
My, Piotr Myszkowski z Mirołla, z Bożej taski Biskup Krakowski,
Książe Siewierski, nadujerny . . .

/z historii WspÓlnoty Gruntowej w Sien,ierzlł/

Kiedy23marca 1958rokuPrerydiurrrPowiatowejNaodowej 'PowdawyZa:ĄRolnictr'ra-DzidUlrq(rci!
Rolnyclr w Zawierciu wydało zanądzetllepotecająge odebrarrie WspÓlnocie ,,całego majątku w i|o&:i l 000 ha |asÓw
onz około 300 haplacÓw łąk oraz innych uirytkÓw rolnych'' ro4oczęła się baralia o jej ratowanie. Zauąd wqpÓ,lt}oty
zunocił śę u wczas niezwłocznie do znanego katowickiego adwokata władysławaBugajskiego. Mecons Bugajski'
prowadząpyjuż od pewnego czasu sprawy WspÓlnoty, zacĄ intensył,nie povukiwać oryginalnph dokurn'errtÓw
potwiedząjqpyct'prawo whsrrości miesż<ancow Siewierza do rłtpÓlnych gruntow.

Jednym z kien:nkÓw było Arcłriwum Kurii Metropoliulnej w Kmkowie, gdzie przechowywany był oIyginał'
ryisarypo hcinie' ''EąnrilejuPiot.aMywkowskięo'''biskrpakrakowskięgo'księciasiewielskiego'nadmymiemon
siewierskim w Siewi tzadrua26 pidzlernika l580roku' Na prośĘ w. Bugajskiego w&chiwum Metopolita|nym
dokonano tłurnaczeniatego dokumentuAutorem tłumaczerria był pracowniklnstyh]tu Historii PolskiejAkademii NaJ<'
wÓvazas jeszcze magister StanisławKuraś pobm pracownik naukowy z tynrłem profesora" Wiarygodność tfunac'ania
vłamoęcalvmpofulsernpotrłiudzili: ksi{zCzedawSkowonachiwaiugArclriwumKurnMetopoliaĘjwlftaloł'ią
obecnie ernerytowarrypr.ofesor orazksiądz JÓzefMoro notariuszKurii.

P|zywilE dotrzvł tzech kwestii: najogÓ|nięirzeczbiorąp zwolnieniaod cb ''od żelazą soli' rłołÓw i vnąrtkich
innych towarÓw wszelkiego rodząiu'', zamiany dotychczasowego obowiązku odpracowania l dnia w czasie żniw
wfobmrkachlsią@lrchnaobowiąekzapłatywhścicielowiksiptwądorąkstamstysiewier*iego'"l0żotrbpienidzy
wmoneciepo|skiejhcąp,lzlotylp3lgroszy'' oraz darowiany gruntÓw. Dacz5ócą biskrł lrrakowski ksiąĘ śewiCIski
napisał: ''W imię fuskieAmen. Dla wiecznej rzeczypamięci. My Piotr Myszkowski z|v|ilrowazbĄbski Biskp
Iśakowski' Ksi@e Siewierski' podajemy do wiadomolści niniejsrym pismem naszym Wszystkim i każderyru
z osobną tak teraaiejsąyrą jak pranĄr; komunatym zależy, hlb ależnćmożn,że mąiąp whs|<a$ych tłlzgldadl
poaaanycnnasąrcnobpvdelimia*anamgosiewierzaqpost'zegliinyukieichpołoatie'zeznąsz :rynocądonailcpsąeh
nogąby zaliczoliii pragnąp' aby wspomożerriłaskąi hojnoś:Ęnasząpublicarie i prywah e z biegierrr czazuwi{<sze
z Wnaqmiertswoictt osiągali poż,ytki' im v'szystkim i icłlpmn.owitymnastwcom na.|P|iśmy i rndąiemyninięisryrr pisrręnr
naszymzaagodąwieleh')thtraci nav5rchpaMwilwnrukÓwnasagokoeiobkareakryolcalolrnkięonastgĘiąpe
nadanią wolności i t.lpra'wnienia: /. ../.Nakoniec daliśmy im i dąjerny na wieki niniejszym pisnern nasz5mr Ęi' kÓre
nazywąiąsię BactrcĘ położone koło wsi naszej Brudzowice, wktćrycłr uzytkowaniu doĘd Ę!i oraz Ęemy impefor
pavlo uĄ'tkowa'iatych łąĘ zbierania siana z nich i ichułwaniav dug s'^Ego Ęodobmia''

Uąn|o eth'rnacaniaJŻ'l^,ilęiu''tDzaldwbjoder'ząircdÓwwporndrzylemimęoraulłĄnnamnrryąfl*iego
zaeninismaqią,anstwowąi s{ani' o odzyskanie WspÓInoty. Ssrzakoric4ł się s:kcesarr w lipcu t !b0 rohr SzmĘ
wiodzę natemat \łspÓ|not grmtowydr' zdobyąprzy okaąii ratowania nasrej WqpÓlnoty' mecenas BugĘiski wykor4sd
w dysertaqii doldonkiej z zakresu pra:wa rzeczowego. Jederr z jej roztzldćlw prświpil wqpÓInotor' enmtovłnn"
jakoprz;'t<bdowiarc}nic.zryopałav&vrości' res.a@ln}łnulzcbelicr'iernwspÓhntyc.nu*owqiwSievicrzr.
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