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lzhistorii WspÓlnoty Gruntowej w Siewierzul

Na przestrzeni wiekÓw zdarzyło się nieraz, że Siewierzanie zmuszeni byli walczyć
z mieszkańcami sąsiednich miejscowości o prawo korzystania z gruntÓw stanowiących ich
wspÓlnąwłasność. Znane sąwieloletnie spory z Boguchwałowicami i Brudzowicami. Chodziło
o możliwość korzystania z pastwisk i lasÓq co w istocie miało konkretny wymiar gosp odatczy.
Zachowało się oryginalne tłumaczenie protokotu, sporządzonego w języku rosyjskim' z rczprary
apelacyjnej z dnia 4lutego 1905 rokuo sesja numer 440 przed "Piotrkowskim gubernialnym do
spraw włościariskich Urzędem''. Autoręm tłumaczenia był Tomasz Stefariski. Rozstrzygnięcie,
ktÓre w świetle dzisiejszych ocen, miało charakter zbliżony do decyzji administracyjnej, zostało
podjęte przez wysokich urzędnikÓw Urzędu Gubernatora Piotrkowskiego. Rozprawie
przewodniczył, zastępując gubernatora, zarządzający Izbą Skarbową - W.W. IÓzęfowicz,
w składzie orzekaj ąpym uczestniczyli: W.F. Kriwcow. p'o. obowiązkowego członka Urzędu
oraz S'W. Czę|iszczew i K.N. de-Lazari - komisarze. Rozpatrywano skargę apelacyjną
(odwołanie) z dnia 12 września 1902 roku, sporządzoną przez pełnomocnika ''gromady

mieszczan osady Siewierz" - Franciszka Nawrockiego od wyroku (w istocie decyzji) "Komisarza
dla włościariskich spraw Będziriskiego powiatu'' z dnia |5 czerwca 1902 roku' numer 17. Na
rozprawie mieszczan osady Siewierz reprezęntował Florian Dziąbek, natomiast ze strony
''włoścjan wsi Boguchwałowice nie stawil się nikt'', chociaż węzwania otrzymali we
właściwym czasie, o czym raportował Urzędowi Gubematora .'miejscowy WÓjt Gminy''.

Decyzja z 4 lutego l905 roku koriczyła ponad pięćdziesięcioletni spÓr o część pastwiska
ztłanego ptzezSiewierzan .'Bagno'. lub ''Staw'', a przezmieszkaircÓw Boguchwałowic - nazywanego
''Pniaki.'. Konflikt dotyczył ostatecznie obszaru o powierzchni pięciu mÓrg (morga .

ok. 0,56 ha), chociaż wcześniej włościanie (mieszkaricy wsi.chłopi) pisali w skardze
o dziewięciu morgach. Z protokołu wynika, żze już' w 1854 roku mieszkaricy Boguchwałowic
skarżyli się .'asesorowi gospodarczemu'', że wybuchają kłÓtnie o ten teren. Zdaniem włościan
''działek'' (obecnie: działka) '.Pniaki'' położony by| między zachodnim brzegiem ,'Suchej Rzeczki''
w okolicach jej ujścia do Czarnej Przemszy, a lasem paIistwowym, natomiast mieszczanie
z osady Siewierz twierdzili, że ich grunty są po obu stronach tej rzeczki i granicząz lasem
pa stwowym. Nazwa "Pniaki", zdaniem mieszczan, jest wadliwie przypisywana spornemu
pastwisku, dotycry bowiem innego terenu, położonego z pofudniowej strony lasu pa stwowego,
przezkt ry przechodzi droga. Na mapach wsi Boguchwałowice, sporządzonych w 1875 r.'
przedmiot konflikfu oznaczony byłjako własność włościanska . bez określenia nazwy, natomiast
na mapach osady Siewierz t87 4 t., zaznaczot|o że jest to własność mieszczan nosząca nazwę
"Bagno".
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