Artur Paczyna
Najstarsze akta gruntowe Radzionkowa
Zbierając materiały do publikacji pt.: Malokowie z Radzionkowa i okolic, Chorzów 2019,
dłuższy czas spędziłem w Archiwum Państwowym w Katowicach (dalej: Archiwum),
przeprowadzając m. in. kwerendę aktów stanu cywilnego oraz zespołów zawierających
informacje na interesujące mnie zagadnienia. Wśród nich zwrócił moją uwagę zespół
1514 Akta gruntowe powiatu tarnogórskiego, zawierający zdeponowane dotychczas
w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach księgi, które
do Archiwum zostały przekazane na podstawie spisów zdawczo – odbiorczych
z 29 października 2010 roku, 13 października 2014 roku oraz 31 grudnia 2014 roku.
Akta gruntowe Radzionkowa - ujęte w 877 kartach wykazu, w XXIV tomach - zostały
przekazane do Archiwum na podstawie spisu zdawczo – odbiorczego z 31 grudnia
2014 roku. Sumarycznie jest to 1697 jednostek, którym nadano numery sygnatur:
od 10398

do 12095. Każda jednostka to średnio kilkaset kart. Zakres czasowy

radzionkowskich ksiąg gruntowych to okres od II połowy XVIII w. do zasadniczo
połowy XX w. Dotychczasj księgi gruntowe Radzionkowa nie zostały zindeksowane.
Z uwagi na zainteresowanie tematem radzionkowskich ksiąg gruntowych m.in. wśród
uczestników spotkań autorskich, postanowiłem podzielić się z szerszym gronem wiedzą
uzyskaną w trakcie ww. kwerendy.
Najstarsze zachowane akta gruntowe Radzionkowa zawierają dokumenty pochodzące
z XVIII wieku lub przełomu XVIII i XIX wieku. W sumie ustalono 27 sygnatur
jednostek dotyczących najstarszych nieruchomości radzionkowskich, zawierających
dokumenty sporządzone na pergaminie, w tym akta potwierdzające prawo do posiadania
gruntu, umowy i testamenty. Ponadto, księgi gruntowe zawierają akta stanu cywilnego:
wyznaniowe i cywilne oraz mapy sytuacyjne. Są one nieocenionym źródłem
historycznym dotyczącym nie tylko kwestii stosunków własnościowych i agrarnych
w Radzionkowie, ale również stosunków językowych i społecznych. Dla potomków
osiemnastowiecznych mieszkańców Radzikonkowa, to nieocenione źródło w badaniu
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przeszłości swoich rodzin.
Zwraca uwagę fakt, że dokumenty sporządzane były nie tylko w języku urzędowym,
tj. niemieckim, ale również w języku polskim w jego staropolskiej wersji, zawierającym
nie tylko gwarowe zwroty i wyrażenia. Przykładem tego może być stosowana
w Radzionkowie jeszcze w drugiej połowie XIX w. polska miara powierzchni
nieruchomości - jutrznia,

która używana na terytorium Rzeczypospolitej Obojga

Narodów w okresie jej istnienia, została wyparta przez niemiecką morgę i nie była już
używana w tym okresie na terenach polskich pod zaborami.
W celu zilustrowania bogactwa jakie jest zawarte w księgach gruntowych, poniżej
zamieszczono skany przykładowych dokumentów.
Akta stanu cywilnego

.
Świadectwa zgonów siodłoka Józefa Matejczyka i jego zstępnych wystawione w 1826 i 1829 r. przez
proboszcza parafii św. Wojciecha w Radzionkowie - ks. H. Zagalskiego.
Źródło: AG TG, Radzionków, sygnatura 10420, karta wykazu 17, kk. 83 i 126.
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Umowy.

Umowa kupna – sprzedaży gruntu wraz z domem pod lasem zawarta 4 stycznia 1781 roku pomiędzy
Łazarzem Hrabią Henckel von Donnersmarck a Kazimierzem Malokiem – kopia z 28 stycznia 1802 roku.
Źródło: AG TG, Radzionków, sygn. 10457, karta wykazu 49, kk. 46-47.

Przykładowe rodzaje map i planów sytuacyjnych występujące w najstarszych
radzionkowskich księgach gruntowych

.
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Testamenty.
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Pierwsza strona testamentu sporządzonego w formie protokołu w dniu 23 grudnia 1864 roku w języku
polskim, zawierającego ostatnią wolę siodłoka Adama Wrodarczyka.
Źródło: AG TG, Radzionków, sygnatura 10423, karta wykazu 19, k. 337.

Najstarsze księgi zasadniczo dotyczą gruntów siodłaczych i zagrodniczych, których
właściciele byli sygnatariuszami Urbarza radzionkowskiego z 21 listopada 1785 roku,
regulującego powinności feudalne 59 radziańczan – posiadaczy ziemskich wobec
Łazarza Hrabiego Henckel von Donnersmarcka, w tym należne czynsze, służbę
wykonywaną ręcznie lub z zaprzęgiem. Dodatkowo wskazano w nim powinności
karczmarzy i komorników. Przy okazji, potwierdzono prawo włościan radzionkowskich
do uprawianej przez nich ziemi.
Ponadto, najstarsze radzionkowskie księgi gruntowe zawierają także informacje
o gruntach nabytych przez włościan w drodze transakcji handlowych.

Nazwiska siodłaków występujące w najstarszych księgach gruntowych Radzionkowa:

Marcin Musiał

– karta wykazu 12 – sygnatura: 10414

Wojciech Sitko

– karta wykazu 14 – sygnatura: 10417

Józef Matejczyk

– karta wykazu 17 – sygnatura: 10420

Marcin Tyczka

– karta wykazu 19 – sygnatura: 10420

Wojciech Matejczyk

– karta wykazu 25 – sygnatura: 10426

Wojciech Tobor

– karta wykazu 26 – sygnatura: 10427

Wojciech Pietryga

– karta wykazu b.d. (54) – sygnatura: 10460

Maciej Matejczyk

– karta wykazu b.d. (57) – sygnatura: 10464

Andrzej Paździor

– karta wykazu b.d. (66) – sygnatura: 10471
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Pierwsza i ostatnia strona dokumentu z 5 marca 1790 roku potwierdzającego prawo posiadania przez
siodłoka Józefa Matejczyka nieruchomości zapisanej w księdze gruntowej w karcie wykazu pod nr 17.
Źródło: AG TG, Radzionków, sygnatura 10420, karta wykazu 17, kk. 41 i 44.

Nazwiska zagrodników występujące w najstarszych księgach gruntowych Radzionkowa:

Wawrzyniec Dalibóg

– karta wykazu 2 (30) – sygnatura: 10430

Jacek Kołodziej

– karta wykazu 3 (31) – sygnatura: 10431

Kacper Szulc

– karta wykazu 4 (32) – sygnatura: 10433

Tomasz Wilczak

– karta wykazu 5 (33) – sygnatura: 10435

Błażej Tobor

– karta wykazu 6 (34) – sygnatura: 10436

Antoni Miś

– karta wykazu 7 (35) – sygnatura: 10438

Walenty Kasperczyk

– karta wykazu 8 (36) – sygnatura: 10439
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Jakub Tobor

– karta wykazu 9 (37) – sygnatura: 10440

Wojciech Nalewajka

– karta wykazu 12 (40) – sygnatura: 10443

Andrzej Szastok

– karta wykazu 10 (42) – sygnatura: 10445

Marcin Hajduk

– karta wykazu 16 (44) – sygnatura: 10448

Wojciech Kowalski

– karta wykazu 17 (45) – sygnatura: 10450

Wawrzyniec Wilder

– karta wykazu 18 (46) – sygnatura: 10451

Stanisław [Stais] Wilder

– karta wykazu 19 (47) – sygnatura: 10454

Jan [Jonek] Michna

– karta wykazu 20 (48) – sygnatura: 10456

Kazimierz Malok

– karta wykazu b.d. (49) – sygnatura: 10457

Jan [Jonek] Skołudek

– karta wykazu b.d. (50) – sygnatura: 10458

Wojciech Letocha

– karta wykazu b.d. (51) – sygnatura: 10459

© Artur Paczyna 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Druga i trzecia strona dokumentu z 5 marca 1790 roku potwierdzającego prawo posiadania przez
zagrodnika Wawrzyńca Daliboga nieruchomości zapisanej w księdze gruntowej w karcie wykazu pod nr 30.
Źródło: AG TG, Radzionków, sygn. 10430, karta wykazu 30, kk. 38-39.

W księdze gruntowej nieruchomości ujętej w karcie wykazu o nr 25, posiadaczem której
był pierwotnie siodłok Wojciech Matejczyk, odnajdujemy niespodziewanie dokument
sporządzony w Radzionkowie 19 grudnia 1819 roku, zawierający dane następców
prawnych strony chłopskiej Urbarza dla Radzionkowa z 1785 roku.
Dokument zawiera dane o 28 siodłakach, 4 wolnych zagrodnikach, 20 młocarzach,
2 chałupnikach, 2 karczmarzach, księdzu Henryku Zagalskim, wolnym dzierżawcy
Andrzeju Paździorze oraz komorniku i posiadaczu Augustynie Sadłoniu i Antonim
Matejczyku.

Przykładowe karty dokumentu z 19 grudnia 1819 roku potwierdzającego prawo posiadania gruntów przez
następców prawnych strony chłopskiej Urbarza dla Radzionkowa z 17.11.1785 r.
Źródło: AG TG, Radzionków, sygnatura 10426, karta wykazu 25, kk. 79-80.
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Przedstawiona w sposób przyczynkowy zawartość najstarszych ksiąg gruntowych
Radzionkowa wymaga dalszych studiów. Wielkim ułatwieniem w tym zadaniu mogłaby
się okazać indeksacja ksiąg., która mogłaby zachęcić nie tylko amatorów historii swojej
Małej Ojczyzny, ale również potomków wspomnianych wyżej osiemnastowiecznych
mieszkańców Radzionkowa do zgłębiania przeszłości swoich rodzin.
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