


• We wczesnym  średniowieczu 
obszar współczesnej gminy 
należał do historycznej dzielnicy 
Mazowsza.

• Początkowo Mazowsze stanowiło 
część państwa polskiego. 

• Od XIII wieku Mazowsze stało się
odrębnym księstwem.

 Mieszko I według Jana Matejki 



• Ustrój wiejski opierał się na 
normach prawa zwyczajowego 
zwanego później prawem 
polskim.

• Od XIII wieku wprowadzano 
nowoczesne formy ustroju 
wiejskiego – prawo niemieckie.

• Na czele wsi stał sołtys i ława 
wiejska, wsie posiadały własne 
sądownictwo i dużą autonomię. 

• Ludność wiejska rozliczała się
z właścicielem wsi w formie 
czynszu. 
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• W okresie średniowiecza powstało 
większość miejscowości 
współczesnej gminy, w tym 
Sochocin.

• W XVI wieku funkcjonowały już
miejscowości: Kępa, Gutarzewo, 
Ciemniewo, Smardzewo, 
Gromadzyn, Kołoząb, Kuchary, Rzy, 
Idzikowice, Pruszkowo, Drożdżyn                                                                                                     
i wiele innych.  

• Najmniejszą jednostką podziału 
terytorialnego były parafie 
katolickie. 

• Po prawej fragment spisu 
podatkowego z 1567 roku. 
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• W 1385 roku właściciel wsi Sochocin 
wyjednał u księcia mazowieckiego 
Janusza I przywilej nadania praw 
miejskich.

• Miasto zyskało prawo chełmińskie, które 
stosowano powszechnie na Mazowszu. 

• Prawo chełmińskie było odmianą prawa 
magdeburskiego (niemieckiego). 

• W tym okresie powstał prawdopodobnie 
kościół parafialny. 

 Przykład przywileju miejskiego                       
z tamtego okresu. 
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• Prawo niemieckie oznaczało przyjęcie 
nowoczesnych  wzorców w organizacji 
miasta.

• Wyłączono miasto spod prawa polskiego 
i ustanowiono autonomiczne 
sądownictwo oraz własne prawa 
wewnętrzne.   

• Na czele miasta stał wójt lub sołtys, 
urzędy te były dziedziczne. 

• Do pomocy wójt lub sołtys posiadał
ławników. 

• Mieszczanie zajmowali się głównie 
handlem i rzemiosłem i zrzeszali się
w cechach.

• Każde miasto posiadało także pewien 
obszar gruntów ornych.  Praca dawnego cieśli według grafiki                     

z epoki. 6



• Do 1480 roku Sochocin stanowił
własność prywatną. Następnie miasto    
(i okoliczne wsie) zakupił książę
mazowiecki Janusz II i włączył do 
majątku państwowego.

• Książę w 1492 roku potwierdził prawa 
miejskie Sochocina i dodał nowe 
przywileje.

• Zezwolił na odbywanie 2 jarmarków 
rocznie, nadał miastu dochody                               
z postrzygalni, łaźni i wagi miejskiej.

• W 1495 roku Sochocin stał się siedzibą
powiatu sądowego (okręgu sądowego). 

 Pieczęć księcia Janusza II 
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• W 1526 roku Księstwo Mazowieckie 
zostało włączono do Korony Królestwa 
Polskiego.

 Sochocin stał się miastem królewskim, 
okresowo dzierżawionym dostojnikom 
państwowym. 

 Według lustracji dóbr królewskich                        
z 1564 roku miasto posiadało 23 i pół włóki 
gruntów, liczyło 82 domy, licząc około 500 
mieszkańców. 

 Większość mieszkańców zajmowała się
rolnictwem. 

 W początkach XVII wieku miała miejsca 
zaraza oraz pożar. W Sochocinie 
zaprzestano organizacji targów                                   
i jarmarków. 

 Fragment mapy Rzeczpospolitej z 1680 
roku  
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• W okresie I Rzeczpospolitej 
okolice współczesnej gminy 
należały do powiatu 
sochocińskiego w ziemi 
ciechanowskiej i w województwie 
mazowieckim.

• W  Sochocinie zbierały się sądy 
ziemskie dla szlachty. 

• Starosta urzędował w Ciechanowie. 

• Sejmik ziemski zbierał się
także w Ciechanowie. 

 Sejmik w miasteczku” (rys. Piotr Norblin)
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• Powiaty wytworzyły się w Polsce              
w XV i XVI wieku.

• Były to okręgi sądowe dawnych 
sądów ziemskich.

• Sądy ziemskie pod 
przewodnictwem sędziego, 
podsędka i pisarza  rozstrzygały 
sprawy cywilne szlachty.

• Sądy ziemskie prowadziły także 
księgi wieczyste. 

 Powiat sochociński  w XVI wieku 
(opracowanie własne autora)
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• W okresie XV i XVI wieku polska wieś była 
dość zamożna i cieszyła się dużymi 
przywilejami, 

• Od XVI wieku szlachta, czyli dominujący 
stan w Rzeczpospolitej, rozpoczęła proces 
ograniczania praw ludności wiejskiej, 

• Wiązało się to z powstawaniem folwarków, 
dużych gospodarstw rolnych, nastawionych 
na produkcję zboża, na które istniał duży 
popyt na Zachodzie Europy. 

• W miejsce dawnych czynszów 
wprowadzano coraz większą pańszczyznę. 

• Nawet w tych trudnych czasach wieś
posiadała pewną formę samoorganizacji –
samorząd gromadzki z własnym 
sądownictwem pod nadzorem pana.    

• Poniżej zagroda chłopska według 
rysunku Piotra Norblina. 
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• W latach 1655-1660 trwała wojna ze Szwecją.

• Wojna spowodowała ogromne zniszczenia                            
w Polsce, większe niż w okresie II wojny 
światowej.

• Wsie i miasteczka legły w gruzach.

• Po potopie szwedzkim przeprowadzono                         
w Sochocinie lustrację.

• Według niej grunty miejskie leżały odłogiem.

• Liczba ludności miasta nie przekraczała 100 
osób. 

Obraz „Szwedzi w Polsce”, Muzeum 
Państwowe w Łodzi. 12



• Dużą część mieszkańców okolic Sochocina 
stanowiła drobna szlachta.

• Wywodzili się z dawnego rycerstwa 
mazowieckiego.

• W większości ich status materialny był dość
niski.

• Posiadali jednak grunty na własność i mieli 
prawo głosowania na sejmikach, a także 
uczestnictwa w elekcjach królewskich.  

Rysunek Piotra Norblina, magnat                      
i jego szlacheccy klienci 13



Francuska mapa z 1752 roku 

•

Fragment mapy Regni Poloniae
z XVIII wieku 
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 W XVIII wieku miasto powoli 
podnosiło się z ruin.

 W 1777 roku liczyło 42 domy.

 Rozpoczęto w tym czasie budowę
ratusza, jednak z powodu braku 
środków finansowych wstrzymano 
inwestycję. 

 Podobnie stało się z budową mostu na 
Wkrze. 

 Fragment francuskiej mapy Carte de la 
Pologne z 1772 roku 
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• W 1795 roku obszary województwa 
mazowieckiego  włączono do 
państwa pruskiego.

• Również okolice Sochocina 
włączono do Królestwa Prus.

• Nie trwało to długo, bowiem już
w 1807 roku zabór pruski włączono 
do nowego państwa – Księstwa 
Warszawskiego – namiastki 
państwa polskiego. 

Sochocin w ramach państwa pruskiego 
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• Początki samorządu gminnego, w naszym 
tego słowa znaczeniu, sięgają roku 1809                          
i reform ustrojowych                                               
z czasów Księstwa Warszawskiego,

• Początkowo gminy wiejskie obejmowały 
przynajmniej 10 domów wiejskich 
pozostających pod nadzorem jednego 
właściciela ziemskiego, który pełnił
obligatoryjnie urząd wójta lub też
wyznaczał na ten urząd inną osobę.

• Wójt pełnił urząd bezpłatnie, sprawował
władzę urzędową nad podległą mu 
ludnością, wykonywał polecenia władz 
zwierzchnich, zbierał podatki itp..
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• Po upadku Księstwa Warszawskiego,                     
w 1815 roku, powołano Królestwo 
Polskie - państwo zależne od Rosji

• W nowym państwie zachowano dawne 
rozwiązania ustrojowe na najniższym 
poziomie, 

• Wójtami – urzędnikami państwowymi -
pozostawali właściciele ziemscy lub 
przedstawiciele drobnej szlachty, 

• W poszczególnych wsiach powoływano 
sołtysów, pomocników wójta, 

• Ludność wiejska była zależna od 
ziemian, 

• Każda większa wieś na obszarze 
dzisiejszej gminy stanowiła oddzielną
gminą wiejską, 

 Obszary współczesnej gminy na 
mapie z 1820 roku 
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• W pierwszej połowie XIX wieku 
Sochocin stanowił niewielki 
ośrodek miejski.   

• Było to miasto rządowe                                   
w Królestwie Polskim.

• Na czele władz miasta stał
burmistrz i rada miejska. 

• W 1827 roku Sochocin liczył
49 domów i 476 mieszkańców.

• W 1858 roku miasto posiadało                       
74 domy (1 murowany) oraz 889 
mieszkańców, w tym 329 Żydów                         
i 41 Niemców. 
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 Tradycją polskich miast było 
posługiwanie się herbem.

 Już w XV wieku Sochocin posiadał
własny herb, jednym z jego 
elementów była pięciolistna róża.

 Od XVI wieku posługiwano się
podobnym herbem (bezlistna 
róża).

 W okresie rozbiorowym władze 
rosyjskie zaprojektowały zupełnie 
nowy herb z elementami 
architektonicznymi, jednak 
projekt ten nie wszedł w życie.  

 Uchwałą Komisji Heraldycznej                            
z 2013 roku zatwierdzono 
współczesny herb, który nawiązuje 
do dawnych wzorów. 
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• Od 1859 roku wprowadzono 
większe terytorialnie gminy 
wiejskie, liczące przynajmniej 
50 domów, także z różnych 
majątków ziemskich.

• Starano się wyznaczać na 
wójtów osoby przygotowane na 
to stanowisko. 

• Poszczególne wsie mogły odtąd 
same wybierać sołtysów. 
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• W latach 1859-1867 przeprowadzono 
liczne zmiany w podziale gminnym. 
Początkowo powołano więcej gmin, część
z nich wkrótce zlikwidowano, 
skomasowano w większe jednostki. 

• W latach 1863-1864 miało miejsce 
powstanie styczniowe.  

• W 1864 roku władze Królestwa Polskiego 
przeprowadziły uwłaszczenie gruntów 
dworskich, ziemia stała się własnością
użytkowników.  

• Uwłaszczenie zmieniło zupełnie 
stosunki gospodarcze na wsi. 

24



25



26



• W marcu 1864 roku, na podstawie 
carskiego ukazu „o urządzeniu gmin 
wiejskich” nadano znaczne 
uprawnienia funkcjonującym do tej 
pory gminom, oddzielając je od 
władzy właścicieli ziemskich.

• W 1866 roku powołano nowe powiaty                          
i gubernie. Wśród nich powiat płoński 
w guberni płockiej. 

• W tym okresie powołano gminę
wiejską Smardzewo (Smarzewo) obok 
funkcjonującego miasta Sochocina.  
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Wersja rosyjska Wersja polska 
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• Po reformie ustroju gminnego, powołaniu nowych powiatów i guberni
postanowiono zająć się także kwestią miast, a głównie ich liczby
w Królestwie Polskim było ich bowiem bardzo dużo, większość z nich
powstało jest w średniowieczu i borykały się ze stagnacją gospodarczą.
Wynikało to z tego, że miasta obciążano tradycyjnie wieloma opłatami
i podatkami. Były to na przykład: targowe, jarmarczne, rogatkowe,
kopytkowe, kamienne, dyszlowe, wjazdowe, polanowe i inne,

• W opublikowanym w dniu 1 czerwca 1869 roku ukazie carskim czytamy: (…)
dostrzegliśmy, że w liczbie 452 miast królestwa, znajduje się wiele takich, które
chociażby nazywają się miastami, jednakże z powodu nieznacznej liczby
mieszkańców, małego rozwoju przemysłu i niedostateczności dochodów w
rzeczywistości nie mają znaczenia miast i niegdyś zaliczane były do nich,
dlatego tylko, że według ówczesnych praw miejscowych tylko w miastach
dozwolone było prowadzenia handlu i rzemiosł
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• Wydano zatem ukaz carski, według którego polecono „Komitetowi do spraw
Królestwa Polskiego”, aby miasta, które z powodu nieznacznej liczby
mieszkańców, małego rozwoju handlu niedostatecznych dochodów nie mają w
rzeczywistości znaczenia miast, przemianować na osady miejskie i zastosować
wobec nich moc ukazu z dnia 19 lutego 1864 roku o urządzeniu gmin wiejskich jako
też wszystkich wydanych w jego rozwinięciu postanowień.

• Na mocy decyzji Komitetu Urządzającego Królestwa Polskiego z 1869 roku
Sochocin stracił prawa miejskie, jednak zyskał status osady miejskiej. Zachował
dawne przywileje, na przykład do organizowania targów i jarmarków, z których
zyski zasilały kasę osady.

• Osadę miejską włączono do gminy wiejskiej Smardzewo. Nową gminę nazwano
Sochocin.

• Władze motywowały odebranie praw miejskich przyczynami ekonomicznymi,
lecz w powszechnym odczuciu były to represje za udział mieszkańców
w powstaniu styczniowym.
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•

32



 Od 1893 roku powiat płoński został
przesunięty z guberni płockiej do 
guberni warszawskiej 

 Poniżej mapa z przełomu XIX i XX wieku: 

 opis gminy Sochocin z 1890 roku 

 opisopis 
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• Gmina po 1864 roku stanowiła podstawową
jednostkę administracyjną kraju.

• Na gminę składały się gromady (sołectwa) 
na czele z sołtysami oraz folwarki (majątki 
ziemskie), gdzie wszelkie funkcje 
sprawował właściciel ziemski.

• Gminy wypełniały zadania narzucone przez 
państwo, ale też zarządzały swoim 
majątkiem, szkolnictwem lokalnym. 

• Najważniejszym organem gminy było 
zebranie gminne – zgromadzenie ogółu 
mieszkańców gminy posiadających grunty, 

• Na poziomie gromady organem 
uchwałodawczym było zebranie 
gromadzkie, w skład którego wchodzili 
tylko posiadacze gruntów. 
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• Na czele władz gminy stał wójt wybierany 
przez zebranie gminne na okres 3 lat. 

• Zastępcą wójta był podwójci, także 
wybierany przez zebranie gminne. 

• Wybór wójta i podwójciego musiał być
zatwierdzony przez władze powiatowe. 

• Wójt składał przysięgę służbową przed 
naczelnikiem powiatu. 

• Na czele gromady stał sołtys oraz 
podsołtys. 

• Funkcjonował urząd gminy na czele                         
z pisarzem (sekretarzem). 

• Sekretarz bywał najlepiej wykształconym 
urzędnikiem gminy. 
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• Do najważniejszych uprawnień
dawnych gmin należało szkolnictwo 
podstawowe. 

• Warunki działalności szkolnictwa 
często były skandaliczne. 

• Szkolnictwo było obowiązkowe dla 
dzieci w wieku szkolnym, jednak nie 
pilnowano tego. 

• Często dzieci nie uczęszczały do 
szkoły, ponieważ były potrzebne                         
w gospodarstwie. 

• Szkolnictwo było narzędziem 
rusyfikacji, uczono tylko w języku 
rosyjskim na dość niskim poziomie. 

 Typowy budynek szkolny z okresu 
zaboru rosyjskiego. 
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• W tamtym okresie drogi gminne 
były wyłącznie gruntowe. 

• Naprawiano je za pomocą
szarwarków, czyli obowiązkowej 
pracy gospodarzy z danej gromady.

• Budynki murowane na terenach 
wiejskich praktycznie nie były 
spotykane. 

• Powszechnie zdarzały się pożary. 

• Stan higieny i zdrowotności był
bardzo niski.  

 Wieś polska na początku XX wieku  
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 Zniesienie praw miejskich nie 
wpłynęło na rozwój osady 
miejskiej. 

 W 1890 osada miejska Sochocin 
liczyła 106 domów i 1 498 
mieszkańców.

 Dzięki napływowi ludności 
żydowskiej i rozwojowi rzemiosła 
(guzikarstwo) Sochocin zachował
miejski charakter. 

 Opis Sochocina z 1890 roku  
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Mapa z 1907 roku Mapa z 1917 roku 
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Współczesne zdjęcie dawnego 
budynku aresztu gminnego 

Zabudowa wiejska na początku XX 
wieku 
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• W 1914 roku wybuchła I wojna 
światowa,

• Wkrótce potem rozpoczęła się
okupacja wojskowa (1915-1918), 
niemiecka i austro-węgierska. 

• Gminy funkcjonowały nadal                           
w ramach powiatów. 

• Okupanci zezwolili na wprowadzenie 
języka polskiego do administracji.                           

• Po prawej „Bitwa Legionów pod 
Jastkowem, mal. J. Ryszkiewicz (syn), 
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• Pod okupacją niemiecką i austro-
węgierską mogły się swobodnie 
rozwijać polskie stowarzyszenia 
edukacyjne i społeczne. 

• W każdej większej wsi powstawały 
polskie szkoły uczące w języku 
polskim. 

• Większość szkół podstawowych                       
w dawnym Królestwie Polskim 
powstało właśnie w tym okresie.  

• Brakowało jednak nauczycieli                                            
i pomieszczeń szkolnych, które 
wynajmowano. 
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• W listopadzie 1918 roku Polska 
odzyskała  niepodległość. 

• W skład odrodzonego państwa 
wszedł też powiat  płoński                          
z gminą Sochocin 

• W sierpniu 1919 roku powołano 
województwo warszawskie                               
z powiatem płońskim.



 Na obszarze byłego Królestwa 
Polskiego utrzymano w mocy ukaz 
carski z 1864 roku „o urządzeniu 
gmin wiejskich”.

 Dodano jednak nowe rozwiązania 
na mocy dekretu naczelnika 
państwa z 27 listopada 1918 roku. 



• Na mocy dekretu naczelnika 
państwa wprowadzono rady gmin 
obok nadal funkcjonujących 
zgromadzeń gminnych. 

• Rady gmin złożone były z 12 
radnych i 6 zastępców, 
wybieranych przez zgromadzenie 
gminne.  

• Rady gminy przygotowywały 
budżet, kontrolowała wójta, 
zarządzała majątkiem gminy, 
uchwalała regulaminy. 

• Przewodniczącym rady gminy był
wójt.

• Typowa rada gminy z okresu II RP, po 
środku stołu krucyfiks często 
stosowany podczas zaprzysiężenia 
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• Organem wykonawczym pozostawał wójt (zastępcą podwójci)                          
i sołtys (oraz podsołtys) na poziomie gromady (sołectwa).

• Ich kompetencje nie zmieniły się aż do 1933 roku. 

• Wójtowie i sołtysi pozostawali urzędnikami pod ścisłym 
nadzorem władz powiatowych – starostów, to właśnie przed nimi 
składali przysięgę służbową.  
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zgromadzenie gminne

wójt

sekretarz
urząd 
gminy

Rada 
gminy

komisje 
rady gminy
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Prezydent  Stanisław Wojciechowski  
1922-1926

Prezydent Ignacy Mościcki                     
1926-1939











 Podstawą gospodarki Polski okresu 
międzywojennego było rolnictwo,

 Wieś polska była przeludniona i dość
biedna, 

 Wysokie podatki i częste kryzysy 
gospodarcze nie sprzyjały 
szybkiemu rozwojowi wsi, 

 Duża część gruntów należała do 
wielkich majątków ziemskich, 

 W latach 1929-1935 miał miejsce 
ogromny kryzys gospodarczy, który 
bardzo dotknął polską wieś. 

 Po prawej dawna orka. 





Odznaka sołtysa z II RP Grupa sołtysów gminy







 W 1919 roku wydano dekret                             
o obowiązku szkolnym dla dzieci                      
w wieku 7-14 lat.

 W tym okresie analfabetyzm był
powszechny.

 Szkolnictwo podstawowe stanowiło jedno                           
z zadań samorządu gminnego.

 Brakowało jednak pomieszczeń
szkolnych. Budynki własne stanowiły 
zdecydowaną mniejszość. 

 Ludność wiejska często samorzutnie                          
i bardzo ofiarnie inwestowała w nowe 
gmachy szkolne. 

 Poniżej zdjęcie Seweryna Smolińskiego –
kierownika szkoły w Sochocinie 



 Podstawą transportu tamtego okresu była 
kolei. 

 W okresie międzywojennym rozpoczęto 
po raz pierwszy budowę wiejskich dróg 
utwardzonych (bitych). 

 Prace prowadzono w oparciu                              
o szarwark – obowiązkowe prace 
gospodarzy przy drogach.

 Wymiar pracy (dniówek) zależał od 
wielkości gospodarstwa. 

 W efekcie, w końcu lat 30. XX wieku, 
niektóre gminy posiadały po kilka 
kilometrów utwardzonych dróg.  



 W okresie międzywojennym 
Sochocin posiadał status osady 
miejskiej. 

 Nie posiadał praw miejskich, 
jednak funkcjonował rozbudowany 
samorząd osady z własnymi 
urzędnikami i osobnym budżetem. 

 Osady miejskie były ośrodkami 
handlowymi i usługowymi, 
ożywiały się w dni targowe. 

 Po prawej typowy rynek w dniu 
targowym w małym miasteczku. 
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• W 1933 roku przeprowadzono reformę
administracji lokalnej ujednolicając ją
w całym kraju, bowiem dotąd 
pozostawały różnice regionalne wciąż
istniejące.

• Zlikwidowano zebrania gminne,

• Nadal funkcjonowała rada gminy, jednak 
odtąd był to najważniejszy organ 
uchwałodawczy w gminie.

• Radnych gminnych w liczbie 
proporcjonalnej do liczby mieszkańców 
wybierało kolegium złożone z sołtysów                              
i radnych gromadzkich. 

• Na poziomie gromady (sołectwa) 
funkcjonowała rada gromadzka. 



• Powołano nowy organ – zarząd 
gminy składający się z wójta, 
podwójciego i 2-3 ławników. 

• Wybór zarządu gminy należał do 
rady gminy. 

• Zarząd gminy kierował bieżącymi 
sprawami gminy, decydował
o kolejności wydatków 
budżetowych. 

• Na poziomie gromady (sołectwa) 
organem wykonawczym był sołtys 
oraz jego zastępca – podsołtys. 



Nagłówek aktu powołania gromad 
(sołectw)

Akt powołania gromad 



Nagłówek aktu powołania gromad 
(sołectw)

Akt powołania gromad 



Nagłówek aktu powołania gromad 
(sołectw)

Akt powołania gromad 









• Kłopoty gospodarcze, rządy 
autorytarne, niestabilność finansów 
nie sprzyjała samorządom. 

• Ogromnym wyzwaniem był
analfabetyzm, brak infrastruktury 
drogowej, zacofanie polskiej wsi. 

• Symbolem osiągnięć samorządu II 
RP były liczne nowe drogi, nowe 
budynki szkolne, gmachy 
użyteczności publicznej. 

• Wszystko to osiągnięto w okresie 20 
lat, w zasadzie bez środków 
zewnętrznych, głównie własnym 
wysiłkiem. 

• Straż ogniowa – duma każdej 
ówczesnej gminy 



• Samorząd gminny to była swoista szkoła 
dla całego zastępu społeczników tamtej 
epoki.

• Polska gmina była siedzibą ogromnej 
liczby stowarzyszeń i organizacji o 
różnym charakterze. 

• Powszechna działalność społeczna była 
normą tamtych czasów, prym wiedli 
samorządowcy. 

• Nastawiona patriotycznie społeczność
wiejska,  a szczególnie młodzież, zdała 
egzamin w okresie II wojny światowej. 

• Wojna i lata następne zniweczyły liczne 
osiągnięcia samorządu lat 1918-1939. 



 W dniu 1 września 1939 roku wybuchła I wojna światowa. 

 Wkrótce wojska niemieckie zajęły Sochocin k i okolice. 

 Powiat płoński włączono bezpośrednio do III Rzeszy (rejencja ciechanowska 
(Regierungsbezirk Zichenau)).

 Zachowano podział na powiaty.

 Na czele powiatów stali niemieccy landraci. W rejencji ciechanowskiej utrzymano 
podział na gminy, ale połączono je w tak zwane obwody urzędowe (Amtsbezirke). 

 Polscy urzędnicy pracowali w nich tylko na podrzędnych stanowiskach, o ile znali 
język niemiecki. 

 W rejencji ciechanowskiej zamknięto polskie szkoły i biblioteki. 

 Na porządku dziennym była walka z polską kulturą. 



• W 1945 roku zakończyła się niemiecka 
okupacja.

• Niedługo potem odrodził się samorząd 
lokalny, granice powiatów i gmin nie 
uległy zmianom. 

• Pod osłoną Armii Czerwonej władzę w 
Polsce przejmowały siły komunistyczne. 

• W Lublinie (od 1944 roku) funkcjonował
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego 
(PKWN) pełniący rolę rządu. 

• Powrócono do dawnych podziałów 
administracyjnych.  



Mapa z 1946 roku Spis powszechny 1946 



• II wojna światowa spowodowała regres wielu małych miasteczek.

• Zabrakło wielu rzemieślników, właścicieli sklepików i straganów.

• Opuszczone nieruchomości przejmowało państwo, wiele z nich niszczało bez 
remontów. 

• Handel i dużą część usług przejęły spółdzielcze i państwowe instytucje.

• Jednostki te cechowały się słabym zaopatrzeniem i niską jakością usług.  

• Jedynie cykliczne targi powodowały ożywienie niewielkich osad miejskich. 



• Jesienią 1944 roku PKWN wydał dekrety                                     
o utworzeniu rad narodowych wzorowanych na 
doświadczeniach radzieckich. 

• Był to organ kolegialny, który przejął funkcję
rad gmin wybieranych dotychczas w 
demokratyczny sposób. 

• Rady narodowe liczyły od 16 do 36 członków. 

• Członków rad narodowych wybierały partie 
polityczne i inne „legalne” organizacje. 

• Członkami rad narodowych zostawały osoby 
sprzyjające nowym porządkom w kraju.  

• Pracami rad narodowych kierowało 
prezydium z przewodniczącym na czele. 



• Do 1950 roku formalnie 
funkcjonował samorząd                                        
i przedwojenne rozwiązania 
dotyczące ustroju gmin z dodaniem 
rad narodowych w miejsce rad 
gmin.

• Nadal działał zarząd gminy                             
z wójtem, jednak rola zarządów była 
obniżana na korzyść rad narodowych                         
i prezydiów.

• Działały także biura zarządów gmin 
(urzędy gmin) z sekretarzem na 
czele. 

• W tym okresie wzrastała 
biurokracja. 



• Pierwsza połowa lat 50. XX wieku 
to bardzo trudny okres dla polskiej 
wsi.

• Władze stawiały na kolektywną
własność gruntu, promowano 
spółdzielnie rolnicze, państwowe 
gospodarstwa rolne.

• Gwałtownie podniesiono podatki 
od własności gruntów, szczególnie 
dotkliwe dla większych 
gospodarstw. 

• Narzucono obowiązkowe dostawy 
(kontyngenty) w postaci: mięsa, 
mleka, zboża i ziemniaków. 





• W 1950 roku zlikwidowano 
samorząd terytorialny w Polsce, 
pozostawiono jednak okręgi 
gminne. 

• Zlikwidowano urzędy wójtów                           
i zarządy gmin.

• Wszelkie uprawnienia przejęły 
rady narodowe i prezydia rad 
narodowych, które na co dzień
kierowały pracami gmin.

• Władze gmin zajmowały się
głównie ściąganiem podatków                                  
i obowiązkowych dostaw. 







• W 1954 roku postanowiono upodobnić
nasz kraj do ZSRR i wprowadzono 
niewielkie jednostki – gromady w 
miejsce zlikwidowanych gmin.

• Gromady miały stać się zalążkiem 
kołchozów  - dużych kolektywnych 
gospodarstw wzorowanych na ZSRR.

• Z czasem rozpoczęto proces komasacji 
gromad w większe jednostki (większe 
gromady). 



• Gromady liczyły do 3 tysięcy mieszkańców                                                                              
i obejmowały po kilka dotychczasowych 
gromad (sołectw).

• Organem uchwałodawczym stała się
gromadzka rada narodowa licząca 
kilkunastu członków wybieranych w 
powszechnych (sterowanych) wyborach.

• Wybory przeprowadzono w latach 
1954,1958,1961, 1965 i 1969.

• Gromadzka rada narodowa zbierała się na 
sesjach co miesiąc, wybierała ze swego 
grona prezydium oraz komisje. 

• Gromadą kierował przewodniczący wraz                         
z prezydium,

• Funkcjonowało biuro gromadzkie na czele 
z sekretarzem. 





• W tym okresie promowano kółka rolnicze 
(zrzeszenia rolników), które były pionierami 
w dziedzinie mechanizacji. 

• Po 1956 roku (epoka Władysława Gomułki,              
z prawej) zrezygnowano z forsownej 
kolektywizacji rolnictwa.

• Obniżono podatki od gospodarstw rolnych. 

• Zrezygnowano z części obowiązkowych 
dostaw, zmniejszono ich wymiary.

• Władze postawiły na szkolenia rolnicze                                               
i promowanie alternatywnych upraw                   
(np. warzywnictwo). 

• Powyższe decyzje pozwoliły na, w miarę
normalne, funkcjonowanie prywatnych 
gospodarstw rolnych.  



Nazwa gromady Okres działalności 

SOCHOCIN 1954-1972

DALANÓWKA 1954-1959

KOŁOZĄB 1954-1968

MILEWO 1954-1959

NOWA WIEŚ 1954-1959

SMARDZEWO 1954-1956

STRACHÓWKO (od 1960 roku WÓJTY 

ZAMOŚCIE)

1954-1972

SZEROMINEK 1954-1959











• Gromady funkcjonowały do 1972 
roku. 

• Gromady były słabo zarządzane                           
i posiadały niewielkie 
uprawnienia. 

• O wszelkich inwestycjach 
decydowały władze powiatowe 
(powiatowe rady narodowe). 

• Po prawej mapa podziału 
powiatowego z 1968 roku. 



• W 1972 roku rozpoczęto 
przygotowania do reformy 
administracji lokalnej.

• W ramach powiatów powołano na 
nowo gminy, odtwarzając często  
dawne jednostki administracyjne                     
(z przed 1954 roku).

• Stawiano na silne i duże jednostki.

• Reforma gminna weszła w życie                      
z dniem 1 stycznia 1973 roku.  

• Organem uchwałodawczym była 
gminna rada narodowa wybierana                        
w wyborach powszechnych 
(1973,1978,1984, 1988). 



• Na gminnej rady narodowej stało prezydium                               
z przewodniczącym. 

• Nowością było ustanowienie naczelnika gminy, 
powoływanego przez wojewodę. 

• Według wytycznych naczelnikami zostawały 
osoby z wykształceniem średnim lub wyższym, 
postawiono  po raz pierwszy w ustroju lokalnym 
w Polsce na fachowość. 

• Naczelnicy pełnili funkcje wykonawcze                                  
w stosunku do gminnej rady narodowej. 

• Naczelnicy kierowali urzędem gminy.  

• W urzędach gmin wprowadzono obowiązek 
posiadania średniego wykształcenia przez 
wszystkich pracowników 



Naczelnik 

Sekretarz 
Biura UG 

Urząd gminy 

Kierownik 
USC 

USC 

Szef GSR

Gminna 
Służba Rolna 



• W 1973 roku powołano gminę wiejską
Sochocin  w powiecie płońskim.   

• W 1975 roku zlikwidowano 
funkcjonujące od wieków powiaty. 

• Jedocześnie powołano małe 
województwa w miejsce dużych.

• Gmina Sochocin została przyłączona 
do województwa ciechanowskiego 
(małego).  

• Województwo ciechanowskie 
funkcjonowało w latach 1975-1998. 







 W okresie powojennym 
szkolnictwo podstawowe 
znajdowało się w fatalnym stanie.

 Dominowały drewniane budynki 
szkolne, najczęściej 
wynajmowane. 

 Dopiero w latach 60. XX wieku 
wielka akcja „Tysiąc Szkół na 
Tysiąclecie” zmieniła sytuacji 
polskiego szkolnictwa. 

 Typowa szkoła z okresu PRL-u



• Po 1970 roku, za czasów Edwarda 
Gierka, kraj przeżywał duże 
przemiany gospodarcze.

• Tereny wiejskie również skorzystały na 
zmianach.

• Zniesiono obowiązkowe dostawy 
płodów rolnych, władze zaczęły 
doceniać indywidualnych rolników. 

• Zezwolono na zakup maszyn 
rolniczych przez rolników, dzięki 
polityce władz zaczęto budować nowe 
domy i budynki gospodarcze. 

• Dekada Edwarda Gierka pozwoliła na 
modernizację polskiej wsi, mimo to 
jeszcze wiele było do zrobienia. 





• W latach 70. i 80. XX wieku rozpoczęto 
na większą skalę budowę wiejskich 
dróg. 

• Właśnie stan dróg lokalnych był jedną
z największych bolączek tamtych 
czasów na wsi. 

• Drogi budowano tylko pod warunkiem, 
że większość kosztów pokryje lokalna 
społeczność w formie czynów 
społecznych lub składek. 

• Mimo że stan dróg się poprawił to 
jeszcze bardzo wiele było do zrobienia. 

• W niektórych gminach rozpoczęto 
budowę wodociągów. 



• Od końca lat 70. XX wieku rozpoczął się
kryzys gospodarczy, dotkliwy także na 
terenach wiejskich.  

• Stan wojenny (1981) i próby reform nie 
przyniósł zmiany. 

• Rok 1989 spowodował przemiany 
polityczne  i gospodarcze, dla polskiej wsi 
był to bardzo ciężki okres. 

• Na początku lat 90. gospodarka wiejska 
musiała przestawić się na nowy system 
gospodarczy.

• Początkowo przyniosło to często biedę
i  rozczarowanie.



• W marcu 1990 uchwalono obecnie obowiązującą ustawę o samorządzie 
gminnym (początkowo jako ustawa o samorządzie terytorialnym).

• Dotychczas funkcjonujące gminy otrzymały osobowość prawną i stały się
w pełni samorządowe.

• W maju 1990 roku przeprowadzono pierwsze wybory do rad gmin.

• W czerwcu i w lipcu 1990 roku wybrano władze gminne,                                           
w tym wójtów i zarządy gmin. 

• Dla gmin wiejskich rozpoczął się nowy okres. 



• Gmina Sochocin, od 1999 roku, 
należy do powiatu płońskiego w 
województwie mazowieckim.

• Obszar gminy to 119,67 km 
kwadratowych,

• Gminę zamieszkuje około 5 900 
osób. 

• Na wspólnotę samorządową składa 
się 28 sołectw. 

• Wójtem gminy jest Jerzy Ryziński. 

 Herb gminy Sochocin



• Co roku w Polsce kilka miast jest restytuowanych.

• Najczęściej są to dawne miasta, którym odebrano prawa miejskie po 

powstaniu styczniowym. 

• W styczniu 2020 roku przybyło 4 miasta, do jednego z nich przyjedzie z tej 

okazji prezydent RP.

• Polscy naukowcy w 2015 roku przeprowadzili szerokie, ankietowe badania 

dotyczące warunków życia w nowych miastach. 

• Badano 13 miast, którym nadano prawa miejskie w latach 2009-2014 

(Barbara Konecka-Szydłowska, Społeczno-gospodarcze uwarunkowania 

rozwoju miast restytuowanych [w:] „Miasta zdegradowane i restytuowane w 

Polsce, geneza, rozwój, problemy”, pod red. R. Krzysztofik i Mirek 

Dymitrow, University of Gothenburg, 2015).   



• Wyniki badań naukowych są następujące:

• Wśród 13 miast restytuowanych na pytanie o poziom 

zadowolenia mieszkańców w tego typu miastach 

zdecydowanie „tak” odpowiedziało 45%, „raczej tak” 47%, 

„raczej nie” 6%, „zdecydowanie nie” 2%.

• Według ankietowanych  odzyskanie praw miejskich stanowi 

impuls rozwojowy dla ich miejscowości. 



 Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, 

 Opracował: Leszek Zugaj 


