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WSTĘP
W początkach państwa polskiego okolice Białej stanowiły część historycznej ziemi
rudzkiej zwanej potem ziemią wieluńską należącej do państwa polskiego. W okresie rozbicia
dzielnicowego (po 1138 roku) ziemia ta stanowiła część dzielnicy senioralnej.
W XIV wieku nastąpiło zjednoczenie większości ziem polskich w Koronie Królestwa
Polskiego. Ziemia wieluńska została włączana do odrodzonego państwa polskiego. W XV
stuleciu ziemię wieluńską przyłączono do województwa sieradzkiego, jednak posiadała ona
znaczną autonomię.
Na terenie gminy funkcjonowały wsie stanowiące własność kościelną i prywatną.
Najmniejszą jednostką podziału terytorialnego były parafie. Większość obszarów
współczesnej gminy należała do dawnych parafii Biała i Naramice1.

Fragment mapy Carte de la Pologne z 1772 roku

Atlas historyczny Polski, województwo sieradzkie i województwo łęczyckie w drugiej połowie XVI wieku,
Warszawa 1998.
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OKRES ZABORÓW

W latach 1795-1807 okolice dzisiejszej gminy przynależały do państwa pruskiego.
W wyniku wojen napoleońskich, w 1807 roku, powstało Księstwo Warszawskie – namiastka
państwa polskiego wraz z obszarami współczesnej gminy.
Nowoczesne formy samorządu lokalnego zostały wprowadzone na ziemiach polskich
właśnie 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.
W tym czasie powołano gminy wiejskie na czele z wójtami. Wójtami (urzędnikami
państwowymi) z mocy prawa stawali się właściciele ziemscy. Gminy wiejskie liczyły
przynajmniej 10 domów2 i musiały obejmować jeden majątek ziemski.
W 1815 roku, gdy powstało Królestwo Polskie – państwo zależne od Rosji,
utrzymano dawny ustój lokalny.

Fragment Topograficznej Karty Królestwa Polskiego z 1839 roku
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Dymów, według ówczesnego nazewnictwa.
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LATA 1859-1914
Na mocy ukazów carskich z 3 (15) marca3 1859 roku rozpoczęto wprowadzenie
większych gmin wiejskich (zbiorowych) liczących, co najmniej 50 domów pod nadzorem
właścicieli ziemskich4. 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 już sami mieszkańcy.
W 1863 roku wybuchło powstanie styczniowe. Władze carskie w rok po wybuchu
powstania 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.
Drugą reformą władz carskich było nadanie samorządu gminom wiejskim już
funkcjonującym. Ukaz carski z 1864 roku 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 gminy ludzi chłopskiego pochodzenia5.
Ukaz carski, wprowadzający ustrój samorządu gminnego, został podpisany w dniu 19
lutego (2 marca) 1864 roku.6
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. Wtedy to
powołano gubernię kaliską wraz z powiatem wieluńskim obejmującym także teren
współczesnej gminy7.
W latach 60. XIX wieku ustanowiono podział na gminy, który funkcjonował aż do lat
W Polsce i Rosji stosowano różne kalendarze.
Dziennik Praw Królestwa Polskiego, tom 53, 1859, s. 5-15.
5
Szumski J., Chłopi a gmina w guberni łomżyńskiej, Studia Łomżyńskie, tom IV, s. 39.
6
Dziennik Praw Królestwa Polskiego, 1864, s. 37 i następne.
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Dziennik Praw Królestwa Polskiego, 1866, s. 371 i Dziennik Praw Królestwa Polskiego, 1867, s. 359 i
następne.
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50. XX wieku. Powołano ówcześnie gminę Naramice, która jest odpowiednikiem
współczesnej gminy Biała8.

Akt porządkujący podział administracyjny Królestwa Polskiego na przełomie
1866 i 1867 roku- nagłówek9

8
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Dziennik Praw Królestwa Polskiego, 1867, s. 365.
Tamże, s. 359
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Akt porządkujący podział administracyjny Królestwa Polskiego na przełomie
1866 i 1867 roku10
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Dziennik Praw Królestwa Polskiego, 1867, s. 365.
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Fragment mapy administracyjnej z początku XX wieku

Należy opisać ówczesny ustrój gminny, ponieważ w większości obowiązywał aż do
1933 roku11.
Organem uchwałodawczym było zgromadzenie gminne. Zostało ustanowione
w ukazie carskim o urządzeniu gmin wiejskich z 1864 roku12. 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 wybranym13.
Zebranie gminne było organem uchwałodawczym, najważniejszym w gminie. Mogli

Na podstawie ukazu carskiego z 2 marca 1864 roku i Szumski J., Chłopi a gmina w guberni łomżyńskiej,
„Studia Łomżyńskie”, tom IV, s. 38-42.
12
Ukaz o urządzeniu gmin wiejskich z 19 II (2 III) 1864, Dziennik Praw Królestwa Polskiego, tom 62, s. 37 i
następne.
13
Tamże.
11
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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)14. Wójt był z mocy prawa przewodniczącym zebrania, ewentualnie mógł
przekazać te uprawnienia sołtysowi (na przykład w przypadku obrad dotyczących wójta) 15.
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.
Zgromadzenie gminne było krytykowane już w XIX wieku 16. 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 gminnych17.
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

Tamże.
Sołtysi musieli uzgodnić to między sobą, w razie braku zgody wójta zastępował najstarszy wiekiem sołtys.
16
Groniowski K., Gmina w Królestwie Polskim….., s. 216.
17
J. Szumski, Chłopi a gmina w guberni łomżyńskiej, [w:] Studia Łomżyńskie, 1993, tom IV, s. 42.
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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 średniowiecza18. 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 (…)19. 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)20. 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 o włóczęgach, dezerterach,
przestępstwach popełnianych w gminie. Musiał czuwać także nad przestrzeganiem wyroków
sądowych. Posiadał prawo kontrolowania dokumentów osób przejeżdżających przez teren
gminy21.
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 wójta22.
Najważniejszym stałym urzędnikiem gminnym był sekretarz zwany w ukazie carskim
J. Hebda, Z sołtysem i wójtem przez …, passim.
Ukaz o urządzeniu gmin wiejskich z 19 II (2 III) 1864, Dziennik Praw Królestwa Polskiego, tom 62, s. 37
i następne.
20
Tamże.
21
Tamże.
22
Tamże.
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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 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
zawyrokowane23.
Urzędnicy ci generalnie nie mieli dobrej opinii wśród ludności wiejskiej, także
wójtowie gmin znosili ich czasem jak zło konieczne. Wszystko wynikało z konstrukcji
administracji gminnej odziedziczonej po rosyjskim zaborcy. Jeszcze w latach 60. XIX wieku
powołano gminy wiejskie, przekazując znaczny zakres władzy w ręce chłopskie. Rosjanie
bardziej ufali chłopom niż ziemianom, którzy do tej pory dzierżyli władzę w najmniejszych
jednostkach administracyjnych. Jednak chłopi (włościanie, jak ich wtedy nazywano) musieli
mieć nadzór ze strony władz. Wójtowie gmin nie do końca mogli być ostoją carskiej władzy.
W większości byli niepiśmienni, czasem mało rozgarnięci. Taką kontrolującą osobą był
natomiast pisarz gminny przysyłany przez władze powiatowe i im podległy. Było to oko
i ucho naczelnika powiatu. Dodatkowo często byli to Rosjanie lub zruszczeni Polacy chcący
zrobić karierę w administracji. Stąd właśnie powszechnie pisarzy gminnych nie lubiano. Byli
to bowiem ludzie z zewnątrz. Dostrzegali to również współcześni. Henryk Sienkiewicz w
noweli Szkice węglem z 1876 roku24 opisał fikcyjną gminę, wieś, wójta i pisarza gminnego
nazwiskiem Zołzikiewicz. Jest to osoba o bardzo wysokich aspiracjach, chełpliwa, w perfidny
sposób oszukująca chłopów. Człowiek bez żadnych skrupułów. Co ciekawe, wójt w jego
noweli jest osobą dobroduszną, naiwną, bez wykształcenia i bezgranicznie wierzącą
w pisarza.
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,

Ukaz o urządzeniu gmin wiejskich z 19 II (2 III) 1864, Dziennik Praw Królestwa Polskiego, tom 62, s. 37 i
następne.
24
H. Sienkiewicz, Szkice węglem, Warszawa 1997.
23
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– 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 odwołania.
W 1876 roku zreformowano system sądownictwa podstawowego. Sądy oddzielono od
gmin. Powstały okręgi sądowe złożone z dwóch lub więcej gmin na czele z sędziami pokoju
oraz ławnikami. Sędzia oraz ławnicy byli wybierani na zebraniach gminnych. Sądy te
zajmowały się cywilnymi sprawami mieszkańców25.

Opis gmina Naramice z końca XIX wieku26
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.
Przynależność gminy Naramice do guberni kaliskiej trwała do 1915 roku.

Tamże.
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich pod red. F. Sulimierskiego, B.
Chlebowskiego, W. Wawelskiego. Tomy I-XIV. Warszawa 1880-1902, tom VI, s. 905.
25
26
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I WOJNA ŚWIATOWA
Latem 1914 roku rozpoczęła się I wojna światowa. Wkrótce działania wojenne
wkroczyły na terytorium Królestwa Polskiego. Powiat wieluński stał się częścią niemieckiej
strefy okupacyjnej.
Okupacyjne władze powiatowe traktowały gminy jak podległe jednostki. Wójtów
dowolnie zmieniano. Sołtysów teoretycznie wybierali mieszkańcy, ale w praktyce bywało
różnie.
Władze zezwoliły na działalność polskiego szkolnictwa. Lata I wojny światowej to
czas żywiołowego powstawania polskich małych szkół wiejskich opłacanych przez rodziców.

II RZECZPOSPOLITA
W listopadzie 1918 roku odrodziła się Polska – II Rzeczpospolita.
Nowe 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 łódzkie wraz z powiatem wieluńskim
i gminą Naramice.

Fragment mapy administracyjnej z 1933 roku
12

Wyniki pierwszego spisu powszechnego dla gminy Naramice27

27

Skorowidz miejscowości Rzeczpospolitej Polskiej, nakładem GUS, Warszawa 1925, województwo łodzkie,
powiat wieluński.
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Wyniki pierwszego spisu powszechnego dla gminy Naramice (c.d.)28
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 ubogimi29.

28
29

Tamże.
Tamże, 1918, nr 18, poz. 48.
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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 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
analfabeci30. 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 podatkach31. 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

30
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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 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
dogodzić32. W okresie II RP zmieniała się mentalność ludności, samorządowców i władz
zwierzchnich. Zauważano, że w odrodzonej Polsce więcej spraw załatwiano „na trzeźwo” w
przeciwieństwie do dawnych czasów, kiedy politykę uprawiano głównie w karczmie lub co
najmniej przy pomocy wódki33.
W latach 30. XX wieku na podstawie ponad 400 wspomnień pamiętnikarskich
samorządowców opracowano w naukowy sposób pewne wyobrażenia o wójtach tamtych
czasów. Według podsumowań kandydat idealny powinien pochodzić z zamożniejszych
gospodarzy albo przynajmniej być starszym, poważniejszym, postawnym, gdyż inaczej nie
miałby posłuchu. Myślano w ten sposób: Każdy, kto jest bogaty, każdy kto jest „panem” czy
wygląda przynajmniej na „pana”, jest uważany za mądrego. Człowiek biedny – jest z reguły
głupi. I dlatego przy wszelkich wyborach na sołtysa, wójta czy radnego zwraca się na to
uwagę, wybierając zawsze bogatych jako jednocześnie mądrych. Niekiedy jednak spotyka się
zdanie, że wójt biedny jest lepszy, bo nie „trzyma z panami”. Dawniej mógł nie umieć pisać
albo wystarczyło liche pisanie, a niekiedy nawet tylko podpisanie się. Gdy do wyboru jest dwu
kandydatów, na przykład chłop i właściciel ziemski, wyborcy wolą równego sobie
stanowiskiem i rozumem jako łatwiejszego do zrozumienia i opanowania34.
W powszechnej opinii przytaczanej w pamiętnikach wójt nie powinien zbyt długo
urzędować, bo będzie z panami trzymał. W latach 30. XX wieku pojawiła się także opinia,
wobec mniejszych wynagrodzeń wójtów, że pełnienie takiego urzędu prowadziło do
zadłużania się i zaniedbywania własnego gospodarstwa35.
Powyższe opinie potwierdzają źródła archiwalne i opracowania naukowe. Wójtem
najczęściej był miejscowy gospodarz (rolnik) znany w terenie od lat. Ważne było, aby
posiadał pewien majątek, by w przypadku defraudacji mógł zwrócić należność ze swojego

Tamże, s. 56.
Tamże, s. 57.
34
Tamże, s. 65.
35
Tamże.
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gospodarstwa36. Co ciekawe, na to stanowisko preferowano ludzi wysokiego wzrostu.
Tłumaczono to w ten sposób: wieś chciała mieć wójta postawnego, gdy bywały scysji w
powiecie37. Musiał to być człowiek stąd, „nasz”, wykształcenie nie było konieczne, ważne
były inne przymioty, dzięki którym budził szacunek wśród mieszkańców. Powinien być
powszechnie znany jako dobry gospodarz, zarządca, jednocześnie człowiek przebiegły,
dbający o mieszkańców, skuteczny. Taki, który potrafił skutecznie uzyskać przychylność
władz zwierzchnich, nie zapominając o interesie gminy. Musiał uosabiać cechy, dzięki
którym chłopi przetrwali różne ciężkie czasy: gospodarność, przebiegłość, nieuleganie władzy
zwierzchniej, czasem chytrość. Wójtowie pełnili funkcje reprezentacyjne, zarządzali aparatem
gminnym – urzędnikami, ważne, żeby potrafili trzymać krótko sekretarza gminy, który dzięki
swojej wiedzy mógł wybić się na pierwszoplanową postać w lokalnej społeczności. Wójtowie
patronowali całej gminie, ale też rozstrzygali spory sąsiedzkie, wójta zapraszano na
ważniejsze uroczystości w gminie. Drobne niedoskonałości charakteru, nawet niewielkie
defraudacje, mogły być mu wybaczone, świadczyły nawet na jego korzyść – jako człowieka
sprytnego. To musiał być „nasz człowiek”38.

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.
Tamże.
Tamże.
38
Dobrym przykładem jest tu wójt fikcyjnej gminy Wilkowyje ze znanego serialu „Ranczo” – przebiegły
i skuteczny, niestroniący od alkoholu, jak trzeba, potrafiący przyłożyć siekierą.
36
37
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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.
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.
Stanowisko pisarza gminnego było bardzo często określane jako pierwsze w gminie –
Gminą rządzi pisarz. Jeden z radnych wspominał: Zadawałem sobie pytanie, kto kieruje tą
gminą, kto rozwiązuje te zawiłe kwestie z dziedziny życia samorządowego, teraz odpowiem,
ale po cichu (boć wstyd jest dla nas radnych, żeśmy bezradni i ktoś musi za nas radzić), że
sekretarz gminy. On jest panem sytuacji, jego jeden mózg musi kierować całą gminą39.
Pojawia się w prasie samorządowej nawet słowo „kanclerz gminy”40.
Urząd gminy był czynny od poniedziałku do soboty. Tylko wójt i sekretarz posiadali
klucze do kasy gminnej. Należy podkreślić, że na polskiej wsi brakowało solidnych,
murowanych budynków na siedziby władz lokalnych. Dodatkowo wiele z nich spłonęło w
trakcie Wielkiej Wojny. W efekcie urzędy gmin w pierwszych latach po zakończeniu działań
wojennych prezentowały raczej żałosny wygląd.
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
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(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.
Przed zatwierdzeniem wójta czy sołtysa starosta zawsze wysyłał pismo do Policji
Państwowej, by sprawdzić czy „prowadzi się on moralnie” i czy nie ma żadnych zastrzeżeń
wobec kandydata. Ówczesne prawo pochodziło z czasów carskich i było dosyć restrykcyjne.
Sołtys reprezentował wieś, zbierał wszelkie podatki gminne, przekazywał ogłoszenia gminne
i powiatowe, czasem pracował w charakterze listonosza. Raz w tygodniu w urzędzie gminy
miała miejsce odprawa sołtysów, na której omawiano ważne sprawy gminy, przekazywano
zarządzenia władz zwierzchnich. Sołtys posiadał specjalną odznakę. Podobną odznakę miał
też wójt, często w formie ozdobnego łańcucha.
Sołtys organizował warty nocne. Każdy gospodarz co pewien czas miał obowiązek
pełnić nocne warty w celu ochrony przed złodziejami i pożarami. Sołtys kontrolował
wykonanie szarwarków, czyli nieodpłatnych prac na rzecz gminy, które świadczyli wszyscy
gospodarze w zależności od areału gruntów. Przeliczano je na dniówki piesze i konne.
Z pomocą szarwarków remontowano i budowano drogi. Sołtys wyznaczał kolejność stójki
konnej – obowiązek każdego gospodarza do przewożenia furmanką urzędników gminnych,
policjantów i nauczycieli podczas pełnienia obowiązków służbowych. Wiązało się to
z brakiem innych środków lokomocji (rower był rzadkością).
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Nowy Przebój, ilustrowane czasopismo regionalne i samorządowe, 1931 nr 9, s. 28.
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Księga Adresowa Polski wraz z Wolnym Miastem Gdańskiem Dla Handlu, Przemysłu,
Rzemiosła i Rolnictwa 1929, Warszawa 1930.
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Gmina Naramice w latach 30. XX wieku – opracowanie własne
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Wyniki spisu powszehnego z 1931 roku41
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W 1933 roku dokonano wielu zmian w funkcjonowaniu gmin wiejskich w Polsce.
Według nowej ustawy gminnej42 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 publicznego, przestrzegania przepisów, doręczania pism sądowych, wykonywania
obowiązków związanych z poborem wojskowym.
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
42
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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 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).
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Nagłówek rozporządzenia o podziale gmin na gromady (sołectwa)
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Podział gminy na gromady (sołectwa) Łódzk Dziennik Urzędowy, 1935 nr 28 poz.
385.
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Rozwój samorządu gminnego przerwał wybuch II wojny światowej.
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GMINA NARAMICE W LATACH 1945-1954
W styczniu 1945 roku na teren gminy wkroczyły wojska Armii Czerwonej.
Rozpoczęło się żmudne odbudowywanie infrastruktury gminnej po zniszczeniach wojennych.
Na nowo odrodził się samorząd gminny.
Początkowo opierano się na przedwojennych rozwiązaniach ustrojowych, tylko
z niewielkimi zmianami. Jeszcze 21 sierpnia 1944 roku dekret PKWN-u przywrócił
przedwojenne podziały na województwa, gminy i gromady43.
Odrodziło się województwo łódzkie z gminą Naramice.
Jeszcze 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 narodowych44.
Rady narodowe stanowiły uspołecznioną formę sprawowania administracji45. Zostały
włączone w skład systemu samorządowego. Ostateczny kształt organizacji samorządu
lokalnego został określony na mocy dekretu z 23 listopada 1944 roku46. 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 wójtów47.
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 społecznej48.
W praktyce członkowie rad byli delegatami partii politycznych i organizacji
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
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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.

Powszechny sumaryczny spis ludności z dnia 14 lutego 1946 roku, Warszawa 1947.
30

Mapa gminy z 1953 roku – opracowanie własne autora

31

W 1950 roku skończono z fikcją samorządu gminnego. Na mocy ustawy z 20 marca
1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej49 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”, a także
kierowały bieżącą działalności 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.
W

latach

1953-1954

rozpoczęto

przygotowania

do

nowego

podziału

administracyjnego kraju. Gminy funkcjonujące od dziesiątek lat, także w trakcie dwóch
wojen światowych, zostały przeznaczone do likwidacji. Miały je zastąpić bardziej
„socjalistyczne” jednostki podziału administracyjnego kraju.
W 1953 roku zmieniono nazwę gminy z Naramice na Biała50.
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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 spółdzielczemu, kolektywnemu gospodarstwu rolnemu.
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 wsi51.
Zlikwidowano już samorząd gminny, teraz likwidacji miały ulec także gminy.
25

września

1954

roku

weszła

w

życie

ustawa

o

reformie

podziału

administracyjnego52. 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)53.
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)54. 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

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
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.
52
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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 postulaty55.
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 budowlane56. Po
czarnych latach stalinowskich nawet niewielkie zmiany przyniosły upragnione wytchnienie.
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.
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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 uprawnienia57. 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, bibliotek58. 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 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.
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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 196959.
W latach 1954-1972 na terenie obecnej gminy Biała (Naramice) funkcjonowały
następujące gromady:
 Gromada Biała (1954-1972)
 Gromada Naramice (1954-1972)
 Gromada Młynisko (1954-1968, po likwidacji gromady jej obszar przyłączono do
gromady Biała)

Nagłówek aktu powołania gromad

59

Daty wyborów: 5 grudnia 1954, 2 lutego 1958, 16 kwietnia 1961, 30 maja 1965, 1 czerwca 1969.
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Akt powołania gromad w powiecie wieluńskim
37

Akt powołania gromad w powiecie wieluńskim
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Podział na gromady w 1955 roku (opracowanie własne autora)
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GMINNA RADA NARODOWA 1973-1990
W grudniu 1970 roku I sekretarzem PZPR został Edward Gierek. Początkowo jego
polityka rolna była dość elastyczna. Od 1972 roku zniesiono obowiązkowe dostawy zbóż,
żywca i ziemniaków, co sprzyjało specjalizacji gospodarstw. W tym samym czasie
złagodzono progresję podatków gruntowych, ułatwiono obrót ziemią. Chłopi mogli nawet
dzierżawić ziemię od państwa, kupować maszyny rolnicze. Rolników objęto również
leczeniem na zasadach ubezpieczeń społecznych. W tym okresie powstało wiele nowych
budynków mieszkalnych i gospodarczych. Po latach trudnej sytuacji na wsi wiele zmieniło się
na lepsze. Zaczęto doceniać młodych, prężnych rolników. Rozwinęła się mechanizacja
rolnictwa, także dzięki skomasowaniu kółek rolniczych w spółdzielnie kółek rolniczych –
SKR-y. Po raz pierwszy w PRL-u ludność wiejska nie czuła się wykorzystywana przez
władze. Wszystko to spowodowało wzrost produkcji rolnej. Trzeba przyznać, że po latach
marazmu polska wieś zaczęła się dynamicznie zmieniać. Do tej pory wiele osób wspomina te
czasy jako okres prosperity. Jednak produkcja zwierzęca rosła dużo szybciej niż produkcja
roślinna, wzrastało zapotrzebowanie na pasze, które importowano za dewizy, stało się to
jedną z przyczyn późniejszego kryzysu.
W latach 1954-1972 podstawową jednostką podziału administracyjnego kraju
pozostawały gromadzkie rady narodowe (gromady). Gromady w powszechnej opinii nie
sprawdzały się, zajmując się głównie poborem podatków. Te sprawy omawiał VI Zjazd PZPR
w 1971 roku oraz VI Plenum PZPR w 1972 roku. W początkach 1972 roku władze
państwowe podjęły decyzję o powołaniu gmin – większych jednostek terytorialnych, często w
granicach dawnych gmin funkcjonujących do 1954 roku. 29 listopada 1972 roku Sejm
uchwalił ustawę o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych60.
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 społecznej61.
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Nowa ustawa o samorządzie gminnym wprowadziła dość rewolucyjne jak na PRL
zmiany. Ustalono wyraźny podział między funkcjami stanowiącymi i wykonawczymi (do tej
pory istniała jedność w postaci prezydiów gromadzkich rad narodowych). Organem
uchwałodawczym stała się gminna rada narodowa. Liczyła ona od 20 do 50 radnych.
Rada narodowa funkcjonowała w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
Obradowała na sesjach (co 1-2 miesiące), na których podejmowała uchwały, jakie realizował
naczelnik gminy jako organ wykonawczy.
Gminna rada ze swojego składu wybierała prezydium i komisje. Przewodniczącym
rady zostawał, od 1974 roku, pierwszy sekretarz gminnego komitetu PZPR. Bardzo ważną
rolę w gminie odgrywał przewodniczący GRN, który nadzorował również naczelnika gminy.
Przewodniczący GRN, jego zastępcy i szefowie komisji tworzyli prezydium gminnej rady
narodowej. Prezydium to reprezentowało GRN na zewnątrz.
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). Wybory do rad narodowych przeprowadzono
następnie: 5 lutego 1978 roku, 17 czerwca 1984 roku i 19 czerwca 1988 roku.
Gminne rady narodowe powoływały komisje gminne. Komisje zbierały się cyklicznie,
omawiając szczegółowe problemy w gminie (np. komisja rolnictwa).
Nowością w systemie gminnym było powołanie urzędu gminy. Był to terenowy organ
administracji państwowej do wykonywania zadań naczelnika gminy. Naczelnik gminy był
powoływany i odwoływany przez wojewodę. Gminna rada narodowa mogła tylko wyrażać
niewiążącą opinię o kandydaturze62.
Według rozporządzenia dotyczącego uprawnień organów wykonawczych w gminie63
naczelnik gminy wykonuje swoje zadania przy pomocy podległego mu urzędu gminy
i kierowników zakładów podporządkowanych gminnej radzie narodowej64.
Urząd gminy zasadniczo dzielił się na trzy części: biuro urzędu, gminną służbę rolną i
urząd stanu cywilnego. Urząd gminy podzielony był na referaty kierowane przez sekretarza
biura urzędu gminy. Ważną pozycję zajmował główny księgowy gminy65.
Gminna służba rolna (GSR) na czele miała kierownika. GSR tworzył zespół kilku
osób sprawujący nadzór nad rolnictwem w gminie i organizujący jego sprawy66.
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W ramach urzędu gminy funkcjonował urząd stanu cywilnego zarządzany przez
kierownika67.
Ustawa o powołaniu gmin i radach narodowych odnosiła się do gminnych rad
narodowych, ponieważ było ich najwięcej, jednak te przepisy rozciągnięte były także na
miejskie rady narodowe oraz miejsko-gminne rady narodowe.
Na przełomie lat 70. i 80. XX wieku cała polska gospodarka, w tym także polskie
rolnictwo, przeżyła gwałtowne załamanie. Jedną z przyczyn był nieurodzaj, ale też niska
produktywność uprzywilejowanych przez władze, oderwanych od praw ekonomii
państwowych gospodarstw. Spadła opłacalność gospodarstw prywatnych uzależnionych od
państwowych cen skupu oraz słabego zaopatrzenia w materiały i narzędzia. Nakłady
inwestycyjne przeznaczane na państwowe gospodarstwa nie przynosiły efektów. Rolnictwo
indywidualne uzyskiwało lepsze wyniki przy niższych nakładach. Młodzi rolnicy chcieli się
rozwijać, jednak skostniały system gospodarczy stał temu na przeszkodzie.
W 1980 roku cały kraj pogrążał się w kryzysie. Strajki robotnicze w kraju rozpoczęte
w Świdniku i Lublinie w lipcu 1980 roku wkrótce rozlały się na cały kraj. 31 sierpnia 1980
roku podpisano słynne porozumienia. W następnym miesiącu została zalegalizowana
„Solidarność”.
W urzędach gmin przy naczelnikach rozpoczęły działalność komisje rozdziału maszyn
rolniczych. Skromnych dostaw nie mogło wystarczyć dla wszystkich. Na wsiach zapanowało
wielkie rozgoryczenie i liczne konflikty.
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W styczniu 1973 roku powołano gminę Biała w powiecie wieluńskim. Od czerwca
1973 roku gmina ta została przyłączona do województwa sieradzkiego. Powiaty zostały
zlikwidowane.

Nagłówek aktu powołania gmin w województwie łódzkim
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Akt powołania gminy Biała
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W grudniu 1981 roku wprowadzono stan wojenny. Była to rozpaczliwa próba obrony
systemu socjalistycznego w Polsce. Działalność rad narodowych została zawieszona na kilka
miesięcy. W każdej gminie powołano Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego.
Do gmin przybyły Terenowe Grupy Operacyjne, które miały uzdrowić sytuację
gospodarczą. Jednak metodami wojskowymi nie udało się naprawić niewydolnego systemu
gospodarczego.
Po zniesieniu stanu wojennego (1983) władze postanowiły stworzyć pozory zmiany na
terenach wiejskich, aby spacyfikować nienajlepsze nastroje. Ustawa z 20 lipca 1983 roku
o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego68 powołała nowe instytucje na kształt
samorządu terytorialnego. Każde sołectwo stało się jednostką samorządu wiejskiego. Nie był
to samorząd w pełnym tego słowa znaczeniu. Przepisy były dość niejasne i różnie je
interpretowano. 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. Główną osobą reprezentującą samorząd wiejski stawał się
przewodniczący rady sołeckiej. Prawo zwoływania zebrań wiejskich przysługiwało radzie
sołeckiej na wniosek 1/5 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Sołectwo mogło uchwalić swój
statut i powoływać komisje. Nadzór nad samorządem wiejskim sprawowała rada narodowa
oraz 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. Mimo wszystko był to początek pewnej podmiotowości i samodzielności
poszczególnych społeczności wiejskich.
W latach 80. XX wieku cały czas dotowano nierentowne PGR-y i spółdzielcze
jednostki. Nie zrezygnowano z kolektywizacji wsi poprzez oddawanie prywatnych gruntów
rolniczych w zamian za rentę rolniczą. Z drugiej strony pojawiła się możliwość rozwoju
prywatnej inicjatywy gospodarczej, powstawały pierwsze specjalistyczne gospodarstwa rolne.
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Dz.U. 1983, nr 41, poz. 185.
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WYKAZ RADNYCH GMINY BIAŁA

Kadencja 1973-1977 (Dz. Urz. WRN Łódź, 1973, nr 16 poz. 156.
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Kadencja 1978-1984 (Dz. Urz. WRN Sieradz, 1978, nr 2 poz. 10)
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Kadencja 1984-1988 (Dz. Urz. Województwa Sieradzkiego, 1984 nr 1 poz. 1.)
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Kadencja 1988-1990 (Dz. Urz. Województwa Sieradzkiego, 1988 nr 15 poz. 140)
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Kadencja 1988-1990 (Dz. Urz. Województwa Sieradzkiego, 1988 nr 15 poz. 140)
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