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WSTĘP  
 
 W 2010 roku minęło 20 lat od chwili przeprowadzenia pierwszych wolnych wyborów do 

samorządu gminnego i ustanowienia w pełni samorządowych gmin w Polsce.   Jednak historia 
administracji i samorządu to nie tylko ostatnie lata. Samorząd wiejski funkcjonował już w 
czasach średniowiecza. W następnych latach stopniowo go ograniczano lecz zawsze wsie miały 
pewne formy samoorganizacji – samorząd gromadzki.   

W tych okolicach początki samorządu gminnego sięgają roku 1809 i włączenia Galicji 
Zachodniej do Księstwa Warszawskiego.        
 W pierwszym okresie (1809–1863) ustanowiono samorząd gminny pod nadzorem 
właścicieli wsi. Kolejny etap to czas ustanowienia gmin zbiorowych pod nadzorem urzędników 
carskich (1864–1915). W 1918 roku do już ustanowionego systemu samorządu gminnego dodano 
rady gminne. W 1933 roku weszła w życie reforma samorządu gminnego jednolitej dla całej II 
Rzeczpospolitej (tak zwana ustawa scaleniowa).        
 W czasie I i II wojny światowej gminy wykonywały ściśle polecenia władz okupacyjnych. 
 Po II wojnie światowej stopniowo ograniczano samorząd, aż do jego zniesienia  
w  1950 roku.            
 W czasach PRL przeprowadzono zupełnie nieudaną reformę podziału kraju na gromady 
(1954–1972). Dopiero od 1973 roku zaczęto naprawiać błędy i ustanowiono większe gminy w 
obecnym kształcie terytorialnym. Właśnie wtedy powstała współczesna gmina Potworów. 
Stanowiły one początkowo część administracji państwowej. W latach osiemdziesiątych XX 
wieku rozpoczęto wprowadzanie samorządu wiejskiego (rady sołeckie).  Od 1990 roku gminy 
funkcjonują według nowych norm prawnych ustalonych w ustawie z 8 marca 1990 roku „o 
samorządzie gminnym”.           
 Praca niniejsza  ma na celu przedstawieniu dziejów administracji i samorządu  
w okolicy Potworowa w latach 1809-1990.  
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GMINA POTWORÓW W LATACH 1809-1864  
 

Początki samorządu wiejskiego sięgają czasów średniowiecza. Wtedy to przeniesiono do 
Polski tak zwane „prawo niemieckie”. Był to wzorzec ustroju wsi stosowany w Niemczech i 
ustanawiany na polskiej wsi. Nie musiało to wiązać się z osadnictwem niemieckim. We wsi na 
prawie niemieckim chłopi mieli ściśle określone prawa i obowiązki, dzierżawili ziemię opłacając 
czynsz. Mieli prawo wychodu, czyli prawo odejścia ze wsi po spełnieniu pewnych obowiązków. 
Na czele wsi stał sołtys (zwany też wójtem), posiadający to stanowisko na prawach 
dziedzicznych. Sołtys miał prawo zakładania karczem i jatek rzeźniczych. Przysługiwało mu 
prawo do 1/6 części z czynszów i 1/3 z opłat sądowych. Samorząd wiejski wyrażał się głównie w 
samorządowym sądownictwie. Mieszkańcy wsi sami wybierali ławników sądowych, którzy pod 
przewodnictwem wójta sądzili głównie sprawy cywilne podległej im ludności. Był to sąd wiejski 
zwany też ławą wiejską1. W tamtych odległych czasach po raz pierwszy padają takie nazwy jak 
„wójt”, „sołtys”, „ławnicy”. Te określenia będą później przeniesione do bardziej współczesnych 
rozwiązań ustrojowych.          
 Prawo niemieckie rozwijało się głównie w czasach średniowiecza.  Dzięki niemu chłopi 
chętniej osiedlali się w takich wsiach. Było to ważne, ponieważ w średniowieczu te obszary 
dopiero zasiedlano karczując wiekowe puszcze. W następnych wiekach panowie- dziedzice wsi 
ograniczali prawa społeczności wiejskiej. Sami sprawowali niepodzielną władzę nad 
mieszkańcami wsi, również władzę sądowniczą. Był to czas gospodarki „folwarczno- 
pańszczyźnianej” dominującej w XVII i XVIII wieku. Jedyną formą organizowania się ludności 
były wiece wiejskie, na których uchwalano decyzje dotyczące całej gromady wiejskiej, ale były 
to formy zwyczajowe, nieusankcjonowane przez prawo.        
 Dawna  Rzeczpospolita była państwem o bardzo przestarzałej strukturze administracyjnej 
wywodzącej się z czasów średniowiecza. Kraj podzielony był na województwa, ziemie i powiaty 
(okręgi sądowe dla szlachty). Najniższym stopniem podziału administracyjnego były parafie 
katolickie. Nasi sąsiedzi: Rosja, Austria i Prusy miały dużo nowocześniejsze rozwiązania 
ustrojowe. Te państwa w końcu XVIII wieku zaczęły dzielić niezdolne do obrony państwo 
polskie.            
 W 1795 roku ostatecznie upadła I Rzeczpospolita i te tereny  znalazły się w zaborze 
austriackim. Na terenach po obu stronach Wisły, przypadłych Austrii, utworzono Galicję 
Zachodnią. Władza austriacka nie trwała długo.  Skończyła się w 1809 roku, gdy wojska 
Księstwa Warszawskiego, wraz z napoleońskimi, pobiły armię austriacką. Galicję Zachodnią 
przyłączono do Księstwa Warszawskiego.  Księstwo Warszawskie było namiastką państwa 
polskiego podległe całkowicie woli Napoleona i podporządkowane jego polityce wojennej. 
Księstwo Warszawskie zostało zobowiązane do dostarczenia określonej liczby rekrutów do 
wojska i środków potrzebnych do prowadzenia wojny. Nie dało się tego wykonać bez sprawnej, 
nowoczesnej administracji, której w Polsce nigdy jeszcze nie było. Francuzi przeszczepili na nasz 

                                                 
1 Zarys historii gospodarstwa wiejskiego w Polsce, tom I, Warszawa 1964, s. 409  
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grunt swoje rozwiązania ustrojowe. Wprowadzono konstytucję (lipiec 1807), zniesiono formalnie 
poddaństwo chłopów nadając im wolność osobistą, ale nie było jeszcze mowy o uwłaszczeniu. 
Wprowadzono Kodeks Napoleona - zbiór prawa cywilnego nieznanego wcześniej w Polsce. Kraj 
został podzielony na departamenty ( na czele z prefektami ), te na powiaty (na czele z 
podprefektami). Na ziemiach polskich była to prawdziwa rewolucja. Te zmiany nie ominęły 
również polskiej wsi.           
 Właśnie w tych czasach wprowadzono na polskiej wsi ustrój gminny.  Na mocy dekretu 
księcia warszawskiego z 23 lutego 1809 roku utworzono gminy wiejskie i miejskie. Obszar 
gminy wiejskiej łączył się z obszarem majątku dworskiego. Minimalny obszar gminy wynosił 10 
dymów (10 domów). Funkcję wójta posiadał dziedzic majątku. Oficjalnie był mianowany przez 
prefekta „z pośród obywateli gminy czytać i pisać umiejących”. Funkcję wójta mogła pełnić 
jedna osoba na obszarze kilku gmin wiejskich. W każdej gromadzie wiejskiej wójt wyznaczał 
swoich zastępców- sołtysów. Wójt mógł też wyznaczyć swojego zastępcę za zgodą podprefekta. 
Wójt miał zadania: „rozsyłać i podawać do publicznej wiadomości rozkazy i zarządzenia 
rządowe, administrować majątkiem gminy, wypłacać pieniądze dla pracowników gminy, 
kierować robotami publicznymi”2. Wójt prowadził księgi ludności, wyznaczał podwody i 
kwatery dla wojska.   Pełnił on swoją funkcję bezpłatnie. Wójtami często byli też dzierżawcy, 
księża, a nawet czasem kobiety.  Wójtowie mieli prawo sądzenia ludności na swoim terenie. 
Podlegali jego władzy sądowniczej mieszkańcy gminy oraz obcy złapani na gorącym uczynku.  
 Organem doradczym i nadzorującym wójta była Rada Gminna. Składała się z członków 
mianowanych przez prefekta z listy kandydatów przedstawionych przez wieś. Gmina licząca do 
100 mieszkańców miała trzech, a od 100 mieszkańców pięciu radnych. Zapisano w dekrecie, że 
„radni powinni umieć czytać i pisać”. Z tym ostatnim było najgorzej. Nie dało się szybko 
nadrobić wiekowego opóźnienia w dziedzinie szkolnictwa. Wybierano, więc radnych 
niepiśmiennych, bo innych nie było. Do obowiązków Rady Gminnej należało:  
- czynić wnioski do rady powiatowej mogące mieć wpływ na oznaczenie kwoty, którą gmina 
wykonać może z nałożonych na powiat ciężarów publicznych 
-naradzać się nad potrzebami gminy i czynić starania w kierunku ulepszania miejscowej 
administracji 
-układać dochody i wydatki gminy oraz proponować składki. 
 Rada bez wezwania zbierała się 1 grudnia w celu układania dochodów, jakie z 
właściwości gminnej uzyskać można. Dnia 1 kwietnia i 1 października zbierała się dla celów 
omówienia robót publicznych. Miała, bowiem obowiązek rozłożenia prac szarwarkowych między 
mieszkańców.           
 Właśnie wtedy w 1809 roku po raz pierwszy użyto nazwy Potworów.    
 W 1815 roku, wraz z upadkiem Napoleona Bonaparte, upadło również Księstwo 
Warszawskie. Na gruzach tego państwa powstało Królestwo Polskie pod berłem cara Rosji. 

                                                 
2 Mencel T, Gmina dominalna w Królestwie Polskim przed uwłaszczeniem, [w:] Gmina wiejska i jej samorząd, pod 
red. H. Brodowskiej, Warszawa 1989, s. 107-108.  
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Rosjanie przejęli system administracyjny dawnego państwa (zamiast departamentów 
wprowadzono województwa).  Utrzymano Kodeks Napoleona, pozostały też z pewnymi 
modyfikacjami gminy wiejskie. Według Konstytucji Królestwa Polskiego wójt to było „ostatnie 
ogniwo administracji krajowej”. Do obowiązków wójta należało: „tamować rozpowszechnianie 
czynów obrażających moralność, prowadzić statystykę ludności, zasiewów zboża i bydła, 
rozkwaterować przyrzeczoną w przychodzie ilość wojska, wydawać zaświadczenia i paszporty, 
zapobiegać próżniactwu i żebractwu, zatrzymywać dezerterów, przystawiać powołanych 
rekrutów do wojska, przestrzegać, aby osoby przebywające do gminy wykazywały się właściwymi 
zaświadczeniami, utrzymywać protokoły odebranych rozkazów rządowych i w ogóle czynić 
zadosyć wszystkim poleceniom władz”. Wójtem był z mocy prawa właściciel wsi. W swych 
czynnościach posługiwał się pieczęcią urzędową. Był odpowiedzialny za zastępcę i sołtysów 
powołanych przez siebie na wsiach. Każda wieś, osiedle i część wsi, jeżeli liczyło przynajmniej 
10 dymów stanowiło odrębną gminę. Kilka lub kilkanaście wsi należących do jednego 
właściciela mogły stanowić jedną gminę. Wsie należące do różnych właścicieli i stanowiące 
odrębne gminy mogły być połączone w jedną gminę.         
 Ówczesny wójt miał obowiązek prowadzić aż 50 różnych ksiąg, od akt cudzoziemców po 
akta broni myśliwskiej. Często dziedzice majątków wyręczali się zastępcami.  Aby być zastępcą 
wójta należało przedstawić dokumenty: metrykę chrztu, świadectwo sądu poprawczego, 
deklaracje zrzeczenia się uczestnictwa w tajnych organizacjach, świadectwo zamieszkania na 
terenie kraju, życiorys.  Wójtowie lub zastępcy w każdej wsi mieli do pomocy sołtysów3.  
 W 1859 roku władze przeprowadziły ważną reformę ustroju gminnego. Od tej pory gmina 
musiała składać się z przynajmniej 50 dymów pod zarządem jednego wójta. Jeżeli jeden 
właściciel ziemski miał, co najmniej 50 dymów i posiadał kwalifikacje, to zostawał wójtem. 
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 miał kwalifikacji właściciele musieli 
przedstawić 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.           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3  Tamże, s. 118-119.  
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GMINA POTWORÓW W LATACH 1864-1918  
 

 
W 1863 roku wybuchło Powstanie Styczniowego.  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 dla każdej miejscowości 
osobne, w której dokładnie określono ilość gruntów każdego gospodarza. Powstały dokładne 
mapki gruntów. Chłopi musieli spłacić otrzymaną ziemię, ale otrzymywali ją na własność. 
Zmieniło to zupełnie stosunki własnościowe na polskiej wsi.      
 Drugą reformą władz carskich było utworzenie gmin wiejskich. Ukaz carski z marca 1864 
roku zupełnie zmienił ustrój gminny na polskiej wsi. Po raz pierwszy gmina miała charakter 
samorządowy i została oddzielona od władzy właścicieli ziemskich (dziedziców). Władze 
preferowały na urzędach gminy ludzi chłopskiego pochodzenia. Gminę tworzyły zarówno grunty 
włościańskie (chłopskie), jak i dworskie (folwarki). Wielkość gmin po raz pierwszy obejmowała 
duży obszar zbliżony do współczesnych gmin. Najważniejszym organem nowej gminy było 
Zebranie Gminne. W Zebraniu Gminnym mogli wziąć udział wszyscy gospodarze bez różnicy 
wyznania, posiadający, co najmniej 3 morgi gruntów na terenie gminy. W zebraniu nie 
uczestniczyli sędziowie pokoju, duchowni i urzędnicy policji, nawet jeżeli mieli grunty na terenie 
gminy. Zebrania prowadził wójt, jeżeli dyskutowano w jego sprawie to zebranie prowadził 
zastępca wójta.  Zebranie Gminne przeprowadzało wybór: wójta, ławników, pisarzy i innych 
urzędników gminnych. Uchwalano także uchwały w takich sprawach jak: opieka społeczna, 
sprawy szkolne, rozkład ciężarów gminnych (podatki), rozporządzano majątkiem gminnym. Do 
ważności uchwał potrzebna była obecność, co najmniej połowy uprawionych.  Uchwały zapadały 
jednomyślnie lub większością głosów. Każdy miał jeden głos. Uchwały zapisywano w specjalnej 
księdze. Uchwały Zebrania Gminnego były ostateczne i nie wymagały zatwierdzenia. Jeżeli 
chodziło o sprawy własności musiała być zgoda 2/3 zebranych. Na czele gminy stał wójt wraz z 
ławnikami. Wszyscy oni wybierali byli przez Zebranie Gminne. Zebranie przedstawiało po 
dwóch kandydatów na każdy z urzędów, następnie naczelnik powiatu jednego z nich zatwierdzał, 
drugi zostawał zastępcą. Od 1876 roku ławnicy byli tylko urzędnikami sądowymi, w gminie 
powoływano w ich miejsce pełnomocników gminnych bez potrzeby ich zatwierdzenia. Pełnili 
funkcje bezpłatnie. Urzędnicy gminni składali przysięgę przed naczelnikiem powiatu. Pobierali 
wynagrodzenie i byli wolni od świadczeń w naturze i służby wojskowej.  Jeżeli wójt przez dwie 
kadencje sprawował „należycie” urząd mógł zwolnić od służby wojskowej syna lub krewnego. 
Była to ważna zachęta dla wójtów. Wójt posługiwał się pieczęcią i podlegał naczelnikowi 
powiatu. Mógł być przez niego ukarany. Wójt miał obowiązek donosić władzom o wszystkim, co 
się dzieje w gminie: pożarach, przestępstwach, czuwał na respektowaniem wyroków sądowych, 
miał nadzór nad urzędnikami i sołtysami, pilnował przestrzegania miar i wag. Miał obowiązek 
opiekować się chorymi i słabszymi.          
 Władze carskie generalnie chciały na urzędach wójtów widzieć chłopów, odsuwano 
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szlachtę, ziemian. Wójt i sołtysi łączyli władzę samorządową oraz państwową. Wypełniali różne 
czynności zlecone przez władze powiatowe. Chodziło głównie o podatki i funkcje porządkowe. 
Nieraz zlecone zadania wypełniały cały czas wójtów czy sołtysów. Praktyka stale wskazywała, że 
rząd nad gminą sprawował naczelnik powiatu i starszy strażnik ziemski za pośrednictwem 
posłusznych sobie wójtów. Naczelnik dysponował prawnymi jak i pozaprawnymi możliwościami, 
aby nieposłusznego wójta podporządkować bądź usunąć z urzędu4.     
 Gminy wiejskie początkowo również były po części organem sądowniczym dla 
miejscowej ludności, powstały, bowiem sądy gminne na czele z wójtem i ławnikami. Od 
wyroków takiego sądu nie było odwołania5.        
 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 
sprawami cywilnymi mieszkańców6.         
 W 1864 roku powstała gmina Potworów w kształcie zbliżonym do współczesnego. W 
skład tej gminy weszły miejscowości: Adamów, Błażejów, Dębiny, Długie, Dłuska Wola, 
Grabica, Grabowa, Grabowska Wola, Grotki, Jabłonna, Żydy, Kacperków, Kiedrzyń, Kostrzyń, 
Kozieniec, Kozłów Kostrzyński, Laskowa Wola, Łukaszów, Mokrzec, Mokrzecka Wola, 
Ocieście, Pabianki Kostrzyńskie, Potworów, Potworowska Wola, Łojków, Rdzów, Rogozińska 
Wólka, Ulów, Ulów A i B, Waliska, Wir, Wojciechów, Wirówek, Wymysłów, Zachatka, Zielinki 
i Żydy.  Gmina  Potworów należała do powiatu radomskiego. W skład gminy Rusinów w 
powiecie opoczyńskim weszły: Grabowa, Rdzuchów i Sady. Natomiast osady Dąbrowa i Marysin 
należały do gminy Przytyk w powiecie radomskim.       
 Gmina Potworów miała obszar 19 696 morgów ziemi, w tym 13 944 morgów ziemi 
dworskiej. W całej gminie notowano 527 domów w tym 23 murowane. Na terenie gminy 
mieszkało 3 989 osób (dane z roku 1890). Gmina Potworów należała do sądu pokoju w Przytyku. 
 Nie zachowały się akta gminy Potworów z czasów carskich. Część danych dotyczących 
gminy można odtworzyć na podstawie Pamiatnej Kniżki Guberni Radomskiej, którą wydawano 
w latach 1870-19147. Pamiatnaja Kniżka była wydawana w języku rosyjskim i opisywała 
administracje guberni radomskiej. Polskie nazwiska zostały w niej zapisane w języku rosyjskim i 
należało je przetłumaczyć z powrotem na język polski. Z tego powodu mogą powstać pewne 
błędy przy pisowni nazwisk.           
 Według danych z tej publikacji gmina Potworów w 1870 roku liczyła 390 domów i 3 021 
mieszkańców. Wójtem gminy był ówcześnie Józef Wolski, pisarzem gminnym Józef 
Rzęczykowski8. Gmina należała do powiatu radomskiego. Co ciekawe poczta była na miejscu9. 
 W 1871 wójtem nadal był Józef Wolski. Zmienił się za to pisarz gminny. Został nim 

                                                 
4 Szumski J, Chłopi a gmina w guberni łomżyńskiej [w:] Studia Łomżyńskie, tom IV, s. 40.  
5 Tamże, s. 41.  
6 Tamże.   
7 Pamjatnaja Kniżka Guberni Radomskiej, Radom 1870-1914.  
8 Tamże, rok 1870.  
9 Tamże.  
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Anton Krotke10. W następnym roku Zebranie Gminne wybrało nowego wójta – Fabiana Popisa, 
natomiast na stanowisku sekretarza nie było zmian11.       
 W 1873 roku nastąpiły duże zmiany. Odwołano wójta Popisa i zastąpił go Ludwik 
Duliński. Nowym pisarzem gminnym został Julian Sokolinicki12. Już rok później odwołano wójta 
Dulińskiego i zastąpił go Michał Sobczak. Pisarzem gminnym nadal był Julian Sokolnicki13. W 
1875 roku nie zanotowano żadnych zmian na głównych stanowiskach w gminie.    
 Nie zachowały się egzemplarze Pamiatnej Kniżki z lat 1876-1884. Być może w tym 
czasie wójtem gminy (w latach 1877-1882 ?) był Michał Stojewski z pochodzenia szlachcic 
(zapisano że umiał czytać i pisać).          
 Prawdopodobnie od 1882 roku wójtem został Łukasz Porada (pochodzenie chłopskie, 
wykształcony). Rządził do 1888 roku, przed dwie kadencje.      
 W latach 1887-1888 pisarzem gminnym był Hipolit Obutelewicz. Natomiast w 1889 roku 
został nim Alfred14 Nowakowski. Sprawował urząd do 1892 roku15.    
 W 1889 roku kolejnym wójtem został Michał Stojewski. Zapisano w przy jego nazwisku, 
że to już była  trzecia jego kadencja. Stąd wniosek, że mógł rządzić gminą w latach 1877-1882, 
czyli w latach dla których nie zachowały się Pamiajtne Kniżki.      
   W 1891 roku wójtem gminy gospodarze w gminie wybrali Jacentego Stefańskiego z 
Potworowa. Wspominano go już w Kronice Gminny Potworów rozpoczętej w 1973 roku,  ale 
według niej miał rządzić już od 1882 roku. Pamjatna Kniżka wymienia go jako wójta gminy 
Potworów od 1891 roku. Napisano przy jego nazwisku, że był półanalfabetą16.  Jacenty 
Stefański cieszył się dużą popularnością w gminie. Rządził przez trzy kadencje (3 letnie) aż do 
1901 roku. Od 1902 roku zastąpił go Józef Krzemiński (pochodzenie chłopskie, umiejący czytać i 
pisać).  Od 1893 roku pisarzem gminnym był Karol Dąbkowski. Pracował na tym stanowisku do 
1896 roku. Od 1897 roku pisarzem był Jan Szatowski. Od 1902 roku nowym pisarzem został  Jan 
Piotrkowski. W 1907 roku kolejnym pisarzem został Piotr Pszczółka.     
 Pisarze gminni pochodzili najczęściej z poza terenu gminy. Często się też zmieniali. 
Rosjanie przenosili ich z miejsca na miejsce.       
 Przełom XIX i XX wieku to okres ożywienia gospodarczego, wzrastała zamożność wsi. 
W1907 roku w gminie notowano aż 73 budynki mieszkalne są murowane. W sumie w gminie 
było 857 domów.             
 Wójt Józef Krzemiński z Mokrzca rządził gminą do 1904 roku. Kolejnym wójtem został 
Jan Traczyk (1905). Według Kroniki Gminy miał pochodzić z Jabłonnej17. Rządził gminą jedną 
kadencję do 1907 roku. Kolejnym wójtem, od 1908 roku, został Mateusz Grzegorczyk z 

                                                 
10 Tamże, rok 1871.  
11 Tamże.  
12 Tamże, rok 1873.  
13 Tamże, rok 1874.  
14 ?, w źródle jest zapis Alf. 
15 Tamże, 1889-1892.  
16 Tamże, rok 1891.  
17 Kronika Gminy Potworów nazywa go Michał Traczyk, ale Pamjatna Kniżka w kilku rocznikach pisze o Janie.  
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Potworowa18. W tym samym roku pisarzem gminnym został Ludwik Zwierzchowski19.   
 Wójt Mateusz Grzegorczyk sprawował rządy do 1913 roku. W 1914 roku wójtem gminy 
został Wojciech Pietrzykowski20. Zapewne rządził także w 1915 roku w chwili wejścia wojsk 
okupacyjnych.            
 Od 1911 roku nowym pisarzem gminnym był Władysław Marcinowski. Pracował w 
urzędzie gminy do czasów I wojny światowej.  

 

 
Zapis na temat gminy Potworów ze Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego.  
 
 
WÓJTOWIE GMINY POTWORÓW 1864-1918 
 
Józef Wolski ? -1871 
Fabian Popis 1872 
Ludwik Duliński 1873 
Michał Sobczak 1874 – 1876? 
Michał Stojewski? 1877-1882 
Łukasz Porada  1882?-1888 
Michał Stojewski 1889-1890 
Jacenty Stefański 1891-1900 
                                                 
18 Tamże, rok 1908, Kronika Gminy nazywa go Tadeuszem.  
19 Tamże.  
20 Tamże, rok 1914.  
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Józef Krzemiński 1901-1904 
Mateusz Grzegorczyk 1905-1913 
Wojciech Pietrzykowski 1914-1915?  
  
 
 
PISARZE GMINNI 1864-1918  
 
?- 1870 Józef Rzęczykowski 
1871-1872 Anton Krotke 
1873- ? Julian Sokolnicki  
1887-1888 Hipolit Obutelewicz 
1889-1892 Alfred Nowakowski 
1893-1896 Karol Dąbkowski 
1897-1901 Jan Szatowski  
1902-1906 Jan Piotrowski  
1907- Piotr Pszczółka  
1908- 1910 Ludwik Zwierzchowski  
1911-1914 Władysław Marcinowski  
 
 
LATA 1915-1918 
 

Latem 1914 roku wybuchła I wojna światowa.  W maju 1915 wkroczyły tu wojska austro- 
węgierskie wypierając Rosjan.           
 Gminy w tym czasie były głównie narzędziem w rękach okupantów. Kontrolowano 
ludność na wszelkie sposoby. Odtąd władze gminne miały za zadanie przede wszystkim 
wykonywanie ich zarządzeń.  Władze austriackie posługiwały się w kontaktach z ludnością 
językiem polskim, jednak była to twarda okupacja. Ludność została poddana nadzorowi, a na 
udanie się ze wsi do miasta należało mieć specjalną przepustkę. Władze skrzętnie spisywały stan 
gospodarczy powiatu i przystąpiły od eksploatacji tych obszarów. Rolnicy byli zmuszeni do 
oddawania określonych ilości zboża i żywca na potrzeby wojskowe. Przystąpiono też do 
reglamentacji żywności, głównie tych pierwszej potrzeby. Władze zakazywały nawet palenia 
świeczek na grobach w czasie 1 i 2 listopada. Wszelkie tłuszcze miały być przeznaczone na 
potrzeby żywnościowe. Należało także wyżywić kilka tysięcy wojskowych stacjonujących na 
terenie powiatu.             
 Czasy okupacji austro- węgierskiej miały też pewne pozytywne następstwa. Władze 
austriackie pozwoliły na istnienie polskich szkół i organizacji społecznych.       
 Brak   danych pisanych z czasów I wojny światowej. Jedynym źródłem jest Kronika 
Gminna, według której od 1916 roku urząd wójta sprawował Władysław Kopycki.  



11 
 

  

LATA II RP (1918-1939)  
 

W listopadzie 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Odrodzone państwo tworzono z 
czterech różnych jednostek państwowych (zabór rosyjski, pruski, austriacki i Królestwo Polskie) 
o różnych tradycjach, językach urzędowych i różnych ustrojach samorządu. Początkowo władze 
w Warszawie utrzymały w mocy odrębne dla dawnych zaborów ustroje samorządu lokalnego. W 
dawnym Królestwie Polskim utrzymano w mocy ustawę o samorządzie gminnym z marca 1864 
roku. Zmodyfikowano ją jednak dekretem naczelnika państwa z 27 listopada 1918 roku. Na mocy 
tych postanowień wójtowie i sołtysi byli jednocześnie funkcjonariuszami państwowymi i 
przedstawicielami władzy samorządowej. Wybierało ich Zgromadzenie Gminne. Nowym 
organem była Rada Gminy wybierana także przez Zgromadzenie Gminne na okres 3 lat. Rada 
przygotowywała wnioski i budżet, zawiadywała majątkiem i funduszami gminnymi, 
kontrolowała urzędników gminnych i wójta. Rada zbierała się przynajmniej raz w miesiącu lub 
częściej na żądanie co najmniej 5 członków. Do ważności posiedzeń potrzebowano kworum 
(połowa składu). Uchwały podejmowano większości głosów.  Raz w roku Rada Gminy 
przedstawiała wyniki swojej działalności na forum Zebrania Gminnego. Wójt gminy 
reprezentował gminę. Zawierał umowy w imieniu gminy. Dokumenty takie musiały mieć podpis 
jego  i dwóch radnych. Wójt miał do pomocy aparat urzędniczy z pisarzem gminnym 
(sekretarzem) na czele. Urząd gminy składał się z kilku urzędników: pomocników sekretarza, 
których było  zazwyczaj dwóch.  Nad działalnością gminy czuwał Wydział Powiatowy w 
Starostwie Powiatowym.  Wybór wójta musiał być przez niego zatwierdzony, podobnie jak 
wybór sołtysa. Sołtys wykonywał zadania zlecone przez wójta gminy. Wybór sołtysa wymagał 
zgody Wydziału Powiatowego, ponieważ sołtys był także urzędnikiem państwowym. Ówczesne 
prawo pochodziło z czasów carskich i było dosyć restrykcyjne. Gdy na przykład sołtys chciał 
zrezygnować ze stanowiska to Wydział Powiatowy mógł nie wyrazić na to zgody i za uchylanie 
się od swoich obowiązków oporny sołtys trafiał do więzienia.      
 W 1923 roku rozszerzono uprawnienia Wydziału Powiatowego nad gminą. W przypadku 
nie uchwalenia budżetu Wydział Powiatowy mógł zarządzić nowe wybory.  Dodatkowo 
wszystkie podatki samoistne (gminne) musiały być zatwierdzane przez władze powiatowe.  

W 1919 roku utworzono województwo kieleckie w skład, którego wszedł powiat 
radomski i opoczyński. Gminę Potworów tworzyło w 1921 roku 59 miejscowości były to: 
Borowina, Borowina Waliska, Dębiny kolonia, Dębiny wieś, Długie wieś, Dłuska Wola wieś, 
Dłuska Wola  kolonia, Grabina kolonia, Grabowa wieś, Grabowska Wola kolonia, Grabowska 
Wola wieś, Grotki wieś, Helenów Dębiński kolonia,  Jabłonka leśniczówka, Jabłonna kolonia, 
Jabłonna wieś, Jamki kolonia, Kacperków kolonia, Kiedrzyń kolonia, Kostrzyń kolonia, Kostrzyń 
wieś, Kozieniec kolonia, Kozieniec osada, Kozieniec wieś, Kozłów kolonia, Łojków kolonia, 
Łukaszów wieś, Mokrzec wieś, Niezdanna wieś, Ocieść kolonia, Pabjanka kolonia, Podgóra 
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leśniczówka, Potworów folwark, Potworów wieś, Potworów kolonia, Rdzów folwark, Rdzów 
wieś, Secin kolonia, Stawiska Wirowskie kolonia, Ulów wieś, Ulów A kolonia, Ulów T-wo 
kolonia, Waliska wieś, Wir wieś, Wir Nowy kolonia, Wir Stary kolonia, Wirówek kolonia, 
Wojciechów kolonia, Wola Mokrzecka wieś, Wólka Potworowska kolonia, Wólka Rogolińska 
folwark, Wólka Ulowska kolonia, Wymysłów wieś, Zachatka kolonia, Zielonka kolonia i Żydy 
wieś. Gmina podzielona była na 42 sołectwa.  
 W gminie naliczono ówcześnie 1 059 budynków mieszkalnych. Mieszkało tu  7 299 
mieszkańców, z czego 3 756  kobiet  i 3543  mężczyzn. W 1925 roku gmina Potworów liczyła 
8 500 osób.       
 Większość mieszkańców gminy było  katolikami. Mieszkało   też  65 ewangelików oraz   
71 osób wyznania mojżeszowego.  Jednak kryterium religijne nie odzwierciedlało podziałów 
narodowościowych.  Wśród nich  4 osoby określiły się jako Niemcy, a 2 osoby jako Żydzi. (dane 
z 1921 roku).    
 W gminie Rusinów w powiecie opoczyńskim znajdowały się następujące miejscowości: 
Grabowa kolonia, Grabowa wieś, Rdzuchów folwark, Rdzuchów kolonia, Rdzuchów wieś, Sady 
folwark i Sady wieś. W gminie Przytyk były: Dąbrowa kolonia, Dąbrowa wieś i Marysin kolonia.  
  W okresie międzywojennym gmina Potworów należała  do powiatu radomskiego. Sąd 
pokoju (I instancji) znajdował się w Przytyku a 982 23 sąd okręgowy w Radomiu. Najbliższa 
stacja kolejowa była w Strykowie. Urząd pocztowy był  na miejscu.  
  W odrodzonym państwie polskim nie zmieniono granic gmin i powiatów. Gmina 
Potworów jak dawniej należała do powiatu radomskiego.  

Według danych z Kroniki Gminy Potworów od 1916 roku wójtem gminy Potworów był 
Władysław Kopycki. To on rządził gminą w chwili odzyskiwania niepodległości.  
 Na początku 1919 roku należało wybrać Radę Gminy Potworów oraz wójta. Zebranie 
Gminne w dniu 6 stycznia 1919 roku wybrało wójtem Władysława Kopyckiego. Wybór już 
urzędującego wójta świadczył o zaufaniu mieszkańców gminy.  

 W tym samym dniu  wyłoniono   skład Rady Gminy Potworów. W jej skład weszły 
następujące osoby:  
Urbański Jan 
Wolski Józef 
Kozłowski Jakub 
Gocla Mateusz 
Cegła Walerian 
Sasinowski Hipolit 
Wolszczakiewicz Antoni 
Gospodarczyk Walenty 
Milczarski Józef 
Duliński Antoni  
Urbańczyk Michał 
ks. Klimkiewicz Jan 
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Wybrano także zastępców radnych:  
Woźniak Walenty 
Lasocki Czesław 
Osiński Jan 
Grabski Stanisław 
Kwiatkowski Antoni 
Barański Józef21 
 
 Warto dodać, że ówcześni radni nie pobierali za swoją pracę żadnego wynagrodzenia.  
 Wójt Władysław Kopycki został zawieszony przez starostę w urzędowaniu 6 września 
1925 roku. Nie znamy powodów decyzji starosty. Od września 1925 do czerwca 1927 w gminie 
nie było wójta. Rządził w tym czasie podwójci.  

15 czerwca 1927 roku Zebranie Gminne wybrało na nowego wójta Józefa Wolskiego 
(katolik, wykształcenie elementarne, rolnik, sympatyzujący z prorządowym BBWR). Jego 
zastępcą (podwójcim) został Jan Kozłowski (ur. 1895, sympatyzował ze Związkiem Ludowo-
Narodowym). 

Kolejna zmiana na stanowisku wójta nastąpiła 7 września 1931 roku. Zebranie Gminne 
wybrało wtedy  wójtem Stanisława Gaca (ur. 1883, katolik, wykształcenie domowe, rolnik, 
sympatyk BBWR.). Stanisław Gaca rządził gminą do grudnia 1932 roku. Odszedł na własną 
prośbę 22 grudnia 1932 roku. Zastąpił go podwójci Jan Kozłowski22.     
 Brak dokładnych danych, kto rządził gminą w 1933 roku. Według Kroniki Gminy 
Potworów był to nadal Stanisław Gaca.         
 Do ówczesnych osiągnięć gminy należało powstanie 7 klasowej szkoły w Potworowie. 
Szkoła rozpoczęła działalność w 1923 roku. Mieściła się początkowo w wynajętych salach i 
budynkach.            
  W 1929 roku gmina wybudowała nowy budynek szkoły.  Oddano ją do użytku w 1930 
roku. Budowniczymi szkoły byli: Edward Majewski- kierownik szkoły, Bolesław Rajkowski 
sekretarz UG oraz Józef Bartoszewski- radny gminny. W czasie wojny budynek szkoły zajęła 
żandarmeria niemiecka23.  

 
W 1933 roku dokonano wielu zmian w funkcjonowaniu gmin wiejskich w Polsce. 

Według nowej ustawy gminnej24 zniesiono Zebranie Gminne, czyli zgromadzenie ogółu 
gospodarzy z terenu gminy. Uprawnienia zniesionego organu przekazano Radzie Gminnej. 
Namiastką zniesionego Zebrania Gminnego było Zebranie Gromadzkie. Wprowadzono, bowiem 
podział gmin na gromady wiejskie, które obejmowały jedną lub  kilka wsi. Zebranie Gromadzkie 
                                                 
21 Arch. Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki w Kielcach, Wydział Samorządowy, sygn. 3965.  
22 Tamże.  
23 Kronika Gminy Potworów w zasobie Arch. Państwowego w Radomiu, Zespół Urząd Gminy Potworów 1973-
1990.  
24 Dziennik Ustaw nr 35, z dnia 13 maja 1935 roku, poz 294,. 
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zbierało się pod przewodnictwem sołtysa lub jego zastępcy (podsołtysa).  Zebranie Gromadzkie 
uchwalało uchwały dotyczące danej gromady, wybierało sołtysa i jego zastępcę. Wybierało też 
radnych gromadzkich w liczbie od 12 do 30. Organem wykonawczym gromady był sołtys oraz 
jego zastępca.            
 Rada Gminy miała obecnie mniejsze uprawienia. 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 
wynoszącym  30 lat (wcześniej 25). Wprowadzono dokładnie linię podziału między 
uprawnieniami władzy uchwałodawczej i wykonawczej. W gminach do 5 000 mieszkańców 
radnych było 12. Kadencja radnych wynosiła 5 lat. Warto wspomnieć, że w czasach II RP 
mandat radnego nie wiązał się z żadnym wynagrodzeniem. W nowym ustroju  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. 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.          
 Nowa ustawa o samorządzie gminnym stworzyła bardziej rozbudowany aparat 
urzędniczy- urząd gminy. Poprzednio urząd składał się z kilku osób, sekretarza oraz dwóch- 
trzech pomocników. Teraz stworzono rozbudowany urząd podzielony na referaty. 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, w którym powołano  referaty: 
ogólno -organizacyjny, finansowo -budżetowy, gospodarki komunalnej, administracyjny 
(zajmujący się sprawami zleconymi przez administrację rządową).    Wójt był zwierzchnikiem 
całej gminy i aparatu urzędniczego. Miał prawa 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 także 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.     

Na początku 1934 roku należało wybrać nowe władze gminne z powodu zmian w ustawie 
samorządowej. W skład Rady Gminy weszli:  
 

Imię i nazwisko Rok urodzenia Wykształcenie Zawód 
Edward Majewski 1899 Średnie  Nauczyciel 
Stąporek Józef 1900 Niższe Rolnik 
Dzierzkowski 
Stanisław 

1893 Niższe  Rolnik 
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Gaca Stanisław 1883 Niższe- 3 klasy Rolnik 
Rek Jan 1887 Niższe Rolnik 
Wojtunik Adam 1893 Niższe Rolnik 
Kramarz Jan 1895 Niższe Stolarz 
Kozera Walenty 1893 Niższe- 2 klasy Rolnik 
Pietraszewski 
Wojciech 

1894 Samouk Rolnik 

Kopycki Józef 1894 Niższe- 3 klasy Rolnik 
Matracki Władysław 1890 Niższe Rolnik 
Klimek Adam 1899 Niższe  Rolnik 
Łabędzki Andrzej 1900 Niższe- 3 klasy Rolnik 
Sobczak Józef 1900 Niższe- 3 klasy Rolnik 
Krajewski Józef 1890 Niższe Rolnik ( był 

wcześniej sołtysem 
w Potworowie)  

Młodawski  
Seweryn  

1899  Zastępca radnego  

 
    
 Wybrano także Zarząd Gminy. Na czele Zarządu stanął wójt Jan Kozłowski (ur. 18 
czerwca 1895, ukończył 3 klasy szkoły powszechnej, rolnik i młynarz, członek BBWR). 
Podwójcim został Henryk Hernik (ur. 15 marca 1895, 5 klas szkoły powszechnej, rolnik). W 
skład Zarządu weszli także ławnicy: Stefan Woźniak (ur. 1896, wykształcenie średnie,  
nauczyciel) i Piotr Dyjas (ur. 1895, 4 klasy szkoły powszechnej, wcześniej sołtys)25.  
  Brak dokładniejszych danych z lat trzydziestych XX wieku. Nie wiadomo czy Zarząd 
Gminy funkcjonował w powyższym składzie do 1939 roku. Według Kroniki Gminy Potworów 
wójtem gminy do 1939 roku był właśnie Jan Kozłowski, zatem Zarząd Gminy mógł pozostawać 
nie zmieniony.  

W latach trzydziestych XX wieku w Potworowie odbywały się jarmarki we wtorki. 
Przywrócono je po długim okresie nie odbywania się. Targowisko składało się z dwóch części. 
Jedna znajduje się obecnie na terenie parku, druga w miejscu obecnego młyna i biura GS-u26.  
 
Wójtowie gminy Potworów w latach 1918-1939 
 
Władysław Kopycki 1916-wrzesień 1925 
Józef Wolski czerwiec 1927-wrzesień1931 
Stanisław Gaca czerwiec 1927-grudzień 1932  
Jan Kozłowski czerwiec 1934- 1939  
                                                 
25 Arch. Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki w Kielcach, Wydział Samorządowy, sygn. 3965. 
26 Kronika Gminy Potworów.  
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GMINA POTWORÓW W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ  
 

W dniu 1 września 1939 roku wybuchła II Wojna Światowa.  Wkrótce na teren gminy 
wkroczyły  wojska niemieckie. Okupant w dniu 28 listopada 1939 roku wydał zarządzenie „o 
zarządzie gmin polskich”. Gminy stały się odtąd narzędziem władz okupacyjnych. Według 
nowych zarządzeń wójt miał zwiększoną władzę, był przełożonym wszystkich urzędników. Miał 
do pomocy pięciu doradców, których sam powoływał. Wójta mianował starosta i zatwierdzał szef 
Okręgu. Starosta miał pełną władzę nad wójtem, kontrolował wójta i mógł uchylić każdą jego 
decyzję lub zmienić jego zarządzenie.         
 „Wójtowi i sołtysi mieli obowiązek dokładnego wypełniania poleceń władz okupacyjnych, 
byli za to osobiście odpowiedzialni. W trudnych warunkach okupacyjnych ludzie ci przyjmowali 
różne postawy. Niektórzy spośród polskich wójtów i sołtysów starali się łagodzić los swych 
współrodaków z narażeniem własnego bezpieczeństwa; zdarzały się jednak wypadki 
kolaboracji”27. W większości przedwojenni wójtowie i sołtysi pozostali na swoich stanowiskach. 
Zajmowali się głównie rozdziałem obciążeń kontyngentów na swoim terenie. Były to więc 
bardzo trudne zadania, łatwo można było się narazić zarówno Niemcom jak i rodakom.  Urząd 
Gminy bywał celem ataków partyzanckich. Być może tak akcja partyzantów spowodowała 
bezpowrotne zniszczenie akt gminy z poprzednich lat. Partyzanci palili wszystko, nie wnikając 
czy są to dokumenty kontyngentowe czy archiwa.       
 Obok oficjalnych struktur władz gminnych wyznaczanych i kontrolowanych przez 
Niemców istniały też struktury polskiego państwa podziemnego. Każda gmina w ówczesnej 
Polsce miała podziemnego, konspiracyjnego wójta.       
 Według Kroniki Gminy Potworów w czasie okupacji niemieckiej wójtem był Jan Oprzała 
z Wojciechowa.            
 Czas wojny był tragicznym okresem w historii gminy. W 1947 roku pisano w aktach 
gminy o czasie wojny: „gromady Dębiny, Jamki, Wir i Rdzów w miesiącu marcu 1943 roku 
zostały całkowicie wysiedlone, a ich grunta zajęte pod plac ćwiczeń powietrznych. Jak również 
gromady: Mokrzec, Grabowa, Grabowska Wola, Ocieść, Grotki, Długie, Żydy i Kacperków 
wysiedlone, a grunta włączone do Administracji Majątków Państwowych Potworów i 
Wrzeszczów. A także gromady: Ulów wieś, Ulów Kolonia i Waliska zajęte przez Leśnictwo Nowe 
Miasto, w związku z czym stan materialny i gospodarczy mieszkańców tych gromad jest nader 
ciężki. Niezależnie od tego w pozostałych gromadach gminy Potworów była przeprowadzana 
rekwizycja inwentarza żywego w postaci rogacizny i nierogacizny, a także sił pociągowych 
(koni), jak również przymusowe omłoty.  

                                                 
27 Ćwik W.,Ruder, Lubelszczyzna –dzieje rozwoju terytorialnego, podziałów administracyjnych i   ustroju władz, 
Lublin 1977, s. 154.   
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GMINA POTWORÓW W LATACH 1945-1954  
 
Gmina Potworów została wyzwolona przez Armię Czerwoną w drugiej połowie stycznia 

1945 roku. Tuż po wyzwoleniu przystąpiono do odbudowy zniszczonej gminy i organizowania 
na nowo władz lokalnych.          
 W pierwszym okresie po wyzwoleniu opierano się na przedwojennych rozwiązaniach 
ustrojowych. Ustanowiony przez Sowietów PKWN w Lublinie wydawał różnego rodzaju 
dekrety. Dnia 22 sierpnia 1944 dekret PKWN przywrócił przedwojenne podziały na 
województwa, powiaty, gminy i gromady.    Władze chciały jednak wprowadzić zupełnie nowe 
rozwiązania ustrojowe. Wprowadzono wzorem ZSRR rady narodowe. W dniu 11 września 1944 
roku PKWN wydał dekret „o organizacji i zakresie działania Rad Narodowych”. System rad 
narodowych rozciągnięto na samorząd lokalny w dniu 23 listopada 1944 roku w dekrecie  „o 
organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego.     
 W nowym ustroju gminnym wiele się zmieniło. Członkowie gminnych rad narodowych 
nie byli w całości wybierani przez ludność, tak jak poprzednio członkowie rady gminy. W skład 
gminnej rady narodowej wchodzili odtąd: członkowie rady gminnej powołani przed uchwaleniem 
dekretu o radach narodowych, przedstawiciele organizacji politycznych, zrzeszeń społecznych, 
organizacji młodzieżowych, wybitni przedstawiciele wojskowości, nauki i pracy społecznej. 
Oczywiście te grupy radnych kreowali komuniści.       
 W nowej radzie przedstawiciele wybrani przez ludność lokalną nie mogli stanowić więcej 
niż 1/6 radnych. Cała rada narodowa miała liczyć od 12 do 30 osób. Na czele gminnej rady 
narodowej stało prezydium z przewodniczącym. Codzienny zarząd sprawował zarząd gminy z 
wójtem na czele. Wójt w obecnym systemie nie sprawował żadnych ważniejszych funkcji,  był 
tylko urzędnikiem do wykonywania poleceń gminnej rady i prezydium. Gminę na zewnątrz 
reprezentowało właśnie prezydium.         
 Radnych gminnych delegowały organizacje polityczne i społeczne podporządkowane 
komunistom. W ten sposób władzę w gminach przejmowali ludzie nowej władzy. Nie wszędzie 
te zmiany weszły od razu. Często radni wybrani przez ludność utrzymywali się przez pierwsze 
kilka lat.            
 W latach 1945-1946 utrzymano rygorystyczny system kontyngentowy utrzymany jeszcze 
z czasów niemieckich.          
 Akta gminy Potworów z lat 1945-1954 zachowały się we fragmentach. Brakuje wielu 
protokołów posiedzeń ciał kolegialnych (Gminna Rada Narodowa i Zarząd Gminy). Według 
zachowanych akt Zarządu Gminy pierwsze posiedzenie miało miejsce 18 maja 1945 roku. W 
Zarządzie Gminy zasiadali: wójt Stanisław Rek oraz ławnicy: Józef Bartoszewski, Helena 
Milczanowska i Stefan Miros. Zarząd Gminy zbierał się co kilka tygodni w celu podjęcia decyzji 
o bieżącej działalności gminy. Dyskutowano o remontach podległych gminie budynków, 
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układano budżet gminy.          
 Zarząd Gminy często się zmieniał. W 1946 roku w skład Zarządu wchodzili: wójt 
Stanisław Rek, podwójci Jan Opszoła oraz Józef Bartoszewski, Helena Milczanowska i Stefan 
Miros.  Głos doradczy na Zarządzie Gminy miał sekretarz gminy. Od kwietnia 1945 roku był nim 
Antoni Serafin. On też protokołował sesje Zarządu.      
 Pierwsze akta dotyczące Gminnej Rady Narodowej w Potworowie zachowały się od 1947 
roku. Przewodniczącym GRN był w tym czasie Stanisław Kilianek. W skład Prezydium GRN 
wchodzili: Bolesław Siedlecki, Stanisław Gaca, Adam Wojtunik i Franciszek Klimek.  

Do Gminnej Rady Narodowej w Potworowie należeli w 1947 roku:  
Wojtunik Adam 
Siedlecki Bolesław 
Gaca Stanisław 
Gmyrek Józef 
Hernik Henryk 
Kacperski Władysław 
Skrętowski Józef 
Sałuda Stanisław 
Idzikowski Kacper 
Stefański Stanisław 
Stefański Józef 
Mantorski Józef 
Stańczykowski Paweł 
Klimek Franciszek 
Rak Władysław 
Lewiński Walenty 
Zawiślak Piotr 
Pietruszewski Szczepan 
 
 W tym czasie gmina nie mogła jeszcze otrząsnąć się ze zniszczeń wojennych. Gmina 
została dotknięta licznymi wysiedleniami. Tymczasem  władze powiatowe domagały się 
kontyngentów. W tej dziedzinie Gminna Rada Narodowa w Potworowie miała duże zaległości. 
W tej sytuacji  Gminna Rada Narodowa na posiedzeniu w styczniu 1947 roku postanowiła 
umorzyć wszelkie świadczenia rzeczowe dla gminy z lat 1945/1946. Uchwałę GRN podtrzymało 
Prezydium GRN uchwałą z 31 stycznia 1947.       
 Dzień 22 lutego 1947 roku można uważać za początek bibliotekarstwa w gminie 
Potworów. Tego dnia GRN Potworów uchwaliło powstanie biblioteki w Potworowie. 
Początkowo liczyła 140 tomów. Z czasem powstało 7 punktów bibliotecznych.   
  Zajęto się także remontem szkoły w Potworowie (6 sal lekcyjnych i 9 sal mieszkalnych). 
 Władze gminne ustalone w 1945 roku cieszące się autorytetem wśród ludności działały do 
czerwca 1947 roku. Skład Gminnej Rady został ustalony tuż po wyzwoleniu, kiedy jeszcze 
władza komunistyczna nie była zbyt silna. Władze powiatowe musiały zmienić ten stan rzeczy. 
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Należało zmienić władze na bardziej uległe wobec nowej rzeczywistości. Często w Gminnej 
Radzie zasiadali dawni przedwojenni radni. Należało to szybko zmienić. W czerwcu 1947 roku 
przyszło pismo z Radomia w sprawie reorganizacji GRN. Na następnej sesji GRN wystąpił 
przewodniczący Gminnej Rady Stanisław Kilianek, który mówił, że „GRN pracowała wedle 
swych możliwości, tak pod względem gospodarczym jak i politycznym, tak że żadnych zarzutów 
pod adresem członków GRN nie może nikt zarzucić, że nie wywiązywała się z poruczonych 
obowiązków. Mimo to obecny na posiedzeniu Przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej  
odczytał uchwałę o  reorganizacji GRN i wygłosił  długi referat na temat gospodarczy i 
polityczny. Referaty na ten sam temat wygłosili również sekretarz PPS na powiat radomski oraz 
sekretarz PPR na powiat radomski. Sprawa była przesądzona. Władze gminne, choćby nawet 
najlepsze musiały się zmienić. Taki był „wymóg nowych czasów”. Nastąpiło jawne głosowanie. 
Szesnastu członków GRN zagłosowało za reorganizacją, sześciu się wstrzymało. W tej sytuacji 
nikt nie mógł się sprzeciwić. Decyzja i tak już była podjęta, a sprzeciw mógł zaszkodzić tylko 
takiej osobie.             
 Jeszcze tego samego dnia (17 czerwca 1947) zebrała się Polityczna Komisja 
Porozumiewawcza w gminie. Należeli do niego przedstawiciel SL-u (Stronnictwo Ludowe) 
Stefański Józef, przedstawiciel PPS-u Antoni Serafin (sekretarz GRN)i przedstawiciel PPR 
(Polska Partia Robotnicza) Janusz Mieszczankowski (?). Te trzy osoby ustaliły ilość mandatów 
dla poszczególnych partii i delegowały radnych  do GRN. Poparcie społeczne nie miało żadnego 
znaczenie. Ważne było poparcie partii.        
 Ze Stronnictwa Ludowego w skład GRN weszli: 
Stefański Józef- Łojków 
Stępniak Stefan- Ulów 
Ulaski Franciszek- Ulów 
Stefański Adam- Potworów 
Stachura Jakub- Dębinek 
Idzikowski Kacper- Wir 
Olszewski Józef- Ocieść 
Mantorski Józef-Mokrzec 
Klimek Franciszek- Grabowa 
Pietraszewski Konstanty- Grabowa 
Matracki Walenty- Grabowa 
Rek Władysław –Ulow Kolonia 
Gruszczyk Stefan- Jabłonna 
 
  Z Polskiej Partii Robotniczej w skład GRN delegowano:    
 Gaca Stanisław- Kozieniec 
Wojtunik Adam- Łojków 
Skrętowski Józef –Waliski  
Czapnik Władysław- Kolonia Ulów 
Ślęzak Jan- KOstrzyniec 
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Gmyrek ? Józef- Koziniec 
Hernik Henryk- Jabłoń 
Turek Franciszek- Mokrzec 
Cegła Jan syn Grzegorza- Potworów 
Papis Kajetan- Potworów 
Siedlecki Bolesław- Potworów 
 
Z Polskiej Partii Socjalistycznej w skład GRN weszli: 
Kilianek Stanisław- Grabowska Wola 
Rek Leon- Ulów 
Kacperski Władysław-Kacperków 
Gutrejman Filip- Potworów 
Kostrzewa Tadeusz -Baraniec 
 

Na kolejnej sesji GRN w dniu 6 sierpnia 1947 roku wybrano nowe władze gromadzkie. 
Przewodniczącym  prezydium został Józef Skrętowski z PPR, wiceprzewodniczącym Leon Rek z 
PPS. Do prezydium weszli także: Franciszek Ulaski z Ulowa i Stanisław Gaca z Kozieńca.  
 Jesienią 1947 roku uruchomiono wreszcie prywatny młyn w Potworowie. W tym celu 
zawiązała się spółka złożona ze wspólników:  Leon Rek, Filip Gutrejman i Jan Stawecki. 
 W 1948 roku zmienił się Zarządu Gminy. W jego skład wchodzili ówcześnie: Stanisław 
Rek – wójt, Adam Soliński-podwójci oraz ławnicy: Józef Bartoszewski, Adam Milczarski, Stefan 
Miros i Józef Opszała.  Od jesieni 1948 roku Zarząd Gminy obradował już pod przewodnictwem 
podwójciego Adam Solińskiego. Wójt Stanisław Rek nie pojawiał się na sesjach zarządu.  Zarząd 
Gminy musiał się zająć problemem podwód. Pracownicy gminy i nauczyciele mieli prawo 
korzystać z podwód, czyli furmanek na koszt gminy. Z podwód gminnych zaczęli też korzystać 
milicjanci, co bardzo podwyższyło koszty. Zarząd Gminy uchwalił, że kosztami podwód 
milicyjnych obciąży się tego gospodarza do którego milicjanci właśnie jechali. Zamierzano też w 
ogóle zmienić system podwód. W 1948 roku upoważniono jednego z radnych (Adam Wojtunik) 
do zakupu samochodu. Miał to być zapewne pierwszy samochód w gminie.    
 W lutym 1948 roku odszedł sekretarz gminy Antoni Serafin. Zastąpił go Władysław 
Wołos, który będzie pełnił to stanowisko przez szereg lat i będzie miał wysoką pozycję we 
władzach gminnych i następnie gromadzkich. W tym samym czasie kierownikiem szkoły w 
Potworowie został Bronisław Szambor, który również będzie odgrywał w następnych latach 
ważną rolę w gminie i gromadzie Potworów.       
 Katastrofalny stan dróg w gminie ratowano pracami szarwarkowymi. Każdy gospodarz 
miał do odrobienia pewną ilość dniówek przy drogach. W sumie w 1948 roku mieszkańcy gminy 
mieli do odrobienia 14 757 dniówek.         
 Z początkiem 1949 roku obszar gminy zmniejszył się. Odpadły wsie gromad: Waliska, 
Ulów wieś i Ulów kolonia. Zostały przeniesione do gminy Klwów w powiecie opoczyńskim. 
Mieszkańcy tych wsi protestowali przeciw temu. Również GRN Potworów wyraziła uchwałę 
sprzeciwiającą się tej zmianie granic. Sprawa była jednak przesądzona przez władze powiatowe i 
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wojewódzkie.            
 Od dnia 17 czerwca 1947 roku pełnię rządów w gminie przejęli przedstawiciele nowej 
władzy. Jednak nowe władze gminne nie sprawdziły się. Radni za mało aktywnie angażowali w 
budowę komunizmu w gminie. Na sesję GRN 17 lutego 1949 roku przyjechał przewodniczący 
Powiatowej Rady Narodowej aby dopilnować zmian. Co ciekawe na sesji było obecnych było 
zaledwie 10 radnych na 29 wszystkich.        
 Na początek wymieniono Zarząd Gminy. GRN uchwaliła wotum nieufności  wobec 
członków Zarządu. Powoływano się na „na małą aktywność członków zarządu i że większość 
członków jest bezpartyjna”. Chodziło o  to, że członkowie zarządu za mało angażowali się w 
ideologię komunistyczną. Dodatkowo nie należeli do żadnej partii!  O tym że zarzuty były 
wyłącznie polityczne świadczy fakt, że radni chwalili zarząd za prawidłową gospodarkę 
finansową i udzielono absolutorium za wykonanie budżetu za rok 1947. Na stanowisko wójta 
powołano Adama Solińskiego, dotychczasowego podwójciego.  W następnych miesiącach w 
skład zarządu gminy włączono Bolesława Stachurskiego i Józefa Głuszczyńskiego. 
 Tego samego dnia (17 lutego) przystąpiono do zmian w składzie Gminnej Rady 
Narodowej. Uchwałą GRN odwołano 12 członków GRN  powołując w ich miejsce nowych 
radnych z PZPR:   Mariana Niezabitowskiego, Mariana Miernika, Władysława Sęka, ze 
Stronnictwa Ludowego: Henryka Adach, Bolesława Grzegorczyka,  z bezpartyjnych: Józefa 
Dyjasa (ZMP), Józefa Sęka, Bolesława Gawrońskiego i Stanisława Małka.  
 Zreorganizowano również prezydium. W jego skład weszli:  Józef Skrętowski, Józef 
Stefański (SL),  Bronisław Szambor  (PZPR), Konstanty Pietraszewski (SL) i Stanisław Gaca 
(SL).            
 Od tej pory coraz więcej uwagi poświęcano sprawom ideologii komunistycznej. Na 
przykład sesja GRN z 30 kwietnia 1949 roku miała następujący porządek obrad: 1. Zagajenie, 2. 
rocznica sojuszu radzieckiego, 3. światowy kongres pokoju, 4. tydzień oświaty książki i prasy, 5. 
referat o święcie 1 Maja, wolne wnioski. Członkowie władz gminnych nieustannie wygłaszali 
płomienne referaty. Ich teksty przysyłane były z Radomia. Należało tylko w puste rubryki wpisać 
odpowiednie dane odnoszące się do danej gminy. 30 kwietnia 1949 roku referat wygłosił 
sekretarz gminny Władysław Wołos, który mówił między innymi  (…) „wyrazem stanowiska 
naszej ludności gminy niech będzie wielka manifestacja w dniu 1 Maja.  Wraz z postępem 
ideologii komunistycznej walczono również z wpływami Kościoła w gminie. Uchwałą GRN z 29 
sierpnia 1949 roku należało  „przeprowadzić szeroką akcje uświadamiającą o właściwym 
stosunku do Kościoła i religii”. W tym samym czasie gmina przystąpiła do Towarzystwa 
Przyjaźni Polsko-Radzieckiej.          
  Na mocy ustawy z 20 marca 1950 roku O terenowych organach jednolitej władzy 
państwowej zniesiono samorząd terytorialny (pozostał nadal okręg zwany gminą). Jego majątek 
przejęło państwo. Rozwiązano organy wykonawcze gmin (wójt i zarząd gminy), ich kompetencje 
przejęły rady narodowe. Wprowadzono wtedy jednolity system władz i administracji terenowej 
oparty na wzorach radzieckich. Rady narodowe „były organami władzy państwowej w 
jednostkach podziału terytorialnego i na ich obszarze kierowały działalnością gospodarczą, 
społeczną i kulturalną. Na czele rad stały prezydia, które w praktyce przejęły funkcję rad 
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narodowych28. Rady narodowe wybierano w wyborach powszechnych przez miejscową 
ludność29. W ten sposób pełnię władzy w gminie przejęło prezydium. Już wcześniej obniżano 
rolę wójta i zarządu, teraz zlikwidowano te pozostałości sanacyjnej Polski. W czerwcu odbyły się 
wybory do rad narodowych, pierwsze w ówczesnej Rzeczpospolitej (PRL powstał formalnie w 
1952 roku). Wybrano nowe władze gminne.        
 Wybrana w wyborach Gminna Rada Narodowa zebrała się na pierwszym posiedzeniu 22 
czerwca 1950 roku. Na stanowisko Przewodniczącego wybrano Władysława Sęka. Zastępcą 
został Marian Zeguła. W skład Prezydium weszli ponadto: Stanisław Bińkowski i Adam 
Wojtunik. Sekretarzem Prezydium został Władysław Wołos.     
 W skład GRN Potworów wybranej w czerwcu 1950 roku wchodzili:  
Grzegorczyk Franciszek 
Stachura Jakub 
Sobczak Antoni 
Pietraszewski Szczepan 
Klimek Franciszek 
Gaca Franciszek 
Sałuda Stanisław 
Mantorski Józef 
Stańczykowski Paweł 
Rek Leon 
Idzikowski Kacper 
Stefański Józef 
Zawiślak Piotr 
Gaca Stanisław 
Wojtunik Adam 
Gmyrek Józef 
Hernik Henryk 
Kacperski Władysław 
Cegła Jan 
Skrętowski Józef 
Siedlecki Bolesław 
Rek Władysław 
  
  

Od 1950 roku rozpoczęto wielkie inwestycje planu 6-letniego. Na to wszystko potrzebne 
były pieniądze. Ustawą z czerwca 1950 roku podniesiono gwałtownie podatki gruntowe na wsi, 
głównie wobec bogatych gospodarstw. W 1951 roku wprowadzono ponownie obowiązkowe 
dostawy produktów rolnych, najpierw zwierząt rzeźnych, potem mleka, zbóż i ziemniaków. Za 

                                                 
28 Kallas M., Historia Ustroju Polski, Warszawa 2001,  s. 396.  
29 Tamże.  
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przymusowe dostawy płacono rolnikom połowę stawek rynkowych. Miało to na celu zwiększenie 
obciążenie wsi i uzyskanie środków na industrializację i przy okazji pognębienie „kułaków”. 
Według obliczeń w 1946 roku gospodarstwo rolne przeciętnie przekazywało prawie 10% 
dochodu na rzecz państwa, w 1952 roku już 23%. Im większe gospodarstwo tym obciążenia były 
większe30. Taka polityka rolna doprowadziła do spadku produkcji rolnej. Władze tłumaczyły to 
wszystko doktrynalnie. Nastawiono się na pogłębienie kolektywizacji, co miało poprawić 
sytuację31. Były to najgorsze lata stalinizmu (1949-1956), kiedy potępiano kułaków, jako 
„wrogów Polski Ludowej”. Trwała kampania wypierania kułaka w oparciu o biedniaka i przy 
neutralizacji średniaka. Miało na ta celu pogłębienie nienawiści między chłopami. Spowodowało 
spadek inwestycji w gospodarstwach prywatnych, spadała wartość budynków, zmalało pogłowie 
zwierząt, które zabijano w obawie przed oddaniem do spółdzielni. Chłopi bronili się przed 
wstępowaniem do spółdzielni, „przywiązanie chłopów polskich do ziemi nie dało się wykorzenić 
tak szybko, jak tego chciały władze”. Mimo danych statystycznych, które informowały, że 
gospodarstwa indywidualne miały najlepsze rezultaty (produkcja globalna z 1 ha 1 950 roku z 
gospodarstw prywatnych wynosiła 621 zł, ze spółdzielni produkcyjnych 517, z PGR 394 zł) 
władze ignorowały te dane. Doprowadziło to do regresu i stagnacji rolnictwa w latach 1950-
195632.              
 W latach 1950-1954 czyli najczarniejszych latach stalinizmu władze gminne zmieniały się 
bardzo często. Nie wszyscy wytrzymywali nacisków z góry na tworzenie spółdzielni, terminowy 
skup zboża, zapłaty podatków  oraz wszechobecnej ideologii. W 1951 roku nowym 
Przewodniczącym GRN został Józef Stefański.  Zastępcą przewodniczącego została Maria 
Leguła.            
 Radni byli co jakiś czas zmieniani. Wystarczyła wola sekretarza Gminnego Komitetu 
PZPR. Jego decyzją odwoływano i powoływano radnych gminnych. Na czele Gminnego 
Komitetu PZPR stał Jan Gniadek. Nie musiał wchodzić w skład władz gminnych, ale i tak był 
najważniejszą osobą w gminie.          
 Kształt Gminnej Rady Narodowej zależał właśnie od niego. W 1952 roku w skład GRN 
Potworów wchodzili:  
Skrętowski Józef   
Szambor Bronisław 
Turek Franciszek 
Tkaczyk Józef 
Adach Helena 
Olszewski Józef 
Miernik Marian 
Małek Jan 
Wojtunik Adam 
Stefański Józef 
                                                 
30 Landau Z., Roszkowski W., Polityka gospodarcza II RP i PRL, Warszawa 1995, s. 267.  
31 Tamże.  
32 Tamże, s. 269.  
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Kwiatek Maria 
Gwiazda Jan 
Gaca Jan 
Adach Henryk 
Pietrzykowski Stefan 
Łapaj Władysław 
Chmiel Józef 
Cegła Jan 
Walasek Michał 
Sobczak Franciszek 
Sęk Władysław 
Czapnik Władysław 
Zasada Stanisław 
Mirowski Józef 
Sęk Antonina 
Sosnowski Jan 
Gagacki Adam 
Wojtunik Zofia 
Ptasiński Władysław 
 
 W 1952 roku powiększył się obszar gminy. Włączono do niej Ługowice i Tomczyce z 
gminy Borowa.           
 Wiosną 1952 roku przez cały kraj przetoczyła się spontaniczna dyskusja społeczna na 
temat projektu konstytucji PRL (ponad 50 poprawek naniósł osobiście J. Stalin). W gminie 
Potworów także dyskutowano nad projektem konstytucji. Jeden z radnych mówił na sesji 
poświęconej tej sprawie: (….) „to nie jest konstytucja burżuazyjna, tak jak były  przedtem 
konstytucje gdzie chłop i robotnik nie miał możliwości wypowiedzieć się, nie było mowy o 
wolności druku”.          
 Coraz bardziej naciskano na budowę spółdzielni produkcyjnej. Radni gminni mieli 
obowiązek nakłaniania spółdzielczości.        Gmina 
Potworów miała duże zaległości w obowiązkowym skupie płodów rolnych. W pewnym miesiącu 
w 1952 roku gmina skupiła zaledwie 10% rocznego wymiaru skupu mleka. W tej sytuacji 
„zobowiązano Gminnych Delegatów skupowych do niezwłocznego sporządzenia wykazów 
rolników objętych obowiązkową dostawą mleka i żywca i uwidocznienia  ilu z nich dostawiło 
mleko i żywiec.           
 Duże zaległości istniały także w płaceniu podatku gruntowego. Wobec ogromnego 
zadłużenia wsi w tamtych czasach przeprowadzono w całym kraju szeroko propagowaną akcję 
„oddłużania wsi”. Polegała ona na szybszym regulowaniu zaległości. W tym celu narzucano 
współzawodnictwo wsi w skupie i płaceniu podatków. Wsie parami rywalizowały, która szybciej 
dostarczy do punktu skupu mleko, zboże, ziemniaki i żywiec oraz która wieś pierwsza wpłaci 
miesięczne zobowiązania podatkowe.         
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 Sprawy skupu i podatków były podstawowym tematem obrad na sesjach GRN. Nawet 
wolne wnioski były zdominowane przez te sprawy. Na jednej z sesji GRN „w wolnych wnioskach 
ob. Stefański Józef –przewodniczący prezydium GRN naświetlił, że my jako gospodarze walczymy 
o pokój w swej codziennej pracy w spłacie należności finansowych i obowiązkowej dostawie 
mleka i żywca.”  Na terenie gminy organizowano zloty Związku Młodzieży Polskiej. 
Zapewniano im bezpłatne wyżywienie i nocleg. Młodzi junacy mieli pomagać w żniwach czy 
sianokosach. W gospodarstwach „kułaków” przeprowadzali przymusowe omłoty.   
 W 1953 roku nadal przeprowadzano współzawodnictwo wsi w oddawaniu żywności. Na 
przykład do dnia 26 kwietnia 1953 roku rywalizowały Dębiny z wsią Wir, Kacperków z wsią 
Ocieść (do 22 kwietnia), Żydy z Jabłonną (do 24 kwietnia), Potworów z Kozieńcem (do 23 
kwietnia). Miało to pobudzić do szybszej odstawy żywności do punktu skupu. Nie wszędzie 
współzawodnictwo się sprawdzało. Na przykład Dębiny miały największe w gminie problemy z 
odstawą mleka.          
 Rolników nie wypełniających narzuconych obowiązków wzywano na ostrzegawcze 
rozmowy do siedziby prezydium GRN. Pilnował tego sekretarz PZPR w gminie Jan Gniadek. 
Opornych rolników czekała wizyta komornika lub więzienie.     
 Na terenie gminy przeprowadzano akcję werbunkową do pracy w Zjednoczeniu Robót 
Inżynieryjskich w Stalinogrodzie (dziś Katowice). Namawiano także na wyjazdy na Ziemie 
Odzyskane.           
 Przewodniczący GRN Józef Stefański nie wytrzymał ciężkiej i niewdzięcznej pracy. 13 
sierpnia 1953 roku złożył podanie o zwolnienie go z funkcji. Radni wybrali na nowego 
przewodniczącego Józefa Szydło. Zastępcą przewodniczącego został Zygmunt Zajer.  
 W tym czasie władze gminne miała wreszcie powody do zadowolenia. Powstała pierwsza 
spółdzielnia produkcyjna w Jabłonnej. Komitet założycielski spółdzielni powstał w Potworowie. 
 W 1954 roku na czele prezydium nadal stał Józef Szydło. Sekretarzem prezydium był 
Władysław Wołos. Do elity gminnej należeli także Jan Gniadek – I sekretarz PZPR, Adam 
Stańczykowski prezes GS-u, Stanisław Grzegorczyk komendant Ochotniczych Straży Pożarnych 
w gminie, Bronisław Szambor – kierownik szkoły w Potworowie, Bolesław Podsiadło prezes 
Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Ważną funkcję spełniał Marian Miernik – delegat na 
gminę Ministerstwa Skupu.    
 
 
 
Wójtowie gminy Potworów  1945-1950 
 
Stanisław Rek 1945-1948 
Adam Soliński 1949-1950  
 
Przewodniczący GRN POTWORÓW w latach 1945-1954  
 
Stanisław Kilianek ?- 1947- sierpień 1947 
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Józef Skrętowski sierpień 1947-maj 1950  
Władysław Sęk – czerwiec 1950-1951 
Józef Stefański 1951-sierpień 1953 
Józef Szydło sierpień 1953-grudzień 1954  
 
Sekretarze GRN  
 
Antoni Serafin kwiecień 1945- 1948  
Władysław Wołos 1948-1954  
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GROMADZKA RADA NARODOWA W POTWOROWIE 
1955-1972  
 

Dnia 25 września 1954 roku weszła w życie ustawa o reformie podziału 
administracyjnego. Jej celem miało być: włącznie coraz szerszych rzesz pracujących do udziału w 
rządzeniu państwem, rozwijaniu ich twórczej inicjatywy i aktywności dla pomnażania dobrobytu i 
kultury wsi”. W miejsce dotychczasowych gmin powstały nowe gromady położone na terenie 
jednej lub sąsiadujących ze sobą dawnych gmin. Nowe gromady miały mieć powiązania 
komunikacyjne, wspólne urządzenia gospodarcze, kulturalne, zdrowotne. Liczba mieszkańców 
miała się wahać od tysiąca do trzech tysięcy, powierzchnia od 15 do 50 kilometrów. Na czele 
całości stała Gromadzka Rada Narodowa33.  Początkowo Gromadzkie Rady Narodowe (GRN) 
miały bardzo wąskie kompetencje, w praktyce zostały głównie sprowadzone do wykonywania 
zarządzeń władz powiatowych. Według ustawy do jej kompetencji należały takie sprawy jak: 
kierowanie działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną na terenie gromady; dbanie o 
interesy ludności, zabezpieczenie mienia społecznego, dbanie o sprawy porządku publicznego, 
kontrola działalności władz administracyjnych, sprawy gospodarki rolnej, obowiązkowych 
dostaw, kontraktacji i podatków, nadzór nad ośrodkami maszynowymi i lasami prywatnymi, 
zaspokajanie potrzeb materialnych szkół i innych placówek oświatowych i kulturalnych, dbanie o 
stan sanitarno-higieniczny wsi, współdziałanie przy organizowaniu przemysłu miejscowego, 
handlu i rzemiosła, uchwalanie budżetu gromady, nadzorowanie ich wykonywania, 
wykonywanie kontroli społecznych urzędów, przedsiębiorstw, zakładów pracy i instytucji, 
uchwalanie terenowych planów i budżetów, wybieranie i odwoływanie prezydium rady, 
powoływanie komisji rady.           
 Od 1958 roku kompetencje gromadzkich rad stopniowo rozszerzano. Gromady miały 
odtąd uchwalać wieloletnie plany gospodarcze w postaci programów rozwoju gromad, określać 
zadania w dziedzinie rolnictwa, leśnictwa, hodowli, gospodarki nasiennej, melioracji i skupu, 
zadrzewienia, zalesiania nieużytków, utrzymania dróg lokalnych, sieci zaopatrzenia, skupu i 
usług oraz urządzeń socjalno-kulturalnych.       
 W 1958 roku ustanowiono fundusz gromadzki. Składki płacili mieszkańcy i fundusz 
stanowiący osobną część budżetu pożytkowano na budowę dróg.       
Budżety gromadzkie powiązane były z budżetem powiatowym. Prezydium Powiatowej Rady 
Narodowej sprawowało szczegółową kontrolę nad działalnością władz gromadzkich.   
 Gromadzka Rada Narodowa zbierała się na sesjach. Wybierała ze swego grona komisje, 
doraźne i stałe. Na czele gromad stało Prezydium GRN z przewodniczącym. Istniało biuro 
gromadzkie wykonujące czynności kancelaryjne pod kierunkiem sekretarza gromadzkiego.  

                                                 
33  Jemielity W., Podziały administracyjne powiatów....., s. 108.  
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 Wybory go gromadzkiej rady narodowej miały miejsce 5 grudnia 1954 roku. Przed 
wyborami pytano ludność, co ma zmienić rada narodowa nowej kadencji.  Miał to być program 
wyborczy Frontu Jedności Narodowej w gromadzie Potworów. Ludność domagała się 
uruchomienia młyna w Potworowie, uruchomienia gospody, odwodnienie łąk w Rdzowie, 
remontu dróg i elektryfikacji.         
 Pierwsza sesja Gromadzkiej Rady Narodowej w Potworowie odbyła się 19 grudnia 1954 
roku w lokalu szkoły podstawowej w Potworowie. Bardzo ważną rolę odgrywał w gromadzie 
Bronisław Szambor- dyrektor szkoły podstawowej w Potworowie. Stał na czele Gromadzkiego 
Frontu Narodowego. To właśnie pod jego przewodnictwem na wspólnym posiedzeniu komitetów 
gromadzkich PZPR i ZSL uzgodniono kandydatury członków Prezydium GRN Potworów.  
Zebranie odbyło się kilka godzin wcześniej od posiedzenie GRN Potworów. Przewodniczącym 
miał został Franciszek Stefańczyk.          
 W trakcie pierwszego posiedzenia GRN Potworów na sali było obecnych  16 radnych z 
ogólnego grona 17 wybranych radnych gromadzkich.  Sesje zagaił przedstawiciel Powiatowej 
Rady narodowej w Radomiu, który „zreferował osiągnięcia władzy ludowej oraz zadania 
gromadzkiej rady”. Jeden z radnych zgłosił na przewodniczącego GRN Władysława 
Laskowskiego, zgłoszono też Franciszka Stefańczyka. W wyniku tajnego głosowania (8 głosów 
do 7) Przewodniczącym GRN został wybrany Władysław Laskowski.    
 Powołano komisje gromadzkie (w celu pogłębiania więzi między GRN a ludnością 
pracującą gromady).  Na czele  Komisji Rolnej stanął Jan Grzegorczyk syn Michała. Na czele 
Komisji Budżetowej Jan Gruszczyński. Na czele Komisji Zdrowia Bronisława Szambora. Na 
czele Komisji Drogowej Adam Stańczykowski. W skład prezydium GRN weszli Jan 
Grzegorczyk, Władysław Kopycki i Szczepan Sosnowski. Sekretarzem prezydium został 
Władysław Wołos. W związku z likwidacją stanowiska sołtysów należało wybrać 
pełnomocników wiejskich. Mieli oni stanowić ogniowo łączące prezydium GRN z 
poszczególnymi wsiami. Z założenia mieli pracować społecznie, bez żadnego wynagrodzenia. 
Dla wsi Potworów pełnomocnikiem został Stanisław Grzegorczyk, dla wsi Rdzów Władysław 
Kopycki, dla wsi Łojków Józef Stefański.   

        
RADNI KADENCJI 1955-1958 
Szydło Józef Potworów 
Stefańczyk Władysław Łojkow 
Wołos Władysław Potworów 
Szambor Bronisław Potworów 
Stańczykowski Adam Rdzów 
Grzegorczyk Jan syn Adama Potworów 
Laskowski Władysław Rdzów 
Gruszczyński Jan Potworów 
Klimek Zofia Rdzów 
Rojek Stanisław Potworów 
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Tkaczyk Stanisław Potworów 
Pająk Jan Potworów 
Grzegorczyk Jan syn Michała Potworów 
Morawski Jan Potworów 
Kopycki Władysław Potworów 
Klimek Wacław Potworów 
Sasnowski Szczepan Łojków 
 

W Biurze Gromadzkim pracowali  ówcześnie: Genowefa Pękala- delegat ds. skupu, 
Tkaczyk Stanisław- inkasent podatkowy, Zajer Zygmunt referent administracyjny, Jan Osowski 
nadzorca drogowy.          
 Na pierwszej sesji GRN w nowym roku   uchwalono zadania dla radnych.   Czytamy w 
niej między innymi:  „dopilnować aby terenowy aparat skupu mleka to jest zlewniarz, rachmistrz 
i instruktorzy sumiennie i terminowo wykonywali swe czynności. (….) organizować 
współzawodnictwo między gromadami wsiami i poszczególnymi chłopami w spełnianiu swych 
obowiązków obywatelskich oraz organizować dostawy zbiorowo-manifestacyjnie.” (19 stycznia 
1955).             
 W tamtych latach ideologia była głównym tematem obrad wszelkich ciał kolegialnych. 
Wśród zapisków z akt gromady Potworów można znaleźć takie zdania:   „a co jest fundamentem 
i niezłomną ostoją Władzy Ludowej? Fundamentem tym był i jest sojusz robotników i chłopów. 
Jest nim jedność całego ludu pracującego Polski Ludowej. Dopóki klasom pasożytniczym, 
obszarnikom i kapitalistom, udawało się rozbijać poprzez swoje agentury jedność robotników, 
osłabić sojusz robotników i chłopów w walce o prawa dla ludu. Budownictwo spółdzielczości 
produkcyjnej przebiega jednak w zaciętej twardej walce klasowej. I tak musi się ono odbywać, bo 
idea spółdzielczości skierowana jest swym ostrzem w bogacza wiejskiego, bo spółdzielnia kładzie 
kres jego bezczelnym machinacjom, likwiduje wyzysk przez niego stosowany, otwiera przed 
chłopem pracującym prawdziwe ludzkie, piękne życie. Pamiętajmy więc, że spółdzielnia 
produkcyjna zapewnia chłopstwu pracującemu dobrobyt i jasną przyszłość”.     
 Spółdzielnia Produkcyjna miała powstać w Potworowie. Najaktywniejsi w propagowaniu 
kolektywnej własności ziemi byli radni nie posiadający ziemi.     
 Na czele komitetu założycielskiego spółdzielni stanął Józef Stefański, który zachęcał 
innych do przyłączenia się. Stefański był także instruktorem ochrony roślin w Potworowie i to on 
organizował walkę ze stonką ziemniaczaną i z chwastami. („nasz teren atakowany jest przez 
bardzo groźnego szkodnika kartofli jest to stonka ziemniaczana. Na naszym terenie wykryto dwa 
ogniska, które zostały już zlikwidowane. Jednak teren jest zagrożony i wymaga ciągłej czujności 
ludności przez ciągłą lustrację pól ziemniaczanych i pomidorów”).    
 W połowie lat pięćdziesiątych w Potworowie działała już biblioteka  pod kierownictwem 
Józefa Głuszyńskiego.   W gromadzie notowano także świetlicę wiejską pod kierunkiem Józefa 
Gniadka. Świetlica działała jednak tylko okresowo. W 1956 roku zapisano w sprawozdaniu z jej 
działalności: „działalnością świetlicy nie możemy się pochwalić, a to z powodu zmian 
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personalnych kierowników świetlicy i brakiem fachowego ich przygotowania”. W gromadzie 
działał też Ośrodek Zdrowia. Jego kierownikiem był Henryk Godula. Funkcję prezesa GS 
sprawował Mieczysław Rek.           
  Dnia 1 września 1955 roku omawiano sprawę wejścia gromady Potworów do nowo 
tworzonego powiatu w Przysusze. Mieszkańcy i radni gromadzcy byli temu zdecydowanie  
przeciwni. Tłumaczyli się licznymi powiązaniami gospodarczymi i społecznymi z Radomiem i 
Przytykiem. Na sesje przybył przedstawiciel komitetu powiatowego PZPR z Radomia i namawiał 
do przejścia do Przysuchy tłumacząc, że więzi z nowym ośrodkiem z czasem się same wytworzą.  
Radni byli jednak przeciw. Sytuacja była patowa, ponieważ decyzja o przeniesieniu gromady 
była już podjęta. Zgoda radnych miała być tylko formalnością. W końcu przedstawiciel z 
Radomia zaproponował radnym kompromisowe wyście. Powiedział ,że planuje się powstanie 
powiatu w Przytyku. Proponował, żeby radni zgodzili się na wejście do powiaty Przysucha, a z 
chwilą powstania nowego powiatu przejdą do Przytyka. W tej sytuacji radni uchwalili: „wejść do 
nowo powstającego powiatu w Przysusze, o ile przemawia w tym względzie polityka naszej Partii 
i Rządu, z tymże z chwilą powstania powiatu w Przytyku, to odłączyć się od Przysuchy a wejść do 
powiatu w Przytyku”. W ten sposób gromada Potworów weszła w skład powiatu w Przysusze. 
 Władysław Laskowski Przewodniczący GRN nie długo sprawował swoją funkcję.  15 
maja 1956 roku Laskowski złożył podanie o zwolnienie go z funkcji. Radni wysunęli 
kandydatury Stanisława Rojka i Józefa Szydły. Pierwszy otrzymał 8 głosów radnych, drugi 7 
głosów. Jednak Stanisław Rojek zrezygnował z przewodniczenia i nowym Przewodniczącym 
GRN Potworów został Józef Szydło.        
 Wiosną 1956 roku podjęto jeszcze jedną próbę utworzenia w gromadzie spółdzielni 
produkcyjnej. Dotychczasowy Komitet Założycielski nie stał się funkcjonującą spółdzielnią. 
Utworzono Zespół Rolny w składzie z  kierownikami organizacji politycznych i społecznych, 
którzy razem mieli uczestniczyć w zebraniach wiejskich i namawiać do spółdzielczości.  
Połączone siły aktywu gromadzkiego miały ostatecznie przekonać opornych rolników  w 
gromadzie Potworów do tworzenia spółdzielni.        

W lutym 1958 roku miały miejsce kolejne wybory do rad narodowych. Na pierwszej sesji 
nowo wybranej GRN wyłoniono nowe władze gromadzkie.  W skład Prezydium weszli: 
Miernik Marian jako Przewodniczący oraz członkowie GRN: Wojtunik Adam, Stefański Józef 
oraz Sosnowski Stanisław. Na sekretarza gromadzkiego powołano Władysława Wołosa, 
dotychczasowego sekretarza prezydium.  
 
Radni GRN Potworów kadencji 1958-1961 
Borowiecki Stanisław Potworów 
Bieńkowski Jan Potworów 
Cegła Aleksander Potworów 
Grzegorczyk Jan syn Adama Potworów 
Grzegorczyk Tadeusz Potworów 
Gębczyk Józef Rdzów 
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Kopycki Władysław Rdzów 
Kędzierski Ignacy Rdzów 
Miernik Marian Potworów 
Papis Kajetan Potworów 
Szambor Bronisław Potworów 
Stefański Józef Łojków 
Stańczykowski Adam Rdzów 
Stefański Piotr Potworów 
Sosnowski Stanisław Rdzów 
Wołos Władysław Potworów 
Wojtunik Adam Łojków 
  

 
  Rok 1958 był szczególny w dziejach gromady Potworów. W tymże roku przystąpiono 
wreszcie do elektryfikacji gromady. Przywrócono także wtorkowe jarmarki w Potworowie. W 
związku z tym przesunięto dzień skupu żywca z czwartku na wtorek. Domagała się tego ludność 
Potworowa od dłuższego czasu. Jednak nie było to takie proste. W tej sprawie należało 
wystosować podanie do Kieleckiego Okręgowego Przedsiębiorstwa Obrotu Zwierzętami 
Rzeźnymi w Radomiu.  Jesienią 1958 roku w Potworowie uruchomiono kiosk Ruchu . 
 W nowej kadencji Gromadzka Rada Narodowa stawiała sobie za cel: odwodnienie łąk w 
Rdzowie, „poczynanie starań o otrzymanie samochodu dla OSP Potworów, przeprowadzenie 
remontu zbiornika przeciwpożarowego w Potworowie oraz pełnego wykonania planów 
gospodarczych i społecznych”.         
 Nowe władze gromadzkie z zapałem przystąpiły do pracy. Świadczy o tym poniższy 
zapis: „W celu przyśpieszenia wykonania planów gospodarczych i dla dalszego umocnienia 
sojuszu robotniczo-chłopskiego GRN postanawia usprawnić pracę na odcinku wykonania 
obowiązkowych dostaw, tak by plany gospodarcze i finansowe za I -szy kwartał 1958 został 
wykonany do dnia 1 kwietnia 1958. W tym celu zobowiązać członków Prezydium i Rady do 
przeprowadzenia pracy masowo politycznej w terenie, a mianowicie przez dokonanie podziału 
terenu dla poszczególnych członków: Wieś Potworów na odcinku od ob. Szydły Jana do 
Stachurskiego Bolesława tak zwana Wólka Południowa powierzyć ob. Grzegorczykowi 
Tadeuszowi i Stefańskiemu Piotrowi. Na odcinku od Poczty do Stefanowskiego Jana syna 
Dominika dla radnych Papisa Kajetana i Bieńkowskiego Jana. Na odcinku od Pytlewskiego 
Stanisława po szosie do Radomia do ob. Klimek Anieli, dla radnego Borowieckiego Stanisława i 
Stefańskiego Piotra. Dla radnych Ob. Miernika Mariana i Wołosa Władysława stara wieś od 
Kawińskiego Władysława do Laskowskiego Wacława. Dla radnego Ob. Grzegorczyka Jana syna 
Adama przydzielić PGR i rolników zamieszkałych na gruntach z reformy rolnej. Dla radnego 
Cegły Aleksandra od Ob. Sobczaka Michała do Dobrzańskiego Antoniego tak zwana Wólka 
Północna.  Wieś Rdzów mieli pod „opieką” radny: Ignacy Kędzierski (od Zycha Jana do 
Kędzierskiego Adama), radny Sosnowski Stanisław (od Dudy Piotra do Zająca), Józef Gębczyk 
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(od Sobczaka Władysława do Bochyńskiego Adama) oraz radny Władysław Kopycki i A. 
Stańczykowski (dla obszaru zwanego Pólka). Był to dość nowatorski sposób przydzielenia 
odpowiedzialności za dany obszar między radnych. Radni stali się osobiście odpowiedzialni za 
swój teren.            
 Dodatkowo niewielkie przekroczenie terminu płatności podatków lub terminu odstawy 
produktów żywnościowych powodowało natychmiastową egzekucję komorniczą.  Wiosną 
1958 roku po trzech latach nieobecności na polskich wsiach sołtysów urząd ten ponownie 
przywrócono. Wybory na sołtysów odbyły się w szkole podstawowej w Potworowie, w Rdzowie 
u Stanisława Sosnowskiego, w Łojkowie u Bronisława Lesiaka.  W Potworowie wybrano Jana 
Grzegorczyka, w Rdzowie Władysława Kopyckiego, w Łojkowie Wacława Kwiatkowskego, ale 
władze gromadzkie go nie zatwierdziły i odbyły się ponowne wybory. Ostatecznie sołtysem 
został Władysław Stefańczyk.        
 Wiecznym problemem władz lokalnych w czasach PRL był brak materiałów 
budowlanych. Władze propagowały murowane budownictwo, lecz brakowało materiałów. GS 
Potworów nie nadążał z zaopatrzeniem. Żeby zlikwidować kumoterstwo w GS-się powołano w 
kwietniu 1958 roku Komisję Rozdziału Materiałów Budowlanych. To właśnie tak Komisja 
rozdzielała materiały między rolników składających podania. Na czele Komisji stanął 
Przewodniczący GRN Potworów.         
 Życie gromady przebiegało w rytm prac polowych. Sianokosy, żniwa, siew, wszystko  
robiono wspólnie, kolektywnie. Świadczy o tym uchwała z 15 maja 1959 roku. „Wytyczne 
uchwały XIII i IX plenum KC PZPR nakreśliły konkretne zadania najszybszego i nieustannego 
podnoszenia stopy życiowej mas pracujących miast i wsi, konieczność stałego wzrostu dobrobytu 
materialnego ludzi pracy. (…) W trosce o polepszenie stanu hodowli na terenie naszej gromady 
Gromadzka Rada Narodowa postanawia: Zobowiązać służbę drogową do natychmiastowego 
przystąpienia do remontu dróg i mostów dojazdowych do łąk, sołtysów wioskowych do 
dopilnowania użycia kozłów z roku ubiegłego, zarząd miejscowego GS ma zaopatrzyć sklepy w 
dostateczną ilość narzędzi do zbioru siana: kosy, osełki, bańki itp. Zobowiązać sołtysów 
wioskowych do propagowania wśród ludności zakładania silosów po wsiach systemem 
gospodarczym i pryzm kompostowych dla nawożenia łąk. (….).   Świętowano rocznice i 
święta PRL.  Były części artystyczne i zabawy ludowe. Imprezy takie odbywały się przy remizie 
w Potworowie.           
 Wzrastała ilość pogłowia zwierząt i władze gromadzkie w 1959 roku wystosowały prośbę 
o budowę lecznicy dla zwierząt w Potworowie.         
 Warunki rozwoju szkolnictwa w gromadzie nie były takie złe. W gromadzie działała 
jedna szkoła podstawowa, do której chodziło ponad 330 dzieci. Klasy młodsze były podwójne. 
Warunki lokalowe oceniano jako dobre, ale brakowało sal do ćwiczeń gimnastycznych oraz 
urządzenia akademii.           
 W dniu 1 stycznia 1960 roku w skład gromady Potworów włączono obszar zlikwidowanej 
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gromady Grabowa. W ten sposób do gromady weszły wsie: Grabowa, Grabowska Wola i 
Mokrzec. Nie zmieniło to zasadniczo władz gminnych. Marian Mierni pozostawał 
przewodniczącym GRN34. W skład prezydium wchodzili także: Józef Stefański35 , Tadeusz 
Wolski36, Maria Basiak37. W skład Gromadzkiej Rady Narodowej weszli radni ze zlikwidowanej 
gromady. W ten sposób GRN Potworów od 1 stycznia 1960 roku miała następujący skład:   
 
 
Borowiecki Stanisław Potworów 
Bińkowski Jan  Potworów 
Cegła Aleksander Potworów 
Grzegorczyk Jan s. Adama Potworów 
 Grzegorczyk Tadeusz Potworów 
Jazwiec Tadeusz Grabowa 
Gębczyk Józef Rdzów 
HErnik Tadeusz Grabowa 
Izydorczyk Ignacy Mokrzec 
Miernik Marian Potworów 
Mantorski Kazimierz Mokrzec 
Małek Wiktor Grabowska Wola 
Klimek Franciszek Grabowa 
Krzemiński Leon Mokrzec 
Kopycki Władysław Rdzów 
Kędzięrski Ignacy Rdzów 
Papis Kajetan Potworów 
Podsiadły Bolesław Grabowska Wola 
Pietrzykowski Stefan Grabowskaa Wola 
Pająk Antoni Mokrzec 
Szambor Bronisław Potworów 
Stefański Piotr Potworów 
Stańczykowski Adam Rdzów 
Sosnowski Stanisław Rdzów 
Stolarczyk Józef Rdzów 
Sobczak Franciszek Grabowa 
Sowiński Edward Grabowa 
Stefański Józef Łojków 

                                                 
34  Marian Miernik,  ur. 1923. Ukończył 7 klas szkoły podstawowej.   Członek PZPR,  posiadał 2 ha ziemi. 

35ur. 1905, 7 klas szkoły podstawowej.  
36 ur. 1925, ukończona średnia szkoła 
37  Ur. 1939, wykształcenie średnie.  
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Wołos Władysław Potworów 
Wojtunik Adam Łojków 
Wolski Tadeusz Mokrzec 
Wolski Franciszek Grabowa 
 
 Czasy przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych to czas rozwoju gromady. Powstały 
trzy kółka rolnicze. Najlepiej działało Kółko Rolnicze w Mokrzcu posiadając pełny zestaw 
omłotowy. Narzekano na „szeptaną propagandę i zacofanie rolników, że kółka rolnicze to 
spółdzielnia produkcyjna”. Kółka działały także w Potworowie i Grabowej. W sumie skupiały 85 
członków.            
 Zaczęto także doceniać rolnictwo indywidualne. Do przodujących gospodarzy należeli: 
Stanisław Zasowski z Potworowa, Józef Gębczyk z Rdzowa, Władysław Górka z Rdzowa, 
Stanisław Lesiak z Łojkowa, Józef Stefański z Potworowa, Wiktor Małek z Grabowskiej Woli, 
Stefan Pietrzykowski z Grabowej Woli, Franciszek Klimek z Grabowej, Władysław Cegła z 
Grabowej, Leon Wolski z Mokrzca i Piotr Turek z Mokrzca.  Czynem społecznym 
rozpoczęto budowę drogi Potworów-Mokrzec oraz Grabowska Wola- Wrzeszczowska Wola. W 
latach 1956-1960 wybudowano w Potworowie Ośrodek Zdrowia, pracował tam lekarz i 
pielęgniarka. W Potworowie przeprowadzono elektryfikacje i ustanowiono 16 punktów światła 
ulicznego. W Potworowie rozpoczęto budowę Szkoły Przysposobienia Rolniczego oraz 
rozpoczęto budowę dwóch szkół w Mokrzcu i Grabowej. Planowano elektryfikacje wsi Grabowa, 
Grabowska Wola i Mokrzec. Ludność narzekała na fatalny stan dróg. Podobno drogę Rdzów-
Potworów w okresie jesiennym i wiosennym było bardzo trudno przejechać.    

Wiosną 1961 roku miały miejsce kolejne wybory do rad narodowych. W czasie zebrań 
przedwyborczych mieszkańcy Grabowskiej Woli, Grabowa i Mokrzca prosili o elektryfikacje. 
Wszystkie wioski wnosiły o melioracje. W Mokrzcu mieszkańcy domagali się kontynuowania 
budowy szkoły. W Grabowej chciano powiększenia istniejącej szkoły. W Potworowie podobnie. 
Dzieci w Potworowie uczyły się już na dwie zmiany, a była ewentualność,  że mogły się uczyć 
nawet i na trzy zmiany. Mieszkańcy gromad Potworów, Wir, Sady, Sulgostów i innych domagali 
się budowy przetwórni owoców w Potworowie. Trzy punkty skupu owoców w 1960 roku nie 
były w stanie skupić całości owoców.        
 Pierwsza sesja nowo wybranej GRN miała miejsce dnia 24 kwietnia 1961. Na pierwszym 
posiedzeniu GRN Marian Miernik ponownie został wybrany na Przewodniczącego GRN. W 
skład Prezydium weszli: Józef Stefański, Tadeusz Wolski i Maria Basiak. Po wyborze władz 
Przewodniczący Gromadzkiego Frontu Jedności Narodowej mówił, że wspaniałe zwycięstwo 
wyborcze było rezultatem słusznej linii politycznej i zarazem było to zwycięstwo niezmordowanej 
pracy wielu aktywistów naszej gromady, ich poświęcenia, ofiarności i umiejętności dotarcia do 
wyborców”.  
SKŁAD GRN POTWORÓW W KADECNJI 1961-1965 
Basiak Maria Grabowa 
Cegła Władysław Grabowa 
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Dziuba Jan Grabowska Wola 
Gniadek Jan  Potworów 
Grzegorczyk Stanisław  Potworów 
Głuszyński Stanisław Potworów 
Gaca Jan Mokrzec 
Gagacki Adam Grabowa 
Izydorczyk Ignacy Mokrzec 
Kopycki Władysław Rdzów 
Klimek Franciszek Grabowa 
Lesiak Bronisław Łojków 
Miernik Marian Potworów 
Małaczek Zenobia Potworów 
Piłat Józef Rdzów 
Petynka Józef Grabowska Wola 
Rek Mieczysław Potworów 
Szambor Bronisław Potworów 
Stefański Józef Łojków 
Stańczykowski Adam Rdzów 
Sobczak Franciszek Grabowa 
Turek Władysław Mokrzec 
Wolski Tadeusz Mokrzec 
Wojtunik Adam Łojków 
Zasowski Stanisław Potworów 
Zagroda Stanisław Grabowska Wola 
Pietraszewski Konstanty Grabowa 

       
Wiosną 1961 roku wybrano także nowych sołtysów:  
Potworów Stanisław Binkowski 
Grabowa Władysław Derlacki 
Mokrzec Leon Wolski 
Łojków Władysław Stefańczyk 
Grabowska Wola Józef Kiljanka 
  
 Rozwijała się w Potworowie motoryzacja o czym świadczy fakt debatowania władz 
gromadzkich nad problemem wypadków drogowych.      
 Lata sześćdziesiąte to czas walki z pożarami. Drewniane budownictwo często padało 
ofiarą pożarów. Każdy gospodarz musiał zaopatrzyć się w sprzęt przeciwpożarowy. Pilnowały 
tego specjalnie powołane Zespoły Przeciwpożarowe. Taki zespół powstał również w Potworowie 
w 1963 roku.  
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Bińkowski Stanisław Przewodniczący Zespołu Przeciwpożarowego  
Stefański Bolesław Członek 
Grzegorczyk Józef Członek 
Grzegorczyk Bolesław  Członek 
Cegła Józef Członek 
MIlczarski Józef Członek 
Kędzierski Stefan  Członek 
Gocel Piotr Członek 
Gaca Józef Członek 

 
 
 Marian Miernik sprawował funkcję Przewodniczącego GRN do czerwca 1964 roku. 
Sprawa jego odwołania w trakcie kadencji jest dość zagadkowa. Nie zachowały się żadne 
oficjalne dokumenty na temat w jakich okolicznościach odszedł ze stanowiska.   
 14 czerwca 1964 roku odbyła się sesja GRN z udziałem sekretarza z powiatu. Sesję 
prowadził członek prezydium Tadeusz Wolski, mimo obecności Miernika.  Punkt 5 porządku 
obrad głosił „zmiany osobowe w składzie prezydium”.  W punkcie 3 sprawozdanie ze swojej 
działalności złożył dotychczasowy przewodniczący.  Według protokołu miało być w załączeniu, 
ale brak jest takowego. Przewodniczący GK FJN Bronisław Szambor zgłosił kandydata na 
przewodniczącego Józefa Stefańskiego. Został jednogłośnie wybrany na nowego 
Przewodniczącego. Następnie podziękowano staremu Przewodniczącemu i pogratulowano 
nowemu.             
 Do osiągnięć kadencji 1961-1965 zaliczono wybudowanie szkół w Grabowej i Mokrzcu. 
Doposażono kółka rolnicze w 2 ciągniki i 6 agregatów omłotowych.  

Dnia 30 maja 1965 roku miejsce wybory do rad narodowych. W dniu 10 czerwca 1965 
roku zebrała się nowo powołana Gromadzka Rada Narodowa w Potworowie. W skład prezydium 
weszli: Józef Stefański jako Przewodniczący, Bronisław Szomber, Jerzy Wilczyński i Edward 
Stefańczyk.   
 
 
RADNI KADENCJI 1965-1969 
 
Adach Helena- Grabowska Wola 
Chmiel Józef- Potworów 
Dalbiak Józef- Rdzów 
Dąbrowski Piotr- Mokrzec 
Gagacki Adam- Grabowa 
Głuszyński Stanisław- Potworów 
Grzegorczyk Stanisław-Potworów 
Grzegorczyk Jan s. Adama- Potworów 
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Gmyrek Anna- Grabowa 
Greliak Tadeusz-Mokrzec 
Kotlinowski Marian- Grabowska Wola 
Lesiak Bronisław- Łojków 
Michalski Józef-Mokrzec 
Matorska Waleria-Potworów 
Pietrzykowski Tadeusz-Grabowska Wola 
Petynka Józef- Grabowska Wola 
Sobczak Marian –Grabowa 
Stańczykowska Kazimiera- Grabowa 
Stefańczyk Edward-Potworów 
Stefańczyk Franciszek-Rdzów 
Stefański Józef-Łojków 
Stępień Władysław- Potworów 
Szambor Bronisław- Potworów 
Tkaczyk Wacław- Potworów 
Wólczyński Jerzy- Potworów 
Wolski Leon- Mokrzec 
 
 Ówczesna gromada Potworów w ramach powiatu w Przysusze została wybrana jako 
gromada przykładowa. Rozwijała się tutaj uprawa roślin motylkowych, uprawa warzyw. 
Ówczesne władze propagowały uprawy inne niż tradycyjne zboża. W innych dziedzinach 
gromada nie miała już takich osiągnięć. Na początku 1965 roku gromada zajmowała 20 lokatę w 
powiecie w ściągalności podatku gruntowego, w opłacie elektryfikacyjnej 13 pozycję, w 
ściągalności obowiązkowych składek PZU 17 lokatę w powiecie. Na przykład w Grabowej na 
183 zobowiązanych rolników w skupie żywca zalegało 37 rolników na sumę 2 660 kg 
(październik 1965). Za niewykonanie planów pociągnięto  do odpowiedzialności sołtysów wsi 
najbardziej zalegających. W październiku 1965 roku odwołano sołtysa Grabowej Mariana 
Sobczaka, sołtysa Grabowskiej Woli Mariana Kotlinowskiego i sołtysa Mokrzca Leona 
Wolskiego. „Prezydium wniosek uzasadnia tym, że w/w wioski najbardziej zalegają z 
należnościami względem państwa, sołtysi nie wykazują troski o wykonawstwo planów (…). 
(uchwała z 17 października 1965).         
 Przewodniczący GRN Józef Stefański sprawował swoją funkcję do końca 1967 roku. Na 
początku 1968 roku zastąpił go Edward Stefańczyk.      
 Był to czas powstania Gromadzkiej Służby Rolnej. W całej gromadzie szacowano stan 
gospodarstw rolnych i ich perspektywy.    
  10 czerwca 1969 roku zebrała się Gromadzka Rada Narodowa po kolejnych wyborach do 
rad narodowych. Na stanowisko Przewodniczącego wybrano Edwarda Stefańczyka.  W skład 
prezydium weszli: Bronisław Szambor, Stanisław Zagroda, Jerzy Wilczyński i Stanisław Rojek. 
Wszyscy otrzymali po 26 głosów. Sekretarzem gromadzkim została Alicja Skierska.  
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SKŁAD GRN POTWORÓW W KADENCJI 1969-1973 
 
Bobrowski Marian Potworów 
Tkaczyk Wacław Potworów 
Grzegorczyk Stanisław Potworów 
Rojek Stanisław Potworów 
Wilczyński Jerzy Potworów 
Głuszyński Stanisław Potworów 
Stefańczyk Edward Potworów 
Szambor Bronisław Potworów 
Feliksiak Józef Rdzów 
Rylski Karol Rdzów 
Wilewski Władysław Łojków 
Stefański Józef Łojków 
Stefańczyk Franciszek Rdzów 
Chmiel Józef Potworów 
Wolski Franciszek Grabowa 
Jasińska Zofia  Grabowa 
Gmyrek Anna Grabowa 
Klimek Franciszek Grabowa 
Stańczykowska Kazimiera Grabowa 
Gagacki Adam Grabowa 
Kowalczyk Stanisław Grabowa Wola 
Ruszczyk Helena Grabowa Wola 
Turek Władysław Mokrzec 
Szymczak Stanisława Mokrzec 
Stolarczyk Stefan Grabowa Wola 
Zagroda Stanisław Grabowa Wola 
Dąbrowski Piotr Mokrzec  
 

Edward Stefańczyk sprawował funkcję Przewodniczącego prawie do końca istnienia 
gromadzkich rad narodowych. Na sesji GRN dnia 3 października 1972 roku zapisano:  
„stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania przeprowadzonego w dniu dzisiejszym na sesji 
GRN zgodnie z protokołem Komisji Skrutacyjnej, (…) odwołuje się ze stanowiska 
Przewodniczącego GRN ob. Edwarda Stefańczyka. Odwołanie ob. Edwarda Stefańczyka ze 
stanowiska Przewodniczącego GRN uzasadnione jest tym, że pełniąc swe obowiązki dopuścił się 
nadużycia z chęci zysku na szkoę Prezydium GRN., za co został skazany prawomocnym wyrokiem 
sądu. W listopadzie i grudniu 1972 roku sesje GRN i Prezydium prowadził Bronisław Szambor.  
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Przewodniczący GRN Potworów w latach 1954-1972  
 
 Władysław Laskowski 1954-maj 1956 
Józef Szydło maj 1956-luty 1958 
Marian Miernik luty 1958-   czerwiec 1964  
Józef Stefański- czerwiec 1964- 1967  
Edward Stefańczyk 1968- październik 1972  
 

GROMADZKA RADA NARODOWAW GRABOWEJ  
 
 Gromadzka Rada Narodowa w Grabowej działała  w latach 1955-1959. Została zniesiona 
z dniem 31.12.1959 r. na mocy uchwały nr 14/59 z dnia 28.08.1959 § 11.2 WRN w Kielcach i 
włączona do gromady Potworów. Siedziba władz znajdowała się w Grabowej. W jej skład 
wchodziły: Grabowa, Grabowska Wola i Mokrzec  

 

GROMADZKA RADA NARODOWA W DŁUGIM 
 
 W 1954 roku powołano także gromadę Długie. W skład gromady wchodziło Długie i 
kilka okolicznych miejscowości. Gromada Długie została zniesiona z dniem 31.12.1961 r. na 
mocy uchwały nr 23/61,§ 1 WRN w Kielcach i włączona do gromady Jabłonna w powiecie 
radomskim ( Dz. Urz. WRN w Kielcach z dn. 30. 11. 1961r, Nr 14 poz.129).  

 

GROMADZKA RADA NARODOWA W WIRZE  
 
 Gromadzka Rada Narodowa w Wirze została  powołana na mocy ustawy z dnia 25 
września 1954 r. O reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad 
narodowych (Dz. U. nr 43, 1954 r., poz. 191.) a zlikwidowane ustawą z 29 listopada 1972 roku 
"O utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych" Dz. U., nr 49, 1972, poz. 312 
Gromadzka Rada Narodowa w Wirze działała w latach 1955-1972 [1973]. W 1972 roku stała się 
częścią składową gminy Potworów.  
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GMINNA RADA NARODOWA W POTWOROWIE 1973-
1990  

 
 
Liczba powołanych gromad w całym kraju okazała się za duża, wiele z nich było zbyt 

słabych. Miejscowości wybrane na siedziby gromadzkich rad narodowych często nie miały 
odpowiednich warunków do odegrania roli ośrodków administracyjno-gospodarczych. Od 1956 
roku rozpoczęto likwidacje najsłabszych gromad38. Na przykład z końcem 1961 roku 
zlikwidowano gromadę Kolechowice włączając jej obszar do gromady Ostrów Lubelski.  

Mimo to podział na gromady nie spełniał oczekiwań władz. Jednostki te były zbyt małe, a 
gromadzkie rady narodowej zbyt słabe finansowo i miały bardzo wąskie kompetencje. Podjęto 
więc zasadnicze środki zmierzające do zmian. Te sprawy omawiał VI Zjazd PZPR w 1970 roku 
oraz VI Plenum PZPR z 1972 roku39.        
 W dniu 29 listopada 1972 roku sejm uchwalił ustawę O  utworzeniu gmin i zmianie 
ustawy o radach narodowych40. Na podstawie tej ustawy Wojewódzka Rada Narodowa w 
Kielcach podjęła uchwałę o powołaniu gmin w miejsce dotychczasowych gromad. Celem 
reformy było „stworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju społeczno- gospodarczego wsi, 
intensyfikacji rolnictwa i poprawy warunków bytowych mieszkańców (...). Uchwalono tę ustawę 
także „w celu pogłębienia demokracji socjalistycznej, umacniania roli i autorytetu rad 
narodowych i ich organów na terenach wiejskich, a także dla usprawnienia ich działalności”41. 

Powołanie gmin wiejskich weszło w życie z dniem 1 stycznia 1973 roku. Z tym dniem 
przestały istnieć miejscowe Gromadzkie Rady Narodowe42.   Ustawa o radach narodowych była 
zmieniona w 1983 roku43 i nowelizowana w 1984 i 1988 roku.  

Rady Narodowe jako terenowe organy władzy państwowej i samorządu społecznego na 
terenie podległym sobie terenie, wybierane były przez ludność gminy na okres czterech lat ( I 
kadencja 1974-1977, II kadencja 1978-1984, III kadencja 1984-1988, IV kadencja 1988-1990 ). 
Wybory do gminnej rady narodowej miała miejsce: 9 grudnia 1973 roku, 5 lutego 1978 roku, 19 
czerwca 1984 i 30 czerwca 1988 roku.  

Na czele gminy stał przewodniczący. Wybierano go z pośród grona radnych. 
Przewodniczący kierował obradami Rady i Prezydium, zwoływał zebrania Prezydium i Rady. 

                                                 
38 Ćwik W, Reder J., Lubelszczyzna- dzieje rozwoju terytorialnego, podziałów administracyjnych i ustroju władz, 
Lublin 1977, s. 169.  
39 Tamże,....., s. 172-173.  
40 Dz. U. 1972, nr 49, poz. 312.  
41 Lesław Kański, Zakres działania gminnych rad narodowych, [w:] Gminne Rady Narodowe i naczelnicy gmin, pod. 
red. F. Simieńskiego, Poznań 1974, s. 41.   
42 Ćwik W, Reder j, Lubelszczyzna- dzieje rozwoju....., s. 173.  
43 Dz.U 1983, nr 41 poz. 185.  
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Podpisywał uchwały. Pozostałe dziedziny kierowania należały już do całego Prezydium. 
Członkowie prezydium byli jednocześnie szefami komisji gminnych. Na zewnątrz gminę 
reprezentowało właśnie Prezydium. Według prawa to właśnie prezydium  organizowało pracę 
GRN. Prezydium było jednak uzależnione od techniczno- kancelaryjnych funkcji Urzędu Gminy 
z naczelnikiem na czele i dlatego w praktyce to naczelnik, a nie prezydium, organizował pracę 
Gminnej Rady Narodowej. Naczelnik gminy nie musiał uczestniczyć w pracach Prezydium, gdy 
uczestniczył miał głos tylko doradczy44.   

 Prezydium działało stale. Zbierało się na sesjach co miesiąc. Na stanowiska 
przewodniczącego i zastępców Prezydium powoływano pierwszych sekretarzy PZPR i ZSL z 
gminy45.             
 Rada Narodowa  była głównym organem uchwałodawczym gminy.  W ramach   Rad 
Narodowych istniały komisje. Obsługę organizacyjno- techniczną komisji zapewniał naczelnik 
gminy46.            
  Inicjatywa ustawodawcza należała do prezydium RN, Przewodniczącego, komisji RN, 
radnych, naczelnika, kierowników jednostek uspołecznionych, organizacji społecznych i 
politycznych oraz do zebrań wiejskich47.        
 Rada Narodowa Miasta i Gminy podlegała Powiatowej Radzie Narodowej w Przysusze. 
W ustawie o radach zapisano bowiem „powiatowe rady narodowe, (....) właściwe są we 
wszystkich sprawach należących do zakresu działań rad narodowych z wyjątkiem spraw 
zastrzeżonych do właściwości rad narodowych niższego lub wyższego stopnia”48.  
 W skład gminy w Potworowie weszły miejscowości: Beźnik, Dąbrowa Goszczewicka, 
Dębiny, Długie, Dłuska Wola, Grabowa, Grabowska Wola, Kacperków, Kozieniec, Łojków, 
Marysin, Mokrzec, Potworów, Rdzuchów, Rdzuchów Kolonia, Rdzów, Sady i Wir. 
 Pierwsza sesja Gminnej Rady Narodowej w Potworowie miała miejsce w dniu 4 stycznia 
1973 roku w Domu Strażaka. Obrady prowadził początkowo najstarszy z radnych Adam 
Gagacki. Następnie przekazał kierownictwo Bronisławowie Szamborowi stojącemu na czele 
Gminnego Komitetu Frontu Jedności Narodowej. Radnym przekazano informację, że na 
naczelnika gminy wojewoda wyznaczył Marian Woźniaka.     
 Następnie wybrano prezydium GRN. Przewodniczącym został Bronisław Szambor. 
Zajmował on bardzo wysoką pozycję w gminie, a w wcześniej w gromadzie. Zastępcą 
przewodniczącego został Józef Sobczak. W skład prezydium weszli także przewodniczący 
komisji gminnych. Byli to:  Wacław Piłat  przewodniczący Komisji Planu, Budżetu i Finansów 
oraz Spraw Komunalnych i Zaopatrzenia, Jan Drabik przewodniczący Komisji Rolnictwa, Józef 
Pańczak przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych oraz Piotr Dąbrowski 
przewodniczący Komisji Ładu i Porządku Publicznego.      
 Nie odbyło się ślubowanie radnych, ponieważ w skład Gminnej Rady Narodowej 

                                                 
44Bloch J. Pozycja prawna naczelnika gminy [w:] Gminne Rady Narodowe …, s. 216.  
45 Siemieński F, Cel i charakterystyka reformy rad narodowych 1972 roku, [w:] Gminne Rady Narodowe...., s. 15.  
46 Tamże, s. 217.  
47 Bloch J, Działalność uchwałodawcza gminnej rady narodowej, [w;] Gminne rady..... ,s. 195-210.  
48 Siemieński F, Cel i charakterystyka reformy rad narodowych 1972 roku, [w:] Gminne Rady Narodowe...., s. 9.  
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wchodzili radni gromadzkich rad narodowych  wybranych z miejscowości wchodzących w skład 
gminy. Gmina powstała w trakcie kadencji. Nowe wybory zaplanowano na grudzień 1973 roku. 
W skład GRN wchodzili (1969-grudzień 1973): 
 
Brociek Władysław Wir 
Bankiewicz Piotr Marysin 
Bielawski Stanisław Beźniak 
Berentowicz Genowefa Beźniak 
Dąbrowski Piotr Mokrzec 
Drabik Jan  Marysin 
Gnojewski Jan  Dąbrowa 
Głuszyński Józef Długie 
Gaca Wacław Kozieniec 
Karasińska Wanda  Beźnik 
Kośla Stanisław Długie 
Kowalczyk Franciszek Kozieniec 
Łagoda Jadwiga Kacperków 
Kacperski Stefan Kacperków 
Lesiak Janina  Mokrzec 
Łomża Stanisław Mokrzec 
Majewski Józef Wir 
Motyl Józef Beźnik 
Ogiński Franciszek Wir 
Olczykowski Władysław Marysin 
Oracz Józef Sady 
Oracz Marcin syn Jana Rdzuchów 
Piłat Wacław Wir 
Piasek Władysław Marysin 
Piecyk Stefan Sady wieś 
Pańczak Józef Rdzuchów 
Strzałkowski Zdzisław Wir 
Szymaniak Jerzy Wir 
Sobczak Józef Dąbrowa 
Szczepaniak Zenon Dębiny 
Szczepaniak Szymon Dębiny 
Stąporek Stanisław Dębiny 
Szczepaniak Franciszek Dąbrowa 
Świąder Jan Długie 
Sławińska Helena Dębiny 
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Trelka Ludwik Rdzuchów wieś 
Woźniak Marian Sady 
   
 
 Pierwsza sesja miała mieć z założenia uroczysty charakter przybyli goście z powiatu i 
Kielc. Jednak wielu radnych miało okazję przedstawić bolączki mieszkańców gminy. Radni 
narzekali na lekarza w Potworowie, na brak masarni, na brak ciągników w kółku rolniczym w 
Rdzuchowie. Radni z Mokrzca mówili o odbudowie wsi po pożarach.    
 Gmin Potworów objęła większy obszar niż Gromadzka Rada Narodowa. Tworzyła się 
nowa grupa ludzi – elita gminna. Poniższa lista przedstawia najważniejszych osób w gminie w 
pierwszych latach jej działalności.  
FUNKCJA NAZWISKO I IMIĘ 
I sekretarz PZPR Grzegorczyk Marian 
Prezes GS SCh Sotkiewicz Julian 
Gminny Dyrektor Szkół Kisiel Bogdan 
Radny powiatowy Cegła Władysław 
 Janczara Elżbieta 
 Wolski Tadeusz 
 Sławiński Jan 
 Marciniak Henryk 
 Gajos Walenty 
 Gaca Wacław 
Kierownik Ośrodka Zdrowia Skierski Józef 
Dyrektor szkoły w Grabowej Sobczak Mieczysław 
Dyrektor szkoły w Rdzuchowie Starościak Tadeusz 
Dyrektor szkoły w Długim Łaski Stanisław 
Dyrektor PGR Porada Kazimierz 
Lekarz medycyny w Ośrodku Zdrowia  Skierski Józef 
Lekarz weterynarii Drużdżel Stanisław 
 
SOŁTYSI W 1973 ROKU  
Dąbrowa Kacprzak Tadeusz 
Dębiny Markowicz Józef 
Grabowa Stefański Piotr 
Grabowska Wola Nowak Stefan 
Kacperków Sęk Stanisław 
Kozieniec  Gruszczyński Władysław 
Łojków Suliga Józef 
Mokrzec Mantorski Kazimierz 
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Potworów Bińkowski Stanisław 
Rdzuchów Kolonia Charzewski Jan 
Rdzów Stefański Józef 
 
 Organem pomocniczym naczelnika był urząd gminy. Jego pracę organizowała sekretarz 
Krystyna Klimek. Wkrótce zastąpiła ją Alicja Skierska- dawny sekretarz w gromadzie Potworów.  
W pierwszym urzędzie gminy w Potworowie pracowali: Zasada Jadwiga, Lewińska Wanda, 
Jończyk Wiesława, Bogucka Stanisława, Lesiak Henryk, Borowiecka Maria, Dobrowolska 
Jadwiga, Piecyk Helena, Kądziela Halina., Jabłoński Witold. W skład Gminnej Służby Rolnej 
wchodzili: Szczepaniak Krystyna, Dobrowolski Roman i Ogiński Jan.     
 Na terenie gminy znajdowały się szkoły podstawowe w Potworowie, Grabowej, 
Rdzuchowie i Długim. Działały trzy biblioteki w Potworowie, Wirze i Sadzie. Świetlice wiejskie 
funkcjonowały w Dąbrowie, Marysinie i Długim. Dodatkowo notowano dwa kluby rolnika w 
Potworowie i Wirze.          
 Najważniejsze  inwestycje gminne to były ówcześnie: budowa punktu skupu warzyw i 
owoców, prace melioracyjne w Dębinach, Rdzuchowie,   oraz przy PGR. Budowano także 
zlewnię mleka w Potworowie, budynek socjalny przy kółku rolniczym w Potwor owie, budowa 
strażnicy strażackiej w Grabowej.         
 Na początku grudnia 1973 roku miały miejsce wybory do rad narodowych. Pierwsza sesja 
nowo wybranej Gminnej Rady Narodowej miała miejsce 18 grudnia 1973 roku. Prowadził ją   
przewodniczący Gminnego Komitetu Frontu Jedności Narodowej Bronisław Szambor, 
jednocześnie dotychczasowy przewodniczący GRN.      
 W wyniku jawnego głosowania na nowego przewodniczącego GRN wybrano Mariana 
Grzegorczyka I-szego sekretarza PZPR w gminie. Wszyscy radni głosowali za tą kandydaturą. 
Następnie Grzegorczyk przedstawił proponowany skład prezydium. Zaproponowany skład 
prezydium został przyjęty jednomyślnie, bez głosowania.  Zastępcami przewodniczącego zostali: 
Józef Sobczak49 i Piotr Stefański50 . W skład Prezydium weszli także przewodniczący komisji 
gminnych: Józef Głuszyński, Józef Stefański, Bohdan Kisiel i Józef Pańczak, przewodniczący 
komisji gminnych. Naczelnikiem gminy nadal pozostawał Marian Woźniak.  
 
 
SKŁAD GRN POTWORÓW W KADENCJI 1974-1978 
Grzegorczyk Marian Potworów 
Woźniak Marian Potworów 
Grzegorczyk Franciszek Potworów 
Porada Maria Potworów 

                                                 
49 Ur. 1936 w Dąbrowie. Pochodzenie chłopskie. Wykształcenie niepełne średnie. W PZPR od 19 lat. Były 
przewodniczący GRN WIR. Sekretarz Gminnego Zarządu Kołek Rolniczych.  
50 Ur. 1905 w Grabowej. Pochodzenie chłopskie. Należał do ZSL od 1946 roku. Wykształcenie podstawowe. Były 
przewodniczący GRN Potworów.  
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Grzegorczyk Leokadia Potworów 
Kisiel Bohdan Potworów 
Rojek Stanisław  Potworów 
Bobrowski Marian Potworów 
Rylski Karol Rdzów 
Stefański Józef Rdzów 
Milczarski Antoni Grabowska Wola 
Wolski Franciszek Grabowa 
Brociek Stanisław Mokrzec 
Wolski Leon Mokrzec 
Natorski Franciszek Kozieniec 
Marciniak Henryk Kacperków 
Głuszyński Józef Długie 
Sobczak Józef Dąbrowa 
Bogucki Bronisław Wir 
Szymaniak Zofia Wir 
Cieślik Stanisław Wir 
Grabarczyk Zygmunt Dąbrowa 
Piasek Władysław Marysin 
Drabik Jan Marysin 
Sławińska Helena Jamki 
Markowicz Józef Dębiny 
Piecyk Stefan Sady wieś 
Głuch Władysław Rdzuchów Kolonia 
Kędzierska Danuta  Rdzuchów  Kolonia 
Oracz Janina Rdzuchów Kolonia 
Pańczak Józef Rdzuchów wieś 
Dąbrowski Jan Rdzuchów wieś 
Motyl Józef Beźnik 
Smagowska Jadwiga Beźnik 
 
 Przewodniczący GRN Marian Grzegorczyk sprawował swoją funkcję do  1975 roku. Dnia 
31 stycznia 1975 roku zastąpił go Antoni Neska. W protokołach nie zapisano przyczyn zmiany. 
Nie zachowały się też protokoły ewentualnych głosowań. Marian Grzegorczyk został zastępcą 
przewodniczącego.   

W 1975 roku Urząd Powiatowy i Powiatowa Rada Narodowa w Przysusze została 
zlikwidowana na podstawie ustawy z 28 maja 1975 roku o dwustopniowym podziale 
administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych51.  Po likwidacji 

                                                 
51 Dz. U. Nr 16 poz. 91, rok 1975.  
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powiatów Gminna Rada Narodowa podlegała Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Radomiu.  W 
tym czasie zwiększono uprawienia gminy. W skład Urzędu Gminy weszły nowe referaty.   
 
 Ważnym wydarzeniem w gminie było powołanie 2 października 1977 roku Gminnego 
Ośrodka Kultury (GOK). Jego siedzibą stał się Dom Strażaka. Budynek według późniejszych 
relacji był zdewastowany przez użytkujący go do tej pory Związek Socjalistycznej Młodzieży 
Polskiej. Według statutu GOK-u właścicielem budynku był urząd gminy Potworów.   
 W końcu 1977 roku przewodniczący GRN Antoni Neska coraz rzadziej prowadził obrady 
GRN i prezydium zastępował go Marian Grzegorczyk. Ostatecznie 29 listopada 1977 roku 
Antoni Neska złożył rezygnację ze stanowiska z powodu przejścia na rentę. Nowym 
przewodniczącym GRN został Alojzy Sopczyk I –szy sekretarz PZPR w gminie. Kandydatura 
Sopczyka nie była głosowana radni przyjęli ją jednomyślnie. W tamtych czasach zwyczajem było 
objęcie tej funkcji przez I –szego sekretarza PZPR w danej gminie.    
 W kilka miesięcy po tej zmianie, na początku lutego 1978 roku miały miejsce wybory do 
rad narodowych. Wybory po raz kolejny organizował Bronisław Szambor- przewodniczący GK 
FJN.              
 Pierwsza sesja nowo wybranej GRN miała miejsce 17 lutego 1978 roku. Na 
przewodniczącego GRN jednomyślnie wybrano Alojzego Sopczaka. (W wyniku 
przeprowadzonego jawnego głosowania).  Zastępcami zostali: Marian Grzegorczyk i Józef  
Głuszyński. Na czele Komisji Rolnictwa stanął Jan Drabik, przewodniczącym Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i Zaopatrzenia został Roman Karbownik, przewodniczącym Komisji Oświaty, 
Kultury i Spraw Socjalnych Antoni Neska, Przewodniczącym Komisji Ładu i Porządku 
Publicznego Józef Sobczak.  
 
SKŁAD GRN POTWORÓW KADENCJI 1978-1984 
Sopczak Alojzy Potworów  
Adach Teofil Grabowska Wola 
Świąder Stefan Grabowa 
Nowak Helena  Grabowska Wola 
Miernik Jadwiga Potworów 
Klimek Wacław Łojków 
Karbownik Roman Potworów 
Kisiel Bohdan Potworów 
Grzegorczyk Franciszek Potworów 
Janczara Elżbieta Potworów 
Neska Antoni Potworów 
Grzegorczyk Marian Potworów 
Stefański Józef Rdzów 
Iskrzyńska Maria Rdzów 
Rylski Stanisław Mokrzec 



47 
 

Głuszyński Józef Długie 
Rosiński Adam Długie 
Narożnik Bronisława  Kacperków 
Gaca Wacław Kozieniec 
Sadowska Halina Jamki 
Sobczak Józef Dąbrowa 
Sławiński Jan Dębiny 
Szymaniak Zofia Wir 
Drabik Jan Marysin 
Molik Stanisław Wir 
Piecyk Stefan Sady wieś 
Porada Kazimierz Potworów 
Dąbrowski Jan  Rdzuchów wieś 
Gawrońska Józef Rdzuchów Kolonia 
Kędzierski Stanisław Beźnik Kolonia  
  
 
 W tym czasie gmina realizowała budowę drogi Jamki- Dębiny oraz tak zwanej 
„obwodnicy” PGR. Budowano od dłuższego czasu nową szkołę w Potworowie. W 1978 roku 
planowano jej oddanie do użytku.  Jednak jak zapisano w lutym 1978 roku: „notuje się pewne 
opóźnienia na tej budowie i z uwagi na brak ludzi do pracy nie zostanie oddana jak planowano w 
miesiącu sierpniu, lecz bliżej grudnia”.        
 W trakcie wyborów mieszkańcy postulowali budowę sklepu w Dębinach i uruchomienie 
Klubu Rolnika w Rdzuchowie Koloni.        
 Alojzy Sopczyk  przewodniczący GRN i I- szy sekretarz PZPR w gminie Potworów 
pracował na tym stanowisku do grudnia 1979 roku. Następnie został skierowany w inny teren. 
Od 11 grudnia 1979 roku nowym przewodniczącym GRN został Jan Jankowicz. Tego właśnie 
dnia został powołany na radnego gminnego i od razu awansował na przewodniczącego GRN. Nie 
mogło być inaczej skoro Jankowicz był nowym I- szym sekretarzem PZPR w gminie Potworów. 
   
Wykaz ważniejszych osób w gminie na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 
Naczelnik gminy Marian Woźniak 
Sekretarz gminy Alicja Skierska 
Przewodniczący GK FJN Bronisław Szambor 
I sekretarz PZPR Jan Jankowicz  
Prezes GS Jerzy Lewandowski 
Prezes SKR Marian Grzegorczyk, potem Andrzej Potocki 
Dyrektor Zbiorczej Szkoły Stanisław Łaski 
Dyrektor PGR Henryk Seta 
Kierownik Gminnej Służby Rolnej Lech Łabęcki 
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Główna Księgowa Danuta Łagoda 
Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia Józef Skierski 
Kierownik Lecznicy Weterynaryjnej Jan Chłosta 

 
              
 Według danych z 1980 roku  gmina liczyła 4 860 mieszkańców, w tym 4 124 osoby żyły 
z rolnictwa, czynnych zawodowo było 2 250 osób. Poza rolnictwem pracowało 246 osób. 
Powierzchnia gminy wynosiła 96 km2. Powierzchnia użytków rolnych wynosiła 7 923 ha. Na 
terenie gminy notowano 1 240 gospodarstw rolnych i jeden PGR.      Na 
terenie gminy funkcjonowały 2 szkoły podstawowe oraz 5 punktów filialnych. W szkole w 
Potworowie znajdowała się świetlica dla 120 uczniów. Dożywiano 350 uczniów.  Działał 
Gminny Ośrodek Kultury, dwie biblioteki oraz 15 punktów bibliotecznych. Ofertę kulturalną 
uzupełniały  klub „Młodego Rolnika” w Grabowskiej Woli oraz Klub „Ruchu” w Potworowie. W 
dziedzinie szkolnictwa rolniczego działało 7 zespołów Przysposobienia Rolniczego. Ponadto w  
Potworowie było jedno przedszkole typu miejskiego z 30 miejscami. Około 1979 roku w 
Potworowie rozpoczął działalność Bank Spółdzielczy.   Rok 1980 był szczególny w historii 
Polski. W lipcu wybuchły strajki w Świdniku i Lublinie. W sierpniu strajkowała już cała Polska. 
W Gdańsku na mocy porozumienia strajkujących oraz strony rządowej zalegalizowano 
Solidarność. Te zmiany nie miały większego wpływu na rolniczą gminę Potworów. Rzadziej 
zbierały się organy kolegialne gminy.   
 W styczniu 1981 roku przewodniczący GRN Jan Jankowicz złożył ustną prośbę o 
zwolnienie go z funkcji. Nastąpiło tajne głosowanie przy pomocy kartek. W wyniku głosowania 
rezygnacja nie została przyjęta. Na kolejnej sesji (19 lutego 1981) roku Jan Jankowicz złożył 
pisemne oświadczenie: „Zwracam się z ponowną prośbą o zwolnienie mnie z funkcji 
Przewodniczącego GRN. Zgodnie z Uchwałą VI Plenum KC PZPR w całym kraju następuje 
rozłączenie funkcji partyjnych od administracji. Traktuje się to także, jako proces odnowy. W 
związku z powyższym proszę o przyjęcie mej rezygnacji”.  Na  16- tu obecnych na sali radnych 
(mała frekwencja), 6- ciu radnych było przeciw przyjęciu rezygnacji,  a 9- ciu za. Rezygnacja 
została przyjęta.           
 Radni musieli przystąpić do wyborów nowego przewodniczącego. Nastąpiły 
demokratyczne wybory. Do tej pory przewodniczących wybierano jednogłośnie, nawet bez 
głosowania. Na stanowisko startowali Wacław Gaca z ZSL-u oraz Marian Grzegorczyk z PZPR. 
Tajne głosowanie wygrał dużą przewagą głosów Wacław Gaca.      
 Przez cały okres PRL-u jednym z głównych tematów interpelacji radnych była sprawa 
zaopatrzenia sklepów. Przełom lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych był pod tym względem 
wyjątkowy. Dodatkowo czas, od lata 1980 do grudnia 1981 roku, sprzyjał wyjawianiu szczerze 
wszelkich bolączek utrudniających ludności codzienne życie ludności.  Na jednej z sesji GRN 
w 1981 roku radna  Zofia Szymaniak mówiła:  Dlaczego mieszkańcy naszej gminy nie mają 
możliwości rejestrowania kartek mięsnych w Radomiu? Co z proszkami do prania i szamponami 
w południowej części gminy, już wystąpiła wśród dzieci wszawica. Radna Józefa Gawrońska: „Od 
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dłuższego czasu we wsi Rdzuchów Koloni brak jest sklepu, wobec tego, do którego sklepu 
spożywczego powinniśmy należeć, skoro w żadnym sklepie spożywczym nie możemy się 
zaopatrywać w towary reglamentowane. (….)  sprawa remizy w Rdzuchowie Koloni to wstyd dla 
władz gminnych i ludności.  Inny radny proponował wprowadzenie list zaopatrzenia w mięso. 
 Radny Molik Stanisław mówił „u na w Wirze drugi tydzień sklep spożywczy jest ciągle 
zamknięty. Dlaczego GS nie zatrudni drugiego sklepowego, również brak jest pieczywa w 
miejscowej piekarni w Wirze”. Jan Słowiński narzekał: „Dlaczego w Potworowie, gdy przywiozą 
towar do sklepów kupują jedne i te same osoby, a ci dalsi to nigdy nic nie mogą kupić”.  Podobne 
problemy podnoszono przez całe lata osiemdziesiąte. Dodatkowo cały czas powracał problem 
słabego zaopatrzenia sklepów w południowej części gminy.      
 Ostatnia sesja GRN w 1981 roku miała miejsce 26 listopada. W kilka lat później zapisano 
w aktach:  „W dniu 13 grudnia 1981 roku wprowadzono stan wojenny, który utrudniał nam pracę 
,ale nasza Rada nie zaprzestała swej działalności i radni wykazali w tym czasie ze swej strony 
dużo zrozumienia”.           
 Kolejna sesja GRN miała miejsce 15 kwietnia 1982 roku. Przybyło na nią zaledwie 17 z 
pośród  29 radnych. Dodatkowo mandatów zrzekli się  Teofil Adach i Bohdan Kisiel z 
Potworowa. W 1982 roku miały odbyć się wybory do rad narodowych, lecz w uwagi na stan 
wojenny wybory przełożono. Odbyły się dopiero w 1984 roku.  W 1983 roku w składzie Gminnej 
Rady Narodowej było 5 radnych z PZPR, 11 radnych z ZSL, 13 bezpartyjnych. Wśród nich 23 
radnych to byli rolnicy, 6 to pracownicy umysłowi.      
 Na początku 1984 roku kończyła się kadencja najdłuższej w dziejach PRL-u 
funkcjonujących rad narodowych. W gminie Potworów podsumowano lata 1978-1984. Do 
sukcesów zaliczono: budowę sklepu w Dębinach, objęcie dzieci szkolnych akcją „szklanka mleka 
 dla każdego dziecka”, budowę drogi Beźnik-Gliniec ukończoną 1979 roku, budowę drogi 
Beźnik- Jamki (rok 1980), w Kozieńcu wyremontowano zbiornik wodny w 1983 roku przy 
udziale czynów społecznych, nażwirowano drogę Marysin-Goszczewice (1983), ustanowiono 
przystanek na drodze Potworów – Kozieniec, wyremontowano odcinek drogi w Wirze (500 
metrów za szkołą) ,”który był trudny do przebycia dla tamtejszej ludności”. Dodatkowo 
oceniano, jako sukces poprawę jakości usług świadczonych przez GS. („Jakość świadczonych 
usług w miejscowym SKR uległa poprawie, mniej słyszy się narzekań od rolników, lecz nie uległa 
poprawie terminowość ich świadczenia”).         
 Ustawą sejmową z 1983 roku wprowadzono na wsiach samorząd wiejski. Ustanowiono 
rady sołeckie. Zwiększono uprawnienia zebrań wiejskich. W ten sposób zwiększyła się rola 
sołtysów. Najdłużej urzędującymi sołtysami byli: Stanisław Sęk z Kacperkowa, Józef Markowicz 
z Dębin, Stefan Piecyk z Sadów, Józef Stefański z Rdzowa, Józef Pańczak z Rdzuchowa i 
Władysław Piasek z Marysina. Do długoletnich sołtysów należeli też: Józef Grzegorczyk z 
Potworowa, Władysław Głuch z Koloni Rdzuchów, Bronisław Motyl z Beźnika, Edward 
Majewski z Dąbrowej, Stefan Delega z Grabowej.       
 W 1984 roku nowymi sołtysami zostali Henryk Tarnowski z Łojkowa, Stefan Stolarczyk 
z Grabowskiej Woli, Stanisław Kośla z Długiego, Tadeusz Tarnowski z Wira, Władysław Turek 
z Mokrzca, Jan Gniadek z Kozieńca. Władze gminne najwyżej oceniały pracę następujących 
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sołtysów: Józefa Pańczaka z Rdzuchowa, Stefana Piecyka z Sadów i Henryka Tarnowskiego z 
Łojkowa.            
 W 1984 roku z okazji podsumowaniu mijającej kadencji sołtysów (1981-1984) zapisano: 
„Podsumowując działalność sołtysów w sferze gospodarczej należy podkreślić, że wszyscy 
wybrani i pełniący funkcje sołtysi mają w tej kadencji duże osiągnięcia. Dopracowali się pewnej 
dyscypliny w opłacie należności, a w większości wsi w ostatniej kadencji wyremontowano, 
wybudowano drogę bądź tej najgorsze odcinki, pogłębiono bądź też wybudowano zbiornik małej 
retencji, sklep, poprawiono estetykę wsi, wybudowano pewne ilości domów mieszkalnych, obór, 
stodół, przydzielono rolnikom ciągniki, maszyny rolnicze i załatwiono wiele newralgicznych 
spraw psujących krew. Z ważniejszych można przytoczyć takie zadania, które były realizowane w 
ostatniej kadencji jak:          
 We wsi Grabowa – nażwirowano 500 mb. drogi przez wieś i w kierunku Mokrzca około 
1,5 km, zmodernizowano nawierzchnię 250 mb drogi do szkoły, wyrównano drogę i część 
nażwirowano drogi: Wymysłów- Dłuska Wola.       
 We wsi Grabowska Wola wyprofilowano i nażwirowano odcinek Dłuska Wola- 
Grabowska Wola o długości 1 200 metrów. Wyprofilowano i nażwirowano także drogę przez 
wieś na różnych odcinkach o  łącznej długości około 500 mb.     
 Długie- poszerzono jezdnie przez wieś i nałożono dywanik asfaltowy, pogłębiono i 
wyremontowano 2 zbiorniki wodne.        
 Kozieniec- pogłębiono zbiornik wodny, wyasfaltowano drogę do wsi i przez wieś 
Kozieniec o długości 255 mb, nażwirowano błotnistą drogę o nawierzchni tradycyjnej Potworów-
Kozieniec.           
 Majków –wybudowano drogę o długości ponad 2 km.    
 Potworów- nażwirowano tzw. szeroką ulicę 200 mb oraz w kierunku Kozieńca 350 mb. 
Poprawiono drogę na tzw. Wygonie o długości 1 000 mb oraz wybudowano obwodnicę PGR, 
wybudowano zbiornik wodny za bazą GS. W roku bieżącym wyasfaltowana zostanie droga do 
bazy GS, PGR około 700 mb.         
 Mokrzec- wybudowano drogę twardą przez wieś długości 850 metrów, wyrównano i w 
części nażwirowano około 1,5 km drogi w kierunku Grabowej, zorganizowano punkt skupu 
warzyw i owoców.          
 Marysin- nażwirowano ponad 1,5 km drogi przez wieś, zakończono meliorację gruntów w 
tej wsi.            
 Wir- nażwirowano drogę za szkołą w kierunku kol. Rdzuchów około 500 mb oraz 
wyrównano i nawieziono drogę przez rzekę Wiązownicę w kierunku Kol. Rdzuchów. Położono 
dywanik asfaltowy w kierunku Potworowa, Jamek, Goszczewic, razem około 2 km. Odbudowano 
staw ob. Ogińskiego, co poprawiło zasób wodny w tej wsi dla hodowli.   
 Dębiny- podżwirowano drogę do Kol. Dębiny około 350 metrów w kierunku sklepu.
 Beźnik- wyremontowano drogę do Glińca oraz do Jamek łącznie około 2 km.  
 Rdzuchów- zakończono meliorację gruntów, wyremontowano remizę OSP zregenerowano 
drogę przez wieś w kierunku Jamki około 4,5 km z okopaniem rowami.     
 W Sadach wyremontowano zbiornik małej retencji dla celów gospodarczych. 
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 Koloni Rdzuchów- odbudowano zbiornik wodny w gruntach PGR, który służy wsi. W 
ramach rekultywacji po komasacji urządzono wiele dróg gospodarczych oraz odkrzaczono i 
usunięto drzewa. Poprawiono drogę i okopano rowami przez wieś. W roku bieżącym zamierza się 
w kierunku Rdzowa zrobić podbudowę i wykonać roboty ziemne na odcinku 1 km ze środków 
rekultywacyjnych.         
 Dąbrowa- nażwirowano drogę przez wieś o długości 1 km zmeliorowano część gruntów w 
tej wsi.            
 Rdzów- wykonano roboty na różnych odcinkach w tej wsi o łącznej długości około 3 km. 
W roku bieżącym będzie wybudowane 1 km drogi twardej od Potworowa do Rdzowa, wyrównano 
drogę na tak zwanych Kamykach.       
 Kacperków- nażwirowano częściowo drogę przez wieś oraz wybudowano odcinek około 
250 metrów w kierunku ostatnich zabudowań (szklarni). Ponadto wyrównano drogę na odcinku 
3,5 km biegnącą z Potworowa do Jabłonnej. Poprawiono stan drogi w kierunku Wyśmierzyc.  
        

Po wyborach do rad narodowych w czerwcu 1984 roku wybrano nowy skład GRN 
Potworów.  

 
RADNI GRN POTWORÓW W KADENCJI 1984-1988 
Seta Henryk Potworów 
Grzegorczyk Marian Potworów 
Bińkowski Stanisław Potworów 
Tomczyk Helena Potworów 
Stefański Stanisław Potworów 
Magdzicki Kazimierz Potworów 
Karbownik Roman Potworów 
Skierska Alicja  Potworów 
Klimek Wacław Łojków 
Walasik Jan Rdzów 
Brociek Stanisław Mokrzec 
Iskrzyński Kazimierz Mokrzec  
Dudek Anna Mokrzec 
Derlecki Stanisław Grabowa 
Milczarski Antoni Grabowska Wola 
Pietrzykowski Stefan Grabowska Wola 
Dolega Jerzy Grabowa 
Kacperski Stefan Kacperków 
Głuszyński Józef Długie 
Miernik Jadwiga Potworów 
Gaca Mirosław Kozieniec 
Stefańczyk Edward Potworów 
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Molik Stanisław Wir 
Olczykowski Józef Marysin 
Bankiewicz Piotr Marysin 
Cieślik Stanisław Wir 
Sobczak Józef Dąbrowa 
Szczepaniak Zenon Dębiny 
Sławiński Jan Dębiny 
Trelka Ludwik Rdzuchów wieś 
Gawrońska Józefa Rdzuchów 
Pańczak Andrzej Rdzów 
Malik Józef Sady wieś 
Motyl Bronisław Beźnik 
Snopczyński Stanisław Sady wieś  
 
 Na inauguracyjnej sesji GRN 30 czerwca 1984 roku na przewodniczącego GRN wybrano 
Marian Grzegorczyka. Zastępcami przewodniczącego zostali Alicja Skierska i Stanisław 
Snopczyński.  Przewodniczącą komisji ds. Samorządu została Helena Tomczyk, 
przewodniczącym Komisji Rolnictwa Jan Sławiński, przewodniczącym Komisji Wychowania, 
Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Zenon Szczepanik, przewodniczącym Komisji 
Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Józef Sobczak. Ten ostatni 
stanął także na czele Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej w gminie Potworów.    
 W połowie lat osiemdziesiątych prowadzono remont budynku urzędu gminy. Jednak 
według jednego z radnych wartość remontu przekroczyła wartość budynku nowego. Budowano 
też budynek poczty.           
 Połowa lat osiemdziesiątych to dobry czas rozwoju kultury w Potworowie. Kierownikiem 
Gminnego Ośrodka Kultury został Jerzy Guzik. Pochodził z Nowego Sącza52. Jerzy Guzik był 
sprawnym animatorem kultury w Potworowie. W 1983 roku przeprowadzono tutaj przegląd 
zespołów instrumentalno-wokalnych, następnie turniej kapel. Potworów odwiedziła nawet ekipa 
Polskiej Kroniki Filmowej podczas rock and rollowego turnieju tańca. Zorganizowano konkurs 
poetycki poezji Jana Kochanowskiego. Na wrześniowym Święcie Plonów w 1984 roku był 
przegląd szkolnych zespołów estradowych.  Urządzono dzień Muzyki Młodych. Odbyła się 
impreza pod nazwą Potworowska Wiosna Kulturalna. Dnia 8 marca 1985 roku Potworów 
odwiedziły dwie najwyższe w Polsce Polki, którym towarzyszył prezes wrocławskiego Klubu 
Wysokich.  Gminny Ośrodek Kultury organizował także akrobacje samolotowe oraz przelot 
kolorowego olbrzymiego balonu nad osadą. W budynku GOK zorganizowano Małą Galerię 
Sztuki. Prezentowano tam malarstwo, rzeźbiarstwo, fotografię. Przy GOK działały dwa zespoły 
wokalne „Islam” i „Bez nazwy”. Powstało też dziecięce koło estradowe i koło śpiewacze53. 
  Niestety  po kilku latach Jerzy Guzik odszedł z pracy i na sesjach Gminnej Rady 
                                                 
52 APR, Akta Urzędu Gminy Potworów, sygn. 42.  
53 Miss Polonia w Potworowie?, Słowo Ludu, II, 1986.  
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Narodowej z rozrzewnieniem mówiono o jego działalności.     
 Przez całą kadencję 1984-1988 przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej był Marian 
Grzegorczyk. Naczelnikiem gminy nadal był inżynier Marian Woźniak. Do osiągnięć tej kadencji 
zaliczano:  
- uzupełnienie oświetlenia uliczne w Dąbrowie, Mokrzcu, Łojkowie i Rdzuchowie Koloni.  
-naprawiono 100 metrowy odcinek drogi przy łąkach we wsi Wir 
-poprawiono zaopatrzenie sklepów we wsi Wir poprzez systematyczne dostawy towaru.  
-naprawiono drogę Potworów- Kacperków 
-wyremontowano przystanek PKS w Kacperkowie 
-naprawiono telefon u sołtysa we wsi Długie 
-zniwelowano zjazdy z drogi Mokrzec- Wir do pól rolników (we wsi Mokrzec) 
-zabezpieczono niebezpieczne rowy przydrożne we wsi Długie 
-wyremontowano drogę Potworów- Długie 
-pogłębiono basen p. pożarowy we wsi Grabowska Wola 
-zainstalowano telefon we wsiach Grabowa i Sady 
-dokończono budowę drogę przez wieś Łojków 
-zabezpieczono dowóz dzieci z Kozieńca do szkoły w Potworowie 
-wykonano remont drogi Długie- Grabowska Wola i Wymysłów –Długie 
-rozebrano stary budynek szkolny w Grabowej 
-zbudowano wiatę w GS SCh w Potworowie 
-zbudowano magazyn zbożowy w GS Potworów,  
-zbudowano budynek administracyjny na terenie SKR Potworów 
-zbudowano przystanek w Kozieńcu 
-wyremontowano drogi: Potworów-Kozieniec, Wir – Goszczewice, Potworów-Wyśmierzyce 
-zbudowano budynek gospodarczy przy szkole w Potworowie 
-rozwiązano problem dojazdu do pół i łąk położonych w Rdzuchowie przez grunty PGR 
-zbudowano budynek mieszkalny w PGR Potworów. 
 
W trakcie realizacji latem 1988 roku były następujące inwestycje: 
-remont drogi Dąbrowa- Ostrołęka (UG Przytyk włączył się w 1987 roku do inwestycji) 
-przygotowanie do budowy wiaty na nawozy w Wirze 
-budowa sklepu w Kozieńcu 
-budowa studni w Grabowej 
-budowa studni głębinowej w Grabowskiej Woli (Przedsiębiorstwo Geologiczne z Warszawy) 
-pogłębienie zbiornika wodnego w Wymysłowie 
-budowa remizy strażackiej w Wirze 
-budowa sklepu w Wirze (budowa została odłożona, planowano kupić budynek na sklep) 
-budowa wiaty SKR w Potworowie 
-budowa domu nauczyciela w Potworowie (przygotowanie do budowy) 
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-budowa szkoły podstawowej w Rdzuchowie.  „Z uwagi na duże zaangażowanie społeczeństwa 
będzie się ono mogło ono podjąć budowy tej szkoły w czynie społecznym. Przewiduje się 
całkowite uregulowanie spraw związanych z tą inwestycją do końca 1989 roku.  

W tym czasie mieszkańcy Potworowa  narzekali na brak zakładów usługowych w 
Potworowie oraz na handel z pod lady. Narzekano na brak punktu skupu owoców w Wirze. 
Główna miejscowość gminna- Potworów w drugiej połowie lat osiemdziesiątych liczyła 5 230 
mieszkańców. W Potworowie znajdowały się: Urząd Gminy, Gminna Szkoła Zbiorcza, Gminna 
Spółdzielnia SCh, Urząd Pocztowy, Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Ośrodek Zdrowia, Lecznica 
Weterynaryjna, Gminny Ośrodek Kultury,  Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska.  Ponadto jest 
zespół sklepów i zakładów usługowych, jeden zakład gastronomiczny, dwa kioski Ruchu, 
przedszkole, remiza strażacka, szkolna sala gimnastyczna oraz boisko. We wsiach Długie, 
Grabowa, Wir, Rdzuchów znajdują się szkoły podstawowe i remizy strażackie. We wsiach Długie, 
Marysin, Dąbrowa znajdują się świetlice wiejskie, a we wsiach Wir i Sady filie biblioteki 
gminnej.  

W 1988 roku w Słowie Ludu ukazała się dość obszerny artykuł na temat Potworowa. 
Narzekano w nim na wyjazd młodych ludzi z Potworowa. Mieli wyjeżdżać do miast, ale też do 
sąsiednich gmin. Podkreślano rozwój warzywnictwa w gminie: uprawiano tutaj powszechnie: 
paprykę, arbuzy, pomidory, brukselkę.  Dopiero w 1988 roku opracowano plan 
zagospodarowania przestrzennego. Brak tego planu utrudniał budownictwo i zniechęcenie 
młodych ludzi do osiedlania się w gminie.  Sekretarz UG Helena Tomczyk w rozmowie z 
reporterem mówiła „Bardzo dokucza wszystkim brak usług, nie ma magla, fryzjera, punktu 
naprawy AGD, słabo rozwinięta sieć handlowa. Ale problemem numer 1 jest woda. W studniach 
sucho. (….) Ratują nas zbiorniki retencyjne. Od roku 1980 powstało już 13. (…) Chcemy, aby 
udał się nam remont GOK zaznaczyła pani Tomczyk, bo GOK zamknięty na głucho. Niedługo 
pobawił w Potworowie pan Guzik, który rozruszał kulturę. (…). Coraz szerszą opieką musimy 
otaczać starszych ludzi. Wsie nam się wyludniają, starzeją się. Taka Dąbrowa…., Stare budynki, 
mieszkańcy nie sprawni, chorzy…. Trzeba by im pokryć domy eternitem, a eternitu nie ma. 
Maleją fundusze na opiekę. (…). No, trochę wsi się odmładza Rdzuchów, Długie… Ale większość 
gleb w gminie słaba. Co tych ludzi ma trzymać. Sam budynek UG ciaśniutki. Przydałby się 
bardzo nowy. Ale na dziś to raczej pieśń przyszłości. Dużo wagi przykładamy więc do kultury 
obsługi interesantów- mówi pani Tomczykowa. Skoro niewiele możemy zrobić, niech, chociaż ten 
interesant nie wyjdzie od nas rozgoryczony54.  

W czerwcu 1988 roku wybrano nową Gminną Radę Narodową w Potworowie. Po raz 
pierwszy podano publicznie rzeczywistą frekwencję wyborczą. Okazało się, że do wyborów nie 
chodzi 99% wyborców jak oficjalnie głoszono wcześniej. W jednym z obwodów głosowało w 
gminie zaledwie 19,4% uprawnionych. W najlepszym obwodzie głosowało 65% uprawnionych.  

 
 SKŁAD KADENCJI GRN POTWORÓW 1988-1990  

 

                                                 
54 Słowo Ludu, nr 284, z 1988.  
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LP Nazwisko i imię Zamieszkały 
1 Szczepaniak Zenon Dębiny 
2 Sobczak Józef Dąbrowa 
3 Zasowska Maria Potworów 
4 Adach Teofil Grabowska 

Wola 
5 Białek Zygmunt Wir 
6 Bińkowski Stanisław Potworów 
7 Bankiewicz Piotr Marysin 
8 Cegła Aleksander Potworów 
9 Cieślak Józef Rdzuchów Kol. 
10 Charzewski Jan Rdzuchów Kol. 
11 Derlecki Stanisław Grabowa 
12 Garczyński Marian Dębiny 
1 Grzegorczyk Kazimierz Kozieniec 
14 Kacperski Stefan Kacperków 
15 Kędzierski Mieczysław Rdzuchów 
16 Kisiel Bogdan Potworów 
17 Klimek Mieczysław Rdzów 
18 Kowalczyk Stanisław Grabowska 

Wola 
19 Laskowski Wacław Potworów 
20 Łopata Kazimiera Długie 
21 Magdzicki Kazimierz Potworów 
22 Malik Józef Sady 
23 Małek Barbara Grabowska 

Wola 
24 Milczarski Bogdan Grabowa 
25 Pańczak Andrzej Rdzów 
26 Rosiński Adam Długie  
27 Seta Adam Potworów 
28 Strzałkowski Zdzisław Wir 
29 Sławiński Jan Dębiny 
30 Tarnowska Zofia Łojków 
31 Tomczyk Helena Potworów 
32 Turek Władysław Mokrzec 
33 Walasik Jan Rdzów 
34 Warchoł Barbara Kacperków 
35 Wolski Tadeusz Mokrzec 



56 
 

 
 
Pierwsza sesja nowo wybranej GRN miała miejsce 3 lipca 1988 roku. Na stanowisko 

przewodniczącego GRN startowało wielu kandydatów: Zenon Szczepanik, Józef Sobczak, 
Bogdan Milczarski, Bogdan Kisiel i Tadeusz Wolski. Głosowania powtarzano, ponieważ żaden 
kandydat nie uzyskał początkowo większości głosów. W dokumentacji z tego dnia jest sporo 
niejasności. Są dwa protokoły wyborcze. Według jednego wybory wygrał przewagą jednego 
głosu Tadeusz Wolski, według drugiego zwycięzcą został Zenon Szczepanik. Dużo głosów w 
trakcie głosowań unieważniano.   

W 1988 roku prasa ogólnopolska i regionalna szeroko rozpisywała się na temat 
rzekomych nieprawidłowości podczas wyborów. Kilku mieszkańców gminy złożyło protesty 
wyborcze. Sprawę naruszenia ordynacji wyborczej rozpatrywał Sąd Najwyższy na wniosek 
Marka Klimka młodego rolnika z Grabowej55.  Sprawa została przez sąd oddalona56.  Protest 
wyborczy zgłosił także Czesław Stańczykowski57.      

Ostatecznie nowym przewodniczącym został Zenon Szczepanik. Zastępcami zostali Józef 
Sobczak i Maria Zasowska. Powołano sześć komisji gminnych. Na czele Komisja ds. Samorządu 
stanął Jan Charzewski, przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów został 
Bogdan Milczarski, przewodniczącym  Komisja Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej- Jan 
Sławiński, przewodniczącym Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury Zdrowia i Spraw 
Socjalnych- Bogdan Kisiel, przewodniczącym Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku 
Publicznego i Usług – Stanisław Derlecki, przewodniczącym Komisji Zaopatrzenia Ludności, 
Konsumentów i Ochrony Środowiska- Helena Tomczyk.      W 1989 roku narzekano na 
ciągnięcie się od dłuższego czasu sprawy budowy punktu skupu warzyw i owoców w Wirze. 
Zmieniono wykonawcę ze względu na opieszałość robót. Oddano za to do użytku magazyn 
zbożowy w Potworowie (na terenie GS). SKR w Potworowie budował nadal wiatę z zapleczem 
warsztatowym, wybudowano drogę Potworów- Rdzów. Zbudowano przystanek w Marysinie. Nie 
udało się natomiast rozpocząć budowy remizy w Wirze. W 1988 roku zbudowano zbiornik 
wodny Grabowa- Wymysłów, rozpoczęto budowę świetlicy w Rdzowie, wykonano studnię 
głębinowo przy szkole w Potworowie. Nie udało się wykonać kapitalnego remontu przedszkola i 
domu nauczyciela w Potworowie. Wielu radnych  narzekało na słabą słyszalność w aparatach 
telefonicznych58. Budowano świetlicę w Rdzowie. W 1989 roku udało się zainstalować telefony 
we wsiach Wir i Mokrzec. Cały czas bardzo powoli szła sprawa remontu budynku GOK-u. W 
tym samym czasie udało się uregulować stan prawny wysypiska śmieci w Potworowie oraz 
zainstalowano 10 lamp ulicznych w tej osadzie. W Potworowie zatrudniono osobę do 
utrzymywania czystości ulic.   rozbudowano miejscowe przedszkole.    
 Gmina Potworów nie była rozpolitykowana. Brak danych, aby sprawy polityczne nawet 

                                                 
55 Protesty na wokandzie, Rada Narodowa, 24 09 1988, nr 39/1393, s. 6.  
56 Tamże.  
57 „Rzeczpospolita” z 6 października 1988 r, s.  
58  Na jedną z interpelacji w tej sprawie naczelnik gminy odpowiedział: „Słaba słyszalność z aparatu tel. u ob. 
Sławińskiego J. zależy od ilości rozmów na jednej linii  i kultury osobistej osób korzystających z telefonu”. 
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jesienią 1989 roku były poruszane na sesjach GRN czy prezydium, podobnie jak w latach 1980-
1981.             
 Do najważniejszych osób w gminie Potworów na przełomie 1989 i 1990 roku należeli: 
Zenon  Szczepanik – przewodniczący GRN, Marian Woźniak naczelnik gminy (od początku 
istnienia gminy), sekretarz UG Helena Tomczyk, sekretarz PZPR w gminie Stanisław Skrzypek, 
prezes ZSL-u Józef Skierski, Andrzej Potocki- prezes SKR-u, Marian Grzegorczyk prezes GS-u.  
  Na początku 1990 roku gmina musiała zmierzyć się z problemem budynku Gminnego 
Ośrodka Kultury. Budynek ten niegdyś wzniesiono czynem społecznym. Początkowo był to Dom 
Strażaka. Następnie użytkowała go młodzieżowa ZSMP i budynek został zdewastowany. 
Kolejnym użytkownikiem budynku był Ośrodek Kultury, który w drugiej połowie lat 
osiemdziesiątych popadł w ruinę i był bardzo wolno remontowany. W tej sytuacji strażacy z 
Potworowa zażądali zwrotu budynku. 25 lutego 1999 roku radni zagłosowali w sprawie zwrotu 
budynku na rzecz OSP w Potworowie.  
 25 marca 1990 utworzono Gminny Zespół Pomocy Społecznej.    
 Wiosną 1990 roku GRN dyskutowała w sprawie udzielenia absolutorium naczelnikowi 
gminy. Pracę naczelnika chcieli też oceniać: przedstawiciel Komitetu Solidarności w gminie 
Marek Klimek i przedstawiciel Komitetu Obywatelskiego Jan Ogiński. Naczelnik otrzymał 
absolutorium.  Mimo to  ostatnie miesiące działalności Gminnej Rady Narodowej upłynęły pod 
znakiem konfliktów naczelnika Mariana Woźniaka z przedstawicielami Solidarności i Komitetu 
Obywatelskiego (Jan Ogiński). Naczelnik oskarżał ich o brak kultury osobistej i zadziorność.  
 
  
 Przewodniczący GRN Potworów 
 
Bronisław Szambor styczeń 1973-grudzień 1973 
Marian Grzegorczyk grudzień 1973-styczeń 1975 
Antoni Neska styczeń 1975-listopad 1977  
Alojzy Sopczyk listopad 1977- grudzień 1979 
Jan Jankowicz grudzień 1979- luty 1981  
Wacław Gaca luty 1981-czerwiec 1984 
Marian Grzegorczyk czerwiec 1984-czerwiec 1988 
Zenon Szczepanik czerwiec 1988-maj 1990  
 
 
Naczelnicy gminy Potworów 
Marian Woźniak 1973-1990  
 
Sekretarze UG 
Alicja Skierska  
Krystyna Klimek  
Teresa Tomczyk  
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Potworów na mapie wojskowej z lat 1981-1982 (skala 1: 50 000)  
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