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II RZECZPOSPOLITA  
 
 

Obszary współczesnej gminy pierwotnie związane były z państwem polskim -                       
I Rzeczpospolitą. W wyniku rozbiorów Pomorze Gdańskie znalazło się w państwie pruskim                     
i następnie niemieckim.  

W efekcie I wojny światowej i ustaleń pokoju wersalskiego z czerwca 1919 roku 
dawne Pomorze Gdańskie (ale bez Gdańska) włączono w skład państwa polskiego                          
– II Rzeczpospolitej. Na tym obszarze utworzono województwa pomorskie (od 12 sierpnia 
1919 roku). Nowe województwo objęła ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 roku „o tymczasowej 
organizacji zarządu byłej dzielnicy pruskiej”.1 Dopiero w lutym 1920 roku nastąpiło 
faktyczne włączenie Pomorza do Polski.        
 Województwo pomorskie podzielone było na powiaty, w tym powiat starogardzki                     
z większością obszarów współczesnej gminy.  

W pierwszych kilkunastu latach po I wojnie światowej pozostawiono ustrój samorządu 
terytorialnego z dawnych, niemieckich czasów. W mocy utrzymano zasadnicze rozwiązanie 
niemieckiej ustawy z 3 lipca 1891 roku.  Gminę jako jednostkę samorządu i korporację prawa 
publicznego tworzyła pojedyncza wieś, bez względu na obszar. Poza obszarem gminy tak 
rozumianej pozostawał obszar dworski- „gmina dworska”. Jej właściciel sprawował 
administrację na własny koszt i bez udziału mieszkańców obszaru dworskiego.2   
 Nad działalnością samorządu czuwał wydział powiatowy (samorząd powiatowy)                          
i starosta. Wydziały powiatowe zatwierdzały ważniejsze uchwały organów gminy.  Miały też 
prawo oceniać akty gminne co do ich legalności i celowości. Podobne uprawnienia posiadał 
starosta.  Gminy wiejskie miały prawo łączyć się ze sobą oraz obszarami dworskimi                               
i miastami w związki celowe o charakterze publicznoprawnym. Dzięki temu gminy mogły 
realizować większe inwestycje (drogi, szkoły itp.).3      
 Do 1919 roku prawo faworyzowało bogatszych mieszkańców samorządowej gminy, 
głównie Niemców. Posiadali oni wszelkie prawa w gminie, a nawet głosy pluralne, czyli po 
kilka głosów na radzie gminy.4 Organem wykonawczym pozostawał sołtys oraz dwóch 
ławników, jego pomocników. Wybierała ich rada gminy.5   

W nowym systemie prawnym, już w odrodzonej Rzeczpospolitej, zdemokratyzowano   
prawa wyborcze na dawnych ziemiach niemieckich. Po 1919 roku w małych gminach 
liczących do 100 mieszkańców wszyscy pełnoprawni mieszkańcy stanowili zgromadzenie 
gminne, czyli radę gminy. Prawo głosu posiadali obywatele polscy liczący co najmniej 20 lat 
i zamieszkujący dany teren przynajmniej od roku. W większych gminach (powyżej 100 
mieszkańców) powoływano rady gmin jako organy uchwałodawcze i kontrolujące. Organem 
zarządzającym pozostał, jak dawniej, sołtys wraz z ławnikami. Wybierano ich na okres trzech 
lat. Wybór musiał być zatwierdzony przez starostę. Podobnie jak we wcześniejszym okresie 

                                                 
1 Dz .Pr.P.P. 1919 nr 64 poz. 385.  
2 Korobowicz A, Witkowski W, Historia ustroju i prawa polskiego, 1772-1918, Zakamycze 2011, s. 213. 
3Tamże.  
4Tamże.  
5Tamże.  



3 

 

obszary dworskie były wyłączone spod samorządu. Funkcje administracyjne posiadał na tym 
obszarze właściciel majątku lub wyznaczony przez niego zastępca (zwany przełożonym). 
Mieli oni te same prawa i obowiązki jak sołtysi i byli zatwierdzani przez starostę.6 
 W okresie międzywojennym obszar gminy Osiek należał do powiatu starogardzkiego            
i województwa pomorskiego.   Południowe krańce współczesnej gminy, okolice wsi Udzierz                     
i Recice wchodziły w skład dawnego powiatu świeckiego.  Natomiast wschodnie krańce 
gminy należały do dawnego powiatu gniewskiego (wieś Lisówko).     
 W latach 1919-1934 roku obszar współczesnej gminy podzielony był między 
kilkanaście dawnych gmin z czasów niemieckich.    
 Według Skorowidza miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z 1926 roku w powiecie 
starogardzkim funkcjonowały między innymi gminy:  

• Karszanek (Głuche wieś, Karszanek wieś, Skorzenno wieś, Skrzynia wieś, Wierzbiny 
wieś),  

• Kasparus (Cisiny wieś, Długie wieś, Gęby wieś, Kasparus wieś, Szlaga osada 
młyńska),  

• Osiek (Czarne Leśne osada, Dobrybrat osada, Osiek pustkowie, Osiek wieś),  

• Radogoszcz (Dębiagóra osada, Łuby osada, Radogoszcz wieś, Trzebiechowo osada)  

• Suchobrzeźnica (Brzeźno [pod Śliwicami wieś], Pieczyska osada, Suchobrzeźnica 
wieś),  

• Wycinki (Kleszczenice osada, Małe Wycinki wieś, Markocin wieś, Wycinki wieś, 
Wymysłowo osada).  
w powiecie gniewskim:  

• Rynkówka (Bukowiny osada, Cisowy osada, Jeżewnica osada, Lisówka7 osada, 
Rudawki osada, Rynkówka folwark, Zielonka osada).  
w powiecie świeckim:  

• Udzierz (Blizawy wieś, Grabów Góra osada, Jasieniec, Jaszczerek wieś, Jaszczerz 
wieś, Jeżewnica wieś, Mątasek wieś, Recice wieś, Udzierz wieś)8 

 
Folwarki ziemiańskie stanowiły oddzielne gminy dworskie.  
 
Powiat gniewski został zlikwidowany z dniem 1 kwietnia 1932 roku. Jego obszar 

podzielono między sąsiednie powiaty. Zachodnie krańce powiatu (w tym obszary dzisiejszej 
gminy Smętowo Graniczne) włączono do powiatu starogardzkiego.9 

                                                 
6 W. Witkowski, Historia administracji w Polsce, Warszawa 2007, s. 345.  
7 Dziś Lisówko.  
8 Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej,  t. XI Województwo Pomorskie, Warszawa 1926, s. 45.  
9 Dz. U. 1932 nr 3 poz. 19.  
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Fragment spisu powszechnego z 1921 roku10 

                                                 
10 Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej - Tom XI - Województwo pomorskie, Główny Urząd 
Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1926, s. 45.  
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Osoby prowadzące działalność gospodarczą w Osieku w latach 20-tycyh XX wieku 
(Księga Adresowa Polski [wraz z Wolnym Miastem Gdańskiem] dla handlu, przemysłu, 

rzemiosł i rolnictwa, Warszawa 1930 s. 1182)  
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Dane ze spisu powszechnego z 1931 roku (Skorowidz gmin Rzeczypospolitej Polskiej, 
Warszawa 1933, s. 77) 
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W latach 1933-1934  ujednolicono cały system administracji lokalnej w Polsce, do tej 
pory funkcjonowały bowiem różne systemy odziedziczone po państwach zaborczych.  
 Według nowej ustawy gminnej 

o częściowej zmianie ustroju samorządu 

terytorialnego
11 z 23 marca 1933 roku funkcje uchwałodawcze przejęła całkowicie rada 

gminna, zlikwidowano zebranie gminne. Wyboru radnych dokonywało kolegium, złożone z 
delegatów rad gromadzkich, sołtysów i podsołtysów wszystkich gromad. Istniał cenzus wieku 
przy prawie wyborczym czynnym - 25 lat (wcześniej 21) i w prawie wyborczym biernym 
wynoszący 30 lat (wcześniej 25). W gminach do 5000 mieszkańców radnych było 12. 
Kadencja radnych wynosiła 5 lat.          
 W gromadach organem uchwałodawczym było zebranie gromadzkie. Zbierało się pod 
przewodnictwem sołtysa lub jego zastępcy (podsołtysa). Podejmowało uchwały dotyczące 
danej gromady (np. kwestie majątkowe), wybierało sołtysa i jego zastępcę na 3-letnie 
kadencje. Wybrani musieli mieć ukończone 30 lat. Zebranie gromadzkie wybierało radnych 
gromadzkich w liczbie od 12 do 30. Organem wykonawczym gromady był sołtys oraz jego 
zastępca. Wybory zatwierdzał starosta powiatowy. Do sołtysa należało kierowanie sprawami 
gromady, zarządzanie majątkiem, reprezentowanie gromady na zewnątrz. Przewodniczył on 
także zebraniom. Należały też do niego sprawy bezpieczeństwa, porządku publicznego, 
przestrzegania przepisów, doręczania pism sądowych, wykonywania obowiązków 
związanych z poborem wojskowym.        
 W nowym ustroju gminnym utworzono nieznany wcześniej organ – zarząd gminy. 
Przejął on część uprawnień dawnej rady gminy. Zarząd gminy funkcjonował na czele             
z wójtem i podwójcim. W skład zarządu wchodziło też dwóch lub trzech ławników.              
To właśnie zarząd gminy na co dzień sprawował władzę w gminie. Zarząd gminy 
przygotowywał projekt budżetu, regulaminy, instrukcje urzędu, decydował o wydatkach. 
Kadencja członków zarządu wynosiła 5 lat. Wójta oraz członków zarządu wybierała rada 
gminy w głosowaniu tajnym.   
 Wójt był zwierzchnikiem całej gminy i aparatu urzędniczego. Miał prawo 
reprezentowania gminy i podpisywania umów w jej imieniu. Dokumenty, w których były 
zobowiązania finansowe gminy, należało opatrzyć podpisem jeszcze jednego członka zarządu 
gminy. Wójt był reprezentantem administracji rządowej w terenie, wykonywał także zadania 
zlecone przez rząd.           
 Na czele urzędu gminy stał sekretarz. Jako jedyny musiał mieć odpowiednie 
kwalifikacje. Mianował go i zwalniał starosta powiatowy.   Starosta miał prawo zwolnić wójta 
lub rozwiązać radę gminy w przypadkach łamania prawa.12    
 Na terenie powiatu starogardzkiego powołano kilka gmin zbiorowych w miejsce 
kilkudziesięciu gmin jednostkowych. Wśród nich także gminę Osiek z siedzibą władz 
gminnych w Osieku. W skład gminy weszły dotychczasowe gminy wiejskie: Karszanek, 
Kasparus, Osiek, Radogoszcz, Wycinki, z gminy wiejskiej Suchobrzeźnica obręb 

                                                 
11 Dz. U. 1933, nr 35, poz. 294. 
12Tamże.  
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Suchobrzeźnica i Obręb Pieczyska o łącznej powierzchni 166,1929 ha, obszar dworski 
Błędno, obszar dworski Drewniaczek oraz obszar leśno – dworski Przewodnik.13   
 

 

       

Akt powołania gminy Osiek (Dz. U. 1934 nr 69 poz. 652)  

                                                 
13 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 roku o podziale powiatu starogardzkiego 
w województwie pomorskim na gminy wiejskie, Dz. U. 1934 nr 69 poz. 652. 
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 Nie wszystkie obszary współczesnej gminy Osiek weszły w skład dawnej gminy 
Osiek. Południowe krańce gminy (Udzierz, Recice) włączono do gminy Lipinki w powiecie 
świeckim. Natomiast wschodnie krańce do gminy Leśna Jania (Lisówko).   
 Przy zmianie ustroju gminnego w całym kraju przeprowadzono także urzędowy 
podział gmina na gromady (sołectwa) podając urzędowe nazwy miejscowości. Wykazy takie 
przedstawione są poniżej14:  

                                                 
14 Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 20 września 1934 roku o podziale obszaru gmin wiejskich                     
w powiecie starogardzkim na gromady, Pomorski Dziennik Wojewódzki. 1934 nr 19 poz. 226. 
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Podział na gromady wiejskie - Pomorski Dziennik Wojewódzki 1934 nr 19 poz. 226. 
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Podział na gromady wiejskie - Pomorski Dziennik Wojewódzki 1934 nr 19 poz. 226. 
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Podział na gromady wiejskie - Pomorski Dziennik Wojewódzki 1934 nr 19 poz. 226. 
 

 

 
 

Fragment administracyjnej mapy Rzeczpospolitej z 1938 roku 
 
 Gminy Osiek, Lipinki i Leśna Jania w powyższym kształcie terytorialnym 
funkcjonowały do 1939 roku.  W gminie Lipinki funkcjonowała gromada (sołectwo) Udzierz 
obejmujące wsie Udzierz i Recice). Natomiast w gminie Leśna Jania gromada Rynkówka 
wraz z Lisówkiem.15    

                                                 
15 Pomorski Dziennik Wojewódzki 1934 nr 19 poz. 226. 
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II WOJNA ŚWIATOWA  
 

  Po zajęciu tych obszarów przez Niemcy (pierwsze dni września 1939 roku) powołano 
Okręg Gdańsk - Prusy Zachodnie obejmujące tereny dawnej Polski i województw 
pomorskiego oraz częściowo warszawskiego.16 Okręg ten wcielono do III Rzeszy. Była to 
jedna z wielu prowincji  Niemiec. Najwyższą władzę sprawował namiestnik mianowany 
przez Adolfa Hitlera. Prowincja podzielona była na rejencje i powiaty. Powołano rejencję 
gdańską wraz z powiatem starogardzkim.17 Ludność polska została poddana różnym 
szykanom. Nie było mowy o polskim samorządzie, chociaż pozostawiono podział 
administracyjny z czasów polskiej administracji, ale wyłącznie z niemieckimi urzędnikami.  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Dekret z 8 października 1939 roku.  
17 Powrócono do dawnych granic powiatowych.  
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LATA 1944-1954  
  

Na wyzwolonych spod okupacji niemieckiej terenach faktyczną władzę przejęli 
przedstawiciele Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN) tworzonego pod 
osłoną ZSRR. W pierwszym okresie opierano się na przedwojennych rozwiązaniach 
ustrojowych. Powrócono też do przedwojennych podziałów administracyjnych.    
 Dnia 21 sierpnia 1944 roku dekret PKWN przywrócił przedwojenne podziały na 
województwa, gminy i gromady. Po wojnie powracano generalnie do przedwojennych 
podziałów administracyjnych na poziomie gromad i gmin. Władze PKWN-u wprowadziły 
także nowe rozwiązania ustrojowe. Ustanowiono, wzorem ZSRR, rady narodowe. W dniu 11 
września 1944 roku wydano dekret o organizacji i zakresie działań rad narodowych.18 Rady 
narodowe stanowiły uspołecznioną formę sprawowania administracji.19 Rady narodowe 
zostały włączone w skład systemu samorządowego. Ostateczny kształt organizacji samorządu 
lokalnego został określony na mocy dekretu z 23 listopada 1944 roku.20 Rady narodowe 
przejęły funkcje dotychczasowych rad gminnych. Formalnie nadal funkcjonował samorząd 
gminny, w praktyce było inaczej. Organem rad narodowych były prezydia rad narodowych, 
złożone z przewodniczącego, zastępcy i kilku członków. To właśnie prezydia rad narodowych 
z czasem zaczęły przejmować funkcje wykonawcze zarządów gmin.21     

Gminne rady narodowe składały się z nie mniej niż 16 i nie więcej niż 36 radnych, 
reprezentujących w miarę możliwości ludność poszczególnych wsi. W skład gminnej rady 
narodowej wchodzili odtąd członkowie rady gminnej powołani przed uchwaleniem dekretu     
o radach narodowych, przedstawiciele organizacji politycznych, zrzeszeń społecznych, 
organizacji młodzieżowych, przedstawiciele wojska, nauki i pracy społecznej.22  W praktyce 
członkowie rad byli delegatami partii politycznych i organizacji społecznych kontrolowanych 
przez nowe władze. Początkowo zasiadały w nich także osoby  z przedwojennego samorządu, 
autorytety miejscowe, nawet księża. Te osoby wyrzucano przy częstych „reorganizacjach” rad 
zarządzanych przez rady wyższego szczebla. Wola ludności poszczególnych wsi nie miała 
najmniejszego znaczenia. Niewygodnych radnych usuwano,   a w ich miejsce powoływano 
nowych na mocy uchwały gminnej rady. Preferowano ludzi związanych z PPR (potem PZPR) 
i o niskim statusie majątkowym. Największa „akcja wymiany” radnych miała miejsce w 1948 
roku.               
 Organem wykonawczym był zarząd gminy złożony z wójta, podwójciego i 2-3 
członków zarządu - ławników. Przed wojną zarząd gminy z wójtem na czele był 
zwierzchnikiem całej gminy, po 1945 roku pozycja tego organu spadła do roli wykonawcy 
uchwał gminnej rady narodowej i prezydium.       
 Organem pomocniczym dla zarządu gminy pozostawał sekretarz gminy, który jako 
jedyny musiał mieć odpowiednie kwalifikacje. Kierował on pracami urzędników gminnych.   

                                                 
18 Dz. U. 1944, nr 5, poz. 22. 
19 Tamże.  
20 Dz. U. 1944, nr 14, poz. 74.  
21 Tamże.  
22 Tamże.  
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W urzędzie gminy zatrudniano kilku pracowników. W standardowym biurze zarządu gminy 
pracowali: sekretarz gminy, referent finansowo-podatkowy, referent wojskowy, referent 
gospodarczo-społeczny, drogomistrz, kancelista lub praktykant.    
 Gmina dzieliła się na gromady (główna wieś, mniejsze wsie, przysiółki), 
odpowiedniki współczesnych sołectw na czele z sołtysem wybieranym przez społeczność 
gromadzką. Przed wojną funkcjonował także samorząd gromadzki wyrażający się w postaci 
zebrań gromadzkich. Po 1945 roku rola zebrania została ograniczona, sołtys zaś stał się 
wykonawcą zarządzeń władz gminnych.     

  

 Dane ze spisu powszechnego z 1946 roku (Powszechny sumaryczny spis ludności  

z dnia 14 lutego 1946 roku, Warszawa 1947, s. 40)  

 

  W okresie powojennym gmina Osiek powróciła do powiatu starogardzkiego                             
i województwa pomorskiego, podobnie jak gminy Leśna Jania (Lisówko) i Lipinki (Udzierz) 
w powiecie świeckim.  Przywrócono województwo pomorskie, leczy tylko na krótko, bowiem 
na mocy dekretu z dnia 30 marca 1945 roku utworzono nowe województwo gdańskie w skład, 
którego wszedł  również powiat starogardzki, jednak powiat świecki z gminą Lipinki pozostał                                  
w województwie pomorskim.23      

 

  

  

                                                 
23 D. U. 1945 nr 11 poz. 57. Województwo pomorskie w 1950 roku zostało przemianowane na województwo 
bydgoskie.  
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 W 1950 roku skończono z fikcją samorządu gminnego. Na mocy ustawy z 20 marca 
1950 roku O terenowych organach jednolitej władzy państwowej

24
 zniesiono wszelki 

samorząd terytorialny. Jego cały majątek przejęło państwo. Rozwiązano organy wykonawcze 
gminy (wójt i zarząd gminy) i rady gromadzkie.      
 Wszystkie kompetencje przejęły gminne rady narodowe. Członków rad delegowały 
partie polityczne i organizacje społeczne. Gminne rady narodowe zbierały się na sesjach raz 
w miesiącu omawiając najważniejsze sprawy gminne. Głównymi tematami były kwestie 
podatkowe, spółdzielczości, pomocy sąsiedzkiej, akcji żniwnej itp. GRN wyłaniała ze swego 
grona stałe komisje problemowe.         
 Gminna rada narodowa wybierała także ze swego grona prezydium GRN składający    
z następujących osób: przewodniczący, zastępca, sekretarz prezydium                                                  
i członek prezydium. Był to jednocześnie organ uchwałodawczy i wykonawczy. Prezydium 
zbierało się na sesjach dwa razy w miesiącu.       
 Etatowymi pracownikami gminy stali się przewodniczący i sekretarz prezydium. Te 
osoby kierowały działalnością  urzędu gminy, zwanego odtąd "prezydium gminy" i kierowały 
bieżącą działalności gminy.         
  Prezydium gminy (urząd gminy) podzielono na referaty: ogólno-administracyjny, 
finansowy, spraw socjalnych i kulturalnych, wojskowy i spraw rolnych.    
 Na czele poszczególnych gromad, tak jak poprzednio, stał sołtys. Formalnie 
wybierany przez ludność wsi, w praktyce powoływany przez władze gminne. Jego praca był 
niewdzięczna i sprowadzała się do egzekwowania narzuconych ówcześnie obowiązkowych 
dostaw płodów rolnych i wysokich podatków.       
 Po wojnie nadal funkcjonowały gminy Osiek, Lipinki i Leśna Jania w granicach 
wyznaczonych w 1934 roku. Według danych z 1952 roku w skład gminy Osiek wchodziły 
gromady (sołectwa): Karszanek, Kasparus, Markocin, Osiek, Radogoszcz, Skórzenno, 
Suchobrzeźnica, Wycinki. W sąsiedniej gminie Leśna Jania funkcjonowała między innymi 
gromada Rynkówka (z Lisówkiem)25, w gminie Lipinki natomiast gromada Udzierz (Udzierz 
i Recice).           
 Powyższe gminy funkcjonowały niemal do końca 1954 roku.   

 

 

 

 

                                                 
24 Dz. U. 1950, nr 14, poz. 130.  
25 Wykaz gromad Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej według stanu z dnia 1 lipca 1952 roku, Warszawa 1952, s. 
194.  
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GROMADZKIE RADY NARODOWE 1954-1972  
 

W końcu 1954 roku wprowadzono zupełnie nowy system administracyjny na polskiej 
wsi.26 Ustanowiono ustrój gromadzki. Gromady miały stać się zalążkiem dużych, 
kolektywnych gospodarstw rolnych, na wzór radziecki.      
 Nowe gromady (nie mylić z gromadami - sołectwami z lat 1945-1954) liczyły od 
tysiąca do trzech tysięcy mieszkańców i obejmowały po kilka wsi. Na czele danej gromady 
stała gromadzka rada narodowa (GRN) - organ uchwałodawczy,  wybierana w powszechnych 
wyborach spośród wyznaczonych przez władze kandydatów.  

Pierwsze wybory do rad gromadzkich przeprowadzono 5 grudnia 1954 roku. 
Wyborom towarzyszyła wielka akcja propagandowa. Kolejne wybory również 
przeprowadzano w podobny sposób. Frekwencja zawsze zbliżała się do 100%.  

Z grona radnych wyłaniano prezydium GRN; przewodniczący, zastępca, sekretarz 
prezydium i dwóch, trzech członków.27 Tylko przewodniczący i sekretarz prezydium byli 
etatowymi pracownikami. Organem pomocniczym było biuro gromadzkie, zwane 
powszechnie prezydium.     

Jednym z problemów ówczesnej administracji było rozdrobnienie. W dawnej gminie 
utworzono po kilka gromadzkich rad narodowych z osobnymi biurami gromadzkimi.                      
Każdej z tych gromad należało zapewnić lokal, sprzęt biurowy i kadry. Często był z tym duży 
problem. Pensje były niskie i trudno było znaleźć do pracy kompetentne osoby.          
 W latach 1954-1958 gromady posiadały bardzo wąskie kompetencje. W praktyce 
zostały głównie sprowadzone do wykonywania zarządzeń władz powiatowych.  

Zlikwidowano w tym okresie stanowisko sołtysa wprowadzając powoływanych przez 
władze pełnomocników gromadzkich. Był to jedyny okres w dziejach wsi polskiej, kiedy nie 
funkcjonował urząd sołtysa.  Gromada składała się z wsi, dla większych z nich ustanowiono 
pełnomocników.  

Od lutego 1958 roku weszła w życie nowa ustawa o radach narodowych dająca 
gromadom większe uprawnienia.28 Rozpoczęto także proces komasacji gromad w duże 
jednostki, większość z nich była bowiem kompletnie nieefektywna.     
 Tak jak poprzednio na czele gromady stała gromadzka rada narodowa wybierana                    
w wyborach powszechnych. Władze przywiązywały dużą wagę do wyborów. Pierwsze dwie 
kadencje rad narodowych były trzyletnie (1955-1958, 1958-1961). Od 1961 roku kadencje rad 
narodowych były czteroletnie.29 Przed każdymi wyborami na wsiach przeprowadzano 
kampanię wyborczą, w postaci zebrań wiejskich. Na zebraniach ludność wysuwała swoje 
postulaty. Te realne stawały się programem wyborczym.     
 Gromadzkie rady narodowe zbierały się na sesjach raz w miesiącu. Z grona radnych 
powoływano prezydium; przewodniczący, zastępca i sekretarz prezydium. Prezydium 
kolegialnie reprezentowało gromadę na zewnątrz. Etatowym pracownikiem był tylko 

                                                 
26 Dz. U. 1954, nr 43, poz. 191. 
27 Tamże.  
28 Dz. U. 1958, nr 5, poz. 16 (tekst ujednolicony Dz.. U.  1975,  nr  26,  poz. 139). 
29 Daty wyborów: 5 grudnia 1954, 2 lutego 1958, 16 kwietnia 1961, 30 maja 1965, 1 czerwca 1969;  
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przewodniczący. Prezydium zbierało się na sesjach maksymalnie dwa razy w miesiącu.                        
W tym okresie (1954-1972) nie funkcjonował ścisły podział między organy uchwałodawcze                          
i wykonawcze.            
 Od wiosny 1958 roku zatrudniano sekretarza gromadzkiego jako stałego pracownika 
nadzorującego pracę biura gromadzkiego. W biurze pracowało kilku urzędników - 
referentów.             
 Ważną zmianą po 1958 roku, było na nowo ustanowienie sołtysów wybieranych przez 
społeczność wiejską podczas zebrania wiejskiego. Sołtysów musiała jednak zaakceptować 
gromadzka rada narodowa lub prezydium GRN. W początku lat 70-tych funkcjonował już 
formalny podział na sołectwa.                         
 W drugiej połowie lat 60-tych rosły uprawnienia gromad (na przykład w kwestiach 
podatkowych). Od 1968 roku ustanowiono gromadzkiego zootechnika i agronoma, którzy 
tworzyli gromadzką służbę rolną.          
 W latach 1954-1972 na terenie współczesnej gminy Osiek funkcjonowały następujące 
gromadzkie rady narodowe - gromady:  
 
GROMADZKA RADA NARODOWA KASPARUS 1954 – 1961 
 
    W skład gromady Kasparus z siedzibą gromadzkiej rady narodowej w Kasparusie 
weszły obszary gromad: Kasparus, Suchobrzeźnica, część gromady Skórzenno stanowiąca 
miejscowości Skórzenno i Skrzynia, część gromady Radogoszcz stanowiąca miejscowość 
Łuby z gminy Osiek oraz część gromady Osieczna stanowiąca miejscowość Długie                                  
i Leśnictwo Długie z gminy Osieczna.30 
    Gromada została zniesiona z końcem 1961 roku. Miejscowości: Kasparus, Skórzenno, 
Suchobrzeźnica, Żurawki, Gęby, Skrzynia, Pieczyska, Błędno, Łuby i Szlaga włączono do 
gromady Osiek. Miejscowości Długie i Cisiny włączono do gromady Osieczna.31 
 
 
GROMADZKA RADA NARODOWA OSIEK 1954 – 1972 
 
    W skład gromady Osiek z siedzibą gromadzkiej rady narodowe w Osieku weszły 
obszary gromad: Osiek, Wycinki, Markocin, Karszanek, część gromady Radogoszcz 
stanowiąca miejscowości: Radogoszcz, Trzebiechowo i Dębiagóra, część gromady Skórzenno 
stanowiąca miejscowości Wierzbiny i Karcznia z gminy Osiek oraz część gromady Wielki 

                                                 
30 Uchwała nr 23/III/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 5 października 1954 roku w sprawie 
podziału na nowe gromady powiatu starogardzkiego; w ramach Zarządzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Gdańsku z dnia 22 listopada 1954 roku w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Gdańsku z dnia 5 października 1954 roku, dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi, 
Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 30 listopada 1954 roku, nr 16, poz. 91.  
31 Uchwała nr 17/IV/1961, Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 5 października w sprawie 
zniesienie i utworzenia niektórych gromad województwa gdańskiego (zatwierdzona uchwałą nr 433/61 Rady 
Ministrów z dni 11 listopada 1961 roku), Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 
31 grudnia 1961 roku, nr 11, poz. 88.   
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Bukowiec stanowiąca obszar lasu o powierzchni 423,14 ha, graniczącego z miastem Skórcz                    
i osadą Zajączek z gminy Skórcz. 32  
    Z dniem 1 stycznia 1959 roku do gromady włączono obszar zniesionej gromady 
Udzierz.33 
 Kolejna zmiana granic gromady miała miejsce w 1962 roku. Wówczas do gromady 
włączono miejscowości: Kasparus, Skórzenno, Suchobrzeźnica, Żurawki, Gęby, Skrzynia, 
Pieczyska, Błędno, Łuby i Szlaga ze zniesionej gromady Kasparus. 34 
 
GROMADZKA RADA NARODOWA UDZIERZ 1954 – 1958 
 
     W skład gromady Udzierz z siedzibą gromadzkiej rady narodowej w Udzierzu weszły 
obszary gromad: Bukowiny, część gromady Kościelna Jania stanowiąca osady Długolas                          
i Komorze, część gromady Leśna Jana stanowiąca osadę Grabowiec i część gromady 
Rynkówka stanowiąca osadę Cisowy z gminy Leśna Jania w powiecie starogardzkim oraz 
obszar gromady Udzierz i część gromady Przewodnik stanowiąca miejscowości: Jaszczerek, 
Jaszczerz i Okarpice z gminy Lipinki w powiecie świeckim województwie bydgoskim.35  
    Gromada została zniesiona z końcem 1958 roku a obszar jej włączono do gromady 
Osiek. 36  
 

 
 
 
  

  

                                                 
32 Uchwała nr 23/III/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 5 października 1954 roku w sprawie 
podziału na nowe gromady powiatu starogardzkiego; w ramach Zarządzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Gdańsku z dnia 22 listopada 1954 roku w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Gdańsku z dnia 5 października 1954 roku, dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi, 
Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 30 listopada 1954 roku, nr 16, poz. 91.  
33 Uchwała nr 111/III/58 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 8 maja 1958 roku w sprawie 
zniesienia niektórych gromad w powiatach; gdańskim, kartuskim i starogardzkim oraz zmiany granicy gromady 
Gowidlino w powiecie kartuskim województwie gdańskim (zatwierdzona uchwałą nr 439/58 Rady Ministrów z 
dnia 18 listopada 1958 roku, Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 31 grudnia 
1958 roku, nr.8, poz.60. 
34 Uchwała nr 17/IV/1961, Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 5 października w sprawie 
zniesienie i utworzenia niektórych gromad województwa gdańskiego (zatwierdzona uchwałą nr 433/61 Rady 
Ministrów z dni 11 listopada 1961 roku. Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 
31 grudnia 1961 roku, nr 11, poz. 88.   
35 Uchwała nr 23/III/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 5 października 1954 roku w sprawie 
podziału na nowe gromady powiatu starogardzkiego; w ramach Zarządzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Gdańsku z dnia 22 listopada 1954 roku w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Gdańsku z dnia 5 października 1954 roku, dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi, 
Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 30 listopada 1954 roku, nr 16, poz. 91. 
Dz. U. WRN w Gdańsku 1954 nr 16, poz.91. 
36 Uchwała nr 111/III/58 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 8 maja 1958 roku w sprawie 
zniesienia niektórych gromad w powiatach; gdańskim, kartuskim i starogardzkim oraz zmiany granicy gromady 
Gowidlino w powiecie kartuskim województwie gdańskim (zatwierdzona uchwałą nr 439/58 Rady Ministrów z 
dnia 18 listopada 1958 roku, Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 31 grudnia 
1958 roku, nr.8, poz.60. 
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Akt powołania gromadzkich rad narodowych (WRN Gdańsk, 1954, nr 16, poz. 91)   
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GMINNE RADY NARODOWE (GMINY) 1973-1990  
 

 W 1972 roku władze centralne doszły do wniosku, że system gromadzkich rad 
narodowych, ustanowiony w latach 50-tych, nie przystaje do nowej rzeczywistości.                              
W miejsce gromad powołano gminy - podobnie jak przed 1954 rokiem. Reforma weszła                  
w życie z dniem 1 stycznia 1973 roku.  

Według ustawy o gminach, gminne rady narodowe pozostawały organem władzy 

państwowej i podstawowym organem samorządu społecznego na terenie gminy. Dalej ustawa 
głosiła: Gminna rada narodowa zapewnia wykonanie na terenie gminy zadań państwowych, 

wzrost i unowocześnienie produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji rolnej, rozwój 

gospodarczy, społeczny i kulturalny gminy, zaspokajanie potrzeb bytowych ludności oraz 

umocnienie dyscypliny społecznej.37        
   Wprowadzono wyraźny podział między funkcjami stanowiącymi i wykonawczymi. 
Najważniejszym organem gminy stała się gminna rada narodowa - organ uchwałodawczy. 
Wybory do gminnych rad narodowych przeprowadzono po raz pierwszy w dniu                                  
9 grudnia 1973 roku. Dlatego też początkowo w gminnych radach narodowych zasiadali 
dawni radni gromadzcy (styczeń-listopad 1973). Pierwsza sesja GRN, w początkach stycznia 
1973 roku, miała uroczysty charakter. Przybyły przedstawiciel władz zwierzchnich wręczył 
władzom gminnym symboliczny akt powołania gminy, często przechowywany do dziś.  

Wybory do rad narodowych przeprowadzono następnie: 5 lutego 1978 roku,                          
17 czerwca 1984 roku38 i 19 czerwca 1988 roku.  Frekwencja według oficjalnych obwieszczeń 
była bardzo wysoka, z wyjątkiem ostatnich, kiedy to podano faktyczne wyniki. Gminna rada 
narodowa liczyła od 20 do 50 członków i zbierała się na sesjach co 1 -2 miesiące. Radni nie 
pobierali diet.  
  Przewodniczącym rady zostawał obligatoryjnie, w latach 1974-1980, pierwszy 
sekretarz gminnego komitetu PZPR.  Przewodniczący GRN, jego zastępcy i szefowie komisji 
gminnych tworzyli prezydium gminnej rady narodowej. Prezydium gminnej rady narodowej 
reprezentowało gminę na zewnątrz. Organ ten zbierał się na sesjach przeciętnie raz                               
w miesiącu.    

Zupełną nowością w systemie gminnym było powołanie naczelnika gminy  - organu 
wykonawczego wobec GRN i prezydium GRN. Naczelnik gminy był powoływany                             
i odwoływany przez wojewodę. Gminna rada narodowa mogła początkowo tylko wyrażać 
niewiążącą opinię o kandydaturze.39 Naczelnik gminy stał na czele urzędu gminy, który 
podzielono na trzy piony; biura urzędu gminy na czele z sekretarzem biura UG, gminną 
służbę rolną (GSR) z kierownikiem oraz urząd stanu cywilnego z kierownikiem USC na 
czele.             
 Gmina dzieliła się na sołectwa z sołtysami wybieranymi na zebraniach wiejskich.  
W 1972 roku utworzono nowe gminy. Rozpoczęły działalność z początkiem 1973 roku.  
 W skład gminy Osiek z siedzibą gminnej rady narodowej w Osieku weszły obszary 

                                                 
37 Dz. U. 1972, nr 49, poz. 312. 
38 Powinny się odbyć w 1982 roku, lecz z uwagi na stan wojenny przesunięto ten termin.  
39 Dz. U. 1972, nr 49, poz. 312.  
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sołectw: Bukowiny, Jeżewnica, Karszanek, Kasparus, Lisówko, Markocin, Osiek, 
Radogoszcz, Skorzenno, Suchobrzeźnica, Wycinki.40 

Z początkiem czerwca 1975 roku weszła w życie reforma administracji ustanawiająca 
dwustopniowy podział (zamiast trzystopniowego; województwa, powiaty, gminy). 
Zlikwidowano powiaty, tworząc jednocześnie nowe, mniejsze województwa (zamiast 17 
województw – 49). Gmina Osiek  została włączona w skład województwa gdańskiego 
(małego).41 

 

                                                 
40 Uchwała nr XVIII/108/72, z dnia 4 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie gdańskim,, 
Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku, 1972, nr 20 poz. 195. 
41 Dz. U. 1975, nr 17, poz. 92. 
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   Akt powołania gminy Osiek (Dz. Urz. WRN w Gdańsku, 1972, nr 20, poz. 195) 
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Zmiany polityczne z lat 1980-1981 spowodowały pewne zmiany w ustroju gminnym. 
Zrezygnowano z obligatoryjnego zajmowania przez sekretarza komitetu gminnego PZPR 
funkcji przewodniczącego prezydium.        
 Większe zmiany wprowadzono ustawą z 20 lipca 1983 roku o systemie rad 

narodowych i samorządu terytorialnego
42

. Powołano nowe instytucje na kształt samorządu 
terytorialnego. Każde sołectwo stało się jednostką samorządu wiejskiego.  Samorząd wiejski 
otrzymał prawo do dysponowania własnymi funduszami, ale nie uzyskał osobowości prawnej. 
Zebrania wiejskie decydowały o sprawach lokalnych, powoływały sołtysa i radę sołecką jako 
organy wykonawcze. Na czele rady mógł stanąć przewodniczący rady sołeckiej, ale często 
kierował nią sołtys, pełniący jednocześnie funkcję przewodniczącego rady sołeckiej. 
Sołectwo mogło uchwalić swój statut i powoływać komisje. Nadzór nad samorządem 
wiejskim sprawowała rada narodowa i naczelnik. Nowa ustawa obligowała naczelnika gminy 
i GRN do respektowania uchwał zebrań wiejskich. Wszelkie sprawy dotyczące 
poszczególnych wsi musiały być ustalane z danym samorządem wiejskim. Wybory do rad 
sołeckich przeprowadzono jesienią 1984 roku, natomiast kolejne jesienią 1988 roku.  

W latach 80-tych wzrosła też rola gminnych rad narodowych w procesie powoływania 
naczelnika gminy.  

 Zmiany zapoczątkowane w 1989 roku doprowadziły do uchwalenia nowej ustawy       
o samorządzie gminnym, który nadał samorządność dotychczas istniejącym gminom.              
Z końcem kwietnia 1990 roku zakończyła się, przed terminem, kadencja rad narodowych. 
  Dla gmin rozpoczął się nowy okres działalności gminy Osiek.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
42 Dz. U. 1983, nr 41, poz. 185.  
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ANEKS - SPISY RADNYCH GROMADZKICH I GMINNYCH   

  
GROMADA KASPARUS 

Kadencja 1955-195843 Kadencja 1958-196144 
Mazurowski Józef, 

Kłomski Franciszek, 
Wąs Paweł, 

Lasota Emilia, 
Szczygielski Bronisław, 

Brzoska Anastazy, 
Rynkiewicz Alfons, 

Kuska Feliks, 
Noga Marta, 

Kosecki Anastazy, 
Buniek Bolesław 

Mazurowski Józef, 
Neuman Edward, 

Szczygielski Bronisław, 
Urban Franciszek, 

Komorowski Stanisław, 
Orłowski Jan, 

Nierzwicki Władysław, 
Piechowski Czesław, 

Wolski Zbigniew, 
Zaremba Bernard, 

Trun Józef, 
Kuska Feliks, 

Nierzwicki Franciszek, 
Noga Edmund, 

Oborowski Henryk 

 

Kadencja 1961-196545 
Mazurowski Józef, 

Nierzwicki Franciszek, 
Brzóska Urszula, 
Grabowski Józef, 

Sadowski Andrzej, 
Pepliński Marian, 
Wolski Zbigniew, 
Recka Agnieszka, 
Neumann Edward, 

Trun Józef, 
Lemka Anna, 

Wypchlak Piotr, 
Kuska Feliks, 

Noga Edmund, 
Szumała Anna 

 
 
 
 
 

                                                 
43 Dz. Urz. WRN Gdańsk, 1955, nr 2, poz. 60. 
44 Dz. Urz. WRN Gdańsk, 1958, nr 5, poz. 39.  
45 Dz. Urz. WRN Gdańsk,1961, nr 4 poz. 42. 
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GROMADA OSIEK 
 

Kadencja 1955-195846 Kadencja 1958-196147 
Rogowski Władysław, 

Leśniak Stefan, 
Krzywiński Polikarp, 

Dubiela Antoni, 
Chirek Ignacy, 

Chojnacki Edmund, 
Kłosowska Regina, 

Pawłowski Bronisław, 
Majewska Helena, 

Ślósarski Bronisław, 
Pałubicka Irena, 

Gosieniecki Franciszek, 
Kozłowska Cecylia, 

Szuta Lidia, 
Firyn Klemens, 

Pietras Władysław, 
Raszeja Roman, 

Formicki Tadeusz, 
Kowalski Józef, 

Redzimski Tadeusz, 
Guz Julian, 

Podjacki Franciszek, 
Dymowski Alojzy 

Rogowski Władysław, 
Rogowski Gracjan, 

Leśniak Stefan, 
Krzywiński Polikarp, 
Pawłowski Bronisław, 

Daga Alfons, 
Borowicz Władysław, 

Brzoska Julian, 
Gemza January, 
Dubiela Antoni, 
Raszeja Roman, 
Chirek Ignacy, 

Lica Jan, 
Kosecki Jan, 

Bunikowski Alojzy, 
Bukowski Dominik, 

Kowalski Józef, 
Gosieniecki Franciszek, 

Graban Zygmunt, 
Ślósarski Bronisław, 

Bukowski Jan 

 

Kadencja 1961-196548 Kadencja 1965-1969 49 
Rogowski Władysław, 
Pawłowski Bronisław, 

Leśniak Stefan, 
Borowicz Władysław, 
Szypulska Bronisława, 
Gosieniecki Franciszek, 

Lica Jan, 
Guzmann Ksawery, 

Recki Józef, 
Lański Stanisław, 

Bukowski Dominik, 
Szuta Eleonora, 
Bukowski Jan, 

Rogowski  Władysław, 
Leśniak Stefan, 
Brzóska Julian, 

Borowicz Władysław, 
Guzman Ksawery, 

Bukowski Kazimierz, 
Gosieniecki Franciszek, 

Meger Tadeusz, 
Bukowski Dominik 

Gorzkowski Jan, 
Kwiatkowski50 Edmund, 

Plutowski Józef, 
Ignaczyńska Henryka, 

                                                 
46 Dz. Urz. WRN Gdańsk, 1955, nr 2, poz. 60. 
47 Dz. Urz. WRN Gdańsk, 1958, nr 5, poz. 39. 
48 Dz. Urz. WRN Gdańsk,1961, nr 4 poz. 42. 
49 Dz. Urz. WRN Gdańsk, 1965, nr 12, poz. 77.  
50 W oryginale Kwiatkowiski.  
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Janicki Michał, 
Weiss Zbigniew, 
Guz Bolesław, 
Gzik Stefania, 
Brzóska Julian, 

Kłos Janina, 
Gorzkowski Jan 

Wypchlak Piotr, 
Drawski Kazimierz, 

Nierzwicki Franciszek, 
Kuska Feliks, 

Trun Józef 
 

 

Kadencja 1969-1972 (1973)51 
Bukowski Kazimierz, 

Kłos Stanisław, 
Brzoska Julian, 

Borowicz Władysław, 
Kośmiński Władysław, 

Kolaska Jan II 
Leśniak Stefan, 

Gosieniecki Franciszek, 
Podjacki Franciszek, 

Brzeski Józef, 
Sandach Klara, 
Gietka Jadwiga, 
Brzóska Daniela, 
Janicki Michał, 
Noga Ludwik, 

Nierzwicki Franciszek, 
Kuska Feliks, 

Plutowski Józef, 
Kłomski Franciszek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
51 Dz. Urz. WRN Gdańska, 1969, nr 11, poz. 67.  
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GROMADA UDZIERZ 

Kadencja 1955-195852 Kadencja 1958-196153 
Frankiewicz Aleksander, 

Janicki Michał, 
Moszczyński Stanisław, 

Pączek Agnieszka, 
Guz Bolesław, 

Dąbrowski Brunon, 
Steinborn Anna, 

Drywa Franciszek, 
Kruk Jan, 

Chabowski Klemens, 
Woszlegier Wiktor 

Brzoska Józef, 
Szczepański Józef, 

Moszczyński Stanisław, 
Piątek Alfons, 

Drozd Bernard, 
Weiss Zbigniew, 
Janicki Michał, 
Guz Bolesław, 

Balewski Franciszek, 
Ignaczyński Roman, 
Wentowski Paweł, 

Wasilewski Walerian, 
Pater Teofil, 

Czajka Aleksander, 
Buczkowski Ignacy 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
52 Dz. Urz. WRN Gdańsk, 1955, nr 2, poz. 60. 
53 Dz. Urz. WRN Gdańsk, 1958, nr 5, poz. 39. 
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GMINNA RADA NARODOWA OSIEK 1973-1990  

Kadencja 1973-197854 Kadencja 1978-198455 
Guzmann Ksawery 
Olszewska Halina 

Bukowski Kazimierz 
Grabowski Franciszek 

Mazurkiewicz Zygmunt 
Brejza Tadeusz 

Motykowski Stanisław 
Noga Ludwik 

Trojanowska Jadwiga 
Bona Franciszek 
Plutowski Józef 

Brzóska Klemens 
Drawski Kazimierz 
Sreberski Klemens 

Nierzwicki Franciszek 
Kuska Feliks 

Wolszlegier Stefania 
Janicki Michał 

Domachowski Grzegorz 
Sandach Klara 

Sumczyński Piotr 
Mazurkiewicz Zygmunt 
Motykowski Stanisław 
Kazubowski Tadeusz 
Kozłowski Andrzej 

Imianowska Czesława 
Bona Franciszek 

Guzmann Ksawery 
Grabowski Franciszek 
Śliwiński Franciszek 
Trojanowska Jadwiga 
Redzimska Henryka 

Nierzwicki Franciszek 
Kuska Feliks 

Sreberski Klemensa 
Dubiela Tadeusz 

Domachowski Kazimierz 
Sandach Klara 

Wolszlegier Stefania 
Grabowski Franciszek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 Dz. Urz. WRN Gdańsk, 1973, nr 20, poz. 165.  
55 Dz. Urz. WRN Gdańsk, 1978, nr 2, poz. 6.  
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Kadencja 1984-198856 Kadencja 1988-199057 
Mazurkiewicz Zygmunt 
Motykowski Stanisław 

Sumczyński Piotr 
Garboś Krystyna 

Apostołowicz Lech 
Guzmann Ksawery 

Senger Tadeusz 
Mielewski Antoni 
Bona Franciszek 

Motykowski Jerzy 
Zaborowski Felicjan 
Pipiora Franciszek 

Nierzwicki Franciszek 
Torbicki Leszek 
Brzóska Alojzy 

Puchała Jan 
Agacka Małgorzata 

Woźny Renata 
Sandach Klara 
Łukowski Leon 

Andrykowski Jan 
Steinborn Maks 

Kasprowicz Józef 
Kłos Roman 
Kłos Andrzej 

Kurowska Stanisława 
Pipiora Stanisław 
Sumczyński Piotr 

Kłos Walerian 
Motykowski Stanisław 

Eggert Teresa 
Woźny Renata 
Ostasz Andrzej 
Łukowski Leon 

Wittstock Edmund 
Owczarek Teresa 

Talaśka Jan 
Brzóska Alojzy 

Kraiński Ryszard 
Puchała Kazimierz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56 Dz. Urz. Województwa Gdańskiego, 1984, nr 1, poz. 1.  
57 Dz. Urz. Województwa Gdańskiego, 1988, nr 17, poz. 156.  
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