
LESZEK ZUGAJ 

 

 

 

 

 

 

 

GMINA WISZNICE – DZIEJE SAMORZĄDU I ADMINISTRACJI                              
                      (AKTY PRAWNE, MAPY, DANE) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lublin 2020 



2 

 

WSTĘP  
 

 Na początku XIX wieku na obszarze dzisiejszej gminy Wisznice funkcjonowały dwa 

miasta; Wisznice oraz Horodyszcze. Pierwsze z nich uzyskało prawa miejskie jeszcze                            

w 1579 roku, natomiast drugie przed 1569 rokiem.      

 Nowoczesne formy samorządu lokalnego zostały wprowadzone na ziemiach 

polskich    w okresie Księstwa Warszawskiego (1807-1815), okresu dominacji Francji na 

ziemiach polskich. Jedną z ustaw wykonawczych do Konstytucji Księstwa był dekret z 23 

lutego 1809 roku o gminach miejskich i wiejskich.      

 Na mocy tych postanowień administracja miejska należała do burmistrza 

mianowanego przez władcę. Burmistrzowi w urzędowaniu pomagali ławnicy pełniący 

funkcje bezpłatnie. Organem samorządowym była rada miejska, której członków 

mianował prefekt1 z listy kandydatów przedstawionych przez zebranie posiadaczy 

miejskich2.            

 W tym czasie powołano także gminy wiejskie na czele z wójtami. Wójtami 

(urzędnikami państwowymi) z mocy prawa stawali się właściciele ziemscy. Gminy 

wiejskie liczyły przynajmniej  10 domów3 i musiały obejmować jeden majątek ziemski.  

 W 1815 roku, gdy powstało Królestwo Polskie – państwo zależne od Rosji, 

utrzymano dawny ustój lokalny. Na mocy postanowienia namiestnika państwa z 1816 

roku w miastach wprowadzono zwierzchność miejską. Składała się ona z burmistrza oraz 

ławników. Burmistrza mianowała Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji na 

wniosek komisji wojewódzkich. Zwierzchność miejska zobowiązana była do zarządzania 

własnością gminną, czuwała nad przestrzeganiem prawa, zajmowała się doglądaniem 

robót publicznych, utrzymaniem dróg i mostów, co roku przeprowadzała spis ludności, 

zasiewów, zbiorów, zajmowała się kwaterunkiem wojska, poborem podatków, 

rozkładaniem kar na ludność miejską. Zwierzchność także sprawowała sądownictwo 

cywilne. Burmistrz pobierał wynagrodzenie, natomiast ławnicy  w miarę możliwości 

budżetowych miasta4.         

 W 1846 roku urzędy municypalne (miejskie) zastąpiono magistratami nie 

 
1 Naczelnik departamentu – województwa.  
2 Artur Korobowicz, Wojciech Witkowski, Historia ustroju i prawa polskiego, 5 wydanie, Warszawa 2012, s. 
117.  
3 Dymów, według ówczesnego nazewnictwa.  
4 Artur Korobowicz, Wojciech Witkowski, Historia…., s. 118.  
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zmieniając jednak ich ustroju i kompetencji. Większość funkcji samorządowych przejęli 

naczelnicy powiatów. Zakazano nawet zebrań miejskich w celu wyboru radnych. Radnych                                              

i ławników powoływały same magistraty w porozumieniu ze znaczniejszymi 

obywatelami miast5.          

 Na terenach wiejskich każda większa miejscowość stanowiła w zasadzie oddzielną 

gminę, na czele z wójtem – dziedzicem. W tej okolicy funkcjonowały rozległe gminy 

ordynackie. Pomocnikiem wójta pozostawał sołtys powoływany w danej wsi. Zmiany 

właściciela gruntów powodowały zmianę wójta. Był to dość kłopotliwy system dla władz 

nadrzędnych. Dodatkowo ludność chłopska nadal była całkowicie zależna od ziemian.         

 

 
5 Tamże, s. 119.  
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Fragment Topograficznej Karty Królestwa Polskiego z 1839  

MIASTO HORODYSZCZE  
 

Horodyszcze funkcjonowało jako miasto prywatne w województwie podlaskim, 

następnie w guberni podlaskiej (1837-1844) i guberni lubelskiej (po 1844 roku).  

 

Fragment akt miasta Horodyszcze z 1820 roku (Archiwum Akt Dawnych) 
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Fragment akt miasta Horodyszcze z 1859 roku (Archiwum Akt Dawnych)  
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MIASTO WISZNICE  
 

 Wisznice działało jako miasto prywatne w województwie podlaskim, następnie                  

w guberni podlaskiej (1837-1844) i guberni lubelskiej (po 1844 roku).  

 

 

 

Fragment Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego z 1837 roku  
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Fragment akt okręgu bożniczego wyznania mojżeszowego w Wisznicach z 1843 
roku (AP Lublin) 
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GMINY WIEJSKIE LATA 1859-1914 
 

Na mocy ukazów carskich z 3 (15) marca6 1859 roku rozpoczęto wprowadzenie 

większych gmin wiejskich (zbiorowych) liczących, co najmniej 50 domów pod nadzorem 

właścicieli ziemskich7. Gminy te przypominały swoim obszarem współczesne gminy. 

Mniejsze majątki ziemskie mogły być połączone w jedną gminę. Właściciele ziemscy sami 

wybierali spośród siebie wójta i przedstawiali do zatwierdzenia przez Komisję Rządową 

do Spraw Wewnętrznych. Jeżeli przedstawiony kandydat nie posiadał kwalifikacji, 

właściciele musieli zaproponować inną osobę. W razie kłopotów ze znalezieniem 

kandydata, wójta wyznaczała Komisja Rządowa na koszt właścicieli. Do pomocy wójt miał 

radnych, wybranych przez mieszkańców, zatwierdzonych przez naczelnika powiatu. Od 

1859 roku sołtysów wybierali sami mieszkańcy. Gminy te tworzono stopniowo w ciągu 

kilku lat. W tym czasie powołano rozległą gminę zbiorową Horodyszcze.   

 

 

Fragment „Gazety Policyjnej” z 1863 roku, nr 63, s. 2.  

 

W 1863 roku wybuchło powstanie styczniowe zakończone w następnym roku. 

Władze carskie w 1864 roku przystąpiły do uwłaszczenia ziemi dworskiej, aby w ten 

sposób odciągnąć chłopów od walki. Ziemia dworska użytkowana przez chłopów stała się 

ich własnością. W każdej wsi przystąpiono do wymierzania gruntów. Powstały tabele 

likwidacyjne, szczegółowo opisujące własność gruntów w każdej wsi.   

        

 
6 W Polsce i Rosji stosowano różne kalendarze.  
7 Dziennik Praw Królestwa Polskiego, tom 53, 1859, s. 5-15.  
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Ukaz carski o uwłaszczeniu z 1864 roku  
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 Drugą reformą władz carskich było nadanie samorządu gminom wiejskim już 

funkcjonującym (tworzonym po 1859 roku). Ukaz carski z 19 lutego (2 marca) 1864 roku8  

zmienił ustrój gminny istniejący na polskiej wsi. Do tej pory to właściciele ziemscy 

zarządzali gminami wiejskimi, po 1864 roku decydujący głos posiadali włościanie 

(chłopi), jednak pod ścisłym nadzorem władz rosyjskich. Władze preferowały na 

urzędach ludzi chłopskiego pochodzenia9.         

 W kilka lat później, w 1866 roku, przystąpiono w Królestwie Polskim do reformy 

administracji państwa. Miało to na celu unifikację tego kraju z Cesarstwem Rosji.  

Funkcjonującą już gminę Horodyszcze przyporządkowano do powiatu 

włodawskiego  i guberni siedleckiej.    

   

 

Nagłówek aktu regulacji systemu administracji państwa z przełomu 1866                     

i 1867 roku  

 

 
8 Dziennik Praw Królestwa Polskiego, 1864, s. 37 i następne.  
9 Szumski J., Chłopi a gmina w guberni łomżyńskiej, Studia Łomżyńskie, tom IV, s. 39.  
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Dziennik Praw Królestwa Polskiego z 1867 roku, s. 379.  
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Opis gminy Horodyszcze z końca XIX wieku (Słownik Geograficzny Królestwa 
Polskiego i innych krajów słowiańskich pod red. F. Sulimierskiego, B. 
Chlebowskiego, W. Wawelskiego. Tomy I-XIV. Warszawa 1880-1902, tom III, s. 143)  
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UTRATA PRAW MIEJSKICH HORODYSZCZA I WISZNIC  

 

Po reformie ustroju gminnego, powołaniu nowych powiatów i guberni 

postanowiono zająć się także kwestią miast, a głównie ich liczby. W Królestwie Polskim 

było ich bowiem bardzo dużo, większość z nich powstało jeszcze w średniowieczu                                   

i borykały się ze stagnacją gospodarczą. Wynikało to z tego, że miasta obciążano 

tradycyjnie wieloma opłatami i podatkami. Były to na przykład: targowe, jarmarczne, 

rogatkowe, kopytkowe, kamienne, dyszlowe, wjazdowe, polanowe i inne10. Duże koszty 

pochłaniała administracja miejska (burmistrz, magistrat). Przy niskiej liczbie ludności 

miasta, niewielkim zakresie handlu oraz rzemiosła było to bardzo obciążające i nie 

pozwalało się rozwijać.          

  W opublikowanym w dniu 1 czerwca 1869 roku ukazie carskim czytamy:  (…) 

dostrzegliśmy, że w liczbie 452 miast królestwa, znajduje się wiele takich, które chociażby 

nazywają się miastami, jednakże z powodu nieznacznej liczby mieszkańców, małego 

rozwoju przemysłu i niedostateczności dochodów w rzeczywistości nie mają znaczenia 

miast i niegdyś zaliczane były do nich, dlatego tylko, że według ówczesnych praw 

miejscowych tylko w miastach dozwolone było prowadzenia handlu i rzemiosł (…)11.  

 Wydano zatem ukaz carski, według którego polecono „Komitetowi do spraw 

Królestwa Polskiego”, aby miasta, które z powodu nieznacznej liczby mieszkańców, małego 

rozwoju handlu  niedostatecznych dochodów nie mają w rzeczywistości znaczenia miast, 

przemianować na osady miejskie i zastosować wobec nich moc ukazu z dnia 19 lutego 1864 

roku o urządzeniu gmin wiejskich jako też wszystkich wydanych w jego rozwinięciu 

postanowień12.             

 Miasto Wisznice i Horodyszcze stanowiły niewielkie ośrodki miejskie. 

Władze nadrzędne postanowiły znieść prawa miejskie. Akt odebrania praw 

miejskich został ogłoszony 1 (13) stycznia 1870 roku i wszedł w życie w pierwszych 

miesiącach 1870 roku. Obie miejscowości zostały przekształcone w tak zwane 

„osady miejskie” i przyłączone do sąsiedniej gminy wiejskiej Horodyszcze13. 

Funkcjonowanie wspólnej jednostki oznaczało duże oszczędności. Zamiast trzech 

 
10 Dziennik Praw Królestwa Polskiego, 1869, s. 245. 
11 Tamże.   
12 Tamże.  
13 Dziennik Praw Królestwa Polskiego, 1869, s. 461.  
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urzędów funkcjonował tylko jeden. Status Horodyszcza spadł, natomiast Wisznice 

rozwijały się całkiem dobrze.  Tam też z czasem umieszczono siedzibę władz gminy.       

  

Akt odebrania praw miejskich Horodyszcza i Wisznic (Dziennik Praw 

Królestwa Polskiego, 1869, s. 461) 
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Akt odebrania praw miejskich Horodyszcza i Wisznic c.d. (Dziennik Praw 

Królestwa Polskiego, 1869, s. 463) 
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USTRÓJ GMIN  
   

Organem uchwałodawczym było zgromadzenie gminne. Zostało ustanowione                            

w ukazie carskim o urządzeniu gmin wiejskich z 1864 roku14. Wywodziło się z tradycji 

dawnych wieców. Artykuł 6. ukazu carskiego głosił: W gminach i gromadach wioskowych 

administrację interesów gminnych i gromadzkich powierza się zebraniom gminnym                                

i gromadzkim oraz osobom przez takowe zebrania wybranym15.    

  Zebranie gminne było organem uchwałodawczym, najważniejszym w gminie. 

Mogli w nim uczestniczyć wszyscy pełnoletni mieszkańcy gminy posiadający co najmniej 

3 morgi gruntów. Obligatoryjnie zwoływano je 4 razy w roku (zebrania zwyczajne). Mógł 

je zwoływać także wójt w ważnych sprawach gminy. Do kompetencji zebrania gminnego 

(art. 16) należały: wybór wójta i innych urzędników gminnych, rozstrzyganie spraw 

finansowych gminy – ułożenie budżetu gminy, ustanowienie podatków gminnych                                 

i rozkład ich pomiędzy poszczególne gromady, kontrola urzędników gminnych, 

rozporządzanie majątkiem gminy. Do ważności uchwał potrzebna była przynajmniej 

połowa uprawnionych. Uchwały zapadały jednomyślnie lub większością głosów.                                

W przypadku rozdzielenia się zebrania na dwie równe części, większość pozostanie przy tej 

połowie, do której wójt się przyłączy (art. 18).                              

    W przypadku uchwał dotyczących majątku gminy wymagana była zgoda 2/3 

uprawnionych gospodarzy (art. 19)16. Wójt był z mocy prawa przewodniczącym zebrania, 

ewentualnie mógł przekazać te uprawnienia sołtysowi (na przykład w przypadku obrad 

dotyczących wójta)17. Jak wspomniano wyżej, w zebraniu gminnym mogli uczestniczyć 

tylko gospodarze posiadający grunty, a więc płacący podatki. Wynikało to z ówczesnej 

filozofii obywatelskiej, że o ważnych sprawach mogli decydować tylko ci, którzy płacą 

podatki.            

 Obrady zgromadzenia gminnego zapisywano w specjalnej księdze – „Uchwał 

Zgromadzenia Gminy”. Księgę prowadził pisarz gminy (sekretarz), przechowywana była 

w urzędzie gminy.           

 
14 Ukaz o urządzeniu gmin wiejskich z 19 II (2 III) 1864, Dziennik Praw Królestwa Polskiego, tom 62, s. 37 i 
następne.   
15 Tamże.  
16 Tamże.  
17 Sołtysi musieli uzgodnić to między sobą, w razie braku zgody wójta zastępował najstarszy wiekiem sołtys.  
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 Zgromadzenie gminne było krytykowane już w XIX wieku18. Współcześni 

samorządowcy pewnie nieraz spotykali się z zebraniami wiejskimi, na których czasem 

ścierają się różne poglądy, niekiedy trudno o racjonalne decyzje. Tym trudniej wyobrazić 

sobie zgromadzenie kilkuset lub więcej mieszkańców gminy, dodatkowo pod gołym 

niebem, którzy dyskutowali o budżecie gminy. 

W praktyce państwa rosyjskiego, gdzie nie było wiele miejsca na demokrację, 

narzucano decyzje, a zebrania gminne je potwierdzały. Tak było na przykład w przypadku 

wyboru urzędników gminnych19.        

 Zgromadzenia gminne były dość mało efektywne w ówczesnym systemie 

samorządowym. W czasach carskich urzędnicy rosyjscy umiejętnie kierowali pracami 

tego ciała uchwałodawczego i zebranie uchwalało wszystko to, co władze chciały. W 

okresie demokratycznego państwa, od 1918 roku, zgromadzenie mogło nareszcie pełnić 

swoje funkcje jako ciało przedstawicielskie całej pełnoprawnej społeczności gminnej. W 

praktyce jednak do głosu dochodziła czasem fałszywie pojmowana obywatelskość. 

Uczestnicy zgromadzenia uchwalający podatki starali się, aby były one jak najmniejsze. 

Wiele ważnych wydatków samorządu uważano za zbędne. W dużym tłumie łatwo było o 

demagogiczne hasła. Akta gminne dostarczają wielu przykładów tego typu działań. 

 Na czele organów wykonawczych stał wójt gminy. Instytucja wójta gminy ma                           

w Polsce bardzo długą tradycję, sięgającą czasów średniowiecza20. Już pierwszy artykuł 

ukazu dotyczący wójta (art. 22.) wskazuje na rolę, jaką miał pełnić ten urzędnik: Wójt 

gminy odpowiada za utrzymanie porządku i spokojności w gminie (…)21. Jego władza 

rozciągła się według ukazu na wszystkie osoby przebywające w gminie, a nawet w 

dworach dziedziców i wszelkich innych bez wyłączenia domach obywatelskich (art. 23)22. 

Miał to być element kontroli „ludowej” ze strony władz zaborczych, także wobec ziemian, 

na których tak „zawiódł się” car w okresie powstania styczniowego.     

 Kompetencje wójta dzielono na kilka kategorii. Były to na przykład funkcje 

policyjne, wspominane wyżej, co oznaczało ogłaszanie zarządzeń władz zwierzchnich                         

i pilnowanie ich przestrzegania. Miał obowiązek donoszenia zwierzchnikom                                            

 
18 Groniowski K., Gmina w Królestwie Polskim…, s. 216.  
19 J. Szumski, Chłopi a gmina w guberni łomżyńskiej, [w:] Studia Łomżyńskie, 1993, tom IV, s. 42. 
20 J. Hebda, Z sołtysem i wójtem przez …, passim.  
21 Ukaz o urządzeniu gmin wiejskich z 19 II (2 III) 1864, Dziennik Praw Królestwa Polskiego, tom 62, s. 37                    
i następne.   
22 Tamże.  
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o włóczęgach, dezerterach, przestępstwach popełnianych w gminie. Musiał czuwać także 

nad przestrzeganiem wyroków sądowych. Posiadał prawo kontrolowania dokumentów 

osób przejeżdżających przez teren gminy23.      

     

 

„Sprawa u wójta”, obraz J. Chełmońskiego z 1873 roku 

Kolejne uprawnienia wójta, według ukazu carskiego, to sprawy gminne 

i administracyjne. To właśnie wójt zwoływał i przewodził zebraniom gminnym, 

wykonywał uchwały zebrania, zarządzał budżetem gminnym i mieniem wspólnoty. Był 

też przełożonym sołtysów, którzy mieli wykonywać jego polecenia. Do jego obowiązków 

należało także utrzymanie w dobrym stanie dróg gminnych. W ukazie carskim 

podkreślano bezwarunkowe podporządkowanie naczelnikowi powiatu i wykonywanie 

jego poleceń. Ukaz carski dużo miejsca poświęcał sprawom bezpieczeństwa publicznego, 

podporządkowania, był to bowiem gorący okres powstania styczniowego. Ukaz carski 

przewidywał nawet (art. 27.) kary więzienia dla mieszkańców gminy za 

nieposłuszeństwo wobec wójta24.        

 Najważniejszym stałym urzędnikiem gminnym był sekretarz zwany w ukazie 

carskim z 1864 roku pisarzem gminnym. W artykule 63. ukazu carskiego czytamy: 

Prowadzenie ksiąg i całej w ogóle korespondencji tak w Urzędzie Wójta gminy, jakoteż w 

 
23 Tamże.  
24 Tamże.  
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Sądzie gminnym, wkłada się pod najbliższym Wójta gminy dozorem i kierunkiem, na 

Pisarza, tam, gdzie takowy ustanowiony będzie. Pisarz obowiązany jest prowadzić wszystkie 

księgi dokładnie i porządnie, oraz z należytą ścisłością zamieszczać w korespondencyach                      

i świadectwach w imieniu Wójta gminy, Sądu lub Zebrania gminy wychodzących, wszystko 

to, co przez nich uchwalone lub zawyrokowane25.      

  Urzędnicy ci generalnie nie mieli dobrej opinii wśród ludności wiejskiej, także 

wójtowie gmin znosili ich czasem jak zło konieczne.        

 Sołtys był pomocnikiem wójta i wykonywał jego polecenia. Każda wieś lub kolonia 

stanowiła oddzielną gromadę wiejską z wybieranym spośród mieszkańców sołtysem. 

Sołtys posiadał następujące uprawnienia: 

– zwoływać i zamykać zebranie gromadzkie oraz czuwać nad porządkiem na  

   zebraniach, 

– wnosić pod obrady zebrania gromadzkiego sprawy dotyczące dobra gromady, 

– wykonywać uchwały zebrania gromady. 

W gromadach, w których nie było osobnego poborcy podatkowego, zbieraniem 

podatków zajmował się właśnie sołtys. Podobnie jak wójt w gminie, tak i sołtys w 

gromadzie mógł ukarać winnych.  

  Gminy wiejskie początkowo były też po części organem sądowniczym dla 

miejscowej ludności, powstały sądy gminne na czele z wójtem i ławnikami. Od wyroków 

takiego sądu nie było odwołania26.   

Ówczesne gminy były narzędziem rusyfikacji. W urzędach gmin prowadzono 

korespondencję po rosyjsku. Pisarze gminni musieli znać ten język i często byli to 

Rosjanie.    

Gminy odpowiedzialne były za szkolnictwo. Szkoły wiejskie były jedno- lub 

dwuklasowe. W szkołach jednoklasowych nauka trwała trzy lata, w szkołach 

dwuklasowych – 5 lat. Uczono praktycznie tylko po rosyjsku. Dodatkowo każdy 

mieszkaniec gminy musiał płacić dość duże podatki na utrzymanie szkół. Powodowało to 

opór ludności wiejskiej.    

 

 

 
25 Tamże.  
26 Tamże. 
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Podział administracyjny Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX wieku 
(Podział Administracyjny Królestwa Polskiego, Warszawa 1917).  
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Powiat włodawski w 1907 roku (fragment): Józef Michał Bazewicz, Atlas 
geograficzny ilustrowany Królestwa Polskiego, Warszawa 1903-1907. 

 

 

Fragment mapy guberni siedleckiej z początku XX wieku  
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WISZNICE I HORODYSZCZE NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU 
 

Na przełomie XIX i XX wieku Horodyszcze oraz Wisznice stanowiły osady miejskie 

w powiecie włodawskim i guberni siedleckiej.  

 

 

 

Opis osady Horodyszcze z końca XIX wieku (Słownik Geograficzny Królestwa 
Polskiego i innych krajów słowiańskich pod red. F. Sulimierskiego, B. 
Chlebowskiego, W. Wawelskiego. Tomy I-XIV. Warszawa 1880-1902, tom III, s. 143)  
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Opis miejscowości Wisznice w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego (tom 
XIII, s. 623) 
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Opis osady Wisznice z 1902 roku (Monografia wszystkich miast                                         
i miasteczek w Królestwie Polskim, Leonard de Verdmon Jacques, Warszawa 1902)  

 

 

Opis osady Horodyszcze z 1902 roku (Monografia wszystkich miast                                         
i miasteczek w Królestwie Polskim, Leonard de Verdmon Jacques, Warszawa 1902) 
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Fragment „Gazety Świątecznej” z 1912 roku  
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Fragment „Gazety Świątecznej” z 1911 roku, nr 1565, s. 3.  
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Fragment „Gazety Świątecznej” z 1913 roku (latawcami niekiedy nazywano 
samoloty przy. autora)  

 

 

W 1912 roku miała miejsce ważna zmiana administracyjna. Gubernia 

siedlecka uległa likwidacji a powiat włodawski (z Wisznicami) przyłączono do 

guberni chełmskiej – nowo powołanej. Gubernia ta jako zamieszkała w dużej części 

przez prawosławnych miała być z czasem włączona bezpośrednio do Rosji.  
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Gubernia chełmska na mapie z epoki 

 

I WOJNA ŚWIATOWA 
 

 Latem 1914 roku rozpoczęła się I wojna światowa. Działania wojenne wkroczyły 

na terytorium Królestwa Polskiego. W latach 1915-1918 trwała okupacja powiatu 

włodawskiego.  Decyzje o powołaniu guberni chełmskiej anulowano.  
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II RZECZYPOSPOLITA 
 

 W listopadzie 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Lata 1918-1919 to czas 

organizacji administracji nowego państwa polskiego. Władze lokalne tworzono w oparciu                       

o dotychczasowe powiaty. Początkowo rządzili nimi komisarze wyznaczeni przez rząd                                   

w Warszawie, następnie starostowie.            

  W sierpniu 1919 roku powołano województwo lubelskie wraz z powiatem 

włodawskim i gminą Wisznice.          

 Odrodzone państwo tworzono z czterech różnych jednostek państwowych 

(Królestwo Polskie, zabór rosyjski, pruski i austriacki) o różnych tradycjach, językach 

urzędowych i różnych ustrojach samorządu. Zewsząd zagrażali wrogowie. Początkowo 

władze  w Warszawie podtrzymały odrębne dla dawnych zaborów ustroje samorządu 

lokalnego. Na obszarze byłego Królestwa Polskiego utrzymano w mocy ustawę                                     

o samorządzie gminnym  z marca 1864 roku. Zmodyfikowano ją jednak dekretem 

Naczelnika Państwa z 27 listopada 1918 roku. Według dekretu Naczelnika Państwa 

gmina, tak jak poprzednio, pozostała formą samorządu zbiorowego, w jej skład wchodziły 

gromady wiejskie – sołectwa. Nadal główną instytucją gminy pozostało zgromadzenie 

gminne, jednak odtąd mogli w nim uczestniczyć wszyscy pełnoletni obywatele gminy (w 

tym także kobiety) bez względu na stan majątkowy. Zebrania winny się odbywać się raz 

na kwartał, w praktyce działo się to w miarę potrzeby, najczęściej raz w roku dla 

uchwalenia budżetu. Zgromadzenie zajmowało się sprawami majątku gminy, 

zatwierdzało budżet, zajmowało się sprawami dróg i mostów, zasadami prowadzenia 

handlu, ochroną zdrowia, opieką nad ubogimi27.       

 Co roku zebranie gminne uchwalało budżet. Koszty działalności gminy pokrywano 

we własnym zakresie. Dochody pochodziły z majątku gminy, ze świadczeń od 

mieszkańców i dodatków do państwowego podatku gruntowego (gmina pobierała 

podatki państwowe) liczonego od 1 ha. Czasem ustalano dodatkowe podatki, na przykład 

od zbytku mieszkaniowego. Płaciły go osoby posiadające wolne, niezamieszkałe 

pomieszczenia.           

 Zupełnie nowym organem była rada gminy wybierana przez zgromadzenie 

gminne na okres 3 lat. Składała się z 12 członków oraz 6 zastępców (w razie śmierci lub 

 
27 Dz. U., 1918, nr 18, poz. 48.  
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wygaśnięcia mandatu do rady wchodził automatycznie zastępca z największą liczbą 

głosów).            

 Rada przygotowywała wnioski i budżet, zarządzała majątkiem i funduszami 

gminnymi, kontrolowała urzędników gminnych i wójta. Rada zbierała się przynajmniej 

raz w miesiącu lub częściej na żądanie co najmniej 5 członków. Uchwały podejmowano 

większością głosów. Raz w roku rada gminy przedstawiała wyniki swojej działalności na 

forum zebrania gminnego. Wybory do rad gminnych zarządzał starosta. W razie słabej 

działalności rad gminnych wojewoda miał prawo ją rozwiązać i zarządzić nowe wybory. 

W tamtym okresie poziom wykształcenia radnych był bardzo niski. Wykształcenie 

przeciętnego radnego kończyło się na kilku oddziałach szkoły powszechnej, trafiali się też 

analfabeci28. Dodatkowo rady gminy jako nowa instytucja nie cieszyła się zbyt wielkim 

zaufaniem. Do tej pory najważniejsze sprawy omawiano na zebraniach gminnych, a teraz 

wąskie grono decydowało na przykład o podatkach29. Na czele rady gminy stał wójt 

wybierany przez zgromadzenie gminne.        

 Wójtowie i sołtysi byli jednocześnie funkcjonariuszami państwowymi                                         

i przedstawicielami władzy samorządowej. Zarządzenia dotyczące wyborów wójta, 

radnych  i sołtysów wydawał starosta powiatowy. To on zatwierdzał (bądź nie) wójtów                    

i sołtysów i to przed nim składali oni przysięgę służbową. Zebranie gminne wybierało 

dwóch kandydatów na wójta. Pierwszego na liście zazwyczaj starosta mianował wójtem, 

drugiego podwójcim. Kandydaci musieli mieć dobre opinie z posterunku policji.                                  

W przypadku odrzucenia przez starostę jednego z kandydatów na wójtów, 

przeprowadzano ponowne wybory. Dawało to wielkie możliwości wpływu starosty na 

obsadę stanowiska wójta.           

 Wójt reprezentował gminę na zewnątrz. Zawierał umowy w jej imieniu. 

Dokumenty finansowe musiały mieć podpis jego i dwóch radnych. Wójt wypełniał 

zadania narzucone przez władze zwierzchnie. Wójtowie nie pracowali codziennie. Bywali 

w urzędzie gminy  w miarę potrzeby. Z kasy gminnej otrzymywali wynagrodzenie, lecz 

było ono bardzo niskie – na poziomie najniższych wynagrodzeń pracowników gminnych. 

Wójtowie posiadali najczęściej gospodarstwa rolne i to one były podstawą dochodów. 

Często w aktach można znaleźć zażalenia wójtów na niskie wynagrodzenie za pracę na 

 
28 Leszek Zugaj, Gminy wiejskie II RP, Lublin 2018, s. 38.  
29 Tamże, s. 39.  
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rzecz gminy. Była to zatem praca społeczna. Praca w ówczesnym samorządzie była bardzo 

trudna. Jeden z wójtów wspominał: Praca w samorządzie wymaga stalowych nerwów, gdyż 

nie każdemu można dogodzić30.  

 

Współcześnie wykonana wersja odznaki wójta wykonana z matrycy z czasów 

przedwojennych (oryginalna). Na dole grawerowano nazwę gminy. Odznakę 

noszono na szyi na ozdobnym łańcuszku. Wójtowie używali odznaki podczas 

wykonywania czynności urzędowych. 

Wójt miał do pomocy aparat urzędniczy – urząd gminy, który składał się z kilku 

urzędników: sekretarza (zwanego też pisarzem gminnym), jego pomocników (było ich 

zazwyczaj dwóch) oraz woźnego.        

  

 

Typowy wójt z okresu II Rzeczpospolitej 

 
30 Tamże, s. 56.  
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Pisarza gminnego zatrudniano w porozumieniu ze starostwem. To właśnie on 

ponosił prawie cały ciężar pracy biurowej w gminie. Przez jego ręce przechodził 

praktycznie każdy dokument. Sekretarz musiał mieć odpowiednie wykształcenie – 

najczęściej średnie. Wysyłano ich na rozmaite kursy doszkalające. Za swoją pracę 

otrzymywał największe uposażenie.  Najczęściej było ono trzykrotnie większe od 

zarobków wójta.           

 Sekretarz gminy często mieszkał w urzędzie gminy na koszt gminy. Miał czasem 

kawałek gruntu gminnego na swoje potrzeby. W czasach II RP często przenoszono pisarzy                     

z gminy do drugiej. Preferowano osoby z zewnątrz nieposiadające rodziny na terenie 

gminy. Wójtowie i pisarze gminni stanowili elitę gminną. To najczęściej oni zakładali 

ochotnicze straże pożarne, spółdzielnie mleczarskie.       

  Pomocnicy sekretarza to najczęściej miejscowi młodzi mężczyźni po ukończeniu 

gimnazjum. Czasem mieszkali w urzędzie gminy. Wyróżniający się pomocnicy zostawali 

pisarzami gminnymi. Funkcje pomocnicze i porządkowe spełniał woźny gminny. To on 

pilnował więźniów w areszcie gminnym, rozpalał w piecach, roznosił dokumenty i chodził 

do siedziby starostwa z korespondencją.         

 Poszczególne wsie tworzyły tak zwane gromady wiejskie, czyli wspólnoty 

samorządowe mieszkańców jednej wsi. Nie wchodziły w jej skład obszary dworskie 

(folwarki). Były to zatem instytucje stanowe.       

 Organem gromady były zebrania wiejskie oraz sołtys. Zebrania wiejskie 

decydowały samodzielnie w sprawach wspólnot gruntowych, ustalały podatki, 

podejmowały decyzje w sprawach remontów dróg, zajmowały się działalnością 

opiekuńczą. Zebranie wiejskie wybierało sołtysa na 3-letnią kadencję. Równocześnie 

wybierano podsołtysa – zastępcę sołtysa. Wybory sołtysa zarządzał starosta powiatowy i 

to starosta odbierał przysięgę od nowo powołanego sołtysa.  

 

Odznaka sołtysa z okresu II RP 
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  Spis powszechny z 1921 roku – gmina Horodyszcze, Skorowidz 
miejscowości Rzeczpospolitej Polskiej, nakładem GUS Warszawa 1924, 

województwo lubelskie.  
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 Wykaz działalności gospodarczych (Księga adresowa Polski ) z 1929 roku31 

 
31 Księga Adresowa Polski wraz z Wolnym Miastem Gdańskiem Dla Handlu, Przemysłu, Rzemiosła i Rolnictwa 
1929, Warszawa 1930.  
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Mapa administracyjna z 1933 roku – fragment (Województwa centralne                                        
i wschodnie Rzeczpospolitej Polskiej, podział na gminy według stanu z dnia                                  
1 kwietnia 1933 roku).  
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Fragment czasopisma „Gmina” nr 8 z 1926 roku 
 
 

Gmina Horodyszcze zmieniała nazwę w 1928 roku na gminę Wisznicę, 

zgodnie  z siedzibą władz gminy.  

 

 
 

Notatka z czasopisma „Gmina” nr 1 z 1929 roku  
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Spis powszechny z 1931 roku dla powiatu włodawskiego, Skorowidz gmin 
Rzeczypospolitej Polskiej, ludność i budynki, województwa centralne, Warszawa 
1933, s. 25.  
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Spis gmin miejskich i wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1934. 

 

Informator Województwa Lubelskiego, Lublin 1925,  
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„Przebój – pismo ilustrowane poświęcone samorządom  i ubezpieczeniom 

społecznym”, 1931 nr 1 s. 28. 
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 „Przebój – pismo ilustrowane poświęcone samorządom  i ubezpieczeniom 

społecznym”, 1931 nr 1 s. 28. 

 

Typowa droga w okresie międzywojennym (Zbiory NAC)  
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  Szkoły powszechne w gminie Wisznice Szkoły Rzeczpospolitej Polskiej, w roku 

szkolnym 1930/1931, Warszawa 1933, s. 176.   

 

Według nowej ustawy gminnej32 z 23 marca 1933 roku zniesiono zebranie 

gminne, czyli zgromadzenie ogółu gospodarzy z terenu gminy. Uprawnienia zniesionego 

organu przekazano częściowo radzie gminnej. Mimo to według nowych przepisów rada 

gminy miała mniejsze uprawnienia. Wyboru radnych dokonywało kolegium złożone z 

delegatów rad gromadzkich, sołtysów i podsołtysów wszystkich gromad. Istniał cenzus 

wieku przy prawie wyborczym czynnym 25 lat (wcześniej 21) i w prawie wyborczym 

biernym, wynoszący 30 lat (wcześniej 25). W gminach do 5000 mieszkańców radnych 

było 12. Kadencja radnych wynosiła 5 lat. Warto wspomnieć, że w czasach II RP mandat 

radnego nie wiązał się z żadnym wynagrodzeniem. Namiastką zniesionego zebrania 

gminnego było zebranie gromadzkie. Wprowadzono bowiem nowy formalny podział 

gmin na gromady wiejskie, które obejmowały jedną lub kilka wsi. Podział na gromady był 

ogłaszany w Dzienniku Urzędowym Województwa. Zebranie gromadzkie zbierało się pod 

przewodnictwem sołtysa lub jego zastępcy (podsołtysa). Zebranie gromadzkie 

podejmowało uchwały dotyczące danej gromady, wybierał sołtysa i jego zastępcę na 3-

letnie kadencje. Wybrani musieli mieć ukończone 30 lat. Zebranie gromadzkie wybierało 

radnych gromadzkich w liczbie od 12 do 30. Organem wykonawczym gromady był sołtys 

oraz jego zastępca. Gromada wiejska miała od tej pory własny budżet. Wybory 

zatwierdzał starosta powiatowy. Każdy mieszkaniec wsi w przypadku zgłoszenia go na 

sołtysa lub podsołtysa miał obowiązek sprawowania obowiązków do końca kadencji. 

Składali oni przysięgę służbową na ręce starosty. Do sołtysa należało kierowanie 

sprawami gromady, zarządzanie majątkiem, reprezentowanie gromady na zewnątrz. 

Przewodniczył zebraniom. Do sołtysa należały też sprawy bezpieczeństwa, porządku 

 
32Dziennik Ustaw nr 35, z dnia 13 maja 1933 roku, poz. 294. 
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publicznego, przestrzegania przepisów, doręczania pism sądowych, wykonywania 

obowiązków związanych z poborem wojskowym.       

  

 

 

Fragment ustawy z 23 marca 1933 roku 

 

W nowym ustroju gminnym utworzono nieznany wcześniej organ – zarząd gminy. 

Przejął on część uprawień dawnej rady gminy. Zarząd gminy funkcjonował na czele                             

z wójtem i podwójcim. W skład zarządu wchodziło też dwóch lub trzech ławników. To 

właśnie zarząd gminy na co dzień sprawował władzę w gminie. Zarząd gminy 

przygotowywał projekt budżetu, regulaminy, instrukcje urzędu, decydował o wydatkach. 

Kadencja członków zarządu wynosiła 5 lat. Wójta oraz członków zarządu wybierała Rada 

Gminy w głosowaniu tajnym.          

 Na czele urzędu gminy stał sekretarz. Jako jedyny musiał mieć on odpowiednie 

kwalifikacje. Mianował go i zwalniał starosta powiatowy. Sekretarz protokołował 

posiedzenia rady gminy i miał głos doradczy na radzie. Sekretarz był kierownikiem 

urzędu gminy.                

 Wójt był zwierzchnikiem całej gminy i aparatu urzędniczego. Miał prawo 

reprezentowania gminy i podpisywania umów w jej imieniu. Dokumenty, w których były 

zobowiązania finansowe gminy, należało opatrzyć podpisem jeszcze jednego członka 

zarządu gminy. Wójt był reprezentantem administracji rządowej w terenie, wykonywał 
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także zadania zlecone przez rząd.         

 Wójt jako organ rządowy, działał jednoosobowo i pod osobistą 

odpowiedzialnością. Nadzór nad jego działalnością sprawował starosta. Starosta miał 

prawo zwolnić wójta lub rozwiązać radę gminy w przypadkach łamania prawa. 

 Zgodnie z powyższymi nowymi rozwiązaniami prawnymi należało podzielić gminę 

na gromady wiejskie (odpowiednik sołectw). Wykaz nowych gromad jest prezentowany 

poniżej.   

 

Nagłówek aktu podziału na gromady   
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Podział gminy Wisznice na gromady (Lubelski Dziennik Wojewódzki, 1935 nr 40, 

poz. 213)  
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Gmina Wisznice w latach 30. XX wieku (opracowanie własne autora) 
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Prezydent RP Ignacy Mościcki  

W latach 1929-1935 na polskiej wsi trwał niezwykle ciężki kryzys gospodarczy, 

który zachwiał podstawami egzystencji terenów wiejskich. Dopiero ostatnie lata II RP 

spowodowały ożywienie gospodarcze.        

 W okresie II RP mimo trudności gospodarczych i długich rządów autorytarnych 

samorząd gminny mógł pochwalić się dużymi osiągnięciami. Zbudowano często nowe 

gmachy szkolne. Tego  typu inwestycje były szczególnie hojnie wspierane przez 

społeczność gminną. Powstały nowe siedziby władz gminnych, remontowano drogi. 

Wszystko to głównie ze składek ludności. Był to czas podniesienia poziomu wykształcenia 

ludności, niezwykle bujnego rozwoju polskich stowarzyszeń i organizacji (ochotnicze 

straże pożarne, kółka rolniczego, biblioteki, organizacje patriotyczne). W każdej gminie 

funkcjonowało czasem nawet kilkadziesiąt różnego rodzaju  organizacji, prym wiodła 

młodzież.             

 Lata 30. XX wieku w dziedzinie samorządu gminnego to także czas szybkiego 

wzrostu biurokracji i narzucania coraz to nowych zadań bez przekazania odpowiednich 

środków finansowych.    
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II WOJNA ŚWIATOWA  
 

1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa. W październiku tego roku 

powołano Generalne Gubernatorstwo – niemiecki protektorat na ziemiach polskich. Kraj 

ten podzielono na dystrykty i powiaty. Zachowano dotychczasowy podział lokalny. 

Gmina Wisznice została przyłączona do dystryktu lubelskiego i powiatu bialsko-

podlaskiego (powiększonego).           

 Okupant w dniu 28 listopada 1939 roku wydał zarządzenie „o zarządzie gmin 

polskich”. Gminy stały się odtąd narzędziem władz okupacyjnych. Władze niemieckie 

zniosły samorząd wiejski. Rozwiązano rady gminne, zarządy gmin i rady gromadzkie. 

Pozostały tylko organy wykonawcze – wójt i sołtysi oraz urząd gminy z sekretarzem. 

Niemcy nie mogli zastąpić całego aparatu administracyjnego swoimi ludźmi. 

Przedwojenni wójtowie i sołtysi najczęściej pozostawali początkowo na swoich 

stanowiskach. Odsetek Niemców wśród nich był znikomy. Wójtowie i sołtysi stali się 

funkcjonariuszami niemieckich starostw. Do ich głównych zadań należała organizacja 

kontyngentów oraz wyznaczanie ludzi do pracy przymusowej. Mieli też obowiązek 

wskazywania osób współpracujących z podziemiem oraz osób ukrywających się33.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
33 Gończar M., Samorząd wsi – historia i nowe możliwości, Warszawa 1990, s. 27.  
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LATA 1944-1954  
  

Wyzwolenie przyniósł rok 1944. Na zajętych przez Armię Czerwoną terenów 

władzę przejmowali polscy komuniści przedstawiciele Polskiego Komitetu Wyzwolenia 

Narodowego (PKWN) tworzonego pod osłoną ZSRR. W pierwszym okresie opierano się 

na przedwojennych rozwiązaniach ustrojowych. Dnia 21 sierpnia 1944 roku dekret 

PKWN-u przywrócił przedwojenne podziały na województwa, powiaty, gminy i gromady.  

 Gmina Wisznice powróciła do województwa lubelskiego i powiatu 

włodawskiego.   

W 1944 roku władze PKWN-u wprowadziły nowe rozwiązania ustrojowe odnośnie 

do gmin. Ustanowiono, wzorem ZSRR, rady narodowe. W dniu 11 września 1944 roku 

wydano dekret o organizacji i zakresie działań rad narodowych34.   

 Rady narodowe stanowiły uspołecznioną formę sprawowania administracji35. 

Zostały włączone w skład systemu samorządowego. Ostateczny kształt organizacji 

samorządu lokalnego został określony na mocy dekretu z 23 listopada 1944 roku36. W 

gminach wiejskich rady narodowe przejęły funkcje dotychczasowych rad gminnych. 

Formalnie nadal funkcjonował samorząd gminny, w praktyce było inaczej. Organem rad 

narodowych były prezydia rad narodowych złożone z przewodniczącego, zastępcy i kilku 

członków. To właśnie prezydia rad narodowych z czasem zaczęły przejmować funkcje 

wykonawcze zarządów gmin i wójtów37.       

 Gminne rady narodowe składały się z nie mniej niż 16 i nie więcej niż 36 radnych, 

reprezentujących w miarę możliwości ludność poszczególnych wsi. W skład gminnej rady 

narodowej wchodzili odtąd członkowie rady gminnej powołani przed uchwaleniem 

dekretu o radach narodowych, przedstawiciele organizacji politycznych, zrzeszeń 

społecznych, organizacji młodzieżowych, przedstawiciele wojska, nauki i pracy 

społecznej38.           

 W praktyce członkowie rad byli delegatami partii politycznych i organizacji 

 
34 Dz.U. 1944, nr 5, poz. 22. 
35 Tamże.  
36 Dz.U. 1944, nr 14, poz. 74.  
37 Tamże.  
38 Tamże.  
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społecznych kontrolowanych przez nowe władze. Początkowo zasiadały w nich także 

osoby z przedwojennego samorządu, autorytety miejscowe, nawet księża. Tych ludzi 

wyrzucano przy częstych „reorganizacjach” rad zarządzanych przez rady wyższego 

szczebla. Wola ludności poszczególnych wsi nie miała najmniejszego znaczenia. 

Niewygodnych radnych usuwano, a w ich miejsce powoływano nowych na mocy uchwały 

gminnej rady. Preferowano ludzi związanych z PPR (potem PZPR) i o niskim statusie 

majątkowym. Największa akcja „wymiany” radnych miała miejsce w 1948 roku. 

 Organem pomocniczym zarządu gminy pozostawał sekretarz gminy, który jako 

jedyny musiał mieć odpowiednie kwalifikacje. Kierował on pracami urzędników 

gminnych.    

W urzędzie gminy zatrudniano kilku pracowników. W standardowym biurze 

zarządu gminy pracowali: sekretarz gminy, referent finansowo-podatkowy, referent 

wojskowy, referent gospodarczo-społeczny, drogomistrz, kancelista lub praktykant.

 Jednostkami pomocniczymi gminy były gromady (główna wieś, mniejsze wsie, 

przysiółki), odpowiedniki współczesnych sołectw, na czele z sołtysem wybieranym przez 

społeczność gromadzką. Przed wojną funkcjonował także samorząd gromadzki 

wyrażający się w postaci zebrań gromadzkich. Po 1945 roku rola zebrania gromadzkiego 

została ograniczona, sołtys zaś stał się wykonawcą zarządzeń władz gminnych. 

  

 

Powiat włodawski  na mapie administracyjnej z 1946 roku  
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Spis powszechny z 1946 roku, Powszechny sumaryczny spis ludności z dnia 14 
lutego 1946 roku, Warszawa 1947, s. 35.  
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  Na mocy ustawy z 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy 

państwowej39 zniesiono wszelki samorząd terytorialny. Jego cały majątek przejęło 

państwo. Rozwiązano organy wykonawcze gminy (wójt i zarząd gminy) i rady 

gromadzkie. Wszystkie kompetencje przejęły gminne rady narodowe. Członków rad 

delegowały partie polityczne i organizacje społeczne. Gminne rady narodowe zbierały się 

na sesjach raz w miesiącu, omawiając najważniejsze sprawy gminne. Głównymi tematami 

były kwestie podatkowe, spółdzielczości, pomocy sąsiedzkiej, akcji żniwnej itp. GRN 

wyłaniała ze swego grona stałe komisje problemowe.     

 Gminna rada narodowa wybierała także ze swego grona prezydium GRN, 

składające się z następujących osób: przewodniczący, zastępca, sekretarz prezydium i 

członek prezydium. Był to jednocześnie organ uchwałodawczy i wykonawczy. Prezydium 

zbierało się na sesjach dwa razy w miesiącu.      

 Etatowymi pracownikami gminy stali się przewodniczący i sekretarz prezydium. 

Te osoby kierowały działalnością urzędu gminy, zwanego odtąd „prezydium gminy”. 

Prezydium gminy (urząd gminy) podzielono na referaty: ogólno-administracyjny, 

finansowy, spraw socjalnych i kulturalnych, wojskowy oraz spraw rolnych.   

 Na czele poszczególnych gromad, tak jak poprzednio, stał sołtys. Formalnie 

wybierany przez ludność wsi, w praktyce powoływany przez władze gminne. Jego praca 

była niewdzięczna i sprowadzała się do egzekwowania narzuconych ówcześnie 

obowiązkowych dostaw płodów rolnych i wysokich podatków.  

 
39 Dz.U. 1950, nr 14, poz. 130.  
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Gmina Wisznice na na mapie z 1952 roku (opracowanie własne autora) 
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Wykaz gromad (sołectw) w 1952 roku (Wykaz gromad Polskiej Rzeczpospolitej 
Ludowej według stanu z dnia 1 lipca 1952 roku, Warszawa 1952, s. 41)  

       

W latach 1953-1954 roku rozpoczęto kampanię propagandową informującą                              

o potrzebie zmian w administracji. Władza ludowa miała znaleźć się bliżej ludu, a nie tylko       

w często odległej siedzibie gminy.  
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GROMADZKIE RADY NARODOWE  
 

W 1954 roku rozpoczęto tworzenie nowych, mniejszych jednostek 

administracyjnych, które miały współgrać z planowaną kolektywizacją polskiej wsi. 

Zwano je gromadami – w nawiązaniu do polskiej tradycji administracyjnej. Jedna 

gromada miała odpowiadać granicom przyszłemu spółdzielczego, kolektywnego 

gospodarstwa rolnego.  

Oficjalnym celem reformy miało być włączenie coraz szerszych rzesz pracujących 

chłopów do udziału w rządzeniu Państwem, rozwijanie ich twórczej inicjatywy i aktywności 

dla pomnażania dobrobytu i kultury wsi40. 

Zlikwidowano już samorząd gminny, teraz likwidacji miały ulec także gminy.  

25 września 1954 roku weszła w życie ustawa o reformie podziału 

administracyjnego41. W miejsce dotychczasowych gmin powstały nowe gromady 

położone na terenie jednej lub sąsiadujących ze sobą dawnych gmin. Nowe granice były 

w dużej mierze zupełnie sztuczne, protesty ludności nie były brane pod uwagę.  

Teoretycznie nowe gromady miały mieć powiązania komunikacyjne, wspólne 

urządzenia gospodarcze, kulturalne lub zdrowotne (art. 2). Liczba mieszkańców miała się 

wahać od tysiąca do trzech tysięcy, powierzchnia od 15 do 50 kilometrów kwadratowych. 

Na czele całości stała gromadzka rada narodowa z prezydium (przewodniczący, zastępca, 

sekretarz prezydium i dwóch, trzech członków)42. 

Początkowo gromadzkie rady narodowe (GRN) miały bardzo wąskie kompetencje. 

Według ustawy gromadzkie rady: kierują w swoim zakresie na terenie gromady 

działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną (art. 10)43. W praktyce zostały 

sprowadzone głównie do realizacji zarządzeń władz powiatowych. Prezydium 

powiatowej rady narodowej sprawowało szczegółową kontrolę nad działalnością władz 

gromadzkich.  

Gromada uchwalała budżet (z którego połowa była przeznaczana na kilkuosobową 

administrację), zarządzała mieniem gromadzkim, prowadziła sprawy meldunkowe                                

 
40 Wstęp do ustawy z 25 września 1954 roku o reformie podziału administracji wsi i powołaniu 
gromadzkich rad narodowych, Dz.U. 1954, nr 43, poz. 191. 
41 Dz.U. 1954, nr 43, poz. 191. 
42 Tamże.  
43 Tamże.  
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i rejestrację rowerów. Budżety gromadzkie powiązane były z budżetem powiatowym. Bez 

wsparcia władz powiatowych nie mogły być prowadzone żadne inwestycje, gdyż 

przekraczało to możliwości finansowe niewielkiej gromady. W tych czasach w małym 

zakresie remontowano drogi sposobem szarwarkowym. Głównym zadaniem gromad 

okazało się organizowanie rolnictwa w celu powiększenia zbiorów i maksymalne 

realizowanie narzuconych planów skupu oraz podatków. 

Gromady obejmowały kilka wsi, często nie mając na swoim terenie prawie żadnych 

instytucji użyteczności publicznej – z wyjątkiem szkół. Często gminne spółdzielnie, 

ośrodki zdrowia, komendy MO itp. pozostawały poza granicami gromady, skazując ją na 

niesamodzielny byt. 

Sołtysi miewali w historii lepsze i gorsze okresy, ale byli zawsze. Obowiązki 

sołtysów przejęli pełnomocnicy gromadzkich rad narodowych powoływani przez 

gromadzką radę narodową. Do ich zadań należało organizowanie czynów społecznych, 

zwoływanie zebrań wiejskich czy wystawianie świadectw pochodzenia zwierząt. Co 

tydzień uczestniczyli w odprawach w biurze gromadzkim. Instytucja pełnomocników nie 

sprawdziła się i nigdy nie została przez wieś zaakceptowana. Pełnomocnicy nie byli przez 

nich wybierani i nie reprezentowali wsi. Byli po prostu przedstawicielami władzy 

egzekwującymi spełnianie przez obywateli obowiązków wobec państwa. W latach 1954-

1958 zebrania wiejskie nie mogły uchwalać żadnych uchwał, a jedynie zgłaszać 

postulaty44. 

 Jesień 1956 roku przyniosła duże zmiany w Polsce. W wyniku październikowej 

„odwilży” I sekretarzem PZPR został Władysław Gomułka. Na wsiach dalej utrzymał się 

system obowiązkowych dostaw, ale nie był on już tak uciążliwy i egzekwowany siłą. Po 

1956 roku upadły niemal wszystkie sztucznie tworzone spółdzielnie produkcyjne. Dało 

to szybki efekt wzrostu produkcji rolniczej. Zmniejszyły się wymiary przymusowych 

dostaw, podniesiono ceny skupu. Postawiono na spółdzielczość mleczarską, ogrodniczą                          

i kredytową. Utworzono Państwowe Ośrodki Maszynowe (POM), które świadczyły usługi 

maszynowe dla rolników. Nastąpił wzrost zaopatrzenia w nawozy sztuczne i materiały 

budowlane45. Po czarnych latach stalinowskich nawet niewielkie zmiany przyniosły 

upragnione wytchnienie.  

 
44 Mieczysław Gończar, Samorząd wsi…, s. 37.  
45 Zbigniew Landau, Wojciech Roszkowski, Polityka gospodarcza II RP i PRL, Warszawa 1995, s. 270.  
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 Polska wieś nie mogła jednak w pełni rozwinąć swojego potencjału, powszechnie 

brakowało chociażby materiałów budowlanych. 

Rozpoczęto propagowanie powoływania kółek rolniczych, była to ukryta forma 

kolektywizacji wsi. Z drugiej strony liczne przywileje kółek rolniczych w ówczesnym 

systemie gospodarczym dawały możliwość propagowania mechanizacji rolnictwa. Na 

polskiej wsi pojawiły się „kółkowe” traktory, snopowiązałki i inne maszyny rolnicze. 

W latach 60. XX wieku rozpoczęto także na dużą skalę elektryfikację wsi. 

Złagodzony nacisk fiskalny i ideologiczny spowodował pewną stabilizację w społeczności 

wiejskiej. Polska wieś bardzo powoli podnosiła się z upadku początku lat 50. 

Podział na gromady wprowadzony w 1954 roku okazał się nieprzystający do 

realiów „październikowej odwilży”. 

Od lutego 1958 roku weszła w życie nowa ustawa o radach narodowych, 

dająca im większe uprawnienia46. Rozpoczęto także proces komasacji gromad w większe 

jednostki, większość z nich była bowiem zupełnie nieefektywna. Przy tworzeniu gromad 

propaganda tłumaczyła, że władza będzie bliżej ludzi. Gdy rozpoczęto scalanie gromad, 

nie było żadnej akcji propagandowej, więc ludzie podchodzili do tego z nieufnością. W 

wielu miejscach rozpoczęło się odwracanie reformy gromadzkiej poprzez przywracanie 

poprzednich granic lokalnych jednostek administracyjnych.  

W ustawie o radach narodowych z 1958 roku precyzyjniej sformułowano zakres 

działania rad narodowych i ich kompetencje. Rada uchwalała na posiedzeniach lub 

rozpatrywała akty o zasadniczym znaczeniu dla podległego terytorium, jak budżet, plan 

społeczno-gospodarczy, sprawozdania z jego wykonania. Do zadań gromadzkich rad 

należało w szczególności: współdziałanie z kółkami rolniczymi, spółdzielniami 

produkcyjnymi, dbanie o prawidłową gospodarkę w lasach, współdziałanie ze 

spółdzielniami w zakresie zaopatrzenia i usług, zarząd mieniem gromadzkim, drobnymi 

zakładami produkcyjnymi, usługowymi, zabezpieczenie pomieszczeń i obsługa szkół 

podstawowych, przysposobienia rolniczego, izb porodowych, bibliotek47. Aparatem 

wykonawczym i zarządzającym rady było prezydium, opiniodawczym i kontrolnym – 

komisje rady. Organami pomocniczymi gromadzkich rad byli sołtysi i zebrania wiejskie. 

Prezydium (przewodniczący oraz 4-5 członków), jako organ wykonawczo-zarządzający 

 
46 Dz.U. 1958, nr 5, poz. 16 (tekst ujednolicony Dz.U. 1975, nr 26, poz. 139). 
47 Tamże.  
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rady, reprezentowało radę na zewnątrz i organizowało jej pracę. Przewodniczący 

prezydium wybrany przez radę musiał być zatwierdzony przez Powiatową Radę 

Narodową. Komisje rady opiniowały i inicjowały sprawy mające być przedmiotem sesji, 

kontrolowały działalność aparatu prezydium i całej rady. Szefowie komisji gromadzkich 

nie wchodzili w skład prezydium.  

Sekretarz gromadzki nie zasiadał odtąd w składzie prezydium, stojąc na czele 

biura gromadzkiego złożonego z kilku urzędników (referentów). W biurze gromadzkim 

pracował też przewodniczący – jako etatowy pracownik. 

Pierwsze wybory do rad gromadzkich przeprowadzono 5 grudnia 1954 roku. 

Wyborom tym towarzyszyła wielka akcja propagandowa. Kolejne wybory 

przeprowadzano   w podobny sposób. Frekwencja zawsze zbliżała się do 100%, tyle samo 

głosowało na jedyną listę wyborczą – Front Jedności Narodu. Mimo że wyniki były z góry 

znane, władze przywiązywały, wzorem ZSRR, bardzo dużą wagę do wyborów. Miały one 

legitymizować narzucony w Polsce system komunistyczny.  

Pierwsze dwie kadencje rad narodowych były trzyletnie (1955-1958, 1958-1961). 

Od 1961 roku kadencje rad narodowych były czteroletnie. Wybory miały miejsce w latach 

1961, 1965 i 196948.  

 

 

                Nagłówek aktu powołania gromad w województwie lubelskim  

 

 

 
48 Daty wyborów: 5 grudnia 1954, 2 lutego 1958, 16 kwietnia 1961, 30 maja 1965, 1 czerwca 1969.  
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Na terenie współczesnej gminy działały następujące gromady:  

GROMADA HORODYSZCZE  
 

 W skład gromady Horodyszcze włączono dotychczasową gromadę Horodyszcze                          

z gminy Wisznice49. Gromadę zniesiono z końcem 1959 roku, jej obszar przyłączono do 

gromady Wisznice50.  

 GROMADA ŁYNIEW 
 

W skład gromady Łyniew włączono dotychczasowe gromady: Łyniew, Dołholiska 

i Ratajewicze ze zniesionej gminy Wisznice51.      

 Gromadę zniesiono z końcem 1959 roku, jej obszar przyłączono do gromady 

Wisznice52.  

GROMADA POLUBICZE  
 

 W skład gromady Polubicze włączono dotychczasowe gromady: Polubicze 

Dworskie i Polubicze Wiejskie ze zniesionej gminy Wisznice w powiecie włodawskim oraz 

obszar dotychczasowej gromady Romaszki ze zniesionej gminy Roszosz w powiecie 

bialskim53.            

 W dniu 29 lutego 1956 roku z gromady Polubicze wyłączono Romaszki i kolonię 

Aleksandrówka włączając je do gromady Rossosz w powiecie bialskim54. Gromadę 

zniesiono z końcem 1961 roku. Jej obszar włączono do gromady Wisznice55.  

 
49 Dz. Urz. WRN Lublin, 1954 nr 15 poz. 64.   
50 Dz. Urz. WRN Lublin, 1959 nr 9 poz. 63. 
51 Dz. Urz. WRN Lublin, 1954 nr 15 poz. 64.   
52 Dz. Urz. WRN Lublin, 1959 nr 9 poz. 63. 
53 Dz. Urz. WRN Lublin, 1954 nr 15 poz. 64.   
54 Dz. Urz. WRN Lublin, 1956 nr 5 poz. 15.  
55 Dz. Urz. WRN Lublin, 1961 nr 11 poz. 84. 
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Podział na gromady z 1957 roku (opracowanie własne autora)  

 

 GROMADA WISZNICE 
 

W skład gromady Wisznice włączono dotychczasowe gromady: Wisznice Osada, 

Wisznice kolonia, Wygoda, Dubica Górna, Dubica Dolna, Curyn i Rowiny ze zniesionej 

gminy Wisznice56.  

Od 1 stycznia 1960 roku do gromady Wisznice włączono obszary zniesionych 

gromad: Horodyszcze i Łyniew57.  

Od 1 stycznia 1962 roku przyłączono także obszar zniesionej gromady Polubicze58. 

Gromada Wisznice funkcjonowała do końca 1972 roku.  

  

  

 
56 Dz. Urz. WRN Lublin, 1954 nr 15 poz. 64.   
57 Dz. Urz. WRN Lublin, 1959 nr 9 poz. 63.  
58 Dz. Urz. WRN Lublin, 1961 nr 11 poz. 84.  
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Podział na gromady w 1957 roku (opracowanie własne autora) 
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Akt powołania gromad (Dz. Urz. WRN Lublin, 1954 nr 15 poz. 64) 
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Akt powołania gromad (Dz. Urz. WRN Lublin, 1954 nr 15 poz. 64)  
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GROMADA HORODYSZCZE  – WYKAZ RADNYCH 
 

KADENCJA 1954-195559 KADENCJA 1958-196160 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
59 Dz. Urz. WRN Lublin, 1955 nr 1.  
60 Dz. Urz. WRN Lublin, 1958 nr 4 poz. 24.  
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GROMADA ŁYNIEW  – WYKAZ RADNYCH 
 

KADENCJA 1954-195561 KADENCJA 1958-196162 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
61 Dz. Urz. WRN Lublin, 1955 nr 1.  
62 Dz. Urz. WRN Lublin, 1958 nr 4 poz. 24.  
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GROMADA POLUBICZE  – WYKAZ RADNYCH 
 

KADENCJA 1954-195563 KADENCJA 1958-196164 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
63 Dz. Urz. WRN Lublin, 1955 nr 1.  
64 Dz. Urz. WRN Lublin, 1958 nr 4 poz. 24.  
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KADENCJA 1961-196565 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
65 Dz. Urz. WRN Lublin, 1961 nr 7 poz. 63.  
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GROMADA WISZNICE – WYKAZ RADNYCH 
 

KADENCJA 1954-195566 KADENCJA 1958-196167 

 

 

 
 

 

 

 

 
66 Dz. Urz. WRN Lublin, 1955 nr 1.  
67 Dz. Urz. WRN Lublin, 1958 nr 4 poz. 24.  
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KADENCJA 1961-196568 KADENCJA 1965-196969 

  

 

 

 

 

 
68 Dz. Urz. WRN Lublin, 1961 nr 7 poz. 63.  
69 Dz. Urz. WRN Lublin, 1965 nr 17 poz. 83.  
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KADENCJA 1969-197370 

 

 

 

Na początku lat 70. XX wieku nadal funkcjonowały gromady z niewielkimi 

uprawnieniami, powstałe jeszcze w latach 50. Większość przewodniczących gromadzkich 

rad posiadała wykształcenie podstawowe. Ówczesna ekipa rządowa chciała 

przeprowadzić duże zmiany, także na wsi, potrzebne były do tego nowe struktury 

administracyjne.  

 
70 Dz. Urz. WRN Lublin, 1969 nr 11 poz. 129.  
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GMINNA RADA NARODOWA WISZNICE  
 

  W 1972 roku władze centralne doszły do wniosku, że system gromadzkich rad 

narodowych nie przystaje do nowej rzeczywistości.   W miejsce gromad powołano gminy 

- podobnie jak przed 1954 rokiem. Reforma weszła w życie z dniem 1 stycznia 1973 roku.  

Według ustawy o gminach, gminne rady narodowe pozostawały organem władzy 

państwowej i podstawowym organem samorządu społecznego na terenie gminy. Dalej 

ustawa głosiła: Gminna rada narodowa zapewnia wykonanie na terenie gminy zadań 

państwowych, wzrost i unowocześnienie produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem 

produkcji rolnej, rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny gminy, zaspokajanie potrzeb 

bytowych ludności oraz umocnienie dyscypliny społecznej.71   

 Wprowadzono wyraźny podział między funkcjami stanowiącymi i wykonawczymi. 

Najważniejszym organem gminy stała się gminna rada narodowa - organ 

uchwałodawczy. Wybory do gminnych rad narodowych przeprowadzono po raz pierwszy 

w dniu  9 grudnia 1973 roku. Dlatego też początkowo w gminnych radach narodowych 

zasiadali dawni radni gromadzcy (styczeń-listopad 1973). Pierwsza sesja GRN,                                        

w początkach stycznia 1973 roku, miała uroczysty charakter. Przybyły przedstawiciel 

władz zwierzchnich wręczył władzom gminnym symboliczny akt powołania gminy, 

często przechowywany do dziś.  

Wybory do rad narodowych przeprowadzono następnie: 5 lutego 1978 roku,                          

17 czerwca 1984 roku72 i 19 czerwca 1988 roku.  Frekwencja według oficjalnych 

obwieszczeń była bardzo wysoka, z wyjątkiem ostatnich, kiedy to podano faktyczne 

wyniki. Gminna rada narodowa liczyła od 20 do 50 członków i zbierała się na sesjach co 

1 -2 miesiące. Radni nie pobierali diet.  

  Przewodniczącym rady zostawał obligatoryjnie, w latach 1974-198073, pierwszy 

sekretarz gminnego komitetu PZPR.  Przewodniczący GRN, jego zastępcy i szefowie 

komisji gminnych tworzyli prezydium gminnej rady narodowej. Prezydium gminnej rady 

narodowej reprezentowało gminę na zewnątrz. Organ ten zbierał się na sesjach 

przeciętnie raz  w miesiącu.    

 
71 Dz. U. 1972, nr 49, poz. 312. 
72 Powinny się odbyć w 1982 roku, lecz z uwagi na stan wojenny przesunięto ten termin.  
73 Było to partyjne zalecenie, które realizowano bardzo skrupulatnie.  
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Zupełną nowością w systemie gminnym było powołanie naczelnika gminy  - 

organu wykonawczego wobec GRN i prezydium GRN. Naczelnik gminy był powoływany                             

i odwoływany przez wojewodę. Gminna rada narodowa mogła początkowo tylko wyrażać 

niewiążącą opinię o kandydaturze.74 Naczelnik gminy stał na czele urzędu gminy, który 

podzielono na trzy piony; biura urzędu gminy na czele z sekretarzem biura UG, gminną 

służbę rolną (GSR) z kierownikiem oraz urząd stanu cywilnego z kierownikiem USC na 

czele.            

 Gmina dzieliła się na sołectwa z sołtysami wybieranymi na zebraniach wiejskich.        

 Z końcem 1972 roku powołano gminę Wisznice w powiecie włodawskim                           

i województwie lubelskim75.               

 

 

Nagłówek aktu powołania gmin w województwie lubelskim    

 

 
74 Dz. U. 1972, nr 49, poz. 312.  
75 Dz. Urz. WRN Lublin, 1972 nr 12 poz. 239.    
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Akt powołania gminy Wisznice (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady 

Narodowej  w Lublinie, 1972 nr 15 poz. 64)  
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Z początkiem czerwca 1975 roku weszła w życie reforma administracji 

ustanawiająca dwustopniowy podział (zamiast trzystopniowego; województwa, 

powiaty, gminy). Zlikwidowano powiaty, tworząc jednocześnie nowe, mniejsze 

województwa (zamiast 17 województw – 49).      

 Powiat włodawski został zlikwidowany i powołano małe województwo 

bialskopodlaskie wraz  z gminą Wisznice76.       

 

 

                                          Żniwa lata 70. XX wieku  (zbiory NAC) 

 
76 Dz. U. 1975, nr 17, poz. 92. 
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Rewolucja polityczna z lat 1980-1981 spowodowały pewne zmiany w ustroju 

gminnym. Zrezygnowano z obligatoryjnego zajmowania przez sekretarza komitetu 

gminnego PZPR funkcji przewodniczącego prezydium.      

 Większe zmiany wprowadzono ustawą z 20 lipca 1983 roku o systemie rad 

narodowych i samorządu terytorialnego77. Powołano nowe instytucje na kształt 

samorządu terytorialnego. Każde sołectwo stało się jednostką samorządu wiejskiego.  

Samorząd wiejski otrzymał prawo do dysponowania własnymi funduszami, ale nie 

uzyskał osobowości prawnej. Zebrania wiejskie decydowały o sprawach lokalnych, 

powoływały sołtysa i radę sołecką jako organy wykonawcze. Na czele rady mógł stanąć 

przewodniczący rady sołeckiej, ale często kierował nią sołtys, pełniący jednocześnie 

funkcję przewodniczącego rady sołeckiej. Sołectwo mogło uchwalić swój statut                                       

i  powoływać komisje. Nadzór nad samorządem wiejskim sprawowała rada narodowa                           

i naczelnik. Nowa ustawa obligowała naczelnika gminy i GRN do respektowania uchwał 

zebrań wiejskich. Wszelkie sprawy dotyczące poszczególnych wsi musiały być ustalane z 

danym samorządem wiejskim. Wybory do rad sołeckich przeprowadzono jesienią 1984 

roku, natomiast kolejne jesienią 1988 roku. W latach 80-tych wzrosła też rola gminnych 

rad narodowych w procesie powoływania naczelnika gminy.   

Przemiany zapoczątkowane w 1989 roku doprowadziły do uchwalenia nowej 

ustawy o samorządzie gminnym, który nadał samorządność dotychczas istniejącym 

gminom. Z końcem kwietnia 1990 roku zakończyła się, przed terminem, kadencja rad 

narodowych.   Rozpoczął się nowy okres działalności gminy Wisznice.   

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
77 Dz. U. 1983, nr 41, poz. 185.  
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WYKAZ RADNYCH GMINY WISZNICE   

Kadencja 1973-197778 Kadencja 1978-198479  

  

 

 
 

 
78 Dz. Urz. WRN Lublin, 1973 nr 5 poz. 74.   
79 Dziennik Urzędowy WRN Biała Podlaska,  1978, nr 2 poz. 3.  
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Kadencja 1984-198880 Kadencja 1988-1990 

 

 
 

 

Brak danych  

 
80 Dz. Urz. Województwa Bialskopodlaskiego, 1984 nr 4 poz. 21.   
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