciszewska, 2v. Franciszka Lubowidzka podczaszanka 

      inowłodzka. 

     a).Tekla (1) & Bartłomiej Kosiński 

      b).Józefata (2) & Antoni Cichowski 

      c).Marianna & Mikołaj Krzywiec Okołowicz 
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 Herb Ostoja    Herb Trąby        Herb Trójstrzał   
 

Fragment genealogii rodziny Krzywiec Okołowiczów herbu Ostoja 

JUSTYN & Katarzyna z Narbuttów h. Trąby 

   a).Mikołaj 1761-1841, szambelan JKM, sędzia sądu apelacyjnego Królestwa Polskiego,  

       dz. dóbr bechcickich & Marianna z Piersickich Łukaszewicz 

1.Tekla *1792, † ok.1818 & 1808, Ignacy Jabłkowski 

2.Honorata 1779-1831 & 1804 Lutomiersk, Stefan Nowina Złotnicki 

3.Ignacy *1808 dz. d. Żabiczki i Konstantynów, bpt. 

         4.Kwiryn Józef Tadeusz *1800, dz. d. Bechcice  & Tekla  Orłowska *ok.1816 

      a).Gustaw Ignacy Michał w Warszawie 

      b).Waleria † 1860.XII. 26 & Bogusław Regulski 

      c).Juliusz Franciszek *1838.II.22 Konstantynów   

                                                  ♦ ♦ ♦ 
Jak wyglądała wyprawa ślubna Honoraty wiemy dobrze ze spisu jaki się zachował, 

kiedy komornik zajął ruchomości za długi. A oto jak umeblowany był dwór
49

 w Zduńskiej 

Woli, czyli jak współcześni pisali pałacyk nowy
50

.  

W pokoju zielonym; parawan przy drzwiach stojący drewniany marszeliną 

pomarańczową, wybity, krzesełek czarnych pomarańczową morą
51

 wybitych osiem, 

podobnych foteli dwa, kanapa czarna takaż, sofa czarną morą powleczona, komody 

orzechowe polerowane dwie, stolik czarny z blatem marmurowym i brązem, dwa zwierciadła 

wielkie w mahoniowych ramach wiszące, landszaftów
52

 z włosów w ramach trzy, biust kobiety 

z włosów w złotych ramach, portret króla JKM francuskiego w ramach czarnych, stół okrągły 

duży czarno lakierowany, dwa zegary stołowe, jeden z filarami alabastrowymi, drugi 

marmurowy biały, stoliki czarne o trzech nogach dwa, spluwaczki czarne ze złotem, 

wykładane drewnem dwie, firanki muślinowe z frędzlą zieloną dwie. 

W pokoju różowym, sukno zielone na podłodze całego pokoju. Dwa łóżka  lakierowane 

czarne, adamaszkiem karmazynowym pokryte, dwa krzesła i fotele dwa takież, kanapka 

podobna, podnóżek takiż, firanek dwie muślinowych z frędzlą karmazynową, lustro w ramach 

czarnych, stolik do pisania zielonym suknem wybity z galeryjką, koszyk do drzewa czarno 

lakierowany. 

W pokoju niebieskim, kanapa mahoniowa i krzeseł sześć materią czarną włosianą 

wybite, zwierciadło stojące w pozłacanych ramach mahoniowych z lichtarzami bronzowymi, 

harfa do grania pozłacana ze strunami, skrzydło czyli pantalion
53

 mahoniowy gładki, 

politurowany. Wizerunek X Józefa Poniatowskiego, drugi wizerunek N Aleksandra, stolik 

czarny z postumentem do nut, zegar stołowy z lustrem i galeryjką, bilard z bilami i kijami, 
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 notariusz Pstrokoński 1823 r. akt 126, 
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 APŁOS, akta not. Dębskiego 1827/a. 40, spis wykonany przy okazji oddawania Bergmanowi dóbr w 

dzierżawę. łącznie z nowym pałacykiem i umeblowaniem. Bergman później wykupił na własność te meble. 
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 mora – tkanina jedwabna, tkana tak że otrzymuje się efekt mieniących prążków, podobnych do słojów drewna, 
52

 landszaft – z niem. Landschaft, obraz przedstawiający pejzaż, obraz o niewielkiej wartości artystycznej, 
53

 pantalion – rodzaj fortepianu skonstruowanego w 1697 roku w Saksonii przez Pantaleona Hebenstreita 
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krzesełek z drzewa topolowego sześć tasiemkami szmuklerskimi wybitych, sofa czarną materią 

obszyta, Firanki muślinowe do trzech okien z frendzlami żółtemi. 

W pokoju przybocznym; stolik do pisania większy z kratkami, szufladkami zielonym 

suknem wybity, postumentów do wazonów czyli kwiatu dwa, sofeczka czarna, pudełko na 

postumencie, stolik do fajek czarno lakierowany szafów wielkich do sukien trzy, komoda 

mahoniowa  czarna o trzech szufladach. Zwierciadło ścienne w ramach wyzłacanych. Firanki 

do dwu okien muślinowe z frandzlami zielonymi. 

W kredensie, szlaban
54

 do spania, stół kwadratowy, krzesełek sześć drewnianych, stół 

okrągły składany, stół duży kwadratowy, magla do bielizny, stolik mahoniowy składany 

suknem zielonym wybity, szafy dwie z kobiecego pokoju do sukien i różnych effektów, szafka 

do naczyń kawiarnianych. 

W przedpokoju ławki dwie, latarnia, skrzynia do drewna, stół wszystko czarno lakierowane.  

W kuchni stół z bali, miednica do pomywania miedziana, lichtarzy srebrnych sześć. Sztućce w 

których; 24 par noży z grabkami, 24 łyżki stołowe, dwie półmiskowe, 2 łyżki wazowe, 24 

łyżeczki do kawy, 4 solniczki, wszystko z cechą SZ HO próby wrocławskiej. Talerzy 

fajansowych płaskich 24, talerzy głębokich podobnych 6, salaterek takich że 3, waza takaż, 

półmisków takich że 3, talerzy porcyneli saskiej w Dreźnie 24, szklanek gładkich 18, 

kieliszków podobnych 18, karafinek 6. Rondli dużych miedzianych 3, mniejszych 4, foremek 

różnych 20, deków do ciast 2.Skrzynia do pościeli, skrzynka do drewna, figura biała króla 

pruskiego. 

Pościeli: spodków 6, poduszek z jedwabnymi poszwami nasypkami 15, kołder jedwabnych w 

różne kolory 6.
55

 W wozowni kocz zielony nowy, bryczka na resorach i bryczka kolejna. 

Wartość wyprawy wynosiła 50 tysięcy złotych, a więc cenę mniejszej wioski. 

 

Honorata Okołowicz miała rodzeństwo; siostrę Teklę urodzoną w 1792 roku, a zmarłą 

przed 1818 rokiem, która poślubiła w 1808 roku Ignacego Jabłkowskiego z Cielc w warckim i 

braci; Kwiryna Józefa Tadeusza urodzonego w 1800 roku, dziedzica Bechcic, któremu 

Heroldia cesarstwa przyznała szlachectwo w 1847 roku z prawem używania herbu Ostoja, 

oraz drugiego brata Ignacego urodzonego w 1808 roku dziedzica Konstantynowa i Żabiczek. 

Mikołaj Okołowicz na terenie wsi Żabice założył miasteczko sukiennicze 

Konstantynów, wzorem innych świetnie rozwijających się miast w tym rejonie. 

Ufundował kościół, pierwotnie filię kościoła parafialnego w Kazimierzu, a od 1840 roku 

samodzielną parafię. Kościół w Konstantynowie został poważnie zniszczony w czasie 

ostatniej wojny, potem odbudowany, ale już bez kaplicy Okołowiczów. 

W księgach parafialnych kościoła jest akt zgonu teścia Stefana Złotnickiego. 

1841/21 folwark Żabiczki zmarł Mikołaj Krzywiec Okołowicz 80 lat, wdowiec, były sędzia 

sądu apelacyjnego w Królestwie Polskim, syn Justyna i Katarzyny z Narbuttów, zostawił syna 

Ignacego lat 40 dziedzica dóbr Konstantynów w Żbiczkach zamieszkałego w obwodzie 

łęczyckim, gubernii mazurskiej i Kwiryna l.41 dziedzica dóbr Bechcickich w Bechcicach 

zamieszkałego, majątkiem za życia rozporządził i testamentu nie zostawił, 

Rodziny Okołowiczów i Złotnickich były z sobą zaprzyjaźnione, wspólnie uczestniczyli 

w różnych rodzinnych uroczystościach, co widać w zachowanych aktach kościelnych i 

notarialnych. Mieli też wspólne interesy i podobne problemy. W tym samym czasie, Złotnicki 

w 1825, a Okołowicz w 1828 roku zakładali miasta, sprowadzali rzemieślników, rozwijali 

przemysł. Okołowicz był znacznie bogatszy, miał do dyspozycji duży majątek żony i niemały 

swój, ale pomimo tego często zaciągał długi. Widocznie nie było łatwo prowadzić interesy i 

inwestować w tamtych czasach. 
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13. Stefan Złotnicki założyciel miasta 

          
Jak się okazuje kolejny dziedzic dóbr Zduńskowolskich wcale w nich początkowo nie 

mieszkał. Prawdopodobnie nie miał gdzie, stary dwór nie nadawał się do wprowadzenia 

młodej szykownej i zapewne przyzwyczajonej do zbytku żony. Zresztą rezydował tam jeszcze  

starszy brat - Antoni. Zamieszkali zatem w Szadku. Szadek był miastem znacznie bardziej 

okazałym niż ówczesna Wola Zduńska z kilkoma chałupami, niepozornym kościołem i 

zrujnowanym dworem. Mieściły się tu różne urzędy, był siedzibą sądów, mieszkali notariusze 

obsługujący duży teren z Pabianicami włącznie, na pewno był atrakcyjniejszy do 

zamieszkania. Jednocześnie Złotnicki był dzierżawcą Janiszewic i Kałowa, nie gospodarował 

jednak sam, miał do tego poddzierżawcę. 

W Szadku mieszkali do końca 1813 roku, potem przenieśli się do Sieradza. Wymagały 

tego zapewne nowe obowiązki. Złotnicki został bowiem w 1817 roku komisarzem 

województwa kaliskiego obwodu sieradzkiego, w roku 1820 pełnił funkcję marszałka powiatu 

szadkowskiego i radcy województwa kaliskiego, był też marszałkiem sądów na województwo 

kaliskie. W Sieradzu mieszkali na ulicy Warckiej w domu nr 8. Jest też wzmianka, że 

Złotnicki mieszkał w 1817 roku w Złoczewie u swojej ciotki Błeszyńskiej, dla której 

załatwiał różne sprawy. 

W Szadku urodziły się dzieci, ile ich dokładnie było, nie wiadomo, brak jest 

dokumentów do 1809 roku. Te które się zachowały wyglądają tak; 

Szadek 18 stycznia 1809 roku o godzinie 2 po południu stawił się JW Stefan Złotnicki stanu 

szlacheckiego i okazał nam dziecię płci żeńskiej, które urodziło się w dniu 16 o godzinie 2 po 

północy oświadczając, że jest spłodzone z niego i Honoraty z Okołowiczów lat 20 liczącej, 

małżonki jego i życzeniem jego jest nadać mu imię Kamila Leokadia Marcela, świadkami byli 

Franciszek Mączyński z Rzepiszewa lat 60 i Stanisław Mołodecki podsędek powiatu 

szadkowskiego lat 38.  

Niestety, Kamila zmarła w wieku 9 niedziel. Podobnie wcześnie zmarło kolejne dziecko – 

Zygmunt Feliks Ignacy, nazwany tak pewnie na cześć stryja Stefana, poległego w czasie 

konfederacji. Zmarł on 27 stycznia 1810 roku w wieku dwu lat, urodził się 12 lutego 1808 r., 

a ochrzczony został w Zduńskiej Woli 2 marca tego samego roku. Klementyna Tekla 

Helena urodziła się też w Szadku w 1812 r. 

Pierwszym dzieckiem Złotnickich była Petronela Julianna Marianna urodziła się. 14 marca 

1805 r., a ochrzczona została w tym samym roku w Zduńskiej Woli 4 sierpnia, jej ojcem 

chrzestnym był generał Fiszer
56

, a matką  Petronela z Radolińskich starościna brodnicka, żona 

zmarłego w końcu 1813 roku Ignacego Błeszyńskiego. Dostała po nim jako dożywotniczka i 

pani posagowa duże dobra złoczewskie z miastem Złoczewem.  
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Błeszyńska była przyrodnią siostrą matki Stefana Złotnickiego, Julianny z Walewskich z jej 

ojczyma Jana Radolińskiego. W 1814 roku kwituje ona siostrzeńca swego Stefana z 

pożyczonej przez niego w 1803 roku prostym długiem sumy 18.000 złotych i przeznacza te 

pieniądze dla panny Petroneli Złotnickiej z miłości i afektu macierzyństwa chrzestnego, na 

posag. 

Stefan Złotnicki wydał córkę swą Petronelę w związki małżeńskie za Karola Fryderyka 

Wilhelma Józefa Zagórskiego z Bełdowa. Rodzicami Karola byli Ignacy i Marianna 

Wiercińska, a dziadkiem Aleksander, który w 1759 roku odziedziczył dobra Bochołek.  

Intercyzą w dniu 14 lutego1826 roku spisaną, Złotnicki wraz z żoną swoją Honoratą  wskazali 

ze wspólnego swego majątku sumę dwakroć 100.000 zł, która to intercyza do ksiąg 

wieczystych dóbr Zduńskiej Woli, Stęszyc i Opiesina wniesioną została w dniu 6.12.1828 i 

10.12.1829r.  

Rys. 5. Akt urodzenia Petroneli Julianny Marianny Złotnickiej 

 

Jedynym synem Petroneli i Karola był Dezyderiusz Karol Marcin Zagórski. Petronela 

zmarła młodo, zapewne wkrótce po urodzeniu dziecka.  

Dezydery mieszkał z wujaszkiem Juliuszem w Ptaszkowicach. Nie żył długo, zmarł w Kaliszu 

26 stycznia 1851 roku, prawdopodobnie na suchoty, miał około 24 lat. Swój majątek, czyli 

dobra Rszew kupione za długi, od Ignacego Okołowicza, wartości 45.150 rbs i część spadku 

po tymże Ignacym, zapisał w testamencie Juliuszowi Złotnickiemu, a 6 000 zł swojej 

chrzestnej córce Petroneli Zwierzchowskiej. Zaznaczył, że ...chce być pochowany przy 

dziadku Złotnickim.
57

 

Ostatnim dzieckiem Stefana i Honoraty był Juliusz Karol.  

 

14. Juliusz Karol Złotnicki 
 

Urodził się w Sieradzu 13 kwietnia 1814 roku o godzinie 12 w południe, zapisany został 

do ksiąg parafialnych jako Juliusz Mikołaj, to drugie imię zapewne na cześć dziadka 

Okołowicza. Świadkami byli Antoni Paparona Pstrokoński pisarz aktowy powiatu 

sieradzkiego lat 40, kawaler i Klemens Kiedrzyński - piwowar.  
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Juliusz został ochrzczony w Zduńskiej Woli, patrini fueri Generosus Dominis Nicolaus 

Okołowicz et Generosa Domina Julianna de Walewskie Suchecka, czyli jego rodzicami 

chrzestnymi zostali dziadek i babka. Zamiast drugiego imienia - Mikołaj dostał imię Karol, po 

pradziadku Walewskim. 

W wieku około 10 lat, został wysłany na naukę do Warszawy, do konwiktu XX Pijarów 

na Żoliborzu. A oto jak wyglądali uczniowie tej szkoły podczas uroczystego, symbolicznego 

pogrzebu cesarza Aleksandra w 1825 roku. 

 
 
W roku 1837 Juliusz ożenił się z Antoniną z Walewskich z linii na Ruścu.   

Rusiec 5 października 1837 r. świadkowie X Adam Wojciechowski lat 57, Adam Walewski 
dziedzic wsi Jastrzębic lat 31. Zostało zawarte religijne małżeństwo między Juliuszem 
Złotnickim synem Stefana i Honoraty już zmarłej Złotnickich, urodzonym w Zduńskiej Woli 
dnia 13.04.1814 r., kawalerem, zamieszkałym w Ptaszkowicach, a panną Antoniną 
Walewską lat 21 urodzoną w Jelczy, córką Ignacego i Salomei Walewskich. Zezwolenie ojca 
pana młodego przytomnego temu aktowi nastąpiło.  

 

 
 

Ze strony Antoniny, zezwolenia na ślub udzielił wuj Kajetan Walewski, dziedzic dóbr 

Stróży, opiekun sierot, na podstawie postanowienia Rady Familijnej z 31 października 1835 

roku. Ślub poprzedziło podpisanie intercyzy, gdzie przyszli małżonkowie zapisali sobie, 

...dożywocie wzajemne, czyli prawo pobierania przychodów z majątku swego i używanie 

tegoż. To roztropne posunięcie pozwoliło zachować majątek Antoniny i uchronić go przed 

rozrzutnym i niegospodarnym mężem.  

Antonina miała tylko dwie siostry, Matyldę i Mariannę, obie wyszły za Walewskich. 

Pierwsza za Pawła, druga za Stanisława. Była osobą dość zamożną, miała dobra w Ruścu i 

Jaworznie. 

Juliusz był właścicielem wsi Ptaszkowice. Przed ślubem w lipcu Złotniccy uregulowali 

sprawy majątkowe. Ojciec przeznaczył dla Juliusza Ptaszkowice, będące sukcesją po jego 

zmarłej matce i które wcześniej, z przyrodnim bratem Florianem Sucheckim, postanowili 
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sprzedać. W międzyczasie widocznie Sucheckiego spłacił.  

A oto jak wyglądało rozliczenie ojca i syna: ..Stefan Złotnicki ma sumy po matce na 

Ptaszkowicach i Grabi razem 205.907 zł, którą to sumę synowi Juliuszowi Złotnickiemu 

odstępuje z warunkiem zrzeczenia się sum po matce 75.000 na Zduńskiej Woli i Opiesinie i 

takiej samej sumy ojczystej. Ponadto syn spłaci Napoleona Walewskiego 46.000 zł i 2000 zł 

dla kościoła w Strońsku i 6000 ewangelikom w Zduńskiej Woli co czyni 204.000 zł. Resztę 

1907 zł Juliusz ojcu oddaje. Stefan z hipoteki Ptaszkowic spłaci; 5.000 zł Lipskich i Ignacego 

Kozińskiego 8.000, 35.330 Marianny z Klichowskich Kosińskiej, 17.000 Stanisława 

Kaczkowskiego...  

Jak potoczyły się dalsze losy Ptaszkowic, gdzie z dużym talentem gospodarowała babka 

Julianna z Walewskich. Juliusz nie był już takim dobrym gospodarzem. Wkrótce zadłużył się 

i w 1841 roku na drodze licytacji publicznej w Trybunale Cywilnym w Kaliszu odbytej w 

drodze przymusowego wywłaszczenia za sumę 135.000 złotych dobra zakupiła kuzynka 

Izabela z Radolińskich pierwszego ślubu Walewska, drugiego żona Jana Chryzostoma 

Guillaume zamieszkała w Charłupi Wielkiej.  

Juliusz był jednak do Ptaszkowic przywiązany. W roku 1846 odkupił wieś za 167.611 złotych 

i tytułem porękawicznego
58

 3.000 złotych, oprócz folwarku Kopanina, który Izabela sprzedała 

w 1844 roku. 

Po kolejnym krachu finansowym zmuszony był sprzedać dobra Bolesławowi Kobierzyckiemu 

w 1865 roku, za 30 tysięcy rubli z inwentarzem żywym i martwym 

tudzież ruchomościami, meblami osobną specyfikacją objętymi. 

Antonina z Walewskich Juliusza Złotnickiego żona, odkupiła 

majątek dla męża, prawem własności, kontraktem z 29maja/10 

czerwca 1865 roku za 200 tysięcy złotych czyli 30.000 rubli. Po 

jej śmierci, w 1868 roku, właścicielem Ptaszkowic ponownie 

został Juliusz Złotnicki. I znowu się nie udało. Na drodze licytacji 

publicznej w Trybunale Cywilnym w Kaliszu na drodze 

przymusowego wywłaszczenia przeciwko Juliuszowi Złotnickiemu 

dokonanej, za 36.315 rubli dobra zakupił Leon Walewski mąż 

córki Leoni. Juliuszowi został tylko mały folwark 

Złotkowszczyzna, który dzierżawił. 

Tu w Ptaszkowicach urodziły się dzieci Juliusza i Antoniny 

Złotnickich; córka -Stefania zmarła w wieku 2 tygodni 6 lutego 

1840 roku, i druga córka Leonia Julia Józefa urodzona 26 grudnia 1848 roku. Leonia 

ochrzczona została dopiero trzy lata później, 16 września 1851 roku, a jej rodzicami 

chrzestnymi byli; Adam Sulimierski dziedzic Paprotni i Józefa Stawiska, a w drugiej parze 

Edmund Stawiski i Adolfina Myszkowska.  

Leonia była ostatnią z linii zduńskowolskich Złotnickich. Jej mężem był Leon Adam 

Jan Kolumna Walewski. Umarła w Warszawie w 1894 roku. Miała troje dzieci, córki Halkę i 

Janinę oraz syna Bolesława Walewskich. Ten ostatni miał dwoje dzieci zmarłych w czasie II 

wojny, czy pozostała po nich rodzina? 

 

Fragment genealogii Kolumna Walewskich 

Konstanty *ok.1817 & Olimpia Oraczewska *ok.1819, c. Józefa i Krystyny Rusockiej, 

   1.Adela & Kazimierz Skarbek Kruszewski, 

   2.Juliusz Honoriusz *1840.IV.1 Zdanie, 

   3.Leon Jan Adam & 1869.V.7 Strońsko, Leonia  Julia Józefa Nowina Złotnicka  

      c. Juliusza i Antoniny Kolumna Walewskiej, 
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  A. Maria 1871-71 Ptaszkowice, 

  B. Halszka, 

  C. Bolesław Juliusz *1875.IX.5 Ptaszkowice, † 1929 & 1903.VI.28, Mokrsko Dolne,  

      Helena Apolonia Chelińska 1876-1950, c. Franciszka i Antoniny Makulskiej,                                   

           1.Izabela 1905-1940 & Tadeusz Hausler, 

         2.Zbigniew 1904-40 & Krystyna Kuszaba Świeżawska 

                                                          ♦ ♦ ♦ 

 

Juliusz do końca życia mieszkał w Ptaszkowicach. Zmarł 2 stycznia 1875 roku. 

Pochowany jest w kaplicy, którą wystawiła na cmentarzu w Strońsku babka Julianna z 

Walewskich. W kościele w Strońsku w prezbiterium po lewej stronie jest jego skromna 

tablica epitafijna. Czy ufundowała ją córka Leonia, czy druga żona? raczej to drugie, córka 

uczciłaby też pamięć matki. 

Trzeba jeszcze wyjaśnić sprawę nieznanej z imienia Piotrowskiej, drugiej żony Juliusza, 

o której informację umieszczano w różnych opracowaniach. Była nią  siostra bliskiego 

przyjaciela, Feliksa Piotrowskiego burmistrza Zduńskiej Woli w latach 1852-68. Juliusz brał 

ślub z Antoniną Walewską jako kawaler, a w akcie zgonu zapisany jest jako wdowiec. W 

aktach stanu cywilnego tak Zduńskiej Woli jak i Strońska nie udało się dotychczas odnaleźć 

potwierdzenia zawarcia drugiego małżeństwa, które mogło dojść do skutku w latach 1868-

1874, ani też aktu zgonu Piotrowskiej. 

 

Genealogia rodziny Junosza Piotrowskich 

Mateusz 1786-1838, posesor Dębołęki, Belenia & Antonina Wiktoria Murzynowska,  

c. Wojciecha i Wiktori Gątkiewicz, 

   1.Stefan  posesor Grabowia koło Widawy i Woli Bielskiej & Joanna Nepomucena  

      Walewska *ok.1812, † 1897.II.14, c. Macieja i Eufemii Walewskiej,  

       1v.Adolf Awdaniec Kruszewski, 

   2.Nepomucena Emilia *1817 Dębołęka, † a.1849 & Teodor Krzywiński † 1849,  

   3.Emilia Klotylda *1827.VI.3 Dębołęka, 

   4.Feliks *ok.1814 w Konarzewie, burmistrz m. Zduńska Wola, posesor d. Konopnica w  

      1844 r. & 1840.VII.16 Strońsko, Amelia Stefania  Walewska *ok.1818 Dąbrowa  

       Rusiecka, c. Macieja i Eufemii,  

     A. Eufemia Felicja *1841.V.30 Beleń & Karol Chmielewski *1843.XI.4 Pęczniew,  

          piwowar, s. Marcina i Justyny, 

     B. Jan *1844.I.23 Konopnica & Władysława Goszczyńska *1850.VI.27  

          Dobruchów, c. Ignacego i Kamili Wężyk, 

                    a).Zofia Kamila *1875.IV.10, 

 

Rodzina Piotrowskich pochodziła z poznańskiego, ojciec Mateusz, był posesorem 

Dębołęki, a potem Belenia i w tych miejscowościach  kolejno, cała rodzina mieszkała. 

Juliusza i Feliksa łączyła przyjaźń i zaufanie, byli nie tylko rówieśnikami, ale i wzajemnie 

rodzicami chrzestnymi swoich dzieci, świadkami na ślubach, a po śmierci Stefana 

Złotnickiego, Juliusz ustanowił Feliksa pełnomocnikiem dla likwidacji spadku po ojcu. 

Juliusz pomimo swoich wad, rozrzutności, braku talentu do interesów był człowiekiem 

lubianym i popularnym wśród mieszkańców. Świadczyć o tym może bardzo często nadawane 

dzieciom na chrzcie imię Juliusz, czego można powiedzieć o ojcu, Stefanie. 

 

 

 

15. Julianna z Walewskich Złotnicka 
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Julianna Joanna druga małżonka Feliksa Złotnickiego łowczego szadkowskiego, 

urodzona w 1756 roku, pochodziła z rodziny Kolumna Walewskich z gałęzi na Pstrokoniach, 

lub Pstrych Koniach, bo takiej nazwy używano ówcześnie i linii na Ptaszkowicach i Lichawie. 

Ojciec Karol Walewski cześnik piotrkowski obumarł ją dzieckiem.  

Matka Brygida z Gałeckich starościanka bydgoska i wojewodzianka poznańska wyszła 

powtórnie za mąż za Jana Radolińskiego dziedzica dóbr Jarocin i Radlin oraz Rembieszów i 

wsi w warckim; Grabiszewa i Olędrów.  

Mieli synów Franciszka i Ignacego Radolińskich oraz córkę Petronelę, później  Ignacego 

Błeszyńskiego żonę. 

Julianna mając 20 lat poślubiła Feliksa Złotnickiego, wdowca, starszego od niej o około 

30 lat. Nazywał ją swoją najukochańszą żoną i pamiętał o jej finansowym zabezpieczeniu po 

swojej śmierci. W maju 1780 roku udali się oboje do ksiąg grodzkich sieradzkich gdzie 

...Felix Złotnicki venator districtus schadcoviensis Andreae Złotnicki pincernida cum 

Marianna de Pstrokońskie suparsitiata procreatus filius bonorum Dąbrówka et sortis in 

private Sieradz et bona sortis Grabia – Złotkowszczyzna, Julianna de Walewskie M. Caroli de 

Walewice Walewski venateride siradiensis cum Brigitte de Gałeckie primi voti, et secundo 

voto Joannis de Radolice Radoliński succamaris vschoviensis conte progenita filia canu 

legitime conger Złotnicki Mantus... jednym słowem zapisał dobra wyżej wymienione żonie 

jako dożywocie. 

Troszczył się o nią dalej, w testamencie pisze: dobra Ptaszkowice bez żadnego 

pozostają inwentarza bez którego grunt fruktyfikować nie zdoła, przeto krów 6, cieląt 

jednorocznych czworo, wołów 6, tudzież inwentarz Dąbrowiecki krów 16, jałowic w 4 roku 

dwie, wolec ieden, jałowice w 3 roku 3, wołów w tymże roku 4, jałowic w 2 roku 2, wolców 1, 

Byk Płowy 1, jałoszek tegorocznych 4, ciołków w tymże roku 2, kóz starszych 20 i jedno, 

kozłów 12, koźląt tegorocznych 13, klaczy roboczych 4, owiec starszych 184, szkopków i 

jarlaczków 15, maciorek jarlaczek 16, poddane pod dożywocie. A w zakończeniu dodaje 

Żenie mojej przyłączam karetę żółtą wielką. 

Wielmożna łowczyna, jak wynika z regestru Czaykowskiego była zatem dożywotnią 

właścicielką części wsi; Ptaszkowice w parafii Strońsko, Grabia w parafii Marzenin i 

Dąbrówka z częścią w Sieradzu.  

Po śmierci męża, Julianna poślubiła między rokiem 1783, a 1785 Daniela Poraj 

Sucheckiego, starostę szadkowskiego, prezesa sądu ziemiańskiego piotrkowskiego. Suchecki 

był przyjacielem Feliksa Złotnickiego, być może służyli w tej samej chorągwi, znali się 

długo,  był  on świadkiem na ślubie z pierwszą żoną Feliksa. 

Suchecki i Julianna mieli trzech synów;  

Stanisława Sucheckiego zmarłego młodo, przed 1813 rokiem. Był on szefem szwadronu 

4 pułku ułanów polskich. Prawdopodobnie zginął w czasie wojen napoleońskich  

Floriana dziedzica dóbr Jaworzno w wieluńskim. Pierwszą żoną Floriana była Kordula z 

Wilkońskich córka Barbary Chłapowskiej, otrzymała bardzo duży posag 100.000 i 102.498 

złotych ulokowany na dobrach Dłoń i Kołaczkowice w powiecie krobskim. Nie żyła długo, 

ślub odbył się w 1818 roku, a zmarła w Jaworznie 7 grudnia 1819 roku. Wyprawę miała 

równie bogatą jak wiano, a w niej ...toaleta srebrna z imbryczkiem do herbaty, kolczyki 

brylantowe, pereł nitek dwie, kolczyki złote ze szmaragdami (darowane służącej), komplet 24 

par sztućców srebrnych
59

. 

Drugą żoną Floriana była Balbina Skórzewska. Mieli troje dzieci synów Władysława i 

Bolesława i córkę Jadwigę. 
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Wincentego komisarza obwodu sieradzkiego, dziedzica dóbr Grabia, Lichawa i części 

Przymiłowa. Kupił on te majątki w 1820 roku; od matki za sumę 130 tys. złotych, od ojca za 

10 8580 złotych, oraz części tych wsi od sukcesorów kościoła. Wincenty brał udział w 

powstaniu listopadowym w randze sierżanta w II pułku piechoty. Został odznaczony 

srebrnym krzyżem
60

. Zmarł 7 kwietnia 1831 roku, pochowano go w Strońsku w kaplicy 

wybudowanej na cmentarzu przez matkę. Był 

bezdzietny, cały jego majątek w drodze regulacji 

spadku przeszedł na brata Floriana. Drugi brat 

zmarłego, Stefan Złotnicki i matka Julianna zrzekli 

się prawa do spadku. 

Julianna po śmierci pierwszego męża osiedliła 

się w Ptaszkowicach na których miała dożywocie, 

być może były tu lepsze warunki mieszkaniowe, a 

w Zduńskiej Woli mieszkała jej teściowa, w 

każdym razie wybrała Ptaszkowice, gdzie mieszkała 

do końca swoich dni. 

Była jak większość Walewskich dobrą gospodynią, 

z dochodów z dzierżawy swoich dożywotnich dóbr, 

oraz licznych spadków wspierała syna Stefana. To za otrzymane od matki pieniądze kupił 

wsie rządowe Polków i Czechy za sumę 30 tys. złotych. Ustanowiła też fundusz na 

kształcenie wnuków. Majątek po jej śmierci wyceniono na 407.377 złotych, groszy 24.  

Julianna była chyba bardzo przywiązana do swego drugiego męża Daniela Sucheckiego, po 

jego śmierci w 1821 roku wystawiła mu na cmentarzu w Strońsku okazałą kaplicę z tablicą 

epitafijną o treści 

”Julianna z Walewskich Suchecka na grobowcu męża swego Daniela w dniu 18.10.1821 roku 

zmarłego domek ten boży wystawiła” 

 

Fragment genealogii rodziny Radolińskich z Radolina herbu Leszczyc 
Józef Stefan podkomorzy wschowski, † 1740 dz. d. Łobżenica & Teresa Świniarska       

    A.JAN * ok.1726,† 1796.VII.6 , dz. d. Jarocin & Brygida Junosza Gałecka c. Franciszka  

       kasztelana wieluńskiego i Ludwiki Poniatowskiej, 1v.Karol Walewski łowczy sieradzki 

 1.Petronela & Ignacy Błeszyński dziedzic  dóbr Złoczew 

 2.Franciszek Walerian Stanisław *1767           

 3.Piotr Józef Antoni *1768 Jarocin 

 4.Antoni Jan Piotr *1769                                    

 5.Ignacy *1771, † 1825.IX.12. 

                                                                ♦  ♦  ♦ 

Dnia 7 maja 1834 roku o godzinie jedenastej przed południem przed proboszczem 

strońskim stawili się; Wielmożny Ksiądz Adam Wojciechowski Proboszcz Restarzewski i 

Komendarz Zduńskiej Woli Kanonik Honorowy Kaliski lat pięćdziesiąt cztery mający tudzież 

Wielmożny Juliusz Złotnicki lat dwadzieścia jeden mający obydwaj w Zduńskiej Woli 

zamieszkali i oświadczyli. że w Ptaszkowicach na dniu  szóstego maja o godzinie pół do 

jedenastej  wieczorem umarła JW Julianna z Walewskich pierwszego ślubu Złotnicka, 

drugiego Suchecka, po zmarłym JW Danielu Sucheckim staroście szadkowskim pozostała 

wdowa, lat siedemdziesiąt siedm mająca, dziedziczka dożywotnia dóbr Ptaszkowice z 

przyległościami, tamże zamieszkała, zostawiwszy dwóch synów; z pierwszego małżeństwa 

Stefana Złotnickiego z drugiego Floryana Sucheckiego dzisiejszego dziedzica dóbr Jaworzno. 

Zgodnie ze zwyczajem, 13 maja sporządzono inwentarz rzeczy po zmarłej.  
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Spis pozostałości po Juliannie Sucheckiej 

Tytuł I Praetiosa; pereł dwa sznurki w których jest 346 sztuk, zapinane na klamerkę złotą w 

środku tey perła duża, wartość – 3.000 złotych, tabakierka z koronnego złota szylkretem w 

środku wykładana - 100 złotych, łańcuch na szyje z kamieniami w złoto oprawnemi - 720 

złotych, tabakierka graiąca - 20 złotych, tabakierka z kamienia w złoto oprawna, 

pogruchotana w futerale - 6 złotych 

Tytuł II Srebra; łyżek stołowych 17 szt., łyżeczek 10, łyżki wazowe 2, cukierniczka, lichtarzy 

gotowalnianych 4, miednica bez kubka, tylców od noży 12 i tyleż grabek, tabakierka srebrna. 

Srebra ważą ogółem fontów 18, za 1728 zł licząc licząc font po zł 96. 

Tytuł III Ozdoby pokojowe: zwierciadła ścienne dwa w ramach politurowanych 12 złotych, 

trzy krzesełka z poręczami, dwa morą czarną wybite 12 złotych, kanapa i 6 krzesełek czarną 

morą - 48, stolik czarny do pisania z siedmiu szufladkami – 15 złotych, sekretarka z czterema 

szufladkami i piąta klapą - 18, szkatułka staroświecka z szufladami - 3, stolik okrągły 

czerwono politurowany - 3, obraz Matki Boskiej w duże czarne ramy oprawny  - 6 złotych, 

landszaftów różnych za szkłem 17 sztuk - 9 złotych, obraz Matki Boskiej żółto malowany – 1 

złoty, zwierciadło ręczne stare - 1, firanki muślinowe stare do trzech okien - 4, stolik mały 

czerwono malowany - 2, soffy dwie iedna większa druga mniejsza niebieskim alepinem 

pokryte 20, stoliczek okrągły mały, czerwono malowany – 2. 

Portret Napoleona sztychowany za szkłem - 3, portret Dąbrowskiego oleyno malowany - 6, 

obraz pana Jezusa na płótnie malowany – 3, biurko z 6 szufladami, czterema antabami, 

popsute - 4, stoliczek ordynaryjny z szufladką – 1 złoty, lusterka małe ścienne dwa - 1, ekran 

stary - 15 groszy, łóżka dwa politurowane ze srebrami - 12, taboretów starych czarnych w 

kraty niebieskie i białe baścikiem pokryty 14 sztuk, a dwa bez pokrycia - 20 złotych, kredens 

czerwono malowany - 12, stół rozsuwany z trzema blatami - 8, łóżek gościnnych 

ordynaryjnych dwa - złoty 1, stolików czworokątnych dwa – 1 złoty, groszy15, szafa do akt 

woytowskich - 3 zł. 

Tytuł IV Kredens; taca lakierowana duża - 12 złotych, taca mniejsza lakierowana - 5, noży 

nowych par sześć - 6, noży starych par ośm - 4, łyżek żółtych 9 - 2,12, koszyk do noży stary  - 

3 grosze, lichtarzy cynowych starych popsutych dwa - groszy 12, szczypczyków starych dwoie 

- 9 groszy, listków zielono lakierowanych cztery- groszy 6, lichtarzy mosiężnych nowych 

cztery – 9 złotych, szczypce nowe z tacką jedną - 1 zł. porcelana; talerzy głębokich 15- 22,15, 

talerzy płaskich 40 - 60 zł, salaterek 4 -12 złotych, półmisków 6 - 24 zł ,talerzyków do owocu 

6 - 24 zł, waza z spodnim blatem – 24 zł, solniczki dwie - 1 zł, filiżanek białych par 4 - 4 zł, 

filiżanek z kwiatkami z porcelany drezneński par 4 - 6 zł. fajans; talerzy nowych szt.10 – 6 

złotych, talerzy nowych płaskich 12 -7 zł, talerzy głębokich starych 4 - złoty 1, salaterek 

starych 2 -2 zł, waza bez przykrycia stara - 4, półmisków starych szt. 3 – 3 złote, sosierka 

stara 15 groszy. szkło; szklanka kryształowa w kostkę rżnięta - 3 zł, karafek krakowskich 3 - 3 

zł. karafek drugich rzniętych - 1 zł, karafinka od octu 15 groszy, kieliszków rzniętych 4 sztuki - 

1 zł, szklanek rzniętych 17 - 5,15, kieliszków 12 - 6 zł, karafinek krakowskich 4 - 4 zł, szklanek 

gładkich 8- 4 zł, kielichów 2 - 4 zł, kulawka - 2 zł, buttli garcowych i pół garcowych szt.1 - 1 

złoty. 

sprzęty domowe gospodarskie; przycier do ługu stary  6 gr, prassa do sera - 3 zł, stół 

kuchenny duży, długi - 2 złote, szafa kuchenna z zamkiem bez klucza - 4 zł, kłody do kapusty 

starych pięć- 1złoty, ławy czeladne dwie ordynaryjne - 12 groszy, cebratka mała od kartofli 

płukania 3 grosze, dzwonek w czeladnicy - 7 zł, szpontówek od mąki z podwójnymi dnami 

osiem – 8 zł, fasek od mąki z przykrywadłami 10 - złotych 5, kufer wielki, skórą z wierzchu 

obity z zamkiem w żelazo okuty - 36 zł.  

Płótna zgrzebnego połek 19 i pół, każda po łokci 17 czyli ogólnie łokci 331 łokieć po groszy 7 

i pół to 82 złote, groszy 22 i pół. Płótna pacześnego połek 2 i pół po łokci 14 każda, licząc 
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łokieć po gr 10 daje 11,2 złotych. Płótna lnianego cienkiego połka po łokci 12, łokieć po 

groszy 12 daje złotych 4,24.  

Przetaki łykowe do podsiewania - 6 groszy, żelazek do prasowania mosiężnych - 9 złotych, 

żelazko rurkowe z dwoma duszami - 4, szafa o trzech szufladach 4 złote, moździerzyk 

mosiężny mały z tłuczkiem ważący fontów dwa - 6 złotych, wosku krążek fontów 7 ważąc - 7 

złotych, puzderko z czterema falszkami bez zawiasek  złotych 1 groszy 10, piłeczka malutka- 6 

groszy, korzennica 12 gr, żelaza trzy szynki - 3 zł, sznurów do chust wieszania dwa - 1,15 

złotych, szkatułka podróżna -1 zł, graca do ulic czyszczenia - 15 groszy, siekaczy do kapusty 

dwa - 1 zł, beczka do wodki z kurkiem mosiężnym – 4 złote, ley do wodki 15 groszy, osi 

żelazna do chibity dwie – 7 złotych, kopanki stare dwoie 15 groszy, szafa do bielizny złotych 

2, waliza do zdezelowanej karety 2, grappa żelazna - 2, koryt do bicia wieprzów trzy - 3 zł, 

misa cynowa - 2 złote, przysiek żelazny 20 groszy, sworzeń do karety – 1 złoty, różne żelastwa 

w spiżarni – 2 złote, pił trackich 4 - 4 złotych, szczotek do lnu czesania dwa -20 gr, oksetów 

trzy do wodki – 18 złotych, półbeczków ośm, starych cztery – 14, wanna do kąpania - 2 złote, 

baryłek dziesięciogarncowych 4 - 10       maszyna do prania - 2 zł, beczka do mięsa z śrubą - 

2 złote, wanienka do nóg moczenia - 10 gr, balia do prania z uszami 2, kierznia do mleka 15 

groszy, drewniaków od mleka 6 - 18 g, skóry surowe dwie 38 groszy, skórka z cielęcia 

zdechłego surowa 1, skóra czarna wykrawana z krowy 24 zł, tłomoków skórzanych trzy 

popsutych - 12 złotych, skóra z niedźwiedzia wyprawna wytarta 6, parawan 3 złote, kółko do 

przędzenia 2 złote, taczka bez kółka 1 zloty, dwa okna od karety 1, dzwonów szklanych do 

ogrodu szt.6 - 6 złotych, magla stara zdezelowana - 10 złotych, tualetka damska w futerale 

skórzanym – 12 złotych, młynek do kawy - 2 złote, piecyk do palenia kawy stary, popsuty - 15 

groszy, ważki do złota 1 złoty, szkło kryształowe do dobierania kolorów 1 złoty, cecha do 

owiec z literą J składana 1 złoty, cecha druga z literą W 15 gr,  

Tytuł VI sprzęty gospodarskie i rolnicze; łańcuszków 21 na bydło sztuka po 1,15 razem 

złotych 31 groszy 15, pług z kółkami żelaznymi i wiciami żelaznymi i grządzielówkami 15 

złotych, łańcuch do woza do fornalki – 6 złotych, siekiery dwie 8 złotych, koło jedno kute do 

karety - 1,15, kół trzy od Chibity okutych starych – 6 złotych, kół trzy do karety bez okucia 

popsutych - 15 groszy, lasów starych trzy 15 groszy, ćwierć prętowa - 4 złote, beczka do 

smoły w której dwa garnce smoły 2 złote, graca do wapna żelazna 15 gr, młynek do 

czyszczenia zboża 12 złotych, wideł żelaznych do siana dwoie – 1 złoty, taczki dobre - 1,15 zł  

Tytuł VII statki kuchenne; rondel z przykrywą funtów 15 –20 złotych, form do legumin 5, 

funtów 5 – 7 zł, deka do ciast z żelaznym prętem funtów 9 - 13,15 złotych, brytwanna blaszana 

mała 1 złoty, szpryca do kiełbas kompletna 1 złoty, moździerz z tłuczkiem lany, nadpęknięty 3 

złote, wilki żelazne pod drzewa dwa 4 złote, garnków żelaznych sześć 18 złotych, łyżek 

blaszanych 12 - 1,06, szaflików czeladnych starych dwa 6 groszy, konewek do wody dwie z 

dwiema żelaznymi obrączkami 2 złote, konewek mała dwie - 1 złoty, miśnik na pół zgniły 6 

groszy, dynarek żelazny pod rądel 6 groszy, kociełek miedziany do gotowania kartofli stary 

dziurawy 12 funtów 15 złotych, dynarek z pod tego kociełka złamany -1 grosz, rądel z 

przykrywą funtów 10 – 17 złotych, ruszt żelazny stary -15 gr, rądel z przykrywą funtów 10 -  

15 złotych, rożen żelazny – 1 złoty, rądel z przykrywą funtów 8 – 12, żelazo do andrutów –6 

złotych, rądelek z pokrywka funtów 8 - 12, tasak – 1 złoty, rądelek z przykrywą funtów 5 – 8 

złotych, patelka żelazna 1 złoty, rądel duży bez pokrywy17 f - 10,5, brytwanna funtów 5 - 7,07 

złotych, rondel duży z przykrywą fontów 17 ważący – 25 złotych, groszy 15. 

Tytuł VII Statki gorzelniane; kadź do piwa spuszczania stara mała – 1 złoty, koryto nowe 

sosnowe do piwa spuszczania – 1 złoty, konwi do piwa o dwuch uchach złotych 1 groszy 15, 

skopki dwa małe z dużemi uszami - 2 grosze, lej mały blaszany, popsuty - 3 grosze, przycierek 

do zarabiania piwa popsuty, star y- 15 groszy, przycierów do zacierów wódczanych osiem, 

lagierki dwie na których dwie żelazne obręcze – 1 złoty, maszyna do gotowania kartofli 

dwiema żelaznymi obręczami okuta zepsuta, młynek do kartofli stary z szufladą – 1 złoty.  
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Tytuł IX Inwentarz w żywym bydle; krowa czarna lat 6 – 72 złote, czerwone dwie bez zębów 

lat 10 – po 30 złotych, czarna srokata lat 7 – 72 złote, czerwona łysa lat 6 – 54 złote, razem 

19 krów, woły stadnik czarnosrokaty lat 6 – 180 złotych, wół graniaty lat 16 – 108 złotych, 

biały z cętkami czarnymi lat 10 - 144, mroziaty lat 8 – 144 złote, biały – 126 złote  

Jałowizna; stadniczek czarnołysy 1 rok – 36 złotych, byczek – 24 złote, jałówka kwiaciata 1 

rok 24 złote, razem 5 byczków i 4 jałówki. Cieląt tegorocznych pięć.  

Tytuł X Konie cugowe; klacz iasnogniada z gwiazdką i źrebięciem lat 7 – 360 złotych, wałach 

kasztanowaty lat 8 – 270 złotych, wałach gniady grek lat 5 – 216 złotych, ogier gniady lat 5 – 

450 złotych., foralskie klacz gniada schwacona na przednie nogi  lat 15 - 20 złotych, klacz 

niewidoma na oba oczy lat 10 – 36 złotych, koń kary łysy schwacony lat 18 – 30 złotych, koń 

buławy lat 10 – 108 złotych, źrebięta trzy sztuki - 218 złotych 

Tytuł XI Powozy i rekwizyta na konie; kocz stary z walizą – 400 złotych, kareta stara z walizą 

– 540 złotych, bryczka mała nadpsuta – 30 złotych, pudło do karety zdezelowane - 15, sanki z 

pudłem bryczkowym 12, dwie osi żelazne spod karety – 22 szorów 5 z czarnego rzemienia z 

tyluż kantarami i czterema leicami - 90, pułszorków 4 z surowego rzemienia z postronkami, 

leicami i uzdeczkami – 24, pułszorków fornalskich kompletnych 16, naselników rzemiennych z 

łańcuszkami para – 3 złote, drągi żelazne dwa od tejże 36 zł,36 uździennic, ośm z 

łancuszkami- 9.  

Transport; wóz kuty z drabinami żelaznemi i oprawnymi w żelazo luśniami 90, wóz kuty z 

malustkami, luśniami, łągwiami i wagami w żelazo oprawnymi 90, skrzyń do kartofli bez 

oprawy dwie - 4 zł, sani starych do wożenia drzewa dwoie, popsute – 3 złote, łągwie oprawne 

w żelazo do półtracznego woza - 1 zł, desek do gnoju 4 - 24 grosze, bron 4 z żelaznymi zębami 

i saneczkami 20 zł, lada drewniana z maszynerią 180, pilników do owczarni 10 - 6 złotych, 

szpontówki do słodu 2 - 2 zł, przetak drutowy do zboża – 3 złote, świder ręczny mały 1, blacha 

lana do gorzelni - 4 złote, worków 4 - 4 zł, szufli trzy - 1 złoty, kłódek do stodół, wozowni, 

lamusa 10 - 9 złote, łańcuszek do bryczki na trzeciego konia – 2 złote, wozów kutych starych 2 

– 40. 

Tytuł XII Trzoda chlewna  

wieprz karmny lat 2         20 złotych 

wieprz lat 5 30 złotych 

kierznos 1,5 roku 15 złotych 

prosiąt 0,5 rocznych 5 szt. 25 złotych 

wieprzków 1,5 roku dwa 36złotych 

macior dwie 40 złotych 

świnek 1 rocznych 6 72 złote 

wieprzków jednorocznych 4 szt 48 złote 

Tytuł XIII Drób, gęsi starych z gąsiorem osiem – 12 złotych, gąsiąt 33 - 6,18 złotych, kaczek 

cztery - 3,06, kur 10, kogutów dwóch - 9,18, indyków siedzących na iaiach 5 – 18 złotych. 

Tytuł XIV Garderoba i bielizna; futro czyli szuba z lisów starych pokryte kitajką morderową – 

100 złotych, salopa czerkasowa brązowa – 30 złotych, szlafrok perkalowy biały – 6 złotych, 

suknia rypsowa czarna – 18 złotych, szlafrok jedwabny ciemnozielony watowany - 100 

złotych, suknia z materii jedwabnej lila, stara, wypłowiała – 10 złotych, suknia z materi 

jedwabnej szafirowej -15, szlafrok watowany bławatny 24, szlafrok prunelowy letni 

orzechowego koloru – 12 złotych, szlafrok szafirowy watowany merynosowy – 12 złotych, 

szlafrok bronzowy watowany ranny - 10, chustka dyftykowa 360 złotych, czepków bez 

obszycia muślinowych z dwoma szlarkami dwa – 2 złote, czepków tiulowych z obszyciem 

starych sześć - 6 złotych, czepków tiulowych bez obszycia pięć - 3, czepek blondynowy – 6 

złotych, czepków nocnych perkalowych sześć - 3, kołnierzyk koronkowy - 2, kołnierzyków 

tiulowych starych 5 – 5 złotych, kołnierzyków. perkalowych starych dwa –1 złoty, kołnierzyk 

muślinowy – 1 złoty, koronka do obszycia czepka - 3, wstążek różnego koloru pięć –8 złotych, 
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spódnica wełniana stara – 2 złote, kaftaniki dymkowe dwa – 2 złote, chustek od nosa 

kolońskich białych 12 –12 złotych, pończoch nicianych par 20 – 20 złotych. 

bielizna; obrusów starych 5 – 30 złotych, serwet starych 70 – 35 złotych, serweta od kawy 

półjedwabna - 20, trzy serwety od kawy stare – 9 złotych, koszul dziennych kolońskich starych 

12 – 18 złotych, koszul nocnych  starych 6, nowych 7 –27 złotych, spodnic starych trzy – 6 

złotych, prześcieradeł lnianych starych 24 – 48 złotych, poszewek perkalowych starych 13 - 

15, ręczników 3 – 3 złote.  

Tytuł XV Pościel; spodków dwa cwelichowe, pięć płóciennych – 42 złote, kołder starych 

watownych 4 - 24, poduszek 12 – 24 złote, materacy włosem natkanych drelichem krytych 

dwa – 40 złotych. 

Tytuł XVI Pszczoły; ulów z pszczołami sztuk 17 – 160 złotych, ulów próżnych starych 18 - 9 

złotych, 

Rekapitulacja 

I Praeciosa 3 926 zł 

II Srebra 1 728 zł 

III ozdoby pokoiowe  280 zł 

IV Kredens 267,21 

V Sprzęty domowe i gospod. 428,92 

VI  Sprzęty gospodarskie i roln. 550,24 

VII Statki kuchenne  18,04 

VIII Inwentarz żywy 2 078 zł 

X Konie 1 712 zł 

XI Powozy i rekwizyta na konie  1 197zł 

XII Trzoda chlewna  286 zł 

XIII Drób  49,12 

XIV Ggarderoba i bielizna  980 zł 

XV Pościel  130 zł 

XVI Pszczoły  169zł 

 ogół massy ruchomości 14 004 

 
Testament 

Julianna Suchecka w obecności czterech świadków dyktowała testament wyłącznie z głowy, a 

rejent Kajetan Szczawiński własną ręką pisał jak następuje; ja Julianna Walewska czując się 

coraz bardziej słabsza, jako pędząca wiek życia mego 77 postanowiłam ostatniej woli mojej 

uczynić rozporządzenie majątku mego: leguje i zapisuje kościołowi parafialnemu w Strońsku 

2000 zł na to, aby co środa w kaplicy na cmentarzu w polu przeze mnie wystawionej, gdzie już 

spoczywają zwłoki męża mojego Daniela i syna Wincentego Sucheckich, msza św. za dusze 

moją i familii  moiey odprawiana była.  

Leguje i zapisuje kościołowi parafialnemu w Zduńskiej Woli 2000 zł na ten cel, aby w 

soboty msza św. za duszę moią i mężów moich Feliksa Złotnickiego i Daniela Sucheckiego i 

familii moiej czytana i odprawiana była. Zwłoki zaś moie mają być pochowane w kaplicy 

przeze mnie na cmentarzu polowym w Strońsku wymurowanej. 

W kapitałach na Ptaszkowiczch i Grabii hypotekowane 206.907 złotych, u Stefana 

Złotnickiego - syna 51.960 złotych, u Floriana Sucheckieg 93.319 złotych, u Śp. Wincentego 

Sucheckiego 32.562 złotych, na massie męża Daniela 8.623 złotych. 

summa kapitału 393.373 złotych 

ruchomości          14.004 złotych 

activa razem zebrane czynią 407.377 złotych 
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Passiva następujące; Pani Bibiannie z Balickich Oczechowskiej 4.000 złotych, za prace jakie 

dla mnie wykonała, Pannie Salomei Poleskiej 2.000 złotych wychowanicy moiey na posag, dla 

Teodozji z Gorczyckich Molskiej 300 złotych, suma legatów 10.300 złotych 

Długów wskazanych do zapłacenia; w zastępstwie ŚP Wincetego Sucheckiego – syna, 

Stanisławowi Tymienieckiemu 12.000, panu Antoniemu Pstrokońskiemu reientowi w Sieradzu 

2.894 złotych, Pani Żyżyńskiej z domu Lipskiej na Grabi hypotekowane 5.000 złotych. Razem 

summa 19.894 złotych.  

Razem passiva 30.194. Zostało czystej summy 377.183 złote 

 

Przytoczony spis inwentarza jest najpełniejszy i najwierniejszy z wielu zachowanych. 

Spadkobiercy nie próbowali i nie starali się niczego ukryć czy zataić. Dokładnie i 

szczegółowo odtwarza wyposażenie zamożnego dworu wiejskiego z pierwszej połowy 19 

wieku. Wiele mówi o mieszkańcach dworu, ich zajęciach, kłopotach, trosce o codzienne 

życie.  

Dwór w tamtych czasach musiał być samowystarczający, niezależny od warunków 

zewnętrznych. Wszystko robiło się w domu, palono gorzałkę, wyrabiano piwo, tkało się 

płótno, wyprawiało skóry, mełło mąkę i kaszę, wyrabiało świece, gotowało mydło, tłoczyło 

wosk, fabrykowało atrament, przerabiało i suszyło owoce i warzywa, mięso. Apteczka 

domowa zastępowała lekarza i aptekarza. Wędrowni rzemieślnicy; kuśnierz, zegarmistrz, 

malarz i handlarz - żyd zapewniali kontakt z zewnętrznym światem i usługi, których 

domowym przemysłem nie można było załatwić. Wyroby przemysłowe były niezmiernie 

drogie, dlatego z taką pieczą spisywano i zachowywano garderobę, sprzęty domowe i 

gospodarskie, meble. Wszystko się w gospodarstwie przydawało, wiele rzeczy można było 

użyć ponownie, przerobić, czy w ostateczności sprzedać.  

Spadkobiercy nie mieli żadnych oporów w wystawianiu na licytacje publiczną rzeczy po 

zmarłych krewnych, zresztą taki był zwyczaj. Tak wyglądał i taki był polski dwór szlachecki 

przed dwoma wiekami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

 

             

 Herb Kolumna 
 

Fragment genealogii rodziny Kolumna Walewskich 

Rościsław, † 1654 & Eufrozyna Lubstowska, 1v. Piotr Gomoliński,  2v. Anna Lasocka, 

   a).Stefan (1) † 1666 & 1653 Zofia Zapolska               

       1.Jan Franciszek † 1689, miecznik sieradzki & Elżbieta Felicjanna Ligęza 

    a).Franciszek Marcin & Felicjanna Nielepiec, 2v.Marianna Fink 

            1.Marcin † 1761, skarbnik piotrkowski & Antonina Szembek,  

                2v.Marcjanna Remer 

                     A.Franciszek & Ludwika Stokowska 

                          a).Ignacy, † 1835 & Salomea Walewska 

                              1.Antonina *1816 , † 1868 & 1837, Juliusz Karol Złotnicki 

                              2.Marianna * ok.1814- 1850 & 1835 Stanisław Walewski  

                                 s. Klemensa i Krystyny Siekierzyńskiej 

                              3.Matylda * ok.1815 –87 & Adam Paweł Walewski 

       2. Zygmunt † 1690 & Anna Zofia Gostynska 

    a).Stanisław Franciszek, † a1716, łowczy sieradzki & Rozalia Siemianowska,   

       2v.Krystyna Rychłowska 1v.MateuszTrzebnicki, 3v. Jan Feliks Walewski 

            1.Józef, (1),† ok.1724 & Elżbieta Magnuska, 1v. Jan Skarbek  

            2.Wojciech (1),† 1757 & Teresa Łaszewska 

            3.Karol (2)† a.1757 cześnik piotrkowski dz. d. Pstrokonie, Lichawa, Grabia  

               & Brygida Gałecka,  2v.Jan Radoliński 

                    A.Ludwika  & Kazimierz Kacper Gembart 

                    B.Julianna Joanna *ok.1756, † 1834.V.6 & Feliks  Złotnicki łowczy  

                        szadkowski,  2v. Daniel Suchecki † 1821 starosta  szadkowski 
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II. Powstanie miasta 
 

 

1. Opisanie dóbr Woli Zduńskiej 

 
Jak już wiemy dobra Zduńska Wola były własnością Stokowskich. W księgach 

grodzkich sieradzkich z 1699 roku znajduje się inwentarz dóbr Zduńska Wola, wykonany 

przy zmianie dzierżawców, a przed sprzedażą włości Pstrokońskim. 

Per acta executio in bonis villae Wola Zdunska atquis in bonis Kawenczyn ...subdelegatus 

gnoso Baltasaro Wilxycki, gnoso Marianus Jankowski Burgrabis Castriensis Siradiensis
61

 , 

Inwentarz majętności Zdunski Woli y innych wiosek do niey należących, której Ichmości 

Panowie Zamoyscy Małżonkowy od ichmościów Panów Rogozynskych Małżonków odebrany y 

w ich obecności spisany. 

Naprzód dwór snopkami wszyti, drzwi do sieni na zawiasach żelaznych, z sieni 

kuchenka, znowu z tej sieni dwie izby, do których drzwi na zawiasach obaj.  

W iednej izby okto gomuł 

cztery i piec zielony, komin 

murowany, listw dwie, stół 

ieden, stolik mały, ławki dwie, 

stołków dwa. Z tej izby do 

izdebki drzwi do niej na 

zawiasach żelaznych, samy 

drzwi stolarskiej roboty przy 

których wrzeciądz y klamka w 

niej kluczyk. Zielony komin 

murowany, okien trzy w ołów, 

z tej izdebki kownatka, do niej 

dzwi na zawiasach żelaznych z 

haczykiem, w tey kownatce 

okienko w drewno, dzwi na 

zawiasach żelaznych z 

wrzeciądzem.  

Z tejże komnatki transit
62

, do niego dzwi na zawiasach żelaznych z chaczykiem. Z tey kownatki 

dzwi na górę na biegunach drewnianych z żelaznym wrzeciądzem, na tej górce wschowek....to 

znowu druga izba z tey sieni przychodnej do którey dzwi na zawiasach żelaznych klamka 

drewniana.  

Przy tey izbie komora wny drzwi na zawiasach żelaznych z Wrzeciądzem, drugie drzwi z tey 

komory na dwór, na zawiasach żelaznych z założeniem drewnianym.  

Podle komory podwórze nieogrodzone, w podwórzu browar snopami wszyty, które poszycie 

stare, drzwi na oblatkach drewnianych, wrzeciądz żelazny. W tym browarze komin ceglany, 

kocioł miedziany, cebrów trzy, kadzi duży iedna zła, druga trocha lepsza, w isby tey okno złe 

w drewno, piec zły, komin obalony.  

Na podwórzu sernik na czterech słupach snopkami poszyty, gołębnik na czterech ... snopkami 

poszyty. Obora w dyle, drzwi do niej na biegunach, odedwora drugie wrota, węgły 

spruchniałe, poszycie stare. 

Stodoł o dwu boiskach, poszycie wny popleśniałe, wrót cztery na biegunach z skoblami 

drewnianymi tylko u iednych zamek.  
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Spichlerz do którego drzwi na zawiasach z wrzeciądzami zamykanymi, drzwi na górę 

spichlerza, poszycie stare. 

Przeszły Igomość pan Zagórski zostawił inwentarz tych dóbr bydła sztuk trzydzieści y sześć, 

cieląt siedmioro, maciorek trzy, prosiąt pułrocznych.... 

                                            

Kolejny inwentarz majętności wykonano w 1780 roku po śmierci Feliksa Złotnickiego, 

niestety nie zachował się, bo nikt z wyznaczonych opiekunów nie zadbał o oblatowanie go w 

księgach grodzkich sieradzkich, jak to było we zwyczaju. Takie zapisanie do ksiąg, nadawało 

dokumentowi moc prawną. 

Feliks Złotnicki jednak dbał o swój majątek, krótko przed śmiercią sporządził Rejestr 

wszelkich rzeczy ruchomych i nieruchomych,  do późniejszego podziału pomiędzy dzieci. 

Czytamy tam ... w sypialnym pokoju obicia siarczyste z zielonym, brytów 21, w drugim pokoju 

obicia płócienne brytów 21, w trzecim gościnnym pokoju takież obicia.  

Obrazy Feliksa kapucyna rzymskiego, Pana Jezusa ukrzyżowanego, św. Onufrego, św. 

Antoniego, św. Rodziny za szkłem, św. Balbiny i św. Katarzyny gipsowe, św. Wincentego, św. 

Jana Nepomucena, Józefa, Marii Egipcjanki, Marii Magdaleny, św. Weroniki.  

Zegar wielki ścienny godziny i kwadranse bijący z blachą pozłacaną z kompasem i 

czterema osóbkami posrebrzanymi, szuflada? uniejowska zielono pokolorowana i pozłacana, 

kanapa wielka suknem zielonym wybita, krzesełek z poręczami takimż suknem 12, taboreciki 

takimż suknem 4.  

Biuro o trzech szufladach, wielkie, różnym drzewem wysadzane w mosiądz oprawne, biuro 

drugie wierzchem podobnie wysadzane w mosiądz oprawne u którego spodem szufladów trzy, 

wierzchem szufladów 10. Stolik ordynaryjny, roboczy z zamknięciem dobrym z kilku 

szufladami z gotowalni, stolików z wygiętymi nogami dwa, stolików ceratą przykrytych o 

jednej nodze dwa, stolik francuski składany w cztery nogi, na sprężynie, wierzch w 4 kawałki, 

stolik bawarski składany, kawałków drewna do niego 12, do niego krzesełka, karłów w skórę 

czerwoną pokrytych trzy. 

Portret Mikołaja Złotnickiego-cześnika koronnego, portret miedziany z suchych farb Andrzeja 

Złotnickiego-cześnikowicza. Kredens w proporcji biura od dołu szuflady mający, od góry 

półki za szkłem. Dywan niewielki, dywan wielki turecki szeroki, kobierczyków tureckich na 

stół dwa. kotara adamaszkowa zielona złotym galonem obszyta, pawilon karmazynowy 

kitajkowy wielki, pawilon mniejszy takiż.. 

Dalej idzie opis farfurów angielskich, kielichów rżniętych kryształowych, tac z chińskim 

lakierem, cyny, miedzi,  w sieni dwa lustra mosiężne. 

Srebro: menazików lekkich para do cukru, musztardy z dwiema dzbanuszkami i 

łyżeczkami, czterema miseczkami do konfitur, solniczek cztery  z szufelkami srebrnymi, łyszki 

dwie wielkie kszywe wazowe, lichtarzy para większych i para mniejszych, szczypców dwa, 

łyżek półmiskowych para, łyżek małych do jedzenia 6, łyżek w puzdrze 12, noży i widelcy 24, 

czerpaczka do mleka, łyżeczek 6 do kawy, bocianik do cukru brania, dzbanek do kawy, 

dzbanek do mleka...  

Kotarka ze zwierzakami żelaznymi saskimi u Antosia, Kasi i Justysi.. 

W opisie gospodarstwa jest wyposażenie browarów: w Woli, na Czekayu w arendę 

oddany i w Dąbrówce, jest kuźnia, warsztaty ciesielskie, potażnia. Dalej idzie opis obsady 

zwierząt na folwarkach: Opiesinie, Kawęczynie i Woli, tu jest 321 owiec. 
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.  
Mapa miasta z 1825 r. 

 

Dzięki zachowanemu następnemu  inwentarzowi majątku z 1788 roku możemy wybrać się w 

podróż w czasie i zwiedzić dobra dziedziców zduńskowolskich, według opisu sprzed ponad 

200 lat
63

. 
A najprzód dwór w podwórzu stoiący gontami pokryty. Pod tym dworem miejscem przyciesi 

pogniły, ściany jednak całe. Sztachety nowe przy tym dworze dane. Po opisaniu dworu idzie 

się do kuchni w której izdebek dwie. Pod gontami staremi, ale dobremi, nad kominem obite 

nowemi. Ogród za kuchnią w którym śliwki, jabłka, pożyczki i naokół jest ogrodzony. 

Z kuchni udając się do browaru w którym jest izdebek dwie z komorą, piecami ceglanymi 

wytrynkowanymi sztrychem i oknami nowemi, sześciu w całym budynku, komin cały, duży od 

fundamentu wymurowany. W drugiej połowie dwie izby; iedna do robienia piwa w której 

kotlina wymurowana na kocieł, druga do palenia gorzałek z kotlinami dwiema do garnców 

wymurowanymi, dzwiami nowemi na zawiasach. Pobity budynek cały gontami... 

Od tego browaru porządkiem idąc są kurniki, pod gontami, mniejsza połowa nie podbita, w 

których dzwi jest piecioro. Posowa
64

 z deli, tylko nad wystawą brakuje. 

Przy tych kurnikach stainie dwie z wozownią pod gontami nienajgorszymi. Stajnie i wozownia 

wydelowane
65

 wraz z posowami. Skoble są i wrzeciadze w nich żelazne do zamykania. Powóz 

w wozowni, pokryty starą krypą niebieską wybity ze wszystkimi na ty staini znajduje się, nadto 

karaban
66

 okuty. Od tych staien kawałek uszedłszy jest wolarnia z podłogą i korytami dwiema 
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i drabin dwie, od dołu dwiema szorami gontami podbite, reszta snopkami poszyte. Dach 

dobry y nowo poprawiany, drzwi podwójne na biegunie. W tej wolarni jest kara, oprawna ze 

wszystkim, na każdym kole po sześć sztuk żelaza, klaryny, buxy, osi iak się należy oprawne ze 

wszystkim, dzwono dobrze poddarte. 

Przy oborze koziarnia, w niej drzwi podobne, za koziarnią obora do której drzwi jedne na 

biegunie, drabin dwie nadrujnowanych, koryto iedno. Dach cały słomiany na tych oborach, 

przyciesia pod tym budynkiem nadbutwiałe są. 

Spichrz w który wchodząc drzwi podwójne na biegunie u góry kony, u dołu czopy żelazne, na 

środku kona do zamykania, przy tych drzwiach dzwi małe na zawiasach, urząd ieden i skobel 

ieden, podłoga z tarcic na całym budynku, na tył podobnie drzwi podwójne z zaopatrzeniem 

jak i pierwsze, szerokie, że wozem można uiechać.  

Lasa
67

 w spichrzu duże, koyców do sypania zbóż sześć z rżniętych balów dobrych, beczek 

duże, dobrych. Skrzynie trzy duże żelazem spodem i z wierzchu opatrzone, a trzecia na 

zawiasach, z rzeczami stoją po niegdy WJ Panu Feliksie Złotnickim łowczym szadkowskim. W 

spichrzu w oknie krata żelazna.. 

Owczarnia w ścianch dobra, wrót do niej dwoje z tarcic, drzwi dwoje małych na boku, 

wszystko na biegunach. Dach do płowy na owczarni zły, przyciesi od pola nadgniłe. 

Spichrz przy stodołach stary o dwu somsiekach, od stodół snopkami, sześciu szeregami 

poszyty, drzwi na zawiasach ze skoblem i łańcuchem, 

podłoga z delów. Stodół trzy, jedna z chrustu o dwu 

somsiekach, jedne w niej wrota o biegunie z tarcic, kona 

jedna z żelaza, dach słomiany. Druga stodoła o jednym 

gumnie w zamek stawiana, w ścianach dobrych cale, 

wrota na biegunie naprawionym, jedna kona do 

zamykania u nich, przyciesi zgnite. Stodoła trzecia o dwu 

gumnach w ścianach niezłych, dach ze słomy.  

Ogródek przy stodołach pietruszką zasiany, a na 

reszcie rozsada była. Ogród drugi przy oborze na którym 

jest marchew liszek pięć opielonych, konopi zagonów 

kawałami dziewiętnastu, w tym ogrodzie samym 

chmielnik tyczkami wytchnięty. Trzeci ogród przy stajni, 

na którym znajdują się; cztery kawały grochu białego i 

cztery kawały bobru, lnu cztery kawały. 

Przystępuje się do opisania sklepów
68

, które murowane dwa, do których drzwi dwoje 

podwójne na zawiasach, skoble i urządzenia do zamykania u nich. Szyja na ścianach 

murowana, posowa ponadgniwała , okienka są z kratkami żelaznemi. Płoty wszędy złe, z 

płatów chruścianych, miejscem wiciem ogrodzone. 

Wyszedłwszy z podwórza ku stawowi są świńskie chlewy i sześć onych jest w ścianach 

dobrych i pod przykryciem dobrym, drzwi sześcioro na biegunie, pod któremi przyciesi 

pognite. Młyn nowo z izbą i komorą z drzewa rzniętego na miejscu pogorzałego postawiony.  

Na ogrodzie wielkim od stawu lnu zagonów trzy, marchwi wraz z makiem wypelony 

zagon jeden, tamże dalej konopi zagonu półczwarta, rzepaku zagon półdziesiąta i rzepaku 

późniejszego zagonów ośm, tatarki składów siedm w tym ogrodzie kapusty zagonów dziewięć. 

Zaczyna się obsiew pola czyli folwarków pańskich na Zduńskiej Woli, naprzód w polu 

ozimym za wielkim ogrodem. Dział pierwszy w stay
69

 sześcioro, na pierwszych dwóch od 

ogroda stayach pszenica zasiana, przy której końcach tak od strugi, tak od ogroda żyto 

saskie, tudzież od chłopskiej roli na pierwszym stayu od ogroda zagonów piętnaście żytem 
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 staje, stajanie - około 100 dużych kroków, 
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zasiane, dalej na trzech stayach za drugim żyto także znajduje się piękne wszędy, a na 

czwartym stayu tatarka zasiana y jest dobra. Dział drugi w tym polu zacząwszy od Xsiężej roli 

do tarnie, żytem zasiany, tylko na stawisku odłogiem leży. Od tarni zagonów czterdzieści i trzy 

Prosa na górach od łąk zagonów osiemdziesiąt jeden, tamże przy prosie, jarki składów 

dwadzieścia sześć, od dołu w końcu tej jarki owies siany.  

Na tej górze znajduje się wiatrak na okół tarcicami obity, z wierchu gontami pobity, dach 

dobry. Kamieni w nim dwa, zwierzchni śląski dobry, drugi spodni, porządek koło niego dobry. 

Dział za kościołem od drogi bitej ciągnącej się w stay dwoie, żytem jedno, drugie jarką 

zasiane. Za miasteczkiem pólka aż ku stawowi Kaskowi ciągnące się, żytem zasiane. 

Pole jare na tej wsi Woli Zduńskiej. Dział pierwszy za wsią w stay siedmioro aż ku 

Stępniczowi. Pierwsze staye od wsi całkiem owsem, drugie i trzecie przez pół owsem, przez 

pół grochem, czwarte jęczmieniem całe, piąte jarką, na którym od dołu to jest od księżej roli 

owsa składów trzynaście, na szóstym za rowem całe staye jęczmieniem, a siódme owsem 

zasiane. Dział drugi ku potażni
70

 w stay sześcioro, na pierwszym i drugim od łąk jęczmień 

siany, tylko na drugim przy jęczmieniu jest grochu od działu Xsiężego składów 9, a na 

pierwszym stayu jest lnu zagonów osiem, trzecie staye zasiane taterką, czwarte ugor uprawny. 

Za rowem piąte i szóste taterką zasiane. Trzeci dział pod Jarową górą ma stay czworo, 

pierwsze na rzępę uprawne, drugie, trzecie , czwarte taterką zasiane.  

Łąki w Woli Zduńskiej na grobli iako i na stawie Kaskowym będące nie uprawiane, przy 

którym widzieliśmy rów niedawno wybity, który zacząwszy od stawu Wolskiego przy młynisku 

będącego, aż do stawu Kaskowego ciągnie się. Od stawu Kaska zwanego rów wybity aż do 

granic Tyminickich...  

Łąk Ostrów zwane od tegoż Kaska zaczynające się aż do Tymińskich granic ciągnące się, 

wyrudowane, na której rudawce trawy dokładnie widzieliśmy.  

Przy stawie Kasku zwanym młyn nowy z drzewa rżniętego i gontami jest podbity ze 

wszystkimi do niego potrzebmi, jak to kamieniami nowemi y żelastwem, dobrze oporządzonym 

w którym mieszka Jan Rożek i z niego płaci dymowego
71

 złotych cztery groszy 15, czynszu 

daie 96 złotych u żniwa robi dni dwanaście, Stępiń pod borem płaci złotych 16, z młynka na 

grobli młynarz od domostwa swego płacił dymowego złotych 1 groszy 8, czynszu 50 złotych. Z 

wiatraka już wyżej opisanego młynarz płaci dymowego złotych 2, groszy 8 i czynszu 60 

złotych y do wiatraka ma chałupę. 

Osiadłość poddaństwa z Woli Zduńskiej opisanie wraz z robocizną y daniną. 

Półrolnicy Pierwszy Grzegorz dymowego daie złotych 2, groszy 22, czynszu 1 złoty, robi 

cięgło w tydzień dni trzy, sepu
72

 daje żyta korzec jeden, owsa korzec jeden, kapłonow dwa, 

yay 15, za sztukę 1 złoty groszy 18. Drugi Piotr Kulka , trzeci Filip Kmiecik, czwarty Błaży 

Staniaszczyk, piąty Jakub Król, szósty Szymon- cieśla, siódmy Paweł Król, ósmy Sebastian 

Grobelny to robią i danine dayą co pierwszy. 

Zagrodnicy
73

; Marcin, Ignaczak, Jan i Paweł Kazek płacą dymowego złotych 1 groszy 8, 

robią w tydzień dni trzy 
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 potażnia- miejsce do wypalania drewna na potaż, czyli ług, 
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 dymowe, albo kominowe, podatek na skarb państwa od  każdego komina, lub siedliska, 
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Plan osady młynarskiej i stawu Kazek 
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Rys. 6. Orka wołami wg Józefa Chełmońskiego 

 

Opis Kawęczyna; działek pierwszy od Woli nad drogą ku Kawęczynu idąc w stay 

sześcioro jęczmieniem wszstkie zasiane, jest tak jak się należy. Działek drugi od ogroda 

Kaweckiego w stay troje do łąk, za łąkami staye żytem to wszystko zasiane i łąka nie 

wypasiona. Działek trzeci ku Osmolinu zacząwszy od ogroda Kazimierzowego w stay czworo 

wszystkie żytem zasiane. Działek czwarty ku stawkowi W Kobierzyckiego
74

 w stay dwoye 

żytem zasiane. Działek piąty ku drodze ku Janiszewicom idący jeden stay żyto zasiane saskie. 

Działek szósty za stawkiem ku Janiszewicom dwojgiem stay, na pierwszym od płota owies, 

przy nin jarka składów pięć, na drugim stay jarka, lecz to zboże nietęgie. Siódmy działek pod 

dębami ku Woli trzy stay owsem zasiane, tylko na średnim grochu składów jedenaście, to 

wszystko zboże jest piękne. Ósmy działek nad gruntem Opiesińskim przy drodze ku Woli idący 

w stay sześcioro, pięcioro zasiane taterką, a szóste na rzepe uprawne, ugór za wrotami W 

Kobierzyckiego na którym staye jedno podorane.  

Łąki do tego Kawęczyna należące wszędy widzieliśmy nie wypasione. 

Folwark w Kawęczynie w miarę dobrym dachem z piecem całym, kominem 

nadmurowanym, oknami dużymi, siedem szyb brakuje. Obory dobre. Stodoły trzy duże, 

dawne, a trzecia nowa w słupy tych przystawiona. Spichlerz w stodole y podłoga w nim. Kojce 

do zboża sypania sześć. 

Ogród różnemi warzywami zasadzony. Chałupa także w Kawęczynku nowo postawiona z 

wszystkim do niej oporządzeniem dla chłopa imieniem Macka, niemniej stodoła temuż 

przystawiona. Reszta pobudynków dawnej wizji zostaje. 

Poddaństwo w tey wsi Kawęczynie się znajduje; Filip Kawecki półrolnik daje dymnego 2,22, 

czynszu 1 złoty, robi w tydzień trzy dni, kapłonów daje cztery, za sztukę 2 złotych 11 groszy, 

jaj 30. Maciej Kawecki jak pierwszy. 

Zagrodnicy; Wojciech Szujec dymowego płaci 1,08 złotych, pieszo robi w tydzień trzy dni, za 

jeden dzień 1,18 złotych. Jan Rusek i Łuba Placek płacą jak pierwszy. 
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Komornice Wolskie; Sadoska, Stawiskowa, Koska, Szewcowa Wielka, Ruszkowa, Filipka, 

Macieyeska, Mackowa, Wiktoria i Marcinka robią jeden dzień w tygodniu.  

Wieś Steszyce 

Folwark według dawnego inwentarza, tylko komin nowo nadmurowany, z poszyciem dobrym. 

Spichrz z posową dylową, dobrze wyporządzony z drzewa rżniętego, który od dołu i góra 

kilku szarami podbity, dalej słomą poszyty, dobry i cały. Spichlerz drugi stary w ścianach 

nadgnity i poszywka stara. Stodoły duże w ścianach dobrych.  

Obory dobre z dachem i ścianami, wpół bez podłogi, a druga połowa staienka ze wszystkim 

wyreperowana na nowo, przy oborze chlewik nowo postawiony. Druga obora w drzewie jak i 

w pokryciu niedobra. Druga staienka wraz z kurnikiem z posową y podłogą, tudzież 

poszyciem całemi. Podwórze dobrze z płotów ogrodzone wkoło, z wrotami.  

Chałupa Józka Zabitego na miejscu pogorzały z drzewa starego to jest z folwarku Wolskiego 

postawiona, nowo poszyta i oporządzona dachem, stodoła temuż nowo postawiona i pokryta. 

Stodoła druga dla Marcina półrolnika. Reszta pobudynków wedle dawnego inwentarza 

zostaye. 

Pole Łodwerskie opisuje się, pierwszy działek od granic opiesińskich pięciorgiem stay 

taterki, dwoie jęczmienia zasiane, a piąte ugorem leży, lecz podorane. 

Działek drugi za Józkiem w stay sześcioro ciągnący się na jednym stayu od Józka owsa 

składów 47, reszta tego staya taterka zasiana, na drugim stayu od droszki ku Woli idący 

grochu stay 43, a reszta tego staya żytem zasiana, trzecie i czawarte żytem zasiane, piąte 

owsem, szóste staye ku drodze do Sieradza idącey ugorem leży. 

Dzaiałek trzeci od granicy Tymiński w w stay ośmioro, wąski na jeden stay od łąk pszenicy 

oziminy zagonów 30, lecz na pół z miotłłą i kostrzewą znajduje się reszta tego staya żytem 

zasiana, drugi stay także żytem zasiany, trzeci i czwarty ugorem leży, piąty i szósty jarką 

zasiany, siódmy i ósmy ugorem leży, także niwa ugorem, łąki ku Tymienicom, ogród z 

warzywem dziewięciu zagonami kapusta, w pół ogrodu zasadzona, dwa zagony marchwi i 

jedenaście zagonów pasternaku, ogródek przy spichrzu pasternakiem zasadzony. 

Opis poddaństwa na wsi Stęszycach znayduiącego się; pierwszy Józek Zabity półrolnik, 

ma załogę
75

 półrolniczą, pieszo robi pięć dni w tygodniu, a ciągło jak zwyczaj. Dymowego 

płaci złotych 2 groszy ośm. Czynszu daie 1 złoty. Sepu żyta korzec jeden, owsa także korzec 

ieden, kapłonów dwa, jaj piętnaście, za sztukę złoty 1 groszy 18, drugi Marcin, trzeci Grzela, 

czwarty Kuyawski, piąty Chaberek, szósty Maci Weytyniak, siódmy Mikołaj, ósmy Antoni 

Ignasiak, dziwiąty Franciszek Nowak, dziesiąty Franciszek Konieczny, robią to co pierwszy. 

Zagrodnicy; Kazimierz Kowal daie dymowego złoty 1 groszy 8 i czynszu 24 złote, w każdy 

tydzień robi pieszo dni dwa, Wawrzyn tak jak pierwszy. 

Po takowym opisie tych wsiów y u nich ludzi, pól i zbórz, oprócz wsi Opiesina, który się na 

ostatku opisać ma przystępuje do inwentarza rogatego  

Jedna krowa graniata Łysa ośm lat maiąca, druga płowa lat 6, trzecia siwa lat 12, czwarta 

płowa lat 10, piąta mroziata 15 lat, sósta białła pisana lat 15, siódma krowa czerwona lat 10, 

ósma mroziata lat 7, dziewiąta szada lat 6, dziesiąta siwa lat 9 na jednym boku przebodzona, 

iedenasta czerwona lat 16 na lewym boku przebodzona nieszkodliwie, dwunasta czerwona lat 

18, trzynasta siwa lat 16, czternasta siwa lat 5, piętnasty byk czerwony lat 18, szesnasty byk 

czarny łaciaty lat 5, siedemnasta jałowica czerwona lat 3, osiemnasta krowa siadowa lat 15 

dobrze przebodzona, dziewiętnasta krowa podpalana lat 18, dwudziesta krowa szada lat 7, 

dwudziesta pierwsza krowa siwa 6 lat maiąca.  

Cieląt latosich zostaie siedmioro, ciołków rocznego koloru lepszych 3, jałoszek mierniejszych 

podobnie 3, które po trawie chodzą. 
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Teraz opisuje się inwentarz nierogaty. Naprzód owiec maciorek podług gatunku ułożonych 

starych 110, baranów 2, owieczek półtorarocznych 8, skopków takichż 5, łońskich
76

 owieczek 

12, łońskich skopkow 8, latosich skopków 66, baranków dwuletnich 2, owieczek 43. Effecit 

suma wszystkich 256.  

Teraz opisuje się trzoda jako to macior starych w liczbie 16 wszystkich. Naprzód macior dwie, 

świnków roczniaków 8, knurków roczniaków 6, nadto ptastwo takowe; indyk stary ieden 

samiec, indyczek 3, iendyczont siedmioro, gęsi starych 5, młodych 13, kurek starych czworo, 

młodych 30, kur starych w Woli 12, w Stęszycach 10, kurcząt 10. 

Opisanie stanu wsi Opiesina. Naprzód w tej wsi dwór nowo wybudowany ze wszystkim, 

pod gontami, do którego wchodząc i z sieni idąc na prawą rękę drzwi do pokoju w tym pokoju 

podłoga i poczesie z tarcic, okna są dwa w tafle, piec z cegły dwa pokoje grzejący, nowy, lecz 

już zły, kominki dwa z cegły wymurowane tak w pierwszym iak i w drugim pokoiu. Z 

pierwszego pokoju idąc wprost schowanie, czyli garderóbka, posowa w niej z tarcic, podłoga 

z cegły, okno w tafelki. Z pierwszego pokoju jest drugi pomniejszy pokój, w nim podłoga i 

posowa z tarcic, okna dwa w tafle. Z sieni idąc na drugą stronę jest izba czeladna, w której 

piec z cegły, kominek, okna dwa w tafle. Z tey izby iest komora. 

Niedaleko tego dworu są kurniki pod snopkami, przy nich zaraz stajnia wraz z 

wozownią, pod gontami nowo wystawiona, idąc ku stodołom iest obora nie za duża, do której 

wrot dwoie, drabiny i żłoby niezłe. Dach słomiany. Od tej obory blisko jest stodoła o dwu 

gumnach, cała pod dachem słomianym. Naprzeciwko tych stodół spichlerz stary ze staienką 

przy nim będący. Dach słomiany, ściany z kostkowego drewna w węgły wybudowany. 

Ogród przed stodołami na którym znajduje się warzywo; kapusta, marchew, pasternak, cały 

zasiany, żerdziami ogrodzony, tego ogroda jest kawał zarośnięty głogiem gęstym i chruściną 

różną. 

Opisanie obsiewu pańskiego we wsi Opiesinie tak się specyfikuje: dział pierwszy od smuga 

opiesińskiego ku Woli ciągnący się jest stay sześcioro na na którym zasiane stay czworo, i pół 

piątego, reszta tego piątego lnem i warzywami zasiana, na szóstym połową pszenica jara, a 

pół jęczmieniem zasiana. 

Dział drugi ku Korczewu idąc ciągnie sie stay siedmioro, lecz siódme nowo dobyte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 
           Rys. 7. Obrachunek  robocizny wg Franciszka Kostrzewskiego 
 

 

                                                 
76

 łoński – z poprzedniego roku, 



57 

 

Ten dział tak iest siany, jedno staye ugorem leży, drugie, trzecie i czwarte taterką zasiane, 

piąte jęczmieniem, szóste i sódme ugorem. 

Dział trzeci od Kawęczyna ku granicom Janiszewskim idący stay 9-oro, które tak jest zasiane: 

Od Kawęczyna jęczmieniem czworo, owsa sześcioro, działek czwarty, za Franckiem 

półrolnikiem ciągnie się w stay osmioro y tak jest zasiane: owsa 1.5 staya, taterki takoż, jedno 

staye proso reszta ugorem leży. Po opisie pola i zbórz przystępuje się do łąk.  

Łąka pierwsza zacząwszy od wrót ku Stęsicom idąc aż do stawu opiesińskiego cięgnie się 

trawa cierniem zarosła, łąka druga pod Wolą, ta aż po ogrody miejskie czekayskie ciągnie się 

z obu stron rowu do wsi Opiesina należy, a dociągając aż do łąk Kawęckich czysta zostaie. 

Łączka trzecia między działem ku Janiszewicom idąc, łączka czwarta w końcu działka za 

Frąckiem będącego ku granicom korczewskim. Sadzawka pusta przed dworem zostaie, 

pastewnik obok niej niewielki żerdziami ogrodzony, druga także pusta ,,od dolinki” zwana   

Poddaństwo i ich pobudynki we wsi Opiesinie będacych. Pierwszy Wojciech Skiba 

półrolnik ma chałupę dobrą, wołów 4, krowę, świnię, siekierę, kosę, sierp, wóz, pług z 

żelazami, redło, wszystko dobre, robi dni ciągłych w tydzień 3, a pojedyńczych 6, daje 

dymowego 2 złote, groszy 7, czynszu złoty 1, sepie żyta korczyk królewski i owsa tyleż, 

kapłonów 2, jaj mendel, przędzie sztukę, lub daie za nie złoty 1, groszy 18. Stróża strzeże 

trzodę kolejno, odbywa tłuk
77

, robi sześć w żniwa. Stodołę ma nowo postawioną i insze 

pobudynki potrzebne ma. Drugi Jan Chaberek półrolnik ma chałupe starą, ale dobrą, oborę, 

stodołę, chlewy, załogę gruntową taką iak i pierwszy.  

Trzeci Adam Przybysz półrolnik ma chałupe dwoiaki, w której na jednej połowie siedzi. Te 

dwoiaki są dobre, ma stodołę dobrą, takąż oborę y chlewy.  

Czwarty Józef Jędraszczyk półrolnik w dwoiakach mieszka, ma stodołę i chlewy, robi ciągło 

dni 2, a ręczny trzeci, bo ma mniej grontu od drugich, insze powinności równo z drugimi 

odbywa i daniny daie, załogę ma jak drudzy.  

Piąty Bartłomiej Kujawski półrolnik, bezżenny, tylko z siostrą rządzący się, szósty Piotr 

Komecik w dwoiakach z Bartłomiejem mieszka, siódmy Mateusz Chaberek, ósmy Stanisław 

Kmiecyk nowo osadzony, ma tylko rodziców w podeszłym wieku będących, dziewiąty 

Franciszek Kujawski, dziesiąty Tomasz Zagrodnik, jedenasta komornica Walkowa Żakowska 

dni jeden robi w tydzień pańskiego    

 

2. Inwentarz miasteczka Czekay 
 

Wygląd miasteczka Czekay zwanego, znamy również z inwentarza z 1788 roku. Nazwa 

wywodzi się zapewne od karczmy stojącej na skrzyżowaniu dróg. Karczmy w tym czasie 

nosiły takie nazwy jak: Poczekaj, Czekaj, Łapigrosz, Ostatnigrosz, Zgoda, Łowigość, Utrata, 

Wymysłów, Zawada, Wygoda, Hulanka Uciecha i inne. Przez miasteczko przechodziła droga 

z Łasku do Sieradza i droga do Szadku. Szlak do Widawy wiódł pierwotnie okrężną drogą 

przez Czechy i Woźniki, wzdłuż rzeki Warty. Z Widawy można było dojechać do Piotrkowa, 

Szczercowa i przez Brzyków i Rychłocice do Wielunia. Lepsze połączenia drogowe były z 

Szadku, z którego wiodła droga do Kalisza przez Rossoszycę, Wartę, Kalinową i Staw, oraz 

do Lutomierska i Uniejowa. Droga z Szadku do Sieradza przebiegała przez Wojsławice i 

Męcką Wolę. 
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Miasteczko wyglądało tak
78

; 

Dwojaki nowe przed kościołem w których mieszka Maicher – kucharz y woźny, płaci 

dymowego złoty 1, w drugiej połowie komornica. Płóciennik na Żabie siedzący płaci 

dymowego złoty 1 groszy 8, czynszu 24 złote w żniwa robi dni 12, Kazimierz Michalski w 

starych dwoiakach siedzi płaci z połowy dymowego złoty 1, groszy 8, czynszu 16 złotych, w 

żniwa 12 dni robi, w drugiej połowie domostwa Adam Grobelny płaci to co pierwszy.  

Mikołaj – kowal z domostwa podwójnego, z jednej połowy kuźni, tudzież grontów płaci 

dymowego złotych 1, groszy 8, czynszu 50 złotych, pańszczyzny 12 dni, z drugiej połowy 

Antoni Swiec Warszawski dymowego płaci 1 złoty, groszy 8, czynszu 24 złote.  

W czworakach siedzi:Błażej Rymarz dymowe 1 złoty groszy 8, czynszu 20 złotych, komornica, 

Mikołaj Kiełczewski płaci dymowego 1,08 złote, czynszu 12 złotych, Siwiec Borucki dymowe 

płaci jak inni, czynszu 20 złotych. W dwojakach mieszkają Bednarek, płaci dymowego 1,08 

złotych, odrabia 12 dni w żniwa, Walenty Siekierski płaci dymowe jak inni, czynszu 24 złote i 

Jakub Strycharz płaci dymowe jak drudzy i czynsz 11 złotych. 

W dwoiakach pańskich nowych siedzi Paweł Sobaszczyk, płaci dymowego 1,08 złotych i 

czynszu 24 złote i komornica
79

. Jędrzy Stelmach mieszka w domostwie nowym przez WJPana 

Masłowskiego postawionym do którego wchodząc drzwi z dworu do sieni i z sieni do izby na 

zawiasach, haczyk i antaba, okien troje, jedno w tyle złe, popsowane. W teyże izbie piec z 

cegły, drzwi do komory na biegunie, wrzeciąc w nich, z komory drzwi na dwór z tarcic na 

biegunach. Kremnica
80

 bez podłogi. Domostwo to pod gontami nowemi i dobremi. Dymowego 

płaci złoty 1 groszy 8, a czynszu 24 złote. Jan Marciniak w domostwie przez swego ojca 

postawionym mieszka, płaci kominowego złotych 2, groszy 8, 16 złotych czynszu, w żniwa robi 

12 dni.Antoni Garbarz dymowego płaci 2,08, czynszu 30 złotych, robi w żniwa 12 dni. Stary 

Czekayski w domostwie przez siebie ze starego gościńca postawionego dymowego płaci 2,08 

złotych, czynszu16 złotych, w żniwa pracuje 12 dni. Jakub Snice siedzi w domu przez siebie 

postawionym i płaci jak inni. Maicher stolarz w domu nowym siedzi płaci dymowego 2,08 

złotych, czynszu 16 złotych, w żniwa robi 12 dni. Wojciech Czekayski mieszka w domu przez 

siebie postawionym płaci jak inni.  
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Po opisaniu mieszczanów tego miasteczka opisuje się osiadłość Żydów w tymże 

miasteczku i prowentu do nich należących. Kuśmierz ,,żółta broda” w nowym domu przez 

WPana Masłowskiego postawionym, całym z rżniętego drewna, pierwsze drzwi na zawiasach 

z klamką i urządzeniem żelaznym y rygiel do zasuwania żelazny, z sieni do izby drzwi na 

zawiasach z tarcic, w sieni kramnica do której drzwi z tarcic z zamkiem. Z kramicy na dwór 

drzwi z tarcicy na zawiasach z ryglem, przy ty kramicy okinica z tarcic na zawiasach z dwoma 

urządzeniami do zamykania. W izbie okna trzy w których brakuje szyb.  

W izbie posowa z tarcic, podsadzka z cegły y piec. Do komory drzwi  tarcic na zawiasach z 

zamkiem i antabką. podłoga z rynków i delów, posowa z tarcic,dach z gontów nowy dobry. 

Komin y kominek dobre, komin nadmurowany, podwórko ogrodzone płatami dobrze i wrota z 

płatów. Dymowego płaci złotych 2, groszy 8, czynszu 32 złote. Kuśnierz Warszawski w 

nowych dwoiakach mieszka płaci jak pierwszy, a Jacyk krawiec Warszawski z drugiey połowy 

płaci jak pierwszy. Jacyk Berkowicz w domu przez siebie postawionym siedzi, płaci 

dymowego 2 złote, groszy 8 i czynszu 16 złotych. Wolf Jakubowicz – tabacznik w swoim domu 

siedzi, płaci tak samo. Kupiec Warszawski w swoim domu mieszka, Józef – krawiec Czarny w 

domu Rachwalczyka, czyli dworskim mieszka, płaci dymowego 2,08 złotych i 40 złotych 

czynszu, Krochman – kupiec w pańskim domu mieszka płaci dymowego 2,08 złotych i czynszu 

50, Lewek – piekarz w izdebce jednej przy bużnicy będacej przez WJP Masłowskiego 

postawionej płaci dymowego 1,08 złotych i czynszu 16 złotych. 

Szkoła gdzie się Żydy schodzą przez WJPana Masłowskiego postawiona w których okien 

dużych sześć w tafle, na drugiej stronie bużnicy dwie izdebki w obu dwa okna, tafelek 

stłuczonych pięć. To domostwo duże i nowe całe pod gontami,. kilkanaście szkudeł
81

 koło 

komina wypadło, troje drzwi na zawiasach, wrzeciądze dwa, skoblów dwa, w szkole 

przegroda z tarcic, drzwi czworo, komin nadmurowany. Dają Żydy z bużnicy dymowego 

złotych 3 i czynszu 50 złotych. 

Obroczny z domu i obroku, to jest sian i owsa, dymowego daje złoty 1, groszy 15 i czynszu 

złotych 24, cyrulik w izdebce mieszka, goli rok cały frey i płaci złotych 1, groszy 15 

dymowego i 16 złotych czynszu. Druga izba wedle cyrulika próżna, w trzeciej komornica daje 

tylko dymowego 1,15, czwarta gościnna 

Opisanie ratusza według dawnego opisu w ścianach dobrych, dach z gontów niezły, 

tylko w niektórych miejscach szkudeł brakuje, jak miarkujemy na poprawę tego dachu 

wychodzi ze cztery kopy skudeł, żłoby w stajni dobre, drzwi z wszelkimi zamknięciami są, nad 

sklepem rynna zgniła, trzeba już innej i szkudeł ze trzech. Mury w szyi i sklepie całe, ruiny 

żadnej u nich nie ma. Rzeźnicy kozikowego dają łoju kamień, lub pieniędzy złotych 16. 

Opisanie browaru w miasteczku Czekay. Wchodząc do browaru drzwi podwójne na 

zawiasach z sieni udając się na prawą rękę do izby z tey i iest druga z kominkiem o jednym 

piecu, okna trzy w tafelki i suszenie na górze. Z jednej izby do komór, drzwi troje z zawiasami, 

piec z cegły, z tych komór drzwi dwoje na dwór. Posowa na tych z tarcic, na jednej komorze 

posowy nie mas z, drzwi szóste z izdebki i w tyle na dwór...  

Idąc na lewą stronę, gdzie zastaie garce i kocioł i insze statki, są drzwi podwójne na biegunie 

w tej gorzelni przegroda z cegły murowana, gdzie kocieł i kadzie, do której drzwi do sieni i na 

dwór z tarcic, dwoie na biegunie. 

Okien w gorzelni trzy w których szyb brakuje pięć, w nim konwiów o dwu uchach trzy dobre, 

konew z jednym uchem, cebratka o dwu uchach z wylewkami, dwie blachy do garnców 

żelazne duże, kosz stary zły, koryto pod kadzie dobre, przycier na rozrabianie piwa, beczek do 

piwa dwadzieścia.  

Posowa nad gorzelnią z delów, na izbach z tarcic. Kominy dwa murowane. Gontami cały 

browar podbity. Garców półtorabeczkowych dwa dobrych, pokrywy duże. Rury do obu garncy 
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reperacji potrzebują, lagierek dwie dobre, tylko miejscem obręczy potrzebują. Kocioł wielki 

niedawno sporządzony. Kadzi duże iedna dobra, druga obręczy potrzebuje. Przycierów to 

obręczy potrzebują. 

Jak łatwo można policzyć w miasteczku były budynki: dwojaków 6, jedne czworaki, 6 

domów pojedyńczych i 4 domy żydowskie, była bużnica ze szkołą, kościół, dwór i 

zabudowania dworskie oraz ratusz. Razem około 20-25 domów. Mieszkało tu około 35 

rodzin, licząc po 6 osób w rodzinie daje 200-250 mieszkańców. Faktycznie, Wola Zduńska i 

Czekay według spisu z 1790 liczyły 208 mieszkańców i 7 osób na plebani. Stęszyce miały 63 

osoby, połowa Kawęczynka 33, a Opiesin 52 mieszkańców
82

.  

Największym miastem w powiecie szadkowskim był Łask - 1088 mieszkańców, 

Lutomiersk 748 i kolejno; Szadek 614, Pabianice 542 i Uniejów 489. 

Miasteczko było samowystarczalne pracowali tu; płóciennik, kucharz, kowal, stelmach, 

rymarz, strycharz, garbarz, stolarz, wspomina się też o rzeźnikach. Wśród Żydów było dwu 

kuśnierzy, tabacznik, dwu kupców, piekarz, cyrulik, bakałarz, gorzelany, dwu krawców, 

arendarz i obroczny. Pozostali mieszkańcy pracowali na roli. Wszyscy płacili czynsz, czyli 

nie mieli własnej ziemi, pracowali i użytkowali ziemię dziedzica i byli od niego zależni. 

W aktach z 1781 roku znajdujemy lustrację głów żydowskich w powiecie 

szadkowskim
83

. Do kachału łaskiego należąca parafia w miasteczku Czekayu pod Zduńską 

Wolą leżąca miała wiernych; Lewek Moszkowicz z żoną Fromet, Mosik Zelkowicz kuśnierz, 

żona Mariem, Erslik Garsonowicz z żoną Rywką, Jakub Lewkowicz bakałarz, żona Jukles, 

Wolf Stamowicz, żona Błonza , córka Haia, synowie Stoma i Maier gorzelany Icek 

Jakubowicz Wrocławski, żona Jorde, syn Berek, Abramka Zezel, którą mąż odszedł, Kochman 

Dawidowicz z żoną Libo, syn Lipman i Dawid służący, Jeyk Berkowicz arendarz, żona Gutta, 

syn Jakub, Wołek Jakubowicz służący, Gerson Pinkier, żona Lotka, syn Boruch z żoną Hana, 

Haskiel Stamowicz z żoną Lebo, Jachymka Haia którą mąż odszedł, Lewek Herlewicz 

Działoszyński żona Hana, córka Ester, Jakub cyrulik z żoną Bela, Jcek Zelkowicz krawiec, 

Rayze żona iego, Józef Godlow krawiec, Haia żona. Razem 41 osób dorosłych
84

. 

Feliks Złotnicki dbał o swoje miasteczko, dobrze wiedział, że jego dalszy rozwój i 

wzrost zamożności mieszkańców najlepiej rozwinie handel. Wyjednał zatem przywilej 

królewski na organizowanie jarmarków i targów, a oto jego tekst; 

...Stanisław August z Bożej Łaski Król Polski, Wielki Książę litewski etc.. oznajmujemy 

nieniejszym listem-Przywilejem, wszystkim i każdemu z osobna, komu otym wiedzieć należy iż 

Dobroczynności naszej królewskiej, Rzeczą Pospolitą bacząc, wszelkimi sposobami pomnażać 

dobro i dochody naszych poddanych, chętnie do tego na prośbę Panów Rady naszej przy boku 

Naszym zostających, przychyliliśmy się abyśmy Targów Wielkich co rok dwanaście do 

miejsca nowo założonego Czekai zwanego, przy wsi dziedzicznej Urodzonego Feliksa 

Złotnickiego łowczego szadkowskiego Zduńska Wola nazwaney, leżącego w województwie 

sieradzkim, a powiecie szadkowskim, naznaczyć raczyli; iako pierwszy w wigilię Świętej 

Trójcy, drugi w wigilię Marii Magdaleny, trzeci w Wigilię Wniebowzięcia NMP, czwarty w 

Wigilię Jana Kantego, piąty w św. Teklę, szósty w św. Cecylię, siódmy nazajutrz po 

Młodzieniaszkach, ósmy w wigilię św. Agnieszki, dziewiąty na sobotę przed niedzielą 

Starozapustną, dziesiąty na wigilię św. Józefa, jedenasty na wigilię św. Wojciecha, dwunasty 

na wigilię Wniebowstąpienia Pańskiego i w każdy poniedziałek, wiecznymi czasy naznaczamy, 

bez przeszkody jednak pobliskich miast i miasteczek w których dawnie za przywilejami targi 

odprawiane są, na które to pomienionego miasteczka Czekai nazwanego, wolno będzie 
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wszelkiego Narodu ludziom przyjeżdzać, przychodzić, towary i zboża przywozić, przynosić, 

bydło rogate i nierogate, konie przypędzć, przyprowadzać one sprzedawać, zamieniać, 

kupować, frymarczyć, pod wolnością i bezpieczeństwem, tak przyjeżdzającym na te Targi iako 

z niech odieżdzaiącym w prawie koronnym opisanem warowanemi....prawa naszego 

Królewskiego Rzeczy Pospolitej i Kościoła Świętego rzymskiego, katolickiego w całości 

zachować, na co dla lepszej wiary przy podpisie ręki naszej, pieczęć koronną przycisnąć 

rozkazaliśmy. Dan w Warszawie dnia 21 września roku Pańskiego 1773, panowania naszego 

dziesiątego roku, Stanisław August Król
85

.  

 

3. Czas wielkich przemian 
 

Czas po ostatnim rozbiorze i okres wojen napoleońskich był prawdziwym przełomem w 

świadomości ludzi tego okresu. Skończył się czas zdobywania majątków drogą ekspansji i 

pozyskiwania fortuny w czasie licznych wojen.  

Tereny wschodnie Wołyń, Podlasie przestały być źródłem wielkich majątków i łatwych 

dochodów. Ostatnią wojną na której można się było znacznie wzbogacić była wojna z 

Turkami pod Wiedniem. Nawet strój zmienił się radykalnie, odszedł definitywnie kontusz i 

szabla, weszło w modę ubranie bardziej funkcjonalne, wzorowane na modzie zachodniej 

Europy. Ekstensywnie prowadzone gospodarstwa nie mogły wyżywić potomstwa, dać 

warsztatu pracy dla licznych synów i posagów dla córek. Nie wystarczało zwyczajowych 

posad na urzędach państwowych w sądownictwie czy w wojsku. Zaczęto cenić wykształcenie.  

Potrzebę szerzenia oświaty uznawano jednomyślnie, zwłaszcza wśród ludności 

wiejskiej. Powstawało coraz więcej książek dla ludu przeznaczonych. Za czasów Księstwa 

Warszawskiego ilość szkółek elementarnych i wiejskich wzrosła dziesięciokrotnie do 1491. 

Szkół podwydziałowych utworzono dwadzieścia, wydziałowych osiemnaście, liceów 

dwadzieścia. Założono Towarzystwo do układania ksiąg elementarnych, dwa instytuty 

kadetów na 280 chłopców, jeden instytut głuchoniemych, trzy szkoły nauczycieli wiejskich, 

kilka wzorcowych szkół dla młodzieży żydowskiej, dwie specjalne szkoły prawa i 

administracji, nauk lekarskich i położnictwa.  

Akademia krakowska została podniesiona z upadku i wzbogacona. Powstał Uniwersytet 

Warszawski z bogatymi zbiorami i gabinetami i biblioteką o 100 tysiącu tomach, z 45 

profesorami, ogrodem botanicznym, obserwatorium astronomicznym. kliniką lekarską,  

Zorganizowano w 1808 roku szkołę agronomiczną w Marymoncie, szkołę leśniczą, były 

szkoły; górnicza w Kielcach, weterynaryjna, instytut politechniczny, szkoła wojskowa, szkoła 

muzyki, szkoły niedzielne dla rzemieślników 

Pierwsza połowa 19 wieku była również okresem zmian w rolnictwie, Kończą się stare 

feudalne stosunki i metody produkcji, a zaczyna wprowadzanie metod kapitalistycznych. 

Likwidowano ugory i odłogi, upowszechniały się uprawy ziemniaków, kukurydzy, buraków 

cukrowych i roślin pastewnych, wprowadzano szlachetniejsze gatunki żywego inwentarza. 

Używano nowych ulepszonych narzędzi, upowszechniały się kosy, pojawił się pług i brona 

żelazna, w bogatszych gospodarstwach maszyny rolnicze, jak młocarnie i żniwiarki.  

Rolnictwo przestało być jedynym źródłem dochodów. Tam gdzie były do tego warunki zaczął 

rozwijać się przemysł.  

Myślano energicznie o wytworzeniu przemysłu i podniesieniu rękodzieł, sprowadzano 

w tym celu fachowych cudzoziemców, wysyłano zdolnych uczniów do kształcenia za granicę, 

popierano budowę fabryk. Był to przemysł hutniczy i górnictwo, rozpoczęte przez Staszica, a 

w rejonie łódzkim włókienniczy, propagowany przez Rębielińskiego. Pierwsze manufaktury 

włókiennicze powstały Żyrardowie potem kolejno w następnych miasteczkach i osadach. 
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Nowy porządek w Europie wprowadzony na Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku 

wywołał zmiany w życiu wielu grup społecznych, a ustanowienie nowych granic 

spowodowało zmianę stosunków ekonomicznych. Przykładem mogą być liczni drobni 

włókiennicy z Królestwa Pruskiego, Księstwa Poznańskiego, oraz królestwa Saksoni i 

częściowo z przygranicznych terenów Cesarstwa Austriackiego Czech i Moraw. Były to 

okręgi o długiej tradycji włókienniczej, które jednak przegrywały z konkurencyjną, już 

zmechanizowaną, a przez to tańszą produkcją.  

Nowo wytyczone granice spowodowały utratę polskich i rosyjskich rynków zbytu. Za 

tymi zmianami przyszło zubożenie drobnych wytwórców. Władze tych krajów zezwalały na 

emigracje całych rodzin. Rzemieślnicy zaczęli przemieszczać się tam gdzie ich wyroby 

znajdowały zbyt, a oni sami warunki do egzystencji. Początkowo był to proces żywiołowy, a 

w latach 1830 znacznie już utrudniony. 

Władze Królestwa Polskiego starały się wykorzystać tę tendencje wprowadzając 

rozmaite ulgi i przywileje, dla tych potrzebnych dla polskiego przemysłu specjalistów, 

kolejnymi dekretami z 1809, 12 i 18 roku. Dotyczyło to tkaczy bawełny, która to działalność 

nie miała w kraju tradycji, ale też przędzalników, farbiarzy, postrzygaczy, foluszników i 

fachowców z innych branż rzeźników, piekarzy, młynarzy, lekarzy, aptekarzy. 

Osadnicy mogli otrzymać place pod zabudowę w wieczystą dzierżawę, zwalniani byli 

na sześć lat z czynszu i wszelkich innych opłat, oraz z opłat celnych na sprowadzimy dobytek, 

inwentarz i środki produkcji.  

Oni sami i ich synowie urodzeni za granicami kraju nie podlegali służbie wojskowej. W 

pewnych przypadkach mogli otrzymać pożyczki rządowe na budowę domu, lub utworzenie 

warsztatu pracy. Rzemieślnicy osiedlali się najchętniej na terenach rządowych, obawiając się 

samowoli dziedziców, ale i prywatni właściciele starali się różnymi ułatwieniami przyciągnąć 

ich na swoje włości. Szczególnie korzystne warunki były w Pabianicach gdzie udzielano 

pożyczek rządowych na dużą skalę. 

Pierwszą osadą włókienników był Ozorków założony już w 1807 roku, następnie powstały 

Brzeziny w 1816-18, Aleksandrów, Konstantynów, wielu rzemieślników osiedliło się w 

Zgierzu w 1821 roku. 

Oprócz imigrantów do miast napływała ludność z okolicznych miasteczek i ze wsi. 

 

4. Przybycie osadników do Zduńskiej Woli 
 

Stefan Złotnicki był człowiekiem bywałym, piastował kolejno funkcje radcy 

województwa kaliskiego, marszałka szlachty powiatu szadkowskiego znał i rozumiał procesy 

zachodzące w kraju. Przykład udanych działań takich jak założenie osad fabrycznych w 

Ozorkowie, Brzezinach, Aleksandrowie, a także stworzenie miasteczka przez teścia-Mikołaja 

Okołowicza na gruntach wsi Żabice nazwanego Konstantynowem był przykładem i inspiracją 

do naśladowania. Postanowił i on sprowadzić rzemieślników na swój teren i rozwinąć 

włókiennictwo.  

Dlaczego właśnie włókiennictwo? Przemysł włókienniczy był przemysłem przyjaznym, 

znanym. W każdej wsi i osadzie produkowano sukno i płótno na własne potrzeby. Surowiec 

był łatwo osiągalny, a warsztaty proste, łatwe do zbudowania.  

Na sukno i płótno było zapotrzebowanie, szczególnie dużym rynkiem zbytu była Rosja. 

Było też wielu bezrobotnych wykwalifikowanych rzemieślników, dla których wystarczyło 

tylko stworzyć odpowiednie warunki do pracy. Wszystko to sprawiało, że inwestowanie w 

przemysł wydawało się być dobrym interesem.  

Jak pisze potem burmistrz Piotrowski głównym zadaniem jakie założyciel tego miasta sobie 

założył było ustalenie fabryk sukiennych, obok tego protegował tkactwo wyrobów 

bawełnianych tudzież pończosznictwo. 
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Kiedy przybyli pierwsi osadnicy trudno jednoznacznie stwierdzić. Akty notarialne 

oddające ziemie w dzierżawę wieczystą nie były robione na bieżąco, a z pewnym 

opóźnieniem. Nie ma takich dokumentów sprzed 1808 rokiem, a poźniejszych nadających 

ziemię jest tylko kilka; 

1809 r. Fryderyk Rohl kupił 1 morgę gruntu na budowę wiatraka za 2.700 zł 

1813 r. Jan Królikowski kupił prawem czynszowym plac z zabudowaniami na Czekayu 

1819 r. Dawid Sur sukiennik plac 3 mg przy trakcie sieradzkim kupił 

1820 r. Gabriel Bornstein dom przy rynku nr 8 z zabudowaniami po Czekalskim 

1820 r. Jakub Warszawski przy trakcie warszawskim dom nr 13 za 700 zł kupił 

1820 r. Andrzej Szyndler – cieśla kupił plac nr 6, 

1820 r. Jan Jochym – szewc kupił plac nr 14, 

1820 r. Jan Skórczyński – kowal wydzierżawił grunty prz młynie Kazek 

 

Wydaje się, że pierwszym z sukienników sprowadzonych w planowej akcji był Dawid 

Szur, a następnym Jan Schuman, który kupił dom na Kazku od Lisieckich w 1819 roku. 

Kongres Wiedeński dał możliwość wyboru miejsca zamieszkania w ciągu 6 lat, bez 

ponoszenia kosztów takich jak cło, a okres ten kończył się w czerwcu 1821 roku. Trzeba się 

było zatem spieszyć. 

Złotnicki pierwszą umowę z większą grupą osadników zawarł w styczniu 1821 roku. 

Brzmiała ona tak: 

Przed podsędkiem cywilnym powiatu sieradzkiego, województwia kaliskiego w Sieradzu 

3.01.1821 roku stawił się marszałek powiatu szadkowskiego, radca województwa kaliskiego, 

Stefan Złotnicki i rzemieślnikom, mieszkańcom Zduńskiej Woli przywilej, czyli prawo, 

sposobem następującym; dla zachęcenia mieszkańców Zduńskiej Woli Dziedzic przeznacza 

place przy ulicy Stefana, deklarując rękodzielnikowi osiadającemu, bezpłatnie dać plac 

mający morgów trzy i 162 złote baugelów w trzech terminach; przy postawieniu zrębu, po 

wymurowaniu komina i przy pełnym wykończeniu budynku. W każdym z tych terminów 

odbierze budujący się po złotych polskich 54, także odbierze każdy sosien stojących sztuk 9, 

cegły palonej 2000 sztuk.  

Wolności od czynszu lat 3, a po upłynieniu tych płacić będzie każdy z takowego placu po 19 

złotych, na dzień 11 listopada każdego roku. Odbywać będzie po 2 podróże pieszo rocznie, na 

rozkaz Dominii, lub za każdą nieodbytą podróż da 2 złote. Gdy osiadający na wyznaczonym 

placu, więcej domów mieszkalnych postawi, nie będzie mu to zabronionym, lecz od domów 

więcej niż jednego, płacić będzie czynszu złotych 6.  

Wolność pastwiska Dziedzic dozwala mieszkającym, dopóki będzie, a potem na pastwisko  

przeznaczy 50 placów w miejscu Ostrówek zwane, trzymające morgów 31, od granicy 

tymienickiej.  

Plac prętów 109 (2ooom
2
) na szkołę przeznacza, a gdy liczba ewangelików w Zduńskiej Woli 

do 50 familii doszła, na ten czas deklaruje grontów morgów 6 bez czynszu przeznaczyć, 

ewangelicy ci zamierzają kościół wystawić, deklaruje się 20 tys. sztuk cegły bezpłatnie 

dostarczyć. 

Zastrzega sobie dziedzic, jak i dla następców swoich, jak osiadający dla potrzeb swych 

trunków jak tylko dominialnych używać pod najsurowszą karą, przez Dominium ustanowioną, 

tudzież nie wolno żadnemu zakładać gorzelni, browarów i wiatraków, pod żadnym tytułem 

trudnienie się zaś szynkiem soli, żelaza, wypiekaniem chleba i rzezią bydła bez konsendusu 

Dominialnego nie ma być dozwolone.  

A przy nastąpionej przedaży posady swojej, dziesiąty grosz do przedaży Dominium zapłacić 

winien będzie, w którym przypadku zastrzega sobie pierwszeństwo kupna. 

Podatki jakie by rząd wskazał, takowe osiadający ze swych domów opłacać będzie. 
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Że jest zamiarem dziedzica, przemysł rękodzielnikom osiadajacym podnieść i zlepszyć, przeto 

na folusz we wsi Zielęcice przez dziedzica właściwie wybudowanym, pierwszeństwo 

folowania, nawet cechowi sukiennickiemu zduńskowolskiemu stanowienia foluszników na 

tymże foluszu z zastrzeżeniem jednak aprobaty dominialnej. 

Deklaruje Dziedzic rok rocznie siągów 40 drzewa sosnowego, długich i wysokich po łokci 3, a 

szerokich po 1,5 łokcia, które folusznik porąbać i zwieźć swoim kosztem obowiazany będzie i 

odpowiedzialny. Gdyby bez kwitu Dominialnego ważył się sukno do folowania przyjąć oraz 

zapewnia, że mieszkańcy Zduńskiej Woli nie mający kwitów, od postawu łokci 33 mającego, 

tak sukna jako i multanów opłacać będą dla Dominium po złotych 1, które do 1 złotych i 

groszy 6 podniesione bądzie, jak cena siąga drzewa do zł 9 dojdzie. Utrzymanie folusza w 

dobrym stanie i ziemi do niego potrzebnej, którą folusznik zwieźć obowiązany, należeć będzie 

do dworu. Cechowi daje bezpłatnie 36 biletów na tyle postawów sukna. Obowiązuje 

osiadajacych, nigdzie jak tylko w foluszu dominialnym folować. Dziedzic deklaruje cechowi 

sukienników na każde Zielone Świątki dać piwa garncy 40 i okowity garcy dwa. 

Który akt po przeczytaniu głośnym, przy mnie, stawajacy i świadkowie przyjęty. Panowie 

Paweł Karpiński expedytor poczty w domu pod nr 52 i Franciszek Muszyński w domu nr 51 w 

Sieradzu zamieszkali, Stefan Złotnicki i Piotr Gałęzki podsędek cywilny pisarza aktowego 

zastępujacy podpisali, pierwszy wyciąg wydany Piotrowi Busse na papierze stęplowym cena 

zł 1. 

Była to typowa umowa zawierana przez kolejnych właścicieli, a wzorowana na tej 

pierwszej, spisanej przez właściciela Ozorkowa-Starzyńskiego z lat 1807-11. Niemal 

identyczna co do przydzielanej powierzchni, jak i materiałów budowlanych. Zawierała też 

przywileje, które potem potwierdził rząd Królestwa, było to; zwolnienie z podatków na 

określony czas, uwolnienie od służby wojskowej osób urodzonych poza granicami kraju. 

Umowa ta była jeszcze na poły feudalna, narzucała usługi częściowo pańszczyźniane i 

nakładała wiele ograniczeń na osadników, takich jak obowiązek folowania w foluszu 

dominialnym, podatek od wody tak zwany wasepacht, korzystanie z wagi miejskiej. 

Osadnicy, żeby te obciążenia zmniejszyć, będą w następnych latach dążyć do przyznania 

praw miejskich. W miastach obowiązywały bowiem przepisy rządowe. 

Pierwszą umowę podpisali: 

 

 
 

W tym samym dniu Stefan Złotnicki podpisał następną umowę z osadnikami już 

w Zduńskiej Woli mieszkającymi i przeznaczył im place;  

1.George Wilhelmowi Formerk szeroki pręcików 55, numer 11 przy ulicy Stefana 

2.Janowi Modro, nr 12 szeroki pręcików 55,  

3.Janowi Schammenn v. Schuman nr 1, 

4.Jakubowi Meskiemu, nr 2, szeroki 90 pręcików,  

5.Adamowi Klakas v.Klukas, nr 3 szeroki 79 pręcików,  

6.Michałowi Zajdel, nr 22, szeroki 62 pręciki,  

7.Martinowi Hanke v.Hencke, nr 18, szeroki 62 pręciki,  

8.Janowi Hanke, nr 19, szeroki 62 pręciki,  
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9.Dawidowi Trautmann, nr 7, szeroki 59 pręciki, 

10.Gotfrydowi Ehling,v. Ekling, nr 17, szeroki 62 pręciki,  

11.Karolowi Fryderykowi Zayhert, nr 44, szeroki 60 pręcików,  

12.Karolowi Koppe, nr 4, szeroki 73 pręciki,  

13.Georgowi Rehn nr 32, 60 pręcików szeroki,  

14.Krzysztofowi Ratke nr 33 szeroki 60 pręcików,  

15.Fryderykowi Wilhelmowi Jordan nr 16, szeroki 62 pręcików 

16.Gotfrydowi Messali nr 21, szeroki na 62 pręcików,  

17.Ignacemu Porowskiemu nr 5 szeroki pręcików 68  

18.Fryderykowi Wilhelmowi Jordan ul.Stefana nr 16, szeroki 62 pręcików 

wszystkie przy ulicy Stefana morgów 3
86

 miary rendlandzkiej 

19.Ignacemu Walentemu Stawińskiemu przy ul.Juliusza 1 mórg 102prętów, a w polu ,,łąki” 

zwanym morgów 1, 78 prętów,  

20.Janowi Sokołowskiemu przy ul. Juliusza mórg 1, 112 pr,  

21.Augustowi Francke przy Rynku prętów 98, a w polu ,,łąki,” zwanym morgi 2,  

22.Adamowi Keller przy ul.Honoraty mórg 1, a w polu ,,łąki,” zwanym 2 morgi,  

23.Jakubowi Wojczyńskiemu. 

Osadnicy place sobie dane do zabudowania, od dziedzica, z wdzięcznością przyjmują i 

dobrowolnie wszystkie powinności na mieszkańców zasiedlających nałożone, biorą za 

obowiązek. 

Ponadto Stefan Złotnicki grunty dawno oddane i zabudowane, również oddał w 

użytkowanie wieczyste dla; 

1.Dawidowicza Ozyera szerokości 157 pręcików,  

2.Bacharzyny Siemia 103 pręciki, 

3.Abrama Wrocławskiego 94 pręciki , 

4.Jakuba Jekiewicza 242 pręciki, 

5.Antoniego Czerkaskiego 181 pręciki, 

6. Stanisława Przyrodzkiego 264 pręciki, 

7.Mikołaja Chaberka, 348 pręciki, wszyscy przy Rynku  

8.Pawła Kaska na Kazku z ogrodem przy granicy czechowskie,j  

9.Bonifacego Rrzepeckiego na Kaflu z ogrodem, teraz sposobem czynszowym daje z 

czynszem 16 zł rocznie w monecie srebrnej, Rzepecki płaci 18 zł z utrzymywania szynku z 

trunkami dominialnymi z wynagrodzeniem co 31 grosz od wartości.  

 

Dziedzic ułatwiał osiedlającym się rzemieślnikom zagospodarowanie na nowym 

miejscu, udzielając na budowę domów pożyczek, przydzielając cegłę na podmurówki i 

kominy, oraz drewno. Warunki jakie dziedzic obowiązywał się wypełnić zawarte są w 

pierwszej umowie zbiorowej z sukiennikami i powtarzane w umowach indywidualnych. 

W miastach rządowych takich jak Pabianice warunki były nieco inne, pożyczki 

dochodziły do 600 zł, ale trzeba je było spłacać w dwu rocznych ratach po 50 zł. Określano 

też jak taki dom miał wyglądać. Budynek miał być drewniany długości 28-3o łokci
87

, 

szerokości najmniej 16 łokci, wysokości od cokołu 5,5 łokcia, kryty dachówką, na 

podmurowaniu na wapno, według rysu przez budowniczego sporządzonego. W przeliczeniu 

dom taki miał około 150 m
2
. Na domy murowane, pożyczki były większe, do 1500 zł 
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 mórg reński = 0,255 hektara, czyli 3 mg to 7 650 m2 
87

 łokieć = 58 centymetrów 
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Osadnicy pochodzili w większości z Prus Południowych, czyli z dawnego Księstwa 

Poznańskiego z okolic takich miast jak Kępno, Konin, Koło, Ostrzeszów. W późniejszych 

latach załatwiać będą tam różne sprawy rodzinne i spadkowe. Niewielu przybyło z Czech i ze 

Śląska. 

Nie wszyscy byli ludźmi zamożnymi, wielu z nich mimo pomocy Stefana Złotnickiego 

zmuszonych było do zaciągania pożyczek, najczęściej u kupców żydowskich. Ustanawiali oni 

zastaw na budowanym 

domu i w chwili gdy 

dłużnik nie spłacił 

pożyczki w terminie, 

wprowadzali się na 

określony czas do części 

domu.  

I tak Józef Czekayski - 

rymarz i Herszlik Dyde – 

handlarz zawarli umowę 

w 1824 roku w myśl 

której, Czekayski miał 

wybudować w Rynku 

dom, a kramicę z 

komórką jedną i izbę z 

alkierzem oddać na 6 lat 

Dyde w użytkowanie, w zamian za pożyczkę na wybudowanie tegoż domu. Rzemieślnicy nie 

zawsze pozostawali w mieście na stałe, często po 2-3 latach sprzedawali domy przenosząc się 

w inne miejsca, o korzystniejszych warunkach. 

Kolejnym ułatwieniem dla rzemieślników była możliwość korzystania z folusza. Stefan 

Złotnicki kupił w końcu 1820 roku od Franciszka Odrowąża Karśnickiego, właściciela wsi 

Zielęcice młyn wodny na Grabi z polami, łąkami i ogrodem nowo ustanowionym i 

zabudowaniami za 7 tys. zł  i 7 dukatów porękawicznego. Przez 3 lata czynsz miał wynosić 

po 500 zł rocznie, w kolejnych latach po 200 zł. Młyn ten przekształcono na folusz.  

Przybywający sukiennicy jako pierwszy warunek osiedlenia stawiali konieczność 

zabezpieczenia foluszy, decydujacych o jakości tkanin. Pierwszeństwo folowania sukna mieli 

zagwarantowane rzemieślnicy zduńskowolscy. W kolejnych latach cech sukienników miał 

prawo sprzedawania kwitów do tego folusza, ale i obowiazek jego remontowania. Drugi 

folusz był w dobrach Antoniego Prądzyńskiego w Bilewie, jak dawniej mówiono w Bilowie. 

Jest pewna rozbieżność, co do czasu sprowadzenia pierwszych sukienników do 

Zduńskiej Woli. Pierwszym cudzoziemcem, który zawarł ślub w zduńskowolskiej parafi, był 

w 1811 roku Jan Fryderyk Geyze, w 1813 r. Raychertt, w 1820 pojawa się nazwisko Ekiert, w 

nastąpnym roku Arlet i Paypert. Więcej ślubów cudzoziemców jest zawieranych w roku 1822 

i później. 

Źródła podają, że już od 1816 roku rozpoczęło się osiedlanie rzemieślników i w tym samym 

roku istniał tu cech sukienników, a więc musiało być ich co najmniej dziesięciu.  

Badanie akt stanu cywilnego nie potwierdza jednak tego faktu, nie ma tu śladu po osadnikach 

z zagranicy, napływa ludność z wiosek okolicznych, co widać po ilości aktów z całej parafii 

zduńskowolskiej w poszczególnych latach 
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Rok urodzenia zgony śluby Rok urodzenia zgony śluby 

1808 18 18  3 1817  (18) 28     (11) 13     (13)  8         (7) 

1809   (10) 31 13        (3)  3         (1) 1818  (19) 55     (22)  19   9         (5) 

1810   (11) 37      (18) 26        (5) 11        (5) 1820 brak danych  (12) 

1811   (12) 35      (18) 20      (11)  1821  66  23 10        (9) 

1812   (13) 25        (9) 14        (4) 7         (6) 1822  63  16 13        (9) 

1811   (14) 25        (9) 23      (10) 7 1823 110  33   8        (9) 

1814   (15) 21        (6) 21      (10) 6         (2) 1824 120  58 35        (9) 

1815   (16) 25        (7) 14        (6) 4         (1) 1825 158 167 30 

1816   (17) 25      (13) 14      (10) 9  1826 169   

w nawiasie dane dla miasta 

 

Zdecydowany wzrost liczby urodzin zaczyna się w latach 1819-22, podwaja od roku 1823 i 

dalej systematycznie rośnie. 

Urzędowy wykaz z 1821 roku fabryk sukna – liczba warsztatów sukienniczych, też nie 

potwierdza tezy o wcześniejszym sprowadzeniu większej ilości sukienników, a potwierdza tę, 

że masowy napływ rzemieślników – sukienników do miasta zaczął się między 1820-21 

rokiem. 

 

Wykaz warsztatów sukienniczych w 1821 roku; 

 

Sieradz  3  Łask   28 Szadek    7 

Zduńska Wola         17   Ozorków 504 Aleksandrów 136 

Pabianice 7 Zgierz   22 Poddębice
88

   39 

 
W Tekach Pstrokońskiego podano liczbę osiadłych sukienników w 1823 roku na 140, a 

płócienników na 60. Te dane mogą dotyczyć całej majętności, nie tylko miasta, Złotnicki 

osiedlał też rzemieślników w okolicznych koloniach;  Zdunach, Polkowie, Czechach, 

Kawęczynku czy Stęszycach 

 
5. Utworzenie miasta 

 
W końcu grudnia 1824 roku mieszkańcy Zduńskiej Woli w liczbie 136 wybrali 

pełnomocników do ...przypilnowania, żeby grunta przez nich posiadane do ksiąg wieczystych 

były wpisane i ułożenia się z dziedzicem i Rządem, żeby osada fabryczna do godności miasta, 

wskazania funduszów na utrzymanie urzędników policyjnych, założenia parafii ewangelickiej 

i urządzenia szkoły dla edukacji dzieci wszelkich wyznań... Co aktem notarialnym 

potwierdzili. 

Stefan Złotnicki włączył się w ten powszechny nurt, planując przekształcenie wsi Zduńska 

Wola w prywatne miasto, przeznaczył na nie, ze swoich dóbr 36 włók, 22 morgi i 93 pręty, 

czyli 617,3 hektary ziemi, a wyłączył wsie Kawęczynek, Stęszyce i Opiesin.  

Bez czynszu, na wieczne czasy, wydzielił w mieście place na; 

- mieszkanie swoje i wójta - 17 hektarów,  

- cmentarz żydowski - 1270 m
2
, 

- wystawienie ratusza i ogród dla burmistrza - 5700 m
2
, 

- ogrody dla sługi policyjnego i dwóch stróżów nocnych- 10200 m
2
, 

- na cegielnię miejską ekonomiczną - 10200 m
2
, 
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 w Poddębicach w roku 1815 było 226 majstrów sukienników 
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- do wolnego brania piasku - 4390 m
2
, 

- dwa place po 770 m
2
 na szkoły; katolicką i ewangelicką, 

- ogrody nauczycieli tych szkół po 255 m
2
, 

- kościół ewangelicki, utrzymanie pastora - 15310 m
2
, 

- łąkę dla pastora - 510 m
2
, 

- cmentarz gminy ewangelickiej - 510 m
2
, 

- dla każdego z foluszników 510 m
2
 gruntu i 60m

2
 łąki, 

Dziedzic zobowiązał się ponadto do sfinansowania; 

- budowy dwu szkół; katolickiej i ewangelickiej kwotą 1500 złotych 

- budowy kościoła ewangelickiego 1200 złotych,  

- uposażenie pastora 300 złotych rocznie , 

- na budowę ratusza 4000 złotych, 

- do kasy miejskiej przez sześć lat po 100 złotych,  

- na Bractwo Kurkowe po 240 złotych rocznie, 

Ponadto Dziedzic zadeklarował oddawanie bezpłatnie, określonej ilości drewna ze swoich 

lasów na opalanie szkół i foluszy, korzystania z piasku, pastwisk, stawu, i kamieni z pól, oraz 

utrzymywania dwu mostów. 

Lista mieszkańców miasta podpisanych pod aktem – wnioskiem o założenie miasta 

Ernest Steymann  

Frydrych Fidler 

Johann Szeidler 

Bogumił Mefsal  

Johnan Bleich  

Jan Henke 

Johan Mend   

Martin Hencke 

Jakub Demke,  

Pokrant Jan,  

Jakub Neyman,  

Katarzyna Gunkel,  

Wilhelm Weraveg,  

Antoni Kuchn,  

Walenty Łubencki,  

Józef Berkowicz,  

Franciszek Rauchert,  

Jakub Wuyciński,  

Szymon Sarnecki , 

Albrecht Donat,  

Salamon Miller.,  

Juliusz Helmazrat,  

Fryderyk Sztreker,   

August Wegnert,  

Maruń Falkenberg. 

Walenty Kubaczyński,  

Marcin Arlet,  

August Frantzke,  

Józef Lehmann,  

Karl Szwarckopf,  

Jan Bradel,  

Gotfryd Wagner,  

Ludwig Grunink  

Wilhelm Jordan  

Ignacy Plewowski,  

Jan Joachim George,  

Martin Neidman,  

Jan Modro,  

Jan Szulty,  

Wilhelm Ekert,  

Jan Ketner  

Andrzej Szendel  

Ignacy Plewoski,  

Karol Keper,  

Adam Klukas,  

Karol Fulman  

Hersz  Wolf Lange, 

Antoni Stawiński,  

Błażey Organista,  

Wojciech Prybylski,  

Jakub Szmitt,  

Wenzelman Szelender 

Jan Genau,  

Wojciech Kowalski,  

Frydrych Andre,  

Jan Kryger,  

Krzysztof Drachem  

Gotlib Lezke, 

J. Jechowicz Zaindentuch,  

Antoni Minieta 

Fryd. Wilhelm Taustmann 

Karl Wagner, 

Gotfryd Hofman, 

Antoni Haberkowki 
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Adam Keller,  

Franciszka Przedmayska,  

Konstanty Liberowski,  

Marcin Prośniak,  

Carl Puppe.  

X Adam Wojciechowski 

Samuel Elzner 

Lewek Blitzblau,  

Antoni Milchaus 

Karl Seiseind,  

Gotfryd Buhle 

Józef Czekalski,  

Wawrzyniec Królikowski,  

Fajbuś Opatowski,  

Gabriel Bernsztain, 

Samuel Geise,  

August Kędrowski,  

Samuel Cilner  

JózefBorkowicz 

Wawrzyniec Ottomański  

Ernest Brunze  

Jakub Hiller Warszawski  

Piotr Królikowski  

Abram Brosławski  

Szymie Buchorzyna  

Jan Polkowski  

Antoni Czerkaski 

Gotlib Linke,  

Franciszek Zabel,  

Jan Szczepański,  

Adalbert Haydrych,  

Benedykt Haydrych,  

Wilhelm Knoll, 

Bernard Walter 

Ludwik Dunin 

Jan Ways 

Peter Busze 

Fajbuś Markowicz,  

Herty Tausk,  

Gerszon,  

Ernest Zeidel,  

Dawid Szuer,  

Michał Szeywe, 

Wilhelm Anton Szycht 

KacperGezowski 

Karol Lidner  

Krzysztof Falkenberg, 

Józef Michalski 

Michał Zeugmiller 

Karol Klukas  

Erdman Keper  

Krzysztof Klatt,  

Ernst Traugott Gesner  

Antoni Brykner  

Dawid Trautman,  

Usier Tuche,  

Gotlib Knute,  

Franciszek Lear,  

Walenty Stawiński,  

Jan Glas,  

Karol Elbich,  

Antoni Donat,  

Jan Gaubert  

Andrzej Michalczewski,  

Andrzej K. Kadacki,  

Jan Guderski, 

 

Przyjęcie osadników wiązało się z szeregiem prac przygotowawczych. Zostały 

wytyczone place i ulice, co uskutecznił pracujący na tym terenie geometra przysięgłegły, 

inżynier komunikacji lądowych wodnych w Królestwie Polskim Wilhelm Bergeman. Nastąpiło 

to prawdopodobnie w 1820 roku, wtedy w aktach notarialnych pojawiają się, po raz pierwszy, 

numery posesji. 

Ulice otrzymały nazwy. Prowadząca w kierunku Sieradza nosiła imię właściciela- 

Stefana, w stronę Łasku, jego żony Honoraty, córka Petronela otrzymała ulicę Kościelną, 

synowie Maurycy
89

 ulicę w kierunku Stęszyc, a Juliusz w stronę Szadku. Powstała też ulica 

Ogrodowa i jej przedłużenie Przedmieście Warszawskie. 

Nieruchomości zostały ponumerowane i zgodnie z istniejącym prawem nosiły numery 

ciągłe, a dodatkowo miały odrębne numery policyjne i kolejne księgi wieczystej. Dopiero po I 

wojnie światowej wprowadzono istniejącą do dziś odrębną numerację nieruchomości na 

poszczególnych ulicach z podziałem na numery parzyste i nieparzyste. 
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 podaję za prof. Śmiałowskim,  w dostępnych dokumentach nie ma wzmianek o synu Złotnickiego tego 

imienia, 
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Jurydykę, czyli grunty dziedzica wyłączone z miejskiej administracji, ograniczały 

ulice; Belweder, Przechodnia (dziś Piwna) i Emerytury. Do siedziby dziedzica wiodła ulica 

Zamkowa. Była jeszcze ulica Złota i Góry. Ogółem 14 ulic, oraz Rynek i plac jarmarczny 

zwany targowiskiem końskim.  

Jak pisał 35 lat później burmistrz Feliks Piotrowski, tylko ulica najstarsza w mieście - 

Petroneli była wybrukowana w całości, w Rynku bruk był na dwu piątych częściach. Reszta 

Rynku, tudzież ulic i plac jarmarczny, wybrukowane nie są z powodu niewystarczajacych 

funduszów kasy ekonomicznej. 

Ulicami Stefana i Honoraty przebiegał trakt bity, fabrycznym zwany, wiodący od Kalisza do 

Warszawy. Była to droga również brukowana, a burmistrz pisze ...kamieni w bliskości już nie 

masz, które budową traktu bitego i jego konserwacją zostały zużyte... 

 

6. Dalszy rozwój miasta 
 

W roku 1860 burmistrz Piotrowski w swoim opracowaniu dla władz Rządowych podał 

dokładną liczbę ludności miasta. Mieszkańców było 6.921, mniej więcej po równo Polaków, 

oraz Niemców i Żydów z tym że tych ostatnich było o 300 wiecej. Katolików było 3325, 

ewangelików 1789, a starozakonnych 1804
90

.  

Oprócz ludności stałej, byli też mieszkający czasowo, napływający do miasta w zależności od 

zapotrzebowania, ...ludność tę składają pospolicie czeladz rękodzielnicza i rzemieślnicy, 

tudzież słudzy i wyrobnicy. Liczba tej ludności wahała się od 197 w trudnym roku 1855, do 

950 w roku 1860. Ludność miasta w epoce jego założenia, to jest w roku 1825, wynosiła dusz 

1458, której wzrost i zmiany do ostatnich czasów następująca tabela wykazuje;  

    

Rok   Ludność     

   ogólna 

Sukiennicy    Tkacze Rzemieślnicy 

1826   1 683   163    43       62 

1827   3 130   179    60       68 

1830   3 537   194    85       82 

1832   3 061   174   200     117 

1834   2 907     97   173     114 

1841   5 234     51   207     173 

1850   5 832     25   591     244 

1860   6 921       3   585     286 

 

Liczba ludności miasta rosła systematycznie, z pewnym zahamowaniem w roku 1834 i 

gwałtownym wzrostem od 1841 roku. Ilość sukienników malała z roku na rok, a załamanie 

nastąpiło po 1832 roku, od tego czasu zaczęła rosnąć liczba tkaczy, osiągając maksimum w 

1850 roku i utrzymując się na mniej więcej stałym poziomie przez następne 10 lat. Liczba 

innych rzemieślników rosła stopniowo. 

Taki stan odzwierciedlał ogólne położenie przemysłu krajowego. Szczyt rozwoju 

sukiennictwa notowany był w latach 1828/29. Burmistrz Piotrowski pisze .. wzrost miasta 

obszerną miał przed sobą przyszłość, lecz pamiętna epoka 1831 roku zmieniła jego kierunek. 

Dotad otwarty i bez żadnego cła wywóz sukna do Rosji ściągał wielu cudzoziemskich 

rękodzielników, którzy przybywając niezamożni, znajdowali kredyt, a fortuny ich wzrastały 

szybko.  

Z ustanowieniem cła od strony Rosji na wyroby tutejsze krajowe, które się od tej epoki datuje, 

sukiennictwo upadło. Sukiennicy zaś sami po większej części wynieśli się do Rosji, a mała ich 
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pozostała liczba trudniła się wyrobem sukien tylko grubych i średnich, lecz i ci stopniowo 

zamieniali warsztaty sukiennicze na tkackie nie mogąc wytrzymać współubiegania się z 

fabrykami powstałemi w Rosji. 

W Dzienniku Woj. Kaliskiego nr 8 z 1832 roku czytamy; Burmistrz miasta Zdońskiej 

Woli podaje do publicznej wiadomości, że niżej umieszczeni fabrykanci w Zdońskiej Woli 

zamieszkali mają zamiar przesiedlić się na zawsze wraz ze swoimi Familiami w Cesarstwo 

Rossyiskie a mianowicie: Ludwik Hubne, Traugot Ceyler, Gotlieb Fuchs, Fryderyk Wadt, 

August Kraft, Samuel Pake, Karol Kraft, Fryderyk Finster, Traugott Bimel, Gotlieb Han, 

Fryderyk Barke fabrykanci sukna i Franciszek Resler grzebieniarz z wsi Czechy. W ciągu 

trzech tygodni wszystkie zainteresowane osoby winny zgłosić burmistrzowi przeszkody co do 

interesów z nimi... 

Czas po powstaniu listopadowym i wprowadzone przez Rosjan represje przez 

zamknięcie granic, wprowadzenie ceł skutkujące przerwaniem kontaktu z rynkami 

wschodnimi, przyniósł poważne zakłócenia w przemyśle wełnianym.  

Nałożyły się na to nieurodzaje, klęski żywiołowe, zaraza bydła, co dało w konsekwencji 

wzrost cen żywności, trudności finansowe, głód i ogólne zubożenie ludności. 

W przemyśle włókienniczym stagnacja dotyczyła tylko wełny, przemysł lniarski i bawełniany 

nie odczuły jej tak dotkliwie, przeciwnie nawet wzrosło zapotrzebowanie na tanie tkaniny 

bawełniane. ...Tkactwo jednak szczęśliwie przebyło ten kryzys i jest obecnie głównym 

tutejszych mieszkańców zatrudnieniem... 

Drobni rzemieślnicy nie mogli jednak spokojnie oczekiwać przyszłości, postęp 

przemysłowy nie był łaskawy dla małych zakładów. Załamanie produkcji drobnotowarowej 

spowodowane było też mechanizacją, przez wprowadzanie napędu parowego do 

wysokowydajnych maszyn przędzalniczych, wykańczalniczych i mechanicznych krosien.  

Małe rozproszone zakłady, źle zorganizowane o niskiej wydajności, bez rezerw 

finansowych były skazane na powolną likwidacje.Tak będzie w latach 1860-70. Narazie 

miasto rozwija się. 

...W 1860 roku w mieście było 482 domów 

mieszkalnych w tym 62 murowane, z czego 13 

piętrowych, pozostałe domy były drewniane, a między 

nimi 5 piętrowych...  

Domy były zapewne kryte gontami, bowiem już w 

1826 roku Rząd wydał nakaz zamiany dachów 

słomianych na gontowe, lub kryte dachówką, a 

burmistrzowie miast mieli obowiązek dopilnowania 

wykonania tego zarządzenia.  

W gęstej i drewnianej zabudowie miejskiej, częste 

były pożary. W dokumentach są wzmianki o 

zniszczeniach wielu domów. W Łasku takie pożary 

notowano 19/20 lutego 1820 roku i 20/21 lipca 1821 

r. 

      
Rys. Widok Rynku z ratuszem zbudowanym przez Feliksa Złotnickiego 

 

 

Zniszczenia były w Lutomiersku i Szadku, wprawdzie budynki były obowiązkowo 

ubezpieczone w Kasie Towarzystwa Ogniowego, ale uzyskanie odszkodowań było 

przewlekłe. 

W Rynku jest Dwór Gościnny, budynek murowany, parterowy, prostokątnego.. kształtu, 

znacznych wymiarów, z wieżą, na której znajduje się zegar....jest własnością dziedzica miasta. 
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Mieści w sobie 24 sklepy frontowe, a wewnątrz 32 jatki piekarskie i rzeźnicze. Budynek ten 

zastąpił zapewne dawny ratusz, zbudowany przez ojca Stefana - Feliksa Pełnił on wtedy taką 

samą funkcję, częściowo gościńca, zajazdu ze stajniami, częściowo mieścił kramy rzeźników. 

Złotnicki zaciągnął na jego budowę pożyczkę rządową w wysokości 3 tys. zł. Dom Gościnny 

zbudował Antoni Kebel majster z miasta Zgierza w 1847 roku. 

 
Hotel jest jeden, zajazdów dwa, szynków wódek i piwa jest 18, traktiernia jedna. Są dwie 

szkoły elementarne; katolicka i ewangelicka, tudzież szkoła rzemieślnicza- niedzielna i apteka 

jedna. Wiatraków jest 13, z tych dwa na sposób amerykański urządzone, odznaczające się 

szczególnie dobrą produkcją. 

W miejscu jest jedyna władza, to jest magistrat, z którym łączy się Urząd Skarbowy i Urząd 

Stanu Cywilnego Wyznań Niechrześcijańskich. 

Jest dwóch duchownych z których każdy sprawuje zarazem obowiązki urzędnika stanu 

cywilnego właściwego wyznania. Obok tego zamieszkuje i urzęduje rejent kancelarii okręgu 

szadkowskiego. Według profesji i zatrudnień jest; 

urzędników    6 rzeźników 37  37 

młynarzy   27 aptekarz   1 

blacharzy    2 cyrulików   5 

tkaczy 1041 garbarzy   3 

pończoszników      10 kamieniarz   1 

introligatorów    2 kominiarzy   3 

kotlarz    1 murarzy  10 

mosiężnik    1 służących  188 

gwoździarzy    6 sukienników   6 

stolarzy   32 tokarzy   6 

szlifierz     1 brązowników   2 

szewców   48 doktór medycyny     1 

zegarmistrz    1 kowali i ślusarzy  10 

rymarzy i siodlarzy    6 szynkarzy trunków  18 

nauczycieli rządowych    2 duchownych  

starozakonnych 

  6 

piekarzy 29 kapeluszników  2 
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bednarzy  5 krawców 44 

krochmalników  2 mydlarzy  5 

handlarzy  6 stelmachów  4 

garncarzy i zdunów  6 szklarzy  5 

kupców i kramarzy 40 szmuklerz
91

  1 

kolektorów loterii  2 wyrobników 20 

sprzedawców tytoniu i  

 tabaki 

 4   

 

Tkactwo jest głównym procederem mieszkańców. Ogólna liczba majstrów tej profesji wynosi 

585, którzy dzielą się na dwie klasy; zamożniejsi, którzy z własnej przędzy produkują wyroby i 

majstrowie produkujący z przędzy pierwszych, pobierający tylko wynagrodzenie za robotę. 

Liczba pierwszych wynosi 190, drugich 395. Tak Jedni jak i drudzy utrzymują czeladź i 

uczniów. Warsztaty zaś mieszczą w mieszkaniach swoich po kilka, co zależy od zamożności 

pojedynczego majstra i obszerności mieszkania. 

Liczba czeladzi wynosi 314, uczniów 542. Obok tych, żony i córki uboższych tkaczy pracują 

na warsztatach w liczbie 113, zatrudniając tym sposobem warsztatów liczbę ogólną 

1554...Wedle obliczenia pod koniec roku zeszłego, produkowali tkacze tutejsi wyrobów; 

półwełnianych - 1 684 700 arszynów
92

 

bawełnianych - 11 443 200  ,, 

bielizny stołowej bawełnianej - 29 200  ,, 

obrusów i serwet półwełnianych - 29 200 sztuk 

Produkcja sukiennicza była następująca; w zakładach 4, było majstrów czterech, czeladzi 

ośmiu, innych robotników pięciu.  

Wyrobiono sukna średniego 3518, a grubego 7400 arszynów. Sukiennicy zakupują wełnę u 

okolicznych obywateli, lub z drugiej ręki nabywają takową od kupców. Wełnę przędzoną w 

części sprowadzają z zagranicy, w części w mieście Łodzi kupują. Wyroby tkackie mają swój 

wywóz do miasta Łodzi, Warszawy, Łęcznej, a stąd sprzedawane bywają do Rosji... 

Od 1850 roku obniżono cła, co pozwoliło na otwarcie rynków wschodnich.  

W roku 1826 sukiennicy Resler, Dehnke, Schmidt i Goldner zawarli z Fajbusiem 

Opatowskim umowę na wyłączną produkcję sukna dla tego ostatniego. Zobowiazali się 

wyrabiać ...płótno sieraczkowe 10 i 11 ćwierciowe z wełny Opatowskiego. Sukno winno być 

oddawane cienko przędzone, dobrą mieszaniną kolorów i dobrze folowane. Na ubytek, 

rachowana będzie trzecia część wełny. Sukno ma ważyć tyle, co dwie części wełny danej 

naważają. Od sztuki wyrabiania sukna 11 ćwierciowej po 11 talarów, a od sztuki 10 

ćwierciowej 6,5 talarów Opatowski płacić deklaruje.  

Podobne umowy zawarł Opatowski z braćmi Puppe Karolem i Augustem i innymi. 

Sukno farbowane było barwnikami dostarczanymi przez kampanię Handlu Vetter et Company 

z Lipska. Kampania miała sieć pośredników w takich ośrodkach jak; Zgierz, Dąbie, 

Poddębice, Turek. 

 

 7. Cechy rzemieślnicze 
 

Rzemieślnicy jednej profesji zorganizowani byli w cechach. W 1860 roku działały w 

mieście cechy; sukienników, cieśli, murarzy, krawiecki, szewski, młynarski, rzeźników, 

stolarski i garncarski. Straciły już w tym czasie swoje pierwotne znaczenie, były już raczej 

organizacjami towarzysko-samopomocowymi. Członkowie cechu mieli obowiązek 
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uczestniczenia w pogrzebach zmarłych braci, opiekowania się wdowami i sierotami, 

grzebania ubogich kosztem cechu, czuwania nad obyczajami uczniów. Występowali 

uroczyście podczas świąt kościelnych i narodowych. 

Organizacją pokrewną cechom było bractwo kurkowe, lub raczej związek strzelecki, 

albo bractwo strzeleckie. Umiejętność strzelania była ceniona, wywodziło się to z czasów, 

kiedy poszczególne cechy miały wyznaczone do obrony odcinki murów miejskich i baszty. 

Utrzymywały w tym celu cechowe arsenały na własny koszt. Pomiędzy mieszczanami 

powstawały osobne bractwa, dla ćwiczenia się w celnym strzelaniu. Corocznie, zwykle w 

poniedziałek po oktawie Bożego Ciała, gromadzili się zawodnicy i na strzelnicy przez trzy 

dni strzelano do celu, najczęściej do tarczy w kształcie koguta, a zawodom towarzyszyła 

zabawa. Takie zawody utrzymały się w szczątkowej formie do dziś. 

Stefan Złotnicki musiał dużą wagę przywiązywać do tej rozrywki skoro w akcie 

założycielskim miasta znalazł się punkt o tym związku...dozwalamy niniejszem aby w mieście 

Zdońskiej Woli zaprowadzone było Bractwo Strzeleckie. Dziedzic miasta temu Bractwu 

corocznie po 240 złotych wypłacać będzie i każdemu obywatelowi, który Królestwo Tarczowe 

ustrzeli w czynszu rocznym po złotych 19 opuszczać będzie. Zastrzega się atoli prawo 

pierwszego strzału Dziedzica... 

Towarzystwo Strzeleckie przetrwało wiele lat. W 1861 roku Ludwik Walewski ... 

zostawszy członkiem Stowarzyszenia stanął w obowiązku złożyć Towarzystwu medal, przez 

ustawę o zgromadzeniach wymagany, wynadgradzając za medal przeznaczył grunt z drzewem 

na nim stojącym i zaroślami, około trzech morgów miary nowopolskiej, przy granicy 

Zduńskiej Woli i dóbr Krobanowa w miejscu Frajschütz
93

 zwanym w obrębie dóbr 

Swędzieniejewic położonym... Józef Michel imieniem Towarzystwa przyjmuje i obowiązuje się 

w miejscu tym, wiecznymi czasy ogród dla Towarzystwa Strzeleckiego i publiczności 

utrzymywać.  

Drzew stojących nie wolno Towarzystwu niszczyć, owszem stoi w obowiązku ogród spacerowy 

publiczny w porządku utrzymywać, stosowne ścieżki i chodniki poczynić... gdyby Towarzystwo 

Strzeleckie z jakiejkolwiek przyczyny istnieć przestało, grunt ten przejdzie na własność 

zakładu dobroczynnego jaki w mieście zaprowadzony zostanie, względem jego przeznaczenia 

Magistrat miejscowy stanowić będzie... Towarzystwu Strzeleckiemu nie wolno pod 

nieważnością tych działań, gruntu sprzedawać i na inny cel jak tylko wskazany przeznaczać... 

Akta hipoteki mogą być założone... Do tej czynności złożono stempel za kopiejek 30. 

Świadkowie Dyonizy Janowski i kassyer miejski Edward Klauze
94

. 

Trochę wcześniej, bo w 1855 roku ...w imieniu i na miejscu Towarzystwa Strzeleckiego 

ustanowionego, Karol Kuske-starszy, Józef Michael-podstarszy i Florian Piltz-członek, a w 

imieniu mieszkańców Zduńskiej Woli; Feliks Piotrowski-burmistrz, Marcin Frant-ławnik i 

kassyer, Renchold Karnay i August Seidel-ławnicy honorowi...Stefan Złotnicki nadał w 1843 

roku na własność bez czynszu plac na ul. Piwnej nr 373, 7 mg reńskich, prętów 90. Na placu 

tym Towarzystwo Strzeleckie wystawiło dom mieszkalny, który na rzecz mieszkańców miasta, 

na założenie szpitala miejskiego, lub innego zakładu dobroczynnego za 300 rbs władzom 

miasta sprzedają...
95

 

Członkowie cechu tkaczy;  

Frydrych Benke Johan Kruger Johan Ztenke 

Józef Lechman Jan Kruger Maruń Kenke 

Paul Kozłowski Ernst Roenn Franc Tuchm 

Carl Schmidt Johan Roenn Frydrych Kartei 

Georg Kruger Michał Saidel Gotfryd Denke 
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Ernest Kruger Krzysztof Drachaim Samuel Art 

Wilhelm Jordan Jakub Domke  

Krzysztof Radke Frydrych Semler Samuel George 

Ludwig Grunig Johan Pietsch Albertus Klat 

Peter Buchle Samuel Kant Karl Kozman 

Martin Draheim August Nielity Johan Schuman 

Johan Pradel Karol Szwartzkopf Jan Kumie 

Samuel Ren Gotlib Hartung Frydrych Knoll 

Johan Erling Jan Matter August Knoll 

Cristof Klat Jakub Neyman star. Michał Kant 

Cristof Tusch Jakub Neyman junior August Puppe 

Karol Klukas Christoph Neuman Johan Ketner 

George Rehn George Dustin Gotlib Jeschke 

Karol Kruger Wilhelm Gillest Ernst Seidel 

Adam Klukas Carl Riater Smuel Peschke 

Johan Modro Erenfried Geldner Gotlieb Pochl 

Paul Peter Michael Guderian Christoph Kruger 

Wilhelm Schultz Samuel Eitner Karl Keper 

Frantz Sachowicz Gabriel Seidel Erdman Keper 

Kazimierz Mater Krzystof Seidel Karol Kruk 

Martyn Sas August Seidel Benjamin Ludwik 

Samuel Roll Johan Seidel Mateusz Stern 

Michael Wirche Wilhelm Ekert Benjamin Demel 

Andreas Merake Benjamin Gerbe Krystian Weber 

Jan Pokorant Gotlieb Gałzke Jakub Wojczyński 

Karl Keszner Anton Kuchn  

 

 8. Organizacja miasta 
 

Żeby miasto mogło normalnie funkcjonować musiało mieć dochody. Utworzono w tym 

celu kasę ekonomiczną miejską, a na jej uposażenie Dziedzic przeznaczył odsetki z 2 tys. 

złotych, ponadto przez pierwsze sześć lat od wyniesienia Zdońskiej Woli do rzędu miast, 

Dziedzic płacić będzie do Kassy Miejskiej po złotych sto, zawsze na początku roku. 

Stefan Złotnicki również zrezygnował na rzecz miasta z dochodów wagi miejskiej, opłat 

jarmarcznych i targowych. Opłaty te wynosiły; 

od tassu
96

 wielkiego kupieckiego 1 złoty 

od fury z mąką, kaszą, nabiałem, ogrodowizną itp. 15 groszy 

od tassu kramarszczyzny 15 groszy 

od konia lub bydlęcia na sprzedaż prowadzonego  2 grosze 

od stolika drobnego towaru, 

 od fury wyrobów rękodzielniczych 

 6 groszy 

od zboża żadnych opłat nie pobierano. 

 

Mieszkańcy miasta zobowiązali się wspierać budżet miasta ogólną sumą 300 złotych, 

corocznie, przez trzy lata. Każdy z osobna mieszkaniec miasta od następujących zarobków 

roczny kanon do kasy miejskiej winien wpłacać, mianowicie; 

od piekarstwa w Rynku 15 zł. 

od piekarstwa w ulicy 12 zł  

                                                 
96

 tas, tasz – buda kramarska plachtami okryta, kram pod namiotem z grubego sukna, 



76 

 

od rzezi w Rynku 15 zł. 

od rzezi w ulicy 12 zł. 

od kramszczyzny 10 zł. 

od bilardu 12 zł. 

od młyna wodnego, wiatraka 10 zł. 

od kupiectwa 30 zł. 

utrzymania oberży zajezdnej 30 zł. 

od garnkuchni lub traktyerni 15 zł. 

od szynku trunków zagranicznych 50 zł. 

od meklerstwa 25 zł.ch 

Każdy mieszkaniec miasta, jak i osiadający Obywatel, który nie nabył praw miejskich, płacił 

jednorazowo 20 złotych. Jeśli takie prawo udowodni, płaci jednorazowo 6 złotych. Żydzi 

posiadający w mieście nieruchomość płacą 25 złotych. 

 

Do kasy miasta wpływały też dochody z dzierżawy miar i wag. Dzierżawca utrzymywał 

lokal, prowadził rejestry i zabezpieczał kaucję
97

. Cennik za te usługi był następujący: 

 

przeważenie od 1 funta do kamienia 3 grosze 

przemiar produktów wodnych od 1 garnca 1 szeląg 

przemiar produktów suchych, od korca 1 grosz 

przemiar łokciem towaru 3 grosze 

od stemplowania miar i wag od ½-16 garncy 20 groszy 

      ,,         od ćwierci do 8 garncy  8 groszy 

      ,,         od półćwierci do 4 garncy  5 groszy 

od garna blaszanego, od półgarnca  3 grosze 

od półkwarty do najmniejszej części  1 grosz 

od łokcia i od 25-50 funtów  7 groszy 

od kwarty 2 grosze 

od 1-5 funtów 1 grosz 

od 5-10 funtów           3 grosze 

od 10-25 funtów 6 groszy 

od 25-50 funtów 7 groszy 

50-100 funtów 15 groszy 

od beczki piwnej  6 groszy 

 

Od wypożyczenia miar i wag przybywającym na targi, na jeden dzień; 

 

od ćwierci 4 grosze od pół korca 8 groszy 

od garnca 8 groszy od kwarty 3 grosze 

od pół garnca 6 groszy od kamienia 4 grosze 

 

Wszystkie te dochody stanowiły kapitał kasy miejskiej, a procenty od kapitału miały 

pokrywać wydatki miejskie i mogły być pożyczane mieszkańcom na budowę domów. 

...Place w mieście Dziedzic rozdawać będzie przez szczególne nadania Urzędowe. 

Otrzymujący nadanie staje się dziedzicznym posiadaczem, z tym, że przy ewentualnej 

sprzedaży nieruchomości zobowiązany jest do zapłacenia dziedzicowi dziesiątej części sumy 

transakcji. Ponadto każdy właściciel będzie opłacać umówiony czynsz wieczysty w iedney 

racie rocznej na dzień iedenasty listopada każdego roku.  
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Żydom w mieście tym przemieszkiwać i place nabywać wolno, tylko na ulicy Stefana i Ulicy 

Ogrodowey. Żydzi teraz w Zdońskiej Woli zamieszkali i place własne w Rynku mayący, 

pozostać mogą, dopóki żyją, po śmierci zaś teraźniejszych właścicieli, sukcesorowie ich w 

ciągu pół roku place Chrześcijanom odsprzedać i do obrębu Żydowskiego wynieść się są w 

obowiązku. Dozwala się mieszkania w Ulicach estymowanych tym Żydom, którzy na placach 

pustych, lub w miejscu drewnianych domów, domy murowane z cegły, dachówką kryte 

pobudują i przytem są z osoby swojej fabrykantami lub rękodzielnikami, lub handel znaczny 

prowadzą. 

Bużnica dziś na Placu Żydowskim w Rynku exystująca, pozostać się tam może, ile nie jest od 

frontu Rynku wystawioną. W celu zapobieżenia napływowi Żydów ...zastrzega się, że nowo 

przybywający Żyd tylko za wspólnym pozwoleniem Właściciela miasta i Urzędu 

Municypalnego przyjęty być może. W ogólności zaś ludność Żydowska nie może przewyższać 

dziesiątej części ludności chrześcijańskiej. Oczywiście przepisy te były omijane, a ludność 

żydowska stanowiła w 1860 roku około 25 procent ogółu mieszkańców. 

 

9. Burmistrzowie miasta 

 
Mieszkańcy podawali dwu kandydatów do nominacji na stanowisko burmistrza, którego 

wybierał i zatwierdzał Rząd. Rząd również nadzorował kasę miejską. Dziedzic zostawił sobie 

prawo do propinacji. 

Pierwszym burmistrzem był Jan v. John Keller urodzony około 1778 roku w 

Starymgrodzie
98

  w Pasamoni?, jego pierwszą żoną zmarłą w 1827 roku była Honorata 

Stembart, drugą poślubioną 11 października 1829 r. 22 letnia  Karolina Wilhelmina Amalia 

Bulle córka Jana Gotfryda i Anny Renaty. Wiemy o dwu synach burmistrza  z pierwszej żony 

Karol Ferdynand, z drugiej urodzony w 1830 r. Stefan Jan Fryderyk, rodzicami chrzestnymi 

byli Wojciech Radoliński i Honorata Złotnicka. Burmistrz urząd swój sprawował w latach 

1825-32. Drugim burmistrzem urzędującym tylko rok był Józef Tchórzewski. 

W latach 1833-47 czyli do swojej śmierci, miastem rządził Szymon Sarnecki syn 

Marcina urodzony w 1797 r. w Budzyniu, z zawodu 

sukiennik. Był właścicielem kamiennicy przy Rynku, którą 

kupił od dziedzica w 1829 r. Z dwu żon Anny Wojczyńskiej 

1801-31 i Emili Dziekowskiej miał 13 dzieci, z których 

Adam będzie kolejnym burmistrzem w latach 1864-70, a 

Józef właścicielem fabryki mydła w Warszawie. 

Karol Kranas żył w latach 1810-52, był burmistrzem w 

Łasku w latach 1838-48 i Zduńskiej Woli w latach 1838-51.  

Jego następcą na przeciąg jednego roku zostaje Rusiecki. 

W latach 1852-64 miastem kieruje Feliks Piotrowski, a w 

latach 1874-83 Florentyn Rygocki. 

 
Nagrobek F. Rygockiego na cmentarzu w Zduńskiej Woli 
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10.Kościoły i cmentarze 
 

Kiedy powstał pierwszy kościół? W Tekach Pstrokońskiego zanotowano rok ...1599 

kiedy zbudowana została przez Marcina Saryusz Stokowskiego, na górze Krzemienistey 

publiczna Kaplica iako filia Korczewa
99

...  

Parafia erygowana była staraniem Feliksa Złotnickiego w 1767 roku, kościół już wtedy 

wymagał remontu i ogrodzenia.  

Nie można zgodzić się ze stwierdzeniem, że opiekunowie małoletnich sierot po Feliksie 

zbudowali nowy kościół. Spełnili tylko ostatnią wolę zmarłego, który pisał w testamencie... z 

prośbą do Exekutorów żeby z tej sumy Kościół pomieniony bez zwłoki reparowali ile przez 

staranność jego potrzebuje. Te reparacje i ogrodzenia przystawienie wzdłuż kościoła y wieży, 

na której dzwony mieścić się powinny y cmentarza. Okien kościelnych opatrzenie w żelaza i 

zamknięcia, przymurowanie zakrysti i podmurowanie kościoła, kupienie kielichów trzech, 

puszki monstrancji mierney, do czego przyłączam srebra grzywien pietnaście, z regestru, nie z 

części na reparacje kościoła jak cztery tysiące, a piąty tysiąc ma wieczyście być na dobrach 

na anniwersarzów, dwa na dopełnienie za ukrzywdzonych przezemnie.... 

Inwentarz wykonany w 1788 roku mówi ..Idąc za wrota ze dwora i udając sie na prawą 

rękę jest kościół w tejże wsi Woli Zduński z dzwonnicą nową przez JWPana Masłowskiego 

wystawioną i słupninia
100

 koło niego nowe, struktura dobra. Wchodząc do kościoła jest 

kruchta nowa ze wszystkimi gontami, dobrze podbita.. 

Jak tego chciał łowczy, wystawiono dzwonnicę, ogrodzenie kościoła i cmentarza 

przykościelnego i dobudowano kruchtę. Budowa nowego kościoła, a więc znaczny wydatek, 

uszczupliłby majątek spadkobierców, do czego opiekunowie nieletnich nie mogli się 

przyczynić, a prawo wręcz takiego postępowania zabraniało. 

Parafia nie była duża i obejmowała według Regestru Czaykowskiego w 1783 roku wsie: 

Zduńska Wola, Paprotnia, Swędzieniejewice, Kawęczyn, Czechy i Osmolin. W aktach 

parafialnych są jeszcze takie miejscowości jak Potażnia, Olędry Paprockie i Krobanówek. 

Liczyła 916 wiernych. Księgi kościelne prowadzono dopiero od 1793 roku. 

W roku 1821 dołączono kolejne wsie według reskryptu Wysokiej Komisji Rządowej 

Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 8 czerwca ...w przedmiocie zezwolenia 

na odłączenie wsiów Stęszyce, Opiesina, pustkowia Kazek od kościoła korczewskiego i 

przyłączenia do kościoła w Zduńskiej Woli, wydany z warunkiem aby z wsiów tych należności 

jak dotąd opłacane były, dziesięcinę z gruntów dworskich złotych 20 kościołowi w Korczewie 

w hipotece zapisane i z dóbr Zduńskiej Woli złotych 10, zadeklarował Stefan Złotnicki i 

zobowiązał się regularnie opłacać... 

Stary kościół okazał się za mały, ale dopiero w latach 1866-68 zbudowano nowy z drewna 

modrzewiowego. 

Pierwotny cmentarz był jak wszystkie w tym czasie, ulokowany wokół kościoła, na 

poświęconej ziemi. Kolatorowie kościoła mieli przywilej pochówku w jego wnętrzu, ale po 

kolejnych przebudowach nie zachował się żaden nagrobek, czy tablica epitafijna. Zapisy w 

księgach kościelnych dokładnie określają miejsca pochówków, Feliks Złotnicki pochowany 

został in hummus eclesia, a kolejni członkowie rodziny pod ołtarzami, w dzwonnicy, przy 

wejściu do kościoła, w przedsionku. Mniej znamienite osoby znajdowały miejsce wiecznego 

spoczynku wokół kościoła. 

Obecny cmentarz powstał przed erygowaniem miasta, zaznaczony jest już na planie z 

1825 roku. W roku 1811 w księgach kościelnych jest pierwszy zapis pochówku na cmentarzu-

nowym.  
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Od końca 18 wieku istniała silna tendencja do przenoszenia cmentarzy za miasto ze 

względów sanitarnych. Często wybuchające zarazy ten proces przyspieszały. Można przyjąć, 

że cmentarz oddalony od centrum miasta powstał właśnie w tym czasie. 

Jak pisze burmistrz w swym raporcie z 1860 roku wyznanie ewangelicko – augsburskie 

nie posiada dotąd swego kościoła. Tymczasowa służba Boża odbywa się w domu modlitwy, a 

projekt wybudowania odpowiedniego kościoła jest już ustalony, który niewątpliwie 

uskuteczniony będzie. Ten dom modlitwy znajdował się na ul. Maurycego pod numerem 50. 

Parafia dla protestantów ustanowiona została 27 lipca 1824 roku
101

. 

W roku 1862 Magdalena z Hentzlów, 1v. Denster, żona Józefa Schiedel , sprzedaje część 

swojego placu przy ulicy Zamkowej, szerokiego na 54 łokcie, a głębokiego na 45 łokcie, 

graniczącego z prawej z nieruchomością Wilhelma Reich, z lewej z ogrodem sprzedającej, z 

tyłu z grontem Michała Sobańskiego, za 100 rbs. Plac ten przeznaczony był na budowę 

kościoła gminy ewangelicko-augsburskiej. Juliusz Złotnicki ...na zawsze i wiecznymi czasy 

uwalnia od opłaty laudemium i czynszu...nie tylko plac kościelny, ale i teren 2 morgi miary 

reńskiej nr 215 przy ul. Góry przez Jana Drezner, wraz z domem w  mur pruski postawionym, 

na poszerzenie cmentarza ewangelicko-augsburskiego sprzedany
102

. 

We wrześniu 1823 roku przedstawiciele gminy żydowskiej; Jakub Hiller Warszawski, 

Gabriel Bernstein i Abram Wrocławski oraz Stefan Złotnicki podpisali kontrakt na zakup 

domu „pod trzema gwiazdami” w Rynku z placem na kirchof – 3 morgi, ...na dobro 

mieszkańców starozakonnych w Zduńskiej  Woli dla odbywania modłów, Dziedzic wieczyście 

odsprzedaje za 1800 złotych, co kupcy imieniem synagogi wypłacili, a miejsce na kirchof w 

miejscu przyzwoitym wkrótce wyznaczy...  

Gdzie zlokalizowany był cmentarz żydowski? wyjaśnić to może akt notarialny z 1835 roku w 

którym Gotlib Ost z gruntu swego przy ulicy Farbierskiej nr 49, półtrzecia łokcia od strony 

gruntu Jana Gotliba Muller i na długość gruntu zeznającego, sprzedaje wieczyście, starszym 

synagogi na korzyść ogółu starozakonnych na drogę do kirchofu i szpitala wyrabiać się 

mających za talarów 5.
103

 

Jak pamiętamy, starozakonni już przed rokiem 1788 mieli świątynię, wybudowaną przez 

Masłowskiego, gdzie mieściła się też szkoła. Pozwolenie na zbudowanie nowej bużnicy 

uzyskano 13 kwietnia 1827 roku
104

. 

W 1845 roku dziedzic sprzedał plac nr 41, na Rynku z tyłu, dla synagogi i faktycznie 

zbudowano na tym miejscu murowaną bużnicę, która zburzona została po prawie 100 latach, 

przez Niemców w czasie II wojny światowej. 

 

 11. Pierwsi proboszczowie parafi zduńskowolskiej 

 
Dziedzic dóbr zduńskowolskich wyjednawszy zezwolenie na ustanowienie w swoim 

majątku nowej parafi usilnie też dążył do osadzenia tu stałego proboszcza. Nie była to sprawa 

prosta w ciągu pierwszych 10 lat funkcjonowania probostwa było w niej kolejno siedmiu 

plebanów. Złotnicki w swoim testamencie zlecił opiekunom dalsze poszukiwania proboszcza 

który w parafii osiadłby na stałe...Exekutorów polecam aby Pasterz tego kościoła, nie odbytą 

powinnością przy tym kościele urząd swoy sprawował, y tak dzisiejszy Pleban uczący w 

Łęczycy.  

Udało się to dopiero w kilka lat później, w latach 1775-85 pracował tu ks. Wojciech Grabski, 

a przez następnych 7 lat ks. Jan Nepomucen Józef Jankowski
105

. 
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Dopiero ks. Adam Wojciechowski był ze Zduńska Wolą i rodziną Złotnickich związany na 

bardzo długo, przepracował tu aż 41 lat. Kapłan ten 

urodził się 21 grudnia 1780 r. w Opatówku. Uczył się w 

szkołach kaliskich, a seminarium gnieźnieńskie ukończył 

w 1804 r. Przez krótki czas był wikariuszem w Opatówku, 

a od 1807 r. objął probostwo w Zduńskiej Woli. Był 

jednocześnie wicedziekanem dekanatu szadkowskiego od 

końca 1827 r., kanonikiem kaliskim, a od 1832 r. również 

proboszczem w Restarzewie
106

. 

Zastąpił go w 1848 r. ks. Józef Tocki . Urodził się on 19 

września 1805 r. w Prusach Zachodnich. Po ukończeniu 

szkół w Gdańsku i Chojnicach rozpoczął naukę w  
Rys. 8. Nagrobek ks. Józefa Tockiego na 

 cmentarzu w Zduńskiej Woli 
seminarium św. Krzyża w Warszawie. Święcenia 

kapłańskie otrzymał w 1834 r. we Włocławku, następnie 

został wikariuszem w Zduńskiej Woli. Proboszcz ten 

zmarł w roku 1862 w wieku 57 lat. W spisie inwentarza 

sporządzonym po jego śmierci figurują 32 tytuły książek 

w tym; słownik grecko-niemiecki, niemiecko-łaciński, gramatyka hebrajska, logarytmy 

trygonometryczne, Rady dla pospólstwa względem zdrowia W-wa 1777, kazania w języku 

niemieckim różnych autorów tomów 6.  

Z masy spadkowej odliczono koszty za:  ornat do pochówku użyty 10 rbs, za spisanie akt 

kościelnych przez dwa lata nie spisanych, za kapy dwie do koni do pogrzebów używanych, 

brakujące. Zmarły proboszcz był opiekunem szkoły elementarnej 

Następcą zmarłego proboszcza był w latach 1862-77 Ignacy Kolbe. Na utrzymanie 

wikariusza złożyli się; Juliusz Złotnicki 135 rbs i Ludwik Walewski dziedzic dóbr Paprotnia 

15 rbs, corocznie w dwóch ratach
107

.  

 

12.Szkolnictwo 
 

W dokumentach znajdujemy pojedyncze wzmianki o szkołach. Zapewne istniała jakaś 

szkółka elementarna, a jaki był jej poziom wywnioskować można z inwentarza wykonanego 

po śmierci proboszcza Józefa Tockiego w 1862 r. Był on opiekunem szkoły elementarnej i 

miał oddane bibliotekę i utensylia szkolne wykazem objęte. Wyposażona była w jedną ławkę, 

stół duży biały do robót żeńskich i jedno krzesło. W bibliotece znajdowały się dzieła Kmiotek 

tom 1, Opis życia i Czynów przez Krauzego, Dziadek tomy 2, Młoda Eliza tomy 4, Bajki i 

przypowieści Radziejowskiego, Katechizm przez Kurpińskiego, Popularny wykład początków 

arytmetyki, Żywoty świętych pańskich tomy 4, Pismo Święte starego i nowego testamentu 

tomy 2
108

. 
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13. Jak żyli ludzie 

 

dowiedzieć się tego możemy z nielicznych inwentarzy. Spis pozostałości po Augustynie 

Frantzke – handlarzu solą podała żona Marianna z Arletów. Ich dzieci to; Amalia, Karolina, 

Wilhelmina, Julia, Marianna, Józef i Juliusz. 

Spis;  

cztery solanki od soli 5 groszy 

waga do soli blaszana 2 złote 

kwarta blaszana, półkwarty,  

2 kwaterki, półkwaterek 1 złoty 

łyżek blaszanych 7 7 groszy 

ręczników 3 1,15 

3 poduszki i pierzyna 12 zł. 

płaszcz sukienny zniszczony 6 zł. 

surdut granatowy 10 zł. 

krowa 5 lat 60 zł. 

krowa 8 lat 48 zł. 

wieprzków 7 186 zł. 

krowa 12 lat czerwona 30 zł. 

młynek do kawy 1 złoty 

10 talerzy białych glinianych 1,20 

dwie skrzynie do chleba  

moździerz żelazny z tłuczkiem 1 złoty 

szklanka rznięta 10 groszy 

lichtarz cynowy 15 groszy 

3 pary noży z widelcami ordyn.
109

 1.06 

obrus na 6 osób, 2 serwety ord. 5 złotych 

kamyzelka sukienna czarna 2 złote 

koszul różnych 3 4,15 

pszenicy korcy 10 150 zł. 

żyta korcy 10  70 zł 

mąki żytniej 2 korce
110

 14 zł. 

soli zielonej 12 cetnarów 323 zł. 

 

Rodzina mieszkała na ulicy Maurycego, gdzie miała dom z placem nr 45. August 

Frantzke na placu nr 272 wybudował wiatrak, dzierżawił też trzy inne domy. Zajmował się 

wyszynkiem soli, który według dekretu rządowego był zabroniony Żydom. Byli rodziną z 

dochodami na pewnym poziomie, ale nie można powiedzieć, że byli zamożni. 

Inny inwentarz został spisany po śmierci Anny Karoliny Busze, żony Wilhelma Jana 

Ekierta, zmarłej w sierpniu 1823 roku. Wniosła ona w posagu;  

 

talarów 46  270 zł. 

2 kołdry wełniane  

kufer wielki 12 zł. 

żelazko z 2 duszami  

płaszcz sukienny 18 zł. 

nożyce duże 1,04 
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worek do wełny 1 zł 

książka iedna 4 zł 

czepek ieden 3 zł 

cztery koszule 7 zł 

spencerek sukienny 1,15 

obrus 3 zł 

pierzyna, 5 poduszek  

spodek z powłoczkami z płócienka   

poszewek 5 i wielka kołdra 12złotych 

spódnica niebieska płocienna  1 złoty 

2 pary pończoch; wełniane i niciane 2 złote 

suknia biała sycowa  

suknia kolorowa  

suknia biała perkalowa  

chustka wielka niebieska  

chustka wielka zielona  

chustka mała jedwabna żółta  

chustka mała niebieska  

2 prześcieradła  

 

Tę wyprawę o wartości 541 złotych, groszy 19, wdowiec zostawia dla córki Anny Julianny i 

zabezpiecza na swoim domu przy ulicy Stefana 47, pod przysięgą, którą podług obrządku 

ewangelickiego prawem przepisaną wykonał. 

 
Rys. 9. Jan Wałach Tkacz i prządka za www.desa.art./?pozycja=9983 

 

Jakie było wyposażenie mieszkań i warsztatów możemy zobaczyć na przykładzie 

umowy Stefana Złotnickiego z Józefem Ressel zamieszkałym na ulicy Honoraty. Sprzęty 

stanowiły zastaw pod pożyczkę 175 talarów, na zakup domu z placem, jakiej udzielił dziedzic 
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na dziesięć lat. Były to; maszyna do gręplowania, maszyna do przędzenia, maszyna „wilk” 

zwana, warsztat, kółka do przędzenia trzy, płochy trzy, dwa kółka do zwijania, dwa krzesła, 

dziesięć stołków, lustro, lanszaftów większych sześć, mniejszych osiem i skrzynki; większa i 

mniejsza.  

Podobnie Gotfryd Denke kupił na kredyt za 300 talarów dom z placem na ulicy Stefana 

65. W zastaw oddaje; maszynę do gręplowania, cztery maszyny do przędzenia, wilk, dwa 

warsztaty, cztery płochy, kipę do farbowania, trzy kółka do zwijania, stół, dwa krzesła, kocieł 

do farbowania, komodę, szafkę, 15 kopersztychów i kufer. 

I jeszcze jeden spis pozostałości i rozliczenie po Józefie Donacie zmarłym w 1829 roku 

płócienniku, pochodzącym z Czech gdzie z żoną Marianną wzięli ślub. 

Wierzytelności; za kartonu białego szt 62, czyli 8432 łokci Józef Andrith przywiózł z 

Warszawy 3706 złote, za kartonu białego surowego szt 39, łokci 5140 po sprzedaniu 

Mariannie Donat wzięto 2574 złotych, za takiegoż łokci 132 wzięła wdowa 35 złotych, za 50 

mulów czyli 35 funtów przędzy wełnianej 233,10 złotych, na 29 warsztatach było przędzy 

319 funtów - 1276 zł, suma 9854,10 . Razem aktywa 11.582 zł 22 groszy 

Wydatki jakie poniosła wdowa; 

Bażanowi aptekarzowi za lekarstwa 289,07 

za pogrzeb ks. Wojciechowskiemu   60 

dziadom, stróżom pilnującym , 105,10 

Józefowi Andrit za podróż do Warszawy  

z towarem 

306 zł 

za wyrobienie towarów tkaczom 485,19 

doktorowi Bayerowi  146 zł 

chirurgowi tutejszemu   70 zł 

za trumnę   80 zł 

doktorowi Feliksowi z Łasku  113,10 

 

Spis pozostałości; surdut z nankinu orzechowego nakrapiany 2 zł, frak granatowy stary 

2 zł, frak czarny sukienny 10 zł, spodnie czarne 4 zł, kożuch biały 6 zł, buty skórzane stare 1 

zł, wóz kuty stary 15 zł, 2 szczotki do sukien, nankin ciemny w paski białe w 2 sztukach łokci 

138 x 18 groszy - 82,24 zł, nankin w paski zielone na tle ceglatym łokci 41 x 15 gr, - 20,15 zł, 

nankin szaraczkowy w paski białe łokci 21 x 21 gr, - 14,21 zł, dwie scher ramy, czyli osnowy 

do snucia bawełny 12 zł, trzy kopy cewek drewnianych, 10 szt. płoch (bleter fen roer), 40 

nicienic tkackich, wol wiade, 2 koszyki do cewek, skrzynka z zamknięciem i zamkiem, 

obrazy św. Józefa na szkle malowane z ramkami 3, mały obrazik św. Rachwała bez ramków, 

kociołek mały miedziany do prania bielizny 8 zł, siekiera stara 1zł, 2 stołki z poręczami 12 

groszy, stolik mały biały 3 zł, miednica mosiężna 3 zł, kopraki miedziane łatane 3 – 12 zł, 

świderek i 4 dłuta 1 zł, piłka mała jedna, obraz Matki Bożej bez ramków 4 zł, ławka mała. 

Razem 1728,12 

Traugott Gessner postrzygacz w 1830 roku  za 530 talarów sprzedał swoje maszyny; 

trzy maszyny postrzygarskie do każdego stołu z oddzielnymi nożycami, 10 nożyc 

postrzygarskich, 4 stoły do postrzygania, dwie prasy ze śrubami, mutrami, 54 żelazków do 

prasowania sukna, 64 blachów do prasowania, 800 dobrych deklów do sukna, i 800 gorszych 

do glancowania sukna papierowych, kamień duży do szlifowania nożyc, ramów 5 każda po 70 

łokci długa. 

Dziedzic starał się pomagać mieszkańcom w rozwijaniu działalności, na przykład 

pożyczył w roku 1845 rbs 570 Karolowi Hetzold majstrowi kunsztu siodlarskiego na 

zakończenie budowy fabryki bryk, bryczek i powozów. Hetzold zobowiązał się, do czasu 

spłacenia pożyczki, do wystawiania swojego towaru na jarmarkach. 
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14. Zdrowie, opieka medyczna 
 

Tak jak i dzisiaj nie było z tym najlepiej, lekarzy było mało, warunki mieszkaniowe i 

sanitarne fatalne, częste epidemie, wszechobecna gruźlica, dziesiątkowały ludność.  

W sieradzkim w 1847 roku według rządowych wykazów było 13 lekarzy, 9 aptekarzy i 

8 akuszerek. Zachowały się nazwiska kilku praktykujących w mieście i okolicy lekarzy. 

Lekarze 

Ferdynand Bayer doktor medycyny. W 1828 roku zawarł umowę ze Stefanem 

Złotnickim na 10 letnie osiedlenie w mieście, dawanie rad dziedzicowi i jego rodzinie. 

Dziedzic zaoferował wynagrodzenie za ten okres w wysokości  8000 zł,  kamienicę przy ul. 

Belweder nr 247/280 z zabudowaniami i placem trzy-morgowym oraz  morgę łąki. Lekarz 

otrzymał jednorazowo 3000 zł,  pozostała część miała być wypłacana w ratach  rocznych po 

500 zł.  Płacił czynsz budynków w wysokości 23 zł na rok.  

Doktor przybył z Piotrkowa, gdzie pracował przez 30 lat jako lekarz obwodowy i sądowy. 

Żoną jego była Katarzyna Gertruda
111

. z Piotrkowa.  

Nie wiadomo, czy lekarz umowy dotrzymał, skoro w 1833 roku Złotnicki zawarł kolejny 

kontrakt z innym lekarzem - Janem Gronau, na czteroletnie mieszkanie w Zduńskiej Woli
112

. 

Doktor ten był też notowany jako urzędnik lekarski w obwodzie sieradzkim, pracował 

również w Szadku. 

W roku 1844 pracował w mieście Jan Janiszewski lekarz wolno-praktykujący. 

W dokumentach zachowały sie wzmianki o Jakubie Neüman lekarzu 3 klasy, wolno-

praktykującym. Sprzedał w 1853 roku swój dom nowoprzybyłemu Salezemu 

Bursztyńskiemu również lekarzowi. Był to dom narożny od ul. Belwederskiej i Honoraty, 

murowany frontowy ze stajniami i placem wartości 1500 rbs
113

. 

Krótko, bo prawdopodobnie w latach 1854-58 pracował  Franciszek Kobylański doktor 

medycyny. Był wraz z bratem  Janem, posesorem Klucza Bieniec i współwłaścicielem dóbr 

Mikorzyn w powiecie ostrzeszowskim
114

. Franciszek urodził się w 1822 roku w Mechcicach. 

Po odbyciu służby wojskowej zapisał się na Wydział Lekarski Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Studiował potem w Würzburgu, gdzie w 1852 roku uzyskał stopień doktora medycyny, 

chirurgii i akuszerii. W 1858 roku został mianowany ordynatorem szpitala im. Dzieciątka 

Jezus w Warszawie, a 10 lat później objął stanowisko lekarza naczelnego tego szpitala.  

Najdłużej bo około 25 lat leczył w mieście Leon Sikorski, syn Michała i Elżbiety 

Lachowskiej , urodzony  w Krotoszynie 30 marca 1828 r. Studiował w Krakowie. Po zdaniu 

egzaminu państwowego przed Radą Lekarską w Warszawie osiadł w 1857 roku w Zduńskiej 

Woli. W 1864 roku zakupił tu nieruchomość z dworem Złotnickich. W 1869 roku mianowany 

został lekarzem miejskim z roczną pensją 225 rbs. Do jego obowiązków należało miedzy 

innymi badanie żywności, nadzór nad czystością pomieszczeń, fabryk, higiena miasta, oraz 

wydawanie urzędowych świadectw dla potrzeb sądu i policji. W czasie powstania 

styczniowego był naczelnikiem Rządu Narodowego powiatu sieradzkiego i udzielał pomocy 

medycznej rannym powstańcom. Po zakończeniu pracy w  Zduńskiej Woli przeniósł się do 

Koniecpola, potem do Łodzi gdzie był w latach 1900-1 wiceprezesem Towarzystwa 

Lekarskiego Łódzkiego. Ostatni rok życia spędził w Częstochowie u córki Heleny żony 

doktora Władysława Wrześniewskiego. Zmarł 26 marca 1908 roku. 

Od 1866 roku osiedlił się w mieście kolejny lekarz Franciszek Czajczyński, urodzony 
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 APŁOS notariusz Kobyłecki 1828 a.270, 557 
112

 APŁOS notariusz Pstrokoński 1833 k.13 
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 APŁOS akta notariusza Chmielińskiego 1853 k.447, 
114

 APŁOS notariusz Zborowski 1855 k.96, 
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w Kaliszu w 1839 roku. Studia rozpoczął w warszawskiej Akademii Medyko-Chirurgicznej w 

1858 roku, skończył je dopiero po powrocie z zesłania w głąb Rosji, ukarany za 

przynależność do tajnej organizacji studenckiej. Leczył w czasie groźnej epidemii cholery w 

1866 roku, następnie przeniósł się kolejno do Błaszek, Warty i Kalisza, gdzie zmarł nagle w 

końcu 1876 roku. 

W latach 1872-6 są wzmianki o Wawrzyńcu Pietraszewskim, lekarzu. Jego żona Anna 

Franciszka z Cieleckich  wniosła w posagu; fortepian palisandrowy, garnitur mebli 

mahoniowych szkockim rypsem pokryte, stolik do kart starożytny brązem okładany, biurko 

starożytne z herbem Sanguszków, lustro w złoconych ramach, lustro w mahoniowych ramach, 

szafa do sukien jesionowa, szafa do książek, obraz Gersona-góral wartości 25 rbs, trzy 

portrety malowane, dywan duży-25 rbs., 2 łóżka czarno bejcowane, 3 łóżka jesionowe, 2 

fotele mahoniowe, 10 krzeseł giętych, biurko męskie orzechowe, 2 walizy skórą kryte, kufer 

wiedeński
115

.  

Felczerzy 

W 1847 roku oficjalny spis lekarzy i felczerów  wymienia pracujących w mieście 

felczerów; Eliasza Pinczewskiego i Salomona Tuch, felczerów młodszych, oraz Antoniego 

Zwierzchowskiego pryncypała felczerskiego. 

Kilka przykładów jak wyglądało leczenie i cennik za niektóre czynności felczerskie;  

- za dzień 6 zł, za noc 10 zł, baniek 47 stawianych za każdą po groszy 10, za enemów 12 za 

każdą groszy 20. 

- za dozorowanie chorobą złożonego, dniem i nocą licząc dziennie po 1 rbs za 41 dni, za 

postawienie 78 baniek suchych licząc za sztukę 5 kop., za danie lewatyw 27 licząc każda po 

15 kopiejek, za 10 opatrzeń z przystawieniem wizykatoryi licząc za każdą po kop.7 ½, za 

golenie w czasie choroby, golenie pośmiertne 1,05 rbs. 

- za usługi felczerskie przez przeciąg kilku tygodni słabości, za nocowanie, za przystawienie 

18 szt. pijawek, za stawianie lewatyw, za 9 szt. pijawek 1,20 rbs, za pilnowanie dniem i nocą, 

za stawianie baniek razem 15,3 rbs. 

- za opatrywanie i przystawienie wizykatori 1,3 rbs, za przystawianie 30 baniek ciętych 1,20, 

za przystawianie 40 szt. baniek 2 rbs, za 3 lewatywy z własnego przyrządu, za smarowanie 

krzyża po 4 razy dziennie przez 6 dni 6 rbs, za opatrywanie rany gangrenowej 3 razy przez 3 

dni 2,70 rbs, za czuwanie dniem i nocą przez cały przeciąg choroby 6 dni – 12 rbs razem 

26,10 rbs. 
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                               Dokument wystawiony przez Juliusza Złotnickiego 

 

Aptekarze 

Pierwszym znanym aptekarzem w mieście był Edward Bazan, a oto jak reklamował 

swoją nową aptekę w Dzienniku Województwa Kaliskiego 

Doniesienie.  Lekarz Obwodu sieradzkiego.  

Na żądanie Edwarda Bażana Aptekarza w mieście Zdońskiej woli wydaie ninieysze 

świadectwo iako przy rewizji jego nowo-założonej Apteki, we wspomnianym mieście 

uskutecznionej w dniach 21 i 22 grudnia 1828 roku, znalazłem wszelkie utensylia i narzędzia 

do składu aptecznego należące w największey czystości i naipiekniey uporządkowane, a 

lekarstwa wszelkie, tak surowe iako też i preparata w dostatecznym zapasie i należytey 

dobroci, co z urzędu zaświadczaiąc ma honor polecić JP Bażana względom Szanowney 

Publiczności. Sieradz 2 stycznia 1829 podpisano Morgenstern doktor med. et Chirurg
116

. 

Nie wiadomo jak wyglądała ta konkretna apteka, ale wszystkie w tamtym czasie wyposażone 

były podobnie.  

W samej aptece były; szafy składające się z czterech części, zawierające w sobie szuflad 

na zioła 156, w tychże szafach szafka za szkłem z kluczem i zamkiem i szafa druga o dwu 

drzwiczkach z kluczem. Stół ekspedycyjny mający szuflad 57 i dwa filary, waga mosiężna z 

belką żelazną i postumentem drewnianym w którym szuflada. Schodki sosnowe.  

Flaszeczek do wód ze szkła białego 23, flaszek od octów z korkami szlifowanymi 7, flaszek do 

olejów z korkami 8, flaszek ze szkła mlecznego do ulepków 22, flaszek z korkami szlifowanymi 

42, takich samych do olejków 38, do spirytusu 24. Słojków porcelanowych z nakrywkami 25, 

słojków ze szkła mlecznego do ekstraktów 63, kuszek drewnianych do krudów
117

 61. Szafka 

merkurialna Moździerze porcelanowe z tłuczkiem 3 szt, moździerz serpentynowych 5 szt, 

krzesełek wyściełanych 3, stół sosnowy, moździerze mosiężne 2 i mniejsze 2. 

W laboratorium był alembik miedziany z chłodnikiem wmurowanym, kocioł miedziany 

wybielany i kocioł mniejszy, patelek miedzianych 3, kociołek cynowy, puszki cynowe różnej 

                                                 
116

 dodatek do Dziennika Województwa Kaliskiego nr 2/1829 
117

 krudy – surowce do sporządzania leków 
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wielkości, lejek cynowy, dwa blaty miedziane do pracy, przetaki, stolnice do krajania i 

siekania. Wszystkie te przedmioty w zielarni, piwnicy i materyalni (magazynie).  

Apteka miała na składzie 772 pozycje leków, wśród nich; balsamy, octy, oleje, tynktury, 

ekstrakty, kwiaty, liście, korzenie, owoce suszone, zioła, nasiona, soki, syropy, wino, likwory, 

mikstury, sole, kataplazmy, wyciągi, tabletki. Była strychnina, kreozot, sulfur, chinina, 

boraks, węgiel z lipy i wiele innych tajemniczych składników. Większość leków, 

przygotowywał sam aptekarz, zapewne przy pomocy pracowników; prowizora, laboranta i 

pomocnika aptecznego. 

Aptekę tę z wszelkimi w niej znajdującymi się rekwizytami, jak też dom nr 234 za 5400 

rbs, nabył kolejny zduńskowolski aptekarz Edward Henkelmann.  

Interesy widocznie szły dobrze bo w następnych latach inwestował dalej. W 1847 roku od 

Wilhelma Torna kupił plac o powierzchni 3 morgi i morgę pastwiska pod numerem 4(377) za 

47 rbs, a w roku 1854 od Leopolda Libischa place o podobnym obszarze za 60 rbs. 

W 1855 roku zmarła żona aptekarza. Ślub wzięli w Zempelburg w państwie pruskim w 1841 

roku. Mieli razem siedmioro dzieci.  

Rodzina Henkelmann 

Edward † 1869.IV.19, aptekarz & 1841 Julianna Adelina Wilhelmina Sommer,  

2v.1855 Paulina z Brendlów 

   1.Berta Luiza Emilia *1842, & Fryderyk Grapow,  

   2.Emma Henrietta Elżbieta *1847, & Wilhelm Winkler 

      pastor w Wieluniu 

   3.Karol Jan Reinchold *1848, zmarł młodo, 

   4.Emilia Matylda Laura *1849, & Teodor Beliman  

      radca w Rydze 

   5.Gustaw Ludwik Emilian *1852, zmarł dzieckiem 

   6.Aurelia Maria Wilhelmina *1853  

   7.Julianna Emilia *1855, zmarła dzieckiem, 

   8.Edward Karol (2), pomocnik aptekarski, 

   9.Anna Teresa Ewelina Nina (2), 

 

Dzięki spisowi pozostałości po zmarłej, możemy zajrzeć do jej garderoby i poznać jej 

sekrety. Jak przystało na aptekarzową żyła dostatnio i ubierała się wykwintnie, a oto spis jej 

garderoby; suknia grodenaplowa koloru szarego w desenie warta 6 rubli srebrem, salopa 

jedwabna satin de tiur 9 rbs, suknia stara muślinowa w pasy 16 kopiejek, suknia tybetowa 

czerwona 75 kop., suknia perkalikowa różowa 1,50 rbs, suknia muślinowa na tle bronzowym 

1 rbs, suknia muślinowa na tle białym 1,60 rbs, szlafrok tybetowy w kwiaty 5 rbs, okrycie 

muszestrowe czarne 1 rbs, mantylka kamlotowa 3 rbs, kaftanik stary atłasowy 75 kopiejek, 

salopa półsukienna czarnymi królikami podbita bez kołnierza 9 rbs, kołnierz tomakowy 10 

rbs, mufka z czarnych królików 1 rbs, boa stare 15 kop, spódnice dwie pikowane 75 kop, 

chustka atłasowa amarantowa, mieniąca 10 rbs, chustka wełniana niebieska 1,50 rbs, chustka 

wełniana drukowana 4 rbs, kołnierz jedwabny czarny 60 kop, torebka damska pluszowa 

jedwabna amarantowa 1 rbs, parasolka niebieska 1 rbs, czepków trzy 3 rbs, torebki damskie 

jedna ze srebrnym, druga z żelaznym okuciem 6 rbs, cztery szale z których dwa filarowe 4 rbs, 

krawatka bawełniana 15 kop, trzewików starych par sześć 1 rbs, kołowrotek do zwijania nici 

1 rbs.  

Bielizna; ręczników 24-7 rbs, 14 serwetek z obrusem 12 rbs, 12 serwet ordynarniejszych 4 

rbs, 12 obrusów dużych 24 rbs, 21 par pończoch 3 rbs, 18 chustek do nosa płóciennych 2,15 

rbs, chustek 3 lnianych cieńszych 1,25 rbs, 21 koszul lnianych 30 rbs, koszul 3 cieńszych 2 

rbs, 5 kaftaników 2,50 rbs. 
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Pościel; pierzyn dwie, jedna puchowa, druga pierzem zwyczajnym 12 rbs, spodki dwa z 

wsypami cweliszkowymi 8 rbs, 6 poduszek 12 rbs. Aptekarzowa miała też ładną biżuterię
118

. 

Drugą żoną aptekarza została Paulina z Brendlów. Mieli razem dwoje dzieci.  

Edward Henkelmann zmarł w 1869 roku.  

Spis leków i innych produktów w aptece liczył 1207 pozycji, wyceniono je na 1304 rbs. 

Zostały też książki-10 tytułów, wszystkie w języku niemieckim. Sumę do podziału dla 

sukcesorów wyliczono na 6575 rbs kopiejek 9 ½. 

Aptekę, dom z zabudowaniami i ruchomości wykupiła od pozostałych spadkobiorców 

wdowa, Paulina z Brendlów. 

 

15. Kolonie i okupnicy czynszowi 

 
Rozwój rolnictwa wymagał rąk do pracy. Tereny rolne powstawały przez rudowanie 

lasów, a proceder osadniczy trwał od wieków. Kolejni władcy osadzali jeńców wojennych po 

których została pamięć w nazwach miejscowości; Czechy, Prusinowice, Tatary. Osadnicy byli 

tak cenni, że właściciel sprzedając dobra zabierał ze sobą swych chłopów. 

Za czasów królów saskich rozpoczął się napływ osadników z tamtych terenów, przeważnie 

rolników, ale i poszukiwanych fachowców; młynarzy, papierników, hutników szkła, 

foluszników.  

Po zajęciu naszych terenów przez Prusaków w latach 1793-1807 rozpoczyna się kolonizacja z 

Królestwa Pruskiego. Wielu właścicieli ziemskich sprowadza osadników do swoich dóbr, 

wydziela im osady wśród lasów do zagospodarowania. 

Kolonizacja odbywała się na zasadzie wieczystej dzierżawy. Ziemia była przydzielana, czyli 

nadawana, osadnik płacił za nią określoną kwotę i coroczny wieczysty czynsz dzierżawny. 

Często były i inne dodatkowe warunki; odrabiania pańszczyzny, czy odbywania dróg 

pieszych, czyli podróży tam gdzie dwór kazał, danina z drobiu, jaj, obowiązek przędzenia 

wełny. 

Osadnik, lub jak czasem określano okupnik
119

 czynszowy mógł swoją osadę sprzedać, pod 

warunkiem zapłacenia laudemium
120

, czyli dziesiątej części wartości osady, na rzecz 

właściciciela 
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 laudemium – opłata pobierana przez właściciela gruntu od dzierżawcy, przy przejściu dzierżawy w obce ręce, 
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Rys. 10. Mapa Gillego  

 

Jeszcze 200 lat temu znaczny obszar kraju porastały lasy, ówczesne mapy pokazują na 

przykład małą osadę Łódź wśród borów. Podobnie było w pabianickich dobrach kapituły 

krakowskiej. Zarządzający tymi dobrami kanonicy Paweł Ratule Olechowski i Irzy 

Dobrzański wydzielali osady w środku lasu o powierzchni 1 huby, czyli włóki, co stanowi 30 

morgów, a według miar dzisiejszych 16,8 hektara. Osadnicy mieli za zadanie wykarczować 

bór na pola uprawne, postawić dom i założyć osadę. W ten sposób powstało w 1784 roku 

Chechło, w 1791 roku Rydzyny i kolejno; Kudrowice, Olechów, Rokicie, Jutrzkowice, 

Markowice, Starowa Góra, Wola Żytowska, Pawlikowice. Niektóre osady nosiły nazwy 

niemieckie jak kolonia Hochweiler. 

Osadnicy nazywani byli często Holendrami, albo Olendrami, od rodowitych Holendrów 

sprowadzanych na nasze ziemie dla regulacji terenów podmokłych, zalewanych przez rzeki, 

takich jak Żuławy, co było ich specjalnością. Potem nazwa przeszła na osadników 

używających języka niemieckiego, a wywodzących się z wolnej ludności chłopskiej.  

Prawem olenderskim obejmowano też ludność polską. Charakterystycznymi cechami tego 

osadnictwa była wolność osób, posiadanie samorządu i organizacja gromadzka. Osady 

olenderskie wyróżniały się też zamożnością i gospodarnością. 

Pierwsi dwaj osadnicy przybyli do Paprotni w 1792 roku i utworzyli osadę Olendry 

Paprockie. Od 1803 roku Antoni Siemiątkowski kolonizował swoje dobra. Powstały wtedy 

Holendry Zborowskie, Rembieskie, Annopole Nowe, Pratkowice, Zamłynie. 

W tym samym roku powstała osada Zelów w całości założona i zasiedlona przez 

osadników z Czech. Teodor Mniewski w 1811 roku podpisał kontrakt osiedleńczy na swoich 

dobrach Wodzierady. Powstawały kolonie w dobrach Łaskich i na wielu innych terenach. 

Proces ten trwał wiele lat. Około roku 1837 w dobrach Krobanowa właścicielka Róża 

Ostrowska zorganizowała kolonie; Różomyśl, Ostrów, Michałów, Henryków.  

Zachował się inwentarz kolonisty Michała Rywa z Mogilna ze spisem jego dobytku, co 

obrazuje zamożność osadników i znikome środki jakimi dysponowali. 

 

para wołów rosłych 108 złotych  Pług 12 złotych 

Wóz  36 złotych  kosa do zboża  6 złotych 

para wołów mniejszych  72 złote  sito do trawy  3 złote 
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para koni 144 złote  sito do sieczki  5 złotych 

krów dwie  72 złote  siekiery dwie 11 złotych 

ciołek i jałówka  60 złote  widły do gnoju  2 złote 

dwoje cieląt w drugim roku  38 złotych  czworo prosiąt 16 złotych 

maciora jedna   6 złotych  gęsi cztery  5 złotych 

grunt z zabudowaniami; domem, oborą, stodołą o wartości 1800 złotych 

 

Stefan Złotnicki poszedł też drogą kolonizowania swoich dóbr, z majątku wydzielił 

poszczególne osady i osadził czynszowników. 

Powstały osady w Stęszycach –16 gospodarstw, Ogrodzisko –40 osad, Poręby – 24, 

Zduny – 60, Stęszyce Opiesin –68, Kawęczyn 5, miasto Zduńska Wola około 300 

przydzielonych placów, domów, pastwisk. 

Osadnicy mieli trudności w wywiązaniu się z opłat czynszowych. W wykazie dłużników z 

1847 roku figurują; 

koloniści z Ogrodziska  66, 34 rubli              koloniści z Poręby             59,91 rubli 

koloniści ze Stęszyc       59,21 ½                   koloniści z koloni Zduny 330,07 

osadnicy ze Stęszyc- Opiesina 54,67             gromada Polków                  3,75 

gromada Czechy             7,25                        mieszkańcy Jurydyki       769,15 

 

Z perspektywy czasu osadzanie kolonistów, tworzenie nowych osad, dawało korzyści 

raczej samym osadnikom, a nie dziedzicom. Dekret carski z 1868 roku o zniesieniu 

pańszczyzny i uwłaszczeniu chłopów spowodował, że okupnicy przestali wnosić opłaty na 

rzecz dziedziców i ci ostatni pozbyli się w ten sposób wszelkich dochodów ze swoich 

majątków. 

 

16. Zawikłane interesy dziedzica Złotnickiego 
 

Stefan Złotnicki rozpoczął gospodarowanie z dużymi obciążeniami finansowymi 

wynikającymi z działów rodzinnych. Pozostało do spłacenia nie tylko rodzeństwo, ale i 

posagi sióstr ojca, były też obciążenia hipoteczne. Żeby zaspokoić te roszczenia rozpoczął 

zaciągać pożyczki. Z długów nie wyzwolił się do końca życia. Pierwszy kredyt zaciągnął w 

1803 roku od ciotki Petroneli Błeszyńskiej na kwotę 18 tys. złotych, potem przyszły następne. 

 
Rok Kwota w 

tys. złotych 

Kredytodawcy 

1812            12,0  u Feliksa Fizyka, prowizja wynosiła 1200 zł 

1820           22,0  u Jana i Tekli z Sucheckich Klichowskich 

1821              6,2 u Rafała Wolskiego z Żytowic 

1822              5,4 u F. Opatowskiego za sukno wzięte na Śląsk 

1823          2,1 u Opatowskiego za wełnę, kamieni 40 po 53zł. 

  ,,        12,0  u Eyzyka Fogla 

  ,,         3,5 dług u Wiktorii z Morawskich Bogusławskiej 

  ,,         2 ,22 od Joahyma Bomsa 

  ,,       21,5 od Abrama Feliksa chirurga z Łasku 

1824 3,0  u sukcesorów Jana Ruseckiego z Łasku 

1825 9,0 od Felicjana Otockiego sędziego 

  ,, 6,5 u Hillera Warszawskiego 

1829 2,0  od Józefa Kobierzyckiego 

  ,, 2,0  u Franciszki Wasilewskiej 

  ,, 2,413 oddał pożyczkę Stanisławowi Karpińskiemu 
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  ,,          8, 5 od Cypriana Sulimierskiego 

1830        12,34 oddał Klimaszewskiemu i Morawskiej 

  ,,       6,0  obligacje na aptekarza Bażana 

  ,,       6,2 skwitował Paweł Wolski 

  ,,       7, 5 skwitował Michał Jaraczewski 

  ,,      5,47 skwitował Michał Ciesielski 

  ,,       8,0  pożycza od Michala Magnuskiego 

  ,,       8,0  od Adama Sulimierskiego 

  ,,       5,0  skwitował Racięcki 

1833     10,0 od Fajbusia Opatowskiego 

  ,,       4,0  u Jana Korwina Kossakowskiego 

  ,,       3,0  u Hipolita Szczawińskiego 

1834       6,0  kwituje Feliks Więckowski 

1835       5,0  u Fajbusia Opatowskiego 

  ,,       5,0  u rejenta Antoniego Pstrokońskiego 

  ,,       2,0  u Karola Boernera kupca, oddał w 1837 roku 

  ,,     20,0 u Mikołaja Olędzkiego,  

  ,,       4,0   oblata dla Klonowskiego 

1836    11,556 u Stanisława Kaczkowskiego, oddaje w 1838 roku 

  ,,     23,0 u Fajbusia Opatowskiego 

  ,,       2,0   u Fabiana Uziemskiego 

1837    11,800 u Piotra Logi 

  ,,        19,538 u Wilhelma Bergmana za drewno z Polkowa 

  ,,          0,300 u Mikołaja Olędzkiego 

  ,,          2,0  u Mikołaja Olędzkiego 

  ,,          6,0  oblig na Barucha Langer i Salomona Markusa 

  ,,          6,5 obligacja na Michała i Agnieszkę Jackowskich 

  ,,          0,6 od Franciszka Hille 

1838          4,0  dla Hillera Warszawskiego 

  ,,          3,0  od Adama Sulimierskiego 

1840        10,0  obligacja na Jana Kossakowskiego 

  ,,        10,550 u Hillera Warszawskiego 

 
Nie są to pełne wykazy, opierają się na miejscowych aktach notarialnych, mogły być i 

na pewno były, sporządzane u innych notariuszy. Niestety nie są dostępne istniejące księgi 

wieczyste dóbr Zduńskiej Woli z pełnymi i dokładnymi danymi. W przyszłości może ktoś 

pokusi się o zrobienie dokładnego bilansu całego majątku. 

Stefan Złotnicki miał dochody z dzierżawy dóbr i propinacji, a były one niemałe. A oto 

niektóre z nich; 

1823 rok kontrakt na 2 lata za 47 950 zł dzierżawa Kawęczynka z propinacją, 

1825 rok za dzierżawę Zduńskiej Woli przez Hillera Warszawskiego – 25 tys. zł, 

1837 rok wydzierżawia połowę Grabi, Przymiłowa i Lichawy na cztery lata za 2700 zł, 

1838 rok sprzedał folusz z gruntami w Zielęcicach za 3 tys. zł Karolowi Puppe, 

1843 rok dzierżawa propinacji z Kacprem Wiśniewskim po 1700 rubli rocznie 
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Złotnicki miał też dochody ze sprzedaży drewna we wsi Polkowie, różne zapisy 

spadkowe; po matce dochód z połowy jej majątku, po ciotce Błeszyńskiej, po Jabłkowskiej, 

po Wężyku, opłaty czynszowe i dochody ze sprzedaży ziemi. Przychody więc były, ale 

Złotnicki był też chyba nieodpowiedzialnie rozrzutny, tak jak wtedy gdy żona cały swój 

posag 100 tys. zł przekazała córce, dorzucił ze swej strony 50 tys. zł, na co nie było go stać i 

poważnie obciążało hipotekę majątku. Miał dług u swojej ciotecznej wnuczki Cecylii 

Olędzkiej 4 tys. zł z testamentu matki, ale dodaje jeszcze od siebie 6 tys. zł. 

Doszło do tego, że żona ustąpiła pierwszeństwa dożywocia, zapisanego na hipotece 

dóbr, dla uzyskania pożyczki skarbowej. Nie 

ominęli też Złotnickiego komornicy i 

licytacje. Nie tylko jego meble, ale i inne 

ruchomości przeszły w obce ręce. Meble 

wprawdzie odkupiła żona, ale zlicytowane 

pojazdy musiał wynajmować.  

W roku 1823 Marceli Kamiński i Stefan 

Złotnicki marszałek powiatu szadkowskiego 

zawarli umowę w myśl której ...Kamiński na 

każde żądanie dostarczyć ma klacze 

kasztanowate z karetą paliową lub koczem 

ciemnozielonym, brykę krytą na resorach, 

albo kariolkę zieloną z zaprzęgiem 

przyzwoitym do podróży, za umówioną sumę 

za jeden dzień 12 złotych i strawne 

furmanowi. Oczywiście i konie i pojazdy 

były własnością dziedzica, sprzedane za 

długi. 

Jakie były wyniki pracy całego życia 

Stefana Złotnickiego wykazuje 

inwentaryzacja majątku sporządzona po jego 

śmierci w 1847 roku
121

. 

                  
Rys. 11. Portret Stefana Złotnickiego w Muzeum 

Historii Miasta Zduńska Wola 

 

Działo się na gruncie miasta Zduńskiej Woli, zamieszkania śp. Stefana Złotnickiego. 

Rejent kancelarii okręgu szadkowskiego Celestyn Stokowski prowadząc inwentaryzację po śp. 

Stefanie Złotnickim dziedzicu majętności Zduńskiej Woli z przyległościami zastał; 1.Juliusza 

Złotnickiego dziedzica dóbr Ruśca i Ptaszkowic, syna zmarłego, 2.Dezyderiusza Zagórskiego, 

wnuka zmarłego, jedynie do spadku po Stefanie Złotnickim przychodzących i tenże spadek z 

dobrodziejstwem inwentarza mających, 3.biegłych przytomnych; Dyonizego Jankowskiego, - 

kupca, Grzegorza Gruszczyńskiego - nauczyciela i Wawrzyńca Ziembickiego, obywateli w 

mieście zamieszkałych. Przystąpiono do inwentaryzacji w następującym porządku; 

Tytuł I. nieruchomości. 

Stosownie do wykazu hipotecznego z roku 1846 przez pisarza kancelarii ziemiańskiej guberni 

warszawskiej w Kaliszu, Antoniego Korzeniowskiego, pozostały się dobra ziemskie; Zduńska 

Wola z przyległościami tudzież Kawęczyn części A, B i pustkowie Kazek leżące w powiecie 

szadkowskim, obwodzie sieradzkim. Nabył je zmarły tytułem własności, a mianowicie; 

1.Zduńską Wolę i Kawęczyn część B w spadku po ojcu swoim, przez ugodę zawartą z bratem 

Antonim Złotnickim z podaną wartością 60 tys. zł, czyli 9 tys. rbs. 

                                                 
121

 AP w Łodzi, Oddział w Sieradzu, notariusz Stokowski 1847 akt 289, 
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2.Kawęczyn cz. A, dawniej własność Franciszka Kobierzyckiego, później po śmierci tegoż z 

wyroku justiz komisji pruskiej pod dniem 11 października 1806 roku, własność Józefa i 

Łukasza Kobierzyckich – braci, na mocy kontraktu kupna przedaży w dniu 24 czerwca 1803 

roku z tymiż Kobierzyckimi zawartego, za 29 tys. złotych, teraz rubli srebrem 4.050. 

3.pozostałe dobra Stęszyce - Opiesin zwane i Stęszyce Weśrednie odziedziczył w spadku po 

ojcu swoim i w wyniku działów i ugody z bratem - współdziedzicem, zawartej w regencji 

kaliskiej dnia 15 maja 1804 roku. Ich wartość wynosi 36 tys. rbs, w tym cztery huby 

chełmińskie odłączone od dóbr Janiszewice i zakupione od sukcesorów Krąkowskich w roku 

1827. 

4.dobra ziemskie Polków i Czechy, tudzież z lasu przyległego składające się, które zmarły 

nabył prawem własności od Rządu Królestwa Polskiego na mocy kontraktu z 18 marca 1830 

roku przez Najjaśniejszego Pana zatwierdzonego w księdze wieczystej ekonomii Męka z 

rocznym dochodem 6056,08 złotych i ogólnej wartości 18.168,90 rbs. Wartość ogólna 

nieruchomości - summa rubli srebrem 108.168,90. 

Tytuł II wierzytelności. Było łącznie 438 dłużników na kwotę 12.751,26 rbs. 

Tytuł III ruchomości.  

 

Garderoba 
futro czarne zielonym  

suknem pokryte 

10 

rbs 
kamizelka półwełniana, 

  0,05 

paleton kortowy czarny 2,00 kamizelka bawełniana w kwiatki 0,05 

surdut czarny z pętlicami 1,50 kamizelka bawełniana w paski 0,05 

tużurek ciemnozielony letni 4,00 dwie pary butów jelonkowych 2,00 

tużurek kortowy prochowy 0,75 pas gorsowy ze sprężynami 0,30 

frak granatowy stary 1,50 pas do szpady 0,06 

surdut czarny 3,00 frak granatowy lepszy z  

guzikami metalowymi 

 

frak mundurowy 2,03 botów par dwie 0,15 

spodnie kortowe czarne 0,50 kapelusz jedwabny stary 0,03 

spodnie granatowe sukienne 0,50 buty z futrem 0,50 

spodnie granatowe lepsze 1,00 kamizelki trzy białe pikowane 0,75 

spodnie ciemnozielone  koszul 9 płóciennych 4,50 

spodnie letnie, kolorowe, kortowe 0,75 gaci płóciennych par cztery 1,20 

spodnie kortowe letnie drugie 0,75 prześcieradła płócienne cztery 3,00 

spodnie płócienne 0,15 ręczniki ciągnione cztery 0,90 

szlafrok letni 0,15 poszewek kretonowych cztery 0,90 

kamizelka sukienna biała  skarpetek bawełnianych par 11 0,90 

Pościel  rolety kurtonowe do okien 13 szt. 5,00 

poduszki dwie z poszewkami 0,75 firanki do 3 okien muślinowe z 

frędzlami 

 

materac włosiany 3,00 obrusy dwa na 6 osób 3,00 

spodek drelichowy 0,30 serwet białych pięć 1,50 

kołdra jedna watowana 0,75 obrus biały stary  

prześcieradło płócienne 0,30 serweta do kawy kolorowa 0,60 

poduszka skórzana 0,15   

 

Meble 

stół z postumentem olszowy 1,00 łóżko czarno lakierowane  1,00 

fotel jesionowy suknem wybity 9,00 komoda brzozowa stara 1,00 

szafa czarno lakierowana stara 1,50 stolik brzozowy mały 0,60 
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stolików 3 malowanych czerwono, 

czarno 

0,90 zegar stołowy z drewna 

brzozowego 

5,00 

krzesełek 12 słomą wyplatanych 18,00 zamek do drzwi duży z kluczem 0,60 

łóżko ze sznurami sosnowe 0,30 szczotki do froterowania 

posadzki 

0,50 

fotele cztery wyściełane, stare 0,20 szkatułka stara z zamkiem 0,45 

ryczka sosnowa 0,05 dywanik wełniany 0,75 

szafa sosnowa stara 0,50 stolik 0,05 

lampa blaszana ze szkłami 0,75 ryczka mała sosnowa druga 0,05 

kieski jedwabne 0,20 kanapka popsuta 0,07 

lusterko stare małe 0,10 kroszurki dwie drewniane 0,05 

szafa sosnowa kredensowa stara 0,30 puszka do opłatków okrągła 0,05 

szufka do ręcznika bejcowana 0,15 szkła kolorowego sztuk trzy 0,22 

tłumoczek do rzeczy skórzany stary 0,30 dzwonek mosiężny 0,20 

ankrów sztuk 11 do rynien 1,00 obręcze żelazne do kół 0,50 

ruszt na kotlinie 0,30 lichtarzy mosiężnych cztery 1,20 

piece 3 kuchenne z drzwiczkami z 

blachy 

2,75 cztery sprzączki do trzewików 

białe 

0,50 

Szkło    

karafek cztery szlifowanych 0,60 menażerek cztery 1,50 

szklanki kryształowe cztery 0,60 wazy dwie duże fajansowe 1,50 

kieliszków 9 małych 0,45 waza mała 0,07 

kieliszki dwa większe 0,20 talerzy głębokich pięć 0,15 

karafka do wódki 1,00 talerzy płytkich 17 0,51 

kufel pęknięty 0,02 solniczka 0,03 

Porcelana, fajans    

półmiski; dwa wielkie, dwa małe 0,45 półmisek z chińskiej porcelany 0,15 

filiżanka duża porcelanowa 0,30 filiżanek 12 porcelanowych 0,60 

Miedz 

kociołek do wody grzania z kurkiem 

mosiężnym 

1,00 wanienki trzy dwie z żelaznymi 

obręczami 

0,15 

rondel duży ważący funtów cztery 0,60 kufa drewniana 0,15 

rondel mały z przykrywką funtów 

1,5 

0,50 stolnica stara 0,05 

rondel bez pokrywy, większy 1,5 

funta 

0,50 szafa kuchenna 0,60 

brytfanna ważąca funtów półtora 0,40 stągiewka do wody 0,15 

durszlak ważący funt jeden 0,15 miśnik drewniany 0,10 

kopraczki dwa ważące funtów dwa 0,30 beczki trzy małe do kapusty 0,45 

moździerz mosiężny funtów sześć 1,50 baryłka do ogórków 0,05 

durszlaczek, tarka, łyżka blaszana 0,60 rożen żelazny 0,15 

patelnia blaszana 0,03 haczyk żelazny 0,05 

dwie tace większa i mniejsza 0,45 denarki dwa żelazne 0,15 

wałek do ciasta 0,02 garnek blaszany 0,07 

Inwentarz żywy i martwy    

jałowica czerwono-kwiaciata, cielna 10 pilniczki cztery różne 0,50 

krowa czerwona, stara, łysa, duża 12 piła poprzeczna 0,50 

krowa czerwona, wiśniowata, stara 12 topory dwa stelmarskie 0,50 

koczobryk stary z walizą kompletny 30 młotków kowalskich cztery 0,90 

wasąg z bryki, wyplatany 1,00 młoty dwa duże 1,00 
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piła mała do rżnięcia drewna 0,15 kawałków żelaza różnych 

kowalskich 

0,30 

piła duża 0,50 miech kowalski 6,00 

taczek drewnianych pięć 1,50 wierzch do blaumwagi 0,15 

szpadel 0,10 kamieni dwa do tarcia farb 0,60 

wóz kuty 10 kamieni marmurowych sztuk 9 0,50 

warsztaty trzy stelmarskie 3,00 wanna do kapieli 0,30 

dłutka stelmarskie 0,25 sądeczek drewniany  0,50 

hebli dobrych pięć 0,25 tarci sztuk 37  

banszuców żelaznych sześć 0,60 deseczek małych ośm 0,50 

kleszczy sześć 1,00 balinków sztuk siedem 0,50 

świderków stelmarskich 0,09 belek sztuk 12 12 

strugi cztery 0,12 przyciesi sztuk cztery  

łat na dach sztuk 90 1,50 przyciesi kawał jeden 15 

cegły palonej 65,7 tys. sztuk 233 bali w Czechach łokci 81 9,00 

gzemsówki różnych 10 kamieni polnych stos pod 

fundament 

10 

różne sztuki do maszyn 

włókienniczych 

 maszyna do gręplowania wełny 

niekompletna. 

0,50 

trzy koła bez obręczy drewniane 0,50 cegła palona 14 tys. sztuk 28 

 

W użytku dzierżawcy propinacji do czasu ukończenia dzierżawy w 1859 roku są: kocioł 

do warzenia piwa miedziany ważący funtów około 150 – 33 rbs, kadzie dwie do zacieru – 

0,40 rbs, beczek do piwa 23 - 5,60 rbs, półbeczków do piwa 9 – 2,40 rbs, sądków 

dziesięciogarncowych 10 – 1,50 rbs. 

Znajdują się jeszcze różne sztuki kowalskie u Ignacego Lisa – kowala; szparuch, szrubstak, 

pieniek pod kowadło wartości rbs 30. Kowal Henzold przyznaje, że u niego znajduje się różne 

sztuki stelmarskie, które wziął od zmarłego dziedzica w szacunku rubli 30. 

Dochody z propinacji wydzierżawionej Kacprowi Wiśniewskiemu wynoszą 7 tys. rbs i 

pokryły długi zaciągnięte od różnych osób. 

 

Długi na hipotece objawione; 

u Towarzystwa Kredytowego 

Ziemskiego 

4.950 

rbs 

u  Dionizego Jankowskiego 1.380 

rbs 

dla .... zduńskowolskiego    300 Kolińskiego    270 

dla Puchalskiej  4.950 Jakuba Neümana 2.025 

dla Adama Sulimierskiego 12.750 dla Kempińskiego    450 

pożyczka od skarbu na budowę 

ratusza 

 3.000 dla Siemińskiego    675 

dla sukcesorów Olędzkiego  2.250 dla Turneckiego    900 

na Stęsicach u Tow. Kredytowego  2.475 dla Arleta    750 

dla Dezyderiusza Zagórskiego 11.250 dla Langera    405 

dla sukcesorów Langera    900 Juliusza Złotnickiego 6.800 

dla Mniszewskiej    900 dla Dezyderiusza Zagórskiego 21.569 

dla Franciszka Mniszewskiego  1.290 Hillera Warszawskiego i 

sukcesorów. 

1.200 

na Polkowie dla Tow. Kredytowego  2.250 sukcesorów Kempińskiego    795. 

kanon roczny skarbowy  8.256 Antoni Kebel ze Zgierza    735 

Hillera Warszawskiego i jego 

sukcesorów 

 2.925 Michał Uznański w Sieradzu    300 
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dla Adama Sulimierskiego  7.500 Kacper Wojczyński za drewno     19 

Jakub Warszawski    477 Kacper Wiśniewski    471,40 

M. Bergman    636 Jakub Frendel z Aleksandrowa    135,65 

Szymon Rowicki    345 Ger. Bergman    123,60 

Stanisław i Marianna Czekayscy    150 sukcesorzy Izraela Fayansa    795 

Marek Łęczycki     28,65 sukcesorzy Michała 

Brzezowskiego 

1.380,60 

Dyonizy Jankowski za trunki     42,50 Andrzej Fryciel     25,53 

Jan Ostrowski kontroler skarbowy    450 Adam Sulimierski    104,67 

doktor Neyman za wizyty    381 Zieleźniewski - poczmistrz    300 

zaległe zasługi służących    300   

 

koszta kuracji ostatniej choroby, pogrzebu, opieczętowania, spisywania pozostałości, według 

szczegółowego raportu – 1800 rbs. 

Zebranie sumy czynnej; Tytuł   I  108.168,80 rbs nieruchomości 

                                        Tytuł II    12.751,26 wierzytelności 

                                        Tytuł III        674,81 ruchomości 

bilans; masa czynna     121.594,87,  masa bierna      114.457,28  pozostaje masy czynnej 

7.137,59 rbs 

Należy się Towarzystwu Kredytowemu i skarbowi, procentu renty gruntowej z roku 

bieżącego – nie obliczone. 

Osoby obecne przy śmierci zmarłego; Konstanty K..owski–lokaj, Jan Szykulski–kucharz, 

Justyn Stanisławski i Antoni Zmierzchowski–lokaje 

Całą spuściznę i papiery familijne otrzymał Juliusz Złotnicki, dziedzic beneficjalny.  

I tu historia się powtarza, Juliusz Złotnicki podobnie jak ojciec odziedziczył same długi. 

Jest początek 1848 roku w Europie rozpoczyna się kryzys ekonomiczny, który w Polsce nasili 

się w latach 1854-58, potem przemysł włókienniczy czeka kryzys surowcowy, związany z 

wojną domową w Ameryce. Nie będą to dobre czasy, ani dla miasta przemysłowego, ani dla 

jego właściciela. 

Juliusz planował zainwestować w przemysł spożywczy. Zamówił machinę parową i 

przyrządy do produkcji krochmalu, w fabryce machin Andrzeja hrabiego Zamoyskiego w 

Warszawie. Miał wpłacić a'conto 1192 ruble, zrezygnował jednak z tego pomysłu, 

zostawiając maszyny do dyspozycji fabryki. 

Złotnicki próbuje jeszcze rozpaczliwie walczyć  utrzymanie majątku, ale ostateczny cios 

nadchodzi w 1864 i 1868 roku po zniesieniu pańszczyzny i uwłaszczeniu chłopów. 

Propinacja, która była głównym dochodem z majątku zostaje zastąpiona rządową akcyzą. 

Osadnicy przestają płacić czynsze, tak że dochodów z majątków nie ma żadnych. Zostają 

podatki, które trzeba regulować.  

Juliusz wyprzedaje wszystkie swoje nieruchomości w mieście. W roku 1865 sprzedaje 

Leonowi Sikorskiemu, lekarzowi za 4500 rbs, ..dom masiv murowany, stanowiący mieszkanie 

dworskie, oficynę masiv murowaną piętrową cynkiem pokrytą z ogrodem owocowym i 

warzywnem i zabudowaniami to jest: stajniami, wozownią, oborą stodołą, z placami do 

mieszkania dworskiego należącymi. Wszystkie te nieruchomości w Jurydyce miasta Zduńska 

Wola numer 1. Posiadanie naturalne domu głównego "dworem" zwanego już dawniej Sikorski 

odebrał, zaś inych budynków z komornem od lokatorów; Feliksa Piotrowskiego i Ludwika 

Hajęckiego w dniu dzisiejszym. Ogród oddzielony jest z lewej i prawej strony murem z cegły 

palonej, podwórze z zabudowaniami również murem z cegły jest opasane. Stajnie drewniane 
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trzy w miejscu Góra są oddzielne
122

.Sprzedał również dwór gościnny, czyli ratusz Zeligowi 

Herszpinker za 5600 rbs. 

Sytuację jeszcze próbuje ratować zięć-Leon Walewski, odkupując dobra w 1874 roku, ale i on 

wytrzymuje tylko trzy miesiące i odsprzedaje majątek Izraelowi Tykocinerowi kupcowi z 

Kalisza. Ten ostatni włącza jurydykę w obręb miasta. 

I tak kończy się historia rodziny Złotnickich od czterech pokoleń związanych z dobrami 

zduńskowolskimi. Utracili wprawdzie majątek, ale zyskali trwałą pamięć mieszkańców jako 

założyciele miasta. 

 

Rys. 12. Dwór i browar w końcu 19 wieku w Zduńskiej Woli 

 

Na koniec mocno wyidealizowany obraz Zduńskiej Woli z encyklopedii Olgelbranda z 

1868 roku...własność od dawna rodziny Złotnickich, osada fabryczna słynąca z wyrobów 

lnianych, bawełnianych i sukna. Miasto to w naszych czasach wyrosłe, coraz bardziej się 

upiększa, przybyło tu wiele nowych domów, a świeże wyrestaurowane zabudowanie w 

czworobok na środku rynku, mieszczące ratusz, wewnątrz którego znajdują się jatki, a 

zewnątrz kilkanaście sklepów, urządzonych na sposób dworu gościnnego, niemałą są wygodą 

mieszkańców. Cała główna ulica, którą szosa do Sieradza przechodzi, zupełnie i pięknie jest 

zabudowana, a czystość i porządek wzorowo na miejscu utrzymany. Najdłuższa zaś, bo 

przeszło dwie wiorsty licząca ulica, prowadząca ku miastu Burzeninowi wraz z 

przedmieściem, podobnież dobrze zabudowana, zaludniona jest najwięcej przez fabrykantów. 

Ogólna liczba ludności wynosi 7979 głów, pomiędzy którymi Niemców 3759, a żydów 1532. 

Domów murowanych ma 96, drewnianych 326. 

Jest tu magistrat, stacyja pocztowa. Fabryk sukna 3, fabryk wyrobów bawełnianych 

znaczniejszych 22, pomniejszych 250, fabryka wyrobów lnianych Hillego, tkanin 

półjedwabnych Straussa, fabryka plecionek łyczkowych. Jarmarków odbywa się 6 w roku.                                     

                                                        ♦ ♦ ♦ 

                                                 
122

 notariusz Zborowski 1865 k.211 
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 III. Dodatek 

Nadania osad wieczysto-czynszowych w dobrach zduńskowolskich. 

Nie są to na pewno wykazy kompletne, ale ukazują kierunki w jakich podążała gospodarka 

rolna w tamtych czasach. 

 

Wieś Stęszyce  

 

Nr aktu 

Notarialnego 

Data aktu Nazwisko i imię 
osadnika 

Uwagi 

113 29.04.1824 
Krystian Rifsman 

ze Śląska, 1 huba gruntu za 500 

talarów. 

227 10.07.1824 Florian Walter 4 morgi gruntu za 400 zł,  

163 22.05.1826 Jan Krystian Krauze rolnik, 32 mg z domem za 475 

talarów 

164      ,, Karol Frydrych Rudolf rolnik, 14 mg 

313 23.08.1827 Józef Kuchnel rolnik, plac 16 mg z budynkami 

100 14.04.1828 Samuel Ludwig nr 40 13 mg 

101    ,, Wojciech Swedkowski  

.... 

nr 27 kołodziej 12,5 mg 

102    ,, Pawel Poradziński  nr 15, 15 mg 

103    ,, Gotfryd Szufller  nr 12, 15 mg 

104    ,, Wilhelm Bielaw nr 7, 12 mg 

105    ,, Abram Preysler nr 8, 16 mg 

106    ,, Gotlib Wurfel  nr 16, 17 mg 

107    ,, Jan Frydrych Berndt nr 22, 30 mg 

108    ,, Łukasz Langier nr 16, 15 mg 

109    ,, Antoni Repik nr 23, 8,5 mg 

65 10.01.1829 Ernst Gollob Langsch nr 4, 16 mg za 1600 zł 

Dziedzic nadał pastwisko; Janowi Zugrt, Wilhelmowi Bielan- staremu, Georg Schidler. 

Filipowi Ludwikowi Georga, Weikt, Laurenty Kolbe, Ernest Lauksz, Gotfryd Ryffer i innym 

okupnikom morgów 199 w Stęszycach w 1826 r 

 

Wieś Ogrodzisko – umowa z 9.09.1837 
374 Józef Reinzech      24 nr 30 mg 480 Franciszek 

Oleszczyk 

28  5 

481 Andrzej Wolski  5 D  7 mg 548 Sebast. 

Mądruchowski . 

19 30 

480 Jan Orłowski  5 B  7 mg 479 Gotfryd Berger  5 A 10 

477 Grzegorz Kubiak  2 D  5 mg 478 Feliks Kujawski  1 A  5 

437 Jan Wojciech Fiszer    5 mg 475 Jan Heinrich Grosze 5 A  6 

432 Mikołaj Hayman  4  476 Franciszek 

Domagalski 

35  5 

430 Jan Kostner 6-7  422 Jan Mikołaj Wohner  5 10 

383 Roch Architekt 12,18 20, 10 418 Wilhelm Bergman 14 20 

382 Carl Brok 17 10 mg 417 Jan Schauerhamer 15 30 

381 Jan Jankowicz 22  5 mg 391 Walenty Stawiński 1 C 10 
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380 Ignacy Kail 23  390 Jan Dreszer  7 10 

379 Frantz Rezler 25 20 mg 389 Daniel Szubert  8 A 10 

377 Stanisław Sadowski 3,4 10 mg 7,5  387 Jan Schenborn  8 

B 

15 

376 Johan Hekerther + 

dom 

 4 B  7,5 

mg 

386 Włdysław 

Dybczyński 

 9 25 

375 August Szubert  20 

mg 

385 Andrzej Libische 10 15 

423 Julian 

K.Unbochamer 

5a  10 

mg 

384 Paweł Szybiński 10 15 

422 Katarzyna 

Wojewoda 

3a 10 

mg 

1840r. Jan Kostner 6,7 3 mg 

1840 Mikołaj Wohner 5a 10 

mg 

,, Mikołaj Hayman 4 e 5 mg 

,, Jan Wojciech Fiszer 2 d  5 mg     

 

Poręby – umowa z 8.09.1837  
378 Mikołaj Egier   nr18.. 15 mg 400 Józef Szmidt nr 9 10 mg 

393 Anna Szenke 19 10 mg 401 Frydrych Meier  8 15 mg 

394 Gotlib Nitzke 20 15 mg 402 Ignacy Henke  6 15 mg 

395 Józef Głowacki 11 20 mg 403 Stanisław Szymański  5 10 mg 

396 Jan Rozenau 16  5 mg 404 Jan Straus  4 10 mg 

397 Marcin Tayge  2 10 mg 405 Stanisław 

Tomaszewski 

 3 10 mg 

398 Gotlib Peter 20 10 mg 406 Jan Butler  1 15 mg 

399 Jan Rotke 17 20 mg 408 Frydrych Hofman  1A  5 mg 

392 Jan Hauge 13  5 mg 416 Jan Gotlib Priszman 14 10 mg 

 

 

1840 r. Wojciech Augemuller 5a 10 mg 1840 r. Frydrych 

Stodler 

9,10 20 mg 

,, Jan Mikołaj Kempt 16  5 mg ,, Izrael Szubert 8b  5 mg 

,, Małgorzata Szulteisen 12b 5 mg ,, Jan Mikołaj 

Frydrych 

12 10 mg 

Zduny – umowa z 9.09.1837  
412 Alojzy Trieb. 42 B  10 mg  

... 

436 Józef Lindner 91  5 mg 

413 Jozef Noskowski 19 10 435 Frantz Fogel 18  6 

453 Frantz Fogel 18  6 434 Antoni Fogel 92  5 

547 Józef Kernich 23 B,C  7 433 FrantzKuchnel 87  5 

481 Jan Nowak 51 B  7 432 Johan Gotfryd 

Marek 

39  5 

168 Antoni 

Chaberkowski 

67 19 431 Józef Gospodarz 22 12 

439 Krzysztof Elsner 29  5 430 Stanisław Zieliński  8  4 

438 Józef Szechner 89  5 429 Laurenty Baier 23  8 

437 Antoni Mulhausen 88  5 428 Michał Greif 40  8 
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421 Michał Wicha 94  3 427 Frantz 

Bundermaier 

38  5 

422 Kasper Krebs 62 15 440 Frantz Józef 

Raschwer 

27  7 

423 J ózef Krebs 62 B 15 441 Antoni Wandroske 20 15 

424 Fryderyk Niszke 60 15 442 Antoni Gerlach 83  5 

425 Antoni Adamiak  7 B  7 443 Barbara Munitz 30  5 

426 Antoni Boczek 57 15 ,, Henrietta Muler ,, ,, 

456 Józef Pohl 61  7 445 Gotfryd Szpitye 93  5 

464 Marianna 

Lachman 

53 15 446 Jan Gesing 33  5 

465 George Wagner 67  7 447 Antoni Wagner 28  5 

467 Stanisław 

Domagalski 

66  7 448 Antoni Wagner 28  5 

468 Wojciech 

Chmieliński 

44  5 449 Wentzel Pilner 82  6 

469 Ludwik 

Półgrabiak 

48 B  7 450 Jan Światowy 12 10 

470 Jan Bulle 59  6 451 Piotr Półgrabiak 68 15 

471 Franciszek Gulert 70  9 453 Benjamin Arnold  5  7 

472 Georg M. Henkel 71  9 454 Józef Traube 32  5 

506 Antoni Kuking 30  5 455 Józef 

Andrynarczyk 

20 10 

508 Łukasz Kubiak 48 A  7 515 Stanisław 

Półgrabik 

43  5 

509 Grzegorz Olejnik 58 10 514 Tomasz 

Krzysztofia 

26 B  7 

511 Jakub Grobelny 54 15 13 Antoni Oleszczyk 56 

B 

 7 

512 Michał Oleszczyk 56 A  8 4045 Jan Frydrych 

Grosch 

90 dom 

377 Filip Stephan 1839 

r. 

16/17 10 

mg 

405 Bernard Ohrland 62a 15mg 

 
Stęszyce Opiesin 1827, 1828 rok 

127  3 Roch Staszkiewicz  10 mg  116 20nr Jan Gotlib Muchl 15 

mg 

126 46 Jan Tomaske 15 mg 115 13 Jan Karol Gutt 15 

mg 

125 41 Marcin Neyman 15 mg 114 19 Gotfryd Hoffmann 

. 

 6 mg 

124 35 Jan Kiynke 35 mg 113  2 Józef Krauze 1 

chuba 

123 45 Karol Kellert 15 mg 112 21 Krzysztof Krauze 11 mg 

122 29 Gotfryd Bernott 15 mg 111  9 Gotlib Trautman 15 mg 

121  7 Jan George Szylke 30 mg 109 2

3 

Antoni Repik 8 ½  

mg 

120 34 Paweł Kujawski 15 mg 108 1

6 

Łukasz Langier 15 mg 
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110 11  Johan Gotfryd Mathias 10 mg 106 1

6 

Gotlib Wurfel 17 mg 

107 22 Jan Frydrych Berndt 30 mg 105  

8 

Abram Preysler 16 mg 

103 12 Gotfryd Suttler 15 mg 104  

7 

Wilhelm Bielaw 12 mg 

101 27 Wojciech Szwedkowski - 

kołodziej 

12 ½ 

mg 

102 15 Paweł Poradziński 17 mg 

256  Grzegorz Weychman 

młynarz 

 9 mg 100 40 Samuel Ludwig 13 mg 

333 46A Tomasz Lewandowski  8 mg 334 20A Daniel Lang  8 mg 

335 13 Jan Krzysztof Siminer 15 mg 337 49 Józef Jakubowski 75 mg 

338 19 Urban Wacławski 1chuba 341 49 Jan Makociński 30 mg 

340 12 Wawrzyniec Urbański 1 

chuba 

487  1 Wawrz. Jerzyński   7 mg 

342 43B Stanisław Wojciechowski 15 mg 1829  Erus Gollob 

Langsch  

16 mg 

366 15 Jan Choienkowski 15 mg 1828 40 Samuel Ludwig 13 mg 

 

129  10 Antoni Kupr 15 mg 

177 16.04.1828 nr ..9 Wawrzyniec Jerzyński   .... grunt 15 mg 

178 ,,     16 Sebastian Modrakowski grunt 15 mg 

179 ,,     21 Jan Binder grunt 15 mg 

180 ,,    42 B Franciszek Kellert grunt 15 mg 

181 ,,     8 Wojciech Wilczyński grunt 15 mg 

182 ,,    18 Michał Wiśniewski grunt 15 mg 

183 ,, 5 i 1 A Marcin Królikowski grunt 30 mg 

184 ,,    43 A Marcin Brodzki grunt 15 mg 

146 ,,     1 Daniel Wilczyński 30 mg 

145 ,,     1 Andrzej Wolaski 30 mg 

144 ,,    30 Jan Krzysztof Getzyng 19 mg 

143 ,, 38,39 Krystian Wilczyński 15 mg 

142 ,, 28 Gotlib Szultz 15 mg 

141 ,, 33 Jan Kurtz 15 mg 

140 ,, 22 A Jan Kupsz 15 mg 

139 ,, 37 Gotlib Wilczyński 14 mg 

138 ,,  2 Andrzej Gering 30 mg za 500 zł 

137 ,, 24 Franciszek Woskowski 7 1/2 mg 

136 ,, 17 Bernard Kups 30 mg za 500 zł 

135 ,,  6 A Jan Scholtz 22 1/2 mg za 375 zł 

134 ,, 25 Marcin Nowak 7 ½ mg 

133  36 Karol Wilczyński  8 ½ mg 

132  48 Krystian Cyk  10 mg 

131  32 Szczepan Jackiewicz  7 ½ 

424 26.11.1839 44b Karol Keller 7 ½ mg 

426 ,, 44c Gotlib Beider 3 mg 

425 ,, 44a Józef Albert 7 ½ mg 

 

Kawęczyn  
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151 Jan Fryderyk Konrad – rolnik, dom stodoła, chuba ziemi nr 

117 Gotfryd Huller, 37 morgów nr 2 

118 Jakub Rosie- krawiec, 10 ½ morgi nr 6 

119 Jan Gotlib Fogel, 22 morgi nr 3 

131 Melchior Heydrych, 30 mg nr 4 

 

 

 

Sprzedaż i nadania gruntów w mieście Zduńska Wola 

 
Nr 

aktu 

Data Adres Imię i Nazwisko Uwagi 

 4.09.1809 przy drodze Fryderyk Rohl 1 morga na budowę wiatraka 

za 2700 

 1812  dla proboszcza grunty kościelne 98 mg 

35 10.08.1813 na Czekayu Jan Królikowski plac z zabudowaniami 

307 2.08.1820 trakt 

warszawski 

Jakub Warszawski dom nr 13 z zabudowaniami 

za 700 zł 

308 ,, przy rynku nr 8 Gabriel Bornstein dom z zabudowaniami po 

Czekalskim 

55 21.04.1820 Sieradzka nr 6 Andrzej Szyndler cieśla, bezpłatnie 

plac,cegła,drewno 

56 ,, Sieradzka nr 14 Jan Jochym szewc 

76 9.03.1821 przy mł. Kazek Jan Skórczyński kowal, grunty przy młynie 

Kazek 

156 28.04.1821 ul.Stefana nr 20 Johan Fryderyk 

Blaichtz 

dom z placem, 3 morgi gruntu 

za 353 zl czynsz roczny w 

dwu ratach 16 zł 

157 ,,  Fr.Przedwojska dom z gruntem za 900 zł, 

czynsz 16 zł 

223 20.06.1821 przy rynku Dawid Trautman stolarz, dom z placem za 630 

zł 

227 20.06.1821 przy rynku Dawidowicz Ozyer grunty dawno oddane i 

zabudowane,  

,, ,, ,, Siemia 

Bacharzyna 

                ,, 

,, ,, ,, Abram Wrocławski                 ,, 

,, ,, ,, Jakub Jekiewicz                 ,, 

,, ,, ,, Antoni Czerkaski                 ,, 

,, ,, ,, St, Przyrodzki                 ,, 

,, ,, ,, Mikołaj Chaberek                 ,, 

,, ,, na Kazku Paweł Kasek                 ,, 

,, ,, na Kaflu Bonifacy Rzepecki                 ,, 

 11.11.1822  Ferd.Stegman farbierz, 2 place 

308 24.09 1823 na rynku gmina żydowska dom pod trzema gwiazdami 

na bużnicę 

85 13.04.1824 ul.Juliusza Gotfryd Hofman sukiennik, 6 mg, 1mg na 

pastwisko 
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86 ,, przedm.Warsz. Martin Prostnak farbierz, jw do zabudowy 

87 ,,        ,, Anton Piltz płóc. z Czech, 10 mg, dom, 

krowa 

88 ,, ul.Petroneli Konstancja 

Wojciechowski 

3 morgi gruntu, 1 morga 

pastwiska 

89 ,, ul.Juliusza Juliusz 

Hekuschod 

suk. 3 mg gruntu, 1mg pastw. 

za 130 t. 

90 ,, przedm.warsz. Johan Blobel ze Śląska, 10 mg, dom za 25 

talarów 

105 29.04.1824 ul.Juliusza Jan Karol Kacper 

Schonau 

drukarz kartonów, 6 mg, 

dom, 2mg pastwiska za 490 

tal, czynsz 2 duk. 

109 ,, ul.Stefana Weronika 

Olszewska 

plac 3 morgi, 1 mg pastwiska, 

2tys.szt cegły, 9 sosen, 

pozyczka 600 zł, suk. 

110  ,,  Fryderyk Strecker suk. 3mg, nowy dom, 130 

talarów 

111 ,, ul.Petroneli Wilhelm Knoll 3+1 mg, 900 zł, czynsz 19 zł 

112 ,, ul.Stęsicka Hiller Warszawski domz placem 3+1 mg, 1380 

zł 

135 13.05.1824 ul.Juliusza Samuel George suk. dom, 3+1 mg za 130 

talarów 

139 18.05.1824 ul.Honoraty Marcin Arlet młynarz, 3 morgi gruntu, 1 

mg.pastw. 

140 ,, u.Petroneli Jan Guderski 3mg gruntu, 1mg pastw. za 

100 zł 

141 ,, ul.Petroneli Andrzej Kadach sukiennik jw. za 210 talarów 

148 19.05.1824 ul.Petroneli And. 

Michalczewski 

3 mg gruntu, 1 mg pastwiska 

149 ,, ul.Petroneli Karl Gotfryd Puppe sukiennik jw.  do 

zabudowania 

150 ,, ul.Juliusza  Johan Gotlib Linke ogrodowy jw 

151 ,, u. Petroneli Jan Lechman płóciennik jw 

152 22.05,1824 ul.Juliusza Jan Glafs bednarz plac do zabudowy 

 ,, Przedm.Warsz. Józef Weykert 5 morgów do zabudowy za 

7,5 talara 

153 ,, Przedm. Warsz. Jan Wojciech Adolf prządka, 10 mg do zabudowy 

za 15 tal 

154 ,, Przedm.Warsz. Jan Punkert cieśla 5 morgów 

155 ,, ul.Petroneli Konst.Librowski 3 mg i 1 mg pastw., dom za 

560 zł 

156 ,, ul.Juliusza Błażej Jakubowski organista, 3mg gruntu, do 

zabudowy 

157 ,, ul.Honoraty Benjamin Minch płóciennik, 4 mg z domem za 

130 tal. 

158 ,, w Rynku Józef Czekayski rymarz, 6 mg gruntu, 2 mg 

pastwiska 

159 ,, Przedm, warsz. Jan Gotfryd Szoppe 10 morgów 

160 24.05.1824 Przedm.Warsz. Fryderyk Heuser płóciennik, 10 mg, dom, 
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krowa  

225 09.07.1824 przy Rynku Johan Ant. Brukner garncarz, 4 morgi za 185 

talarów 

226 ,, ul. Honoraty August Frantzki młynarz, 1mg na wybud. 

wiatraka 

285 7.08.1824 ul.Stefana nr 

36 

Wołek Langer 4 morgi 

444 29.12.1824 przy Rynku Franciszzka 

Przedwojska 

plac i dom kupiła za 228 zł 

92 18.03.1825 Rynek 77 a Jakub Frenkel plac za 300 zł, czynsz 15 zł 

145 30.04.1825 ul.Złota  Marianna Dunin mąż Wojciech suk., plac 4 

morgi 

147 ,, ul.Stefana 9 Karol Schenau falbierz, dom po Karolu 

Helich 

148 1.05.1825 ul.Złota Zygmunt Graetz dom, plac 3mg i pole 3 mg 

267 8.07.1825 ul.Petroneli 

299 

Andrzej Kaday suk. 3 morgi do zabudowy 

340 1.09.1825 Rynek Maciej Kaliński dom szkoła zwany za 1800 zł 

348 9.09,1825 ul.Stefana Gaspar Olszewski dom, czynsz 38 zł 

 

365 16.10.1826 ul.Maurycego 

133 

Franciszek 

Raycherd 

murarz, plac do zabudowy 3+ 

1mg czynsz roczny 4 zł 

368 ,, Maurycego 92 Andrzej Szliwke plac do zabudowy  3+1 mg 

369 ,, Maurycego 93 Wawrzyniec 

Ottomański 

dom z placem 3+1 mg, 

dawniej Carla Lindner 

108 10.04.1826 ul. Stefana Fajbuś Opatowski dom z placem- kuźnia za 

1800 zl 

295 16.08.1826 ul.Maurycego Mikołaj 

Zegarowski 

plac nr 50, 3mg 

362 15.10.1826 ul.Honoraty Józef Resel sukiennik, dom, plac 3+1 mg, 

175 tal.    

364 ,, u. Stefana 65 Gotfryd Denke sukiennik dom z placem 3+1 

mg 300 t 

147 ,, Petroneli 316 Gotlib Rache  3mg gruntu, 1 mg pastwiska, 

nr 321 

148 ,, Honoraty 240 Franc. Eberman dom z placem 3 mg za 130 

tal. nr 205 

149 ,, Honoraty 205 Beata z Haynów i 

Karol Gotlib 

Rytter 

dom z placem 3+1 mg, nr 

katastru ogniowego 240 

150 ,, Petroneli 

237 

Maciej Starnacki plac 3+1 mg, nr 271 

151 ,, Petroneli 327 Adalbert 

Heydrych 

plac 6 +1 mg, nr 333 

152 ,, Piwna 371 Antoni Muller 

junior 

plac 10 mg, nr 371 

153 ,, Jurydyka 4 Antoni Muller płóciennik plac 3+ 1 mg, nr 

342 

155 ,, Honoraty Marcin plac 5+1 mg, nr 242 
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Pilakowski 

156 ,, Juliusza 187 Bernard Walter szewc, plac 3+1 mg, nr 221 

157 ,, Złota 304 Frydrych Bahe dom z placem za 300 zł, nr 

310 

158 ,, Honoraty 196 Jan Faustmann dom z placem 3+ 1 mg za 60 

talarów 

159 ,, Rynek 335 Wawrzyniec 

Królkiowski 

plac 6+1 mg nr katastru 

ogniowego  

6-7 

160 ,, Rynek 190 Krystian 

Falkenberg 

plac 3+1 mg, nr 226 

 

161 15.04.1826 ul.Maurycego 

47/94 

Krzysztof 

Falkenberg 

plac 3 mg roli i 1 mg 

pastwiska 

162 ,, Honoraty 198 Antoni 

Chaberkowski 

plac 6+1 mg, nr 233 

163 ,, Rynek 71/137 Szymon Sarnecki plac 5+1 mg 

164 ,, Rynek 44 Antoni Czerkaski plac 3+3 mg 

165 ,, Rynek 191/227 Karol Dracheise dom z placem 13 mg 

166 ,, Rynek 189 August Wegfert plac 1+1 mg 

167 ,, Rynek 40/88 Jan Polkowski  plac 3+1 mg 

169 ,, Rynek 334/ 11-

12 

Piotr Królikowski plac 19+ 1 mg 

171 ,, Honoraty 231 Gotfryd Wagner plac 3+1 mg 

172 ,, Honoraty 202 Gotlib Huhan dom z placem 3+1 mg 

130 18.04.1827 Juliusza 188 Michał Grabia kowal ze Złoczewa dom po 

Tomaszu Urbańskim 

311 22.8.1827 Stefana 23 Jan Fryderyk 

Szulty 

3+ 1 mg, po Maruniu 

Neyman 

191 ,, Stefana 341/16 August Ernest 

Sidel 

plac 3+ 1 mg 

192 ,, Maurycego 

48/95 

Jan Ottomański plac 3+1 mg 

193 ,, Stefana 358/34 Frydrych Kartey plac 3+1 mg 

159 10.10.1827 Juliusza 85 Paweł Michel płóciennik , dom z placem 

160 ,, Złota 277 Florian Borkman płóc. dom z placem 6 mg 

161 ,, Złota 281 Florian Frenzel cieśla dom i 6 mg 

194 21.04.1828 Stefana 363/34 Krzysztof Pokrant plac 3+ 1 mg 

195 ,, Stefana 354/30 Jan Gotfryd Buhle  plac 6 + 1 mg 

196 ,, Stefana 346/21 Marcin Draheim plac 3+1 mg 

197 ,, Stefana 21/64 Ignacy Plewowski plac 3+1 mg 

198 ,, Stefana 14/57 Jan Sidel plac 3+1 mg 

199 ,, Honoraty 318 Michał Wiecha sukiennik plac do zabudowy 

3+1  

200 ,, Stefana 

360/36 

Krzysztof Sidel dom z placem 5+1 mg 

201 ,, Stefana 28 Jan Ketner dom z placem 3+1 mg za 

1ooo zł 

202 ,, Maurycego 290 Lorenc Roester plac 15 mg 
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212 ,, Stefana 366 Samuel Rohl plac 3+1 mg 

213 ,, Stefana 367 Gotlib Seidel plac 5 mg 

 

214 24.04.1828 ul.Stefana nr 367 

.... 

Wilhelm Wilde.......... plac 3+ 1 mg 

215 ,, Stefana 350 Jan Samuel Eitnef plac  3 mg 

216 ,, Stefana 361 Jan Kincel plac 3+ 1 mg 

217 ,, Stefana 13/56 Jan Fryderyk Fiedler plac 3+1 mg 

218 ,, Juliusza 82 Frydrych August 

Koerner 

plac 3+1 mg 

219 ,, Rynek 140 Jakub Białek plac 3+ 1 mg 

227 ,, Maurycego 

60/106 

Jakub Neyman 

młodszy 

plac 3+1 mg 

228 ,, Maurycego 55 Wojciech Klat dom z placem 3 mg za 120 

tal  

229 ,, Petroneli 315/320 Zygmunt Graetz dom z placem 6+1 mg 

230 ,, Stefana 19 Ludwig Gruning plac 3+1 mg 

231 24.04.1828 Juliusza 87 Gotlib Jan Bajer plac 3+1 mg 

232 ,, Maurycego 

57/103 

Krzysztof Klat plac 3+1 mg 

233 ,, Juliusza 84/151 Józef Szypt plac 3+1 mg 

234 ,, Juliusza 217 Albert Donat plac 3+1 mg 

2

35 

,, Maurycego 

56/102 

Edmund Kapper plac 3+1 mg 

2

36 

,, Stefana 24/349 Józef Kiedrowski dom z placem 3+1 mg 

2

37 

,, Maurycego 49/96 Karol Ludwik plac 3+1 mg 

2

38  

,, Maurycego 

61/107 

Jakub Neyman starszy plac 3+1 mg z domem 

2

39 

,, Juliusza 175 Jan Kuntz plac 3+ 1 mg 

2

40 

,, Ogrodowa 

108/130 

Bonifacy Czekayski plac 3+1 mg 

2

42 

,, Maurycego 

58/104 

Gotlib Gacki plac 3+1 

2

43 

,, Maurycego 

69/134 

Jan Kullig dom z placem 3  

2

44 

,, Juliusza 168/204 Jan Gaber plac 3+1 mg 

2

45 

,, Juliusza 173 Józef Wahl zegarmistrz, plac 3+1 mg 

2

46 

,, Petroneli 323/328 Jan Michał Lange plac 3+ 1 mg 

 

247 29.04.1828 ul.Juliusza 171/207.. Antoni Stawiński plac 3+1 mg 

248 ,, Honoraty 208/234 Franciszek Sylle dom  z placem 6+ 1 mg 

249 ,, Juliusza 92/158 Kaol Gotlib August plac 3+1 mg 

250 ,, Juliusza 170/206 Jan Szczepański plac 3+ 1 mg 
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251 ,, Petroneli 321/326 Krzysztof Marko plac 3+1 mg z domem 

270 1.05.1828 Belweder 247/ 280 Ferdynand Bayer dr medycyny, kamiennica 

plac  

271 ,, Złota 306/312 Szymon Bachliński plac 3+1 mg 

272 ,, Stefana 352/27 Antoni Schicht dom z placem 6+1 mg 

279 ,, Warsz.Przedm.118 Krystian Luke plac 3+1 mg, nr 165 

280 ,, Warsz. Przedm. 

184 

Antoni Ruger plac 10 mg 

281 ,, Warsz.Przedm. 124 Tobiasz Lorenc plac 10 mg 

282 ,, Warsz.Przedm. 132 Franciszek Wulner grunt 5 mg 

283 ,, Warsz.Przedm 164 Józef Zabel plac 3 mg, nr 203 

284 ,, Warsz.Przedm 121 Józef Hubel grunt 3 mg, nr 168 

285 ,, Warsz.Przedm. 128 Józef Resler grunt 5 mg, nr 176 

286 ,, Warsz.Przedm. 155 Franciszek Hermuth plac10 mg, nr 191 

287 ,, Warsz. Przedm. 

131 

Alojzy Fremraycg dom z placem 10 mg, nr 

179 

288 ,, Warsz.Przedm. 162 Florian Kel dom z placem 5 mg, nr 

199 

289 ,, Warsz.Przedm.12 Jan Krzysztof 

Schubert 

plac 5 mg, nr 170 

290 ,, Warsz.Przedm.127 Daniel Beygla  plac 5 mg, nr 173 

291 ,, Warsz.Przedm 161 Jan Nielegezes plac 15 mg, nr 197 

292 ,, Warsz.Przedm.151 Jan Franciszek 

Szultz 

dom z placem 10 mg, nr 

187 

293 ,, Warsz.Przedm.117 Karol Hofman dom z placem 6 mg, nr 

164 

294 ,, Warsz.Przedm.129 August John dom z placem 6 mg, nr 

177 

295 ,, Warsz.Przedm.126 Józef Eyzelt grunt 19 mg, nr 174 

 

296 03.05.1828 Warsz. Przedm. 

149 

Franciszek Neyman 

.... 

grunty 10 mg, nr 185 

297 ,, Warsz. Przedm. 

123 

Franciszek Kayzer grunty 10 mg, nr 171 

300 ,, Złota 288 Ferdynand Wurfel plac 6+1 mg 

301 ,, Złota 276 Gotfryd Schuller plac 3+1 mg 

302 ,, Złota 293 Efraym Schubert plac 3+1, nr 307 

303 ,, Złota 278 Franciszek 

Hertman 

dom z placem 3+1 mg nr 

299..... 

304 ,, Ogrodowa 110 August Schubert dom z placem 3+ 1 mg 

305 ,, Złota 294 Bartłomiej 

Jagodziński 
i Jakub Szmidt 

plac 3 mg 

306 ,, Jurydyka 2 Benjamin Frantzki dom z placem 3+1 mg 

307 ,, Jurydyka 5 Józef Aubryt dom z placem 3+1 mg 

308 ,, Farbiarska 1/44 Franciszek Ryl grunt 10 mg 

309 ,, Złota 309/314 Michał Szliwke plac 3+1 mg 

310 ,, Złota 287 Michał Wurfel rola 6+ 1 mg 

311 ,, Złota 285/304 Traugott Jan grunt 12 mg 
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Lachman 

312 ,, Juliusza 179/215 Jakub Szmid dom z placem 3+1 mg 

313 ,, Farbiarska 

5/48 

Jan Gotlib Muhl i  

Traugott Lochman 

dom z placem 5 mg 

314 ,, Złota  / 315 Alojzy Jaśkiewicz grunt 10+1 mg 

331 13.05.1828 Stefana 364/40 George Kant dom z placem 3+1 mg 

336 ,, Maurycego 39/ 103 Jakub Demke dom z placem 3+1 mg 

339 ,, Stefana 77 August Seidel plac 3+1 mg 

343 ,, Belweder 239/ 275 Samuel Gentsch kamienica 3+ 1 mg 

344 ,, Ogrodowa 105 Józef Wisławski plac 3+1 mg 

345 ,, Warsz.Przedm.125 George Frydr. 

Hirze 

plac do zabudowy 10 mg 

346 14.05.1828 Ogrodowa 101 Józef Gibs plac 3+ 1 mg 

347 ,, Paprocka 263/287 Jan Teltzel płóciennik, plac 5 mg 

 

348 ,, Warsz. Przedm. 153 Józef Jegier dom i plac 10 mg 

349 ,, Paprocka 263 Frantz Jerzyk plac 3 mg 

350 ,, Emerytury 259 Maciej Michalski plac 3+1 mg 

351 ,, Dolna 267 Franciszek Rachocki plac 3+1 mg 

352 ,, ul. Petroneli 314 Napoleon Wysocki plac 3+1 mg 

353 ,, Maurycego 63 Samuel Traugott Kunkel plac 3+ 1 mg 

 

354 ,, ul. Złota 275 Anton Klinger plac 3+1 mg 

355 ,, Złota 271 Karolina Bekoska dom z placem 3+1 mg 

356 ,, Maurycego 67 Józef Berkowicz dom z placem 3+1 mg 

357 ,, Petroneli 313 Frydrych Sarnacki plac 3+1 mg 

358 ,, Juliusza 183 Jan Ernst Nisner dom z placem 3+ 1 mg 

367 20.05.1828 Ogrodowa 109 Stanisław Czekayski dom z placem 3+1 mg 

368 ,, Warsz. Przedm. 150 Józef Krauze dom z placem 10 mg 

369 ,, Petroneli 322 Franciszek Pohl 3+1 mg 

370 ,, Juliusza 91 Wincenty Czekayski 3+ 1 mg 

371 ,, Maurycego 53 Michał Zeugmiler plac 3+1 mg 

372 ,, Warsz.Przedm.119 Franciszek Memet 6 mg 

374 ,, ,, nr 145 Antoni Oefenberger 30 mg 

375 ,, ,, 156 Antoni Piltz 10 mg 

376 ,, ,, 130 Laurenty Bejer 5 mg 

404 ,, Juliusza 211 Ludwik Hubner plac 3+1 mg 

405 6.06.1828 Petroneli 236 Wilhelm Gloatz dom z placem 3+1 mg 

406 ,, Ogrodowa 104 Salomon Dawidowicz i  

Wołek Blitzblaum 

plac 3+1 mg 

407 ,, Honoraty 225 Ernst Goerke dom z placem 3+1  mg 

 ,, Krak. Przedm. 166 Gotfryd Piltz dpm z placem 3+1 mg 

 

411 06.06.1828 Dolna 268 Józef 

Wojciechowski 

plac 5+1 mg 

412 ,, ul.Emerytury nr 

251 

Gotlib Moecke plac 3+1 mg 

412 ,, Stefana 11 Michał Seidel plac 3+ 1 mg 
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413 ,, Honoraty 207 Benjamin Fanstman dom z placem 3+1 

mg 

414 ,, Falbierska 3 Andrzej Drezner plac 2 mg 

415 ,, Emerytury 254 Łukasz Pawlak plac 6+2 mg 

416 ,, Złota 291 Idzi Chusiałkowski plac 6+ 1 mg 

417 ,, Stefana 30 Ludwik Szyndel plac 3+ 1 mg 

418 ,,  Juliusza 83 Karol Fryderyk 

Gerber 

   ,,   sukiennik 

510 5.08.1828 Honoraty 227 Benjamin Albrecht dom, plac 3+ 1 mg 

471 13.11.1829 ul. Honoraty 203 Józef Andrit dom po Józefie 

Redel 

175 15.05.1832 Honoraty Samuel Gentsch plac 3 mg 

423 5.09.1832 Jurydyka 3 Antoni Karol 

Muller 

płociennik, dom i 

plac 

437 25.08.1832 Stefana 362 Franciszek Lesch sukiennik, 5 mg 

410 28.08.1832 Honoraty Ferdynand Janik dom dawniej 

Albrechta 

164 12.05.1833 ,, Alojzy Burchert poprzednio 

Bergemana 

06 7.10.1828 ul.Belweder 240 Wilhelm Bergeman plac 3+1 mg 

22 28.10.1828 ul. Złota 273 Wilhelm Bergeman dom za 729 zł 

64 10.01.1829 Jurydyka 2 Benjamin Frantke handlarz, plac za 

72 zł 

67 ,, Juliusza 86 Leopold Mildner płóciennik, plac 

3+1 mg 

185 4.04.1829 Warsz. Przedm 

143 

Krystian Szubert 11 mg plac 

204 16.04.1829 Juliusza 177 Józef May plac 

207 ,, Juliusza 182 August Renner płóciennik, dom 

 

251 12.06.1829 Rynek 193 Szymon Sarnecki kamienica piętrowa za 

63oo  

332 15.08.1829 Stefana Michał Seidel dom za 1800 zł 

350 9.09.1829 ul. Belweder 274 Jan Keller burmistrz, dom za 3ooo 

zł 

105 17.06.1833 ul. Farbierska Maciej Koliński stelmach, łąka 2 mg 

194 8.10.1833 Honoraty 221 Jakub Ogiński plac 

37 31.01.1834 ul. Zamkowa 241 Leopold Hille dom murowany za 4200 

zł 

39 1.02.1834 Warsz. Przedm 

154 

Józef Andrit plac 10 mg 

219 23.07.1834 Petroneli 133 Antoni Łukowski dom 

35 17.01.1835 Przedm. Warsz. 

153 

Florian Keil po Mari Siegert dom 

224 20.06.1836 Jurydyka 19 Lorenc Zeug plac 3+1 mg 

226 ,, Jurydyka 12 Ignacy Lapi plac 3+1 ,g 

227 ,, Jurydyka 20 Krzysztof Lenge fabrykant bawełny 

228 ,, Juliusza 90 Franciszk Grahman  
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229 ,, Honoraty 197 Franciszek Hille dom z placem 

230 ,, Jurydyka 23 Józef Endler plac 3+1 mg 

279 23.07.1836 Farbierska 8 b Jan Jerberg sukiennik, plac 4 mg 

280 ,, Farbierska 8 d Marcin Draheim plac 

281 ,, Emerytury 240 Jan Hubel plac 3+ 1mg 

7 24.12.1836 Petroneli 324 Franciszek 

Zieleniewski 

plac 

103 19.03.1837 Jurydyka 22 Antoni   6 mg 

906 24.10.1837  Heinrych Buhle 4 mg 

335 16.08.1837 na Górach 226 Edward Bażan  

371 7.09.1837 Ogrodowa 96 Marceli Mąkowski 7mg 

411 ,, Ogrodowa 96 b Anton Hartman 2 mg 

412 ,, Jurydyka 13 August Koffman  

156 22.04.1838 Farbierska 8 c Frydrych Fidler 4 mg 

330 1838 Zamkowa 231 c Antoni Wyzner  

331 1838 Zamkowa 231 Benjamin Jensch plac 

 

263 30.07.1839 ul. Stefana Karol Szwartykowt plac 3+ 1 mg z domem 

414 26.11.1839 ul. Piwna 272 Jan Kuntze plac 10 mg 

404 ,, Emerytury 249 Karol Haydrych Kunzman dom  z placem 

407 ,, ul. Ogrodowa 

96 

Jan Gotfryd Borche plac 3+1 mg 

318 6.07.1840 ul. Piwna 372 Karol Hofrychter plac 3+1 mg, dom 

319 ,, ul. Góry  Franciszek Szwarty dom, plac po Józefie 

Szulc. 

432 5.09.1840 Jurydyka 30 Józef Michel plac do zabudowy 

433 ,, Juliusza 168 Bernard Piltz 3 mg 

434 ,, Jurydyka 32 Wencel Scholler  

491 1841 Góra 220 d Fryderyk Hoenberger dom z placem 

169 13.05.1843 Stefana 353 August Fidler  

251 27.08.1843 Jurydyka 29d Józef Lisner  

252 ,, Jurydyka 2a Benjamin Frantke 1 mg 

253 ,, Jurydyka 2b Jan Daniel Steinbricker 1 mg 

254 ,, Honoraty Karol Boni 1 mg 

255 27.08.1843 ul.Petroneli 

324  

Ignacy Lepin  

256 ,, ul. Petroneli 

322 

Frantz Pohl 3 mg 

257 ,, ul. Honoraty 

233 

Wilhelm Pitsch 3 mg 

258 ,, Jurydyka 33 Antoni Klinger kamiennica murowana z 

placem 

259 ,, Jurydyka 35 Antoni Henczel plac 

260 ,, Jurydyka 39 Ferdynand Sigismund .....   

261 ,, Jurydyka 29 b Antoni Rudolf plac 

262 ,, Jurydyka 3 Antoni Karol Muller  

263 ,, Honoraty 216 Józef Krauze Hon plac przy domu 

264 ,, Jurydyka 39 c Ignacy Herbrych dom drewniany 

265 ,, Jurydyka 34 August Jensch kmiennica 
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266 ,, w polu Szymon Sarnecki 3+3 mg – burmistrz 

267 ,, w polu nr 17 Haydrych Migula 3 mg 

     

 

 

 

 

 

 


