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Wprowadzenie

Wszyscy rozmawiamy o polityce. Omawiamy wyniki wyborów, skład rządu,
wybór prezydenta. Potem komentujemy ich posunięcia, narzekamy na uchwala
ne przez sejm prawa, na decyzje rządu. Oceniamy nieetyczne postępowanie
polityków, niemoralność „afer” i „przekrętów” . Mieszkańcy wielkich miast
krytykują zwykle poczynania władz centralnych. W małych miastach i na wsi
równie często rozmawia się o władzy lokalnej. Tam nie jest ona tak bezosobowa
i wyalienowana, jak w wielkim mieście. Aktorzy lokalnej sceny politycznej są
znani od dziecka, a ich rodzina od pokoleń. Nawet kiedy są przybyszami, plotki
o ich pochodzeniu i działalności rozchodzą się bardzo szybko. Lokalna społecz
ność omawia wszelkie ich posunięcia i zachowania, rozważa każde wydarzenie,
obserwuje ich wnikliwie i ocenia bezlitośnie.
W tej książce interesują mnie takie właśnie opowieści. Nie szukam prawdy
o ich bohaterach i nie zamierzam ich oceniać. Interesuje mnie wiedza, jaką
dysponują wiejscy komentatorzy. Codzienna, podręczna wiedza o świecie, umoż
liwiająca im rozumienie i ocenianie wydarzeń. Ich sposób widzenia rzeczywisto
ści, zasady wartościowania, przekonania o tym, co jest działaniem sensownym
a co bezsensownym. Analiza opowieści ukazuje spójny, choć heterogeniczny,
system wiedzy potocznej.
Zestawiam go z ideą zaangażowania obywatelskiego (civility ). Angielski
termin tłumaczę jako zaangażowanie, a nie jako postawę, chodzi bowiem o pe
wien określony rodzaj podejścia, ujęcia spraw, perspektywę, z której komentu
je się sprawy publiczne. Ten właśnie gminny punkt widzenia zestawiam
z ideałem „cnoty obywatelskiej” . Efektem tego porównania jest dostrzeżenie
wielu cech potocznego ujęcia i stwierdzenie zasadniczych rozbieżności pomiędzy
nim a obywatelskim wzorcem.
Pierwsza część książki zawiera wstępne rozważania dotyczące pojęć. Uzupeł
nia je próba nakreślenia tradycji samorządności wiejskiej w Polsce oraz skrótowy
opis społeczności wiejskiej lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych.
Druga część jest prezentacją i interpretacją wybranych opowieści na temat
gminnej polityki. Kończą ją wnioski dotyczące potocznego spojrzenia na sprawy
gminnej polityki, a uzupełnia porównanie podejścia wioskowego i obywatelskiego.
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Niniejsza publikacja swój obecny kształt zawdzięcza w dużej mierze Pani
Profesor Annie Zadrożyńskiej, która była cierpliwym czytelnikiem kolejnych jej
wersji, a krytyczne uwagi, każda rozmowa czy zaproponowana lektura okazy
wały się bardzo inspirujące.
Dziękuję również Pani Profesor Aldonie jawłowskiej, której bardzo przychylna
recenzja dodała mi wiary w sens mojej pracy, dowodząc, że socjolog i etnolog
o problemach kultury współczesnej mówią zrozumiałym dla siebie językiem.
Pani Profesor Zofii Sokolewicz składam podziękowania za pozytywną ocenę
książki i cenne rady dotyczące lektur.
Pragnę również wyrazić moją wdzięczność Panu Profesorowi Józefowi Stuchlińskiemu. Artykuł, który przed laty wspólnie napisaliśmy, był moim pierwszym
tekstem opublikowanym w naukowym czasopiśmie i zachęcił mnie do dalszych
starań.
Badania, których wyniki prezentuję, trwałyby niewyobrażalnie długo, gdyby
nie pomoc studentów Instytutu Etnologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ich
emocjonalne zaangażowanie i długie rozmowy, jakie wiedliśmy po powrocie z
„terenu” , były dla mnie bardzo ważne.
Wdzięczna jestem także moim najbliższym, których ogromna pomoc i wyrozu
miałość umożliwiły mi pisanie książki.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Wiedza potoczna
zarys tradycji stosowania pojęcia

Wiedza potoczna — to wiedza nieprofesjonalna, niemetodyczna, niespełniająca
naukowych standardów. Jest to wiedza codzienna, podręczna, nie wymaga
specjalnego wykształcenia, gdyż jej nauczycielką jest życie. Gdy mowa o trady
cyjnych społecznościach wiejskich, można ją nazwać wiedzą ludową, gdy inte
resuje nas wieś współczesna, odpowiedniejszy będzie przymiotnik „wioskowa”
lub „lokalna” . Jest to ten rodzaj wiedzy, który umożliwia nam znalezienie się
w skomplikowanej rzeczywistości, objaśnia ją, pozwala rozumieć i oceniać po
szczególne zjawiska.
Problem myślenia potocznego, zwanego także zdroworozsądkowym, jest
przedmiotem studiów o wielowiekowej tradycji. Interesował przede wszystkim
filozofów, których rozważania ogniskują się wokół przeciwstawiania myślenia
racjonalnego zdrowemu rozsądkowi. Najczęściej zdrowy rozsądek jest traktowa
ny przez nich wrogo, jako kartezjański demon zwodzący rozum na manowce.
Współcześnie filozofowie zachowują nieufność wobec wiedzy zdroworozsądko
wej, wytykając jej niespójność i heterogeniczność. Opisują ją jako „bezrefleksyj
nie zaaprobowany zbiór przeświadczeń, dla których nie sposób znaleźć
wspólnego mianownika: które nie tworzą żadnego światopoglądu nawet w naj
słabszym sensie tego terminu: są po prostu chaotycznym rejestrem różnorakich
spostrzeżeń, idei, zasad, które jednoczy wyłącznie to, że w jakiejś grupie spo
łecznej przypadkowo wybrano takie właśnie, a nie inne sposoby interpretowania
zjawisk. Swe trwanie zawdzięczają po części prawu pierwszych połączeń, po
części inercji, po części naszej skłonności do ulegania jakimkolwiek autoryte
tom” (Hołówka 1986, s. 136). Tak rozumiany zdrowy rozsądek banalizuje, nie
dostrzega sprzeczności, dokonuje doraźnych interpretacji zjawisk. Jest wszech
potężny, ma coś do powiedzenia w każdej dziedzinie. Jego niespójność odzwier
ciedla niespójność rzeczywistości, podczas gdy wiedza naukowa czyni
rozpaczliwe wysiłki, by ją przezwyciężyć (tamże, s. 140). „Myśląc potocznie
poszukujemy przede wszystkim psychicznego komfortu, płynącego z potwier
dzenia gotowych szablonów interpretacyjnych” — twierdzi Teresa Hołówka
(tamże, s. 152). W takim ujęciu główną cechą myślenia potocznego jest eklek
tyzm i asymilowanie tego, co się akurat znalazło pod ręką, „nie ma więc sensu
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upatrywać w nim interesów ani ducha pewnej społeczności, czy tym bardziej
powoływać się nań jako na ostateczną instancję bądź fundament wiedzy”
(tamże, s. 137). Heterogeniczności i eklektyzmu wiedzy podręcznej nie neguje
inny współczesny filozof Józef Niżnik (1991). Wysuwa tezę, że ten rodzaj
myślenia wyrasta z potrzeby widzenia świata jako uporządkowanego. Dostarcza
spójnego, ujednoliconego obrazu rzeczywistości, czyniąc ją pojmowalną i prze
widywalną. Wiedza podręczna integruje elementy różnych systemów symbolicz
nych i generuje spójny obraz świata. W efekcie przez użytkowników postrzegana
jest jako koherentny system, który tylko z odmiennej perspektywy wydaje się
eklektyczny. Zabierając głos w wielowiekowym sporze dotyczącym relacji wie
dzy zdroworozsądkowej i wiedzy naukowej, Niżnik pisze: „Nauka nie jest alter
natywą potoczności. Można natomiast powiedzieć, że tylko dzięki temu, że
potoczność gwarantuje komfort psychiczny w postaci spójnego symbolicznego
uniwersum, człowiek jest zdolny do przygody intelektualnej, jaką jest nauka”
(tamże, s. 165).
Myślenie potoczne interesowało także socjologów. Widzieli w nim „twór
rozległego współdziałania rozłożonego nie tylko w przestrzeni, lecz także w cza
sie. Aby tego dokonać, zjednoczyło się i przemieszało mnóstwo przeróżnych
umysłów, łącząc własne wyobrażenia i uczucia, długie szeregi pokoleń groma
dziły w nich swe doświadczenia i wiedzę” (Dürkheim 1990, s. 15). Socjologia
odnosi się do wiedzy życia codziennego mniej krytycznie, a badaczy społecznych
interesowała raczej geneza wiedzy potocznej i jej funkcjonowanie w społeczeń
stwie niż kwestia racjonalności, spójności i metodyczności. Peter Berger i Tho
mas Luckmann (1983) podkreślają potęgę wiedzy. Przyznają jej moc twórczą,
ukazują zdolność kreowania rzeczywistości społecznej. Piszą śmiało, że granice
wiedzy to granice rzeczywistości. Podobnie fundamentalne znaczenie przypisuje
wiedzy potocznej Clifford Geertz (1993), który traktuje ją jako jeden z podsyste
mów kultury. Wyznacza mu jednak centralne miejsce. Jego zdaniem wiedza
potoczna stanowi podstawę, na której tworzone są inne systemy. Jest jak stare
miasto, otoczone nowymi dzielnicami. Zdaniem Geertza common sense jest
interpretacją rzeczywistości, rodzajem komentarza do obserwowanych zjawisk.
Ten podsystem kultury jest tworzony historycznie, może być kwestionowany,
potwierdzany, odkrywany, formalizowany. Słowem — jest dynamiczny, czuły
na wszelkie przemiany, zmienny w czasie, zróżnicowany przestrzennie. Jest
systemem, który dąży do zdania sprawy z różnorodności świata, przetworzenia
go w uporządkowaną całość, choćby nawet zbudowaną z okruchów i przez to
heterogeniczną, ale dającą człowiekowi spójny obraz świata. Jest budowany na
przekonaniu, że „wszystko na świecie jest tym, czym jest”. Prostota jest jego
cechą i ideałem. Wyjaśniać świat, to upraszczać go — stąd dostępność tej wiedzy.
Nie wymaga ona studiów, jej nauczycielem jest życie i każdy może, a raczej
musi się nią posługiwać. Nie robi tego jednak z równą maestrią — w tej dziedzi
nie także są eksperci i laicy.
Wiedza potoczna wyraża się w społecznym dyskursie. On ujawnia i kształtuje
wiedzę potoczną. Pełni kluczową rolę w życiu społeczności: stwarza ją, konsty
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tuuje i określa (Mohl 1997, s. 24-27). Jak twierdzi Paul Ricoeur, „dyskurs
postrzegany jest jako zdarzenie, choć rozumiany jest jako znaczenie” (1989,
s. 79). Dyskurs jest więc rodzajem kulturowego dziania się, które może być
interpretowane jako tekst.
Kończąc przegląd wybranych koncepcji związanych z pojęciem „wiedza po
toczna” , spróbuję nakreślić własne stanowisko. Zakładam, że myślenie potoczne
jest sposobem interpretowania rzeczywistości przez ludzi, którzy nie są filozo
fami i których nie obowiązują zasady ścisłości i spójności logiki formalnej.
Potrzebują natomiast spójnego obrazu rzeczywistości, umożliwiającego im fun
kcjonowanie w niej i krytyczny namysł. Wiedza potoczna tworzy i przekazuje
charakterystyczny dla jej użytkowników obraz świata, postrzegany jako spójna
całość. Nie jest on uświadamiany jako obraz, a raczej jako rzecz sama, czyli —
rzeczywistość. Człowiek bowiem „trzyma się określonego obrazu świata, [choć
— A. M .-Sz.] oczywiście nie wynalazł go, lecz nauczył się go jako dziecko. Mówię
obraz świata, a nie hipoteza, jest to bowiem oczywista podstawa jego działań
i jako taki nie jest też wysłowiony” (Wittgenstein 1993, s. 46).
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Sprawy publiczne

Zawarte w tytule określenie „sprawy publiczne” opisuje sferę wzajemnego od
działywania władzy i społeczności. W literaturze politologicznej pojęcie „prze
strzeń publiczna” występuje w dwóch znaczeniach. To, które wybrałam,
określane jest jako szerokie. Obejmuje publiczną aktywność społeczną, taką jak
niezależna prasa, opinia publiczna, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe,
a także sferę władzy: ciała legislacyjne i miejsca zgromadzeń oraz organy wy
konawcze, które im służą. W drugim znaczeniu przymiotnik „publiczny” odno
si się tylko do działalności pozarządowej, pozapaństwowej. Opiera się na
przeciwstawieniu „polityczny” i „publiczny” . Mówimy wówczas o opinii pu
blicznej, która rodzi się „całkowicie poza kanałami i publiczną przestrzenią
struktur politycznych” (Taylor 1994, s. 71).

Różne koncepcje uporządkowania spraw publicznych
Spory o idealny wzór uporządkowania przestrzeni publicznej trwają od wieków.
Dyskusje dotyczące wzajemnych relacji władzy i społeczności (państwa i społe
czeństwa) w pewnych okresach historii przycichały, w innych były zagorzałe
i powszechne. Ich owocem jest ogromna ilość piśmiennictwa, z którego zamie
rzam zasygnalizować jedynie najbardziej wyraziste koncepcje. Wszystkie one miesz
czą się — jak twierdzi Leszek Kołakowski (1983) — pomiędzy dążeniem do
maksymalizacji wolności jednostki, a potrzebą opieki i wsparcia ze strony władzy.
Jedną z najstarszych propozycji ładu politycznego jest koncepcja kurateli —
określenie to stosuję za Robertem Dahlem (1995), jest ono tłumaczeniem angiel
skiego słowa guardianship. Pojęcie to jest kontynuacją platońskiej koncepcji
guardians — strażników (w tłumaczeniu Władysława Witwickiego). Kuratela
zasadza się na przekonaniu, że lud nie jest przygotowany ani moralnie, ani
merytorycznie do podejmowania decyzji. Do rządzenia powołani są strażnicy —
ludzie kompetentni, odpowiednio wychowani i wykształceni, by pełnić tę funkcję
lepiej od innych. W społecznościach plemiennych (Eliade 1989), w Europie do
rewolucji francuskiej (Le Goff 1995), w carskiej Rosji (Uspienski, Żywow 1992)
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i w islamie przekonanie o szczególnej predestynacji pewnych osób do sprawo
wania władzy wiązane było z wiarą w istnienie pozaludzkiej, transcendentalnej
sankcji stojącej za daną osobą, dynastią, rodem. Byli oni wybrani do rządzenia
nie przez ludzi, a przez istoty boskie. Władza była dana z góry jako rodzaj łaski,
charyzmy, mana, pomazania. W Europie doświadczenie rządów absolutnych
przyczyniło się do powstania ruchu demaskującego ideał „dobrego despoty” (Mili
1995, s. 70) poprzez ujawnienie, że autokracja, nawet przy najczystszych inten
cjach człowieka sprawującego władzę, zawsze prowadzi do upowszechnienia
postawy bierności wśród ludzi, którzy czują się zarządzani i zwolnieni z decy
dowania o wspólnych sprawach. Niezaangażowanie jest cechą charakterystycz
ną społeczności rządzonych autokratycznie. Na początku X X w. zarówno carska
Rosja, Prusy, jak i Austro-Węgiy pomimo istnienia różnych form przedstawiciel
stwa społecznego były państwami rządzonymi autokratycznie, co przyczynia
ło się do kształtowania bierności społecznej, aczkolwiek należy pamiętać
0 znacznych różnicach w poszczególnych zaborach.
Powojenny system rządów określano oficjalnie mianem „demokracji socjali
stycznej” . Demokratyczność tego systemu władzy była w oczywisty sposób
problematyczna i dlatego bardzo przekonywująca wydaje się diagnoza Mirosła
wy Marody, że nie była to żadna forma demokracji, ale po prostu nowe wcielenie
starej idei kurateli. Projekt ładu komunistycznego, „wprowadzony w Polsce po
II wojnie światowej, [w którym] polityka zajmowała miejsce szczególne wśród
innych obszarów życia społecznego. Jej instytucje i przypisane im zasady dzia
łania były nie tylko częścią Projektu, lecz również, a może nawet przede wszyst
kim, podstawowym narzędziem wprowadzania go w życie. Ta dwoistość funkcji
znajdowała swoje odzwierciedlenie w dwoistości ról społecznych wiązanych
z życiem politycznym. Nie każdy bowiem członek tworzonego od podstaw spo
łeczeństwa miał wystarczającą wiedzę oraz kwalifikacje moralne i polityczne do
tego, by zostać bezpośrednim realizatorem Projektu i jego strażnikiem. Budowa
nowego ładu społecznego zakładała od początku podział na awangardę i nieoświecone masy, na nauczycieli i — często krnąbrnych bądź leniwych —
uczniów, na tych, którzy są wtajemniczeni i tych, którzy pozostają poza obrębem
wiedzy szczególnej; podział, który z biegiem czasu przyjął po prostu postać
podziału na władzę i społeczeństwo” (Marody 1991 [1], s. 132).
Współcześnie w europejskiej politologii uważa się, że podstawowe cechy
odróżniające kuratelę od demokracji to: nieusuwalność przywódców w sposób
pokojowy oraz fakt, że o tym, kiedy i na jaki temat prowadzone są konsultacje
społeczne, decydują przywódcy (Dahl, Lindblom 1976).
Przekonania o tym, że lud nie jest w stanie sam zarządzać swoimi sprawami,
nie podzielała wywodząca się z czasów antycznych propozycja demokratyczna.
Jej istotą jest szeroki dostęp obywateli do decydowania o sprawach społeczności.
Demokracja maksymalizuje powszechność udziału w podejmowaniu decyzji,
proponuje relatywnie najszersze rozumienie pojęcia demos. Nie należy jednak
przeceniać szerokości grupy określanej mianem „ludu”. W różnych państwach
1 w różnych czasach inne grupy społeczne zaliczano do ludu, ale zawsze to
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pojęcie miało wyraźnie zaznaczone granice. Antyczni Grecy pojęciem demos
określali wszystkich obywateli państwa-miasta, jednak obywatelstwo było
znacznie bardziej elitarne niż obecnie1. Dla starożytnych teoretyków demokracji
było oczywiste, że demokracja jest propozycją ustrojową możliwą do zrealizo
wania jedynie w niewielkich społecznościach. Uważano, że optymalna społecz
ność to taka, w której bezpośredni udział obywatela w podejmowaniu decyzji
jest technicznie możliwy2.
W XVIII w. unowocześniono ideę demokratyczną, przystosowując ją do licz
niejszych społeczeństw. Zaproponowano system przedstawicielski, który wyda
wał się wówczas idealnym rozwiązaniem. Jego zwolennikami byli zarówno
demokraci, jak i republikanie. W XIX w. teoretyk rządów reprezentacyjnych i ich
entuzjasta John Stuart Mili podkreślał ogromne znaczenie tej formy rządów dla
upowszechniania „wykształcenia politycznego” (1995, s. 232). Mili nie przewi
dywał jednak, jak bardzo nowy system zwiększy dystans pomiędzy władzą
a obywatelem. Inną konsekwencją wprowadzenia systemu przedstawicielskiego
była konieczność zaakceptowania różnorodności interesów, które muszą być
reprezentowane. Dobro publiczne stało się kompromisem, wypadkową różnych
interesów. Ta zmiana skierowała porządek demokratyczny w kierunku plurali
zmu i zburzyła monistyczną koncepcję demokracji.
Część podstawowych założeń demokracji podzielała republikańska propozy
cja uporządkowania spraw publicznych. W czasach antycznych realizowana
była w Spareie, następnie w republikańskim Rzymie, w Wenecji, w XVII
i XVIII w. w Anglii i Ameryce. Idea republikańska, podobnie jak demokratyczna,
postulowała równość obywateli wobec prawa, ich wzajemną niezależność, prawo
ludu do udziału w rządzeniu. Jednakże system republikański zakładał, że lud
nie jest jednolity w swych dążeniach. Po to, aby sprostać różnorodnym interesom
jednostek, mniejszości i większości, zaproponowano system łączący elementy
monarchii z elementami demokracji, takimi jak organy przedstawicielskie, re
prezentujące arystokrację i lud3. Republikańska propozycja przybierała w róż
nych krajach i okresach historycznych odmienne formy. Od republikanizmu
arystokratycznego, nieufnego względem ludu, starającego się ograniczać jego
wpływ na podejmowanie decyzji, do osiemnastowiecznego republikanizmu
demokratycznego, obawiającego się elementów oligarchicznych, arystokra
tycznych (Filipowicz 1997; Dahl 1995). Osiemnastowiecznym wkładem
w kształtowanie porządku republikańskiego było wprowadzenie trójpodziału
władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Monteskiusz, uznawany
1 Obywatelem polis mógł być jedynie dorosły mężczyzna, którego ojciec i ojciec matki byli obywa
telami ateńskimi — prawo to obowiązywało od 431 r. p. n. e. Metojkowie, kobiety i niewolnicy byli
pozbawieni praw obywatelskich.
2 Ateny przed wybuchem wojny peloponeskiej liczyły ok. 40 000 obywateli. Uważano, że jest ich zbyt
wielu, by system demokratyczny mógł dobrze funkcjonować. Za liczbę optymalną uważano 5000-10 000
(J. V A Fine, The Ancient Greeks. A Critical History, Harvard University Press, Cambridge 1983, za: Dahl
1995, s. 26).
3 W Rzymie był to system konsulów, senatu i trybunów ludowych.
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za ojca nowego porządku, sądził, że dekoncentracja tych trzech typów władzy
zabezpieczy społeczeństwo przed tyranią. Stworzony przez niego model wyda
je się do dziś nieodłącznym elementem republiki.

Pojęcie cnoty obywatelskiej jako idealnego wzoru
Fundamentem ustroju republikańskiego była idea cnoty obywatelskiej, rozu
miana jako zainteresowanie wspólnymi sprawami i aktywne angażowanie
w służbie społeczności. Można wyróżnić dwa główne kierunki rozważań o cno
cie obywatelskiej: jeden z nich nazywany jest liberalnym, drugi republikańskim.
Tradycja liberalna związana jest z przywódcami szkockiego Oświecenia, takimi
jak: Frances Hutcheson, Adam Ferguson, Adam Smith. Tu ideał civility był
ideałem prywatnym. Na próbę mógł go wystawić nieunikniony konflikt intere
sów prywatnych. Aby temu zapobiec, wypracowano wzorzec bezstronnego
obserwatora, wznoszącego się ponad doraźny, partykularny interes, odwołują
cego się do uczuć moralnych. Tak rozumiana postawa obywatelska nie wyma
gała stłumienia czy wyrzeczenia się prywatnego interesu na rzecz grupowego,
umożliwiała pokojowe, twórcze współżycie jednostek, dla których własne dobro
było elementem wspólnej pomyślności4. Z tej perspektywy społeczeństwo jawiło
się jako połączenie moralnie autonomicznych jednostek, z których każda ma
własną koncepcję dobrego życia. Funkcja społeczeństwa ograniczała się do
zapewnienia równości tych jednostek wobec prawa, przez zgodny z regułami
i sprawiedliwy proces demokratycznego podejmowania decyzji w sferze publicznej.
Wykładnia republikańska wywodzona od Arystotelesa i z tradycji republi
kańskiego Rzymu, rozwijana była w XVIII w. przez Jana Jakuba Rousseau.
W tym nurcie cnota obywatelska interpretowana było jako rodzaj świadomości
zbiorowej mającej charakter publiczny. Społeczeństwo jawiło się jako moralna
wspólnota, zmierzająca do wspólnego dobra. Republikańska cnota obywatelska
nie mogła się obyć się bez jakiejś „transcendentalnej” podpory, bez poczucia
wspólnoty i wspólnej tradycji. Adam B. Seligman nazywa ją „ukrytą wspólnotą” ,
z jej tradycją, etosem i systemem moralnym, do którego sprawy publiczne mogą
być odnoszone (1997, s. 190).
W połowie XIX w. dostrzeżono, że optymalnym miejscem, w którym budzi się
i kształtuje cnota obywatelska, jest gmina, a więc społeczność tak mała, że
związki między jej członkami są bezpośrednie. W opisywanych przez Alexisa
de Tocqueville’a gminach Nowej Anglii „działalność prawodawcza i administra
cyjna odbywa się w bezpośredniej bliskości rządzonych, zasada przedstawiciel
stwa nie istnieje” (1996, s. 63). Swobody gminne narażone są na naciski władzy,
toteż „aby przetrwać, muszą rozwinąć się wszechstronnie oraz przeniknąć do
obyczajów i sposobu myślenia narodu” (tamże, s. 61). Cnota obywatelska umac
4 0 pojęciu interesu pisał A . Hirschman (1997), ukazując związek wzrostu popularności tego pojęcia
z nasilaniem się przekonań pokojowych i wspólnototwórczych.
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niana przez pokolenia staje się siłą ludu, wypracowywana jest w wolnych
stowarzyszeniach. De Tocqueville zachwycał się amerykańską „sztuką stowa
rzyszania się” (tamże, s. 120). Uważał także, że „istnieje konieczny związek
między stowarzyszeniami a prasą: gazety powołują do życia stowarzyszenia,
a stowarzyszenia — gazety...” (tamże, s. 122). Funkcjonowanie wolnych zrze
szeń i niezależnej prasy były dlań miarą upowszechnienia cnoty obywatelskiej
i służyły jej utrwalaniu.
W zachwytach nad amerykańską „sztuką stowarzyszania się” wtóruje auto
rowi Listów z Ameryki współczesny teoretyk społeczeństwa obywatelskiego,
Ralf Dahrendorf. Odwołując się do zorganizowania amerykańskiego społeczeń
stwa podkreśla, że cnota obywatelska „musi się stać rzeczywistością w umy
słach i sercach, a przede wszystkim w nawykach ludzi. Musi stać się instytucją
w pełnym znaczeniu tego słowa, mianowicie normą, przestrzeganą bez sankcji
zewnętrznych, ponieważ stała się składnikiem społecznego zachowania ludzi”
(1994, s. 232). Obywatelskość wymaga nieustannej aktywności. Bezsilność
i bierność oddają społeczeństwo na łup wszelkich totalitarnych zakusów.
Interesującym przyczynkiem do omawianego problemu jest pojęcie „kulturo
wej infrastruktury” , zdefiniowanej jako: „niezależność ducha, samostanowienie,
umiejętności organizacyjne i zdolność współpracy, umiejętność negocjacji, za
miast walki w kategoriach «pokonany — zwycięzca», pragmatyczna gotowość
znajdowania modus vivendi, odpowiedzialność etyczna, gotowość do ustępstw
i uznanie kompromisu za honor, unikanie «stawiania na swoim», poszanowanie
praw i reguł oraz potępienie tych, którzy cynicznie je naginają lub ignorują”
(Biyant 1997, s. 222). To ujęcie podkreśla słabość kulturowej infrastruktury
w krajach postkomunistycznych, prorokując trudności związane z budowaniem
społeczeństwa obywatelskiego w tych krajach5.
Ernest Gellner (1997) nie mówi o cnocie, lecz o „duchu obywatelskim” . Sięga
do pism Маха Webera, by pokazać, że można mówić o jego zaistnieniu dopiero
w sytuacji, gdy ludzie zaczynają respektować umowy nie przynoszące doraźnych
korzyści. Pojawienie się dostatecznie licznej grupy takich ludzi umożliwiło
narodziny kapitalizmu i ukształtowanie się ducha obywatelskiego, definiowa
nego następująco: „ci, którzy są nim przesiąknięci, dotrzymują umów oraz
wypełniają zobowiązania i nie muszą być do tego dodatkowo nakłaniani czy to
przez uroczysty rytuał czy też powiązania z tymi, wobec których mają zobowią
zania z racji przynależności do tego samego segmentu (...). Duch obywatelski
oznacza tak istnienie, jak i autorytet moralnego sumienia, które nakazuje
człowiekowi wypełniać wszelkie zobowiązania, nie tylko wynikające z umowy,
a ich wypełniania nie musi strzec dusząca sieć rytualnie umacnianych związków
społecznych” (Gellner 1997, s. 117 118). Gellner podkreśla współzależność
rozwoju gospodarczego i kształtowania się ducha obywatelskiego, pisząc, że

5 Ch. G. A . B iyant powołuje się na pracę S. Weitmana {Thinking o f Revohitions o f 1989, „British
Journal o f Sociology” 1992, vol. 43, s. 17).

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Sprawy publiczne

19

realizacja ideału społeczeństwa obywatelskiego jest możliwa jedynie w ścisłym
powiązaniu z rozwojem gospodarczym6.
Inny aspekt cnoty obywatelskiej ukazuje wywodząca się z tradycji osiemna
stowiecznej koncepcja utożsamiająca obywatelskość z ogładą i cywilizacją78
.
Civil pochodzi od łacińskiego słowa civilitas — odsyłającego do cnót obywatelskich,
takich jak: sprawiedliwość, łagodność, przystępność i prostota obyczajów. Zatem
„obywatelskość wiąże się z wychowaniem, odpowiednią wiedzą i manierami
wyrażającymi respekt dla rozumnej wrażliwości innych” (Biyant 1997, s. 208).
Robert D. Putnam opracował cztery „wskaźniki obywatelskości”, umożliwia
jące pomiar upowszechnienia cnót obywatelskich:
1. Tworzenie wolnych stowarzyszeń.
2. Istnienie prasy lokalnej.
3. Najczęściej stosowany miernik, jakim jest frekwencja wyborcza — mało
miarodajny, gdyż w społecznościach, w których silnie zakorzenione są relacje
patron — klient, uczestnictwo w wyborach jest działaniem obliczonym na
doraźne osobiste korzyści patronatu®.
4. Bardziej miarodajnym wskaźnikiem jest uczestnictwo w referendach, które
w większej mierze jest podyktowane troską o wspólne dobro (Putnam 1995,
s. 139-140). W wyniku porównania prowadzonego przy pomocy naszkicowa
nych powyżej mierników oceniono poszczególne regiony jako mniej lub
bardziej obywatelskie. Regiony, gdzie popularność postawy obywatelskiej jest
mniejsza, charakteryzują:
a) pionowe zależności zwierzchnictwa, oparte na zasadzie klientyzmu;
b) lokalna elita władzy wywodzi się z najbardziej uprzywilejowanej grupy lud
ności, w regionach obywatelskich ta dysproporcja wykształcenia elity i mas
jest mniejsza;
c) regionalni politycy mają mniejsze zrozumienie dla idei szerokiego współ
uczestnictwa mieszkańców w decydowaniu o sprawach lokalnych;
d) niechęć przywódców do osiągania kompromisów z przeciwnikami polityczny
mi, podczas gdy politycy w obywatelskich regionach nie boją się ujawnienia
istnienia konfliktu i co za tym idzie — szukania pokojowych rozwiązań;
e) wyższym wskaźnikiem skorumpowania urzędników, a co za tym idzie bra
kiem zaufania do przedstawicieli władzy;
f) stosunkiem do praw stanowionych, polegającym na nieutożsamianiu się
z prawodawcą. Prawa tworzą „ci na górze” , prawa są po to, by je obchodzić
— to sformułowania wyrażające ten rodzaj postawy wobec prawa. Nieposzanowanie prawa i korupcja urzędników powodują zanik zaufania we wszelkich
relacjach publicznych.
6 Wzajemne związki systemu wolnorynkowego i wolności w sferze politycznej ukazywał już A. Smith,
współcześnie podkreśla je szczególnie M. Friedman (1993).
7 Taką wykładnię pojęcia „społeczeństwo obywatelskie” przedstawia A . Ferguson w An Essay on
the H istoiy o j Civil Society (1767), umieszczając je na szczycie drabiny ewolucji form zorganizowa
nia społecznego.
8 O relacjach patron— klient: Hirschman 1995; Putnam 1995; M ączak 1994.
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Obiektywność i wymiemość wskaźników Putnama łatwo pozwala ocenić
jakość postawy obywatelskiej w regionie. Nie ułatwia jednak odpowiedzi na
pytanie: dlaczego tak jest? Naprowadzają na nią spostrzeżenia dotyczące cech
regionów, ale i one nie wyczerpują problemu. Cały czas mamy do czynienia
z objawami pewnej postawy, której przyczyny nie zostają wyjaśnione.
Szczególnie bliskie jest mi spojrzenie Edwarda Shilsa. Dla niego civility jest
elementem organizującym, a zarazem spajającym społeczność, jest zbiorową
samoświadomością. Wynika z niej przywiązanie do całości społeczeństwa, ob
jawiające się w decyzjach i działaniach zmierzających do ochrony i pomnażania
dobra całego społeczeństwa. Obywatelskość sprawia, że uwaga i działania
kierują się ku centralnym instytucjom reprezentującym całe społeczeństwo.
Nastawienie obywatelskie jest poznawczą i normatywną postawą i odpowiada
jącym jej wzorem działania; jest zaangażowaniem myślowym i zobowiązaniem
do działania na rzecz wspólnego dobra. Ograniczanie, a zwłaszcza samoograniczanie, jest ważnym elementem postawy obywatelskiej. Jest ono konieczne
w sytuacji rywalizacji, stronniczości i konfliktów wpisanych w pluralistyczną
organizację społeczeństwa (Shils 1994, s. 11).
Utożsamienie civility ze zbiorową samoświadomością nie oznacza, że dla
Shilsa społeczeństwo jest zasobem opinii: „obywatelski element społeczeństwa
to struktura czy «sieć» instytucji, działań i podzielanych przekonań, która wiąże
jednostki, agregaty, grupy i instytucje z centralnymi, «reprezentatywnymi» in
stytucjami, a przez to ze społeczeństwem jako całością i ze sobą nawzajem (...).
Centralne instytucje społeczeństwa obywatelskiego składają się z jego władz
ustawodawczych, sądowniczych i wykonawczych. Należą do nich także organy
służące publicznemu wyrażaniu opinii, środki masowego przekazu, kościoły,
siły zbrojne, system kształcenia”, a także stowarzyszenia i przedsiębiorstwa
(tamże, s. 12). Świadomość przynależności do wspólnoty odnosi się zawsze do
konkretnego terytorium, w ramach którego istnieją pewne centra i peryferie,
zamieszkane przez ludzi orientujących się w myśleniu i działaniu na owe centra.
Granice tego terytorium to granice przestrzeni, na której żyjąca populacja jest
zainteresowana wspólnymi sprawami i ciąży ku wytyczonym centrom. Charak
ter więzi z centrum określa stosunek reprezentacji. W efekcie jednostki i grupy
lokowane na peryferiach powinny myśleć o centrum w kategoriach „my”, a nie
„oni” . Takie spojrzenie jest istotnym elementem obywatelskiego zaangażowa
nia. Jego fundamentem jest wiedza, zwłaszcza dotycząca spraw społecznych,
publicznych, politycznych. Wiedza ta musi być nieustannie aktualizowana, co
wymaga nieustannego obserwowania życia politycznego, które coraz bardziej
angażuje jednostkę w sprawy publiczne. Nastawienie obywatelskie może być
zagrożone, gdy w społeczności dominujące stają się więzi zwane pierwotnymi,
tj. związane z pokrewieństwem i wspólnym pochodzeniem, przy czym we wła
ściwie pojmowanych więziach rodzinnych czy kontaktach sąsiedzkich nie ma nic
groźnego, przeciwnie — mogą one współtworzyć postawę obywatelską. Zagro
żeniem stają się w sytuacji mianowania urzędników publicznych, gdy fawory
zowani są krewni, powinowaci lub krajanie urzędników. Innym zagrożeniem są

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Sprawy publiczne

21

więzi etniczne. W przeciwieństwie do nich patriotyzm może stać się ważnym
czynnikiem skłaniającym jednostkę do podjęcia wyrzeczeń i samoograniczeń,
związanych z aktywną przynależnością do jakiejś społeczności (tamże, s. 29).
Pewne warstwy społeczne: niższa klasa średnia, bogaci chłopi, wykwalifikowani
robotnicy są tradycyjnie ostoją cnót obywatelskich. Wrogiem społeczeństwa
obywatelskiego jest lumpenproletariat i biedota wiejska. Shils twierdzi, że ostat
nio ta grupa rozrasta się i tworzy koalicję roszczeniową, której przewodzą
wywodzący się z klas średnich rzecznicy, odrzucający postawę obywatelską.
Po to, by cnota obywatelska mogła się kształtować, muszą być spełnione liczne
zewnętrzne warunki. Muszą istnieć centralne instytucje przedstawicielskie,
wybierane w powszechnych wyborach. Szerokie prawa wyborcze stymulują po
wstawanie i działalność partii politycznych, te zaś ożywiają opinię publiczną,
kształtowaną przez media. Rodzaj niezbędnej ramy stanowi system tynkowy.
„Społeczeństwo obywatelskie zakłada i wspiera system ekonomiczny, którego
główny element stanowi tynek” (tamże, s. 50). Wolnorynkowy ład ekonomiczny
jest bowiem wyrażeniem zgody na pluralizm i stymulującą rywalizagę. Shils
przestrzega przed atrapami instytuqi obywatelskich, w tworzeniu których wyspe
cjalizowały się państwa komunistyczne. Pozorując istnienie instytuqi przedstawi
cielskich, powszechnych wyborów, niezależnego wymiaru sprawiedliwości,
w praktyce odwoływały się do najbardziej nieobywatelskich metod. Tak więc jest
możliwe wytworzenie falsyfikatu (czy raczej tragicznej parodii) społeczeństwa
obywatelskiego, gdzie miejsce zbiorowej samoświadomości zajmuje ideologia. Stąd
wątpliwości Shilsa, czy społeczeństwa postkomunistyczne, które uzyskały dostęp
do demokratycznych instytucji, mają wystarczająco silną obywatelską samoświa
domość, by zaistnieć jako społeczeństwa obywatelskie.
Realizacją postawy obywatelskiej są wolne stowarzyszenia i opinia publicz
na. Rola dobrowolnych stowarzyszeń w wypracowywaniu nastawienia obywa
telskiego jest nie do przecenienia: „ich znaczenie polega bowiem na tym, iż
pozwalają posmakować samorządu i doń przywyknąć. A zatem bezcenne są
stowarzyszenia powołane do celów politycznych. Jeśli jednak mają faktycznie
służyć samorządności, muszą być niezbyt wielkie, liczne i funkcjonować na
wielu poziomach wspólnoty. Ta zaś powinna być zdecentralizowana, by samo
rząd był praktykowany nie tylko na państwowym, ale również na lokalnym
szczeblu. Bo jeśli zabraknie go na tym drugim, jego byt będzie zagrożony i na
pierwszym” (Taylor 1994, s. 78). Podobną funkcję dydaktyczną spełnia opinia
publiczna, pełniąca także m.in. funkcję kontrolną wobec władzy. Opinia publicz
na, która nie ma wpływu na kształt realizowanej polityki, nie pełni swojej funkcji
i nie czyni społeczeństwa obywatelskim. Z drugiej strony sfera publiczna jest
świadomie oddzielona od władzy: „jest to społeczne dochodzenie do wspólnoty
poglądów bez pośrednictwa sfery politycznej, za pomocą odrębnej od władzy
racjonalnej dyskusji, której konkluzje mają jednak władzę obligować” (Taylor
1996, s. 30). Próby zawłaszczenia przez władzę sfery publicznej są niezwykle
niebezpieczne. Tłumienie opinii publicznej rodzi rozrastanie się niekontrolowa
nej władzy, co wzmaga poczucie bezradności i utwierdza apatię obywateli.
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Założenia i konteksty badania wiedzy potocznej o sprawach publicznych

Pogłębianie się tego procesu prowadzi do stanu, w którym najbardziej pożądaną
formą rządów staje się łagodny despotyzm, określany też mianem „władzy
opiekuńczej” . Opinia publiczna wymaga pewnej wspólnej wiedzy uczestników
dyskursu i określonej infrastruktury, od której zależy jej zasięg. Nowoczesna
opinia publiczna jest multimedialna i wielocentryczna.

Współczesne interpretacje idei obywatelskiej w Polsce
Idea obywatelska ma odmienne konotacje w krajach Europy Wschodniej niż na
Zachodzie. Jest to rodzaj ideału, przedmiotu dążeń. Z pojęciem „społeczeństwa
obywatelskiego” wiąże się nadzieje na lepszą przyszłość. Ernst Gellner (1997)
uzasadnia historycznie takie nastawienie, twierdząc, że dopiero z chwilą libera
lizacji marksistowskich społeczeństw po raz pierwszy zaistniała możliwość
pluralizmu w sferach politycznej, społecznej i gospodarczej oraz szansa wskrze
szenia społeczeństwa obywatelskiego. W efekcie w Europie Wschodniej poję
ciem „obywatelskie” określa się wszystko to, czego te społeczeństwa zostały
pozbawione.
Piśmiennictwo polskie dotyczące społeczeństwa obywatelskiego pochodzi
głównie w lat dziewięćdziesiątych9. Niemniej jednak od późnych lat siedemdzie
siątych pojęcie to było popularne w środowisku dysydenckim. Tym co charakte
ryzowało dysydencką wykładnię koncepcji obywatelskiej, była jej niezależność
od państwa: „pojęcie społeczeństwa obywatelskiego jako program oporu wobec
systemu komunistycznego pojawiło się w Polsce na przełomie lat siedemdziesią
tych i osiemdziesiątych, przede wszystkim w związku z ruchem «Solidarność».
(...) Przeciwstawiając społeczeństwo obywatelskie pozbawionemu legitymizacji
państwu, mieliśmy nadzieję, że zamkniemy ten twór w swoistym kokonie,
doprowadzimy do stopniowego wyobcowania struktur państwa, a potem — do
jego marginalizacji” (Geremek 1994, s. 238). To stanowisko znacznie odbiega
od wcześniej przytoczonych ujęć. Mniejszy nacisk kładzie na powolnie wpajaną
cnotę obywatelską, na konieczność spontanicznego stowarzyszania się. Wyda
je się nie dostrzegać konieczności istnienia wolnego rynku jako ramy ekonomicz
nej; niezwykle wzmacnia przepaść między państwem a społeczeństwem; pomija
dyrektywę postrzegania władzy jako reprezentantów społeczeństwa. Dysydenckie społeczeństwo obywatelskie to „zbiorowość ludzi, która się sama organizu
je” (tamże, s. 239). Takie rozumienie obywatelskości pozwala Geremkowi żywić
przekonanie, że „w Polsce trzeba było długich dziesięciu lat — od powstania
w gdańskiej stoczni w sierpniu 1980 roku niezależnego związku «Solidarność»,
przez lata stanu wojennego i represji, do wyborów 1989 roku — aby społeczeń
stwo obywatelskie zostało zaakceptowane” (tamże, s. 233). Jest to przekonanie
bardzo optymistyczne. Nie podziela go Jadwiga Staniszkis (1989), wątpiąc, czy
9 Obywatel... 1991; Murawski 1999; Kowalewski 1991; Geremek 1994; Gliński 1993; Kozowski
1995; Narojek 1993 i inni.
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szukania takich informacji. Dlatego też często wiedza aktywnych uczestników
polityki lokalnej wydaje im się wiedzą tajemną.
Sposobnością „posmakowania samorządu” (Taylor 1996, s. 21) może być
działalność niezależnych stowarzyszeń. W badanej gminie jedynym takim stowa
rzyszeniem był Komitet Obywatelski. Został rozwiązany, a tymczasem stowarzysza
nie się dla osiągania wspólnych celów uważane jest przez wszystkich filozofów
polityki za podstawowy warunek istnienia społeczeństwa obywatelskiego. Przy
kład Stanów Zjednoczonych, gdzie tego rodzaju stowarzyszeń jest wiele i wciąż
powstają nowe, jest uważany za wzorcowy przejaw postawy obywatelskiej.
Jednym z wyznaczników obywatelskiego zaangażowania, zaproponowanych
przez Putnama (1995), jest istnienie prasy lokalnej. W opisywanej gminie osta
tnie numery lokalnej gazety ukazały się w 1992 r.
Teoretycy, piszący o społeczeństwie obywatelskim, podkreślają wagę poczu
cia jedności społecznej „będącej rzeczywistością w umysłach i sercach” (Dahren
dorf 1994, s. 232). Owa niedostrzegalna „wspólnota ukryta” (Seligman 1997),
wykreowana przez tradycję, stanowi oparcie dla wspólnoty moralnej, dla wspól
noty ludzi „związanych i odpowiedzialnych” (Walzer 1997). Opisywana społecz
ność, utworzona po wojnie z osadników, przesiedleńców i nielicznych
autochtonów, ma niewielką świadomość wspólnoty. Niesnaski związane z inte
resami finansowymi (nauczyciele kontra rolnicy), tradycyjna niechęć biednych
do bogatych dzieli społeczność. Najlepiej widoczną linią frontu jest podział
mikropolityczny na zwolenników i przeciwników Wójta. Jest on w znacznej
mierze kontynuacją dawnego podziału na „partyjnych” i tych, co się nie chcieli
zapisać do PZPR1 . Znaczące są także animozje na tle narodowościowym i reli
gijnym, które nie wygasły wskutek tłumienia ich przez władze PRL. Przeciwnie,
w Trzeciej Rzeczypospolitej zdają się odżywać. Tymczasem społeczność obywa
teli powinien charakteryzować szacunek dla wszelkiej odmienności (Shils 1994).
Zaakceptowanie niejednolitości powinno iść w parze z postawą otwartości na
sprawy innych, dbałością o wzajemną życzliwość i wyrozumiałość w codzien
nych kontaktach (Bryant 1997). Liczne opowieści o waśniach, jakimi najeżone
są przytaczane relacje, z pewnością nie są przejawem postawy obywatelskiej,
choć, co należy podkreślić, przez pięćdziesiąt lat sąsiadowania ze sobą ludzi
o odmiennej religii, tradycji, a początkowo także języku, nie doszło nigdy do
poważnych konfliktów.
W opisywanej gminie brak obecnie form wyrażania niezależnej opinii publicz
nej. Charles Taylor (1996) przestrzega przed taką sytuacją, pisząc, że tłumienie
opinii publicznej powoduje rozrastanie się władzy, pozbawionej kontroli, co
powoduje pogłębianie się bierności mieszkańców i prowadzi do sytuacji, w której
najbardziej pożądaną formą ładu polityczno publicznego jest „łagodny despo
tyzm” (Tocqueville 1996), określany mianem władzy opiekuńczej.

13 Warto tu zaznaczyć, że w gminach wiejskich do PZPR zapisywali się tylko lepiej wykształceni
przedstawiciele lokalnej elity. Zwykli rolnicy zwykle wstępowali do ZSL.
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jednorazowy i krótkotrwały zryw, jakim było powstanie związku zawodowego
„Solidarność”, czyni społeczeństwo obywatelskim.
Dysydencka wykładnia pojęcia obywatelskiosci „stanowiła świadomie czy
nieświadomie, nawiązanie do tradycji «narodu bez państwa» — tradycji, do
której należało również traktowanie narodu i państwa jako dwóch zasadniczo
odmiennych typów organizacji społecznej — jednej opartej na dobrowolnym
współdziałaniu, drugiej opartej na przymusie” (Szacki 1994, s. 120). W ujęciu
dysydenckim społeczeństwo miało funkcjonować poza domeną państwa, a także
poza sferą gospodarki: „członek społeczeństwa obywatelskiego w Europie
Wschodniej to nie homo oeconomicus, lecz «żyjąca w prawdzie» jednostka,
wchodząca w swym czasie wolnym w komunię z podobnie myślącymi jednostka
mi, które albo pracują na państwowych posadach, albo żyją nie wiadomo
z czego” (tamże, s. 123). Dlatego można tu mówić jedynie o „społeczeństwie
obywatelskim czasu wolnego” (tamże).
Zdaniem Mirosławy Marody przymiotnik „obywatelskie” określa zmityzowaną wizję społeczeństwa, zakładającą istnienie świadomej, zdyscyplinowanej
wspólnoty, zdolnej w imię interesów ogólnonarodowych zrezygnować z realiza
cji interesów jednostkowych, jako badacz stanu świadomości społeczeństwa lat
osiemdziesiątych, polemizowała z tą dysydencką wizją (1991 [2]). Także Leszek
Kołakowski podkreśla problematyczność szybkiej zmiany świadomości społecz
nej w krajach Europy Wschodniej, pisząc, że totalitaryzm, który był długotrwa
łym doświadczeniem polskiego społeczeństwa, „nie polega na tym, że jest «mniej
wolności», lecz na woli zniszczenia — w stopniu, w jakim to jest technicznie
wykonalne — społeczeństwa obywatelskiego, wszystkich więzi ludzkich,
wszystkich form komunikacji, informacji, wymiany czy organizacji, jakie nie są
arbitralnie narzucone przez rządzący aparat. Zakłada to oczywiście brak wolno
ści obywatelskich...” (1996, s. 151).
Bardzo optymistyczne prognozy kreśli natomiast Maria Wieruszewska
(1997), uważając, że rolnicy indywidualni są tą grupą społeczną, która zawsze
w pewnym stopniu działała w systemie rynkowym. Zważywszy istotność czyn
ników ekonomicznych, będących konieczną ramą kształtowania się postaw
obywatelskich, oni są szczególnie predestynowani do stworzenia małych spo
łeczności obywatelskich.
W swoich badaniach odwoływałam się do koncepcji cnoty obywatelskiej
traktowanej jako idealny wzorzec. To nieco archaiczne pojęcie zastąpiłam okre
śleniem „zaangażowanie obywatelskie”. W ten sposób tłumaczę angielskie civi
lity, unikając terminu „postawa obywatelska” , wiążącego się bardziej ze sferą
działań niż przekonań. Zakładam, że zaangażowanie obywatelskie jest pewnym
rodzajem świadomości, co jest zgodne z poglądem Edwarda Shilsa.
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Samorząd terytorialny w Polsce
— instytucja kształtująca
zaangażowanie obywatelskie

Terminu „samorząd” używam w odniesieniu do instytucji państwowej, wprowa
dzonej Ustawą z 1990 r. Samorząd terytorialny jest formą organizacji życia
publicznego na szczeblu gminnym. W zamyśle prawodawców miał służyć ugrun
towaniu cnót obywatelskich w lokalnych społecznościach. Miał stanowić pod
stawowy krok w kierunku budowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.
W tym rozdziale przedstawię trudną historię samorządności w Polsce, zaś z roz
działów opartych na materiałach terenowych będzie można zorientować się,
na ile wzniosły cel przebudowy społecznej został osiągnięty.
Samorząd wiejski przez wieki był raczej mirażem niż rzeczywistością. Stąd
charakterystyczna dla europejskich społeczności chłopskich: nieufność wobec
władzy, lęk przed nią i poczucie uzależnienia (Wolf 1971). Wyobrażenia o wła
dzy są jednak zróżnicowane. Wyraźny jest tu podział na władzę centralną
i lokalną. Władza odległa często była idealizowana i mitologizowana. Król,
cesarz, car traktowany był jak ojciec, który — gdyby wiedział o krzywdzie swoich
dzieci — pospieszyłby im z pomocą. Tak się jednak nie dzieje, gdyż oddzielają
go od ludzi niższe szczeble urzędników, którzy krzywdzą ludzi i uniemożliwiają
im kontakt z władcą, po to by ukryć swoje nieprawości (Uspienski, Żywow 1992;
Pietraszek 1976). Lokalne przedstawicielstwa władzy aż nazbyt często dostar
czały podstaw dla lęku i wrogości, toteż strach i nienawiść kierowane były w ich
stronę (Wilkin 1987). Może to dziwić, gdyż lokalne struktury władzy powinny
wydawać się ludziom bliższe. Być może przyczyna wrogiego nastawienia leżała
w tym, że lokalni urzędnicy reprezentowali interesy władzy, a nie społeczności.
Przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości przedstawicielstwo chłopskie
wspierające władzę administracyjną istniało w różnych formach w poszczegól
nych zaborach. Zmienne też było w czasie. Na przykład w zaborze rosyjskim od
1864 r. mieszkańców gminy zbiorczej reprezentował wójt, wybierany przez społecz
ność i zatwierdzany przez gubernatora. Istotną postacią był też pisarz gminny,
często lepiej wykształcony od wójta i cieszący się większym autorytetem (Pietra
szek 1976).
Po odzyskaniu niepodległości, już w listopadzie 1918 r. stworzono nowe
struktury administracyjne. Dekretem Tymczasowej Rady Stanu Z 2 7 X I 1918 r.
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utworzono na terenie byłego Królestwa gminy („Dziennik Praw” z 1918 r. Nr 18,
poz. 48). Były to tak zwane gminy zbiorowe, składające się z kilku wsi i folwar
ków. Kluczowe dla gminy decyzje podejmowało zebranie gminne, do którego
dopuszczani byli wszyscy obywatele, którzy ukończyli 21 lat i od 6 miesięcy
zamieszkiwali w gminie. Zebranie to wybierało większością głosów radę skła
dającą się z 12 osób oraz wójta. Zebranie przyjmowało sprawozdanie rady
i uchwalało budżet. Warunkiem prawomocności tego zgromadzenia było uczest
nictwo połowy mieszkańców uprawnionych do głosowania — przepis ten często
paraliżował życie samorządowe (Łuczak 1973). Rada gminy, wybierana na
trzyletnią kadencję, wykonywała uchwały zebrania gminnego i zarządzała fi
nansami gminy, z czego zdawała sprawę przed zgromadzeniem. Największe
znaczenie w gminie miał wójt, wybierany bezpośrednio przez zebranie miesz
kańców. Wybierano dwóch ludzi: wójta i jego zastępcę, obaj otrzymywali nomi
nację starosty. Stanowisko wójta, podobnie jak sołtysa, było płatne, radni pełnili
swe funkcje honorowo. Do pomocy wójtowi rada gminy zatrudniała urzędników.
W grudniu 1918 r. utworzono samorząd powiatowy, któiy składał się z sejmiku,
wydziału powiatowego i starosty. W skład sejmiku wchodziło po 2 przedstawi
cieli gmin wiejskich i od 2 do 5 członków rad miejskich. Wydział powiatowy zło
żony ze starosty i 6 przedstawicieli sejmiku był organem wykonawczym, jego
kadencja trwała 3 lata.
Samorząd miał nieocenione zasługi w kształtowaniu świadomości narodowej
chłopów: ożywiając zainteresowanie lokalnym życiem publicznym, umacniał
poczucie przynależności regionalnej i narodowej. Te atuty sprawiły, że działacze
ugrupowań chłopskich w niepodległej Polsce zajadle walczyli w sejmie o rozsze
rzenie prerogatyw samorządów gminnych i powiatowych. Dodatkową motywa
cję stanowił fakt, że wpływy chłopskich działaczy we władzach samorządowych
były znaczne, a jak pisał działacz PSL „Wyzwolenie” : „kto opanuje rady gminne,
ten będzie miał wielką władzę w Polsce” (A. Waleron, za: Łuczak 1973). Poszcze
gólne stronnictwa ludowe różniły się jednak znacznie w pojmowaniu zadań
samorządu. Wszystkie jednak dążyły do zniesienia mało operatywnych zebrań
gminnych i zastąpienia ich radami gminy, które, jak sądzono, podejmowałyby
decyzje o wiele sprawniej. Partiom chłopskim nie udało się przeforsować zmian
w ordynacji wyborczej i wybory do władz samorządowych 1927 r. odbywały się
w zasadzie zgodnie z dekretem z 2 7 X I 1 9 1 8 r . Nowe zasady określono dopiero
w 1933 r. (Dz.U. R.P. z 1933 r. Nr 35, poz. 294). Po przewrocie majowym 1926 r.
samorządy starały się chronić swą niezależność przed wzmocnioną administra
cją państwową. Wówczas w periodykach stronnictw ludowych zwiększyła się
ilość publikacji, określających samorząd jako „najlepszą szkołę życia obywatel
skiego i przeciwwagę dla biurokratyzmu” 10. Pomimo że niewiele postulatów
partii chłopskich dotyczących samorządu zostało zrealizowanych, nie sposób
przecenić znaczenia tych starań zarówno dla ugruntowania dążeń samorządo
10 Program SL z 1931, w: Programy stronnictw ludowych. Zbiór dokumentów, oprać. S. Lato
iW . Stankiewicz, Warszawa 1969.
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wych na wsi, jak również ich wpływu na mentalność i wypracowywanie postaw
obywatelskich. Czas okupacji niemieckiej nie sprzyjał, co oczywiste, dążeniom
samorządowym.
Okres powojenny przyniósł ogromne zmiany legislacyjne. Polskę podzielono
na gminy podlegające powiatom, te ostatnie zaś województwom. W 1954 r.
gminy zostały zastąpione mniejszymi gromadami. Odsunięto od władzy ludzi
związanych z przedwojenną administracją terenową. Starano się zastąpić posta
cie ważne w lokalnym życiu publicznym nowymi ludźmi. Dopiero po roku 1956 r.
we władzach gromadzkich znów pojawili się przedwojenni działacze ludowi
(Markowska 1968). W dążeniu do ograniczonej samodzielności nawiązywali do
przedwojennych tradycji samorządowych. Minimalny wzrost samodzielności
administracji lokalnej, jaki był wynikiem tych starań, został przez władzę
centralną zneutralizowany posunięciami gospodarczymi, zmierzającymi ku cen
tralizacji. W 1956 r. zlikwidowano spółdzielnie — jedyne organizacje realizujące
ideę spółdzielczości w sferze gospodarczej, pozwalające na samodzielną inicja
tywę i będące szkołą samorządności. „Od początków funkcjonowania w Polsce
władzy socjalistycznej, wśród chłopów dominowała nieufność wobec tej władzy.
Wypływała ona przede wszystkim z obawy przed kolektywizacją” (Wilkin 1987,
s. 217). Obawy okazały się uzasadnione, gdyż po pierwszych latach parcelacji
majątków ziemiańskich i przydzielania ziemi chłopom polityka rolna państwa
skierowana została w kierunku kolektywizacji. Tworzenie Państwowych Gospo
darstw Rolnych, połączone z likwidowaniem dawnych form samorządnej spół
dzielczości, wzmagało nieufność i wrogość wobec posunięć władzy państwowej.
We wsiach pojawiali się tzw. inicjatorzy, np. sekretarz podstawowej komórki
PZPR, partyjny kierownik szkoły, PGR-u czy małego zakładu produkcyjnego
(Markowska 1968). Stawali się nową elitą wioskową, bowiem mieli faktyczne
możliwości decydowania o sprawach gminy, choć nie byli przez społeczność
wybierani. Ich pozycja i związany z nią autorytet opierały się na mianowaniu
przez władze zwierzchnie, mieszkańcom gminy byli narzucani. Czasem zdoby
wali uznanie mieszkańców, ale zawsze było w nim trochę strachu przed sankcją
ze strony instancji PZPR, która tych ludzi delegowała i której byli przedstawicie
lami. Dawna lokalna elita mogła jedynie poprzeć inicjatorów, jeśli chciała
zachować swoją pozycję. W efekcie można mówić o upadku tradycyjnych wio
skowych autoiytetów (Bystroń 1947). Ich rola została ograniczona do pozycji
autorytetu moralnego, ponieważ lokalna polityka leżała poza sferą ich wpływów.
Należy też podkreślić, że ewentualny autorytet w społeczności wiązany jest
bardziej z osobą piastującą daną funkcję niż z samą funkcją, co także wydaje się
być zmianą w stosunku do sytuacji opisywanej przez Bystronia.
Władze lokalne w okresie pięćdziesięciolecia powojennego był poddane sil
nym zależnościom pionowym przy konieczności sprostania powinnościom zwią
zanym z poziomym wymiarem ich działalności. Pojęciem „zorientowania
pionowego” Jacek Tarkowski (1994) określa: zasadę centralnego planowania;
hierarchiczne, pionowe podporządkowania w sferze gospodarczej oraz zasadę
demokratycznego centralizmu, jak wówczas określano kierowniczą rolę partii
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w sferze politycznej. Obowiązki wynikające z powinności względem mieszkań
ców gminy, takie jak mobilizacja zasobów lokalnych dla realizacji zadań wyzna
czonych przez szczeble wyższe czy regulacja lokalnych konfliktów, były trudne
do pogodzenia z pionowym uzależnieniem. Z tym problemem radzono sobie
poprzez łączenie funkcji, np. członka lokalnej egzekutywy PZPR i prezydium
powiatowej rady narodowej. Tego rodzaju powiązania utrwalane były przez
półformalne i nieformalne kontakty ważnych przedstawicieli PZPR z przedsta
wicielami władz lokalnych. W efekcie współpraca terenowych struktur PZPR
i prezydiów powiatowych rad narodowych (których członkowie też w większości
należeli do PZPR) pozwalała dosyć skutecznie połączyć zależności poziome —
pionowe. Tarkowski nazywa to rozwiązanie „małą koordynacją” . Wsparcie
powiatowych przedstawicieli PZPR-u dla lokalnych planów rozwoju pozwalało
na pewną samodzielność na szczeblu powiatu. Stawiało też niższe instancje
partyjne w roli siły pomocniczej, niezaangażowanej bezpośrednio. Z czasem tere
nowe egzekutywy PZPR zaczęły pełnić rolę arbitra w sporach na szczeblu lokalnym
(Gieorgica 1991 [2]). Często też wykorzystywano struktury partyjne w celu poparcia
lokalnych dążeń u władz wyższych — wojewódzkich lub centralnych.
Istotna zmiana organizacji władzy lokalnej dokonała się w 1972 r., kiedy to
na mocy ustawy z 29 listopada utworzono gminy — „podstawowe jednostki
podziału administracyjno-gospodarczego na terenach wiejskich, stwarzających
ze względu na swe rozmiary, potencjał gospodarczy i urządzenia odpowiednie
warunki dla kierowania rozwojem gospodarczym, społeczno-kulturalnym oraz
dla zaspokojenia potrzeb ludności” (Dz.U. Nr 49, poz. 312). W 1973 r. zreformo
wano strukturę administracyjną kraju. Zamiast powiatów i 22 województw
(17 województw i 5 miast wydzielonych) utworzono 2500 gmin, podległych wła
dzy 49 wojewodów. Reforma miała służyć między innymi centralizacji władzy
i pogłębieniu autorytaryzmu państwa (Tarkowski 1994). Zniesienie powiatów
spowodowało zmniejszenie potencjału gospodarczego i politycznego na szczeblu
lokalnym. Osłabienie pozycji wojewodów wobec władz centralnych i centralnych
instytucji branżowych pozwoliło na dominację wielkoprzemysłowych lobby
w polityce wewnętrznej. Pomimo deklaracji Edwarda Gierka na XVII Plenum
o wzmocnieniu gmin i miast, oceniano reformę jako krok w tył na drodze do
samorządności. W latach 1976-1977 doprowadzono do podporządkowania lo
kalnego przemysłu centralom wielkoprzemysłowym, co zubożyło władze lokal
ne. Podstawą budżetu gminy stały się dotacje centralne, którymi gminy nie
mogły zarządzać elastycznie. Niemożliwe stało się planowanie rozwoju, bowiem
otrzymywane zwykle pod koniec roku fundusze wymagały natychmiastowego
zainwestowania. W 1975 r. utworzono gminne rady narodowe (Dz.U. Nr 26,
poz. 139). Powoli gminy zaczęły dopracowywać się nowych struktur integracji
poziomej. Podobnie jak przed reformą, sprzyjała im koncentracja funkcji kierow
niczych: I sekretarz Komitetu PZPR zgodnie z dyrektywą Krajowej Konferencji
PZPR z 1973 r. zostawał przewodniczącym gminnej rady narodowej; zastępcą
przewodniczącego gminnej rady narodowej zostawał w gminach wiejskich pre
zes lokalnego komitetu ZSL; I sekretarz PZPR lub naczelnik przewodniczył
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społecznemu komitetowi Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej (ORMO) itd.
Na lokalny aktyw składali się także dyrektorzy szkół, kółek rolniczych (SKR-ów),
gminnej spółdzielni i PGR-ów. Decyzyjne możliwości gminnych rad narodowych
były nikłe, jednak ich znaczenie dla dzieła integracji lokalnej było dość duże.
Mechanizmy integracyjne nadal umacniano na drodze powiązań personalnych
oraz w czasie formalnych i półformalnych spotkań i narad. W latach siedem
dziesiątych w gminie rządził duumvirat (Tarkowski 1994), składający się z na
czelnika gminnej rady narodowej — „monokratycznego kierownika administracji
lokalnej” (tamże) i I sekretarza Podstawowej Organizacji Partyjnej (POP) PZPR.
Dominującą pozycję miał oczywiście ten drugi, co wynika z „kierowniczej roli
partii” , tj. specyficznych uprawnień komitetów PZPR oraz niejasności tych
uprawnień, budujących przekonanie o wszechmocy partii. Dominację wspierał
także system nomenklatury czy stanowisk kierowniczych, obsadzanych po
konsultacji z odpowiednim przedstawicielem PZPR. System nomenklatury był
pewnym wsparciem dla integracji poziomej. Dyrektorzy zakładów funkcjonują
cych na terenie gminy (np. PGR-ów) podlegali władzom zjednoczenia, ale
i lokalnej instancji PZPR. I sekretarz Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR
miał w gminie szerokie możliwości decyzyjne, był też osobą najlepiej poinformo
waną i posiadał kontakty umożliwiające mu przeforsowanie swoich celów.
Gminny duumvirat nie zawsze był zgodny, jego dobra współpraca zawsze
sprzyjała rozwojowi gminy.
W latach kryzysu gospodarczego (1975-1980) jeszcze bardziej cenne stały się
dobre personalne kontakty lokalnych włodarzy z władzą zwierzchnią, zwane
„układami” . Stały się one najważniejszą drogą realizowania zamierzeń lokal
nych: „ośrodek władzy przesuwał się poza sceny formalne, do małych, nieformal
nych grup, skupiających osoby dysponujące kluczowymi zasobami decyzyjnymi”
(tamże, s. 191). W tych warunkach wzrosło bardzo znaczenie organizagi partyjnej,
postrzeganej jako uprawnionej do podejmowania wszelkiego rodzaju decyzji, do
kontroli i ingerencji we wszystkie dziedziny życia społeczności, natomiast wolnej
od odpowiedzialności przed społecznością. W efekcie lokalna instancja partyjna
była uważana za centrum władzy w gminie. Zmiana tej sytuacji dokonała się
w 1980 r. Po wyborach w PZPR doszło do znacznych zmian w składach sekreta
riatów i egzekutyw lokalnych komórek partyjnych. Destabilizacja kadrowa osła
biła organizacje partyjne, które w większości wybrały taktykę wycofania się
z życia politycznego w gminach. Na tym tle wzięła górę administracja terenowa.
Sytuacja kryzysu gospodarczego nie pozwalała na inwestycje, toteż wzmocnienie
mechanizmów integracji poziomej wykorzystywano przede wszystkim dla po
prawy zaopatrzenia (tamże). Uchwała Rady Państwa z 19 III 1981 r. w sprawie
umocnienia samorządu mieszkańców wsi potwierdzała istnienie samorządu
terytorialnego na poziomie sołectwa. Zgodnie z Uchwałą rada sołecka składała
się między innymi z osób reprezentujących organizacje polityczne. Samorząd
miał współdziałać z tymi organizacjami, zapewniając „socjalistyczne stosunki
współżycia w sołectwie” (Gieorgica 1991 [2], s. 43). Ustawa z 20 VII 1983 r.
O systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 41, poz. 185)
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czyni władzę lokalną szczególnie ważną płaszczyzną współdziałania PZPR
z sojuszniczymi stronnictwami politycznymi. Ordynacja wyborcza do rad naro
dowych z 13 II 1984 r. (Dz.U. Nr 8, poz. 32) przyznaje prawo zgłaszania kandy
datów na radnych PZPR~owi i stronnictwom sojuszniczym (na wsi — ZSL). PZPR
miała prawo wystawiania kandydatów do władz lokalnych, a także kontrolowa
nia i oceniania ich działalności. Miała także możliwość ich odwołania. W efekcie
pełniła funkcję „inspiracyjno-kontrolną w systemie władzy lokalnej” (Gieorgica
1991 [2], s. 35). Wśród pracowników administracji niższego szczebla, lokalnej
kadry kierowniczej i nauczycielskiej procent członków PZPR był stosunkowo
duży. Nie tylko dlatego, że przynależność na tych stanowiskach była wymagana,
ale również dlatego, że w małych społecznościach wiejskich nie było innej
alternatywy dla człowieka z wykształceniem średnim ogólnym czy wyższym.
Tym, co popychało do członkostwa w Partii, była potrzeba aktywności, chęć
działania. „Szeroko pojęta monostruktura władzy w końcu lat siedemdziesią
tych wchłonęła w siebie bez mała wszystkich, którzy mieli predyspozycje do
działania społecznego i politycznego oraz chcieli je realizować” (Chłopecki 1990,
s. 145). Lokalna elita w większości należała do PZPR. Przynależność partyjna to
nie tylko udział w zebraniach i szkoleniach, ale także w sytuacjach nieformal
nych, towarzyskich. Trudno więc było pretendować do lokalnej elity i zachować
postawę oportunistyczną. Najczęściej członkowie gminnych organizacji partyj
nych wyznawali zasadę: „bliżej życia — dalej ideologii” (tamże, s. 146). Najczęściej
w ograniczonym stopniu dostrzegali światopoglądowe konsekwencje przynależ
ności partyjnej. Zwykle starali się unikać natrętnej propagandy ideologicznej,
wiedząc, że nie przyczynia im to poparcia społecznego. Ideologiczny dystans,
często umniejszany przez samych członków PZPR, bywał nieco zacierany przez
więzi sąsiedzkie, koleżeńskie, krewniacze.
Krótkotrwała działalność „Solidarności” Rolników Indywidualnych, zareje
strowanej we wrześniu 1981 r., zdelegalizowanej w grudniu 1981 r., spowodo
wała, że jej postulaty dotyczące samorządów wiejskich nie zostały zrealizowane.
Program „Solidarności” Rolników Indywidualnych skupiał się raczej na popra
wie ekonomicznej sytuacji rolnictwa: opłacalności produkcji, korzystnego puła
pu minimalnych cen i niskiego oprocentowania kredytów. W mniejszym stopniu
stanowił alternatywną koncepcję zarządzania gminą.
Wprowadzenie stanu wojennego spowodowało wzrost społecznego poczucia
zagrożenia i uczyniło z bezpieczeństwa socjalnego jedną z najwyżej cenionych war
tości (Marody 1987). Umocniło to w świadomości Polaków ideę państwa opiekuń
czego i bezradnego społeczeństwa11. W 1990 r. zapotrzebowanie na silną,
paternalistyczną władzę centralną jeszcze wzrosło. Oczekiwano władzy, która „dopil
nuje lokalnych urzędników i nie pozwoli im krzywdzić szarych ludzi” (Boczkowski
1990, s. 151). Co najdziwniejsze, umacnianie się takiej postawy zbiegło się w czasie
ze zmianami administracyjno-prawnymi, mającymi na celu decentralizagę.
11 W 1985 r. w badaniach OBOP-u 62% badanych opowiedziało się za takim modelem państwa
opiekuńczego (Marody 1987, s. 123).
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8 III 1990 r. uchwalono Ustawę o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16,
poz. 95). W założeniach miała ona aktywizować mieszkańców gmin do wzięcia
spraw w swoje ręce, do zainteresowania sprawami społeczności i zaangażowa
nia w zarządzanie finansami gminy, w opracowanie programu rozwoju i dzia
łalność na rzecz wspólnego dobra. Zgodnie z Ustawą przestrzeń publiczna gminy
miała być miejscem przenikania się sfery politycznej i sfery publicznej. Do tej
pierwszej należy: rada gminy (władza uchwałodawcza), zarząd rady gminy
(władza wykonawcza), wójt (władza wykonawcza), sekretarz urzędu, urzędnicy
na kierowniczych stanowiskach (techniczne wsparcie władzy wykonawczej) oraz
partie polityczne. Sferę publiczną stanowią: radni (jako reprezentanci społecz
ności), Związek Zawodowy „Solidarność”, w roku 1990 Komitet Obywatelski (KO),
niezależne stowarzyszenia, redaktorzy prasy lokalnej oraz niezrzeszeni mieszkańcy
komentujący lokalne wydarzenia. Jak wynika z Ustawy, rada gminy jest ciałem
decyzyjnym. Zatwierdza coroczny budżet, przedkładany przez zarząd i wójta; orze
ka zadania inwestycyjne; decyduje o wysokości podatku od nieruchomości i od
gruntów, ma możliwość ustalania prawa lokalnego; decyduje o przejęciu lub zbyciu
majątku na rzecz gminy. Rada stanowi forum, na którym ścierają się opinie
i negocjuje się optymalne rozwiązania. Pełni także funkcje kontrolne wobec podle
głej jej władzy wykonawczej. Radny ma reprezentować interesy grup społecznych.
Powinien też zapewniać przepływ informacji pomiędzy radą a społecznością. Rad
nego nie można odwołać w czasie trwania kadencji, może się podać do dymisji sam.
Uchwały podjęte przez radnych wykonuje zarząd i wójt. Zarząd rady gminy pełni
wraz z wójtem funkcje władzy wykonawczej. O ile naczelnik rady narodowej był
w zasadzie władzą jednoosobową, obecnie jest ona sprawowana kolektywnie przez
zarząd, którego przewodniczącym jest wójt. Zarząd składa się z kilku radnych,
wybranych przez radę. Członkowie zarządu pełnią swe funkcje społecznie, tylko
wójt jest etatowym pracownikiem administracji państwowej. Wójt kieruje pracą
zarządu, wykonuje uchwały rady i postanowienia zarządu. Urząd gminy jest na
rzędziem umożliwiającym wójtowi wykonywanie zadań wytyczonych przez radę
oraz spełniającym przypisane mu prawnie obowiązki.
Ideały przyświecające twórcom Ustawy o samorządzie terytorialnym zostały
zrealizowane w ograniczonym zakresie. Rzeczywiste zaktywizowanie społecz
ności gminnych przyniosły wybory lokalne 1990 r. Były to pierwsze po wojnie
wybory niekontraktowe, do których kandydatów nie wystawiały organizacje
ideologiczne (PZPR i na wsi ZSL). Zgodnie z Ordynacją do rad gmin (Dz.U. Nr 16,
poz. 96) kandydować mógł każdy, kto ukończył 21 lat i uzyskał poparcie 15 osób
dla swojej kandydatury. Wszyscy zameldowani w gminie mogli wybierać odpo
wiednią do liczby mieszkańców liczbę radnych. Radni na jednej z pierwszych
sesji rady mieli wybrać wójta i przewodniczącego rady. Wybory odbywające się
w maju 1990 r. były okresem niezwykłego w okresie powojennym zaangażowa
nia lokalnych społeczności. Głównym powodem było zaistnienie — po raz
pierwszy po wojnie — alternatywy dla dotychczasowej elity władzy. Funkcję taką
pełniły Komitety Obywatelskie. Były to zrzeszenia ludzi popierających ideę
„Solidarności” na szczeblu lokalnym. Zostały powołane w 1989 r. przez władze
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NSZZ „Solidarność”, w celu wsparcia solidarnościowych kandydatów w kampa
nii wyborczej do sejmu 1989 r. Jesienią 1989 r. Komitety Obywatelskie zostały
formalnie rozwiązane przez kierownictwo „Solidarności” . Mimo to odegrały
ogromną rolę w wyborach samorządowych: „w początkach 1990 r. Komitety
Obywatelskie przystąpiły do organizowania wyborów samorządowych i w kró
tkim czasie stały się najsilniejszym ośrodkiem na politycznych scenach lokal
nych” (Jałowiecki 1990, s. 10). W tym samym roku formalnie rozwiązano PZPR.
Jej kandydaci często stawali do wyborów jako bezpartyjni, choć dla społeczności
gminy, w której startowali, ich przekonania i powiązania były oczywiste. Nowo
powstała partia postkomunistyczna — Socjaldemokracja Rzeczpospolitej Polskiej
(SdRP) nie przyciągnęła wielu dawnych działaczy PZPR — nie przyjęli oni członko
stwa tej partii, ale w wyborach głosowali na jej kandydatów. W efekcie po rozwią
zaniu PZPR „cechą charakterystyczną lokalnych scen politycznych była (...)
nieobecność nowych partii politycznych, które pojawiły się na scenie ogólnopol
skiej” (tamże, s. 15), bowiem „nie było dla nich społecznego zaplecza w postaci
wykształconych warstw i klas społecznych” (tamże, s. 53). Jedyną widoczną w gmi
nach wiejskich partią był PSL, będący prostą kontynuacją ZSL-u. Brak ofiqalnie
zarejestrowanych struktur partyjnych dotyczył „oficjalnej” sfery życia politycznego
w gminie. W „nieofiqalnej” sferze świadomości społecznej lokalna scena polityczna
jawiła się w roku 1990 jako spolaryzowana. Istniały tylko dwie liczące się siły:
postkomunistyczna (formalnie — bezpartyjna) i związana z Komitetem Obywatel
skim (także nie wykazująca żadnej przynależności partyjnej). Kampania wyborcza
przebiegała w atmosferze rozbudzonych nadziei społecznych wiązanych z ewentu
alnym przejęciem władzy lokalnej przez Komitety Obywatelskie. Oczekiwano zmia
ny skompromitowanych elit, uzdrowienia stosunków międzyludzkich, ograniczenia
autorytaryzmu władzy. Zwolennicy kontynuacji władzy przez dawne ekipy nie
angażowali się zbytnio w kampanię przedwyborczą (tamże, s. 87-88). Natomiast
Komitety Obywatelskie prowadziły kampanię bardzo aktywnie. Wykorzystywano
przede wszystkim szyld „Solidarności”, posługiwano się hasłami programowymi,
a jeszcze częściej odwoływano się do cech kandydatów, takich jak: uczciwość,
profesjonalizm, nieuwikłanie w dawne struktury. Nie stroniono także od dyskredy
towania przeciwników. Kandydaci zwykle używali wielkich słów, upowszechnio
nych przez media, jak: demokraqa, wolność, przedsiębiorczość, samorządność.
Zwykle te pojęcia abstrakcyjne mieszały się z konkretnymi problemami lokalnymi,
którym kandydat miał zaradzić. Kandydaci w słabym stopniu orientowali się, na
czym owa samorządność, demokracja, wolność ma rzeczywiście polegać i jak ją
realizować. W gminach wiejskich hasła rozliczeniowe nie miały takiej chwytliwości,
jak w miastach. W małej społeczności, gdzie kontakty są bardzo personalne, czło
nek nomenklatury był także sąsiadem, kolegą ze szkoły, krewnym — to powodo
wało erozję stereotypu komunisty-wroga. Na wsi fakt przynależności do dawnej
PZPR rzadziej dyskwalifikował kandydata. Natomiast nieudolność, korupqa lub
aroganqa dotychczasowych władz lokalnych z reguły przesądzała o wygranej Ko
mitetu Obywatelskiego. Korzystne dla przedstawicieli KO było uzyskanie popar
cia proboszcza parafii, co zwiększało ich popularność i zaufanie społeczne. Wielkim
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atutem wyborczym było posiadanie kandydata, mogącego poszczycić się sukce
sem np. w sferze gospodarczej. Jego gospodarcza skuteczność rodziła nadzieje
na to, że przyczyni się do poprawy losu całej społeczności.
Komitety Obywatelskie wygrały w wielu gminach i one dominowały w radach
gminnych kadencji 1990-1994 (m.in. badanych w ramach kontynuacji progra
mu „Rozwój regionalny — rozwój lokalny — samorząd terytorialny”). Warto
zatem przyjrzeć się bliżej tym społecznym stowarzyszeniom. „Większość Komi
tetów Obywatelskich ma (...) związkowy rodowód, chociaż ich skład został
znacznie poszerzony o przedstawicieli środowisk wiejskich «Solidarności» Rol
ników Indywidualnych oraz o osoby, które, mimo że nie działały poprzednio
w ruchu solidarnościowym, to równocześnie nie splamiły się współpracą z daw
nym establishmentem. W środowiskach lokalnych członkowie Komitetów Oby
watelskich to przede wszystkim inteligencja humanistyczna, rzadziej
techniczna, oraz bogatsi chłopi (...). Wyraźnie mniejszy jest natomiast udział
robotników. Komitety Obywatelskie są słabo ustrukturyzowane wewnętrznie
i nie mają zdecydowanego oblicza politycznego. Czynnikiem spajającym jest
przede wszystkim, przynajmniej werbalnie, etos «Solidarności», pragnienie głę
bokich zmian w życiu społecznym i walka ze starym porządkiem, personifikowanym poprzednio przez PZPR, a obecnie przez «nomenklaturę», a ściślej
«dawną nomenklaturę». Brak jasno zdefiniowanego przeciwnika powoduje, że
ataki na ową «nomenklaturę» mają często chaotyczny charakter i ich nasilenie
zależy od lokalnych układów. (...) Komitety Obywatelskie nie mają konkretnego
oparcia społecznego, a ludzie je popierający są «wszędzie i nigdzie». Komitety
nie reprezentują także żadnych określonych interesów żadnej konkretnej klasy
czy warstwy społecznej. Reprezentują tzw. interes ogólnospołeczny, który w ska
li lokalnej dotyczy bardzo niewielu spraw. (...) Tymczasem zaś dominująca
ideologia Komitetów Obywatelskich ma charakter socjalistyczny. Głoszone są
hasła egalitaryzmu, dobra ludzi pracy, walki z bogaceniem się kosztem innych
(tak jak by można się było bogacić własnym kosztem), jakości życia, wartości
ekologicznych, mieszkań dla wszystkich, równego dostępu do oświaty, służby
zdrowia itp., których to wartości realny socjalizm nigdy nie zrealizował, ale
spowodował głęboką ich interioryzację w świadomości powszechnej. Równocze
śnie słowo «socjalizm» zostało wyklęte i każdy wystrzega się, by go przypadkiem
nie wypowiedzieć” (tamże, s. 52-53). „Wspólną płaszczyzną działania komite
tów była negacja istniejącej rzeczywistości i chęć przyczynienia się do stworzenia
nowego ładu społecznego. Jaki to ma być jednak ład, trudno powiedzieć. (...)
Programy wyborcze Komitetów Obywatelskich zawierają implicite treści socjali
stycznego ładu społecznego «bez socjalizmu». Identyczne deklaracje składa
strona przeciwna. Wydaje się więc, że Polaków różni bardziej przeszłość niż
stosunek do przyszłości” (tamże, s. 117). Ta bardzo trafna uwaga dawała pewną
nadzieję na możliwość współpracy przeciwstawnych ugrupowań, zwłaszcza że
nie we wszystkich gminach wygrały Komitety, a jeśli nawet wygrały, w skład
rady oprócz ich członków wchodzili także bezpartyjni, dawniej związani z PZPR.
W tych gminach, gdzie kontynuowano dawny układ władzy, zwykle w radzie
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zasiadali również przedstawiciele Komitetów Obywatelskich. W większości
gmin dominował układ mieszany, a rady gminne składały się z przedwybor
czych adwersarzy. Ci z nich, którzy byli radnymi przed 1990 r., mieli znacznie
lepszą wiedzę, zarówno dotyczącą prawa i przepisów regulujących życie gminy,
jak i pewną praktykę w zarządzaniu finansami gminy czy programowaniu in
westycji. Wiedzieli o tym, że sprawy gminne załatwiane są w ramach siatki
skomplikowanych powiązań, o których nowi radni mieli jedynie mgliste wyobra
żanie. Atutem tych ostatnich było nieuwikłanie w dawne układy, co budziło
nadzieje wyborców na zmianę stosunku władzy do mieszkańców. W rok po
wyborach — w 1991 r. atmosfera pracy w radach poprawiła się w porównaniu
z okresem tuż po wyborach. Dostrzegano większą dostępność władzy i częściową
likwidację klik sprzed 1989 r. (Jałowiecki 1991). Pogorszyła się natomiast
kondycja finansowa gmin, których możliwości były znacznie mniejsze od potrzeb
i zadań zleconych. Do trudnej sytuacji finansowej przyczyniła się również nie
jasność i zmienność przepisów. Próbując opisać stan świadomości społecznej
w 1991 r. można stwierdzić, że mieszkańcy postrzegali władzę jako częściowo
wyalienowaną ze społeczności12. Radni orientowali się bardziej na wewnętrzny
układ władzy niż na społeczność, co było odbierane jako nadużywanie pokłada
nego w nich zaufania wyborców. Na scenie politycznej nadal brak nowo powsta
jących partii, co było odzwierciedleniem braku zainteresowania sprawami
publicznymi i zagubienia w rzeczywistości życia politycznego bardziej skompli
kowanego niż system jednopartyjny. W efekcie w latach 1990-1994 wzrasta
popularność jedynej partii widocznej w życiu wsi — PSL-u.
Nowością, która pojawiła się w życiu politycznym po 1990 r., było podkreśla
nie regionalności, lokalności. Była to zupełnie nowa strategia, bowiem „w okre
sie powojennym nic nie sprzyjało utrwalaniu tradycji regionalnych. (...) Lokalni
liderzy czując się w większym stopniu lokalnymi funkcjonariuszami scentrali
zowanej monostruktury władzy aniżeli działaczami regionalnymi, nie odwoły
wali się ani nie nawiązywali do tradycji. Przeciwnie — nierzadko zacierali ich
ślady” (Chłopecki 1990, s. 155). Od 1990 r. wnioski o dotację, formułowane
przez władze gminy, podkreślały regionalną specyfikę. Tak rozumiana lokalność
stała się elementem promocji gminy. Przyglądając się zmianom przepisów
dotyczących funkcjonowania gminy w latach 1990-1994, można mówić o wy
cofywaniu się z realizacji postulatu samorządności. Podobnie przegląd progra
mów partii pod kątem samorządu terytorialnego pozwala stwierdzić, że
„zwolennicy idei «samorządnej Rzeczpospolitej» przebijali się tu i ówdzie, ale
zasadniczo rzecz biorąc nie byli oni ani w czołówce, ani nie stanowili programo
wej konkurencji dla odgórnych recept uzdrowienia gospodarki i państwa” (Gieorgica 1995, s. 161).
Wybiegając myślą w przód, nadzieje na wzmocnienie samorządów należy
wiązać z poprawą sytuacji gospodarczej. „Oparciem dla samorządu może być
12 Informacje te podaję za: Między nadzieją a rozczarowaniem... 1991, s. 57, na podstawie badań
W Gumuiy.
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bowiem tylko niezależna ekonomicznie warstwa społeczna wytwarzająca kapi
tał, a więc solidne wartości gospodarcze, a nie nastawione rewindykacyjnie
i zanarchizowane kategorie pracowników najemnych” (Jałowiecki 1990, s. 142).
Wypada się zgodzić z tą myślą i ufać, że procesy gospodarcze i społeczne poto
czą się tak właśnie, bowiem umacnianie się lokalnych samorządów, ich zamoż
ność i coraz szersze kompetencje stanowią konieczną ramę dla budowania
zaangażowania obywatelskiego gminnych społeczności.
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Lokalna społeczność wiejska
w Polsce w końcu X X wieku

W ujęciu socjologicznym społeczność lokalna jest to „twór obejmujący ogół
mieszkańców określonego terytorium, stanowiący grupę społeczną o złożonym
układzie powiązań i uzależnień, wspólnych interesach, systemie przyjętych
norm i wartości oraz świadomości swej odrębności” (Gałęski 1965, s. 147) .
Dla potrzeb swoich badań proponuję nieco inne rozumienie lokalności. Spo
łeczność lokalna to grupa ludzi zaangażowanych w dyskurs toczący się wokół
wspólnych dla niej spraw1
14. Jest to grupa omawiająca problemy mikroprzestrzeni
3
publicznej. Są to ludzie dyskutujący o aktualnych wydarzeniach, komentujący
wybory lokalne, krytycznie oceniający poczynania aktorów mikrosceny politycz
nej. W sytuacji gdy najmniejszą przestrzenią publiczną w Polsce jest gmina,
„dyskutująca społeczność” obejmuje mieszkańców gminy.
Aby zrozumieć współczesną, polską gminę wiejską, trzeba obrać za punkt
wyjścia model chłopskiej kultury tradycyjnej, w którym bez wątpienia tkwią jej
korzenie. Cechą konstytutywną tradycyjnej społeczności wiejskiej była izolacja.
Niski poziom wykształcenia, niełatwy dostęp do informacji czyniły ją dosyć
zamkniętą i „zorientowaną na życie wewnętrzne” (Thomas, Znaniecki 1976, t. 2,
s. 120). Integralność była tym większa, że wieś była wówczas w zasadzie
samowystarczalna, „obejmująca wszystkie prawie funkcje życia zbiorowego
swych członków” (Czarnowski 1956, s. 173). Trwałość osadnicza oraz silne
więzi społeczne sprawiały, że społeczność pełniła także funkcję strażnika trady
cyjnego systemu wartości i wzorów zachowań. Wzory te były odrębne dla
różnych warstw silnie zhierarchizowanej ludności wiejskiej. Czynnikiem hierarchizującym była przede wszystkim zasobność, mierzona ilością posiadanej ziemi
i bydła. „Ziemia była nie tyle wartością ekonomiczną, co społeczną; nie dochód,
lecz wielkość gruntu decydowała o statusie i prestiżu społecznym rodziny”
(Burszta 1976, s. 443). Różnice pomiędzy gospodarzami a robotnikami rolnymi

13 O społeczności lokalnej i jej specyfice pisali m .in.: Redfield 1967; Duncan 1986; Jałowiecki 1989;
Szczepański 1992; Tarkowski 1994.
14 Podobnie społeczność lokalną rozumiała Perle Mohl (1997).
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były bardzo eksponowane (Czarnowski 1956)15. Społeczność wioskową charak
teryzował familizm (Burszta 1976). Familia, czyli wielka rodzina, dbała o utrzy
manie rangi społecznej swoich członków i promowanie współbraci przez osoby
pełniące ważniejsze funkcje. Ważnym elementem modelu tradycyjnego był sy
stem patriarchalny. Familizm połączony z układem patriarchalnym wspierał
istniejące wśród chłopów zależności patron — klient (Czarnowski 1956, s. 171)16.
Polegały one na oddawaniu się w opiekę zamożnego gospodarza przez jego mniej
zamożnych lub ubogich sąsiadów, w zamian za określone usługi czy przysługi,
a przede wszystkim w zamian za całkowitą lojalność i poparcie.
Po odzyskaniu niepodległości można mówić o wkraczaniu na wieś ponadlokalnych, ogólnonarodowych organizacji i instytucji (Burszta 1976). O ile powią
zania rodzinne i sąsiedzkie budowały wspólnotę wioskową, zadaniem organizacji,
takich jak „Wici” czy „Strzelec” , było umacnianie świadomości narodowej
i orientowanie chłopów na wspólnotę szerszą niż wiejska. Wprowadzenie wybo
rów powszechnych spowodowało, że potrzebą chwili stało się przygotowanie
chłopów do udziału w życiu publicznym. Organizacje młodzieżowe, partie ludo
we dbały o edukację patriotyczną i powolne wypracowywanie cnót obywatel
skich wśród światlejszych chłopów. Zmniejszała się izolacja wsi, nasiliła
migracja do miast, podniósł poziom wykształcenia. W społecznościach wiejskich
tworzyła się grupa ludzi aktywniejszych gospodarczo, kulturalnie, politycznie,
która była w stanie aktywnie włączyć się w życie publiczne.
Po II wojnie światowej na wsi nastąpiły zasadnicze zmiany. Najważniejszą
z nich było przewartościowanie statusu chłopa w kategorię zawodową rolnika.
Źródła utrzymania mieszkańców wsi stały się bardziej zróżnicowane. Bezrolni
chłopi podjęli pracę jako robotnicy w licznie powstających, niedużych zakładach,
lokowanych w pobliskich miasteczkach. Małorolni stali się chłoporobotnikami
(Gałęski 1963). Wielu mieszkańców wsi znalazło zatrudnienie w powstałych
w 1949 r. Państwowych Gospodarstwach Rolnych. Zmienił się tryb życia pra
cownika rolnego, który, podobnie jak robotnik, zyskał prawo do czasu wolnego,
do urlopu — kategorii nie funkcjonujących w tradycyjnej kulturze ludowej (Bur
szta 1976). O ile zmiany trybu życia w małym stopniu dotyczyły rolników
indywidualnych, będących posiadaczami własnych gospodarstw, zmiana statu
su chłopa w kategorię zawodową dotyczyła ich także. Rolników indywidualnych
cechowała znaczna nieufność wobec władzy socjalistycznej, gdyż obawiali się
dążeń do kolektywizacji na wzór radziecki (Wilkin 1987). Stosunek władzy do
nich był odwzajemnieniem braku zaufania i wyrażał się w mnożeniu trudności.
15 W 1931 r. na wsi polskiej zamieszkiwało 69% gospodarzy, 12% robotników rolnych oraz ok. 19%
ludności nierolniczej, podejmującej najczęściej prace sezonowe, czasem zatrudnionej w położonym
w sąsiedztwie większym mieście.
16 Zjawisko „klientyzm u” czy inaczej „patronatu” znane było już w czasach antycznych. Charakte
rystyczne było dla polskiej kultury szlacheckiej XV I-XV III w. (Mączak 1994). W kulturze chłopskiej
występowało w nieco odmiennej formie (Czarnowski 1956; Burszta 1976). Współcześnie omawiane
jest przez R. D. Putnama (1995) w odniesieniu do realiów włoskich oraz, bardziej uniwersalnie,
przez A . Hirschmana (1997).
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Jednakże, jak twierdzi Hann (1985), to właśnie rolnicy byli grupą, która prze
chowała wartości tynkowe w okresie socjalizmu. Praca w PGR-ach, praca chło
porobotnika nie tylko zmieniały obyczajowość związaną z tradycyjnym
pojmowaniem kondycji rolnika jako pewnego rodzaju powołania, lecz także
podważały tradycyjny system wartości i obraz ładu nie tylko społecznego. Uczyły
wiaty w opiekuńczą rolę państwa. Państwo postrzegane było jako wielki praco
dawca. Praca była obowiązkiem wszystkich i nigdy w zakładach państwowych
jej nie brakowało. Instytucje państwowe zapewniały zabezpieczenie socjalne.
Działy socjalne w zakładach pracy i PGR-ach troszczyły się o zagospodarowanie
czasu wolnego, rozrywkę i rekreację swoich pracowników. Darmowa służba
zdrowia, szpitale, sanatoria „należały się” bez konieczności wpłacania pieniędzy
do kasy chorych czy innego typu instytucji asekuracyjnych, działających przed
wojną. Ta sytuacja wspierała bierność, osłabiała inicjatywę i chęć samoorgani
zowania się. Powstałe po wojnie spółdzielnie, tworzone przez rolników, poddane
zostały przymusowemu nadzorowi monopolistycznych zrzeszeń, co umocniło
przekonanie o nieskuteczności działań oddolnych. Kółka rolnicze, koło gospo
dyń wiejskich, spółdzielnie — wszystkie tworzone przez rolników stowarzysze
nia szybko ulegały instytucjonalizacji i tylko w bardzo ograniczonym zakresie
można je uznać za ośrodki zaangażowania i samoorganizacji mieszkańców wsi.
Kolejną istotną zmianą było nasilenie się migracji ludności wiejskiej do miast.
Ten długotrwały i powszechny proces nigdy wcześniej nie przybrał w Polsce
takich rozmiarów, jak w latach powojennych. Jedną z przyczyn była dostępność
edukacji, umożliwiającej zdobycie zawodu pozwalającego na utrzymanie się
w mieście. W efekcie wieś wyludniała się, co stało się bardzo wyraźne w latach
osiemdziesiątych.
Realizacja socjalistycznego „Projektu” (Marody 1991 [1]) w społecznościach
wiejskich zaowocowała zniszczeniem dawnej hierarchii autorytetów i zastąpie
niem ich przez ludzi zaangażowanych „w służbie systemu” . Po wojnie na wsi
pojawiły się organizacje ideologiczne, takie jak PZPR, ZSL, SZMW (Socjalistycz
ny Związek Młodzieży Wiejskiej). Danuta Markowska (1968) nazwała ten proces
wymianą elity. Nową elitę w społeczności lokalnej stanowili ludzie związani
z PZPR (rzadziej ZSL) i władzą administracyjną, instytucjami w znacznym stop
niu przenikającymi się. Do tej grupy należał: naczelnik, członkowie rady, pra
cownicy urzędu gminy, dyrektor szkoły i gminnego ośrodka kultury, dyrektor
PGR-u, gminnej spółdzielni, kierownicy zakładów działających na terenie gmi
ny, SKR-ów, czyli kółek rolniczych oraz sekretarze podstawowych komórek
partyjnych. W efekcie na wsi prawie wszyscy ludzie z wyższym wykształceniem
(lub średnim niezawodowym) należeli do Partii lub ZSL-u.
Doniosłą zmianą w stosunku do rzeczywistości przedwojennej było wprowa
dzenie systemu rozdzielnictwa centralnego (Tarkowski 1994). Nawozy, maszyny
rolnicze, odżywki dla zwierząt hodowlanych rozprowadzane były na zasadzie
przydziału. Przydział musiał być poświadczony przez organizacje tzw. społeczne,
np. ZSL, ZMW. Wszystkie produkty potrzebne rolnikowi i hodowcy były dystry
buowane w sytuacji permanentnego niedoboru. Toteż dla celów pragmatycznych
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wielu rolników zostawało członkami ZSL. System rozdzielnictwa centralnego
stwarzał sytuację rywalizacji o dobre kontakty — „znajomości” , tworząc swo
istą odmianę relacji patron — klient. Pozycję patrona zyskiwali ci najlepiej
ustosunkowani, a więc przede wszystkim przedstawiciele i członkowie organi
zacji ideologicznych.
Stosunek do władzy w okresie powojennym wynikał z doktryny marksistow
skiej, wyraźnie oddzielającej partię od społeczeństwa. Ludzie to „nieoświecone
masy” , zarządzane przez „awangardę proletariatu, czyli partię” (Marody 1987,
s. 132). Proces decyzyjny i związane z nim ścieranie się różnych stanowisk nie
były udostępniane społeczeństwu. „Polityka postrzegana [była] przede wszyst
kim jako produkt, a nie jako proces, [była] czymś, z czego efektami jednostka
styka się na każdym kroku, w powstaniu tych efektów nie uczestnicząc” (tamże,
s. 134). Świat władzy jawił się jako zamknięty, ludzie władzy jako odgórnie do
niej desygnowani. Polityka była „obszarem pozostającym poza zasięgiem wpły
wu pojedynczego człowieka, polem działania odrębnej kasty ludzi specjalnie do
tego wytypowanych, którzy ją uprawiali i z tego żyli (tamże). Ludzie władzy
posługiwali się odmiennym językiem, korzystali z informacji niedostępnych dla
zwykłego człowieka, działali według zasad różnych niż te, które obowiązują
w świecie zwykłych ludzi” (tamże, s. 134). Dostrzegano ich demoralizagę: korup
cję, złodziejstwo, prywatę i zupełną bezkarność (tamże, s. 175). O ich świecie wiado
mo było, że największym kapitałem są w nim kontakty z ludźmi mającymi bardziej
bezpośredni wpływ na decyzje. Ważne było, aby mieć dojścia, układy, znajomości.
Kontakty te były cenne, a dostęp do nich bardzo ograniczony. Często padające
określenie „klika” podkreśla ekskluzywny charakter grupy, informuje także o jej
znacznym zintegrowaniu (tamże, s. 87). Dotyczy to nie tylko instytucji centralnych,
ale także lokalnych, postrzeganych przez przeciętnego obywatela jako świat „nie
przyjazny, chroniący się przed nim za murem absurdalnych przepisów i sprzecznych
ze zdrowym rozsądkiem wymagań. Świat, który trzeba każdorazowo obłaskawiać
pochlebstwami, przekupywać łapówkami lub poskramiać groźbą, by wymusić
nań załatwienie sprawy, z którą się przychodzi. Przy braku odpowiednich środ
ków jednostka była wobec niego całkowicie bezradna” (Marody 1991[2], s. 223).
Władza dysponowała siłą, która pozwalała na narzucanie własnych decyzji
(tamże, s. 135). W społecznych wyobrażeniach jawiła się jako wszechmocna.
Nic więc dziwnego, że ludzie mieli poczucie zupełnego braku wpływu na sprawy
publiczne. Nie interesowali się wyborami lokalnymi. Wybory tzw. kontraktowe
polegały na zatwierdzaniu decyzji personalnych, podejmowanych przez organizac
je ideologiczne układające listy wyborcze. Dla władzy były istotnym narzędziem
uwiarygodnienia jej w roli reprezentanta społeczeństwa i dlatego udział w wybo
rach czyniła obowiązkiem. System centralnego rozdzielnictwa dostarczał jej wielu
sposobów ukarania tych, którzy nie chcieli udać się do urn wyborczych. Konse
kwencją pozomości demokratycznych form udziału społeczeństwa w sprawowa
niu władzy, przekonania o wszechmocy Partii i kompletnej niemocy jednostki
było „wyłączenie działań racjonalnych z repertuaru zachowań politycznych
wykorzystywanych przez przeciętnego obywatela. Bezpośrednim następstwem
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tego faktu jest ubóstwo myślenia politycznego (nie mylić z myśleniem o polityce).
Bowiem tradycjonalne i afektualne działania jednostek, nawet jeżeli [były] z poli
tyką przez aktorów lub obserwatorów wiązane, pozostawały wobec niej zewnętrzne”
(tamże, s. 141). W efekcie władza postrzegana jako zagrożenie dla przeciętnego
człowieka, była dla niego także źródłem nadziei „na lepsze życie, które zostanie
zbudowane przez władzę dla społeczeństwa” (tamże, s. 149).
Lata osiemdziesiąte przyniosły pewne zmiany. Nasiliły się wówczas „poglądy
egalitarne i postawy roszczeniowe oraz znaczne upowszechnienie postaw auto
rytarnych” (jałowiecki 1991, s. 72). Postawy roszczeniowe były wynikiem spra
wowania przez państwo roli opiekuna przez około 50 lat, poglądy egalitarne —
jednym z efektów oddziaływania propagandy socjalistycznej. Zgoda na autory
taryzm władzy wynikała z potrzeby silnej władzy, dbającej o dobro obywateli,
którzy zatracili umiejętność radzenia sobie bez pomocy państwa. Mirosława Marody
nazwała to zjawisko postawą wyuczonej bezradności. Badając wartości funkcjonu
jące w społeczeństwie polskim po wprowadzeniu stanu wojennego, stwierdzała
upowszechnienie wartości „spokoju społecznego” i „bezpieczeństwa socjalnego”
oraz dość licznie wyrażanej potrzeby państwa opiekuńczego (Marody 1987). Przy
czyn takiego stanu rzeczy poszukiwano w utracie podmiotowości: „bezradność
społeczna jest reakcją na doświadczoną w skali masowej utratę kontroli, utratę
podmiotowości” (Grzelak 1987, s. 243). Konsekwencją była atomizacja społeczno
ści, osłabienie naturalnych więzi społecznych: rodzinnych, sąsiedzkich. Sprzyjało
to upowszechnianiu postaw nieetycznych, takich jak cwaniactwo (strategiaJra?
riding), złodziejstwo (zwłaszcza państwowej własności), kumoterstwo.
Lata dziewięćdziesiąte i rozwiązanie PGR ów przyczyniło się do pogorszenia
sytuacji. Od końca 1989 r. Państwowe Gospodarstwa Rolne miały trudności
z utrzymaniem się na rynku. W okresie interregnum (Wilkin 1997, s. 291) ich
majątek był sprzedawany, a często wyprzedawany lub marnotrawiony. Dopiero
w 1991 r. Sejm przyjął ustawę o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu
Państwa. Na mocy tej ustawy na początku 1992 r. powstała Agencja Własności
Rolnej Skarbu Państwa, dysponująca gruntami popegeerowskimi. Była to insty
tucja komercyjna, szukająca nowych użytkowników ziemi, budynków i mienia
dawnych gospodarstw państwowych. Proces zagospodarowywania tych gruntów
przebiegał nierównomiernie w skali kraju. W interesującym mnie województwie
warmińsko-mazurskim przebiegał dość wolno i jeszcze w 1996 r. około 18%
ziemi dawnych PGR-ów leżało odłogiem (tamże, s. 295). Zdaniem Jerzego
Wilkina wielu nieprawidłowości w zagospodarowaniu majątku PGR-ów można
by uniknąć, gdyby zajęły się tym władze lokalne, a nie instytucja centralna. Do
końca lat osiemdziesiątych państwowe przedsiębiorstwa rolne dawały podstawę
utrzymania ogromniej ilości rodzin wiejskich (choć różnie to wyglądało w róż
nych częściach Polski). Ich likwidacja postawiła tych ludzi przed koniecznością
samodzielnego znalezienia pracy w sytuacji, gdy nagle ogromne rzesze ludzi
stanęły w obliczu nowego dla nich zjawiska — bezrobocia. Towarzyszyła temu
postawa wyczekiwania na pomoc z zewnątrz, przede wszystkim ze strony insty
tucji państwowych, o czym może świadczyć ogromna ilość wniosków składa
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nych w biurach pomocy społecznej. Rozwiązanie PGR-ów szalenie pogorszyło
sytuację materialną części ludności wiejskiej. Bieda, brak pracy i umiejętności
poradzenia sobie samemu wzmocniły postawy roszczeniowe, wzmogły marzenia
o silnej, paternalistycznej władzy państwowej (tamże).
Istotnym elementem charakterystyki społeczności wiejskich było i jest spoży
wanie dużych ilości alkoholu. Ten problem, opisywany w tradycyjnej kulturze
ludowej, aktualny w czasach tzw. socjalizmu realnego, obecnie, przy trudnej
sytuacji bytowej, bezrobociu i braku perspektyw wydaje się nasilać. Jest to
niewątpliwie jeden z czynników wspierających bierność, brak zainteresowania
sprawami społeczności i wzmacniający postawę bezradności.
W wyniku reform gospodarczych, poszerzenia dostępu informacji, wpatrzenia
we wzorce zachodnioeuropejskie można mówić o pojawieniu się w latach dzie
więćdziesiątych nowych wartości, charakterystycznych dla społeczeństwa kon
sumpcyjnego. Niestety, wartości te nie zawsze pełnią rolę stymulacji do
działania, niekiedy wzmagają postawę roszczeniową. Zwłaszcza że „początko
wa społeczna akceptacja dla obranego kierunku przemian gospodarczych nie
oznaczała przy tym aktywnego uczestnictwa w przemianach. W społeczeństwie
dominowała raczej postawa biernego przyzwolenia” (Ziółkowski 1994, s. 23).
Prócz nawyków wyniesionych z lat funkcjonowania w systemie centralnego
zarządzania, przyczyn bierności można upatrywać w odgórnym, „politycznym”
sposobie wprowadzenia systemu rynkowego w Polsce. Na wsi grupą, która
relatywnie lepiej odnalazła się w nowej sytuacji, są bogaci rolnicy, a więc ludzie,
którzy w 1990 r. dysponowali jakimś kapitałem — mieli najwięcej ziemi, ma
szyn, zwierząt hodowlanych, najlepszą infrastrukturę. Kapitał ten zgromadzili
w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Aby tego dokonać, w czasach
centralnego rozdzielnictwa musieli mieć tak potrzebne w tym systemie kontakty
z organizacjami opiniującymi przydział maszyn czy materiałów budowlanych.
W efekcie są to najczęściej byli członkowie PZPR lub ZSL. Tak więc, jakkolwiek
przemiany w sferze gospodarczej po 1990 r. pogłębiły różnice majątkowe, w ma
łym stopniu naruszyły dotychczasową strukturę zamożności i wpływów w spo
łecznościach wiejskich.
Na początku lat dziewięćdziesiątych monolitycznie postrzegana władza roz
pada się na „Komunę” i „Solidarność” (Zarycki 1996). Rozróżnienie podkreśla
raczej historyczne ukształtowanie niż program na przyszłość. Spory dotyczące
programów są w znacznej mierze obce mieszkańcom wsi. Wraz z rozrastaniem się
poszczególnych partii dostrzeżenie zróżnicowanej sceny politycznej powoli sta
je się powszechniejsze. Niemniej jednak podział według partii politycznych
jeszcze w roku 1995 nie był podziałem porządkującym gminną przestrzeń pu
bliczną. Jedyna partia względnie popularna na wsi — PSL, zawdzięczała swoje
ugruntowanie w społecznościach wiejskich łagodnemu przekształceniu się z ZSL.
Ta skrótowa charakterystyka współczesnej społeczności wiejskiej, jej postawy
wobec spraw publicznych i oczekiwań względem władzy stanowi kontekst uła
twiający zrozumienie materiałów badawczych przedstawionych w drugiej części
książki.
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Wybrana społeczność gminna

Krajobraz
Gmina, którą wybrałam jako miejsce prowadzenia badań, jest położona w pół
nocno-wschodniej części Mazur. Krajobraz jest tu urozmaicony, teren pofałdo
wany, częściowo zalesiony, wiele jezior. Dominują pola uprawne, obsiane
zbożem i rzepakiem. Często widuje się plantacje tytoniu. Nie brak też łąk
i pasącego się na nich bydła. Większość zabudowań wiejskich pochodzi z czasów
przedwojennych. Murowane domy i obory pokryte dachówką są ciekawe archi
tektonicznie, z dużą ilością ozdobnych detali. Niektóre zostały otynkowane, na
innych pozostawiono czerwoną cegłę. Większość z nich była remontowana dość
dawno, jakkolwiek ostatnio można obserwować nasilenie prac remontowych.
Domy zbudowane po wojnie (większość w latach siedemdziesiątych) najczęściej
mają kształt sześcianu i bardzo ubogie wykończenie. Obory wzniesione z pusta
ków często są nietynkowane. We wsiach, w których były PGR-y, stoją bloki
0 charakterystycznej dla lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych bryle, więk
szość z nich jest pokryta łuszczącą się farbą. Podobnie znajomą linię mają
prostopadłościenne, w większości zaniedbane, budynki zlewni mleka i prze
szklone pawilony handlowe z płaskim dachem. We Wsi Gminnej zachowała się
znaczna część starej zabudowy, są też nowe bloki — dobrze utrzymane
1 „dzielnica” domków jednorodzinnych z lat osiemdziesiątych i dziewięćdzie
siątych. Nowsze domki są ciekawsze architektonicznie.

Przeszłość i teraźniejszość
Aby zrozumieć współczesne problemy społeczności mazurskich, trzeba odwo
łać się do trudnej historii tej krainy. We wczesnym Średniowieczu Mazury
zamieszkiwały plemiona należące do Bałtów Zachodnich. W XIII w. pomimo
zaciekłego i długotrwałego oporu jaćwingowie, Prusowie i Galindowie ulegli
Zakonowi Krzyżackiemu, który prawa do tych ziem nabył w XII w. od Konrada,
władcy Mazowsza. Krzyżacy na zawłaszczonych terenach prowadzili intensywną
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akcję osadniczą, lokując ludność przybywającą z Mazowsza, częściowo ludność
pruską, w niewielkim stopniu uzupełnianą przybyszami z Niemiec. Po wojnie
trzynastoletniej (1454 1466) Mazury pozostały w obrębie państwa krzyżackie
go, lennego wobec Korony Polskiej. Prusy Zakonne po sekularyzacji Zakonu
przeistoczyły się w Prusy Książęce, nadal pozostając lennem polskim (1525-1657).
Wiatach 1657-1660 władający Prusami Hohenzollernowie zostali zwolnieni
z obowiązku lennego i w 1701 r. przyjęli tytuł królów pruskich, panując w Pru
sach i Brandenburgii. Pomimo że większość mieszkańców wsi mazurskich sta
nowili potomkowie osadników z Mazowsza, w myśl zasady cuius regio eius
religio, w Prusach po sekularyzacji Zakonu religią oficjalnie panującą był luteranizm. W 1657 r. cały region dotknęła klęska najazdu tatarskiego, tak dotkli
wego, że ćwierć wieku później większość włók w okolicy była pusta — jak
świadczą księgi urzędów powiatowych. Następnym kataklizmem była epidemia
dżumy 1709-1710 r., która wyludniła okolicę. Zmienił się też znacznie skład
osadniczy. W XVIII w. przeważać zaczęła ludność niemiecka. W XIX w.,
w związku z głodem, jaki nawiedził Prusy Wschodnie, nasiliła się emigracja
i bardzo pogorszyła sytuacja ekonomiczna. Aby przeciwdziałać nędzy, zorgani
zowano roboty publiczne, w wyniku których rozpoczęto budowę niezwykle gęstej
sieci kolejowej17. Wówczas też zbudowano sieć dróg. Poprawa możliwości ko
munikacyjnych wpłynęła na rozwój handlu i usług. Pod koniec XIX w. miastecz
ka zelektryfikowano i założono telefony. Doprowadzono wodę, kanalizację i gaz.
Zaczęła rozwijać się turystyka — powstawały pensjonaty — miasteczka mazur
skie stały się kurortami. Po ciężkich zniszczeniach w czasie I wojny światowej
koniunktura gospodarcza w całych Prusach była fatalna. Jednak dzięki pomocy
państwa i landów centralnych usuwanie zniszczeń odbywało się niezwykle
szybko i właściwie do końca wojny miasta i wsie na Mazurach zostały odbudo
wane. Znacząca pomoc państwa pruskiego przesądziła zapewne o wyniku ple
biscytu. 11 VII 1920 r. w powiecie Lutzen głosowało „za Polską” tylko 9 osób.
Prorolnicza polityka i szeroki system świadczeń społecznych zyskały partii
NSDAP wielu zwolenników w Prusach Wschodnich. W 1933 r. w powiecie Lu
tzen na NSDAP głosowało 69% ludności {Województwo... 1995). Tak liczne
poparcie dla hitlerowskiej polityki, przede wszystkim socjalnej, nie było jedno
znaczne z powszechnym poczuciem przynależności do narodu niemieckiego.
Zestawienia opracowane przez konspiracyjny Związek Mazurów ukazują nie
zwykle zawikłane stosunki narodowościowe18. Według memoriału złożonego
przez Związek Mazurów 22 XI 1944 r. na ręce Polskiego Komitetu Wyzwolenia
Narodowego (PKWN), na obszarze mającym stanowić przyszłe województwo
mazurskie zamieszkiwało: 710 000 osób pochodzenia polskiego, 507 000 po
chodzenia niemieckiego, 69 000 litewskiego i 64 000 innego (głównie Francuzi,
Holendrzy).
17 Przed II wojną światową najdalszy dystans ze wsi do stacji kolejowej wynosił na Mazurach 7 km.
18 Związek Mazurów to organizacja powołana w celu przygotowania ewentualnego przyłączenia
Prus Wschodnich do państwa polskiego (Małek 1965).
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W styczniu 1945 r. wkroczyła do Prus Wschodnich Armia Czerwona. Tereny
te były miejscem ciężkich walk frontowych, a także „musiały przyjąć olbrzymi
ładunek nienawiści, wywołanej ogromem zbrodni hitlerowskich, dokonanych na
terenach Związku Radzieckiego” (Wojnowski 1968, s. 39). To sformułowanie
użyte jest w odniesieniu do niszczenia „odwetowego” oraz planowej akcji de
montowania i wywożenia do Związku Radzieckiego wyposażenia zakładów
produkcyjnych, maszyn, torów kolejowych itp. W efekcie przyłączono do Polski
obszar zniszczony gospodarczo i wyludniony, bowiem wraz z cofaniem się fron
tu władze niemieckie przeprowadziły ewakuację ludności. Szacuje się, że pozo
stało około 10% ludności pochodzenia polskiego i niemieckiego, wśród której
przeważały kobiety, dzieci i ludzie starzy (tamże, s. 54). Zgodnie z prawem
wojennym Armia Radziecka na wyzwolonych terenach powołała komendantury
wojenne, które pełniły także pewne funkcje władzy cywilnej. W Prusach Wschod
nich już w połowie stycznia 1945 r. ustanowiono takie komendantury, podpo
rządkowane dowództwu 3. Frontu Białoruskiego. 14 III 1945 r. Uchwałą Rady
Ministrów zadecydowano o zorganizowaniu polskiej administracji na tych tere
nach, 23 V 1945 r. przekazano władzę cywilną w okręgu mazurskim pełnomoc
nikowi rządu Rzeczpospolitej Polskiej, pułkownikowi Jakubowi Parwinowi,
późniejszemu autorowi wspomnień (1959)19.
Administracja ta miała charakter specjalny, co uzasadniała sytuacja prawna,
gospodarcza i ludnościowa tych ziem. Jak można wnosić ze wspomnień pozo
stałej na tych terenach ludności rdzennej, próbowali oni tworzyć samorządy
gminne, gromadzkie i miejskie20. Nie odegrały one jednak większej roli, ani nie
utrzymały się długo, a nadzieje na uszanowanie ludności tubylczej jako gospo
darzy Mazur okazały się płonne. W 1945 r. pełnomocnik rządu i działające na
Mazurach partie polityczne postulowały wysiedlenie ludności niemieckiej.
W rzeczywistości ograniczano się do nieprzeszkadzania ludności niemieckiej
w opuszczaniu okręgu mazurskiego. Była to metoda skuteczna: latem 1945 r.
w powiecie giżyckim na 13 951 mieszkańców było 12 600 autochtonów (co
stanowiło około 10% ludności przedwojennej), a 1 IX 1946 r. było ich już tylko
5345 {Województwo... 1995). W drugiej połowie 1945 r. wprowadzono koniecz
ność uzyskiwania przepustek przez zgłaszających chęć wyjazdu. Z końcem
1945 r. zakończono etap dobrowolnych wyjazdów. W 1946 r. współżycie Mazu
rów i nowych osadników nie układało się dobrze: ludność napływająca nazywa
ła ich „Niemcami” i traktowała wrogo, co Edmund Wojnowski tłumaczy
następująco: „trudno było się spodziewać u przesiedleńców i repatriantów zna
jomości skomplikowanego problemu polskiej ludności rodzimej. Zetknęli się oni

19 26 V 1946 r. Uchwalą Rady Ministrów okręg mazurski podzielono na powiaty. Powiaty obejmo
wały do 10 gmin. 18 IX 1945 r. Prezydium KRN podjęło decyzję o utworzeniu tymczasowych rad
narodowych na tzw. Ziemiach Odzyskanych.
20 Pamiętnik E. Turowskiego — rękopis w Ośrodku Badań Naukowych im. W Kętrzyńskiego w Ol
sztynie (OBN); wspomnienia F. Guisa z Mrągowa — maszynopis w OBN, przytaczam za: Wojnow
ski 1968.
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z tyra zjawiskiem po raz pierwszy i spoglądali nań przez pryzmat, uzasadnionej
zbrodniami hitlerowskimi, nienawiści do wszystkiego co niemieckie” (1968,
s. 219). Również u władz lokalnych „autochtoni nie znajdowali ochrony swych
interesów i zrozumienia” (tamże, s. 220). Od 1945 r. do 1947 r. prowadzono
akcję weryfikacyjną, polegającą na przyznawaniu obywatelstwa polskiego lu
dziom, którzy o to wnioskowali, a przy tym: 1) nie byli członkami NSDAP,
2) złożyli pisemną deklarację wierności narodowi polskiemu, 3) swe pochodzenie
określali jako mazurskie. Wojnowski twierdzi, że kryteria uznania polskiego
pochodzenia były dość liberalne. W efekcie 26 X 1946 r. w powiecie giżyckim
było 5345 zweryfikowanych i 1811 niezweryfikowanych (tamże, s. 229). Akcję
weryfikacyjną prowadzono aż do 1949 r.
Osadnictwo na Mazurach w roku 1945 określano jako „dzikie”, podkreślając
jego nietrwałość i nastawienie na szybkie korzyści materialne. Przybysze z okolicz
nych województw grabili mienie (pozostałe po przejściu frontu i okresie zarządzania
przez radzieckie komendantury wojenne) zarówno z gospodarstw prywatnych, jak
i zakładów produkcyjnych, utrzymując mieszkańców okręgu w ciągłym strachu
przed bandami szabrowników. Zjawisko szabru nieco ograniczono w końcu 1945 r.,
po czym nasiliło się w 1946 r. Należy też brać pod uwagę to, co określano jako
„wykroczenia zdemoralizowanych elementów żołnierskich” . W celu poprawy bez
pieczeństwa powołano organa Milicji Obywatelskiej i Urzędu Bezpieczeństwa, któ
rych działalność skupiała się jednak przede wszystkim na zwalczaniu partyzantki
AK i Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ) (tamże, s. 140, za: Archiwum Komendy
Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej [AKW MO]).
Zorganizowane osadnictwo zapoczątkowano powołaniem 8 VI 1945 r. Woje
wódzkiego Komitetu Osiedleńczego, który miał za zadanie organizowanie i do
kumentowanie procesu osadniczego. I tak, w lipcu 1945 r. w okręgu mazurskim
było 36 671 repatriantów „zza Buga”212
, 74 120 osadników (głównie z woje
wództw ościennych) i 40 412 zweryfikowanej ludności rodzimej (,Sprawozdanie
pełnomocnika rządu za sierpień 1945 , za: Wojnowski 1968). Zmiany osadnicze
powodowały zmiany kulturowe, najlepiej widoczne w sferze religii: istniejące
w dawnych Prusach kościoły protestanckie wyświęcano na świątynie katolickie,
często pozostawiając jedną godzinę na odprawianie nabożeństw ewangelickich.
Dynamiczne procesy migracyjne trwały dalej.
W 1947 r. na Mazury przemieszczono przymusowo w ramach akcji „Wisła”
mieszkańców południowo-wschodniej Polski, określających swoją tożsamość
jako łemkowską lub ukraińską (Misiło 1993, s. 4 2 8 -4 4 8 ). Według wytycznych

21 „Zza Buga” , czyli z terenów należących przed wojną do Rzeczpospolitej, głównie z powiatów:
wileńskiego, grodzieńskiego, oszmiafiskiego, lidzkiego i wołożyfiskiego.
22 Do powiatu giżyckiego skierowano 11 462 tzw. przesiedleńców, przewiezionych w 31 transpor
tach wraz z inwentarzem: 1976 koni, 3411 krów i 3085 nierogacizny. Transporty, które dotarły na
Mazury w maju i czerwcu 1947 r., pochodziły ze wsi: Olszanica, Komańcza, Nowosilce, Szczawne-Kulaszne, Lesko-Łukaw ica, Zaiuż, i innych wsi w rejonie Sanoka, Przeworska, Buga Włodawskiego, Werbkowic, Bełżca, Chyiowa.
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ludność z transportów miała zostać rozrzucona po różnych wsiach, w których
nie mogła stanowić więcej niż 10% ludności (.Szyfrogram nr 1556 ministra
bezpieczeństwa publicznego St. Radkiewicza do ministra Ziem Odzyskanych
Wt. Gomółki z dn. 25 V II1947 r., tamże, s. 364). W praktyce nie udało się tego
postulatu zrealizować — ludność zwana w dokumentach ukraińską wahała się
od 30 do 70% mieszkańców wsi (tamże, s. 399). Część przybyszów była wyznania
grekokatolickiego, część prawosławnego. Większość z nich mówiła językiem
ukraińskim, niektórzy dialektem łemkowskim. Przesiedleniu towarzyszyła at
mosfera strachu i niepewności. Opuszczali swoje domy w pośpiechu (dokumenty
mówią o kilku godzinach), przewożono ich z uzbrojoną eskortą, w złych warun
kach. Podróż w bydlęcych wagonach mogła trwać nawet do tygodnia. Gospoda
rowanie na Mazurach zaczynali z pomocą państwa, w opuszczonych przez
właścicieli gospodarstwach23. Strach i nieumiejętność zaadoptowania się w zu
pełnie nowym środowisku ludzkim i przyrodniczym dominują w ich wspomnie
niach z pierwszych lat po przyjeździe. Ówczesna szkoła dążyła do niwelowania
różnic etnicznych poprzez organizowanie kursów języka polskiego dla dorosłych
osadników. Wśród dzieci surowo karano wyśmiewanie się z odmienności etnicz
nych i kulturowych. Na obchody dożynek, rocznic, świąt państwowych przygo
towywano akademie z udziałem zespołów dziecięcych ubranych w stroje
krakowskie242
. Oficjalnie nie zezwalano na jakiekolwiek formy kultywowania
5
tradycji ukraińskiej czy łemkowskiej. Domowe śpiewanie pieśni czy wspólne
modlitwy były organizowane w najwyższej tajemnicy. Przesiedleńcy uczestni
czyli zwykle w nabożeństwach katolickich, niektórzy dojeżdżali do maleńkiej
cerkwi w mieście powiatowym. Dla zacierania tożsamości osadników wiele
zrobiły organizacje ideologiczne, będące organizatorami wspólnych obchodów
świąt i rocznic oraz inicjatorami tzw. czynów partyjnych. Rok 1948 r. jest
uważany za zamykający okres wielkich migracji na dawnych ziemiach Prus
Wschodnich.
Lata do 1956 r. poświęcone były „odbudowie zniszczonego potencjału gospo
darczego” (Województwo ...1995). W ramach planu sześcioletniego powstały
PGR-y. Na tzw. Ziemiach Odzyskanych było ich więcej niż w pozostałych czę
ściach Polski. Tworzono je głównie z gruntów należących do dużych majątków
ziemskich tzw. pojunkierskich. Zgodnie z założeniami socjalistycznego planu
gospodarczego rozpoczęto budowę zakładów przemysłowych w niedużych mia
stach i większych wsiach. W tych zakładach znajdowali pracę mieszkańcy mia
steczka i okolicznych wsi. Najczęściej pracowali we własnych, niedużych
gospodarstwach oraz „na etacie” , tworząc nową, bardzo liczną grupę zawodową
chłoporobotników. W efekcie większość mieszkańców wsi mazurskich to chło

23 Zob. Sprawozdanie mJrM. Bundy ippor. Z . Jankuna z kontroli pizebiegu akcji „W isła” na terenie
woj. gdańskiego, olsztyńskiego i szczecińskiego, z dn. 24 V II1947 za: M lsilo 1993, s. 353-360.
24 Informacje o roli szkoły w procesie integracji społeczności pochodzą z wywiadów pilotażowych,
prowadzonych w latach 1993-1994.
25 Informacje pochodzą z badań, prowadzonych przeze mnie na Mazurach w latach 1994-1995.
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porobotnicy, pracownicy PGR-ów i znacznie raniej liczni rolnicy indywidualni,
obciążani wówczas tzw. dostawami przymusowymi. Nieliczni lepiej wykształce
ni ludzie znajdowali zatrudnienie w szkole, ośrodku zdrowia i aptece, w urzę
dzie gminy, gminnym ośrodku kultury itp. Sytuację przełomu lat czterdziestych
i pięćdziesiątych Grzegorz Białuński charakteryzuje następująco: „dominowała
atmosfera asekuranctwa i niekompetencji. Dokuczliwy dla ludzi był represyjny
charakter władzy: rozwinięty system bezpieczeństwa, donosicielstwo, szafowa
nie wyrokami skazującymi na długoletnie więzienie” (tamże, s. 127). Od 1945 r.
pojawiały się na Mazurach przedstawicielstwa organizacji ideologicznych:
w kwietniu 1945 r. — PPR, w drugiej połowie 1946 r. — PPS. W maju 1945 r.
powołano w Olsztynie Zarząd Wojewódzki Stronnictwa Ludowego, związanego
od 1944 r. z grupą działaczy konspiracyjnego Instytutu Mazurskiego oraz Ma
zurskiej Partii Ludowej. W początkowym okresie działacze Stronnictwa obejmo
wali wiele stanowisk w tworzonych po wojnie strukturach administracyjnych26.
Po 1956 r. następuje znaczna liberalizacja życia publicznego. Na Mazurach
wiąże się ona z powstaniem niezależnych towarzystw, zainteresowanych prze
milczaną przeszłością i problemami narodowościowymi. Liberalizacja nie oka
zała się jednak ani głęboka, ani długotrwała, toteż tego rodzaju zainteresowania
kamuflowano pod szyldem towarzystw turystyczno-historycznych. W sferze
gospodarczej także nastąpiły pewne złagodzenia. Poprawiła się sytuacja rolni
ków indywidualnych. Widmo kolektywizacji przestawało straszyć, jakkolwiek
na Mazurach 40% ziemi uprawnej należało do PGR-ów i spółdzielni.
Lata siedemdziesiąte to okres szybkiego rozwoju gmin mazurskich. Powstały
wówczas nowe, większe zakłady produkcyjne, dające pracę mieszkańcom powia
tu (i zatruwające środowisko). Budowano nowe ośrodki zdrowia, domy kultury.
W większych wsiach poprowadzono kanalizację i założono telefony. Wiele gmin
nych przedsięwzięć odbywało się w ramach tzw. czynów partyjnych, inicjowa
nych przez PZPR, angażujących prawie wszystkich mieszkańców. Tylko część
uczestników kierowała się chęcią uczynienia czegoś na rzecz wspólnego dobra,
większość strachem przed konsekwencjami, najczęściej związanymi z rozdziela
niem narzędzi i nawozów potrzebnych do produkcji rolnej. Istotnym czynnikiem
była też osobowość organizatora: I sekretarza lub naczelnika rady narodowej.
Niektórzy z nich umieli zmniejszyć element przymusu na rzecz spontanicznego
zaangażowania. Od osobowości I sekretarza często zależało też zainteresowanie
mieszkańców przynależnością do organizacji ideologicznych. W latach siedem
dziesiątych do PZPR należało około 1%mieszkańców gminy. Większość rolników
należała do ZSL. Zapisywano się zwykle w wyniku koniunkturalnej decyzji,
ułatwiającej prowadzenie gospodarstwa w systemie centralnego rozdzielnictwa.
26 PPR w czerwcu 1945 r. liczyła 496 członków, a w grudniu już 2501 (H. Medykowski, Rozwój
organizacyjny PPR i kształtowanie się aparatu władzy ludowej w województwie olsztyńskim
1945-1946, maszynopis w АКЩ za: Wojnowski 1968). PPS rozpoczęła swoją działalność na
Mazurach w drugiej połowie 1946 r. i z końcem 1946 r. liczyła 300 członków w powiecie giżyckim
(Wojnowski 1968, s. 183, za: AKW MO). W sierpniu 1946 r. w powiecie giżyckim istniały 4 koła
Stronnictwa Ludowego, liczące 382 członków (tamże, s. 168).
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W 1981 r. powstały w niektórych gminach koła „Solidarności” Rolników Indy
widualnych, którą kilka miesięcy później zdelegalizowano (w stanie wojennym).
W 1989 r. w wielu mazurskich gminach utworzono Komitety Obywatelskie.
W kilku powstały lokalne gazety. W 1991 r. Komitety Obywatelskie rozwiązano
decyzją centralnych władz „Solidarności”.
W latach dziewięćdziesiątych wśród mieszkańców Mazur przeważały poglądy
prokomunistyczne, o czym mogą świadczyć wyniki wyborów. Tzw. Ziemie Od
zyskane są uważane za „tradycyjnie lewicowe” (Zarycki 1996). Preferencje
wyborcze można wiązać z doświadczeniami historycznymi: „w pewnym sensie
osobne miejsce na mapie politycznej kraju przypisać należy elektoratowi ziem
zachodnich i północnych, które zostały przyłączone do Polski po 1945 r. Są one
relatywnie najbardziej zdezintegrowane społecznie, zamieszkałe przez ludność
przesiedleńczą, wymieszaną, często niechętną do współdziałania i od wielu już lat
najbardziej zagrożone bezrobociem. (...) W polskiej rzeczywistości państwowej
mimo trzeciego już pokolenia mieszkańców, ich odmienność (w sensie np. zacho
wań wyborczych) od reszty kraju pozostaje nadal widoczna. Ta część terytorium jest
też najbardziej podatna na demagogię populistyczną” (Gieorgica 1995, s. 178).
Lata dziewięćdziesiąte przyniosły ogromne zmiany gospodarcze, szczególnie
silnie odczuwane na wsi. Decyzją centralną zlikwidowano wówczas PGR y.
Większość zakładów produkcyjnych upadła. Pojawił się problem masowego
bezrobocia (tzw. strukturalnego) — około 20% mieszkańców gmin mazurskich
to bezrobotni, zarejestrowani w rejonowych urzędach pracy. Według danych
gminnych ośrodków pomocy społecznej: w 1996 r. o pomoc ubiegało się prawie
80% mieszkańców; 77% ubiegających się o pomoc to ludzie w wieku produkcyjnym.
Kobiety stanowiły około 45-55% bezrobotnych. Wobec tak dużej liczby bezrobot
nych zaskakuje niewielka ilość uczestników kursów aktywnego poszukiwania
pracy, zwłaszcza że skuteczność takich kursów jest wysoka, szacowana na 92%.
Urzędniczki z gminnego ośrodka pomocy społecznej komentowały tę sytuację
następująco: ogromny procent ludzi w wieku produkcyjnym nie pracuje i nie sta
ra się znaleźć pracy, młodzi nie chcą pracować u rodziców na ziemi, ziemia leży
odłogiem, wszyscy tylko piją. Pijaństwo towarzyszyło złej sytuacji bytowej, wspie
rało brak aktywności. Jego nasilenie się po upadku PGR ów i zmianie systemu
gospodarczego potwierdzali pracownicy ośrodka pomocy społecznej i policjanci.
Bezrobocie przyspieszyło nasilający się gwałtownie proces wyludniania się gmin
mazurskich. Jest to zjawisko silnie odczuwane przez mieszkańców.
W latach dziewięćdziesiątych władze lokalne były przekonane, że problem
narodowościowy na Mazurach nie istnieje. Wcześniej był znaczący, o czym
można mówić dopiero teraz. Innego zdania byli działacze dawnych Komitetów
Obywatelskich. Ich zdaniem animozje na tle narodowościowym wciąż są żywe,
a przemilczane krzywdy i wzajemne urazy nigdy nie zostały wyjaśnione. Ludzie
pochodzący z transportów akcji „Wisła” zastosowali, jak można wnioskować
z ich wypowiedzi, dwie strategie: pierwszą, asymilacyjną, polegającą na niepodkreślaniu swego pochodzenia (na pytanie, skąd pochodzą, odpowiadali: „z rze
szowskiego” lub „spod Lublina”) lub drugą — polegającą na zaznaczaniu
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własnej tożsamości i kultywowaniu tradycji. Tę drugą opcję wybierali zwłaszcza
mieszkańcy wsi, w których przesiedleńcy przeważali. Z nich rekrutowali się
animatorzy kultury, którzy po 1990 r. tworzyli zespoły kultywujące tradycję
ukraińską, skupiające się w celu wspólnego obchodzenia świąt czy śpiewania
pieśni. Ludzie należący do tego typu zespołów podkreślają, że obecnie można
tego rodzaju spotkania organizować bez strachu.

Sfera polityczna
Władza uchwałodawcza — rada gminy. W interesującej mnie gminie rada
w kadencji 1990-1994 była miejscem ostrego konfliktu między zwolennikami
Komitetu Obywatelskiego i grupą radnych, skupioną wokół byłego naczelnika.
Pod koniec kadencji emocje wygasły. W radzie następnej kadencji widoczne było
rozróżnienie stanowisk pomiędzy przedstawicielami środowiska nauczycielskie
go i rolnikami, a punktem spornym była wysokość podatków.
Władza wykonawcza — zarząd rady gminy i wójt. W czasie gdy wraz ze
studentami prowadziłam badania, stanowisko wójta piastował człowiek, który
wcześniej pełnił funkcję naczelnika gminnej rady narodowej. W 1990 r. został
radnym w wyniku wyborów lokalnych, a następnie został wybrany wójtem przez
radę gminy. W 1994 r. ponownie odniósł sukces wyborczy. Wójt miał około
50 lat. Był dobrze prosperującym rolnikiem, z wyższym wykształceniem rolni
czym. Był autorem większości inicjatyw związanych z rozwojem gminy, a wyso
kość dotacji budżetowych dla „jego” gminy, wielokrotnie przewyższająca środki
przyznane gminom sąsiednim, była niewątpliwym dowodem skuteczności jego
działań.
Narzędzie władzy wykonawczej — urząd gminy. Narzędziem władzy w gmi
nie są pracownicy urzędu gminy. Obecnie urzędnicy nie należą do partii politycznych,
natomiast przed 1990 r. zasadnicza większość z nich należała do PZPR.
Partie polityczne. Porządek partyjny dynamicznie kształtujący się po 1990 r.
tak znaczący w makroskali kraju, w skali gminy nie wyjaśnia niczego. W gminie
po rozwiązaniu PZPR w 1990 r., zarejestrowana jest tylko jedna partia — PSL.
Partia ta przekształciła się z dawnego ZSL, nowych członków pojawiło się
niewielu. Do 1996 r. nie była zbyt aktywna, ograniczała się do współdziałania
z władzami gminy przy realizacji Dożynek i Święta Ludowego. Ożywienie działal
ności widać było jedynie w czasie kampanii wyborczej promującej członków PSL do
parlamentu.

Sfera publiczna
Radni. Radny ma reprezentować interesy grup społecznych na forum rady.
Powinien zapewniać przepływ informacji pomiędzy radą a społecznością. Radne
go nie można odwołać w czasie trwania kadencji, może się sam podać do dymisji.
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W badanej gminie wyraźne jest przeciwstawienie radnych wywodzących się
ze środowiska nauczycielskiego (żyjącego z gminnych podatków) i rolników
(płatników podatku m.in. na rzecz gminy).
„Solidarność” . W latach osiemdziesiątych zarejestrowano w gminie komór
kę „Solidarności” pracowniczej. W 1981 r. zarejestrowano „Solidarność” Rolni
ków Indywidualnych. Przewodniczącym był jeden z rolników (około 45 lat,
wykształcenie średnie, właściciel gospodarstwa). Działalność „Solidarności” Rol
ników Indywidualnych była nastawiona głównie na sprawy gospodarcze, a prze
de wszystkim na pomoc rolnikom w radzeniu sobie z przydziałami i innymi
konsekwencjami systemu rozdzielnictwa centralnego. Związkowcy zajmowa
li się także sprawami socjalnymi i pomocą prawną dla rolników. Chcieli być
instancją kontrolną, zapobiegającą wszelkim nadużyciom. Nie dążyli do przeję
cia władzy w gminie. Przez wójta byli traktowani przychylnie, choć niechętnie
korzystali z oferowanej przez niego pomocy i dbali o niezależność, podobnie jak
0 kolektywność podejmowania decyzji. W stanie wojennym nie zostali pociąg
nięci do odpowiedzialności za swoją działalność dzięki wstawiennictwu wójta.
Po ponownym zalegalizowaniu „Solidarności” kontynuowali działalność. Gdy
w gminie pojawił się późniejszy przewodniczący Komitetu Obywatelskiego, z li
stami polecającymi z Regionu „Solidarności” , on stał się faworytem w wyborach
do gminnych władz „Solidarności” . W wyniku tych wyborów został przewodni
czącym związku. W 1989 r. powołał do życia gminny Komitet Obywatelski
1 przygotowywał wybory do rady gminy. Sprawy rolnicze zostały wówczas
odsunięte na plan dalszy. Próba wygrania wyborów na stanowisko wójta nie
udała mu się. Porażka w sferze lokalnej polityki i kłopoty gospodarcze podko
pały jego autorytet i zarazem autorytet „Solidarności”, której działalność zawie
szono. Nie przeprowadzano już później żadnych wyborów do władz lokalnej
komórki „Solidarności”.
Komitet Obywatelski. Komitet Obywatelski powstał w gminie przed wybo
rami do parlamentu w 1989 r. Działał prężnie — zdobył wiele podpisów pod listą
kandydatów Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego (OKP) do sejmu, co było
sukcesem. Członkami-założycielami Komitetu Obywatelskiego było kilka osób
miejscowej inteligencji. Niektórzy z nich to przybysze z wielkich miast, którzy
w latach 1984-1987 osiedlili się w badanej gminie.
„Jak ten Komitet Obywatelski powstał, zaczęło to robić czterech ludzi prak
tycznie. Jeden tuziemiec, który w pewnej chwili się wycofał, bo po prostu (...) nie
chciał się, jak to się nieładnie mówi, wychylać, nie chciał być po przegranej
stronie nigdy, więc się wycofał wcześniej. A pozostałych nas było trzech (...).
Pociągnęli to ludzie z zewnątrz, choć byli w tym ludzie miejscowi, rodowici (...),
jeśli tacy w ogóle są, bo wiadomo, akcja «Wisła»..., ale zaczęli to wszystko ludzie
napływowi. Byli to ludzie, którzy zamieszkali w gminie. Jest to bardzo małe
środowisko, każdy każdego zna. Więc masa ludzi nie chciała być tak, jak mówię
— po przegranej stronie” — opowiada o początkach Przewodniczący Komitetu
Obywatelskiego. Później dołączyli do niego ludzie krytycznie nastawieni wobec
działalności władz gminnych. Przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego był
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człowiek pięćdziesięcioletni, z wyższym wykształceniem nierolniczym. Wcze
śniej należał do PZPR, w 1980 r. został działaczem „Solidarności” . W 1987 r.
nabył gospodarstwo i zamieszkał w gminie. W 1989 r. został przewodniczącym
„Solidarności” Rolników Indywidualnych i utworzył Komitet Obywatelski.
W 1990 r. został radnym, „patrzącym gminnej władzy na ręce” . Był redaktorem
lokalnej gazety. Zadłużenie i niemożność uzyskania kredytu z lokalnego banku
oraz, jak twierdzą inni rolnicy, brak rolniczego doświadczenia, doprowadziły do
upadku jego gospodarstwa. Utrata społecznego poparcia i brak wiary w skutecz
ność swej działalności w życiu publicznym gminy, a także kłopoty gospodarcze
doprowadziły do tego, że wyjechał z gminy.
Wybory lokalne 1990 r. Momentem największej aktywności Komitetu Oby
watelskiego były wybory lokalne w 1990 r. Pierwsze po wojnie prawdziwie
wolne, niekontraktowe wybory lokalne obudziły życie publiczne we wszystkich
polskich gminach (jałowiecki 1991). Także w badanej gminie były przyczyną
niespotykanego dotąd ożywienia i zainteresowania sprawami publicznymi.
Kampania wyborcza odbywała się w atmosferze entuzjazmu, wywołanego re
alną możliwością wpływania na skład władzy lokalnej oraz nadzieją na zmianę:
„wtedy to były inne czasy, była jednak fala jakiegoś entuzjazmu olbrzymiego,
że coś nowego nastanie, nowi ludzie przyjdą” — wspominał Przewodniczący
Komitetu Obywatelskiego. Pojawienie się zorganizowanej opozycji, która miała
możliwość stanąć do walki wyborczej i miała realną szansę ją wygrać, posta
wiło przedstawicieli dotychczasowej władzy w stan gotowości: „jak pierwsze
wybory byli [1990 r.], to naprawdę było podobne do wyborów. Rozmowy,
zebrania, wiece i radni (...) no, przypuśćmy, jeden był z «Solidarności», a drugi
ze strony tych komunistów. Tam była rywalizacja, tam każdy walczył o głos,
żeby dostać więcej głosów” — opowiadają mieszkańcy. Element rywalizacji
wiązał się także z wyborami lokalnymi przed 1990 r., tyle że wówczas poja
wiał się wewnątrz organizacji ideologicznych (PZPR i ZSL), które w efekcie
proponowały wynegocjowaną we własnym gronie kandydaturę. W wyborach
1990 r. walka wyborcza odbywała się na forum całej społeczności i uczestni
czyli w niej ludzie kontynuujący zarządzanie gminą od lat siedemdziesiątych
oraz ludzie nowi w życiu publicznym, dążący do przerwania owej ciągłości. Była
to sytuacja napięcia, która angażowała całą społeczność. „Wybory sprzed pięciu
lat [1990 r.] były robione w ten sposób: kandydaci byli tak wybierani i to nie
tylko przez załóżmy stronę, która... stronę, nazwijmy to bardzo ładnie partią
Wójta i partią naszą... partia, powiedzmy nasza robiła to samo, co partia Wójta,
tzn. szukała ludzi w środowisku danym jak najbardziej popularnych, mówiąc
nieładnie «liczyły się głosy». Chodziło każdemu o to, żeby mieć najwięcej głosów
w (...) radzie. Wtedy to był entuzjazm dziki. Wtedy człowiek wierzył w wiele
rzeczy, (...) była to jakaś tam fala wolności, demokracji i to było co innego” —
tak opisuje okres przebudzenia w życiu publicznym Przewodniczący Komitetu
Obywatelskiego. Kampania wyborcza w społeczności, gdzie wszyscy się znają
od lat, nie dotyczyła odmienności programowych: „nikt nie silił się na przed
stawianie programu! Wszyscy się znają. Żaden plan kandydującego! Co on ma
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do zaoferowania w takich małych środowiskach jak my?” — mówili mieszkańcy.
Głosowano na ludzi, „na nazwiska” . Aktywność przedwyborcza kandydata
polegała raczej na namawianiu znajomych i rodziny, żeby głosowali na niego.
Sposobem zaprezentowania się kandydatów było uczestnictwo w rozmowach
towarzyskich w czasie spotkań w domu, przed kościołem, przy porannym skupie
mleka: „tylko indywidualne rozmowy i wybieranie się do kogoś do domu (...).
Nie wiecówki i zbiórki, jak w Warszawie. Kandydaci spotykali się z wyborcami
przed kościołem, chodzili do domów (...) obiecując” . Ważnym elementem były
przedwyborcze obietnice, które dotyczyły nie tyle przyszłych działań dla dobra
publicznego, czegoś co kandydat zamierza zrobić dla całej społeczności, ale
raczej indywidualnych korzyści, jakie odniesie głosujący z faktu głosowania na
nazwisko danego kandydata: „chodzi tu o piwo, które ja postawię, jak wygram.
(...) Wygiywa kandydat, który deklaruje większą ilość skrzynek wódki po wy
graniu wyborów. I tak to wygląda” — z sarkazmem mówił o wyborczych moty
wacjach Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego. „Kto postawił więcej, ten
wygrywał (...) jeden wygrał dlatego, że ludzie bardziej darzyli go zaufaniem,
drugi dlatego, że postawił więcej wódki” — wtórowali mu mieszkańcy. Do
najczęściej stosowanych metod pozyskiwania głosów należało podwożenie wy
borców własnym samochodem do punktów wyborczych: „dlatego on wygrał
wybory, że udostępnił prywatny samochód, z kierowcą, do przywożenia ludzi na
wybory. I ci co pojechali jego samochodem, to najprawdopodobniej, no trudno
mi powiedzieć czy wszyscy, ale najprawdopodobniej głosowali na niego” —
objaśniali nas rolnicy. W czasie wyborów lokalnych 1990 r. kilku radnych
poprosiło o męża zaufania, chociaż większość mieszkańców podzielała przeko
nanie o uczciwości członków komisji pomimo ich wieloletniego stażu. W wyniku
aktywnej kampanii wyborczej Komitetowi Obywatelskiemu udało się wprowa
dzić do rady tylu członków lub sympatyków, że stanowili połowę składu rady.
Do rady wszedł przewodniczący i założyciele Komitetu Obywatelskiego. Następnie
przygotowywano się do wyboru wójta, dokonywanego w głosowaniu tajnym, na
forum rady. Kandydatów było dwóch: były naczelnik gminnej rady narodowej
i Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego. Według prognoz wygranym miał być
Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego. Sesję rady, na której miano dokonać
wyboru, przesunięto z powodu braku quorum o 3 dni. Wynik wyborów na stano
wisko wójta okazał się odmienny od prognoz: były naczelnik wygrał jednym
głosem. Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego przyczyn przegranej upatry
wał w zmianie poglądów swych sprzymierzeńców, którzy po wejściu do rady
zmienili swe poglądy i sympatie. Innym powodem, na który wskazywał prze
wodniczący, był brak poparcia dla działalności Komitetu przez lokalną parafię.
Miejscowy proboszcz potwierdził swój brak zaangażowania, podkreślając, że
jego obowiązkiem jest zachowanie neutralności w sprawach polityki zarówno
w skali państwa, jak i gminy.
Sesje Rady Gminy w latach 1990-1994. Sesje rady w latach 1990-1994
przebiegały niezwykle burzliwie. Opozycja w radzie, związana z Komitetem Oby
watelskim, z wielkim zaangażowaniem pełniła funkcję kontrolną wobec władzy.
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Niemniej jednak wraz z upływem czasu wpływy Komitetu Obywatelskiego w ra
dzie słabły. Jego przedstawiciele zmieniali poglądy i stawali się zwolennikami
linii politycznej Wójta, wcześniej będąc jego zagorzałymi krytykami. W efekcie
w zarządzie rady z pięciu przedstawicieli Komitetu Obywatelskiego został jeden,
który oceniając swoją niemoc wycofał się z uczestniczenia w pracach zarządu.
Podobna zmiana frontu była widoczna wśród pozostałych członków rady, kan
dydujących w 1990 r. z ramienia Komitetu Obywatelskiego. Klęskę opozycji na
lokalnej scenie politycznej przypieczętowała zmiana poglądów jednego z założy
cieli i filarów Komitetu Obywatelskiego, będącego jednym z dwóch najbardziej
zaangażowanych redaktorów opozycyjnego pisma. Komitet, zdelegalizowany
przez władze „Solidarności”27, prowadził jeszcze jakiś czas działalność socjal
no charytatywną. W wyborach lokalnych 1994 r. żaden z członków Komitetu
Obywatelskiego, którzy wytrwali w postawie krytycznej do końca kadencji, nie
startował do rady gminy.
Wybory lokalne 1994 r. W czasie wyborów lokalnych w 1994 r. nie pojawi
ła się żadna zorganizowana forma opozycji. Jedynym kandydatem na wójta był
kontynuujący tę funkcję i oczywiście wygrał wybory28. Przed wyborami jeden
z najbogatszych rolników w gminie planował kandydowanie na wójta, ale po
zorientowaniu się w sytuacji nie odważył się wysunąć swojej kandydatury.
Prasa lokalna. Od końca 1989 r. Komitet Obywatelski zaczął wydawać ga
zetę. Początkowo pismo wychodziło bez zezwolenia. Na skutek donosu wytoczo
no redaktorom sprawę o wydawanie pisma bez debitu. Sprawę umorzono,
a pismo zarejestrowano. Na łamach gazetki przygotowywano i relacjonowano
wybory lokalne 1990 r. Później pełniła funkcję krytycznej opinii publicznej, nie
korzystając już z szyldu Komitetu Obywatelskiego. Stała się „pismem mieszkań
ców” . Zamieszczano w nim artykuły o historii, idei samorządności, Ustawie
o samorządzie terytorialnym. Dominowały jednak sprawy gminne, a zwłaszcza
mikropolityczne. Później komitet redakcyjny uległ rozproszeniu iw 1992 r. uka
zał się ostatni numer pisma. Jego ówczesny redaktor naczelny twierdził, że
przyczyną zawieszenia działalności był brak funduszy i brak zainteresowania
takim pismem. Z rozmów z mieszkańcami można wnioskować, że uważali pis
mo za niezależne i budzące emocje.
Przeciwny front lokalnej opinii publicznej reprezentowała kontrgazeta, reda
gowana przez jednego z sojuszników Wójta. Początkowo relacjonująca obrady
pierwszych, wyborczych sesji rady gminy w 1990 r. Przewodniczącego. Była to
relacja obserwatorów krytycznych wobec poczynań Komitetu Obywatelskiego.
Dalsze numery kontrgazety zawierały odpowiedzi na krytykę zamieszczaną
w gazetce związanej z Komitetem Obywatelskim i komentarze poczynań rad
nych z Komitetu Obywatelskiego. W kontrgazetce ukazywały się napastliwe
notatki, w których członkowie Komitetu Obywatelskiego (ukryci pod pierwszymi
27 Komitety Obywatelskie rozwiązano decyzją władz „Solidarności” w czerwcu 1990 r.
28 Wójt, kandydując na radnego, uzyskał najwyższą liczbę głosów ze wszystkich kandydatów, we wszyst
kich okręgach na terenie gminy. W tym okręgu, z którego kandydował, nie kandydował nikt inny.
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literami imienia i nazwiska) byli oskarżani o niekompetencję i krętactwo. Na
tych łamach zamieszczało swoje przedwyborcze odezwy PSL. Ukazało się tylko
kilka numerów tego pisma. Redaktorzy kontrgazety także zostali oskarżeni
o wydawanie pisma bez zezwolenia. W efekcie obie sprawy rozpatrzono i umo
rzono w czasie jednej rozprawy sądowej.
Opinia publiczna. Lektura zapisów naszych rozmów pozwala stwierdzić
wyraźne rozbicie lokalnej opinii publicznej na dwa obozy: zwolenników i prze
ciwników Wójta. Większość krytyków Wójta w roku 1990 przyłączyła się lub
sympatyzowała z Komitetem Obywatelskim. Wszyscy byli czytelnikami i ko
mentatorami jego gazetki. Przegrana Komitetu Obywatelskiego w walce o fotel
wójta i upadek autorytetu Przewodniczącego uszczupliły grono krytyków. Kry
tycy ukazywali mankamenty działalności Wójta, przede wszystkim ganiąc go za
dyktatorskie metody kierowania gminą. Część z nich dostrzegała liczne inwe
stycje w gminie, będące jego zasługą, ale potępiała metody, którym zawdzięczał
skuteczność swoich działań. W 1990 r. krytycy wierzyli w możliwość zmiany.
Po doświadczeniu, jakim był udział w pracach Rady Gminy w latach 1990-1994,
w tej grupie dominuje przekonanie o bezsensowności wszelkich działań. Krytyka
w znacznej mierze ustąpiła miejsca narzekaniu. W 1995 r. jeden z mieszkańców
mówił: „istnieje tylko opozycja zmęczona, której już się nie chce. No, ja też mogę
się zaliczyć do opozycji, skoro nie chcę, żeby był wójt ten, który jest (...) bo on
mi się nie podoba, bo jestem już nimi zmęczony, wydaje mi się, że ja bym dużo
lepiej niektóre prawy zrobił. Opozycja to powinna być zgromadzona jakoś wokół
czegoś, no to czegoś takiego nie ma na pewno tutaj. Są ludzie po prostu
nieprzychylnie nastawieni, ale to są pojedyncze jednostki” . Krytyczne nastawie
nie do władz gminy kontynuują obecnie według byłego Przewodniczącego KO
jedynie „kółeczka towarzyskie. Ja do nich nie należę, broń Boże, bo to jest bez
sensu. Ale są. Znaczy jest to tego typu — siądźmy przy wódeczce, oczywiście
z tego, co ja się orientuję, bo jak mówię, ja w tym nie jestem — ponarzekajmy,
rozejdźmy się i dalej jest w porządku. Istnieje taka, powiedzmy, opozycja, jakby
to nazwać — psychiczna, intelektualna, umysłowa, nie wiem, jak to nazwać. Po
prostu część ludzi stwierdziła, że jednak można mieć rację. Można swoich
poglądów bronić (...) i to jest w sumie, uważam, największa zasługa tej poprze
dniej rady, co była: ludzie przestali się bać mówić”.
Przeciwstawna frakcja popiera działania i poglądy Wójta. Są wśród nich
zagorzali jego zwolennicy, w tym pracownicy Urzędu Gminy, sekretarka, były
redaktor kontrgazety, niektórzy sołtysi i inni. Są też ludzie, którzy dostrzegają
te same wady, o których mówią krytycy, uważają jednak, że działalność Wójta
dla dobra gminy jest tak duża, że jest on optymalną osobą do pełnienia tej funkcji.
Do tej grupy należą m. in. dawni przedstawiciele Komitetu Obywatelskiego, którzy
w czasie działalności rady (1990-1994) zmienili poglądy i poparli Wójta. Wielu
z nich podkreśla także skuteczność Wójta w pozyskiwaniu funduszy dla gminy.
Podział na dwa obozy jest tylko częściowo związany z przynależnością par
tyjną. Członkowie PSL w zasadzie są po stronie Wójta, choć niektórzy są bardzo
krytyczni. Większość byłych członków PZPR to zwolennicy Wójta, choć część
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z nich czasem decyduje się na uwagi krytyczne. Zasadniczo uważają jednak,
że nie ma lepszej osoby na ten urząd.
Warto tu przypomnieć, że wszelkie rozważania problemów przez opinię
publiczną w mikroskali odbywają się raczej na płaszczyźnie personalnej niż
odmienności programowych. Nieudolność poruszania się w świecie teoretycznych
rozważań, ideologicznych czy gospodarczych, jest jedną z cech lokalnej opinii
publicznej. Tu mówi się o konkretnych inwestycjach, zdarzeniach, ludziach.
Miejscem kształtowania się opinii publicznej jest obecnie przede wszystkim
poranny skup mleka, rodzaj lokalnej agory: „mleczarnia, kiedy się zwozi mleko, to
jest takie teatrum polityczne, tam ogólnie wszystkiego można się dowiedzieć” —
mówili rolnicy. Dawniej takie funkge pełniły kolejki w sklepach. Także sąsiedzkie
rozmowy „przy płocie”, rozmowy przy piwie, w czasie czwartkowego dnia targowego
i spotkania towarzyskie są miejscem, gdzie omawia się sprawy gminne.
Przepływ informacji. Istnieje wiele kanałów przekazu informacji, które wy
korzystuje władza w kontaktach ze społecznością. Jednym z nich jest tablica
informacyjna, umieszczona w Urzędzie Gminy oraz przy zlewni mleka. Innym —
rozsyłanie listów okólnych do sołtysów. (We wsiach, przy domu sołtysa, umiesz
czone są tablice, na których znajdują się wiadomości ważne dla mieszkańców
wsi). Do przekazywania informacji z sesji Rady Gminy zobligowani są radni,
którzy otrzymują komplet materiałów informacyjnych. Sesje rady dostępne są
dla wszystkich, ale po okresie ogromnego zainteresowania obradami rady
w roku 1990 i 1991 obecnie rzadko się zdarza, by mieszkańcy gminy korzystali
z tej możliwości. Niektóre komunikaty, np. o przetargach, zamieszczane są w prasie
regionalnej. W rozmowach mieszkańcy gminy dali wyraz niezadowoleniu z przeka
zu informacji, który ich zdaniem jest niedostateczny, szczególnie krytykowano
radnych za brak kontaktu z wyborcami.
Niezależne stowarzyszenia. Do zrzeszeń powstałych bez inicjatywy władz
lokalnych należy bez wątpienia zaliczyć „Solidarność” 1980-1981, „Solidarność”
Rolników Indywidualnych 1981 i Komitet Obywatelski 1989-1990. Lata 1990-1992 były okresem nasilenia życia polityczno-publicznego, co sprzyjało po
wstawaniu inicjatyw, takich jak niezależny kabaret. Późniejszych prób samoor
ganizowania się mieszkańców nie jest wiele. Powstał ruch samoorganizowa
nia się mieszkańców pochodzenia ukraińskiego w celu kultywowania tradycji.
Nie zostało zarejestrowane żadne stowarzyszenie tego rodzaju. Działalność tej
grupy polegała na organizowaniu spotkań ludzi sentymentalnie związanych
z folklorem ukraińskim oraz na uczeniu dzieci pieśni i tańców ukraińskich.
Dziecięcy zespół wyjeżdżał na konkursy regionalne i ogólnopolskie.
W 1994 r. dzięki inicjatywie jednej z mieszkanek gminy udało się ożywić
dawne Koło Gospodyń Wiejskich. Pani ta, pochodząca z Kurpiów, przeniosła do
gminy tradycję przygotowywania dużych i ozdobnych palm wielkanocnych.
Występowała ze swoją muzykującą rodziną na uroczystościach dożynkowych.
Organizowała w ramach Koła zabawę sylwestrową.
W 1996 r. nie było w gminie żadnych zarejestrowanych stowarzyszeń.
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Punktem wyjścia do rozważań o wiedzy potocznej dotyczącej spraw publicznych
były badania, które rozpoczęłam w 1993 r. i kontynuowałam w 1994 r. w jednej
z mazurskich gmin. Ich tematem było szeroko rozumiane gminne życie publicz
ne, z zaakcentowaniem znaczenia lokalnych instytucji, takich jak rada i urząd
gminy, szkoła, kościół, wiejskie organizacje. Pracując z grupą studentów, zebra
łam wówczas 268 zapisów rozmów. Po dwóch latach zmieniłam nieco teren
badań — przenieśliśmy się do sąsiedniej gminy, w której pracowaliśmy latem
1995 i 1996 r. (z nową grupą studentów). Tym razem nasze rozmowy były
zogniskowane wokół lokalnej polityki. Rozmawialiśmy o wójcie, o radnych,
o gminnych urzędnikach. Nasi rozmówcy oceniali ich postępowanie, komento
wali wydarzenia. Jako narzędzia używaliśmy dyspozycji do badań terenowych,
przypominającej, jakie tematy należy w rozmowie poruszyć. Nie był to klasyczny
kwestionariusz, gdyż narzuca on zbyt wyraźnie porządek rozmowy, zaprojekto
wany przez badacza. Chcieliśmy uzyskać jak najbardziej „lokalną” postać opo
wieści, zachowującą zarówno kolejność wyrażanych myśli, jak i formę
wypowiedzi rozmówcy, dlatego staraliśmy się jak najrzadziej przerywać natu
ralny tok relacji. Rozmawialiśmy przede wszystkim z aktywnymi uczestnikami
polityki gminnej: wójtem, radnymi, urzędnikami, przedstawicielami „Solidarno
ści” i Komitetu Obywatelskiego, a także nauczycielami, rolnikami, policjantami,
lekarzami, robotnikami najemnymi i bezrobotnymi. Większość rozmówców była
w wieku od 35 do 65 lat, kilka osób starszych, kilka młodszych, choć te ostatnie
nie interesowały się tematem i z reguły nie chciały rozmawiać. Rozmowy były
nagrywane na taśmie magnetofonowej, a następnie przetwarzane w formie tek
stu komputerowego. Zapisy 80 rozmów wówczas zgromadzonych (podobnie jak
materiały z badań w poprzedniej gminie) znajdują się w Archiwum Instytutu
Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydziału Historycznego Uniwersytetu War
szawskiego.
Zasadniczym problemem była forma prezentacji zebranych materiałów. Kla
syczna etnograficzna praktyka, polegająca na ilustrowaniu poszczególnych tez
krótkimi cytatami, nie wydawała się adekwatna, gdyż burzyła naturalną struk
turę wypowiedzi. W tej sytuacji optymalna okazała się metoda stosowana
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w przypadku badań nad dyskursem społecznym1, polegająca na wybraniu kilku
charakterystycznych wypowiedzi i przytoczeniu ich w całości lub z niewielkimi
skrótami. Wybór odpowiednich relacji był sprawą niezwykle trudną i jest
w znacznym stopniu arbitralny. Wybrałam spośród nich osiem tak dobranych,
by zaznaczyć kluczowe stanowiska, wokół których toczy się lokalne życie
polityczne. Zachowałam dualny podział lokalnej sceny politycznej, tak wyraźny
na początku lat dziewięćdziesiątych. Zaprezentowałam tekst rozmowy z wójtem
i byłym przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego (redaktorem lokalnej gaze
ty); z redaktorem „prowójtowej” kontrgazety i z radnym — filarem lokalnej
opozycji w Radzie Gminy w latach 1990-1994; z radnym, poplecznikiem wójta,
od lat zasiadającym w radzie i z człowiekiem, który był współzałożycielem
Komitetu Obywatelskiego, a potem zmienił poglądy i stał się (krytycznym
wprawdzie) stronnikiem wójta. Wszyscy ci ludzie byli dość dobrze wykształceni,
wypowiadali się z łatwością, a niekiedy tworzyli uogólnione i wnikliwe interpre
tacje otaczającej ich rzeczywistości społecznej. Do tych sześciu osób — aktorów
lokalnej sceny politycznej, dołączyłam jeszcze dwie wypowiedzi ludzi słabiej
wykształconych, nie pełniących ftmkcji radnych, a jednak zainteresowanych
sprawami gminnymi2. Autorem jednej z nich jest rolnik, właściciel średniej
wielkości gospodarstwa, narzekający na władzę lokalną. Autorką drugiej jest
kobieta, średnio zamożna rolniczka, pełniąca funkcję sołtysa w swojej wsi.
Przytoczyłam tylko jedną rozmowę z kobietą, aby podkreślić, że kobiety niechęt
nie brały udział w dyskusji o lokalnej polityce. Ten temat był przez społeczność
uważany za „męski” . Jej wypowiedź pokazuje także znaczenie problemów naro
dowościowych w gminnym życiu publicznym. Każdą z przytaczanych wypowie
dzi zaopatrzyłam w dość szczegółową informację o sytuacji biograficznej autora.
To, co Alfred Schutz nazywa „sytuacją biograficzną” (1984, s. 145), w ogrom
nym stopniu determinuje sposób, w jaki autor relacji opisuje i kwalifikuje fakty.
Podyktowany sytuacją biograficzną system istotności pozwala mu dojrzeć
w zdarzeniach określony sens.
Interpretując cytowane wypowiedzi, poddawałam refleksji kolejne tematy,
według następującej kolejności: najpierw charakterystyka władzy decyzyjnej
(rada gminy, radni, wybory radnych, opozycja w radzie), potem wykonawczej
(wójt, zarząd, urząd gminy), dalej rozważania o lokalnej społeczności i na końcu
sposób rozumienia pojęć abstrakcyjnych, takich jak „samorządność” i „demo
kracja” . Te rozważania były dla naszych rozmówców (zwłaszcza tych słabiej
wykształconych) bardzo trudne i zwykle sprowadzali je na poziom konkretów.
Tożsamość naszych rozmówców ukryłam pod pseudonimami, nie chcąc wy
korzystywać ich zaufania i narażać na ewentualne kłopoty, a także po to, by nie
uchybić zaleceniom Ustawy o ochronie danych osobowych. Zamiast nazwisk
wykorzystałam nazwy funkcji, jakie piastowali: Wójt, Przewodniczący Komitetu
1 Przykładem może być praca E Mohl (199 7).
2 Rozmowy z ludźmi niezainteresowanymi uznałam za zbyt mało ciekawe, by je cytować, choć one
także dostarczyły wielu informacji.
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Obywatelskiego; kategorie zawodowe: Rolnik, Nauczyciel; określenia opisujące
miejsce rozmówcy na lokalnej scenie politycznej: Zwolennik Wójta, Radny-Stronnik Wójta, Opozycjonista; w jednym przypadku zastosowałam termin
odwołujący się do pochodzenia naszej rozmówczyni — „Ukrainka” . Przedsta
wiając się i mówiąc o sobie nasza rozmówczyni sama używała tego określenia,
co ośmieliło mnie do ukrycia jej tożsamości właśnie pod tym słowem.
Chcąc zachować w tajemnicy miejsce badań, usunęłam z przytaczanych wy
powiedzi nazwy wsi i miasteczek, zastępując je formą opisową: Wieś Gminna,
Wieś Na Skraju Puszczy, Wielkie Miasto, Dawne Miasto Powiatowe. Wszystkie
te zabiegi miały na celu ochronę naszych rozmówców. Wyrażenie zgody na
rozmowę było dowodem zaufania, że nie wykorzystamy tych materiałów, aby
im zaszkodzić. Było to w znacznej mierze zaufanie do Uniwersytetu, jako
instytucji niezaangażowanej w walkę polityczną. To, czego obawialiby się po
wiedzieć dziennikarzowi, powierzali mnie i studentom, ufając, że nie narazimy
ich na nieprzyjemności.
Przytaczane rozmowy opatrzone są numerem katalogowym Archiwum In
stytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej (np. 45/W).
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i o życiu publicznym

Wójt gminy — rolnik, około pięćdziesięcioletni, właściciel dużego gospodarstwa
rolno-hodowlanego. Wykształcenie wyższe, rolnicze oraz podyplomowe admi
nistracyjne. Od 1974 do 1990 r. był naczelnikiem gminnej rady narodowej.
Nie ukrywał swej przynależności do PZPR. W 1990 r. został wybrany na wójta,
podobnie w 1994 r.

Relacja Wójta (fragmenty)
Pytanie badacza: Jaki powinien być dobry urzędnik?
Odpowiedź Wójta: — Tak bym rozróżniał na jakby dwie funkcje: urzędnik typowy,
który wykonuje tylko określone czynności i urzędnik, który wykonuje również funkcje
kierownicze i organizatorskie, bo to są różne, więc różne cechy musi mieć. Bo inne cechy
musi mieć urzędnik, również ja jestem jakimś tam urzędnikiem, w mojej osobie, a inne
cechy musi mieć np. sekretarz urzędu i inne z kolei cechy musi mieć księgowa podatkowa,
która ma skrupulatnie wymierzyć, jakby te podatki i ściągać je, pilnować porządku i, o ile
u mnie, jakby w mojej osobowości, balaganiarstwo jeszcze jest dopuszczalne, to tam nie
ma, tam musi być naprawdę — co do grosza się zgadzać wszystko wyliczone i musi nie
być błędów. (...) Więc to są różne cechy, natomiast wspólną jakby cechą jest dobry
stosunek do ludzi, ponieważ mamy ten kontakt cały czas, styk, i to jest jakby wspólne
dla wszystkich, tutaj nie może być... po prostu człowiek się nie sprawdza, który jest
konfliktowy, wybuchowy, agresywny itd. Ta agresja często przenosi się z tych interesan
tów na nas jakby, ale my musimy to jakby przyjąć i wyłagodzić i wtedy to jest w porządku,
natomiast jeżeli od razu agresję w drugą stronę, to wtedy jest to źle. No i musi mieć
wiedzę, mieć kompetencje do tego co robi, tzn. inna ta kompetencja i inna ta wiedza musi
być u tego urzędnika, który wykonuje określone czynności, no i z kolei inna jakby u tych
osób, które wykonują te funkcje kierownicze, bo ona jest bardziej zróżnicowana, tzn. nie
tyle trzeba w szczegółach wiedzieć, ile ogólnie. No, i duża tolerancja musi być w stosunku
do wszystkich, nie można jakby swoich, czy niepowodzeń, czy złych dni przenosić na...
musi być do współpracy ze współpracownikami, musi być jakaś atmosfera odpowiednia.
To jest zasada, i o ile braki w wiedzy merytorycznej można nadrobić, o tyle jeżeli w oso
bowości jest źle, to trzeba takiego pracownika szybko zwolnić, bo nauczyć się można
czegoś, czego się nie umie, zresztą większość przychodziła tu ze średnim wykształceniem,
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to na pewno nie miała przygotowania do administracji, i tego można się nauczyć, chociaż
to trochę trwa, ale można. To tak z grubsza (45/W, s. 1).
Czy urzędnicy należą do jakichś partii politycznych?
— Nie, nie należą. Urzędnicy nie mogą należeć do związków, do partii, nie należą.
Są apolityczni.
Czy pan należy do jakiejś partii?
— Ja nie należę do żadnej partii od 1990 r., odkąd wyprowadziłem sztandar PZPR
z Rakowskim, odtąd nie należę do żadnej partii (45/W, s. 2).
Jakie są zadania radnego?
— Tzn. inne są zadania rady jako takiej, bo to trzeba rozgraniczyć, czy funkcje-kompetencje rady, czy poszczególnego radnego, bo tutaj jest jakby zupełnie inne. Więc
w moim przekonaniu radny jakby ma reprezentować, bo ja wiem, interesy grup jakby
lokalnych, swoich, bo on został wybrany w określonym tam lokalnym, bardzo lokalnym,
bardzo małym zupełnie gronie, często wsi, więc w pierwszej kolejności rzeczywiście
powinien przenosić te potrzeby, czy odczucie społeczne na forum rady, czyli to jest taka
jego jakby podstawowa rola, być może w drugą stronę przenosić również informacje, co
tutaj się dzieje, spotykać się z tymi ludźmi, wyjaśniać im niektóre rzeczy. Również myślę,
że jest miejsce na to, żeby radny często jakby pośredniczył, czy jakby próbował pomóc
załatwiać pewne rzeczy wynikające z pewnej niewiedzy tych ludzi, czy nawet... bo to tak
jest, że niektórzy ludzie dwa razy w życiu przychodzą do urzędu, a niektórzy są co drugi
dzień. To myślę, że to tak z grubsza taka funkcja tam pojedynczego, natomiast już inna
na forum rady, bo rada jako całość to jest organem stanowiącym, czyli rodzajem małego
sejmu. Czyli wszystko, co się dzieje, co dotyczy gminy, myślę, że wiecie co to jest gmina,
bo często ludzie mylą z tym urzędem tą gminę. A gmina to jest ta całość i wszystko, co
dotyczy w tej jakby makroskali, to dotyczy jakby rady, czyli rada stanowi w jakiejś części,
zgodnie z delegacją ustawową o dochodach, czyli o podatkach, ma możliwość ustalania
tam w jakimś zakresie podatków, no, możliwość ustalania prawa lokalnego, czyli
obowiązującego wszystkich obywateli, no i uchwala budżet, uchwala zadania inwesty
cyjne, więc na zasadzie wszystko, co jest ważne to rozstrzyga się na forum rady, zwykłą
czy inną większością głosów. I tutaj to jest miejsce na ścieranie się poglądów, na
ścieranie się interesów lokalnych, właśnie, że radni muszą często rezygnować ze swoich
lokalnych interesów na rzecz innych, bo większość decyduje i tutaj jakby to się ściera.
I to w zasadzie te najważniejsze kompetencje, rada decyduje o przejęciu majątku, o zby
ciu majątku, daje delegacje na wydzierżawienie majątku dla zarządu, czyli o zasadni
czych, generalnych sprawach tylko i wyłącznie rada i dopiero później zarząd i wójt.
Jaki jest tryb egzekwowania od radnych obowiązków, do wypełniania których
zobowiązują się przysięgą?
— Tzn. tak... radnego nie można odwołać. Nie ma delegacji takiej, żeby wyborcy mogli
odwołać. Rada również nie może odwołać radnego, jedynie w przypadkach jakby sprze
niewierzenia się, czyli pozbawienia praw publicznych wyrokiem za jakieś przestępstwo
z niskich pobudek, tak się to nazywa, i utraty jakby zdrowia psychicznego, czyli dwie są
w zasadzie możliwości, kiedy można radnego odwołać, wygasić mandat. No i trzecia
możliwość, to wtedy, kiedy sam zrezygnuje. Natomiast nie ma delegacji, i myślę, że
słusznie nie ma delegacji, żeby wyborcy np. nie mogli odwołać radnego, bo jest to jakby
konflikt, tam ktoś powiedzmy został wybrany we wsi X i interesem tej wsi np. jest, że
odcinek drogi, ja przykładowo zupełnie mówię, wybudować w tej wsi, ale interesem
gminy (45/W, s. 3).
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Kim są radni w tej gminie?
— Różnie, różnie. Radni wywodzą się tak jak całe środowisko, są nauczyciele, są
rolnicy, są bezrobotni też, jeden jest prezesem Spółdzielni Rolniczej; i również z wy
kształceniem są i wyższym, i średnim, i podstawowym. No, jedno charakterystyczne, że
jest i w tamtej kadencji, i w tej jedna kobieta.
Jakie cechy powinien mieć dobry radny?
— Myślę, że przede wszystkim powinien być uczciwym człowiekiem, niekonfliktowym, bo to do niczego nie prowadzi, poza tym myślę, że niezacietrzewiony na tle
religijnym, narodowościowym, bo tutaj jest zlepek i narodowości, i wyznań. A przede
wszystkim, myślę, że powinien dobrze wywiązywać się z tego, co u siebie robi, co
w swoim środowisku robi. Czyli, jeżeli to jest handlowiec, to powinien być dobrym
handlowcem, przede wszystkim, bo inaczej go nie wybiorą (45/W, s. 7).
Jak pan ocenia pracę radnych?
— Trudno mi oceniać pracę radnych, bo ja się akurat tym nie zajmuję, to jest już
domena przewodniczącego rady, który zajmuje się tylko i wyłącznie organizacją pracy
rady, owszem, kontaktami z ludźmi itd. Ale sądzę, że są dosyć aktywni, nie mogę
powiedzieć, że nie są. Tzn. zaczynając od tego, że sesje rady odbywają się w zasadzie
przy frekwencji, nie pamiętam, żeby było mniej jak 17 osób na sesji, czy 18, często pełna
jest frekwencja, tak, że raczej uczestniczą. Nie umiem powiedzieć, czy radni np. w terenie
spotykają się ze swoimi wyborcami, czy nie spotykają się, raczej myślę, że się spotykają,
dlatego, że to nie jest tak sformalizowane, to po prostu się spotykają na co dzień,
rozmawiają sobie. No, spora grupa radnych jakby, czy telefonicznie, czy przez inne
kontakty zwraca się z określonymi sprawami z tamtych środowisk, więc myślę, że
pozytywnie raczej bym ocenił pracę radnych aczkolwiek, mówię, w szczegółach nie
chciałbym...
W jaki sposób wysuwane są kandydatury na radnych?
— To jakiejś sformalizowanej formy nie ma, tzn. jest jedna forma, że trzeba mieć
15 podpisów, czyli ktoś, kto ma 15 podpisów, może przynieść do komisji wyborczej
i zarejestrują go. A formy tzn. tak: mogą ugrupowania różne wysuwać, mogą, po prostu
sołtys pójdzie po wsi, zbierze podpisy i chce, żeby... mogą ugrupowania nieformalne
powstawać, które zbierają podpisy, może i sam zebrać, chodzić, tak że nie ma tu
żadnych... (45/W, s. 5).
Czy w ostatnich wyborach było wielu kandydatów na radnych?
— Różnie w różnych okręgach, w niektórych okręgach maksymalnie było 6 osób na
jedno miejsce, w niektórych okręgach było niewielu, a ja kandydując bytem jeden, sam
w jednym okręgu.
Jak wyglądała kampania wyborcza?
— A, każdy ją sobie robił. Tzn. nie ta kampania wyborcza, to jej tu nie słychać
praktycznie, owszem, tam gdzie w niektórych okręgach jest jakby kilku kandydatów,
którzy walczą zażarcie między sobą, więc oni organizują nawet spotkania z mieszkań
cami, różnie, jedni przy piwie, drudzy tak chodzą od domu do domu, u nas z reguły to
jest raczej nie przyjęte, raczej tak się ludzie znają, że tej kampanii robić nie muszą.
Ludzie się tu bardzo znają, tu jest wszędzie blisko, jeżeli glosuje się we wsi, i to jeszcze
w pól wsi, to tak człowieka znają, że nawet, żeby ktoś tam chodził i nie wiadomo co
mówi! i obiecywał, to i tak z tego nic nie wychodzi (45/W, s. 6).
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Czy radni mają swoje programy przedwyborcze?
— Być może coś tam mają, ale te programy jakby do niczego... bo poszczególny radny
jakby ze swoim programem nie jest w stanie się w niczym przebić, bo to nie to, że on
przyjdzie i powie: ja to zrobię, ja to zrobię, ja to zrobię i to już jest zrobione, bo rada
decyduje. Owszem, może tę starać, oczywiste, że może, więc może, i niektórzy sobie coś
tam głoszą, natomiast ten styk później, kiedy przyjdzie się na forum rady i zapozna się
z możliwościami, z dochodami, no to później się okazuje, że radny coś tam głosił, a jak
przychodzi do uchwalenia podatków, to mówi, że on byłby dobry, żeby mniej tego podatku
uchwalić dla mieszkańców, nie, no to się nierozerwalnie wiąże, że jak są dochody, to jest
za co realizować, jak nie ma dochodów, to trzeba z czegoś zrezygnować.
Jakie są kompetencje wójta?
— Tzn. przede wszystkim najpierw to jest, poza radą, to są kompetencje zarządu, bo
organem wykonawczym rady jest zarząd, a nie wójt. W poprzednim układzie organem
wykonawczym był naczelnik gminy czy miasta — jednoosobowy. W tej chwili wójt nie
jest organem jednoosobowym, jest zarząd. W naszym przypadku zarząd jest sześciooso
bowy i wójt z mocy prawa jakby jest przewodniczącym tego zarządu.
Kim są te pozostałe osoby w zarządzie?
— Radnymi. Radni, radni, tylko radni. W zarządzie nie może być nikt inny tylko...
Pięciu radnych i wójt, wójt zawsze wchodzi z mocy prawa, czy jest radnym, czy nie jest,
to jest z mocy prawa przewodniczącym.
Na jakiej zasadzie wybiera się taki zarząd?
— Zarząd wybiera się na sesji, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
Wójta wybiera się również w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów
w obecności co najmniej połowy. Natomiast odwołuje się wójta bezwzględną większością
ustawowego składu rady (45/W, s. 4).
Czy radni powinni być podporządkowani wójtowi, czy wójt radzie?
— Ani jedno, ani drugie. Wójt jest podporządkowany radzie, a nie poszczególnym
radnym.
Jak się układa pana współpraca z radą?
— O, to na porządku dziennym się nie zgadzamy, najzwyczajniej w świecie, tzn. nie
konflikt z radą jako taką, że my mamy jakiś konflikt i sobie nie rozmawiamy, bo to jest
nie do przyjęcia, natomiast na każdym posiedzeniu rady ścierają się poglądy. Czyli pierwszy
taki konflikt najważniejszy to jest na sesji, na której uchwalamy budżet na cały rok.
W zasadzie to na tej sesji wszystko się rozstrzyga. Jeżeli my uchwalimy określony budżet po
stronie dochodów i wydatków i zadania są, te główne, wskazane, to przez cały rok my
mamy to realizować. Jeżeli np. na drogi uchwaliła rada 100 milionów, to ja mogę tylko
wydać do tej kwoty. To już zarząd decyduje w pierwszej kolejności, wspólnie ze mną, czy
tę drogę w pierwszej kolejności, czy tamtą, jak my to mamy robić technicznie, czy
przetargi organizować, kogo wziąć do tej roboty, to już od nas zależy. Ale kwota jest jakby
tutaj i tu się rozstrzyga jakby cały problem, bo... i tam jest spór, czy więcej na oświatę,
czy więcej na kulturę, czy więcej na inwestycje, czy więcej na przejedzenie, czy na płace
dać tyle, gdzie zawsze jest spór, bo urzędnik jest, wiadomo, darmozjadem. 1 tutaj trzeba
po prostu dojść do jakiejś zgody, a decyduje większość. No więc cała rzecz polega na tym,
że trzeba mieć dar przekonywania, żeby przekonać do siebie, do swoich pomysłów, bo
projekt budżetu przygotowuje zarząd, więc zarząd i wójt muszą przekonać większość do
tego, co zaproponowali. Są zmiany, nie zawsze to tak idzie, że my to przedłożymy,
zatwierdzą i fajno jest (45/W, s. 8).
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Czy pan ma taki dar przekonywania?
— No, jak porozmawiacie ze mną to sami wnioski wyciągniecie, czy mam, czy nie.
Raczej na pewno trzeba mieć, ze wszystkim, nie tylko z radą, do ludzi też.
Czyli jest to jedna z cech wójtowi niezbędna?
— Tak, niezbędna.
Jakie jeszcze?
— Na pewno nie można się właśnie wdawać jakby w te sprawy wyznaniowe, obojętnie
jakiego by wyznania był wójt, to musi być bardzo tolerancyjny do innych wyznań,
ponieważ one tu są, nie można tego jakby... zresztą ja uważam, że jest to sprawa bardzo
intymna i osobista. Wójt musi tu być bardzo tolerancyjny i nie narzucać religii, którą
wyznaje, bo u nas środowisko jest bardzo różne, bo jest tutaj i katolików, i grekokatoli
ków, i prawosławnych, i trochę ewangelików, i tych innych niewiele, ale też jest, takich
tam świadków Jehowy, i jeszcze, i jeszcze, i trzeba każdego traktować jednakowo. Bardzo
duży byt tu problem, kiedyś, narodowościowy, dlatego że tutaj na tym terenie jest z akcji
„W” przesiedleńców, w tej chwili nie ma tych problemów takich zaognionych, ale trzeba
na tych ludzi nie patrzeć, kto on skąd, tylko on jest interesantem naszym, i każdy tak samo.
To jest podstawa, gdyby tego jakby nie robić, no to nie byłoby mnie tu na pewno dawno
(45/W, s. 9).
Jakie są zadania wójta?
— Więc pierwsze, to zadanie wynikające z pracy zarządu, czyli wójt jest jednym
z członków zarządu i przewodniczy temu zarządowi, więc raz, organizować pracę zarzą
du, czyli brać udział w tym zbiorowym, jakby kolegialnym organie wykonawczym, czyli
wykonywać uchwały rady. No i ponieważ pozostali członkowie są społeczni, nie ma
etatowych członków zarządu w naszym przypadku, bo w miastach są, no to wykonawcza
funkcja tych postanowień zarządu należy do wójta, czyli wszystko, to co rada i zarząd
postanowią, wójt musi wykonywać, czyli ja muszę kontrolować i sprawdzać pracowni
ków, czy dochody są realizowane, czy jeżeli ktoś zalega, to czy tryb został już wdrożony,
czyli po pierwsze, muszę dbać o dochody i ja je co miesiąc muszę analizować, czy one są
realizowane. I podatek jest rzeczą świętą i musi być jednolity dla wszystkich, nie może
być tutaj „świętych krów” , lepszych i gorszych, bo to jest też podstawa równości.
Następna sprawa, to cały dział wykonawczy, inwestycyjny, w zasadzie trzeba zabiegać
o środki... no w zasadzie nie robię ja sam tego wszystkiego osobiście, bo robią to służby,
ale to rzecz taka, gdzie trzeba nadzorować, robi się to swoim aparatem, czyli poprzez
ludzi, którzy są tu zatrudnieni. Nie oznacza to, że ja kieruję oświatą, chociaż jest mi ona
podporządkowana, no, są dyrektorzy, którzy mają swoje placówki i odpowiadają za to,
ale w jakiś sposób taki kompleksowy nadzór jest, bo jeżeli wizytacja jest, to robią ją
fachowcy z zewnątrz i przedstawiają zarządowi wnioski z tego.
Którą z inwestycji uważa pan za swoją zasługę?
— No, nie ma tutaj moich zasług, bo to jest... większość inwestycji wychodzi z mojej
inicjatywy, bo owszem, są wnioski poszczególnych radnych, one mogą zbieżne być, ale
inicjatywa wychodzi ode mnie, dlatego że ja jakby mam spojrzenie zupełnie takie, nie
z jednego środowiska. Poza tym ta jakby moja inicjatywa musi jakby z kolei zapotrzebo
wanie społeczne, bo ja mogę sobie wiele inicjatyw przejawiać, a jeżeli nie ma odzewu
mieszkańców, którzy chcą dołożyć to tego interesu, tak jak np. przy wodociągach, no to
nie ma budowy, tak że musi i ich zapotrzebowanie iść, bo to pieniądze jakby są wspólne.
Poza tym jakby te inicjatywy, co wcześniej, co lepiej, co bardziej potrzebne, i na co jakby
można osiągnąć środki z zewnątrz, co w danym momencie idzie i np. w tej chwili można
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sporo środków uzyskać tak, na wszystkie inwestycje proekologiczne, tzn. ochronę
środowiska, można na wodociągi uzyskać środki z zewnątrz i uzyskujemy je z zewnątrz.
Jest to istotne (45/W, s. 10).
Z zewnątrz, to znaczy skąd?
— Z różnych źródeł, i z budżetu państwa, np. na gminę o strukturalnym bezrobociu
można dostać z ministerstwa, zatrudniając tych ludzi i to robimy, jakby się wstrzeliwujemy w to co... no bo byśmy sami nie poradzili. Natomiast nie mogę dostać pieniędzy,
nikt nie chce nas wspierać np. na drogi akurat. W związku z tym, jakby, ten temat, no
niby łata się, coś tam się robi, ale w mniejszym zakresie. I np. wymieniamy kotłownie
z węglowych na olejowe, też wsparcie można otrzymać, do 50% dotacji, nie kredytu.
Czy informacja o tych środkach z góry jest powszechnie dostępna?
— Jest dostępna, można jeszcze szukać, ale jest. Są różne opracowania, najtrudniej
jakby dotrzeć, tzn. nie tyle może do informacji, że one są, tylko dotrzeć do wymogów,
które trzeba spełnić, żeby to wrobić. Poza tym jeszcze taki moment jest, że często nie
wiadomo na początku roku, na co będzie można z budżetu państwa coś dostać. Tak
że to są te warunki, w jakich znajdujemy się. Np. teraz ogłosiliśmy przetarg na
inwestora zastępczego i chcemy zabierać się mocno w następnych latach do budowy
oczyszczalni ścieków.
Czy w pozyskiwaniu takich właśnie środków z budżetu czy z fundacji pomagają
pana osobiste kontakty?
— No, oczywiste, oczywiste, tzn. to nie chodzi może nawet o jakieś tam niefor
malne znajomości, chodzi o to, żeby wiedzieć, co trzeba, z kim się kontaktować, poprzez
kogo, no bo łatwiej się to uzyskuje, jeżeli daje się pewną wiarygodność, to tak, jak wszędzie
(45/W, s. 11).
Czy wójta powinni wybierać mieszkańcy, czy radni?
— Ja jestem osobiście za tym, żeby wybierali mieszkańcy, była nawet taka propozycja,
to dawałoby wójtowi większą stabilność, bo np. prezydent wybrany przez ogół, a prezy
dent wybrany przez Zgromadzenie Narodowe jest różnym prezydentem. Dzisiaj jeden
radny czy grupa radnych może mi powiedzieć, że moja praca im się nie podoba i zbie
rać się tam, i odwoływać. Natomiast, jeżeli w wyborach dla przykładu ja bym uzyskał
zaufanie ponad 50% głosujących, przy wielu kandydatach, to moja pozycja jest wtedy tak
mocna, że ja mogę powiedzieć, że przepraszam bardzo, co wy tu mi możecie mówić, kiedy
mnie lud popiera. Jakby stabilność tego urzędu mogłaby być... bo wybory nie odbywają się
co roku, choć w niektórych gminach, owszem, zmieniają co roku kilku, także to... Znaczy
i z drugiej strony, wójt musiałby znacznie bardziej liczyć się z opinią mieszkańców,
znacznie, bo od tego wszystko zależałoby, czyli realizować ich cele. Natomiast dziś musi
jakby bardziej organizować sobie wsparcie w radzie.
Czy wójt jest urzędnikiem, czy przedstawicielem mieszkańców?
— Wójt nie jest urzędnikiem, tzn. ja jestem tym administratorem, ale ja jestem
z wyboru i jestem tylko jedną osobą z wyboru w tym urzędzie, inni są z powołania, czy
na umowie o pracę, a ja nie jestem na umowie o pracę, jestem z wyboru i jak jutro mnie
odwołają, to mi się nic nie należy, tak że to jest funkcja taka trochę narażona, choć, jak
widzicie w moim przypadku, bardzo stabilna (45/W, s. 12).
Z czego wynika pana stabilność?
— Trudno mi określić. Państwo chodzicie po terenie, to pewnie jakieś tam wnioski
wyciągacie. Wiadomo, że na pewno na mój temat są różne opinie, pozytywne i negatyw
ne. Mogę powiedzieć, że na pewno są zagorzali zwolennicy, którzy by wszystko dla mnie
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zrobili, jak i są zagorzali przeciwnicy, no, wrogów nie sądzę, żebym miał, ale przeciwni
ków na pewno tak. I wielu osobom na pewno jestem jakby obojętny, no sądzę, że
w pierwszej kolejności to wynika z tego o czym mówiłem, z mojej tolerancyjności, ze
spokoju, z tego, że staram się traktować wszystkich w miarę podobnie, czyli z gruntu nie
jestem człowiekiem konfliktowym. Chociaż z drugiej strony potrafię wyegzekwować
wszystko bez krzyku. To co mam założone, to osiągnę, prędzej, czy później, z tym że
demokracja polega właśnie na tym, że często trzeba przegrać jakby bitwę, żeby wygrać
wojnę. Często zatem nie zważam na drobne sprawy, ustępuję, ja jestem na tyle, że jak
widzę, że to konflikt zrodzi, to ja szybko to zmienię i odczekam, ja wrócę do tego za jakiś
czas, kiedy to dojrzeje. Dla przykładu, jeszcze 3 lata temu ten wodociąg, ogromny, który
budujemy, byłby nie do ugryzienia, bo nie byłoby chętnych, dopiero trzeba było pocho
dzić, namówić itd., itd., i to zaczyna dojrzewać. Pozornie wygląda, że jest to oddane pole,
a za jakiś czas się do tego wraca, to jest wtedy w porządku (45/W, s. 13).
— Co należy zrobić, żeby ta gmina się rozwijała? Tutaj to jakby taki program jest
nasz, trzeba usuwać jakby te braki, czy niedostatki w tej infrastrukturze tak zwanej, czyli
to są wodociągi, to są telefony, to są drogi, to są ścieki. I to jest jakby działanie pod kątem
rozwoju gminy w kierunku takim, że my widzimy, że tutaj jakiegoś przemysłu nie będzie
i nielogiczne, żeby go lokować. Uważamy, że to będzie rolnictwo na pewno; i druga część
to trzeba właśnie, to jakby ukryte piękno Mazur wyeksponować. Czyli my te dwie rzeczy
chcemy pogodzić i z tym się wiąże nierozerwalnie ta infrastruktura, że jeżeli tego nie
będzie, to kto tutaj przyjedzie? Tak że to tak bez wielkich naprawdę ośrodków, bez
wielkich hoteli, bo nie o to chodzi. To właśnie to piękno trzeba by zachować i jakby
wykorzystać, żeby na tym zarobić, żeby to dobrze sprzedać (45/W, s. 14).
Jaka jest droga do tego?
— Drogi jakby są dwie, które równolegle trzeba prowadzić. Więc pierwsze to to, co
robimy, bo to trzeba robić, to do nas należy, właśnie ta infrastruktura. I druga część to
jest promocja i jakby zachęcenie, uaktywnienie mieszkańców, żeby oni sami chcieli
chcieć. I do tej promocji to myśmy zawiązali to Porozumienie Gmin, i w tej chwili jesteśmy
na etapie, jeżeli się domówimy, dobrowolnego związku komunalnego, gdzie chcemy
ugryźć właśnie, przede wszystkim turystykę, promocję i informację organizujemy, bo
sami nie jesteśmy w stanie, bo to po prostu jest dla nas za kosztowne, żeby wypromować
to samodzielnie. W tej chwili też wspólnie pracujemy nad wydawnictwem, takim trochę
przewodnikiem turystycznym, bardziej, powiedzmy, profesjonalnym, nie tylko folder.
Jakie przedsięwzięcia dotychczas zrealizowane uważa pan za znaczące dla gminy?
— Znaczy, znaczące dla gminy, to że w większości, może nie w większości miejsco
wości, ale jakby dla większości mieszkańców, bo w dużych miejscowościach zrealizowa
liśmy budowę wodociągów i dalej to robimy, to jest takie o dużym znaczeniu. Myślę, że
drugie to jakby to, że przejęliśmy te szkoły, jakby od początku i jesteśmy jakby w koń
cówce inwestowania w tą oświatę. Myślę, że sukcesem i to się sprawdziło, od trzech lat
przejęliśmy finansowanie służby zdrowia, polega to na tym, że my płacimy za wszystkie
usługi w szpitalu, w naszym budżecie to jest, czyli pieniądz idzie za pacjentem, to tak
jakby ta reforma, której zamysły są, to u nas już funkcjonuje, jest to sprawa o kapitalnym
znaczeniu. Skończyły się numerki, skończyły się braki, bo większość specjalistów jest na
kontraktach, dostaje od przyjętej osoby. No, myślę, że nie najgorzej sobie poradziliśmy
z prywatyzacją handlu, to przeszło tak płynnie, a poradziliśmy sobie dlatego, że ta
większość lokali jest nasza, dzierżawiona, no myślę, że lepiej byśmy sobie radzili
z bezrobociem, gdybyśmy na to mieli wpływ bezpośredni. Tak uogólniając to, to widzimy
potrzebę... niby teraz coś się tam o dochodach gminy... nowa ustawa się kleci, że jest
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jakby chęć poszerzenia zakresu dochodów do nas bezpośrednich, nie w formie dotacji,
nie w formie subwencji ogólnych, tylko udziału w dochodach, np. w podatku od docho
dów osobistych, które wszyscy płacimy, mamy 15%, resztę państwo, a na oświatę mamy
dotacje. Gdy np. wszystkie gminy przejmą szkoły, to zwiększyć w tym podatku z 15% do
30% lub do 40%, oczywiście w niektórych gminach trzeba by w dalszym ciągu jakąś
subwencję wyrównawczą, to jak od razu zmienia się system, że nam od razu zaczyna się
chcieć, żeby nie było takiego bezrobocia, bo to przecież od tych osób, więcej pracuje, więcej
podatku od razu do nas trafia. Sądzę, że należałoby tak, żeby te środki, które są np.
poprzez ministerstwo kierowane na wspieranie inwestycji w tych regionach zagrożonych
bezrobociem, żeby one bezpośrednio szły do gminy, my byśmy potrafili lepiej je ulokować,
tzn. tworzyć stałe miejsca pracy, nie tylko roboty publiczne organizować, bo to jest
przejściowe. Myślę, że jest to jakby recepta na sukces w kraju, żeby rozszerzać, z jednej
strony, kompetencję samorządów, tzn. dawać im więcej zadań, ale w ślad za tym muszą
iść pieniądze, tzn. systemowo te pieniądze muszą być w podatkach, gminy muszą mieć na
te podatki jakiś wpływ, większy lub mniejszy, bo oczywiste, nie będzie gmina ustalać
wysokości podatków od osób fizycznych, ale są podatki lokalne, na które jakiś tam wpływ
mamy i to powoduje, że jedne gminy to wykorzystują, a inne nie, mamy możliwości
stosowania wyższych, niższych podatków, ulg, to jest instrument, którym rada może
operować i, albo działać prorozwojowo, albo nie. I myślę, że właśnie tylko działania
prosamorządowe... zarówno podstawowe, jak i na szczeblu tym średnim, tzn. również
jestem za tym, żeby powiaty samorządowe powstały (45/W, s. 15, 16, 17).
Jaki jest pana administracyjny stosunek do wojewody? Pan z jednej strony jest
najniższym ogniwem administracji państwowej, a z drugiej strony...
— Nie, ja nie... my tylko mamy zadania zlecone państwa i w zasadzie my nie
podlegamy wojewodzie w żadnym calu. Poprzednio było tak, że wojewoda powoływał
itd., a w tej chwili my wojewodzie administracyjnie nie podlegamy, więc wszystko może
zrobić rada, wojewoda ma ogólny nadzór nad gminami w tym sensie, że np. musimy
wysyłać ustawowo wszystkie uchwały rady do nadzoru i niezgodne z prawem wojewoda
uchyla. Natomiast wojewoda może nas tylko kontrolować od strony spraw zleconych,
czyli to co nam wojewoda zleci lub ustawowo zostało zlecone przez państwo, to wojewoda
ma prawo kontrolować. Oświatę przejęliśmy sami, z własnej inicjatywy, ale to jest
zadanie własne, natomiast zdrowie jest zadaniem zleconym i wojewoda ma prawo
kontrolować. I np. mamy takie działy, jak ewidencja ludności, to jest państwa zadanie,
ale zlecone z mocy ustawy i to wojewoda może też kontrolować, komunikacja jest
zadaniem zleconym w ramach porozumienia, mogą to kontrolować i kontrolują.
Jak wygląda rozwój kulturalny gminy?
— My jesteśmy takim zlepkiem narodowości, raz. A drugi raz, ludzi z różnych stron,
bo tutaj praktycznie my mówimy, że już jesteśmy Mazurami, żeśmy się tu wżyli i tak się
czujemy, natomiast prawdziwych Mazurów prawie nie ma, pojedyncze egzemplarze
zostały i w związku z tym i ta kultura jest taka, bo część tutaj z suwalskiego i augustow
skiego rodowitych, czyli przynieśli coś ze sobą, jest część wysiedleńców spod Lubartowa,
jest część wysiedleńców spod Rzeszowa, z Sanoka, Krosna, jest część przesiedleńców
z Wilna, z Wołynia, z obecnej Białorusi itd. I każdy coś tam jakby z sobą przyniósł
i trudno mówić o jakiejś naszej takiej tutaj tej kulturze (45/W, s. 18).
Czy w gminie działają jakieś partie polityczne?
— Formalnie ten PSL jest, jako jedna, ja nie słyszałem o żadnej innej, ta jest, bo ona
nie była rozwiązywana.
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Czy działa jakaś opozycja?
— Opozycja jest zawsze do partii rządzącej, u nas jako takiej partii rządzącej nie ma.
Czy jest jakaś opozycja do władz gminnych?
— Pewnie jest, pewnie jest, pewnie jest, tzn. trudno mi... np. wśród radnych jakby
trudno powiedzieć, że jest to opozycja taka jak w Sejmie, do wszystkiego, czyli być może
jeden, czy dwie osoby tam się znajdują takie, które zawsze będą mówiły nie, ale z reguły
to jest tak, albo jest jakaś większość za tym, co my proponujemy, ale ona jest różna, ona
nie jest taka... czyli raczej ta opozycja jest do konkretnych spraw, bo komuś coś się nie
podoba, a nieraz ludzi do ludzi, bo np. ktoś akurat ma antypatię do mnie, jakąś tam
osobistą.
Czyli nie ma zorganizowanej opozycji?
— Tzn. trudno mnie powiedzieć, czy ona jest zorganizowana formalnie. Nie ma
jakiegoś tworu, że to się jakoś tam nazywa, jakiś klub, czy jak, to tego to nie ma,
natomiast, no, nie ulega wątpliwości, że jakaś grupa czy formalna, czy nieformalna jest.
Czy dawny Komitet Obywatelski ma jakąś kontynuację?
— Nie, nie, nie, nie... Absolutnie nie.
Jakie są plusy i minusy bycia u władzy?
— Tzn. akurat w mojej osobowości żądzy władzy nie ma, dlatego że po pierwsze, jak
ktoś mnie pyta, dlaczego ja tak długo tutaj jestem, to jest oprócz tego, co mówiłem,
następna rzecz, nie ma chęci awansu gdzieś tam, tzn. nie ma mojej chęci, bo propozycje
takie były. Po prostują jestem umiejscowiony wdanym środowisku, mnie tu dobrze, moje
zainteresowania są inne niż władza, tzn. ja rolnictwem się interesuję bardziej i tym żyję
i myślę, że to jest jednym właśnie z tych czynników, że jakby znajduję ten wspólny język,
znaczy znajomość tematu jest duża. Ja nim tutaj zacząłem tą funkcję sprawować, to ja
się zajmowałem doradztwem rolniczym, czyli ja bardzo dobrze znam mieszkańców,
rolników i sądzę, że, może nie w całym, bo ja zajmowałem się tam, gdzie mieszkam,
w tamtym regionie, że w tamtym regionie mam jakby duży szacunek u rolników, być
może na innym mniej, bo mniej mnie znają jakby na stopie osobistej. Nie ulega
wątpliwości, że autorytet trzeba sobie wypracować, on nie jest dany nikomu. Czyli nie
jest to... że to wójt to jest akurat, tam będzie taki prestiż, tylko trzeba to wypracować.
I ja np. nie wyobrażam sobie i nie miałem przypadku takiego, żeby mi pracownik
powiedział, że on czegoś nie będzie robił, on może ze mną rozmawiać i dyskutować na
wiele sposobów i przekonywać mnie, że to jest może niedobre, ale żeby on powiedział,
że on tego nie będzie robił, to ja sobie nie wyobrażam (45/W, s. 20).
Jakie są minusy?
— No, w małych środowiskach jest to stresowe, na wiele rzeczy ja po prostu sobie nie
mogę pozwolić, czyli chcąc, żeby ten autorytet był, ja go na drobne rozmieniać nie mogę.
Nie mogę wdawać się w jakieś tam stosunki towarzyskie o szerokim zasięgu, to nie
znaczy, że ja ich nie utrzymuję w jakim ś... No, muszę zachowywać się po pracy często
również licząc się z tym, że ja te funkcje sprawuję. To w tych środowiskach jest
związane bezpośrednio, trzeba zdawać sobie sprawę z tego i przechodzić na tym do
porządku dziennego, że się jest narażonym na plotki różne, ja często dowiaduję się
o sobie niestworzonych rzeczy, które mi nawet do głowy nie przyszły, ale po prostu
ludzie mówią, muszą mówić o czymś, a nie będą mówić o kimś nieznanym. No,
następna sprawa, często trzeba ponosić jakby... swoje rodzinne sprawy trochę cho
wać, jeszcze jak dzieci tu były to zawsze prosiłem, żebym ja się nie musiał wstydzić
za nich jako pełniący tę funkcję. Tak że to są te minusy. To jest praca z ludźmi, dopóki
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człowiek jest młodszy, to jest odporniejszy na to. Rozmiar zagadnień jest niesamowity,
bo ja jestem przygotowany z rolnictwa i mam określoną wiedzę, ale ja muszę się
zajmować kulturą, oświatą, zdrowiem, czym tam jeszcze. I ja muszę mieć o tym jakieś
pojęcie, ja muszę się w tym orientować, często jestem już fachowcem w niektórych
sprawach, przez tyle lat. Tak że to jest wymagane i to jest też jakby minusem.
Natomiast mogę powiedzieć, że ja jakby nie lubię monotonii pracy, ale z wiekiem
przychodzi, że ludzie zaczynają mnie męczyć, ja już muszę uciekać gdzieś tam sobie,
po południu, w kąt, żeby odpocząć (45/W, s. 21).
Co się dzieje z byłymi pracownikami PGR-ów?
— Wszystko jest na bezrobociu, niektórzy tam sobie poznajdowali coś, ale niewiele,
czyli PGR-y nam dały około 500 osób w skali gminy, bezrobotnych, są zagubieni bardzo,
nie są przygotowani do samodzielnej pracy i połowa tej ziemi nie jest zagospodarowana,
leży odłogiem. Tamta część (południe) była zawsze bardziej samodzielna, indywidualna
i teraz też jest, natomiast ta część w kierunku Ełku była bardziej PGR-owska i tam te
odłogi leżą. Decyzja była niedobra, nie, formalna była nie taka. PGR-y by się nie ostały,
trzeba by było je przekształcać, ale wystarczyło, by robić to stopniowo, bo były zakłady,
które z przyczyn ekonomicznych padały, ale były takie, które by jeszcze funkcjonowały
i byłby czas, żeby je zrestrukturyzować, tak że straty byłby mniejsze (45/W, s. 22).
Dlaczego wybory do rady przed 1990 r. uważa się za sterowane?
— Trudno mi to nazwać wyborami w ogóle, te wybory do rad sprzed 1990 r., ponieważ
bardzo mało zdarzało się takich przypadków, żeby osoba, która była na tak zwanym
miejscu mandatowym, nie została wybrana. Nie wiem, czy wy w ogóle wiecie, co to jest
miejsce mandatowe. Więc było to tak, że owszem, był jakiś tam podział... tak że szło to
od władzy jakby partyjnej bardziej, tak że tych kandydatów do rady z góry jakby
programowano, że to tyle miało być partyjnych, tyle bezpartyjnych, tyle z PSL, czy z ZSL.
To znaczy tak. Jakby u nas, z racji tej małej gminy, małej odległości od tej władzy, tak to
umownie nazwijmy... Nie wymaga to jakieś sformalizowanej... jakiegoś wydawania
biuletynów, żeby ta informacja docierała. Bo jak się coś tam, przykładowo buduje szkołę,
to udzie widzą, że ona się tam buduje i co tam się dzieje. Informacja podstawowa to jest
tak: po pierwsze przez sołtysów: my sołtysów tu zapraszamy; a drugi raz, wszelkie jakieś
istotne sprawy dla danych wsi, w pewnych zakresach, to my do nich te informacje
przekazujemy. Tam jakieś... czy obwieszczeń, czy pism, czy — mamy tu tę szczekaczkę,
jak my nazywamy te krótkofalówkę, to podajemy do nich. Czyli to jest jeden rodzaj jakby
informacji. Drugi to podobny: radnym dajemy komplet materiałów; na przykład jak jest
sprawozdanie z wykonania budżetu, to dajemy im komplet i oni mają nie tylko takie
prawa, ale i obowiązek, żeby informować mieszkańców. I te informacje w ten sposób
przekazujemy. Okresowo wydajemy również taki — szczególnie z planów dochodów
i wydatków — raz do roku wydajemy biuletyn taki i rozsyłamy w jakiejś formie zwięźlejszej, bo przykładowo sprawozdania (...) są nieczytelne dla przeciętnego człowieka.
Czy istnieje prasa lokalna?
— Były, były. Takie różne gazetki w latach osiemdziesiątych, początek dziewięćdzie
siątych były wydawane: „Głos” czy „Gazeta” . I po prostu zamarło, jak przestali...
W odróżnieniu od „Gazety Wyborczej”, to już się nie kalkulowało (...).
— (...) To służyło później takiej walce politycznej, ale później to zamarło. Po prostu
jest to zbyt małe środowisko, żeby się to utrzymało samo. Czyli musiałby to być sponsor,
czyli ktoś, kto by pokrywał koszty wydawnictwa. No, prasa lokalna, niektóre rzeczy po
prostu do tej prasy lokalnej, „Gazety Giżyckiej” ... Jest to miejsce, gdzie wszystkie
przetargi, jakie organizujemy, przez tę prasę lokalną publikujemy. Trochę ci dziennikarze
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z prasy lokalnej, no, między innymi ta „Współczesna Gazeta” białostocka, taki dodatek
turystyczny wydała, z naszych tych spraw publikuje. No na przykład na temat służby
zdrowia, nawet i w centralnej bardzo dużo o tym naszym eksperymencie pisano. Są różne
jakby formy. Z tym że zupełnie inaczej musi to wyglądać w miastach (45/W, s. 4).
Czy informacja [o postanowieniach rady i działalności władz lokalnych] jest
dostateczna dla mieszkańców?
— Znaczy, trudno mi jest powiedzieć, czy ona jest dostateczna, czy byłoby zapotrze
bowanie na większe informacje. Z tym że ja kiedyś taki eksperyment zastosowałem, że
przerost informacji jest dezinformacją. Kiedyś, szczególnie w tym okresie, kiedy wojsko
tu nami dyrygowało [w stanie wojennym— A. M .-Sz.], to wszystko musiało być na tym...
[korytarzu wywieszone]. Ja kiedyś wojskowego zaprowadziłem i mówię: „Popatrz Pan na
to. Zrozum z tego sam coś”. Wisi cztery takich [tablic] po obu stronach korytarza.
I zawieszone całe, czy ktoś to przeczyta, zerknie? Nic. Więc ta informacja nie odnosi
takiego skutku, jeżeli jej jest nadmiar.
A gdzie są publikowane zarządzenia?
— Zarządzenia są publikowane w Dzienniku Urzędowym województwa suwalskiego,
czyli w każdym województwie i wszystkie, niezależnie jak są, czy jest obowiązek publi
kacji, czy nie ma, wywieszamy na tablicach ogłoszeń, na naszych tablicach. (...)
— Znaczy wysyłam do sołtysów również na tablice, tam do wywieszenia także... To,
co wymaga publikacji w dzienniku urzędowym. To takie są, w takiej formie...
A czy mieszkańcy angażują się w sprawy gminy, czy korzystają z otwartych sesji
rady?
— Mało. Mało, muszę przyznać. Kiedyś jakby więcej, przynajmniej sołtysi więcej
uczestniczyli dawniej. Poza sesją, na której wybiera się wójta, która często licznie
odwiedzana jest przez mieszkańców, to później to raczej niewiele. Raczej są to robocze
sesje, więc... Myślę, że to jakby jest i logiczne, że rada ma poważne sprawy do rozstrzyg
nięcia, jakby ma nad czym radzić; i to jest dosyć jakby, no takie na etapie szczegółowości,
że nie wszystkich to interesuje. Bo wtedy mieszkańcy, jak są jakieś przepychanki,
potyczki, to ciekawsze jest. Natomiast tam gdzie się dyskutuje, czy tę działkę, ten mówi,
że ją sprzedać, ten nie, czy dyskutuje się nad planem budżetu; to jest nudne. Zresztą
pytałem dzieci szkolnych, bo tam zapraszaliśmy ich, z programu to wynika. To na takiej
sesji one się nudzą.
Czym dla pana jest samorządność?
— No, myślę, że lepszej nikt nie wymyślił. To jest sposób na organizowanie się
społeczeństw lokalnych, to jest... sama nazwa jakby mówi, że sami jakby zarządźcie się
i jak zarządzicie, tak będziecie mieli. Czyli sądzę, że... wielu ludziom byłoby wygodniej,
żeby ktoś za nich to zrobił. (...) Tu trzeba z siebie dać trochę wysiłku, i żeby w drodze
bólów i sporów wybrać w miarę coś najlepszego, co się wydaje, że ono jest najlepsze.
Daleko nam do samorządności, takiej jak uznają ją Szwajcarzy, ale — myślę — idzie to
w dobrym kierunku; że coraz więcej ludzi jakby przekonuje się do... uznaje tę władzę
samorządową za swoją; bo to kiedyś była państwowa; coraz więcej ludzi uznaje, że to
jest gminne, że to jest nasze, a nie tam jakieś państwowe, czyli bliżej jakoś ten właściciel
jest. Myślę, że niesłuszny jest lęk od góry (...) przed samorządami; że te samorządy
czemuś nie podołają, to przerasta ich itd. Na pewno będzie tak, że tu i ówdzie przerasta,
że dziś przerasta, jutro nie itd. Myślę, że trzeba bardzo mocno w samorządność iść, i że
znacznie gorzej byłoby w kraju, gdyby w dziewięćdziesiątym roku nie oddzielono samo
rządu od państwa. Ta decyzja była najlepsza jaka mogła być, to oddzielnie. Czyli tu
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i ówdzie był biedny samorząd, a tu bogaty, a tak byłyby wszystkie samorządy biedne, bo
państwo było biedne. I to nie ulega wątpliwości z perspektywy poprzednich lat, i z tej
ustawy; niepotrzebnie władza wystraszyła się w dziewięćdziesiątym roku i później chył
kiem wycofała się na przykład z przekazaniem od razu oświaty wszystkim samorządom,
bo w ustawie samorządowej to jest, to jest zadanie własne gminy; a później w ustawie
wprowadzające napisano, że to będzie zadanie, ale w dziewięćdziesiątym czwartym roku.
Czyli to już się później wystraszyli, że... nie wiem, być może chciano, żeby państwo miało
większy wpływ na oświatę. Ale tu nie było obaw, bo ktoś mówił, że przed wojną państwo
zarządzało oświatą. No, słusznie zarządzało, bo z zaborców wyszło. Musiało doprowa
dzić oświatę do jednolitości w latach osiemnastym, dwudziestym roku. Przecież to było
tam, część po rusku, część po prusku. A tu takiej potrzeby nie ma (45/W, s. 5).
Czy ta gmina jest samorządna teraz?
— Myślę, że nie, bo w dalszym ciągu wpływ za maty mamy na dochody swoje. Znaczy,
że niektóre dziedziny są poza gminą. Dla przykładu, to dotyczy mieszkańców. Ustrój,
organizacja dróg jest zupełnie poza samorządem. Jest to niedobre. I w związku z tym
widzicie, jaki teraz stan jest. Teraz my robimy na przykład kawałek drogi wojewódzkiej,
celowo rada daje jakieś pieniądze, żeby chociaż to zrobić. Nikomu nie idzie wytłumaczyć,
że to jest droga wojewódzka, tylko że to jest droga na terenie gminy i po niej się jeździ.
Czym dla pana jest demokracja?
— No, jakby to z samorządnością nierozerwalnie się wiąże. Dla mnie demokracja to
jest nie tylko wola większości, ale i uszanowanie mniejszości. Czyli ja nie uznaję
demokracji, która polegałaby na tym (...) twardo narzucamy, nie dyskutujemy. Dopiero
wtedy, uważam, demokracja jest właściwa, kiedy większość potrafi uszanować interesy
mniejszości. To dopiero... A przede wszystkim drugi aspekt, to że demokracja to jest
porządek. A dopóki go nie ma, to nie ma demokracji (45/W, s. 6).
A respektowanie postulatów mniejszości, jak to się odbywa na szczeblu gminnym?
— No, muszę powiedzieć, że u nas do takiej demokracji, rzekłbym, włącznie z posza
nowaniem mniejszości, to jest jeszcze daleko. Ale niemniej nie odbywa się to na sesjach,
tak że (...) jeżeli mamy większość, nie dyskutujemy (...) często się odbywa tak, że nim
dojdzie do głosowania, to wersje są trzy czy ileś ich i spieramy się między sobą, czy to
jest lepsze, czy to; i dochodzi nawet do takiego consensusu, że zarząd miał swój projekt
uchwały w danej kwestii; no, dyskusja rozgorzała, ten to, ten to... Zdarza się, że zarząd
po naradzie zmienia swoją wersję uchwały. Czyli to jest jakby przychylenie się. Mogliby
śmy powiedzieć twardo, że albo uchwalacie, albo odrzucacie, bo to jest większościowe
działanie wtedy. My tak na zarządzie przegłosowaliśmy i tak przedkładamy i nie ma
dyskusji. No i skoro ktoś pokazał nam, że może to być korzystniejsze czy lepsze, to należy
do tego się... [ustosunkować]. Czyli myślę, że spory udział tej demokracji tam już się
dzieje. Nie twierdzę, że to już jest to, o co by chodziło. (...)
Czy gmina jest demokratyczna?
— No, znaczy, trudno mi mówić... To znaczy tak, mogę powiedzieć tylko tyle, że jest
to gmina, która najszybciej i najwięcej przyjęła zadań dodatkowych. Czyli oświatę jedni
z nielicznych mieliśmy od początku, zdrowie to dopiero po naszym szkoleniu w tym roku
sąsiedzi przyjęli, dalej się tam szkolą. Czyli od tej strony, jakby my się nie boimy tych
dodatkowych zadań, uważając, że one powinny być samorządowe. I z drugiej strony nie
boimy się, że nam zabraknie do tego wiedzy, że my sobie z tym poradzimy. Jeżeli chodzi
o dochody nasze, gminy... więc jesteśmy jedną z powyżej średniej jakby, że uzyskujemy
więcej niż inne gminy; no, może w lepszej sytuacji jest gmina X ., podmiejska, ponieważ
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większość ośrodków, zakłady, leży na terenie gminy, a nie miasta. I tu ma trochę lepszą
sytuację. (...) Sądzę, że to jest w województwie jedna z lepszych gmin pod wieloma
względami.

Czym dla pana jest dyktatura?
— Znaczny ja to rozumiem dyktaturę tak, że człowiek musi wszystko wykonywać, co
mu kto każe, nie może nic się oderwać, nie może zaprotestować; czyli praktycznie to
prawie niewolnictwo (45/W, s. 7).

A o władzy przed 1989 r. na szczeblu gminnym można mówić jako o władzy
dyktatorskiej?
— Nigdy takich możliwości tutaj nie dawało to. Ja myślę nawet, że mimo wszystkich
braków i jakby ustawowych, konstytucyjnych, to nawet o władzy w Polsce trudno powie
dzieć, że to była taka dyktatura. Nawet w tym stanie wojennym. Bo ten kto, tak jak ja
się urodziłem, tam na wschodzie; jak tu przyjechaliśmy, to ja miałem 10 lat; to tam była
dyktatura. To te dyktatury są różne. Więc rzeczywiście, jeżeli porównywać nasze stosunki
przed dziewięćdziesiątym rokiem, naszego państwa; bo gmina, to było po prostu różnie,
ktoś się liczył z czyimś zdaniem, ktoś się nie liczył. Dla mnie to jest dyktatura wtedy, gdy
obywatel ma do tego prawo i coś wnosi, gdzie trzeba jakąś decyzję administracyjną
rozstrzygnąć, nie bierze się tego pod uwagę i nikt tego nie uchylił, to jest dyktatura. Natomiast
zauważcie, że nawet przed osiemdziesiątym rokiem Naczelny Sąd Administracyjny powstał
w Polsce. Myśmy byli poddani weryfikacji sądowej. Wszystkie decyzje administracyjne. To
trudno powiedzieć, że w administracji była dyktatura. I uchylane były decyzje. To co
prawda nas straszono tymi sądami, ale wreszcie (...) czyli oni łamali głowy, jak to zrobić.
Ale to było jednak nadzorowane i to... Nawet myślę, że w stanie wojennym nie na
wszystko mogli sobie panowie komisarze pozwolić. Ja miałem z nimi do czynienia.
Akurat taki ewenement miałem z podobnym człowiekiem, majorem, który był bezpar
tyjny (...) i był komisarzem. To dziwne było, ale były i takie przypadki więc (45/W, s. 8).

Komentarz
Autor przedstawionej relacji, w odróżnieniu od autorów innych przywoływanych
tu opowieści, jest ekspertem w zarządzaniu gminą. Zarówno wykształcenie
administracyjne, jak i doświadczenie zdobyte w czasie sprawowania władzy wyko
nawczej w gminie przez wiele lat czynią go osobą najbardziej kompetentną w dzie
dzinie lokalnej polityki. Wójt jest nie tylko obserwatorem i komentatorem, jest
praktykiem. Sposób, w jaki charakteryzuje gminną przestrzeń publiczną, wskazuje
na bardzo dobrą znajomość modelu postulowanego przez Ustawę o samorządzie
terytorialnym. Mówiąc o strukturach i kompetenqach władzy lokalnej bardzo dba
o to, by obraz wzajemnych relacji w gminie był zgodny z założonym w Ustawie.
Rada Gminy. Toteż w jego ujęciu, podobnie jak w Ustawie, najważniejszym
organem lokalnej władzy jest rada gminy, „mały sejm” (45/W, s. 3). Jest to forum,
gdzie ścierają się różne opcje, odmienne poglądy i przeciwstawne cele. Rada dąży
do wypracowania kompromisów, w których interesy gminne muszą mieć priory
tet przed dążeniami poszczególnych wsi czy grup zawodowych. Zmiana perspek
tywy z wioskowej na gminną jest jednym z pierwszych doświadczeń człowieka,
który zostaje radnym.
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Radny. Funkcję radnego Wójt określa jako reprezentacyjną. Radny powinien
na forum rady reprezentować problemy społeczności swojego okręgu wyborcze
go, co pozostaje w sprzeczności z koniecznością przestawienia się na realizowa
nie celów gminnych. Jest to, jak sądzę, problem kluczowy dla funkcji radnego.
Radny powinien być także pośrednikiem pomiędzy radą a społecznością. Powi
nien informować o działaniach rady, a także wyjaśniać swoim wyborcom moty
wy podejmowanych przez nią decyzji. Autor tej relacji ocenia pracę radnych dość
pozytywnie, choć zastrzega, że taka ocena nie leży w jego kompetencjach.
Radnych może oceniać przewodniczący rady gminy.
Zdaniem Wójta idealny radny powinien być uczciwym człowiekiem, niekonfliktowym, niezacietrzewionym na tle religijnym i narodowościowym. Ważne
jest, aby był dobry w zawodzie, jaki wykonuje (np. w rolnictwie), bo na tym
opiera się jego autorytet społeczny. Sukces zawodowy to dla wyborców najlepszy
dowód skuteczności jego działań i umiejętności osiągania zamierzonych celów.
Wybór radnych. Opisując najważniejsze wydarzenie w życiu publicznym,
jakim są wyboiy lokalne, Wójt różnicuje wybory przed 1990 r., tzw. kontraktowe
i wyboiy po 1990 r., tzw. wolne lub samorządowe. W tym drugim przypadku,
zwłaszcza w 1990 r., ale i w 1994 r., miała miejsce ostra walka wyborcza.
Wybory 1990 r. były zdominowane przez konflikt dawnej ekipy władzy gminnej
z przedstawicielami Komitetu Obywatelskiego. Następne były już spokojniejsze.
Kampania wyborcza w skali gminy nie jest potyczką na programy, a raczej na
obietnice składane na spotkaniach towarzyskich „przy piwie” i w czasie sąsiedz
kich odwiedzin w domach. W tak małych okręgach wyborczych wszyscy się
znają, toteż kandydat na radnego ogranicza się do przekonywania wyborców
o swoich dobrych intencjach i chęci działania dla wspólnego dobra.
Opozycja w Radzie Gminy. Charakterystyka aktualnej Rady Gminy (1994-1998) uzupełniona jest krótką charakterystyką rady z lat 1990-1994. Były to
lata aktywnej działalności członków Komitetu Obywatelskiego, którzy chcieli
zreformować gminną politykę, przede wszystkim poprzez wymianę dawnej elity
na nową, związaną z Komitetem Obywatelskim. Wójt ocenia ich działalność
krytycznie. Uważa, że ograniczali się tylko do aktywności destrukcyjnej, polega
jącej na krytyce i negacji działań władzy. Było w tej działalności „dużo szumu
(...) dużo krzyku”, a mało osiągnięć wymiernych. Wkrótce entuzjazm opadł,
posiedzenia rady straciły swój burzliwy charakter, społeczność straciła zainte
resowanie sprawami gminnej polityki, tak że nawet wydawana przez opozycję
lokalna gazeta po pewnym czasie „«zamarła» z powodów finansowych” . Zda
niem Wójta w radzie obecnej (1994-1998) opozycja ogranicza się do odmiennego
zdania niektórych radnych w poszczególnych kwestiach dyskutowanych na
sesjach rady. Jest to opozycja „do konkretnych spraw”, doraźna i nietrwała. Po
1994 r. żadnych zorganizowanych form wyrażania nastawienia krytycznego
wobec władzy nie ma ani w radzie, ani poza nią.
Władza wykonawcza. Zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym wła
dzą wykonawczą w gminie jest zarząd rady gminy. Jego przewodniczącym jest
wójt. On sam podkreśla zmianę, jaka dokonała się w tej sferze. Przed 1990 r.
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władzę wykonawczą w gminie sprawował jednoosobowo naczelnik. Rozciągnię
cie tych kompetencji na zarząd traktuje jako ograniczenie arbitralności decyzji
i rozłożenie odpowiedzialności. Mimo to wójt zachowuje nadal pozycję szczegól
ną, gdyż członkowie zarządu pracują w nim społecznie, zbierają się co tydzień
lub dwa, podczas gdy wójt jest pracownikiem etatowym, na co dzień zajmującym
się sprawami gminy. Do zadań wójta, określonych w Ustawie o pracownikach
samorządowych (Dz.U. z 1990 r. Nr 21, poz. 23) należy przede wszystkim
nadzorowanie wykonywania uchwał rady i zadań zleconych. Prócz tego nadzo
ruje i kontroluje prace podległych mu służb. W praktyce wójt nie ogranicza się
do wykonywania postanowień rady. Często wykorzystuje daną mu ustawowo
możliwość wychodzenia z inicjatywą i zgłaszania własnych projektów. Jest po
mysłodawcą większości gminnych inwestycji. Aby przeforsować swój projekt
w radzie, wójt powinien — jak twierdzi — posiadać talenty dyplomatyczne i dar
przekonywania. Jeśli posiada takie umiejętności, wówczas udaje mu się osiągnąć
podobnie znaczącą pozycję, jaką miał w czasach, gdy był naczelnikiem. Rada
staje się wówczas ciałem uprawomocniającym jego przedsięwzięcia. Ten zabieg
przekształcenia rady z ciała prawodawczego w konfirmujące jest możliwy jedy
nie gdy wójt ma duży autorytet osobisty i umie „postępować z ludźmi”. Jeśli wójt
chce zachować dominację w gminnej polityce, musi przerastać wiedzą wszyst
kich potencjalnych konkurentów. Jest to wiedza szczególna, zasadzająca się na
wysokich kompetencjach administracyjno-prawnych; w jej skład wchodzi także
doskonała znajomość problemów gminnej społeczności, najnowszych przepisów
oraz liczne osobiste kontakty z decydentami na wyższych szczeblach drabiny
urzędniczej oraz w fundacjach. (Znacznie łatwiej przeforsować na sesji rady
jakąś nową inwestycję, jeśli zagwarantuje się jej sfinansowanie ze źródeł pozagminnych). Wójt przedstawia siebie jako dobrego stratega, konsekwentnie
dążącego do celu, który rozumie, że nieraz trzeba „przegrać bitwę, aby wygrać
wojnę” (45/W, s. 13). Jeśli sytuacja wymaga czasowego zaniechania dążeń,
zostają one jedynie odłożone, by w korzystniejszym czasie powrócić na sesje
rady. Często ten czas zwłoki wykorzystuje na budowanie społecznego poparcia
dla swojego projektu. Wójt podkreśla także konieczną na tym stanowisku
odwagę, jaką — jak uważa — wykazał, przejmując wiele zadań, które były
dotychczas w gestii władzy centralnej (służba zdrowia, oświata itp.).
Wójt ceni sobie zdobyty autorytet. Niewdawanie się w stosunki towarzyskie
z ludźmi spoza ścisłego grona przyjaciół, dyskrecja w sprawach rodzinnych,
a wreszcie kompetencja w sprawach gminnych — to jego sposoby na zachowanie
autorytetu w oczach społeczności. Szacunek, jakim jest otaczany, ma ścisły
związek z jego umiejętnościami rolniczymi. W społeczności wiejskiej skutecz
ność działań na forum publicznym przewiduje się biorąc pod uwagę sukcesy
gospodarcze kandydata. Ten ścisły związek sfery gospodarczej i polityczno pu
blicznej jest szczególnie widoczny w sytuacji wyborów. Dobry rolnik jest bez
wątpienia kandydatem preferowanym, bo „jeśli jest skuteczny we własnym
gospodarstwie, będzie skuteczny w działaniu dla wspólnego dobra” (45/W,
s. 20). Uzupełniając swoją charakterystykę Wójt podkreśla, że „nie ma w jego
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osobowości żądzy władzy” . Jest człowiekiem spokojnym, niekonfliktowym, to
lerancyjnym, dyplomatycznym. Uważa, że utrzymanie się tak długo na urzędzie
zawdzięcza także przyjętej postawie wobec spraw religijnych i narodowościo
wych. W gminie o tak skomplikowanej powojennej historii osadniczej tolerancja,
wyciszanie konfliktów są wysoko cenionymi cechami władzy.
Urząd Gminy. Narzędziem władzy wykonawczej jest urząd gminy. Wójt opi
suje urząd jako miejsce kontaktu władzy i społeczności. Urzędnicy w oczach
petentów są gwardią przyboczną wójta i w znacznym stopniu od ich postawy
zależy społeczny wizerunek władzy. Toteż istotne jest, aby urzędnik nie był
„konfliktowy, wybuchowy, agresywny” . Życzliwość urzędnika umacnia przeko
nanie o przychylnym nastawieniu władzy lokalnej do mieszkańców gminy.
Ważne jest także, aby urzędnik był kompetentny. Jego kompetencja jest odbie
rana jako kompetencja gminnej władzy wykonawczej.
Społeczność. Obraz lokalnej przestrzeni publicznej uzupełnia wizerunek
społeczności. Zdaniem Wójta cechuje ją: słabe zaangażowanie i brak zaintere
sowania informacjami dotyczącymi spraw gminy, słabe przygotowanie do poru
szania się w sferze publicznej. Mieszkańcy nie są podmiotem kształtującym życie
polityczno-publiczne w gminie. Są raczej biernymi odbiorcami zabiegów władzy,
która starając się czynić coś dla ich dobra, może liczyć na niewielkie zaangażo
wanie z ich strony. Przyczyn takiego stanu rzeczy Wójt upatruje w wykorzenie
niu tutejszej społeczności, pomimo pięćdziesięciu lat wciąż słabo zintegrowanej.
Apatia nasiliła się ostatnio i jest związana z fatalną sytuacją ekonomiczną. Po
zlikwidowaniu państwowych gospodarstw rolnych w gminie jest wielu bezrobot
nych, w tragicznej sytuacji. Wójt jest przekonany, że obowiązkiem władzy lokal
nej jest pomóc tym ludziom. Uważa, że organizowane przez władzę centralną
roboty publiczne nie są wystarczającym środkiem zaradczym. Lepiej byłoby,
gdyby rozwiązywanie problemów związanych z bezrobociem należało do zadań
gminy. Rada gminy stara się wytyczać takie kierunki rozwoju gminy, aby
stworzyć mieszkańcom perspektywy poprawy jakości życia. Wójt widzi szansę
w rozwoju nowoczesnego rolnictwa i turystyki niskonakładowej, której bazę
stanowią kwatery agroturystyczne, campingi, zajazdy, niewielkie ośrodki rekre
acyjne. Bieżące działania władz skupiają się na przygotowaniu infrastruktury,
potrzebnej, aby gmina mogła rozwijać się w tym kierunku (wodociągi, telefony,
oczyszczalnia ścieków). Również przejęcie przez samorząd szkół i opieki zdro
wotnej ma na celu zapewnienie społeczności godziwych warunków życia.
Samorządność. Pojęcie „samorządność” jest przez Wójta rozumiane jako
zwiększenie niezależności gminy od wyższych władz administracyjnych: cen
tralnych, a przede wszystkim wojewódzkich. Samorządność to wyrwanie się
z opisywanych przez Jacka Tarkowskiego (1994) „zależności pionowych”. Sa
morządność w interpretacji Wójta to przede wszystkim coraz większa samodziel
ność finansowa. Im mniej pieniędzy z podatków, dzierżawy, czynszów itp. gmina
musi odesłać do budżetu centralnego, tym większa jej samorządność. Samorząd
ność zwiększa się, gdy gminie pozostawia się więcej pieniędzy i powierza więcej
działań. Jego zdaniem gmina powinna przejąć nie tylko sprawy oświaty czy
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ochrony zdrowia, ale także problem bezrobotnych, opieki społecznej, dróg.
Samorządność jest więc niezależnością decyzyjną i finansową władz gminy,
które lepiej niż władza centralna potrafią zaspakajać potrzeby mieszkańców.
Samodzielność struktur gminnych nie implikuje, że są one postrzegane jako
samorządzenie się społeczności.
Demokracja. Demokracja — zdaniem Wójta — to dyskusje, spory, argumen
tacje, które powinny towarzyszyć każdej podejmowanej decyzji. Wójt zastrzega
jednak, że nie powinno być to związane z dyktatem większości. Konieczne jest
uszanowanie woli przegranej mniejszości. Demokracja nie powinna też być
bezładem, chaosem, stąd pewna doza dyscypliny i porządku jest konieczna.
W tych słowach Wójta widać obawę przed rozdrobnieniem i zróżnicowaniem
stanowisk w radzie, powodującym paraliż decyzyjny tego zgromadzenia. W pew
nym stopniu chodzi tu także o niechęć naruszenia utrwalonego porządku. Nowy
układ zaproponowany przez inną grupę byłby wówczas nieporządkiem. Wójt
podkreśla w całej wypowiedzi demokratyczny (nie autorytarny) charakter proce
sów decyzyjnych w gminie, a na pytanie, czy gmina jest rządzona demokratycz
nie, odpowiada, że rządzona jest skutecznie i ma najlepsze wyniki w skali
regionu. Zapytany o rządy dyktatorskie3 Wójt ukazuje je w ekstremalnej postaci:
„praktycznie to prawie niewolnictwo” (45/W, s. 7). Wszystkie te zabiegi służą
odparciu ewentualnych zarzutów o dyktatorski charakter władzy Wójta.
Podsumowując, należy podkreślić, że w swojej relacji Wójt przedstawia siebie
jako osobę bardzo zaangażowaną w sprawy gminy. Czuje się za nią odpowie
dzialny, bo wie, że od niego wiele zależy. To on wysuwa większość inicjatyw
i umie spowodować, że zostają zaakceptowane przez radę. Do ich realizacji
przystępuje umiejętnie i z zapałem. Jest dumny z osiągniętych wyników. Od spo
łeczności nie oczekuje wiele, wystarczą mu drobne dowody uznania.

3 Pojęcie „władza autokratyczna” było słabo rozumiane przez ludzi, z którymi rozmawialiśmy.
Używaliśmy więc w rozmowach słowa „dyktatura” , którym mieszkańcy gminy posługiwali się na
określenie władzy autorytarnej.
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Przewodniczący Komitetu
Obywatelskiego o władzy gminnej
i o sprawach publicznych

Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego — rolnik, lat około 56. Ukończył
studia wyższe ekonomiczne i podyplomowe zarządzania. Przez lata pracował
w dużych zakładach przemysłowych jako pracownik socjalny. Należał do PZPR.
W 1980 r. brał udział w tworzeniu zakładowych struktur „Solidarności” . W 1987 r.
osiedlił się w badanej gminie i nabył gospodarstwo. W wyniku wyborów został
przewodniczącym lokalnej komórki „Solidarności” Rolników Indywidualnych.
W 1989 r. założył w gminie Komitet Obywatelski. W 1990 r. został wybrany
radnym. Kandydował na stanowisko wójta. Przegrał jednym głosem. Do końca
kadencji (1994 r.) pełnił rolę opozycji w radzie. W latach 1989-1992 był głów
nym redaktorem i autorem większości tekstów w lokalnej gazecie. W 1994 r. nie
kandydował w wyborach lokalnych. W 1995 r. był członkiem zarówno woje
wódzkiej, jak i krajowej rady „Solidarności” . W 1997 r. wyjechał z gminy.
Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego, podobnie jak jeszcze dwaj założy
ciele Komitetu Obywatelskiego, jest osobą wykształconą, pochodzącą z wielkie
go miasta. Fakt, że motorem lokalnej opozycji byli ludzie „z zewnątrz” ,
wydaje się być bardzo charakterystycznym elementem życia publicznego w gmi
nie. Gminna społeczność sama nie wytworzyła struktur mogących stanowić
konkurencję dla lokalnej elity władzy.

Relacja Przewodniczącego Komitetu Obywatelskiego
(w przytoczonej rozmowie brała udział również jego żona)
Pytanie badacza: Czy załatwiał pan, lub załatwia, jakieś prawy w Urzędzie
Gminy, jakieś przykładowe takie...?
Odpowiedź Przewodniczącego Komitetu Obywatelskiego: — Łatwo odpowiedzieć... bo
w ogóle unikam kontaktów z ludźmi o niezbyt wyszukanych manierach. A Urząd Gminy
akurat słynie z arogancji. Ostatnio mam sprawę, złożyłem odwołanie do wojewody
suwalskiego, ponieważ w niedługim czasie tu ktoś przyjdzie z gminy i wstawi mi łóżko
do mojej sypialni. Na razie chcą rozkopać podwórko, staw i pociągnąć rurę z wodą do
bardzo zasłużonego radnego. Nikt nie przyszedł, nie zapytał mnie o zgodę, czyja pozwolę
przez swój teren poprowadzić. To akurat ma iść w tym miejscu, gdzie są drzewka, krzewy
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i jeszcze staw. Przypomina mi się ten film „Poszukiwany, poszukiwana” , kiedy dyrektor
z awansu społecznego przestawiał jezioro i bloki jakieś tam na bankiecie. I od razu mi się
kojarzy to z Wojciechem Młynarskim, który śpiewał „Co by tu jeszcze spieprzyć, panowie?”
I ja wtedy odnoszę wrażenie, że Młynarski na pewno był w naszej gminie, jak to pisał.
Przez Urząd Gminy pan nic nie załatwiał?
— Ja nie wiem, kto załatwia w Urzędzie Gminy. Natomiast dostałem jakiś świstek
papieru, zawiadomienie, i to tylko adresowany na mnie, chociaż żona jest współwłaści
cielem gospodarstwa. Na mnie tylko adresowany, że mam przyjść do gminy, ponieważ
przez moje grunty pójdzie wodociąg. No to ja sobie pomyślałem, że jak ktoś ma do mnie
sprawę, to niech do mnie przyjdzie. Nie napisali gdzie, do kogo, o której godzinie. A do
urzędu, jak się pójdzie, dlaczego jeszcze ja tam nie chodzę, bo to trzeba mieć dużo
szczęścia, żeby zastać na przykład wójta, albo sekretarza. Sekretarz regularnie o godzinie
dwunastej idzie na obiadki do szkoły, tam są bardzo tanie. Wójt nie ma czasu, bo ma
w promieniu trzydziestu, czterdziestu kilometrów swoje ziemie, które z agencji wydzier
żawił, to nie ma czasu zajmować się urzędem. Był taki przypadek, że przyjechała jakaś
pani aż z Legnicy i chciała tu wybrać jakieś zaświadczenie i straciła dzień i nie mogła
nic załatwić, bo nie było tych najważniejszych urzędników. Tak jest na porządku
dziennym. Byle sprawa to przynajmniej dwie, trzy wizyty w urzędzie. Ja tam nie chodzę,
bo nie mam czasu. Tak jak większość mieszkańców.
Ale kiedyś w (...) [lokalnej gazetce] zamieściłem komunikat, że posiałem trzy hektary
żyta. Jak przed wyborami samorządowymi, a nie, jeszcze wcześniej się wydało, kiedy
zacząłem zbierać podpisy na kandydatów Komitetu Obywatelskiego. Podpisy, to już
o czymś świadczyło. Przynajmniej podpisywali bez problemu. Ale potem przy wyborach
samorządowych zobaczyli, że ja jestem groźny, w związku z tym zaczęto mi przypinać
łatki, szukać igły. Wykombinowali sobie, że ja mam pole nieobsiane. Ja wtedy, jest taka
roślinka bobik, to wyłazi z ziemi przez sześć tygodni, tak długo. No i jakaś tam komisja
poszła w pole zobaczyć, że ja mam tyle hektarów nieobsianych, a tam bobik sobie leżał,
gdzieś pod ziemią. Hałas puścili, jaki ze mnie gospodarz, pola nie obsiewa. On właśnie,
ten człowiek, wszystko mota bez przerwy. Ta ankieta to mało, to trzeba powieść pisać
(47/W, s. 1).
A jak według pana wygląda organizacja Urzędu Gminy, struktura, jakie są
wydziały i ilu urzędników?
— To znaczy, jest ich o połowę za dużo. Między innymi to była przyczyna wyników
głosowania na wójta. Ja zresztą powiedziałem od razu, że tam zostanie siedem osób.
Zamiast tych osiemnastu czy iluś. Nie wiem, ilu jest dokładnie. W każdym razie są
niepotrzebni na pewno. No, ale to trzeba znajomkom dać robotę. W gminie jest taki układ
małżeństwami. Naczelnik, czyli Wójt — żona: dyrektor banku, dyrektor ośrodka zdrowia
— żona: dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. Dyrektorem banku jest specjalista od
zwierząt, zootechnik, a dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury jest ekonomistka, która
powinna być dyrektorem banku. Żona przewodniczącego rady jest dyrektorem biblioteki.
Chociaż bibliotekę i ośrodek kultury można by z powodzeniem połączyć, byłby o jeden
etat mniej. Żona sekretarza POP PZPR gminnego (byłego) zajmowała się sprawami
rolnymi w urzędzie. On przedtem był sekretarzem, a jeszcze oprócz tego był palaczem.
Tam kiedyś wyciągnęliśmy, to było wszystko w (...) [lokalnej gazetce]. Takich układów
było dużo. Ta cała gmina jest postawiona na zatrudnieniu parami. Radny, który akurat
stracił do mnie zaufanie, wtedy kiedy mu powiedziałem, że jego żona, która jest księgową,
na pewno nie będzie księgową w Urzędzie Gminy, jeśli ja będę wójtem. I tak wszystko
się potoczyło. A więc co najmniej połowę można zwolnić.
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Jak pan ocenia ich pracę?
— Niektórzy nawet potrafią pisać. Z błędami, bo z błędami, ale... Orły to nie są.
Jakie cechy powinien mieć w takim razie dobry urzędnik?
— Ja na to poświęciłem dwa lata studiów i jeszcze wszystkiego nie wiem.
Znaczy tu, tu na miejscu. On musi być przede wszystkim uprzejmy, fachowość na
drugim miejscu. Przecież ja jestem w Urzędzie Gminy na drugim końcu korytarza i słyszę,
jak tam ktoś wymyśla na cały głos, przychodzę, pytam, o co chodzi i patrzę, stoi biedny
staruszek, który przyszedł dowiedzieć się, dlaczego emerytury nie dostał. A urzędniczka
siedzi, on stoi na baczność, a urzędniczka siedzi, mogłaby być jego wnuczką i zaczyna
go tak ustawiać, że ten biedny nie wie, co robić (...).
Widzieli panowie, takie coś a la altana [pergola z pnącymi różami przed wejściem do
Urzędu Gminy i Urzędu Stanu Cywilnego], to już jest nowy wyrób, bo pierwszy był tej
wysokości, że jak ktoś wchodził do urzędu, to musiał się koniecznie schylić. Myśmy to
nazywali tukiem pokory.
Czy urzędnicy należą do jakichś partii politycznych?
— Nie, to są ludzie posłuszni. Fachowość jest na którymś tam miejscu. Mają być
posłuszni, nic więcej. Trafiła się jedna osoba, która nie chciała za bardzo słuchać, miała
własne zdanie. To siedem miesięcy brakowało jej do emerytury i ją wywalono. Właśnie
ten sam Naczelnik wyrzucił (...), bo oddała legitymację partyjną trochę za wcześnie. I jako
jedna z dwóch osób przyszła na zaproszenie Komitetu Obywatelskiego. To wystarczyło
(47/W, s. 2).
[Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego uparcie odmawia Wójtowi jego tytułu,
nazywając go Naczelnikiem. Jest to rodzaj protestu przeciwko pozorności zmian w zor
ganizowaniu władz lokalnych po 1990 r.].
Jakie są zadania radnego?
— Ja je znam na pamięć. Ale chyba należę do trójki, czwórki może ludzi z poprzedniej
kadencji, którzy mieli w ręku Ustawę. Reszta, według tej zasady, co wójt powiedzieli czy
naczelnik, to jest święte i tak ma być, po co czyta? (...) Ja zacząłem już taki cykl nawet,
takie samorządowe ABC [w wydawanej przez Komitet Obywatelski lokalnej gazecie], żeby
ludzie przynajmniej wiedzieli, bo do dziś, jeżeli panowie zapytacie kogokolwiek, co się
zmieniło od czasów PRL-u i od momentu wprowadzenia samorządu lokalnego, nikt nie
powie. Nawet ludzie się dziwią, że mają jakąś własność prywatną i że mogą ją chronić.
Niestety.
W tym okręgu to kto jest radnym?
— Radny (...) [Stronnik Wójta]. On jest od początku, od urodzenia.
To jest jego okręg, tak?
—Tak. Tak, jak go kiedyś mianowali, tak teraz pozostał (...).
I on ma jakieś wykształcenie?
— Gdzieś tam zaczepił chyba o Akademię Rolniczą (...).
Ale nie do końca?
— Nie, zaczął tylko.
Z zawodu jest rolnikiem?
— Nie, on jest bardzo dobrym rolnikiem. Bo jak były reglamentowane materiały, to
u niego można było wszystko kupić. Ludzie się śmieli, jechali do niego, jak do składu.
Kiedyś jeździł takim „Żukiem”, bardzo charakterystycznym i jak ja widziałem przez okno,
że „Zuk” pędzi do Wsi Gminnej, to wiedziałem, że trzeba jechać, bo coś przywieźli. Albo
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węgiel, albo nawozy, albo materiały budowlane. Przeważnie jeździłem na pewniaka.
Bo on ma telefon jako jeden z nielicznych. A kolega w ZMS, a może to ZSL, w każdym
razie prezes tego ZSL-u, wiceprezes GS-u [obecny prezes GS]. Kolega informował zawsze,
co przyszło. Zawsze tam jakaś partia dostała.
Jaki program ma ten radny?
— Dbać o sobie przede wszystkim. Bo on po to jest w radzie. A go nic nie obchodzi.
Nic? Nigdy nie załatwia ludziom żadnych spraw?
— Nie. Boi się tam jednej rzeczy. Że jak się zmieni władza, to my się dokopiemy do
dowodów, że kradł towary reglamentowane. To przychodziła pewna partia na gminę tylko
dla hodowców świń. A on hoduje kury, brojlery. No i kiedyś przypadkowo ktoś mnie
zapytał: „Po co ty wziąłeś tonę «Provitu», jeśli ty nie masz świń?” Ja wtedy trzymałem
dwie sztuki chyba, na własny użytek, teraz w ogóle nie trzymam. Mięsa próbuję mniej
jeść. No to ja zaglądam do tego zeszytu, rzeczywiście, figuruje moje nazwisko, wziąłem
tysiąc kilogramów, hodowcy otrzymali po woreczku, po pięćdziesiąt kilogramów, po sto,
prawdziwi hodowcy. Druga tona na niego figuruje. Dla kurcząt brał. Chociaż oni mieli
dotowaną paszę, ale on ten „Provit” dosypywał, oszczędzał i miał jeszcze jeden rzut
w roku, zresztą żona wójta, okazało się, że też jest na tej liście hodowców trzody.
Co prawda wójt hoduje świnie od dawna, po prostu lubi to, i oni się bali, że tego typu
rzeczy trafią w nasze ręce. To potem polikwidowano szybciutko. A tam kilka kantów było
różnych. Myśmy się dogrzebali na przykład do sprzedaży działek w gminach. Wiadomo,
że w celach spekulacyjnych, bo pięć lat minęło i nikt do tej pory nic tam nie buduje. I to
też sami swoi. Nagle ni stąd, ni zowąd Gliwice, Gdańsk się dowiedział, że to działki są
we Wsi Gminnej. Kupili to za psie pieniądze, uzbrojone wszystko (47/W, s. 3).
Jak przebiegała tutaj kampania wyborcza (w wyborach lokalnych)?
— Ja się nie angażowałem w to [w 1994 r.]. Poprzednia [w 1990 r.] to była ostra.
Ta była spokojna. Poprzednie były bardzo ciekawe, dlatego że i wychodziła (...) [gazetka
lokalna]. I to już było przygotowanie, bo była i prezentacja kandydatów i ludzie wiedzieli,
co się dzieje w gminie. Myśmy takie brudy powyciągali, że po prostu ta gazeta się kleiła
aż. Ludziom się troszkę oczy otworzyły, ale... Znaczy, myśmy zrobili jeden błąd. Gdyby
śmy wyznaczyli kandydatów, swoich we wszystkich okręgach, ale pomyśleliśmy sobie
— ten kandyduje, to chyba porządny człowiek [mimo że nie z „KO”], to niech tak będzie,
to już się nie będziemy angażować w to. I tam, gdzie myśmy wyznaczyli swoich, takich
stuprocentowych i zrobiliśmy kampanię, tam nasi przeszli bez żadnego problemu. Nie
którzy wycofali się pod presją prawdopodobnie. Wartościowi ludzie, z którymi rzeczywi
ście można było coś zrobić. I potem słyszałem: „Słuchaj, ja bym się angażował, ale
rodzina ma mi za złe, że ja z wami jestem” . To na tej zasadzie było.
— Każdy numer gazety naszej był przedmiotem debaty na posiedzeniu Rady Gminy.
— Nawet goście byli zapraszani, o których myśmy pisywali (47/W, s. 4).
Żona: — Jak się nazywała ta pani, która przychodziła do nas, do Komitetu, no, ona
powiedziała, że w momencie, kiedy tutaj coś się zaczęło dziać, inaczej się oddycha w tej
gminie. Co mnie podtrzymało na duchu, muszę powiedzieć, bo ja ciągle miałam takie
jakieś opory wewnętrzne.
Mąż: — Myśmy załatwili w krótkim okresie więcej spraw dla ludzi, niż urząd (gminy)
w ciągu dwudziestu lat.
— No bo przychodzili kiedyś do sekretarza PZPR, to teraz do Komitetu Obywatelskie
go. A potem tu, do domu, to była ostatnia instancja. I rzeczywiście zawsze skuteczna.
Tu jest taka rozpaprana stacja benzynowa. W tym czasie budował stację członek zarządu
gminy. No i to już była ostra konkurencja. W związku z tym tego inwestora tak załatwiono,
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że on się nagle znalazł w strefie chronionej, bo ktoś tam na cudzych gruntach, nie ma
swoich nawet, zaplanował budowę chlewni, w związku z tym stacja nie mogła być
w sąsiedztwie. Ja idę do właściciela gruntu, mówię: „Słuchaj, ty budujesz tu chlewnię?” ,
„Pierwsze słyszę”. No i tak zaczęliśmy... odgrzebałem to w końcu, odkręciłem, to trwało
trzy miesiące.
Byłem na otwarciu..., na sesji na otwarcie nowej kadencji [1994 r.]. No i przewodni
czący rady wygłosił taką odkrywczą myśl, że już teraz sesje będą się odbywały w obec
ności radnych. Ponieważ trafiło mi się kiedyś, ponieważ byłem niewygodny na sesjach,
że wysyłał mi zawiadomienie, tak żebym ja nie zdążył przyjechać. Tak trzy sesje w ten
sposób się odbyły, ja przyjeżdżam na pocztę, wyciągam ze skrytki zawiadomienie, że
wczoraj się odbyła sesja. I on biedny, patrząc na mnie, tak sobie to skojarzył, że mu
przyszło na myśl takie sformułowanie, że będzie radnych zapraszał na sesję. Oczywiście
został na drugą kadencję, bo jego żona jest pracownikiem... bezpośrednio podlega
wójtowi. On awansował z nauczyciela w takiej małej szkółce (...) dwuklasowej, na wice
dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących (47/W, s. 5).
Czy pan tu zakładał „Solidarność”?
— Nie ja w (...) [wielkim mieście] uczestniczyłem w zakładaniu „Solidarności” ,
u siebie, w moim miejscu pracy. To wziąłem na pamiątkę jeszcze zaświadczenie i tu
przyjechałem, to schowałem. Schowałem tam, gdzie przechowywaliśmy wszystkie bibuły
nielegalne, jeszcze do dziś one tam, są, po encyklopediach, po książkach porozrzucane.
I w osiemdziesiątym dziewiątym roku, tuż po Okrągłym Stole, stwierdziłem, że pora
zacząć coś robić. Odszukałem jeszcze jednego z rolniczej „Solidarności”, bo tylko tylu
udało mi się zorganizować, to już była odwilż. Ja pamiętam, myśmy w takiej malutkiej
gminie zebrali... było ponad czterysta podpisów. Pod kandydatami OKP. Nie to był chyba
Komitet Obywatelski, a OKP to był klub dopiero później, czy nie?
To może o Wójcie pomówimy w takim razie?
— O nim wolałbym nie mówić.
Przede wszystkim, czy Wójt jest urzędnikiem czy przedstawicielem mieszkańców?
— Ani jednym, ani drugim. Ale jeśli już, to urzędnikiem. A jeśli przedstawicielem
mieszkańców, to bardzo nielicznych grup.
Kim w takim razie jest?
— Swojej kliki przedstawicielem. Szef ośmiornicy gminnej.
Jakie są jego zadania, czym się powinien zajmować?
— Wszystkim tym, czym się nie zajmuje.
To czym się zajmuje?
— Zajmuje się przede wszystkim zarabianiem pieniędzy...
Głównie dla siebie, tak?
— I dbaniem o znajomków. To jest podstawa, po to on jest. I na to są dowody. (...)
A czy obecny Wójt spełnia obowiązki związane ze stanowiskiem wójta?
— Nic a nic, no przytoczyłem cytat z Młynarskiego: „co by tu spieprzyć”? I robi to na
okrągło. Na przykład pan (...) [Radny-Stronnik Wójta] przyjeżdża skądś i nagle stwier
dza, że trzeba brać dźwig, żeby wydobyć samochód spod domu, z garażu. Bo w między
czasie podnieśli mu półtora metra jezdnię. I do dziś ten uskok jest. Gminny Ośrodek
Kultury, który się buduje chyba od dziesięciu lat, jeśli nie dłużej. Na Warszawę byłby
w sam raz [jest tak duży]. (...) Ale to było dlatego, że między innymi grzejniki stamtąd
poszły przecież do Naczelnika [który rozbudowywał dom]. To jest dokumentacja. Tam
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ludzie płacili pieniądze, były składki. (...) Chwalą na przykład gminę, że tu kultura
kwitnie. Ja walczyłem, chyba dwa lata o to, żeby tu, we wsi była jakaś świetlica. Bo nie
było nic. Jak była Gminna Spółdzielnia, to coś finansowała, coś tam było, jakiś tam klub
prasy i książki, czy licho wie, jak to się nazywało. A potem i to się skończyło. A tu było
wolne pomieszczenie na wsi, koło dawnej chlewni. Ja kiedyś w (...) [lokalnej gazetce]
poddałem taki pomyśl, że może by tam zrobić świetlicę wiejską. Oczywiście, pomysł
chwycił. Wykonaliśmy wiele prac we własnym zakresie. Nagle ktoś mi mówi: „Słuchaj,
jest boazeria” . Na suficie, ściany [z niej] zrobiliśmy. Zrobiliśmy nawet WC, żeby nie trzeba
było biegać „za stodołę” . No, zrobiliśmy ładną świetlicę. Ja już chciałem poświęcić trochę
czasu, nauczyć dzieciarnię choćby gry w brydża. No bo dlaczego jak ktoś jest ze wsi to
ma w brydża nie grać, nie? To trwało bardzo długo, ale przez swoje kontakty z lokalnymi
massmediami udało mi się ściągnąć tutaj, był taki telewizyjny kurier suwalsko-mazurski.
Przyjechali na dwie kamery, kręcili gminę, jest taśma w GOK — można obejrzeć. Ciekawy
obrazek. Czterdzieści minut chyba to trwa. Poszedł w telewizji piętnastominutowy chyba
wycinek. Jeden z tematów to była świetlica właśnie. Coś się nagle ożywiło (47/W, s. 6).
Po emisji tego programu przyjeżdża ktoś: „Słuchaj, zbieramy podpisy na świetlicę”.
W międzyczasie ja otrzymuję cynk, że ma być zebranie wiejskie i „koniecznie przyjdź”,
ja oczywiście nic nie wiem o zebraniu jako radny, powinienem wiedzieć, choćby jako
mieszkaniec zwykły. „Słuchaj, bo w świetlicy chcą zrobić smażalnię kurczaków i piwko.
I przyjdą tylko na zebranie ci, którzy poprą ten pomysł” . No, ale jak tłumnie zeszli
śmy się... Nie pamiętam, czyja wcześniej zrobiłem spotkanie z młodzieżą, przyszło chyba
ze trzydzieści osób, ja się nawet nie spodziewałem tego. Młodzież rzeczywiście wartoś
ciowa, dobrze zorganizowana, jak na warunki wiejskie, to jest bardzo wysoki poziom.
Na pierwszym spotkaniu, to pamiętam było pierwszego sierpnia i jeden z tych chłopców
nawet wiedział, że akurat w tym dniu było powstanie warszawskie i o co chodziło
i o której godzinie, to było zaskoczenie dla mnie (...) było zebranie i było jednoznaczne
postanowienie, że to ma być świetlica. Doprowadziłem jeszcze do tego, że sołtys złożył
dymisję. Bo mu doradziłem, że jeśli się boi, to niech od razu się zrzeknie sołtysostwa.
Owszem, zrzekł się, ale złożył swoją rezygnację u naczelnika. Naczelnik nie ma nic do
sołtysa, bo to wieś jest władzą dla sołtysa. A nikt tego nie wie oczywiście. Znowu było
zbieranie podpisów, ale już świetlica była otwarta, były pieniądze na obsługę, na
telewizor, na video, znalazły się książki z biblioteki gminnej, już została świetlica
udekorowana. Jeszcze tylko planowaliśmy, co zrobić, bo na górze mieszkają ludzie
i trochę było za głośno, już planowaliśmy jakieś wyciszenie, ja szukałem fachowców,
którzy podpowiedzą, jak to zrobić. Mało tego, znalazłem chyba ze trzy osoby, które były
skłonne dofinansować, dać pieniądze na wyposażenie, nawet z Suwałk. No i oczywiście
teraz jest zamknięte wszystko na cztery spusty. Szkoła, która przetrwała dwieście lat
i Prusaków, została zamknięta. Dorobkiem Wójta jest likwidacja trzech szkół we wsiach.
Czy proponuje coś w zamian?
— Nic, chodzenie na piechotę. Bo droga jest taka z jednej do drugiej wsi, że autobus
nie chce jeździć tamtędy.
Może jakiś lepsze warunki w tych zbiorczych szkołach gminnych, do których
dzieci muszą teraz chodzić na piechotę?
— To trzeba porównać wygody, bezpieczeństwo, bo jeśli z naszej wsi dziecko wędruje
do Wsi Gminnej, to jest szosa ruchliwa. Kiedyś był przypadek chyba próby gwałtu na
dziewczynce. Zresztą były tu i potrącenia, tu na tej szosie. Bo to jest ruchliwa szosa.
We Wsi Gminnej, o ile wiem, szkoła była przepełniona. Tu, w naszej wsi, były piękne
cztery sale, byli nauczyciele. Wystarczyło przywieźć dzieci z Wsi Gminnej tu na przykład
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i nauczyciela razem. I tu można było w lepszych warunkach uczyć. Ale szkoła została
wyremontowana, zamknięta. Autobus został sztucznie wymyślony, zawyżono koszty
zużycia energii, zużycie opału i stwierdzono, że to się nie opłaca. A z sołtysem skończy
ło się tak, że na to zebranie przyszli ci, którzy powinni przyjść, jak zawsze. Wystraszyli
resztę, no i sołtys został.
Jaki powinien być dobry wójt?
— Powinien być dobry po prostu.
Jakieś cechy konkretne?
— Dobry gospodarz, ale dla gminy, nie dla siebie.
Powinni go wybierać wszyscy mieszkańcy czy tylko rada?
— Tak.
Wszyscy?
— Tylko powszechne wybory. I on wtedy nie ma żadnych szans, on jest dwadzieścia
lat, to jest już rutyna.
Ale pan mówi, że on ma bardzo dobrą opinię.
—Tak. U tych, co mają możliwość wypowiedzenia opinii. Tylko. Jest coś takiego jak
rutyna. Nie na darmo w Stanach Zjednoczonych można być prezydentem dwie kadencje.
Bo to jest gorsze chyba, bo ja wiem, od braku kwalifikacji. Człowiek wpada w pewne tory
i zaczyna robić wszystko..., no, zresztą ta sprawa z wodą to jest nic, jak tylko myślenie
w starym stylu. Tak zawsze było i tak będzie teraz. Nikt nie protestował, no poszedł
sąsiad zaprotestować, to mu od takich nawymyślał. I nie powiedział, że ten ma zgłosić
sprzeciw na piśmie, on myślał, że jak poszedł i powiedział, że nie zgadza się, to już
wystarczy (...).
Gdyby pan był wójtem, co by pan zrobił?
— Przewietrzyłbym. Przewietrzyłbym Urząd.
Jak najkonkretniej?
— Ja bym był krótko przede wszystkim, bo mnie nie odpowiada praca..., ja nie po to
zostawiłem gabinet w (...) [wielkim mieście], żeby znowu się starać o pracę, ponad osiem
godzin, bo tu nie ma co ukrywać, że to jest praca w czasie nienormowanym. Inaczej nie
można. Ja sobie założyłem, że ja będę pół roku, zrobię porządki, wymienię pracowników
i przygotuję kandydatów na wójta. I zajmę się znowu swoim.
W jaki sposób przygotowuje się kandydata na wójta?
— Pomysł był taki, że kandydat na wójta będzie sekretarzem przez pół roku w gminie.
I to jest najlepszy sposób, on by poznał wszystko, bo sekretarz jest najważniejszą osobą.
Tam powinien petent trafić i powinien być załatwiony, a nie chodzić, nie pętać się
i szukać, gdzie tu mniej krzyczą (47/W, s. 7).
A jak Wójt, ten obecny, współpracuje z radą?
— Rada musi współpracować z Wójtem. Według tej zasady, powiedziałem, co Wójt
powiedzieli, tak ma być, i to brzmi prawie jak anegdota. Kiedyś na sesji Wójt podrapał się
za uchem, radny myślał, że jest głosowanie i oczywiście podniósł rękę do góry. To jest
radny, o którym mówiono, że ma w domu dwie książki. Jedną opłat telewizyjnych i drugą
do nabożeństwa. Jak ktoś to usłyszał, mówi: „nie, on ma tylko jedną książkę” . I to jest
radny, który, między innymi, głosował za tym, żeby gmina przejęła szkoły. I takich
radnych było kilku, którzy edukację skończyli, nie wiem, na jakim szczeblu, ale oni mają
decydować o szkolnictwie w gminie. Za dobrych czasów to wychodził w Suwałkach
tygodnik „Krajobrazy” . I ja troszkę publikowałem nawet w tym, no i była straszna burza,
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jak ja napisałem, między innymi, (...) że w gminie obowiązuje w dalszym ciągu socjali
styczne współzawodnictwo pracy. A była pierwsza gmina, która przejęła szkoły. Chociaż
nie było stać ją na to. Ale w całej Polsce przejmowano szkoły, po to żeby wymienić
dyrektorów. Tu przejęto szkołę, żeby dyrektora zostawić, ochronić. Radni są na usługach
Wójta-Naczelnika. Bardziej Naczelnika.
Nie ma takich sytuacji, kiedy rada...
— W tej kadencji jest czterech radnych, których mają własne zdanie, reszta robi
wszystko [co Wójt sobie życzy].
— Zresztą... Jest to, między innymi, nieznajomość ustawy samorządowej, która
nakłada pewne obowiązki na radnego. Ale co z tego, jeśli nie ma konsekwencji żadnych.
Jeśli radny nie zdaje egzaminu, on powinien być po prostu przez wyborców usunięty, to
nie jest poseł. Zresztą, posłom by się też przydało. Tu, żeby wymienić jednego radnego,
trzeba odwołać całą radę. Awszystkie referenda do tej poryw sprawie odwołania, zresztą
w całej Polsce to jest, kończą się na tym, że nie ma trzydzieści procent frekwencji i koniec,
nieważne. Mimo że przychodzi dwadzieścia parę procent i osiemdziesiąt, dziewięćdzie
siąt osób opowiada się za rozwiązaniem rady. Ale nie ma trzydziestu procent i koniec.
Czyli w ogóle nie było takich sytuacji, kiedy Wójt miał inne zdanie niż Rada i byta
jakaś polemika?
— Nie było. To znaczy w tamtej kadencji, kiedy ja byłem [1990-1994], była. Było
siedmiu chyba czy ośmiu radnych, nawet popełniłem kiedyś taki artykuł, gdyby nie
ośmiu, to byłoby jak w gminnej radzie narodowej. Gdzieś to jest.
Żona: — Właśnie w tym numerze [gazetki], który ja dałam w prezencie.
To proszę opowiedzieć, jak to wyglądało, kiedy pan był radnym.
Mąż: — To było tak, jak dzisiaj w sejmie, myśmy mogli tylko pogadać, a nie mieliśmy
większości. Na początku sesje były takie, że niektórzy radni z poprzedniej kadencji
szczególnie nieprzyzwyczajeni do tego, padali ze zmęczenia. Bo sesje się kończyły
o godzinie dziewiątej wieczorem. Czasem łagodziliśmy atmosferę, bo wiedzieliśmy, że na
przykład któremuś grozi wylew czy zawał serca. Bo było tak z Naczelnikiem, że w któ
rymś momencie nie wytrzymał jakiegoś ataku. Zresztą pierwsze głosowanie na wójta
skończyło się tym, że czerwona część wyszła z sali. Zbojkotowała wybory! Po prostu sobie
poszli, żeby się namówić. I gdybyśmy my podeszli tak samo i nie przyszli na następną
sesję, to nie byłoby quorum i byłby komisarz [zarząd komisaryczny]. Zresztą przewod
niczący sejmiku wojewódzkiego okazał się człowiekiem wspierającym, niby był z Unii
Wolności, przy pierwszych wyborach do sejmu był w naszym Komitecie Obywatelskim.
A potem otrzymałem od niego piękny list na temat (...) [lokalnej gazetki], w którym
zarzucił mi, że ja poluję na czarownice.
A czy gmina ma jakiś program działania?
— Nie ma żadnego. Ja zawsze twierdziłem, że głosowanie nad budżetem i budżet jest
nieważny, bo ustawa wymaga wyraźnie, podstawą powinien być plan zamierzeń gospo
darczych, społeczno-gospodarczych. Nigdy tego nie było. Tu się nawet na pół roku nie
planuje. (...)
Ale gmina nie jest zadłużona?
— To jest bardzo proste. Jak się nic nie robi, to się nie wydaje pieniędzy. Na co tu
pieniądze się wydaje. Trzeba znajomemu dać zarobić (47/W, s. 8) (...).
A jaki tu jest stan bezrobocia w tej gminie?
— Chyba ponad dwadzieścia [procent]. To znaczy, jest to fikcja, bo ja na przykład do
zwózki siana nie mogę nikogo nająć do pracy.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego o władzy gm innej...

85

Nie mają czasu?
— Jest to fikcja, nie tylko w gminie. Ja jestem w wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia.
Znam troszkę szczegółów. Każdy ma pracę praktycznie, tylko robić się nie chce. Jeśli ja
w zeszłym roku z trudem znalazłem do zwożenia siana, w tym roku z żoną zwoziliśmy,
bo nie ma nikogo. Dobry przykład jeszcze (...) [w 1990 r.J wziąłem listę bezrobotnych
z gminy, ogłosiłem w (...) [lokalnej gazetce], że będzie spotkanie bezrobotnych. Przyjechał
kierownik Urzędu Rejonowego, przyjechał kierownik Biura Pracy z dawnego Miasta
Powiatowego [a bezrobotni nie przyszli]. Potem się okazało, że szkoda, bo ci panowie
(...) przyjechali z konkretną ofertą pracy w Niemczech. No i potem sobie pluli w brodę
niektórzy.(...)
Natomiast jeśli chodzi o (...) [lokalną gazetkę], to początkowo nie rejestrowałem tego,
bo nie wiedziałem, jak długo to się będzie ukazywało. Bo to miało być takie chwilowe,
przed wyborami, zapomniałem (...) [pismo zarejestrować] i to wychodziło do tej pory.
Malutkie, byle jak zrobione. Ale potem stwierdziłem, że to idzie, że to jest potrzebne
i zarejestrowaliśmy, i mimo to prokurator podał do sądu. I mówi: „To radzę zachować”.
Pierwsze pismo w Rzeczypospolitej! Trzeciej! Które trafiło do sądu, jako nielegalne.
Radny-Zwolennik Wójta złożył donos do prokuratora, że bez zezwolenia wydajemy.
A wie pan, żeby zarejestrować, to trzeba pojechać sześćdziesiąt kilometrów do miasta
wojewódzkiego w jedną stronę.
Czemu obecnie pismo się nie ukazuje?
Wiele przyczyn się złożyło na to, że to nie wychodzi.
Żona: — Nie wychodzi, bo im [mieszkańcom] to nie było potrzebne, po prostu. Potem
jeszcze obiecała Rada Gminy, że będzie wydawała biuletyn Rady Gminy, no to myśmy to
powitali nawet z uznaniem, bo chodziło o to, żeby te informacje do ludzi dochodziły. Bo
dać nawet tutaj ogłoszenie o tym, że jest posiedzenie Rady Gminy, to powinno być
rozplakatowane wszędzie gdzie się da, a to jest tylko wywieszone na przykład w zlewni
mleka. Uważają wszyscy we wsi notable, że zlewnia jest to punkt, do którego wszyscy
rolnicy przybywają rano. A czterdzieści procent przybywa, bo ma krowy, a reszta wcale
tam nie zagląda. Nikt nie chodzi z mieszkańców na te posiedzenia [Rady Gminy].
To nikogo nie obchodzi (47/W, s. 9).
O lokalnej gazetce:
— Osiem..., ośmioosobowy zespół redakcyjny był, w takiej malutkiej gminie! Grafi
kowi nie mam nic do zarzucenia. Nawet była poezja w nienajgorszym stylu. Ekspedientka
ze sklepu spożywczego wykazała się talentem. Znalazłem też zapaleńca, który... on po
prostu żył ochroną środowiska (...), a jakie on piękne teksty pisał! (...)
Dlaczego nie wychodzi to pismo?
— Proszę?
Nie wychodzi już. Dlaczego?
Żona: — (...) to nikomu nie jest potrzebne.
Mąż: — Jest, jest nie mów tak.
Żona: — Tego nikt nie chciał czytać. Oprócz mnie.
Mąż: — Duże koszty.
Żona: — Nie stać mnie na wydawanie czegoś, co za darmo gdybym dała, to by wzięli
i może nawet wykorzystali na obieranie ziemniaków.
Mąż: — Poza tym cały zespół redakcyjny... Pod koniec zrobiło się tak, że już niektórzy
panowie po prostu zgodzili się na to, żeby (...) [ich nazwiska] tu umieścić w zespole
redakcyjnym. Skończyło się na tym, że ja tylko zmieniałem styl pisania, a wszystko to
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[teksty] było moje praktycznie, z różnymi podpisami (...). To redakcja była moja też.
No, to już nazwiskiem podpisałem, bo wypadało coś podpisać. Po prostu [koledzy
redakcyjni] powiedzieli: „Słuchaj no, mamy przykrości. Wybacz, ale...”. (...)
Żona: — Mąż w momencie kiedy przestał być radnym, bo znaczy, kiedy się zdecydo
wał, że już nie będzie kandydował, to ja doszłam do wniosku, że to nie ma sensu, bo po
prostu to ograniczało nam zasób informacji. Trzeba mieć te informacje (47/W, s. 11).
Czy istnieją w gminie jakieś partie? PSL na przykład jest?
Mąż: Nie, nie ma. Ani kółek nie ma, ani „Solidarności” rolniczej nie ma. Nie ma żadnej
organizacji, żadnej na papierze. Ale Wójt jest orędownikiem SLD, zresztą startował
w wyborach z ich listy. I gabloty Gminnego Ośrodka Kultury były oddane SLD-owskiej
kampanii wyborczej. Ukazał się komunikat nawet w prasie, ale komisarz wyborczy nie
zareagował na to. Nie wolno było przecież prowadzić żadnej akcji w urzędach.
I pan tu jest właściwie jedyną opozycją?
— Nie, biernej opozycji jest trochę, ale z czynnych chyba zostałem sam, tak...
A bierna opozycja to kto?
— Ale jeszcze trochę mam ludzi w terenie, jeszcze trochę jest. Jeszcze trochę jest.
Zwolennicy Olszewskiego twardo się trzymają. Ci, którzy mieli się wykruszyć, to się
wykruszyli dziewiętnastego września. Wylazło szydło z worka. Najgorsze są te pchły, co
skaczą od partii do partii. Zawsze jakieś korzyści są. A to jest na porządku dziennym.
W poprzednim zarządzie z Komitetu Obywatelskiego, raz, dwa, trzy, czterech z ośmiu się
ostało, łącznie z przewodniczącym rady. To znaczy członkowie zarządu, jeden zrezygno
wał, pan (...) [Opozycjonista] u kogo jest?
Żona: (...) [Opozycjonista] nie u nas. (...)
Mąż: To on zrezygnował z zarządu. Po prostu powiedział, że nie ma w tym zarządzie
co robić. Mieliśmy pięciu w zarządzie na siedem osób. To znaczy był Naczelnik z urzędu
i jeszcze jeden tylko przeszedł w głosowaniu. Myśmy mieli pięciu i z tych pięciu został
tylko Opozycjonista sam i się wycofał z tego. Ale tak elegancko.
O sposobie zwalczania opozycji w gminie:
— Mamy potwierdzenie, że są podsłuchiwane rozmowy: „A poznałam, bym nie
poznała pana po głosie?” — powiada telefonistka. Potem nie połączyła.
— To jest ręczna centrala, typu „rozmowa kontrolowana”. Tu się podnosi słuchawkę
i łączy ręcznie. W czasie wyborów prezydenckich ja dzwonię do lokalu wyborczego
i pytam, dlaczego nie ma flagi państwowej. Odkładam słuchawkę, patrzę, a naczelnik
poczty już wywiesza u siebie. Bo podsłuchał, wiedząc, o czym rozmawiałem. Myślał:
„z Komitetu Obywatelskiego telefon, to znaczy, że coś ciekawego” . [Inny przykład].
Przyjeżdża moja teściowa, myśmy mieli taki punkt w Komitecie, zbieraliśmy odzież,
obuwie, pieniądze. I potrzebujący zawsze coś od nas otrzymywali. I przyjechała moja
teściowa i ja akurat miałem dyżur w tym czasie we Wsi Gminnej. Przyprowadziłem ją
tam, żeby poczekała, aż się dyżur skończy i pojedziemy do domu. No, były dwie duże
torby, bo przyjechała, zresztą jeszcze zdążyła pięćdziesiąt tysięcy wtedy wpłacić na konto
Komitetu. Na sesji rady ktoś wstaje i mówi: „Teściowa pana Przewodniczącego Komitetu
Obywatelskiego wynosiła odzież z Komitetu Obywatelskiego, dwie walizy wyniosła” . (...)
Były przypadki, że dowiadywaliśmy się na przykład od ludzi, że ktoś nie ma na chleb.
Z panem (...) [Nauczycielem] — daliśmy z kasy pieniądze. Szliśmy, załatwiliśmy. Z pa
nem Nauczycielem w Boże Narodzenie poszliśmy do księdza: „Proszę księdza, proszę
powiedzieć, że my tu stoimy przed bramą, zbieramy pieniądze na Litwinów” . Ksiądz
ogłaszał z ambony, ludzie wychodzili i nawrzucali. Myśmy zebrali wtedy kupę pieniędzy.
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Na drugi dzień, publicznie przeliczyliśmy, zanieśliśmy na pocztę, wpłaciliśmy (...). Kto
wpłacił, został wywieszony w oknie Komitetu Obywatelskiego, żeby każdy, kto wpłacił,
mógł się przekonać, że na poczcie pieniądze zostały wpłacone.
— Nie kto inny, tylko pan (...) [Zwolennik Wójta] zaczął rozgłaszać, że myśmy z tego
wzięli dla siebie (...). W naszym województwie jest bardzo dużo Litwinów, no, cała ta
część wschodnia. Jest z nimi trochę kłopotów. Tu natomiast jest dużo ludności tej...
[z Bieszczad]. No, teraz mieszkamy [z rodziną z akcji „Wisła”] po sąsiedzku, ale to się
nie odczuwa tych różnic. Po prostu oceniamy, kto jest człowiekiem, a kto nie. Ale coś
takiego jest w tym, jest to ciekawostka pewnego rodzaju, ludzie, właśnie ta ludność
ukraińska myśli, że Wójt jest Ukraińcem. I praktycznie to ich głosy przeważają. On dzięki
nim się utrzymuje.
A czy jest nim rzeczywiście?
— A może jest, my nie zaglądamy w metryki. W każdym razie to się czuje w Urzędzie
Gminy [w obsadzaniu stanowisk], w zleceniach robót, my wiemy, kto jest [ukraińskiego
pochodzenia] mniej więcej. Ja się wygłupiłem, ponieważ byłem przewodniczącym komisji
kultury, sportu, zdrowia, Bóg wie czego jeszcze. To wpadłem na głupi pomysł, zrobiłem
spotkanie z Ukraińcami, bo oni mają o godzinie trzynastej swoją mszę, tu w kościele
[katolickim], przyjeżdża ksiądz [duchowny prawosławny] z (...) [większego miasteczka].
Zrobiłem z nimi spotkanie i zaproponowałem, że zorganizujemy dla ich dzieci naukę
języka ukraińskiego w szkole. Bo to im się po prostu należy. Przed wyborami próbowa
liśmy, mieli zgłosić swoich kandydatów, oczywiście wywinęli nam takiego kozła, że...
Czy są szansy na zmianę obsady na stanowisku wójta?
Żona: — Nie ma.
Mąż: — Nie, nie, tylko ja nie wiem, kto to ma robić, bo ja na przykład nie mam ochoty.
Żona: — Przychodzą ludzie: „Kiedy tego wójta wyrzucisz?” — pytają. A co mnie to
obchodzi, chcecie to wyrzućcie. On [mąż] już próbował, nie da się tego zmienić.
Mąż: — Da się. Da się, ale my nie znamy, nie uznajemy takich metod. Trzeba by
zastosować chamskie metody po prostu.
Żona: — Jedyna była szansa wtedy, kiedy w dziewięćdziesiątym roku, w osiemdzie
siątym dziewiątym, jeszcze przed wyborami, tymi kontraktowymi, „Solidarność” ruszy
łaby naczelników zasiedziałych, a tam, myśmy się dowiedzieli, przed wyborami
samorządowymi, to on siedział nocami i tam czyścił tę dokumentację...
Mąż: — ...i tam spowiadał się nam, że to... I ja pytam: „po co pan mi mówi to
wszystko? Co mnie to obchodzi?” [Wójt odpowiedział]: „A, bo pan jest przewodniczącym
Komitetu Obywatelskiego”. On się wtedy bał i pewnie by się go wywaliło, bo ludzie
naprawdę — to były tony skarg na niego. Pociąg cały. A teraz jest wszystko w porządku.
Bo już widzą, że się go nie ruszy.
Gdyby jeszcze kościół troszkę się wtedy aktywnie włączył, bo są gminy sąsiednie,
gdzie... Ja pamiętam, któryś osiemdziesiąty, chyba dziewiąty, dożynki. To wtedy chyba
się zaczęło, tak już na dobre. Bo jako przewodniczący „Solidarności” byłem gospoda
rzem dożynek. Po moim przemówieniu w kościele zrobiła się atmosfera przyjazna dla
„Solidarności”, coś się takiego ruszyło. I to się dobrze układało. [Ksiądz] jest na
przykład, był, wiernym czytelnikiem naszej (...) gazetki. Ale chyba jest za mała aktyw
ność, bo na wsi kościół jest autorytetem. Co proboszcz powie... tak. Nie tylko [ksiądz
katolicki], grekokatolicki też. Bo tu jednak dużo ludzi jest tego wyznania. Kiedyś
popełniliśmy błąd i nazwaliśmy to kościołem. Powiedzieliśmy, że wyznania prawosław
nego. Była reakcja, musieliśmy dawać sprostowanie, że to jest kościół rzymsko...,
grekokatolicki, przepraszam.
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Znaczy, zaangażowania kościoła nie ma. Duchowe poparcie jest, natomiast czynnego
nie ma (47/W, s. 14).
Żona: — W całej Polsce podobno księża nawoływali do jakiegoś głosowania, tu nie
było żadnej agitacji, ja nawet chciałam gdzieś to napisać. Bo mówili, że we wszystkich
parafiach, a ja powiedziałam, że nie, nie we wszystkich, bo w tej na pewno nie.
Mąż: — Ile jest parafii w gminie w sumie?
Żona: — Jedna jest parafia.
Mąż: — Nie, to nie jest możliwe, bo są dwa kościoły. Tam prawosławny jest.
Żona: — Tak, jest unicki i katolicki. (...)
Mąż: — To nawet przed wyborami wieś z sąsiedniej gminy miała się przyłączyć do
nas, bo to ta sama parafia. Dopiero potem zobaczyli, po wyniku wyborów, że się nie opłaca.
Żona: — Czasami warto byłoby, żeby on [proboszcz] po prostu palcem ruszył. To jest
jakiś autorytet jednak (47/W, s. 17).
Dlaczego proboszcz się nie angażuje?
— Bo się boi. Przykład księdza Popiełuszki go skutecznie odstraszył. Co trafił się jakiś
wikary, to albo mu proces wytoczyli, albo co. No, między innymi obecny sekretarz gminy
podał księdza do sądu i ksiądz miał sprawę. Ktoś tam klepnął synalka sekretarza.
Żona: — Ale ten wikary to był w ogóle...
Mąż: — Duże chłopisko, maluchem jeździł (...). Przychodził na spotkania, owszem.
Kiedyś zorganizowałem spotkanie z sołtysami. No i tam zauważyłem bardzo ciekawy
objaw, że nagle gdzieś ten autorytet księdza przepadł. W tym gronie sołtysów. Musiałem
ratować sytuację, bo ja myślałem, że to raczej ksiądz będzie takim wprowadzającym jakiś
nastrój, było odwrotnie. To już był pierwszy sygnał, że coś jest nie tak. Było spotkanie,
albo „Solidarności” , albo Komitetu Obywatelskiego, w salce katechetycznej, idzie wikaiy,
ja wikarego zapraszam też na to. „Nie, wie pan, ja?” Z daleka i już. Poszedł sobie. Dopiero
jak przyszedł tu po kolędzie, zorientował się troszkę, co jest grane i się dopiero wychylił
z poglądami swoimi, po prostu palcem ruszył. To jest jakiś autorytet jednak.
Czy gdyby było zaangażowanie parafii, to by pomogło Komitetowi Obywatelskiemu?
— Myślę, że tak, duża byłaby różnica. No, jeśli nawet dawny ORMO-wiec nosił
baldachim nad księdzem na Boże Ciało. Z drugiej strony nosi baldachim człowiek, który
się podszywa pod „Solidarność” , a sercem jest po innej stronie zupełnie. Ja pytałem
księdza, czy on wie, kto przychodził służbowo na mszę. No bo on wiedział, że ja wiem
i przychodził. Sąsiednia gmina (...) to tak ludzie głosowali, jak proboszcz powiedział.
Tam nikt się nie przewrócił [mowa o kandydatach KO w wyborach lokalnych w 1990 r.].
W (...) [Dawnym Mieście Powiatowym] też Komitet Obywatelski współpracował [z Koś
ciołem]. Był ksiądz, zresztą ta młoda generacja jest dobrze przygotowana. Tam ani jeden się
nie przemknął spoza Komitetu Obywatelskiego do rady. I to miasto kwitnie, tam widać, że
ci coś robią. [Znów o sposobach zwalczania gminnej opozycji:] Jeśli ktoś idzie podpisać mi
kredyt do banku i dowiaduje się, że jeśli mi podżyruje kredyt, to sam nie dostanie. Władza
trzyma się tutaj na tej zasadzie, że żona wójta jest dyrektorką banku i jak się ktoś narazi, to
kredytu nie dostanie. Ja na przykład od kilku lat nie mam kredytów, tych preferencyjnych, dla
rolników. To tak jakby Wałęsa zrobił Danusię prezesem Banku Narodowego, to mniej więcej
tak wygląda. Gminne pieniądze są gromadzone tylko na koncie w tym banku. Mąż tu się żony
trzyma. I w sąsiedniej gminie (...) wystarczyło, że burmistrz wycofał pieniądze samorządowe
z banku i bank na drugi dzień upadł. To samo z tym naszym bankiem. Dlatego nic się
w gminie nie robi, niech pieniądze leżą w banku i niech bank ma pieniądze. I nikt się...
zresztą, zaczął się wójt nawet do takich metod posuwać, po prostu chował, celowo
były robione błędy arytmetyczne w budżecie, po to żeby schować tam ileś set milionów.
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Kto kontroluje ten budżet w gminie?
— Komisja Rewizyjna. Kiedyś zrobiliśmy taki manewr, ponieważ (...) [Nauczyciel] jest
nauczycielem, no to ja byłem przewodniczącym Komitetu Oświaty i Kultury, a ja znam się
na finansach, a Nauczyciel był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Sprawdziliśmy parę
rzeczy i wysłaliśmy do wojewody. Wojewoda przysłał: „No tak, macie panowie rację, wójt
popełnił parę uchybień ustawowych” (...) Potem złożyliśmy rezygnację. Nie było sensu.
A teraz ktoś kontroluje gminne finanse?
— Nie, nie wierzę. A nikt nie wie, co się teraz w gminie dzieje. To jest w zamkniętym
kręgu wszystko.
Tajemnicza sprawa?
— Bardzo tajemnicza. Kto wie, co się dzieje? Może niektórzy radni, ci lepsi (47/W, s. 15).
Na ile lat wybiera się wójta?
— Na cztery. Dożywocie w tej gminie. Ja nawet miałem już stworzyć komitet budowy
pomnika na dwudziestolecie [piastowania przez Wójta najważniejszego stanowiska
we władzach gminy].
A skąd ludzie wiedzą, co się dzieje w gminie?
— Nie wiedzą.
Po prostu nie wiedzą?
— No, jeśli ja nie wiem, a kontakty utrzymuję, no to co mówić o takim człowieku
przeciętnym, który się nawet nie interesuje. Ja się dowiaduję o wielu rzeczach, ale to jak
pojadę do miasta i tam od kogoś się dowiem. Z dziennikarzami się spotkam, bo ciągle
utrzymuję z nimi kontakt (47/W, s. 16).
W teorii jak powinna wyglądać gmina?
— Znaczy ja wiem, jak powinna wyglądać w praktyce — tak jak wyglądają gminy
w Polsce.
To znaczy?
— To znaczy, jak wyjeżdżam za rogatki naszej gminy, to mówię, że w Polsce już
jestem.
Jak pan rozumie pojęcie: „samorządność”?
— Pierwsza rzecz, to najpierw do ludzi musi dotrzeć, że coś takiego istnieje, jak
samorządność. Nie wiem, czy jeden na dziesięciu we w si..., to byłoby za dobrze! Jeden
na pięćdziesięciu może wie, o co chodzi, tak naprawdę, w samorządzie. Że ma prawo na
przykład zmienić sołtysa, że ma prawo od niego czegoś wymagać, że ma prawo, żeby mu
zrobiono drogę porządną, że ma prawo decydować o wszystkim. Kiedyś na przykład...
Żona: — Ma prawo się dowiedzieć, na co idą jego pieniądze.
Mąż: — Dobrze, no właśnie o tym chcę mówić. Jeszcze za komuny był tzw. fundusz
wiejski, to były odpisy i decydowała o tym wieś. Było zebranie wiejskie i na przykład
mówili, że kupujemy to i to. Tak jak zrobiono na przykład w sąsiedniej wsi. Tam jest
normalnie sprzęt kupiony z tych pieniędzy. W naszej wsi te pieniądze się rozpłynęły.
Ja na początku już kadencji, ponieważ to zostało zlikwidowane przy samorządzie,
chciałem... bo to było w gestii radnych, wyznaczyć na przykład piętnaście procent do
dyspozycji wsi pieniędzy, żeby nie trzeba było z każdą dziurą w drodze lecieć do wójta.
Ale tu chodzi o to, żeby biegali. Bo on jest wtedy ważny. Żeby można było coś kupić do
świetlicy, bo to jest najprostsza droga. Dziś każda złotówka przez Urząd Gminy musi
przechodzić praktycznie.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

90

Wioskowe opowieści o władzy gminnej

Tu jest jedna rzecz potrzebna. Zmiany personalne. Żeby ludziom się po prostu
przestały kojarzyć nazwiska. To zostało, mniej więcej funkcjonuje, chyba na zasadzie
„psa Pawłowa”, może to jest obrażające dla ludzi, ale to jest przykra rzeczywistość. Jak się
czerwone światełko zapali, reakcja jest natychmiastowa. Jak ludzie nie wiedzieli, kto bę
dzie wójtem, Jezu, ilu ja miałem przyjaciół w gminie. Każdy uważał za stosowne chociaż
przyjść i się przywitać. Potem zaczęli uciekać, bo zobaczyli, że to może być niebezpieczne.
Bo jak zobaczą ze mną, to coś im grozi. Zaczęli uciekać na drugą stronę.
A czy można nazwać dyktaturą to, co się dzieje w gminie?
— Autentyczną.
A czy jest jakaś różnica między...
— To jeszcze nie jest Czauczesku ani Mussolini.
A czy jest jakaś różnica między tym, co się działo przed 1990 r. a tym, co jest
teraz?
— To znaczy jest różnica we... hmm, może troszkę inna świadomość była...
Jaka jest różnica?
— Jest, ale na niekorzyść. Nie ma po prostu kontroli nad władzą. Tamta jaka była,
taka była, ale zawsze. Troszkę krępowała. Natomiast teraz jest samowola zupełnie. (...)
Tak, ja to nazywałem ośmiornicą. Zresztą kiedyś się na mnie obrazili.
A jak powinna wyglądać demokracja tutaj?
— Kto to wie. Znaczy, ja po cichu liczyłem na co innego, ale... Na przykład tutaj chęci
i czasu brakuje. Ja już po prostu na starszym pokoleniu położyłem kreskę.
Czy trzeba czekać, aż to młode dorośnie, żeby była demokracja?
— Nie, to młode też już jest przesiąknięte częściowo. Ale walczę z tą grupą, z którą
zacząłem troszkę. Bo tak zacząłem ich uczyć. Po prostu próbowałem ich zorganizować
i tam się zaczęło udawać. Ale czasu zabrakło. Z nich by może coś było. Ja się spotykam
we Wsi Gminnej, satanista to się chyba nazywa, tak? Kółko i odwrócony krzyż na plecach.
Okazuje się, że jest to synalek dyrektorki szkoły. I rozmawiamy tutaj z sąsiadami, no to
któryś mówi: „No to co?” Ja mówię: „Co, ty byś swoim synom pozwolił?” „O, co to, to
nie!” Ale tamten może. I tak jest chyba ze wszystkim, nic nikogo nie interesuje, własne
podwórko, nienajlepiej, ja wiem, że gdybym się znalazł tu w potrzebie, to... (47/W, s. 18).
Czy tutaj można dokonać zmian drogą demokracji czy samorządności?
— Najpierw jest potrzebny komisarz. Przecież ja jestem za tym, żeby ludzie w miarę
jakoś decydowali o niektórych sprawach, bo o wszystkich się nie da po prostu. Przecież
nie można referendum robić w każdej sprawie. Ale po pierwsze, jest to sprawa uczciwości
radnego i od tego się wszystko zaczyna. Ja uważałem za swój obowiązek, jeśli nie miałem
innej możliwości, to przynajmniej raz w tygodniu, a obowiązkowo przed sesją, pojechać
choćby przed rozlewnię mleka, bo to jest taki punkt zborny na wsi. I powiedzieć, że będzie
to, to i to, i co o tym sądzicie. I ja się tego trzymałem, bo miałem jakiś przegląd. Bo różni
tam ludzie przyjeżdżają. I tacy, co by mnie najchętniej utopili, bo im przeszkadzałem. I ci
sprzyjający. Ja uważałem, że ja po to tam idę, żeby reprezentować ich poglądy. Nawet
z takich ..., no, na dwadzieścia jeden osób, to nie wiem, może było pięciu, nawet ci, którzy
byli po naszej stronie. To była taka raczej bierność. Bo... nawet przy głosowaniu, jeśli nie
mogliśmy się dogadać, to moja ręka w górze, to był jakiś sygnał dla nich. Tylko myśmy
zawsze robili w ten sposób, że trójka tych najaktywniejszych działa w kupie. Myśmy się
dogadali między sobą i wtedy już. Przynajmniej ta trójka najpierw decydowała o tym.
A ja dawałem sygnał. Tylko że ci ludzie się zniechęcili, no choćby Nauczyciel. To jest
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naprawdę wartościowy człowiek, on... on się do tego nie przyzna, ale zrezygnował
z dyrektorstwa, bo były donosy do prokuratora, miał tego dość. Poszedł do małej wsi,
tam była taka dwuklasowa szkółka. On miał czterech uczniów w swojej klasie. Czy to
była zerówka, nie wiem. Ale doszedł do wniosku, że on marnuje czas. W związku z tym
powiedział tam mieszkańcom: „Słuchajcie, to przyprowadźcie te mniejsze dzieci, to ja się
nimi zaopiekuję” . Tam przychodziły te szkraby czteroletnie i on ich zaczął uczyć. No, ale
potem zabrakło nauczycielki tej specjalności w liceum i zaczęli go prosić, żeby on tu
wrócił. Postawił trzy warunki (...) między innymi, że go Wójt przeprosi. Nauczyciel zaczął
uczyć (...) w domu, to dostał wezwanie z Urzędu Skarbowego. I urzędnik mówi: „No, nie
powiem kto” [doniósł], ale mówi, tak obraca pisemko, żebym ja tylko przeczytał. To się
zaczyna: „Uprzejmie donoszę”... itd., podpis z pieczątką gminy. Ten urzędnik powiedział:
„Niech mi pan poda...” koszty takie, takie, podliczył. „No to praktycznie pan jeszcze
dokłada do tego interesu, to po co pan będzie podatek płacił. Niech pan zapłaci koszty
manipulacyjne, ja panu dam papierek, może pan pójść, wywiesić do domu i może pan
uczyć bez podatku” (47/W, s. 19).
Uzupełnieniem rozmowy jest artykuł autorstwa Przewodniczącego Komitetu
Obywatelskiego, który ukazał się redagowanej przez niego lokalnej gazetce:
„Wieś samorządna” , styczeń 1990, nr 3
[artykuł podpisany imieniem i nazwiskiem Przewodniczącego Komitetu Obywatel
skiego]
Wszystkie dyskusje na temat nowego kształtu samorządu terytorialnego sprowadza
ją się w zasadzie do miast, dzielnic i gmin. Wieś natomiast pozostaje nadal niezauwa
żona. Przyczyn tego zjawiska można upatrywać w naszej historii i obecnie
obowiązującym prawie, które wieś sprowadza praktycznie do roli producenta żywności
i płatnika podatków. Nasuwa się zatem pytanie, jakie miejsce wieś zajmie w przyszłym
samorządzie gminnym, i w jakim stopniu będzie decydowała o kształcie gminy. Odpo
wiedź na to pytanie ma głębszy sens społeczny, aniżeli tylko prawny. Dzisiejsze wyob
cowanie wsi jest faktem niezaprzeczalnym, a jej związek z gminą sprowadza się jedynie
do załatwiania spraw w urzędzie gminy, banku spółdzielczym lub związanych z zaku
pem środków produkcji i sprzedażą produktów rolnych. Ten stan rzeczy, gdy gmina jest
jedynie administracyjnym „zlepkiem” kilku lub kilkunastu wsi, w przyszłym systemie
musi ulec radykalnym zmianom. W przeciwnym razie samorząd lokalny pozostanie
jeszcze jednym pustym słowem. Już obecnie, na przykładzie dotychczasowej działalności
Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” widać wyraźnie brak zainteresowania miesz
kańców niektórych wiosek sprawami gminy. Nie oznacza to, że nie ma tam ludzi mądrych
i zaangażowanych. Przyczyna tej bierności tkwi, jak się wydaje, w doświadczeniach
z przeszłości. W obecnych, trudnych nie tylko dla rolników czasach, wieś powinna
uzyskać podmiotowość, by jej mieszkańcy mogli decydować o swoich sprawach, by nie
byli zdani na łaskę przyszłych samorządowych rad gminnych. A jest to groźba zupełnie
realna, gdyż o samorządach wiejskich zapomnieli nawet autorzy projektów nowych
ustaw. Nadzieja jedynie w tym, że nie popełnią tego błędu Sejm i Senat. Z nadzieją
żyje się wprawdzie lepiej, ale pożytek z niej niewielki. Dlatego już teraz w każdej wiosce
powinny powstać Komitety Obywatelskie, które wspólnie z działającym już Komitetem
Obywatelskim „Solidarność” (...) będą tworzyć przyszły samorząd gminny. Jest wiele
spraw, które dla dobra mieszkańców wsi, a szczególnie rolników, powinny być jeśli nie
rozwiązane, to przynajmniej sprecyzowane jeszcze przed wyborami do rady gminnej.
Najwyższy czas, by spojrzeć nieco dalej, poza własne podwórko. Są sprawy, których nikt
za mieszkańców wsi nie załatwi, muszą to zrobić sami, we własnym interesie.
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Komentarz
Rada Gminy i radni. Zdaniem Przewodniczącego Komitetu Obywatelskiego
gminna przestrzeń publiczna zdominowana jest przez postać Wójta. Rada Gminy
postrzegana jest jako całkowicie posłuszna: „Co Wójt powiedzeń, tak ma być (...)
radni są na usługach Wójta” (47/W, s. 8). Ten sąd ilustrują opowieści, takie jak
ta o Wójcie, który przypadkowo uniósł rękę i o radnym, który uznał ten ruch za
gest głosowania i bezmyślnie powtórzył. Podporządkowanie radnych — zda
niem autora relacji — wynika z ich niekompetencji: nieznajomości Ustawy
o samorządzie lokalnym i podstawowych zasad samorządności. Sprzyja temu
niskie wykształcenie i słabe obycie radnych. Radni podatni są na korupcję, gdyż
— jak twierdzi Przewodniczący — wykorzystują swoją funkcję przede wszystkim
do pomnażania własnego dobra. Wójt zna ich przywary i dostosowuje do nich
różne formy uzależniania. Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego wymienia:
wykorzystywanie wzajemnych powiązań, kontynuowane od czasów centralnego
rozdzielnictwa (opowiadanie o paszy dla brojlerów); bicz strachu — obawa przed
popadnięciem w niełaskę i nieprzyjemnościami ze strony władzy (opowieść
0 urzędniczce, która straciła pracę parę miesięcy przed emeryturą); nagroda za
lojalność w postaci zatrudnienia dla żony, awansu dla nauczyciela, tanich
nawozów dla rolnika. Autor przytoczonych opowieści uważa, że w wyniku
zastosowania tak różnorodnych metod uzyskiwania poparcia, rada jest całkowi
cie bezwolna wobec Wójta.
Opozycja w Radzie Gminy. Zupełnie inaczej opisywana jest rada w latach
1990-1994, kiedy to zasiadali w niej przedstawiciele Komitetu Obywatelskiego.
Oba stronnictwa: „prowójtowe” i „solidarnościowe” (terminy lokalnie stosowa
ne) były początkowo liczebnie porównywalne. Sesje rady przebiegały wówczas
tak burzliwie, że — jak twierdzi autor relacji — bano się o zdrowie radnych
1Wójta. Charakteryzując działalność lokalnej opozycji jej przywódca wspomina,
że była ona wówczas „instancją odwoławczą, jak kiedyś I sekretarz” . Z jednej
strony kontrolowała poczynania władzy, śledząc jej posunięcia z perspektywy
komisji rewizyjnej i komentując je w lokalnej gazecie, z drugiej pomagała miesz
kańcom, organizując akcje charytatywne. Członkowie Komitetu Obywatelskiego
chcieli wdrożyć społeczność do aktywności samorządowej, na przykład poprzez
zatrzymanie części pieniędzy podatkowych we wsi, tak by były do dyspozycji
sołtysa. Ta propozycja minimalnego uniezależnienia poszczególnych wsi od
gminy nie została poparta ani przez władze gminy, ani przez mieszkańców,
a wystraszony nią sołtys chciał złożyć rezygnację z funkcji.
Najbardziej dostrzeganą przez społeczność działalnością opozycji było wyda
wanie lokalnej gazety. Redagowanie gazety zainicjowane zostało w 1989 r. przez
założycieli Komitetu Obywatelskiego, przybyłych do gminy w latach osiemdzie
siątych. Na fali entuzjazmu 1990 r. do współpracy przyłączyło się wielu miesz
kańców Wsi Gminnej — ludzi z najwyżej średnim wykształceniem. Później
pozostał już tylko główny redaktor— Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego,
który zmieniając pseudonimy pisał prawie wszystkie zamieszczane teksty.
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W swojej relacji opowiada o zakwestionowaniu legalności gazetki. Donos uważa
za dowód, że gazeta była dla gminnej elity niewygodna, a zatem dobrze spełniała
zadanie niezależnego głosu w sprawach gminnych. Sens jej istnienia widział
w nagłaśnianiu nieprawidłowości: „myśmy takie brudy powyciągali, że ta gaze
ta po prostu aż się kleiła” . Przedstawiał wiedzę o sprawach gminnych w synte
tycznej, obrazowej, łatwo przystępnej formie. Na łamach gazetki starał się
przybliżać przesłanie Ustawy o samorządzie terytorialnym. Pisał artykuły uprzy
stępniające ideę samorządności. Chcąc wzmocnić więź mieszkańców z ich wsią
i regionem, publikował informacje o historii poszczególnych wsi. Chciał, aby
pismo przygotowywało mieszkańców gminy do działalności publicznej, jaką
umożliwiała Ustawa o samorządzie terytorialnym. Po 1992 r. pismo przesta
ło się ukazywać. Nie było chętnych do pisania artykułów i pieniędzy na wyda
wanie gazety. Niewielkie też było — zdaniem Przewodniczącego — społeczne
zapotrzebowanie. W swojej relacji wyraża przekonanie, że po upadku gazetki
społeczność gminna została pozbawiona pełnej i prawdziwej informacji o spra
wach gminy. Władze bowiem ograniczają się do upowszechniania rozporządzeń.
Nikt nie publikuje komentarzy do wydarzeń i decyzji, na wieś nie docierają nawet
ważne dla życia gminy informacje: „w naszej wsi ostatnia gablota, która miała
służyć wywieszaniu obwieszczeń — zgniła” . Obecna Rada Gminy (1994-1998)
planowała wydawanie biuletynu, ale pomysł ten nie doczekał się realizacji.
Czas sukcesów opozycji był krótki. Już po kilku miesiącach 1990 r. binarny
układ wpływów w radzie uległ zachwianiu. Radni, popierani przez Komitet
Obywatelski w czasie wyborów lokalnych, po pewnym czasie zmienili swe
przekonania i poparli stronnictwo „prowójtowe”. Do końca kadencji (1994 r.)
w roli opozycji dotrwało zaledwie kilku radnych. W następnych wyborach opo
zycjoniści nie kandydowali do rady lub przegrali — w efekcie nikt z dawnych
przedstawicieli Komitetu Obywatelskiego, którzy wytrwali przy swoich poglą
dach, nie wszedł do rady gminy w 1994 r. Rada ta jest opisywana przez Prze
wodniczącego jako monolit. Wszyscy radni w mniejszym lub większym stopniu
popierają działalność Wójta.
Zastanawiając się nad porażką opozycji, jej przywódca podkreśla brak współ
pracy ze strony kościoła. Kościół, cieszący się autorytetem w oczach mieszkań
ców, był ważnym wsparciem dla Komitetów Obywatelskich. W badanej gminie
proboszcz nie sprzyjał działalności Komitetu, co bardzo osłabiło poparcie spo
łeczne dla działań opozycji. Zdaniem Przewodniczącego przegrana batalia
o zmiany personalne we władzach gminnych utwierdziła społeczność w przeko
naniu, że żadnych zmian nie są w stanie przeprowadzić. Obecnie nie ma szans
na powstanie niezależnej opinii publicznej, zorganizowanej opozycji czy krytycz
nie nastawionej gazety: „jedyna szansa była wtedy”. Teraz istnieje tylko bierna
opozycja, która w zaciszu domu krytykuje władzę gminną.
Wójt. Dla Przewodniczącego Komitetu Obywatelskiego centralną postacią
gminnej polityki jest Wójt. W swojej relacji opisuje go jako osobę nieliczącą się
z nikim, jego sposób sprawowania władzy uważa za dyktatorski. Podkreśla jego
samowolę i bezkarność. Uważa, że odkąd brak opozycyjnych radnych w Komisji
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Rewizyjnej, nikt nie kontroluje finansów gminy, zarządzanych przez Wójta. Prze
wodniczący aktywnie działał w Komisji Rewizyjnej w 1990 i 1991 r., ale nie
udało mu się wówczas udowodnić Wójtowi żadnych przestępstw prawnych.
Nie zmieniło to jego przekonania o nieuczciwości Wójta i wykorzystywaniu zajmo
wanego stanowiska dla poprawy własnej sytuacji ekonomicznej. Przytacza
opowieść o skupowaniu od mieszkańców gruntów rolnych nad jeziorem, po to
by zmienić rodzaj użyteczności ziemi i sprzedać ją z zyskiem jako działki rekre
acyjne. Ta oraz inne opowieści pokazują, że Wójt „jest dobrym gospodarzem jedynie
dla siebie” (47/W, s. 7), aczkolwiek dba też o dobro swoich krewnych i przyjaciół.
Dlatego autor cytowanej wypowiedzi nazywa go „przedstawicielem kliki” (a nie
społeczności) lub szefem „lokalnej ośmiornicy” (47/W, s. 6), mając na myśli
powiązania rodzinne, związki przyjacielskie i zależności mające swe korzenie
w czasach istnienia PZPR. Szczególnie podkreśla fakt, że żona Wójta jest dyrek
torem lokalnego banku oraz że stanowiska w gminie przydziela się powinowa
tym: „w gminie jest taki układ małżeństwami (...) ta gmina jest postawiona na
zatrudnieniu parami” (47/W, s. 2). Wykorzystywanie tzw. więzi pierwotnych
(Schils 1994) sprzyja umacnianiu wzajemnych zależności wewnątrz elity i izo
lowaniu osób nastawionych krytycznie.
Dominacja Wójta znacznie wzrosła po wygraniu wyborów lokalnych
w 1990 r. Pomimo działań opozycji udało mu się utrzymać, a nawet wzmocnić
swoją pozycję na gminnej scenie politycznej. Przewodniczący Komitetu Obywa
telskiego przyczyn tego sukcesu upatruje w rozmaitych strategiach zastosowa
nych przez Wójta dla zwalczania opozycji. Pierwszą z nich było ośmieszanie
przywódcy opozycji poprzez podważanie jego umiejętności rolniczych i rozpo
wszechnianie pomówień (np. o teściowej, która wynosiła dary z siedziby
Komitetu Obywatelskiego). Drugą — przysyłanie opozycyjnym radnym zapro
szeń na sesje rady z takim opóźnieniem, żeby nie mogli być na nich obecni. Nie
cofano się przed podsłuchiwaniem rozmów telefonicznych i czytaniem korespon
dencji. Wstrzymywano kredyty preferencyjne. Najskuteczniejsze jednak — jak
uważa — były zabiegi polegające na faworyzowaniu zwolenników Wójta przy
przydzielaniu stanowisk (opowieść o awansie nauczyciela małej szkółki na
dyrektora liceum) oraz metody polegające na utrudnianiu kariery członkom
opozycji (opowieść o perypetiach Nauczyciela).
Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego nie kryje, że jest wrogiem Wójta.
Zapytany o autorytet i poparcie, jakim cieszy się Wójt w społeczności, odpowia
da: „Wójt ma dobrą opinię u tych, co mogą się wypowiedzieć” (47/W, s. 7) —
sugerując, że część społeczności boi się wyrażać swoje opinie oraz że brak takich
form wyrażania opinii społecznej, które byłyby dostępne dla osób nastawionych
krytycznie. Do zwolenników Wójta zalicza przede wszystkim tych mieszkańców
gminy, którzy zostali przywiezieni na Mazury w ramach akcji „Wisła” , a których
lokalnie nazywa się „Ukraińcami” (bez rozróżnienia grekokatolików i prawo
sławnych; Łemków, Bojków, Ukraińców). Ich sympatia dla Wójta zasadza się na
przekonaniu o wspólnych korzeniach. Poparcie pozostałych mieszkańców gminy
zjednuje Wójtowi znaczna liczba inwestycji poczynionych w gminie, w latach
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gdy był naczelnikiem. Są one postrzegane jako „sukcesy Wójta” — takie okre
ślenie pojawiało się prawie we wszystkich naszych rozmowach. Przewodniczący
demaskuje pozorność tych działań dla wspólnego dobra. Podczas gdy większość
autorów wypowiedzi podkreśla zasługi Wójta dla spraw oświaty — przejęcie
szkół pod zarząd gminy, remonty szkół, otwarcie liceum ogólnokształcącego —
Przewodniczący stwierdza: „dorobkiem Wójta jest likwidacja trzech szkół we
wsiach” (47/W, s. 7). W przedsięwzięciach Wójta jego przeciwnik podkreśla chęć
zyskania popularności i dążenie do korzyści prywatnych (opowieść o grzejni
kach z GOK-u). Chcąc skontrastować te zabiegi z prawdziwą dbałością o gminę,
twierdzi, że Wójt nie ma żadnego długoterminowego programu inwestycyjnego.
Za wielkie uchybienie Wójta uważa trwanie tak długo przy władzy. Skutkiem
jest rutyna w działaniu i ugruntowanie społecznego przekonania, że inna osoba
nie może sprawować władzy wykonawczej w gminie. Dla Wójta to „przyzwycza
jenie” mieszkańców jest bardzo korzystne. W dużej mierze jest ono przyczyną
zwycięstwa Wójta w pierwszych wolnych wyborach lokalnych.
Urząd Gminy. Zdaniem autora rozważanej tu wypowiedzi Urząd Gminy jest
wizytówką władzy gminnej. Stosunek urzędników do petentów jest probierzem
nastawienia władzy do społeczności. Przewodniczący oskarża ich o arogancję,
poniżanie petentów (historia ze staruszkiem), niekompetencję, niesumienność
i „niezbyt wyszukane maniery” (47/W, s. 1). Arogancję władzy gminnej podkre
śla, jego zdaniem, „luk pokory” , umieszczony przed wejściem do Urzędu Gminy4.
Urzędników gminnych uważa za ludzi w pełni dyspozycyjnych, dobieranych
przez Wójta na zasadzie „trzeba dać znajomkom robotę” (47/W, s. 2). Opowieść
0 urzędniczce, która została zwolniona na siedem miesięcy przed emeryturą,
ponieważ „oddała legitymację partyjną trochę za wcześnie i (...) przyszła na
zaproszenie Komitetu Obywatelskiego” (47/W, s. 3), ma potwierdzać tezę, że
Wójt wymaga od urzędników absolutnej lojalności.
Społeczność. Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego charakteryzuje spo
łeczność jako słabo zainteresowaną sprawami gminy. Nie chodzą na otwarte
sesje rady, po 1992 r. przestali kupować wydawaną przez niego gazetę: „nie jest
im to potrzebne po prostu” — stwierdza z sarkazmem. Uważa, że brak zaanga
żowania mieszkańców gminy wynika z przekonania o zupełnej bezsilności i bra
ku jakiegokolwiek wpływu na decyzje. Porażka Komitetu Obywatelskiego, który
usiłował dokonać zmian, została społecznie odczytana jako potwierdzenie po
wszechnego przekonania, że aktywność w życiu publicznym jest bezcelowa
1groźna. Ludzie mają wiele żalu i często narzekają na władzę, ale boją się o tym
mówić publicznie. Szef dawnej opozycji uważa, że strach jest dominującym
elementem stosunku społeczności do władzy. Relacja władza — społeczność
została ukształtowana w systemie centralnego rozdzielnictwa, kiedy krytyczne
nastawienie wobec władz lokalnych lub partii było karane poprzez nieprzyzna4 Nie jest to powszechna interpretacja. Kierowniczka Urzędu Stanu Cywilnego informowała, że
opleciona różami, metalowa pergola została postawiona po to, by ozdabiać wejście do Urzędu Stanu
Cywilnego w czasie uroczystości ślubnych.
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wanie przydziałów na maszyny rolnicze, pasze, nawozy. Sprzyjanie władzy było
nagradzane przydziałami. Przytoczona opowieść o sołtysie, który tak wystra
szył się społecznej propozycji zatrzymania części pieniędzy na fundusz wiejski,
że podał się do dymisji, niespokojne pytania: „może lepiej nazwisk nie poda
wać?” (47/W, s. 2), wtrącenia typu „to też zastraszeni ludzie” (47/W, s. 9), „on
i tak jeszcze odważny” (47/W, s. 19) potwierdzają obecność strachu jako zna
czącego elementu gminnego życia publicznego. Czas, kiedy w gminie działała
opozycja, był — zdaniem jej przywódcy — okresem swobody, osłabienia strachu,
czasem, „kiedy inaczej się oddychało w tej gminie” (47/W, s. 5). Obecnie wiele
osób wciąż obawia się kontaktów z ludźmi z Komitetu Obywatelskiego, którzy
mieli odwagę ujawniać publicznie swe krytyczne poglądy.
Przyczyn bierności społecznej Przewodniczący nie tłumaczyłby bezrobociem
panującym w gminie, a raczej marazmem cechującym mieszkańców. Opowiada
jąc o próbach zatrudnienia ludzi do sprzątania siana czy o braku zainteresowa
nia innymi ofertami pracy stara się pokazać, że bezrobocie jest tylko w statystykach
Urzędu Pracy, natomiast ludzie albo pracują „na czarno” , albo w ogóle nie chcą
pracować.
Kreśląc obraz lokalnej społeczności, autor dostrzega znaczenie odmienności
kulturowych i religijnych, przyznając, że nieumiejętne poruszanie się w tej sferze
było źródłem przykrych niespodzianek dla opozycji. Stąd wniosek, że różnice
narodowościowe mają istotny wpływ na życie publiczne w gminie (np. kiedy
rodziny przesiedleńców z akcji „Wisła” , ku zaskoczeniu Komitetu Obywatelskie
go, okazały się wiernym elektoratem Wójta).
Partie polityczne. Oficjalnie — jak mówi Przewodniczący Komitetu Obywa
telskiego — nie ma zarejestrowanych w gminie partii politycznych5, ale nieofi
cjalnie dawni członkowie PZPR sprzyjają SLD (SdRP), głosując na tę partię
w wyborach parlamentarnych i użyczając tablic Urzędu Gminy dla potrzeb
kampanii wyborczej kandydatów SLD.
Samorządność. Wykładnię pojęcia „samorządność” redaktor naczelny lokal
nej gazety przedstawia w sygnowanym przez siebie artykule pod tytułem: „Wieś
samorządna” . Pisze: „wieś powinna uzyskać podmiotowość, by jej mieszkańcy
mogli decydować o swoich sprawach, by nie byli zdani na łaskę przyszłych
samorządowych rad gminnych (...) w przeciwnym razie samorząd lokalny pozo
stanie jeszcze jednym pustym pojęciem” , jego zdaniem samorządność polega na
samodecydowaniu mieszkańców o wspólnych sprawach. Szczególnie bliskie są
ludziom problemy ich wsi i na tym poziomie najłatwiej realizować ideę samo
rządności6. Jednakże, aby taka forma samozarządzania mogła funkcjonować
potrzebna jest zmiana postawy mieszkańców. Do aktywnego uczestnictwa
w sprawach wioskowych redaktor nawoływał w swoich artykułach: „najwyższy
5 W rzeczywistości zarejestrowana była lokalna komórka PSL.
6 Tak rozumiał ideę samorządności Komitet Obywatelski, którego inicjatywy odnosiły się zwykle
do skali wiejskiej: próba zatrzymania części podatków we w si, czy zorganizowanie kółka brydżo
wego w wiejskiej świetlicy.
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czas, by spojrzeć nieco dalej, poza własne podwórko. Są sprawy, których nikt za
mieszkańców wsi nie załatwi, muszą zrobić to sami, we własnym interesie”.
Porównując obie rozmowy: z Wójtem i z Przewodniczącym Komitetu Obywa
telskiego, ta druga jest bardziej chaotyczna i emocjonalna. Często przepojona
jest uczuciem żalu do nielojalnych współpracowników, do biernej społeczności
lub też nienawiści do politycznych (w skali gminy) przeciwników. Przewodni
czący chętnie operuje konkretami, przykładami, którymi ilustruje każdy wnio
sek. Często wniosek czy prawidłowość w ogóle nie jest sformułowana —
rozmówca powinien ją wyłowić sam, jako pointę opowiadanej historii. Nie brak
za to ocen moralnych, często podyktowanych rozgoryczeniem.
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Zwolennik Wójta
o społeczności i o władzy gminnej

Zwolennik Wójta — rolnik, lat 47, wykształcenie wyższe. W gminie osiedlił się
w latach siedemdziesiątych. W 1980 r. należał do „Solidarności” Rolników In
dywidualnych. Przez dwie kadencje pełnił funkcje radnego. W 1995 r. — gdy
rozmawialiśmy z nim — nie był radnym.

Relacja Zwolennika Wójta
Pytanie badacza: Czy pełni pan jakieś funkcje społeczne?
Odpowiedź Zwolennika Wójta: — Odkąd tu jestem, to społecznie dość dużo się
udzielam. W tej chwili (...) jestem przewodniczącym PSL tutaj w wiosce, jestem takim
społecznym wicedyrektorem w Banku Spółdzielczym i praktycznie to są te dwie funkcje.
Przedtem byłem w osiemdziesiątym roku, jak powstawała „Solidarność” Rolników Indy
widualnych, to wiceprzewodniczącym „Solidarności” tu gminnej. Z tym że potem, w 1989 r.,
kiedy tam już to dochodziło do skutku, to zrezygnowałem z tego. W tej chwili... tzn. ja
się nie czuję członkiem, ale tam mnie mają zapisanego jako członka. Bo mi się nie
podobały pewne sprawy; po prostu kiedyś się robiło społecznie, a potem zaczęli na karku
siedzieć ludzie, którzy na bazie „Solidarności” chcieli dojść do stanowisk itd. Wtedy się
bali, cicho siedzieli, a potem się nagle zrobili odważni. Ja zrezygnowałem wtedy z tego.
Kiedy byłem delegatem na zjazd mleczarstwa krajowego. Trudno spamiętać, gdzie ja nie
byłem i co ja nie robiłem. W każdym bądź razie w ostatnich latach ograniczyłem trochę
działalność społeczną. Teraz głównie to jest taka pomoc społeczna, ponieważ znam
wszystko. A głównie to angażuję się w tej chwili w Banku Spółdzielczym. Tam przepro
wadzamy reorganizację (...) tam jest sporo roboty. Trzeba pilnować, żeby takiego małego
banku jak nasz nie oszukali. Aha, i byłem tam ze dwie czy trzy kadencje radnym w gminie
(48/W, s. 1).

Jak pan ocenia pracę urzędników w Urzędzie Gminy?
— Tzn. tylko teraz czy poprzednio?

I teraz, i poprzednio!
— Poprzednio było różnie, bo to wiadomo, administracja za pewnie się czuła. W tej
chwili, od 1989 r. ... to znaczy ona nie była zła tutaj. Ja tylko pamiętam z tego okresu,
kiedy myśmy z żoną jeździli i szukali gospodarstwa, to powiedzmy sobie szczerze —
myśmy objeździli z żoną całe olsztyńskie, suwalskie, byliśmy nawet w białostockim
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i w łomżyńskim, i praktycznie nigdzie jak w tej gminie nas tak ciepło nie przyjęto.
Tzn. Wójt, który był poprzednio i jest, był bardzo sympatyczny i nas obwoził, i właściwie
dzięki niemu między innymi że myśmy tutaj gospodarstwo kupili i to nie jako osadnicy
czy coś takiego, tylko prywatnie, za kredyt bankowy, ale prywatnie. Także przyjęcie tu
było doskonałe. A się tak złożyło, kiedy byłem mały, tzn. miałem 18 lat, z rodzicami
byłem akurat tutaj we wsi na wczasach, to jak już studiowałem, to jeszcze kolegów tutaj
przyciągnąłem z namiotami. A potem los chciał, że akurat i tutaj wziąłem gospodarstwo
7 czy 8 lat później. A w tej chwili to mówię, administracja się poprawiła, trzeba przyznać,
że tam człowiek jest szybko i miło załatwiany — ja mogę mówić tylko o swoich odczu
ciach. Jeżeli są jakieś niesnaski, to raczej wynikają z niezrozumienia. Urzędnicy są
bardzo zaznajomieni w tych wszystkich przepisach-nieprzepisach, natomiast ja, mimo
że tam się na wielu rzeczach znam, to jednak czasami mogę mieć pretensje wynikające
właśnie z nieznajomości przepisów czy ustaw. Ale w ogóle to trzeba przyznać, że teraz
jest w porządku.

Czy urzędnicy należą do partii politycznych?
— Tzn. nie wiem, jak Wójt, czy on należy w tej chwili do... Ale chyba nie, chyba nie
należy. A reszta pracowników... Ale to wygląda na to, że względy polityczne tutaj, jeżeli
chodzi o administrację, to nie mają specjalnego znaczenia, zresztą i nie miały kiedyś. Bo
jeżeli już wtedy nastał stan wojenny i wójtowie, jak zarówno te jednostki partyjne, miały
możliwość... Wójt był zresztą członkiem partii; wtedy oni mieli możliwość ukrócić tych
działaczy „Solidarności” , szczególnie tych przewodniczących gminnych, vice-, no i tak
dalej, wziąć ich, zgarnąć i wywieźć, żeby spokój był. I z tego, co żeśmy się potem
dowiedzieli, to w zasadzie było odwrotnie. Oni bronili tutaj tego, tak że z tego terenu ani
jedna osoba nie została internowana w czasie stanu wojennego. Tak że niesnasek
specjalnych nie było. I mówię, te względy polityczne to raczej były drugoplanowe.
A myśmy się ograniczali raczej do tych spraw gospodarczych, tego co jest ważne na co
dzień do załatwienia (48/W, s. 2).

Jakie są zadania radnego?
— Zadania radnego? Jak ja pamiętam, to przede wszystkim stałe kontakty z wybor
cami, to jest podstawowe. Na podstawie tych stałych kontaktów z wyborcami istnieją
jakieś problemy w swoim tym regionie. Jest takie jakby bezpośrednie działanie radnego
przenosić problemy ze swojego okręgu wyborczego na bazę już rady gminy, tam gdzie
się wszyscy spotykają. Natomiast druga, w moim pojęciu przynajmniej, to była taka, że
oprócz tych lokalnych interesów swojego okręgu to jednak radny niezależnie od swoich
wyborców musi jednak widzieć te sprawy w trochę innym zakresie. A więc jakieś tam
dogadywanie się z innymi radnymi z innych okręgów, bo niestety pieniędzy nie ma tyle,
żeby był szczęśliwy. Tak samo jak w tej chwili w Polsce. To takie zasadnicze, a potem
reszta to już dzieje się na sesjach rady. Kiedy te wszystkie problemy ze wszystkich
okręgów się spotkają, to trzeba pilnować, żeby urzędnicy, poprzez wójta oczywiście i radę
gminy, bo w tej chwili wójt sam nie rządzi, doprowadzili do ich rozwiązania (48/W, s. 3).

Czym zajmuje się obecny radny?
— Obecny radny z tego okręgu to jest (...) [Radny-Stronnik Wójta] prowadzi duże
gospodarstwo, tzn. zajmuje się drobiarstwem. Bardzo porządny człowiek, młody (...).
On się więcej udziela społecznie po prostu.

Jaki on miał program wyborczy?
— Program wyborczy jako taki... Wie pani, w tym regionie program wyborczy to jest
praktycznie program dla całej gminy. Praktycznie miał program, ten, który jest w tej
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chwili realizowany. To głównie to, że weszło tutaj wodociągowanie, to jest porządna
inwestycja. Kiedyś był problem z wodą, a teraz od kilku dni jest woda z nowego wodo
ciągu. Następny punkt programu na te cztery lata to telefonizacja wsi. Praktycznie tutaj
na wiosce u niego był jeden telefon, u sołtysa nie ma, u byłej nauczycielki (...), w szkole
drugi telefon. I w ostatnich latach jeszcze jeden sąsiad sobie założył. Tak że to były trzy
telefony na wiosce, która jest jedną z największych wiosek w województwie (48/W, s. 4).
Jak przebiegała kampania wyborcza? Plakaty, zebrania, spotkania z mieszkań
cami?
— Tzn. spotkania z mieszkańcami byty przy okazji. Bo jeżeli chodzi o zaangażowanie
społeczne w te sprawy, to jest takie sobie, powiedzmy. Więc przede wszystkim zebrania,
spotkania z kandydatami to były przy okazji jakichś innych zebrań, a więc to na przykład
kiedy zbierała się rada sołecka, czy raz do roku są takie spotkania rolników z przedsta
wicielami Gminnej Spółki Wodnej. To przeważnie stara się robić razem, żeby największa
obecność była tych ludzi z wioski. Raz do roku są spotkania bankowe z członkami i wtedy
przy okazji także ci radni uczestniczą i odpowiadają tam na jakieś pytania lub zapisują
problemy, jakie istnieją tam teraz na wiosce, czy przedstawiają swój punkt widzenia na
rozwiązanie tych problemów. Tak że to takie okazje, bo w zasadzie tych zebrań wybor
czych to się nie robi. Chyba że na przykład kiedy rolnicy rano zdają pod mleczarnią mleko,
no to wtedy tam radny przyjeżdża, a ponieważ większość rolników zdaje mleko, to jakieś
problemy dorywczo tam się rozwiązuje.
Gdyby miał pan problem, do kogo by się pan zwrócił?
— Do mojego radnego albo bezpośrednio do wójta.
Czy wójt jest urzędnikiem, czy przedstawicielem mieszkańców?
— I tym, i tym, bo wójt jest także radnym. (...) Zresztą tutaj akurat nie zachodzą,
jakby tu powiedzieć, ściśle urzędowe rozgraniczenia. No, po prostu on jest także rolnikiem
(...). Ma zresztą duże gospodarstwo rolne. Od niedawna, bo chyba od 4 czy 6 lat, kupił
trochę ziemi, tak że praktycznie te wszystkie problemy, które mnie dotyczą, dotyczą
także jego jako rolnika, jako radnego, jako zresztą mieszkańca tej gminy od dziesiąt
ków lat już.
Jakie są zadania wójta?
— Zadania wójta... No, myślę, że główne jego zadanie to wykonywanie tego, co jest
zawarte w uchwalonym budżecie gminy. No, bo tam są te wszystkie rzeczy na dany rok
lub z perspektywą na kilka lat ujęte. I potem kwestia jest wszystkich radnych, żeby
pilnowali, żeby wszystko było systematycznie na czas robione. A jeżeli nie może być
robione, no to żeby to nie było robione z przyczyn tam takich, że się wójtowi nie chce, bo
wtedy trzeba wójta zmienić. Tylko mogą być przyczyny obiektywne. Tak że mówię:
poprzez budżet, w którym są wszystkie te kierunki uchwalone, przez wszystkich radnych,
wójt musi to wszystko sprawnie... (48/W, s. 4).
Proszę nam opowiedzieć o Wójcie, kim jest, co osiągnął, jak realizuje swoje
projekty?
— Tzn. od tego czasu, od kiedy ja jestem, to mogę powiedzieć, co on osiągnął. Jego
zasługi raz; najpierw weźmy sobie na porządek dzienny ochronę zdrowia. Więc za jego
kadencji oddano do użytku ten nowy ośrodek zdrowia. Jakie tam były jego koleje losu
takie były, ale zawsze było ciężko o lekarzy na wsi. To w pewnym momencie wyszło na
to, że nasza gmina... zresztą i w tej chwili, jeżeli chodzi o kwestię obsługi ludności
w lekarzy konkretnych specjalności, to ja bym powiedział, że jako średnia krajowa nie
można mówić, bo tu jest chyba najlepiej w kraju pod tym względem. Jako pierwsi w kraju
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przyjęliśmy zarówno zdrowie, jak i szkolnictwo tutaj pod kuratelę gminy. To nie jest już
nawet w gestii wojewody, ani w tych innych rzeczach. Zresztą u nas zawsze było tak,
żeśmy pilnowali tzn. i Wójt i poprzez radnych, bo ja wtedy i radnym byłem, że dla lekarzy
muszą być mieszkania. Dzięki temu udało się tu ściągnąć ekipę. Poszerzyła się sieć usług,
jeżeli chodzi o badania wszelkiego rodzaju. O ile wiem są projekty, żeby bazę leczniczą
powiększyć wtedy, kiedy już będzie częściowo wykończony Gminny Ośrodek Kultury.
Jeżeli chodzi o szpitale to w tej chwili każdy pobyt naszego mieszkańca gminy jest
opłacany przez Urząd Gminy i z tego co wiem, to nie ma żadnych problemów, żeby
umieścić kogokolwiek w szpitalu (48/W, s. 6).
Jakie są plany Wójta na przyszłość?
— E... jeszcze nie dokończyłem zasług Wójta, one nie są takie małe. Teraz o szkol
nictwie. Trzeba przyznać, że tak w ciągu tych ostatnich lat zmniejszyła się liczba szkół
w gminie, ale to po prostu dlatego, że zmniejszyła się liczba dzieci. W tej chwili oprócz
szkoły we (...) [Wsi Gminnej], która też w ostatnich latach bardzo się rozbudowała,
planuje się jeszcze w tym świeżo kończonym GOK-u przystosować tę dużą salę, która ma
służyć jako sala teatralna, kinowa. Zamierzają także przystosować jakąś dużą salę do
spraw sportowych, właśnie do użytku dzieci ze szkoły. Na pewno postawią na nogi
stołówkę szkolną. Pilnuje się, żeby te dzieci, które mają słabe warunki finansowe były
dotowane z urzędu gminy. Zresztą część pieniędzy z banku przeznaczamy na ten cel. No
to szkołę i zdrowie mamy z głowy. Teraz jeżeli chodzi o gospodarkę komunalną tzn.
konkretnie o całą mieszkaniówkę. No to my byliśmy jedyną w Polsce gminą, która wyszła
naprzeciw rencistom-rolnikom. Tu z inicjatywy Urzędu Gminy i PSL przede wszystkim,
wybudowano olbrzymi blok dla rencistów-rolników, zresztą bardzo fajnie urządzony (bo
tam i kuchnie gazowe i węglowe jednocześnie w tych małych mieszkaniach. To od tyłu
było wybudowane takie coś w rodzaju, jakby zabudowania gospodarczego, gdzie można
było na górze jakaś słomę, siano trzymać; na dole były kojce dla kur z małym wybiegiem
itd.). Wszystko było robione pod kątem tych rolników jednocześnie z dbaniem o środo
wisko. Z tym, że to funkcjonowało jeszcze w Polsce Ludowej, ponieważ na to szły
pieniądze nie tylko z gminy, ale także współpracował z tym wojewoda. Natomiast po tych
zmianach 1989-1990 niestety tych pieniążków zabrakło i te mieszkania poszły w tej
chwili do sprzedaży dla tych, którzy tam mieszkają, to są dalej renciści-rolnicy, ale tu
już nie ma tych dotacji. Oni płacili grosze za to wszystko, zdawali swoje gospodarstwa,
dostawali mieszkania, praktycznie do śmierci mogli tam mieszkać, a w tej chwili to
muszą wnosić opłaty ze swoich rent, więc sytuacja się pogorszyła. No, ale jako jedyni
w całej Polsce mieliśmy ten dom rencisty-rolnika z prawdziwego zdarzenia. Jeżeli chodzi
o remonty mieszkań i budynków to coś się tam robi, ale nie na wszystko pieniążków
starcza. O ile wiem w tej chwili myśli się o budowie dużej oczyszczalni ścieków dla (...)
[Wsi Gminnej]. Co tu jeszcze... Olbrzymie tu osiedle domków jednorodzinnych to też duża
inicjatywa (48/W, s. 7).
Kto jest pomysłodawcą tych działań?
— Ja myślę, że wszyscy radni, wszyscy ludzie, a Wójt potrafi to potem w odpowiednim
czasie zrealizować w formie przygotowania tego wszystkiego, bo to nie można zrobić
z dnia na dzień. Ja to tak wszystko w superlatywach tak mówię o tym Wójcie naszym,
ale powiedzmy sobie szczerze, że to nie jest człowiek tak, który jest bez wad. Bo on swój
charakter, może nie najlepszy itd., ale na pewno jedno trzeba przyznać, że on żyje ta
gminą. Ma tam na pewno scysje z różnymi ludźmi, ale jeżeli chodzi o załatwienie spraw
to nawet jeżeli ma jakichś przeciwników politycznych, a ma ich, ma ludzi, którzy go nie
lubią, no bo trudno, jak ktoś się angażuje w szeroką działalność społeczną... — Ja też
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mam swoich wrogów i zwolenników — ale jeżeli chodzi o jakieś załatwienie administra
cyjne, jeżeli coś się komuś należy, to nie ma takich powiązań, że... on powiedział coś na
mnie za plecami, to ja mu tego, a tego nie załatwię; takie rzeczy są raczej niedopuszczalne.
Czy wójt powinien być wybierany przez radę, czy przez mieszkańców?
— Wie pani, że tak naprawdę to ja własnego zdania na ten temat nie mam. Może
dlatego, że odkąd tu jestem, to był tylko jeden wójt i on wywiązuje się z tego. Mi się
wydaje, że akurat tutaj, w przypadku Wójta to tu by było niezależne. Bo, czy jeżeli chodzi
wybór przez radnych, czy przez społeczeństwo... bo on był wybierany przez radnych
i praktycznie został wybrany jednym głosem więcej i kontrkandydatem był Przewodni
czący Komitetu Obywatelskiego tutaj, a myślę, że gdyby w tym samym czasie był
wybierany przez ludność, to wybrano by go większym stosunkiem głosów.
Czy dlatego, że kontrkandydatem był Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego?
Czy gdyby był nim kto inny, to Wójt miałby taką samą szansę, żeby wygrać?
— Ja myślę, że miałby większą szansę, bo akurat w tamtej chwili, kiedy były te
wybory, na tej fali zamieszania politycznego, jakie było tutaj u nas i w całej Polsce, mogli
na górę wychodzić ludzie na podstawie tego co gadają, a nie co robią. I na tamtej fali
Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego miał bardzo wysoką pozycję społeczną, tzn.
akurat nie u mnie. I akurat w tamtej chwili niewiele brakowało, a zostałby wójtem.
Proszę coś opowiedzieć o Przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego.
— Tzn. jego program był... jakby tu powiedzieć? Opierał się wyłącznie na krytyce tego
co było. To nie był program jako taki konkretny, co powinno być w przyszłości zrobione,
tylko ten program głównie się opierał na bazie tego, co było źle zrobione poprzednio przez
komunistów, przez ludzi pokroju właśnie obecnego Wójta, poprzednio naczelnika. Z ta
kich punktów tego programu to pamiętam, że tu w naszej wsi mieli otworzyć technikum
rolnicze, chociaż według wszystkich to była taka zagrywka pod publiczkę, delikatnie
mówiąc. O Przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego mogę się wypowiedzieć jeszcze
jako o rolniku, dlatego że on jest rolnikiem w tej samej wiosce co ja. No, i po nim widać,
ja nie mówię złośliwie, ale widać, że ta przegrana w wyborach na wójta na niego
podziałała tak psychicznie, że się załamał chyba i pod względem rolniczym. No, i tak jak
mówię, to go widocznie podłamało, bo on już sobie planował, że zmieni po prostu zawód,
że zacznie się zajmować administracją, może będzie wójtem, może będzie pracował
gdzieś w gminie i w ten sposób pieniążki zarabiał i po prostu zaczął się opuszczać
w gospodarstwie swoim. On miał tutaj 30 ha ziemi, a potem stopniowo, pod pozorem, że
zaczyna prowadzić gospodarstwo ekologiczne, ale tam widać było, że obornika się nie
daje, nawozu się nie daje. Potem po cichu zaczął wydzierżawiać pole innym okolicznym
rolnikom. W tym roku część ziemi sprzedał, tak że w tej chwili niewiele (...) mu zostało,
z tym że połowa jest w ogóle nie uprawiana. Tak że wygląda na to, że z tych swoich
fascynacji politycznych to po prostu [zrezygnował] (48/W, s. 8).
Jak przebiegała kampania wyborcza w wyborach na wójta?
— Kampania wyborcza głównie się działa poprzez dwie gazety, które tu powstały.
Redaktorem pierwszej był Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego, a drugiej ja. Ja jako
przeciwwaga. Z czego to wynikało? Pierwsza gazeta prowadziła kampanię wszystko na
anty — co było przed 1989 r. to było złe, a mnie, jak i szereg rolników to denerwowało,
bo tam się publikowało dosłownie kłamstwa, a nawet jeżeli nie kłamstwa, to osądzając
tych ludzi, to rzeczy pozytywne się pomijało i pokazywało się tylko rzeczy negatywne.
No i wtedy — przecież ludzi o wyższym wykształceniu nie jest wielu, a mi ten język polski
kiedyś nie najgorzej szedł — to jeden z drugim mnie namówił: „Ty jesteś wygadany, to
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weź spróbuj ty napisać jakąś gazetkę, która by była przeciwwagą” . No i ja zacząłem tę
gazetkę redagować, co się tamtej stronie nie bardzo podobało, ale trudno, ja mam swój
punkt widzenia i nie zamierzam go zmieniać. Mogę robić błędy, ale do tych się przyznaję,
no i praktycznie ta kampania wyborcza to głównie przez te dwie gazety się toczyła.
Gazeta Przewodniczącego Komitetu Obywatelskiego popierała jego, natomiast moja —
Wójta, znaczy, czy popierała...? To nie było tak, że ona była robiona tylko pod Wójta i tę
kampanię, ale ogólnie ja chciałem w tej gazecie wyjaśniać te wszystkie kłamstwa
i nieścisłości, które pojawiały się w tamtej gazecie. No, a przy okazji wtedy wychodziło,
że cała gmina mogła sobie poczytać, że w tej Polsce Ludowej nie wszystko co zrobiono
było złe, bo przecież niezależnie od tego co się działo w Warszawie, czy Krakowie, czy
w Suwałkach, czy w Białymstoku, to jeżeli ktoś chciał w PRL zrobić jakąś inwestycję
w gminie, a był człowiekiem obrotnym, to mógł ściągnąć te pieniądze do gminy i jakieś
tam te rzeczy zrobić. Zresztą nawet ta gmina jest najlepszym przykładem (48/W, s. 9).
Jakie były główne punkty sporne między Wójtem a Przewodniczącym Komitetu
Obywatelskiego?
— Ze strony Przewodniczącego Komitetu Obywatelskiego to były głównie złośliwości,
czepianie się detali, szukanie u Wójta jakichś tam działań, które by miały znamiona
przestępstwa.
Czy te gazety nadal wychodzą?
— One obie zmarły śmiercią naturalną. Chyba moja przestała się pierwsza ukazywać.
Po prostu sytuacja polityczna się ustabilizowała. Ludzie sami zobaczyli, że nie wszystko
co nowe po tym roku, dwóch tej naszej demokracji... Kiedy już się zaczęły ukazywać te
ogólnopolskie czasopisma, gdy zaczęły wyłazić te wszystkie afery-nieafery itd. I się
okazało, że nie wszystko, o czym mówi się dobrze, musi być dobre. Po prostu ludzie
bardziej zaczęli patrzeć na to, co się robi, a nie na to, co się mówi. I wtedy znikła potrzeba
pisania o tym wszystkim, co ludzie sami zaczęli widzieć. W tej chwili praktycznie jest
tak, że większość to jest za tymi, co robią dla swojej gminy, środowiska, a nie za tymi,
co mówią.
Czy istnieje realna opozycja?
— Tzn. musiałaby się pani spytać wśród radnych, bo to głównie wychodzi właśnie
tam, ale z tego, co wiem, to silnej opozycji w tej chwili to nie ma. Nawet ci zwolennicy
Przewodniczącego KO, którzy za nim na początku głosowali, to...
Czy dużo było takich osób?
— No, wtedy [w wyborach na wójta 1990 r.j był stosunek 11:10 na korzyść Wójta,
tak że praktycznie połowa rady gminy. A w tej chwili to nawet ci przeciwnicy, z tego co
wiem, nawet bliższych stosunków z Przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego nie
utrzymują. Zostały pojedyncze osoby (48/W, s. 10).
Dlaczego tak się stało? Co spowodowało, że tak nagle zmienili front?
— Praktycznie oni zaczęli się przekonywać, że jednak ten poprzedni naczelnik,
a obecny Wójt, wcale źle dla tej gminy nie chce robić. Ani nie jest człowiekiem, który się
dorobił na tej gminie, czy coś takiego. Bo zacząłem mówić o (...) tym domu, w którym
Wójt mieszka. Akurat to był koniec lat osiemdziesiątych, kiedy była możliwość wykupie
nia różnych nieruchomości państwowych tak w PGR, jak i w gminie, a Wójt w ramach
tego, że był poprzednio naczelnikiem, mieszkał w (...) tym domu i tam płacił jakiś czynsz,
czy coś. I z natuiy tego, że już był mieszkańcem tego domu, a pojawiła się możliwość
odkupienia go na własność, to wiadomo, no kto ma to odkupić — ten, kto tam mieszka!
Załatwił sobie wszelkie zezwolenia oficjalne. Ile mu tam wyliczyli do zapłacenia, a wtedy
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to nie były duże ceny, tyle zapłacił. Cały chyba odremontował sobie i (...) to nikt tam nie
ma do Wójta pretensji o to, że wykupił sobie budynek, w którym od kilkudziesięciu lat
mieszka. Wszyscy odwrotnie mówią, że jeżeli cena tego budynku była nawet coś niska,
to nawet w nagrodę za to, że tyle tu zrobił dla tej gminy, to nawet należało mu trochę
spuścić na tej cenie. Tym bardziej że nawet po jego samochodzie, czy innych rzeczach nie
widać, żeby on się miał co przez te kilka lat coś dorobić. Mercedesem najnowszego typu
nie jeździ, a jeździ jakimś tam gratem sprowadzonym ze złomu. Nie ma lepiej niż inni.
Owszem, pensję w tej chwili ma przyzwoitą, no ale on nie jest zwykłym urzędnikiem, on
ma dużą odpowiedzialność, więc nic dziwnego.
Jak się układa współpraca wójta i radnych?
— Chyba dobrze, tak mi się wydaje. Nie ma, nie słychać tu teraz na gminie, ja tam
blisko z nimi nie jestem, a Wójt nie jest żadnym moim znajomym, że tam się spotykamy
na bazie prywatnej, czy coś. Nasze stosunki zawsze się ograniczały tylko do takich tam
spotkań na bazie tych spraw społecznych. Jego żona jest zresztą dyrektorem banku,
a z nią współpracuję jako członek zarządu. No, w zasadzie nasze stosunki tylko do tego
się ograniczają.
Czy wójt powinien być podporządkowany radzie, czy rada wójtowi?
— Ja myślę, że chyba wójt radzie.
Jak jest w praktyce?
— Tzn. w praktyce tak jest, z tym że nie da się ukryć, że Wójt zawsze z racji tego, że
ma... Jest na co dzień wciągnięty w sprawy gminy i z racji tego ma o wiele głębsze
wiadomości na te sprawy, tego typu, jak robić, żeby coś szybko i sprawnie wyszło, niż
poszczególni radni. Jeżeli jego propozycje są rozsądne, a przeważnie są to propozycje
rozsądne, ponieważ są już przemyślane przez ileś tam czasu za biurkiem tam w urzędzie,
gdzie on codziennie z tymi sprawami się styka; to jeżeli takie propozycje są przemyślane,
to nie ma potrzeby, żeby radni przeciwstawiali się temu. A zatem z takiej pozycji no to
w pewnym sensie wójt może rządzić radą, ale to tylko odnosi się do tych jego propozycji
pozytywnych. Bo gdyby miał jakieś negatywne, zresztą Wójt nie jest znowu takim
człowiekiem, co nie można go przekonać. Czasami on ma propozycje, które nawet są
dobre, ale któryś radny nagle zobaczy, że można to lepiej przeprowadzić; on wcale się
nie upiera przy swoim, da się przekonać, jeżeli ktoś ma rację. To moim zdaniem duża
zaleta (48/W, s. 11).
Czy to dobrze, że ten sam człowiek tak długo zajmuje to stanowisko?
— Ja myślę, że tak, bo on praktycznie w tej chwili zna każdego sytuację rodzinną, zna
jego warunki mieszkaniowe, wie, gdzie czyja ziemia leży, w jakim terenie. Tak że nie ma
żadnych dyskusji, że on musi sobie przypominać jakąś sprawę, nie wie, gdzie kto tam
w wiosce mieszka, gdzie rurociąg ma iść. To wszystko ma w małym palcu dzięki temu,
że codziennie jest w terenie. Bardzo często go w urzędzie można nie zastać, bo akurat
gdzieś jest tam lub jeszcze indziej.
Czy to, że Wójt tak długo jest na stanowisku, pozwoliło mu wyrobić sobie tzw.
chody i czy to ma znacznie?
— To miało duże znaczenie poprzednio, za PRL i z tego co wiem, to były nawet tutaj...
Były organizowane nad jeziorem (...) tam takie spotkania przy wódce-nie przy wódce,
tego typu, żeby po prostu tę „górę” z województwa przekonać do tej naszej gminy, no bo
potem chcąc nie chcąc dawało się ściągnąć jakieś dodatkowe pieniądze tutaj, między
innymi, żeby ten GOK wykończyć. On był zaczęty w Polsce Ludowej i przypuszczalnie bez
jakichś stosunków nie znalazłyby się pieniądze na jego budowę. W tej chwili tak się tam
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pozmieniało, jeżeli chodzi o te górne szczeble, że tamte znajomości raczej w tej chwili nie
mają znaczenia (...). Poprzednio dużo załatwiało się przez Wojewódzki Komitet PZPR,
zresztą mieszkaniec tutaj naszej gminy był I sekretarzem wojewódzkim. Zresztą bardzo
przyzwoity człowiek, trzeba przyznać. Wtedy też można było dużo przez tego pana
załatwić, trzeba przyznać, że w wielu sprawach pomagał z ramienia swego stanowiska
w województwie. W tej chwili ja myślę, że... Wójt jest członkiem sejmiku samorządowego
wojewódzkiego. Z tego ramienia ma styczność ze wszystkimi gminami przez... Wojewo
dowie się ostatnio tak szybko zmieniali, że tu trudno by nawet nawiązać jakiekolwiek
znajomości. Zresztą wiem, że Wójt był na tyle zawsze związany z naszą gminą, że jeszcze
za bytności I sekretarza to nawet tam były propozycje ze strony Urzędu Wojewódzkiego,
żeby Wójt przeszedł do pracy w województwie. Ale to wiem sam, że zrezygnował, że nie
chciał się przenieść, pomimo że tam były lepsze warunki, ekstra mieszkanie. Jednak nie
skorzystał z tego, został tutaj (48/W, s. 13).
Z jakich dochodów składa się budżet gminy?
— No, głównie podatki rolnicze, ale to jest mała część. Na pewno część z opłat
z podatków przekazywana przez Urzędy Skarbowe, to na pewno, nie wiem, czy wszystko,
ale duża część spływa do Urzędu Gminy. To jest dość sporo. No i na pewno największa
część to są nadal dopłaty z budżetu państwa. Tak jak kiedyś, z tym że w tej chwili są to
dopłaty docelowe, związane właśnie z przejęciem zarówno szkolnictwa, jak i służby
zdrowia, niby na nasz koszt, a jednak dopłata z budżetu państwa istnieje. I to są chyba
główne dochody.
Kto decyduje o wydatkach?
— Tzn. rozporządza Rada Gminy, raz do roku zatwierdza się budżet gminy, no i potem
w ramach poszczególnych punktów w budżecie wójt razem z zarządem gminy muszą tak
się dysponować pieniążkami, żeby nie wykroczyć poza pewne ramy.
Czy ktoś to kontroluje?
— Na pewno jest z jednej strony nadzór Urzędu Wojewódzkiego, który na wniosek
tam, jeżeli są jakieś nieścisłości i radni mają wątpliwości; zresztą ja myślę, że, nie wiem,
jak to jest w tej chwili, ale kiedyś było tak, że obligatoryjnie musiała być kontrola
z Urzędu Wojewódzkiego. No, ale jest jeszcze Komisja Rewizyjna, która w każdej chwili
może mieć wgląd w te wszystkie papiery, w księgowość itd. i ona ewentualnie daje znać
radnym, jeżeli są tam jakieś niedopatrzenia (48/W, s. 13).
A jak to było kiedyś, kto decydował o wydatkach i kto je kontrolował?
— Tzn. kiedyś praktycznie pozornie był duży wpływ radnych, a w rzeczywistości
bardzo mały, bo tych pieniędzy, którymi faktycznie radni mogli dysponować było, bardzo
mało, bo to wszystko były tylko i wyłącznie te dotacje z województwa i z budżetu
państwa.
Czy w gminie działają partie polityczne?
— No, na pewno PSL. (...) A czy jeszcze jakieś? Jeżeli są, to bardzo nieliczne.
Jaka jest liczebność tych partii?
— Tzn. dużo, ja liczbowo to nie powiem tutaj. Chyba największą partią jest PSL, jako
partia chłopska. Jednak to ze starych lat, bo to zmiana nazwy, ale praktycznie wszyscy
ci rolnicy, którzy kiedyś należeli do ZSL, w tej chwili dalej należą do PSL. Na pewno jest
odpolitycznienie tutaj w społeczeństwie, nowego naboru członków jeżeli chodzi o PSL to
tam specjalnego nie ma, raczej więcej odchodzi niż przychodzi. Jeżeli chodzi o SdRP, no to
przypuszczalnie tam członkami są byli członkowie PZPR, a czy jacyś nowi tam się
zrzeszają raczej wątpię, w tej chwili każdy woli na odległość.
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Kim są liderzy tych partii?
— Przyznam się, że u mnie w PSL to przewodniczącym jest (...) Prezes Gminnej
Spółdzielni. Fajny człowiek, młody człowiek, ale powiedzmy sobie szczerze, że PSL na
wsi to jest taka partia, która w tej chwili stanęła na pewnym poziomie i dalej się nie
rozwija. Jest taka stabilna, wielkiej roboty politycznej nie wykonuje, tyle że istnieje. Jeżeli
chodzi o SdRP, no to też jest w zasadzie partia dla swoich własnych członków. Jeżeli
chodzi o gminę, żeby się pokazać na gminie, to praktycznie żadnej partii nie ma.
Czy w jakiś sposób te partie zabiegają o elektorat?
— Sporadycznie od wyborów do wyborów, taka jest prawda (48/W, s. 14).
Czyli tak sporadycznie, kiedy mieszkańcy są potrzebni?
— Tak, bo takiej ciągłej to jakoś... na dożynkach ich troszeczkę widać, bo to święto
chłopskie, no to wtedy PSL tam niby jest tym organizatorem, kółka rolnicze też tam się
włączają jako organizacja.
Jakie są profity z bycia u władzy?
— Znaczy chodzi pani o tych, którzy działają społecznie?
Nie, chodzi mi o tych, którzy są u władzy.
— Poza pensjami na stanowiskach, to chyba nie ma żadnych korzyści. Chyba że tylko
korzyści, no tego typu, że jak dobrze robię, no to mam poważanie w społeczeństwie, no
to chyba takie. Bo jeżeli chodzi o finansowe, to praktycznie żadne, ja bym powiedział
nawet, że wszyscy, którzy działają społecznie, jeżeli chodzi o profity finansowe, to
można powiedzieć, że jest się na minusie. Bo to kosztuje paliwo, kosztuje czas.
Ja dlatego ograniczyłem swoją działalność społeczną przez te ostatnie lata, że niestety
nie stać mnie na to.
Czy Wójt ma duże poważanie wśród mieszkańców?
— Tak, na pewno, zdecydowanie tak.
Dlaczego wybory do rad przed rokiem 1989 uważa się za sterowane?
— (długa cisza) Praktycznie były fikcją!!! To było wszystko sterowane przez komitet
PZPR głównie. Bo przecież Polską też nie rząd rządził, tylko Komitet Centralny.
Czy obecne wybory są wolne?
— No, na pewno tak (48/W, s. 15).
Czy był mąż zaufania w wyborach lokalnych 1990 r.?
— Tak, byt. I praktycznie cała ta komisja, która tam siedziała, to byli ludzie, którzy
mieli zaufanie w swoim środowisku. I tam nie było możliwości... Zresztą, nie byli
wybierani z jakiejś jednej frakcji politycznej, tylko był to szereg osób wybranych z róż
nych frakcji politycznych, tak że jeden drugiemu patrzył na ręce i nie było żadnej
możliwości, żeby tam cokolwiek... próbować oszukać (48/W, s. 16).
Czy istniały jakieś organizacje w gminie przed rokiem 1990?
— Istniały i Komitety Obywatelskie, i „Solidarność” Rolników Indywidualnych, ist
niała też „Solidarność” pracownicza, ponieważ z takich większych zakładów to tu był
tartak, w Gminnej Spółdzielni też była „Solidarność” pracownicza, nie wiem gdzie tam
więcej, bo aż tak bardzo mnie to nie interesowało. Związki zawodowe, kółka rolnicze,
tak jak poprzednio, tak i teraz.
Co te organizacje robiły dla mieszkańców?
— Przed? Tzn. „Solidarność” praktycznie zajmowała się zmianą ustroju, no, powiedz
my sobie szczerze. To było w osiemdziesiątych latach, że wszystko było na kartki,
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i „Solidarność”, jako ta nowa organizacja, starała się przynajmniej w ramach tamtej
rzeczywistości, aby podział tych środków, które tutaj przychodziły, był sprawiedliwie
dzielony. Chociaż i tak one nie były tam źle dzielone. No, ale dla społeczeństwa trzeba
było tak robić, że jak przypilnuje „Solidarność”, to na pewno będzie sprawiedliwie. No
niestety, ale walka o dobre samopoczucie społeczeństwa też jest ważna. Inaczej się
pracuje, jak człowiek jest spokojny, a inaczej jak się wie, że ktoś tam gdzieś za plecami
źle robi. Przeciwnikiem „Solidarności” była Organizacja Kółek Rolniczych, no która też
tam organizowała tym swoim członkom i ogółowi rolników, no bo te wszystkie organi
zacje nie działały tylko dla swoich członków, ale mimo tych swoich członków działały
dla ogółu społeczeństwa. Ja, członek „Solidarności” , jestem takim samym człowiekiem
jak mój sąsiad, nikt tego personalnie nie przydzielał, były ustalone pewne zasady, jak
dla rolników, to dla rolników. Czasami dochodziło do tego, że trzeba było pilnować
kolejek, bo przychodziła ograniczona dostawa papierosów do kiosku, więc nawet „Soli
darność” — pan przewodniczący, czy wiceprzewodniczący— musiał stać, pilnować, żeby
nikt na lewo po paczkę „Sportów” ... Zabawy było dużo. To samo było w sklepach GS,
gdzie się tworzyły komitety kolejkowe za lodówką, czy czymś innym (48/W, s. 17). (...)
Kiedy powstał Komitet Obywatelski?
— On się zawiązał przed wyborami [lokalnymi 1990 r.]. Praktycznie był zawiązany
przede wszystkim na wybory. Na pewno cała akcja Komitetu Obywatelskiego była już
100% na terenie całego kraju, kiedy u nas zaczęła się dopiero tworzyć, zresztą tak jest
zawsze na wsi, wszystko zaczyna się później, co tu powiedzieć?
Jakie były podstawowe punkty sporne?
— Sporne, sporne punkty, no... Każdy człowiek, który chce osiągnąć coś w życiu
i liczy, że osiągnie jakieś stanowisko przy okazji, tak ja u nas w gminie, to stara się
pokazać, że można zrobić coś lepiej, niż zrobiła to poprzednia władza. I tak było ze strony
Przewodniczącego KO i tej całej jego grupy.
Kto należał do tej grupy?
— To byli: (...) [Nauczyciel] — kiedyś uczył w wiejskiej szkółce, teraz uczy we (...)
[Wsi Gminnej] przyjezdny z (...) [Wielkiego Miasta]; (...) [Opozycjonista] — z (...)
[Wielkiego Miasta]; no, Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego też z (...) [Wielkiego
Miasta], choć on to się tak naprawdę urodził w ZSRR, tzn. w czasie wojny to było, więc
już na terenie ZSRR, to był teren okupacji niemieckiej. No i tam jeszcze było parę takich
osób, które tam ciężko spamiętać, praktycznie te trzy osoby to była taka „trójca”, która
kierowała całą opozycją. Wszystko ludzie wykształceni, oczytani, wygadani. Tak że
nietrudno było w tamtym okresie znaleźć zwolenników, tym bardziej że w Polsce trochę
szumu i już można rozrabiać.
Czy ta grupa miała jakieś konkretne zarzuty wobec Wójta?
— Główny zarzut dotyczył (...) tego domu, który on wykupił jako mieszkanie dla
siebie. Tu przyjeżdżały nawet komisje z województwa, niezbyt przyjazne w stosunku do
Wójta, ale w zasadzie cała transakcja była zgodna z prawem i nikt tego nie kwestiono
wał, czyli zarzuty były całkowicie bezpodstawne (48/W, s. 23).
To dlaczego oni mieli zarzuty akurat do tego domku, skoro były one bezpodstawne?
— Zasada była taka (...) oni sami mówili nawet głośno, że jest taka stara zasada
niemiecka z doby hitleryzmu, że jak się kogoś opluje, to zawsze na nim coś zostaje i na
tej zasadzie polegały wszelkie zarzuty do poprzedniej władzy. A ludzie jak to ludzie, na
wsi jest przysłowie z kolei, że nie ma dymu bez ognia. Jeżeli się o coś kogoś oskarży, to
jakiś łut prawdy w tym jest. Mógłbym poszukać gazetki, wam pokazać, bo jeszcze kilka
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tu mam. [Poszedł po gazetki i przyniósł je.] A to właśnie ja wydawałem takie broszurki.
Tu jest donos na mnie. Napisali do prokuratury, że nielegalnie wydaję swoją gazetkę.
W związku z tym prokurator wojewódzki wszczął postępowanie w stosunku do mnie jako
do redaktora. Zaczęło to wychodzić na takiej zasadzie, że po prostu chciało się pisać
i rozdawane to było za darmo.
Jaki był finał tego procesu?
— Rozmawiałem z prokuratorem i zapytałem, czy druga strona wydaje swoją gazetkę
legalnie. Okazało się, że nie i w rezultacie toczyły się potem dwie sprawy w stosunku do
mnie i do nich. Obie sprawy sędzia umorzył ze względu na małą szkodliwość społeczną
i tak to się skończyło.
Czy były jeszcze jakieś inne zarzuty w stosunku do Wójta?
— Chodziły plotki, że to były jakieś przydziały maszyn-nieprzydziały, że Wójt miał
na to wpływ, że to mogło pójść po znajomych, ale takie plotki zawsze chodzą. Chociaż
powiedzmy sobie prawdę, że niestety są takie układy społeczne, że jeżeli jest jedna
maszyna do nabycia i dwóch ludzi, którzy spełniają takie same warunki, nie ma możliwości
zrobić przetargu, który da więcej, no to faktycznie momentem decydującym wtedy komu
to przyznać może być, jego pozycja społeczna w gminie, zaangażowanie w prace społecz
ną, jego sytuacja. Jeżeli się przydzieli jednemu, to ta druga osoba zazwyczaj ma pretensje,
że się zrobiło coś za plecami, nieuczciwie czy coś takiego.
Jaki był oddźwięk społeczny tych sporów?
— Bardzo mała część głośno zabierała głos na ten temat, natomiast ta milcząca
większość nie zawsze popierała Przewodniczącego Komitetu Obywatelskiego. Także nie
można mówić, że... no, bo jednak we wszystkich tych regionach decyduje ta milcząca
większość, która nie zabiera głosu na zebraniach, tylko potem w odpowiednim miejscu
stawia krzyżyk (48/W, s. 24).
Jednak podczas wyborów Przewodniczący Konitetu Obywatelskiego przegrał
tylko jednym głosem?
— Zgadza się, dlatego że była wtedy u nich taka silna ekipa tych radnych. No, mieli
wtedy szansę, tylko że... Gdyby było mniej kłamstw, a więcej realnej prawdy, to kto wie,
czy nie byłoby wtedy w gminie kogoś innego na stanowisku wójta. Ale potem, to już
z każdym tygodniem ludzie się przekonywali, że jest tam za dużo oszczerstw, obiecanek-nie obiecanek. Natomiast ze strony naszej, tej tutaj, to każdy, kto zna możliwości
budżetu, nie będzie mówił, że tu się wybuduje od razu halę sportową na 10 000 miejsc,
kiedy w całej gminie mieszka 8000. A tak jak oni mi mówili, to mieli tutaj sprowadzić
biznesmenów z Anglii, którzy mieli zainwestować w rozwój infrastruktury i tego typu
rzeczy. Tu szkolnictwo, licea, technika po wioskach, taka wizja zupełnie nierealna.
Ale praktycznie teraz to wszystko ucichło, jeżeli chodzi o Przewodniczącego Komitetu
Obywatelskiego, to ludzie się z niego śmieją. Mówią, że chciał rządzić gminą, a na swoim
gospodarstwie nie umie. Teraz są tego typu nastroje.
Czyli po to, aby być kimś na szczeblu władzy, należy pokazać, że jest się dobrym
gospodarzem?
— Myślę, że tak, w ten sposób zdobywa się zaufanie ludzi. W moim przypadku było
inaczej, bo pokazać się jako gospodarz, to nie miałem kiedy.
Czy w tej gminie istnieje realna szansa na utworzenie się opozycji?
— Realna szansa zawsze istnieje wtedy, kiedy obecna władza zacznie popełniać
błędy. Ale tu, w tej chwili, w tym układzie społecznym, jaki jest, to praktycznie zmienić
Wójta może tylko jego rezygnacja, albo nie wiem, jeśli zrobi się człowiekiem zachłannym
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na pieniądze, zacznie brać łapówki czy coś takiego, wtedy na pewno powstanie coś
takiego jak opozycja.
Czy uważa pan, że Wójta należałoby zmienić?
— Nie, w tej chwili nie widzę żadnego człowieka, który lepiej od niego znałby teren
i problemy. A on ze swoich obowiązków wywiązuje się lepiej niż dobrze (48/W, s. 25).
Kto to jest dla pana działacz społeczny?
— Kto to jest? No, to jest taki człowiek, który w zasadzie bezinteresownie pracuje dla
swojego środowiska, chce załatwić wszystkie najpilniejsze potrzeby otaczających go osób
(48/W, s. 18).
Czy radni są działaczami społecznymi?
— Jak najbardziej. No, po to ich w zasadzie społeczeństwo wybiera, żeby w ich
imieniu ten...
Czy oni nie otrzymują za to pieniędzy?
— To znaczy — otrzymują pieniądze. W poprzednim okresie były to symboliczne kwoty,
w tej chwili z tego co wiem, to jednak są ciężkie czasy i ta działalność społeczna kosztuje.
Za wszelkie wyjazdy oni nie mają zwracanych pieniędzy. To jest tylko rekompensowanie
im za obecność w czasie posiedzeń na radzie gminy albo wtedy, kiedy mają jakieś
spotkania w komisjach swoich problemowych, to wtedy za pobyt tego dnia jest jakiś
ekwiwalent, kilka tysięcy. Praktycznie to nie pokrywa wszystkich kosztów, które traci
zbierający informacje lub jeżdżąc po spotkaniach wiejskich, ale zawsze to trochę na obiad jest.
Czy radni często spotykają się z mieszkańcami?
— Praktycznie to okazyjnie, tak jak mówiłem (...) To są tego typu spotkania, jak
na przykład pod mleczarnią, gdzie codziennie spotyka się większość rolników albo przy
okazji innych zebrań, a widać na wsi — to są spotkania rady soleckiej, bo oni są
obowiązani nawet być na wszystkich spotkaniach rady sołeckiej i informować o działal
ności Radę Gminy.
Czy tak rzadkie spotkania odbywają się z powodu małego zaangażowania miesz
kańców, czy w wyniku założeń radnych?
— Raz to jest małe zaangażowanie, drugie to oprócz oficjalnych kanałów przepływa
nia informacji — nie — jest przepływ informacji, taki międzysąsiedzki.
Który jest ważniejszy?
— W sumie jeden i drugi chyba. Z tym że tymi kanałami takimi wewnętrznymi to
niestety sporo plotek przechodzi i to potem trzeba weryfikować.
Czyli potrzebne by były częstsze spotkania, żeby nie było jakichś przekłamań, bo
wiadomo, jak jest „poczta pantoflowa” , to kolejna osoba...
— ... coś tam dodaje od siebie, zgadza się. Ja też od dziesiątej osoby dowiaduję się
0 sobie takich rzeczy, które w ogólnie nie miały miejsca. Na pewno takie spotkania byłyby
potrzebne, z tym że po pierwsze: nikt tutaj nie ma na wiosce za dużo czasu, żeby ganiać
po zebraniach, a po drugie: jednak to zaangażowanie społeczne jest jednak mniejsze niż
kiedyś. Wtedy może się wszyscy śmieli, bo to było różnego rodzaju akcje-nie akcje, ale
przynajmniej część osób zmuszało to do jakiegoś biernego czy czynnego uczestniczenia
1 informacje łatwiej docierały (48/W, s. 19).
Czy działacze „Solidarności” czy PZPR to byli działacze społeczni?
— Z „Solidarności” na pewno, tam nie było żadnej odpłatności za działanie, a z PZPR
to nie wiem, ale wydaje mi się, że też raczej nie. Chyba że ci, którzy byli związani etatami
przy Urzędzie Gminy.
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Czy wójt jest działaczem społecznym?

— I tak, i nie. Z racji zajmowanego stanowiska nie, jest urzędnikiem państwowym.
Natomiast jako radny i jako na pewno też działacz społeczny, to tak!
Czy zna pan jakiegoś człowieka, który jest działaczem społecznym, a nie pełni
określonych funkcji, to znaczy działa dla społeczeństwa tak jakby obok?
— No, akurat tutaj to nie ma, powiedzmy sobie szczerze, chociaż może miałby tu pole
do działania. Jeżeli ktoś ma ochotę nie plątać się w żadne tego typu polityczne układy
typu radny, czy inny, to może, ale to w pewnym momencie dochodzi do tego, że jest taki
nacisk społeczny, że przy jakichkolwiek wyborach sami ludzie go zmuszą do tego, żeby
on został kandydatem. Między innymi tak się moja działalność zaczęła, bo przecież
przyjechałem tutaj z (...) [Wielkiego miasta] i właściwie nikogo nie znałem, poszedłem
na pierwsze spotkanie właśnie takie wiejskie, no i nagle ten, no Wójt, mnie przedstawił:
oto człowiek, inżynierz (...) [Wielkiego Miasta]. Potem byty wybory — nie pamiętam już
do czego — powiedziano, że ja wykształcony, oczytany, żebym kandydował. W zasadzie
jest taka kolej rzeczy uznana na wsi, tak że ciężko być działaczem społecznym bez
zaangażowania.
Czy sesje rady są otwarte?
— Tak, zawsze. Kiedyś była próba robienia zamkniętej sesji, ale nie wyszło, bo niby
z jakiej racji? Przecież to nie ma sensu, bo radny i tak jest zobowiązany zdać relację
z tego, co jest na sesji (48/W, s. 20).
Czy mieszkańcy przychodzą na te sesje?
— W bardzo małej ilości. Na początku jeszcze po tych zmianach 1989-1990 to na salę
posiedzeń przychodziło dosyć dużo osób, potem to się wszystko uspokoiło. A praktycznie
to z zewnątrz ludzie, którzy się pojawiają, to są zaproszeni.
Z czego to wynika?
— Spada zaangażowanie po prostu. Moim zdaniem, dlatego że ludzie się zawiedli na
tym, co się im obiecywało od czasów „Solidarności” a tym, co potem się okazało po
1989 r. przez następne cztery lata. Te wszystkie afery-nieafery, kiedy widać było, że kto
się dorwie do władzy, to chce do koryta. (...)
Czy w porządku jest to, że żona Wójta jest prezesem banku, pełni drugą co do
znaczenia funkcję w gminie?
— Akurat w gminie to jest bez różnicy praktycznie. Bank dużo zyskuje na współpracy,
bo na przykład w innych gminach obserwujemy to, że wójtowie szukają kredytu poza
gminą, natomiast tutaj na skutek tej łączności, w przypadku gdy gmina chce wziąć jakiś
kredyt, to zgłasza się do nas do banku i to jest czysty interes. A nacisku nie ma
specjalnego, chyba że tylko to, że my jako kredytodawcy mamy więcej danych o kredy
tobiorcach. Może to nie jest takie znowu formalne, ale z punktu widzenia udziałowców
to duży plus.
Jak to jest postrzegane przez mieszkańców gminy?
— No, na pewno przez niektórych ludzi plotka idzie, że gmina jest obstawiona przez
rodzinę Wójta, ale z praktycznego punktu widzenia to są naprawdę fajni ludzie, którym
na sercu leży dobro gminy. Zresztą, ja na pewno należałbym do ostatnich, którzy
tolerowaliby nieścisłości. Tak jak walczyłem z Przewodniczącym Komitetu Obywatel
skiego w swoim czasie, tak samo walczyłbym z nimi, gdyby tam dochodziło do jakichś
brzydkich rzeczy. Mimo, że mają gospodarstwo rolne, a ona jest prezesem banku,
w pewnym sensie mieliby ułatwione zadanie, żeby brać zwiększoną ilość kredytów,
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a moim zdaniem oni proporcjonalnie do swego gospodarstwa (...) biorą mniejsze kredyty
niż by mogli. A to z racji tego, że pozwalają im na to ich zarobki (48/W, s. 22).
Czy ta gmina jest samorządna?
— Moim zdaniem — nie. Dopóki gmina się nie samofinansuje... W części finanse
zależą od budżetu i wojewody, więc nie można mówić o zupełnej samorządności.
Czy gmina jest demokratyczna?
— (długie milczenie) Nie, jeżeli chodzi o wybory, to na pewno tak, potem o decyzje to
chyba też, bo jeżeli radni są wszyscy wybrani demokratycznie i potem radni podejmują
decyzje też w sposób demokratyczny, czyli jeżeli są jakieś kwestie sporne, to wiem, że
większść wyborów przeprowadza się w sposób tajny, no to raczej tak.
Co to znaczy „demokracja” ?
— To znaczy, że, jak sama nazwa wskazuje, władza ludu, no. Czyli, jeżeli wszystkie
decyzje dotyczące mieszkańców są podejmowane za ich zgodą, przynajmniej większoś
ciową, no to w ten sposób demokracja się realizuje. Z tym że tu jeszcze trzeba pamiętać,
że większość decyduje, to jednak powinna także myśleć o sprawach ważnych i dla
mniejszości, bo to nie może być tak, że większość podejmując decyzję niszczy prawa
mniejszości, musi być jednak wspólna zasada, żeby nikt nie był pokrzywdzony (48/W,
s. 26). (...)
Czy Wójt ma jakieś cechy dyktatorskie?
— Na pewno tak, musi mieć. Moim zdaniem człowiek na tym stanowisku musi mieć
zdecydowany charakter. To nie może być człowiek, który za każdym razem, kiedy będzie
chciał podjąć decyzję, będzie się pytał wszystkich dookoła, bo się wtedy niczego nie dowie,
dlatego że ilu ludzi, tyle rozmaitych zdań, i niestety musi być zdany na swój wybór, na
swoją intuicję, na swoją wiedzę. W związku z tym musi mieć ten charakter dość mocny,
właśnie odrobinę despotyczny, żeby móc w sposób szybki realizować pewne sprawy.
Niestety, mamy teraz okres tego wolnego rynku i pewne decyzje nie na czas podjęte,
potem będą o wiele więcej kosztowały, jest okazja, trzeba z niej korzystać. Nawet jeżeli
to się jakimś urzędnikom czy komuś nie podoba, to przez Wójta podjęta decyzja potem
się okazuje... On bierze za to odpowiedzialność, jeżeli zrobi nierozważny jakiś krok, no
to go zdejmą z tej funkcji, to nie jest znowu takie trudne. Tak że w jakimś sensie jest
dyktatorem i jest despotyczny, z tym że nie jest takim człowiekiem, który nie da się
przekonać, jeżeli nie ma racji, można mu wytłumaczyć, że coś można zrobić inaczej, jeżeli
jest oczywiście czas na zastanowienie.
Co by pan zrobił, gdyby pan został wójtem?
— Co ja bym zrobił? Przede wszystkim chyba nie chciałbym zostać wójtem. Ja się nie
nadaję pod tym względem, że za słabo znam teren, mimo że przez szereg lat jeździłem
po tych wszystkich wioskach, ale ja mam jedną wadę — nie mam pamięci do nazwisk.
A gdybym został wójtem, to przypuszczalnie robiłbym to samo co i ten, dbał o interesy
gminy. Może jakieś rzeczy starałbym się szybciej zrobić, inne wolniej, ale w sumie na
przestrzeni lat, to by wyszło to samo (48/W, s. 27).

Komentarz
Rada Gminy i radni. Zwolennik Wójta wie, że zgodnie z Ustawą o samorzą
dzie terytorialnym najważniejszym organem władzy lokalnej jest rada gminy.
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W praktyce jednak Wójt jako osoba najbardziej kompetentna jest na co dzień
wciągnięty w sprawy gminy i z racji tego ma o wiele głębsze wiadomości (48/W,
s. 11). W efekcie działalność rady ogranicza się do zatwierdzania projektów
Wójta. Nie oznacza także, że rada w ogóle jest pozbawiona samodzielności.
Wszelkie pomysły będące rozwinięciem czy udoskonaleniem propozycji Wójta są
mile widziane.
Autor tej relacji bardzo dobrze ocenia pracę radnych, jako jeden z niewielu
uważa, że radny jest działaczem społecznym, pomimo pewnych — jego zdaniem
— bardzo niewielkich korzyści materialnych związanych z tą funkcją. Zwolen
nik Wójta uważa, że diety, które otrzymuje radny, nie pokrywają kosztów
związanych z dobrym wywiązywaniem się z obowiązków radnego. Jest przeko
nany, że nie jest to zajęcie intratne i że główną motywacją radnego nie są
korzyści, ale „zacięcie społecznikowskie” . Do obowiązków radnego zalicza
uczestnictwo w sesjach i kontaktowanie się z wyborcami oraz przekazywanie
informacji o postanowieniach rady. Spotkania z wyborcami określa jako okazjo
nalne: radny rozmawia z nimi przy porannym skupie mleka czy podczas zebrań
rady sołeckiej w poszczególnych wsiach. Jego zadaniem jest przenoszenie spraw
wyborców na forum rady. Jednak jako członek rady powinien przyjąć szerszą
perspektywę — gminy, a nie jedynie swojego okręgu wyborczego. Jako przykład
dobrego radnego przywołuje postać Radnego-Stronnika Wójta, który od wielu
lat (z przerwą 1990-1994) był i jest radnym z okręgu, do którego należy autor
relacji. Ten radny skutecznie działa we własnym gospodarstwie — co zdaniem
Zwolennika Wójta— jest gwarancją efektywności jego zaangażowania w sprawy
gminy; jest wykształcony — co pozwala sądzić, że będzie umiał wyrazić proble
my wyborców i forsować ich cele na sesjach rady; jest młody — co daje mu szansę
lepszego znalezienia się w nowej rzeczywistości gospodarczej i prawnej; a po
nadto ma zacięcie społecznikowskie — co budzi nadzieję, że zechce działać pro
publico bono.
Wybory lokalne. O ile cechy osobiste kandydata na radnego są niezwykle
istotne, o tyle — jak sądzi autor rozważanej tu relacji — podział partyjny nie
odgrywa w gminnej polityce większej roli. Kampania wyborcza dotyczy osób,
a nie programów. Podczas spotkań przy różnych okazjach (poranny skup mleka,
zebrania rady sołeckiej) kandydat stara się pozyskać wyborców zapewnieniami,
że będzie działał w ich sprawie. Nie przedstawia specjalnego programu, wiado
mo, że będzie musiał podporządkować się przyjętemu przez radę programowi
rozwoju gminy.
Tej typowej kampanii wyborczej Zwolennik Wójta przeciwstawia akcję wy
borczą z 1990 r., którą określa jako „kampanię na dwie gazety lokalne” . W po
równaniu z wyborami samorządowymi z 1994 r. miała ona charakter bardziej
dynamiczny, związany z ostrą walką wyborczą pomiędzy przedstawicielami
Komitetu Obywatelskiego a zwolennikami ówczesnego Naczelnika. Batalia to
czyła się o fotel wójta i została wygrana przez poprzednią ekipę.
Opozycja w radzie. Zwolennik Wójta opozycję postrzega jako grupę ludzi,
którzy „na bazie «Solidarności» chcieli dojść do stanowisk” . Dążąc do osobistych
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korzyści krytykowali Wójta i jego ekipę. Działalność opozycyjną zapoczątkowała
„trójca” przybyszów z dużych miast, zaledwie kilka lat osiadłych w gminie,
„wykształconych, oczytanych, wygadanych (...) którym nietrudno było w tam
tym okresie znaleźć zwolenników” (48/W, s. 23). Na lokalnej scenie politycznej
pojawili się „na podstawie tego, co gadają, a nie tego co robią” (48/W, s. 8). Ich
program opierał się na nierealnych, populistycznych obietnicach, takich jak
pomysł utworzenia technikum rolniczego w niewielkiej, opuszczanej przez ludzi
wsi. Ich aktywność to przede wszystkim „reklama Przewodniczącego Komitetu
Obywatelskiego na stanowisko wójta” (48/W, s. 18). Uzupełniały ją bezsensow
ne — zdaniem autora wypowiedzi — akcje charytatywne, jak zbiórka odzieży
„dla Afryki czy nie Afryki” oraz zarabianie pieniędzy przez wynajmowanie
lokalu. Komitet Obywatelski zakończył działalność wobec braku poparcia, re
zygnacji wielu członków i wewnętrznych scysji między założycielami. Nasz
rozmówca przewidywał, że nowa opozycja w gminie pojawi się dopiero wtedy,
gdy „władza zacznie popełniać błędy” .
Gazetki lokalne. Wydawaną od 1989 r. gazetkę Komitetu Obywatelskiego
Zwolennik Wójta uważa za narzędzie walki z naczelnikiem i jego stronnictwem.
Ten medialny atak na dawną ekipę władzy gminnej wkrótce przekształcił się
w pojedynek dwóch gazet. Obie początkowo wychodziły bez zezwolenia, ale na
skutek donosu i w wyniku rozprawy sądowej zostały zarejestrowane7. Autor
wypowiedzi — były redaktor kontrgazetki — ocenia pismo przeciwników jako
redagowane z polotem. Jego zdaniem wiele w tej gazecie było kłamstwa, nega
tywnego naświetlania wydarzeń, szukania przestępstw i „czepiania się szczegó
łów” . jego pismo powstało jako wyraz niezgody na te oskarżenia. Miało być
przeciwwagą, obroną Wójta i jego działalności. Redaktor chciał wyjaśniać kłam
stwa, aby „cała gmina mogła sobie poczytać, że w tej Polsce Ludowej nie
wszystko, co zrobiono, było złe” . Twierdzi, że obie gazetki zawiesiły działalność,
gdy „sytuacja polityczna się ustabilizowała” .
„Solidarność” Rolników Indywidualnych. „Solidarność” Rolników Indywi
dualnych (1981 r.) nie stanowiła opozycji w polityce gminnej. „Solidarność”
Rolników Indywidualnych i „Solidarność” pracowników Gminnej Spółdzielni
czy tartaku pełniła przede wszystkim funkcję gospodarczą8. Zwolennik Wójta
przypisuje jej rolę nadzorcy sprawiedliwego rozdzielania dóbr reglamentowa
nych. Podkreśla pozytywną postawę Wójta względem tego związku. Uważa, że
Wójt uchronił przewodniczącego „Solidarności” przed internowaniem w stanie
wojennym.
Wójt. Zwolennik Wójta pozytywnie ocenia centralną postać gminnej polityki:
„w superlatywach tak mówię o naszym Wójcie” , ale trzeba przyznać, że „ze
swoich obowiązków wywiązuje się więcej niż dobrze”. Autor sam doświadczył
1 Redaktorzy gazetki Komitetu Obywatelskiego uważają, że autorem donosu na nich był Zwolennik
Wójta. On zaś twierdzi, że donos na jego gazetkę był dziełem przeciwników.
8 Jej gospodarczy raczej niż polityczny charakter potwierdza fakt, że za przeciwnika uważano
Organizację Kółek Rolniczych.
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jego życzliwości i jest przekonany, że działania Wójta mają na celu przede
wszystkim dobro społeczności gminnej. Podkreśla paternalistyczny charakter
władzy lokalnej — Wójt jak dobry ojciec opiekuje się mieszkańcami i chroni od
krzywdy. Pokazują to opowieści: o unowocześnieniu gminnej służby zdrowia,
o uruchomieniu we Wsi Gminnej szkoły ogólnokształcącej, o wybudowaniu
domów rolników-rencistów, o dotacjach z urzędu gminy na obiady dla ubogich
dzieci9. Zdaniem Zwolennika, Wójt w działaniach dla wspólnego dobra realizuje
swoje „zacięcie społecznikowskie” , bowiem korzyści, jakie czerpie z tytułu pia
stowania urzędu, są niewielkie, legalne i zasłużone. Autor wypowiedzi zazna
cza, że posądzenia, formułowane przez członków opozycji, o czerpanie
nielegalnych korzyści z zajmowanego stanowiska, nie znalazły potwierdzenia
w dokumentach. Podkreśla wspaniałomyślność Wójta, który nie mści się na
przeciwnikach za takie pomówienia.
Gospodarcza sprawność Wójta, będącego właścicielem dobrze prosperujące
go gospodarstwa, stanowi dla Zwolennika dowód skuteczności i konsekwencji
w działaniu oraz biegłości w sprawach rolniczych. Jego zaufanie wzbudza też
fakt, że rodzina Wójta mieszka w gminie od czasów powojennych, a on sam
kieruje sprawami gminy władzy od dwudziestu trzech lat. Dzięki temu doskonale
zna wszystkich mieszkańców i ich problemy. Gminna polityka też nie ma przed
nim tajemnic. Ważnym atutem Wójta były dobre kontakty z władzami wojewódz
kimi, które przed 1989 r. decydowały o finansowej zasobności gminy. Umiejętne
zabiegi Wójta uczyniły tę gminę jedną z najlepiej sytuowanych w województwie,
co owocowało licznymi inwestycjami. Zrealizowane przedsięwzięcia służyły
potem mieszkańcom, budując wizerunek Wójta — dobrego gospodarza gminy.
Ogromne poparcie społeczne zjednały mu też inne przymioty, takie jak samo
dzielność w podejmowaniu decyzji i nieuchylanie się od odpowiedzialności.
Mimo zdecydowanego charakteru Wójt nie stał się dyktatorem w mikropolityce
gminnej, jest zawsze otwarty na lepsze rozwiązania — zapewnia jego zwolennik.
Urząd Gminy. Urząd Gminy to miejsce, gdzie — jak uważa Zwolennik Wójta
— sprawy załatwia się szybko, miło i kompetentnie.
Społeczność. Społeczność gminy chętnie korzysta z dokonań Wójta, nie
rewanżując się aktywnością i zaangażowaniem. Obecnie zainteresowanie wspól
nym dobrem wydaje się naszemu rozmówcy jeszcze słabsze niż dawniej. Przed
1989 r. ludzie uczestniczyli w inicjowanych przez lokalną komórkę PZPR czy
nach społecznych. Była to wprawdzie aktywność wymuszona, niemniej jednak
istotna dla integracji społeczności. Dziś rolnicy są tak zapracowani, że brak im
czasu na działalność społeczną. Obecny marazm uzasadnia także tym, że „ludzie
zawiedli się na tym, co im obiecywano za czasów «Solidarności»” (48/W, s. 21).

9 Zw olennik Wójta podkreśla, że Wójt dokonał przejęcia służby zdrowia przez gminę w celu
usprawnienia jej działalności i zwiększenia dostępności — co stało się faktem. Przejęcie oświaty,
choć wydawało się przedsięwzięciem ryzykownym, zostało przez Wójta podjęte po to, by udostępnić
młodzieży możliwość uzyskania średniego wykształcenia bez opuszczania gminy.
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Społecznik. Zwolennik Wójta w swej wypowiedzi wiele miejsca poświęca
działalności społecznej. Sam uważa się za „społecznika” . Społecznikiem jest —
według niego — także Wójt, radni, członkowie „Solidarności” . Z wahaniem
przyznaje ten tytuł także działaczom partyjnym PZPR. Jest to jedyna ze wszyst
kich osiemdziesięciu wypowiedzi, której autor uważa, że działacz społeczny to
człowiek, który może brać za swoją pracę wynagrodzenie. Jej autor bagatelizuje
wysokość tych wynagrodzeń, uważając, że w zasadzie wymienieni ludzie dzia
łają dla dobra innych, z pobudek społecznikowskich.
Partie polityczne. Zwolennik Wójta twierdzi, że obecnie „obserwuje się
w gminie odpolitycznienie10 (...) każdy woli na odległość...” (48/W, s. 14).
Według niego w gminie zarejestrowana jest tylko jedna partia polityczna — PSL
i być może SDRP. Spora liczebność PSL jest — jak sądzi — wynikiem transfor
macji ZSL w PSL, polegającej na zmianie nazwy przy zachowaniu składu
członków. Obecnie PSL w gminie nie rozwija się i w zasadzie nie prowadzi
żadnej działalności poza kampanią w wyborach parlamentarnych i organizo
waniem dorocznie dożynek w gminie.
Samorządność. Samorządność charakteryzuje jako niezależność finansową
gminy od władz wyższego szczebla. W sytuacji gdy zasoby finansowe gminy
zależą nadal częściowo od budżetu centralnego i od wojewody, nie uważa gminy
za samorządną.
Demokracja. Objaśniając pojęcie „demokracja” , określa ją jako formę rzą
dów, w której podejmowanie decyzji odbywa się większością głosów. Dalej
jednak zastrzega, że „nie może być tak, żeby większość podejmując decyzje
niszczyła prawa mniejszości, musi być jednak wspólna zasada, żeby nikt nie
był pokrzywdzony” .
Wypowiedź Zwolennika Wójta jest dość emocjonalna. Jej autor gorąco popie
ra Wójta i równie zagorzale zwalcza jego przeciwników. Ich zarzuty bagateli
zuje. Podkreśla natomiast wszystkie działania byłego naczelnika dla dobra
społecznego.

10 Słowo „polityczny” pojawia się w tej wypowiedzi kilkakrotnie. Stosowane jest zawsze w odnie
sieniu do skali państwowej. Zwykle występuje w określeniu „partie polityczne”. Dlatego w lokalnym
użyciu określenie „odpolitycznienie” oznacza niechęć przynależności do partii. Większość członków
dawnego PZPR w gminie obecnie nie należy do żadnej partii. Choć nie zmienili swoich poglądów
i konsekwentnie wyrażają je w czasie wyborów parlamentarnych, formalnie nie należą do SdRP
(obecnie SLD). Ta strategia zachowania poglądów przy jednoczesnej niezależności partyjnej jest
także funkcjonującą lokalnie denotacją określenia „odpolitycznienie” . „Odpolitycznienie”, podobnie
jak przymiotnik „bezpartyjny” , jest wartościowane zdecydowanie dodatnio.
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Opozycjonista — rolnik, po trzydziestce, wykształcenie wyższe. Do gminy przy
jechał z Wielkiego Miasta w latach osiemdziesiątych. Zamieszkał w jednej
z gminnych wsi, w której osiedlono wiele rodzin z akcji „Wisła” . Ożenił się
z kobietą, która odziedziczyła gospodarstwo w tej wsi. Wspólnie prowadzili
dobrze prosperującą hodowlę. W 1989 r. współtworzył Komitet Obywatelski
w gminie. W 1990 r. został radnym. Publikował w lokalnej gazetce. W 1994 r.
kandydował do Rady Gminy i przegrał w swoim okręgu. W 1995 r. prowadził
działalność handlową.

Relacja Opozycjonisty
Pytanie badacza: Jakie sprawy załatwiał pan w Urzędzie Gminy?
Odpowiedź Opozycjonisty: — Znaczy w czasie mojego tam pobytu?
No, ogólnie.
— Aha, ogólnie. Więc, jeśli byłem, jak byłem radnym — skończyłem, tą, nazwijmy to
„zabawę w radnego” — rok temu — nie załatwiałem nic dla siebie. Z tego typu wycho
dziłem założenia, że jeśli jestem tym radnym po prostu, to nawet nie wypada tak swoje
sprawy załatwiać, żeby nie było jakiś tam posądzeń o kumoterstwo, ewentualnie tego
typu rzeczy. A tak praktycznie — żadnych. (...)
Co się panu udało załatwić, kiedy był pan radnym?
— Praktycznie wszystko. Sensownego. Wszystkie sensowne rzeczy. Znaczy ja skupi
łem się głównie na sprawach opieki społecznej i praktycznie wszystkie rzeczy, z któ
rym się zwracałem do urzędników, były załatwiane pozytywnie.
To znaczy oni byli dobrze nastawieni do tego?
— Tak. Znaczy, ja nie robiłem rzeczy, które by nie miały sensu od samego początku.
Starałem się robić rzeczy naprawdę sensowne, logiczne. Zresztą to były sprawy bardzo
małe, no tego typu, nie wiem, dla ludzi naprawdę biednych, jakiś opał, jakąś, nie wiem,
żywność, ubranie, zapomogi (1/W, s. 1).
Jaki powinien być dobry urzędnik?
— Przede wszystkim kompetentny i życzliwy. Dwie rzeczy. Znaczy, musi być uprzejmy
dla ludzi — dlaczego specyfika gminy wiejskiej jest taka, że jednak jest coś w mentalności
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rolnika, chłopa czy jak to nazwiemy, że on się boi, z zasady się boi urzędnika. Boi się
urzędu. I w tym momencie, jeżeli urzędnik będzie opryskliwy, będzie niegrzeczny dla
niego, niemiły, to po prostu ten człowiek wyjdzie i już tam nie pójdzie w życiu. Dlatego
powinien być przede wszystkim życzliwy, no i oczywiście kompetentny musi być każdy
urzędnik. Dwie rzeczy.
A tacy byli?
— W stosunku do mnie tak. W stosunku do innych bywało to różnie.
Czy urzędnicy w Urzędzie Gminy należą do jakich partii politycznych?
— Nie. Z tego, co ja się orientuję, do żadnych. Znaczy, kiedyś to oczywiście było
wiadomo — PZPR, „wiodąca siła narodu” . W tej chwili do żadnych. Po prostu jest tak,
przypuszczam, nie wiem, czy to jest kwestia wyboru, czy wygodnictwa. Ale raczej do
żadnych.
Z jakąś sprawą poszedłby pan do urzędu, do radnego, czy do wójta?
— Do radnego nie. Przypuszczam, że do wójta. Oczywiście w sprawach jakichś tam
drobnych, nie wiem, wyciągu z jakichś tam akt notarialnych czy jakichś tam zapisów
poszczególnych wydziałów, to nie byłoby sensu iść do wójta. Ale w sprawach takich
normalnych, nie wymagających tylko literkowej pracy — do wójta.
A dlaczego do radnego nie?
— Znaczy, po prostu uważam, że ten człowiek... Po prostu jest radnym i nic więcej.
Znaczy — wygrał wybory i jest radnym, broń Boże żadnych animozji, bo ja przegrałem
z tym człowiekiem, szanuję go za to, ale... No, nie jest to człowiek, z którym mogę
cokolwiek załatwić. Załatwić w sensie normalnym, nie tam oczywiście... no, w zdrowym
znaczeniu tego słowa załatwić tak powiedzmy, nie jestem w stanie z tym człowiekiem
nic. Po prostu jest ten, nazwijmy to — tytuł radnego i wszystko, i to wystarcza. Znaczy,
to nie chodzi tylko o tego człowieka, chodzi o większość radnych (1/W, s. 2).
Jest to tylko kwestia siedzenia na sesji?
— Tak, tak. Tak to wygląda. Tak jak mówiłem, jest to miniatura polskiego sejmu,
w którym w sumie w każdym klubie większym na prawo decydującego głosu kilka osób,
a reszta się podporządkowuje. Jest to identyczny mechanizm. Znaczy — praktycznie
większość radnych jaka była kiedyś, nie wiem, jak w tej chwili jest — mówię o tym, jak
byłem od pięciu lat jak zostałem radnym — załatwiała bardzo mało spaw. Starała się
załatwiać. Znaczy — jest to w ogóle bardzo dziwna gmina, jakiś podział na obozy różne,
jakieś tam gierki osobiste... Ja się w to próbowałem nie angażować, w sprawy osobiste,
zająłem się ważnymi, no... Wyszło jak wyszło. Przegraliśmy. Wójt był w tzw. starych, my
w tzw. młodych, podział głosów 11:10, na samym początku wyborów wójta; później
z naszej strony jakieś bardzo, bardzo chwilami niesympatyczne pogrywki, z tym że bez
mojego udziału, zacząłem się od tego odcinać całkowicie i później zostałem takim
człowiekiem z boku. Zająłem się tylko sprawami moich... mojego okręgu wyborczego
i niczym więcej. Bez angażowania się w jakieś podgryzanie kogoś i inne świństewka.
To znaczy, metody z obu stron były takie same?
— Tak. Znaczy— ja jestem człowiekiem, który bardzo lubi działania mające podstawy
racjonalne, to znaczy nie lubię oszołomstwa. A to polegało na tym, później był wet za
wet, jakieś pomówienia, insynuacje, no... które są po prostu bez sensu.
To zaczęli... był ten Komitet Obywatelski... powstał... zaczęło to robić czterech ludzi
praktycznie. Jeden tuziemiec ze (...) [Wsi Gminnej], który w pewnej chwili się wycofał,
bo po prostu, no nie wiem, nie chciał się jak to się nieładnie mówi — wychylać, nie chciał
być po przegranej stronie nigdy, więc się wycofał wcześniej. A pozostałych nas było
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trzech: kolega z
no ja z (...) i trzeci z (...) [wszyscy z Wielkich Miast]. Wtedy to były
inne czasy, była jednak fala jakiegoś entuzjazmu olbrzymiego, że coś nowego nastaje —
nowi ludzie. Każdy, kto był u władzy, jest złodziej, bandyta itd., no i na tej fali gros gmin
miało nowe rady, z nowymi ludźmi, u nas zostało po staremu.
Komitet Obywatelski to byli ludzie z zewnątrz?
— Nie, przepraszam, pociągnęli to ludzie z zewnątrz. Byli w tym też ludzie miejscowi,
rodowici, jeśli tacy w ogóle są, bo wiadomo, akcja,, Wisła” ... Ale zaczęli to wszystko ludzie
napływowi. Byli to ludzie, którzy mieszkali w (...) [Wsi Gminnej], którzy tam... jest to
bardzo małe środowisko, każdy każdego zna. Więc masa ludzi nie chciała być tak, jak
mówię — po przegranej stronie, więc nie angażowała się w to w pełni, nie chciała. Może,
nie wiem, może były inne względy, nie wiem o nich. Ale tak mi się przynajmniej
wydawało, mówię o tym, co sam odbierałem (1/W, s. 3).
Czy to jest ważne w ocenie ludzi — że ktoś jest nie stąd? Chodzi mi o Przewod
niczącego Komitetu Obywatelskiego.
— Tak. Znaczy, ten człowiek miał robioną taką, nazwijmy to, złą prasę, bardzo... i —
dlaczego — dlatego że był taki moment na samym początku, już po wyborach do Rady
Gminy, że było praktycznie dwóch kandydatów na miejsce wójta: poprzedni (...) naczelnik
i Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego.
Wygrał Wójt jednym głosem: 11:10, no..., z tym że czy dobrze się stało, czy źle...
Kiedyś uważałem oczywiście, że stało się bardzo źle, że jest stary wójt, powinien być
właśnie kontrkandydat. No, ale później zmieniłem zdanie, jakoś po dwóch latach
zmieniłem zdanie. Bo... nie wiem, no nie lubię pewnych metod działania, takich,
powiedzmy, no... nieetycznych, nazwijmy to delikatnie, nie lubię zaślepienia, dzikiego
zacietrzewienia. Bo to jest po prostu nieracjonalne.
Czy fakt, że obecny Wójt jest tak długo i ludzie go znają, działa na jego korzyść?
— Znaczy, ludzie się boją zmian zawsze. Bali się zmiany na gorsze, więc... bez
żadnych tam oczywiście odniesień osobistych, ale — zawsze jest lepszy stary diabeł,
znany diabeł, niż nowy, który może być gorszy. No a oprócz tego — na pewno człowiek,
który jest napływowy, który zaczął robić jakąś tam atmosferę wokół Urzędu Gminy, że
trzeba zwolnić 3/4 pracowników urzędu, bo są niekompetentni — który miał jakieś tam
pomysły rewolucyjne — po prostu w tym środowisku nie ma prawa się przyjąć, uważam.
Znaczy, oczywiście, można myśleć, co się chce; chwała każdemu za to, że ma swoje
poglądy jakieś tam niezależne, ale nie można ludzi na siłę uszczęśliwiać. A to było
robione w taki sposób...
A gdyby to było robione w inny sposób?
— Znaczy, nasz pierwszy błąd, jeśli chodzi o wybory, był taki: skupiliśmy się —
praktycznie na (...) [Wsi Gminnej] i na części północnej gminy. I tam w większości
okręgów wygraliśmy. Okręgi małe, w których głosowało może, nie wiem — 8, 9 osób —
po prostu zostawiliśmy, to było bez sensu. W sumie przypadek, przypadek taki, że jeden
z nas nie chciał jechać, nie chciał podwozić ludzi własnym samochodem do punktu
wyborczego. Przegrał jednym głosem (1/W, s. 4).
To może być decydujące?
— Tak. Bo jeżeli do punktu wyborczego jest 5-6 km, to nie ma zainteresowania. Nie
było zainteresowania i w tej chwili też nie ma wyborami, nie ważne jakie one by były,
czy byłyby to wybory lokalne, parlamentarne czy prezydenckie, zainteresowanie jest
zerowe, jest bardzo, bardzo małe. Człowiek, który... znaczy recepta była, na zwycięstwo
recepta jest jedna, była jedna, najlepsza: może nieładnie, trzeba było robić jak — nie
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pamiętam nazwiska, jedyny senator, nie z „Solidarności” w 1989 r. — po prostu trzeba
było zrobić festyn, dużo piwa i byłyby głosy. Ja nie mówię, nie chcę w tej chwili oceniać
tej metody, tylko oceniam po prostu ludzi, którzy by głosowali. Po prostu nie ma
zainteresowania żadnego. Nie było, nie ma i przypuszczam, że nie będzie.
Dlaczego?
— Dlatego, że praktycznie los tych ludzi niewiele zależy do gminy. Po prostu (...)
normalny, przeciętny wyborca — rolnik z gminą się nie styka. Styka się w momencie,
kiedy gmina wymierza mu podatek. Nic więcej. W tym momencie narzeka się, bo każdy
narzeka na to, że wysokie podatki są, podatki się płaci — i cały kontakt z gminą się
urywa na rok. Czy na trzy miesiące, do kolejnej raty.
Czyli to nie ma znaczenia, kto jest w Urzędzie Gminy?
— Nie, to nie o to chodzi, że nie ma znaczenia, ale że jest to ludziom po prostu obojętne
w większości...
To znaczy — nic to dla nich nie zmienia?
— Nie zmienia. Przecież nieważne, jaki to będzie wójt, czy będzie najbardziej genialny,
czy najbardziej głupi, on defa cto w sytuacji tych ludzi, w bezpośredniej ich sytuacji nic
nie zmieni, znaczy — nie da im pieniędzy, nie zwiększy im cen, nie umorzy im podatków,
nie wybuduje im nowej szkoły, bo to są wielkie pieniądze, przekraczające budżet gminy
wielokrotnie. Więc z punktu widzenia tych ludzi — mówię o punkcie widzenia takiego
normalnego wyborcy— od człowieka, który jest w gminie, jest wójtem — zależy niewiele.
Same wybory lokalne, jest to kwestia powiedzmy... no nie wiem, nazwijmy to —
właściwie konkurs popularności danego człowieka w danym okręgu wyborczym. I to na
tym polega. Nie ścierają się żadne programy, jeśli w ogóle mogą być programy na tak
małym szczeblu, nie ma żadnej walki na argumenty, jest po prostu popularność, że — ja
ciebie lubię, a ciebie nie lubię. Na zasadzie osobistych animozji czy antypatii.
Może Pan powiedzieć o wyborach, w których pan startował [1994 r.]?
— Rok temu? No, rok temu wybory na radnych wyglądały w ten sposób, że trzech
ludzi się przeszło, zebrało podpisy, między innymi ja; praktycznie no nie było sensu nic
tam robienia, nie ma żadnej kampanii wyborczej, bo... bo to nic nie da po prostu, jest
bezcelowe (1/W, s. 5).
Nie ma sensu organizowanie żadnych spotkań? Na jakich zasadach to się
odbywa?
— Znaczy — na zasadach towarzyskich, li tylko. Znaczy — powtarzam — to było
robione pięć lat temu [1990 r.j. Próbowaliśmy to robić: było tego dużo, no sam przyzna
ję się, złamałem jeden z przepisów, to znaczy zakaz propagandy w dniu wyborów. Wtedy
to miało sens, ale wtedy to był entuzjazm dziki. W tej chwili człowiek, który wierzył
w wiele rzeczy, przede wszystkim wierzył w wielu ludzi w tym kraju — nie mówię
oczywiście o władzach lokalnych, chodzi o pewne postacie polityczne — była to jakaś
tam fala wolności, demokracji — i to było co innego. Ale naprawdę nie miało to żadnego
w tym środowisku lokalnym — nie miało to żadnego sensu.
To był entuzjazm ze strony...
— Wielu ludzi. Napływowych na pewno, no i może dwóch, trzech osób, które
mieszkały na tym terenie już od lat. Wielu, wielu lat.
A ze strony wyborców?
— Znaczy... to trzeba zrozumieć taką gminę (...). No prosty przykład — stan wojenny,
który się u nas ograniczał do tego, że było dwóch pijanych ludzi, pilnowało dworca całą
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dobę. I tak to wyglądało. Tam nie dociera nic. To jest po prostu „Polska B” . Jak to się
u nas mówi: „za (...) [Wieś na Skraju Puszczy] to już ptaki zawracają”, puszcza i nic
więcej. Bo tak jest. Ponoć za tablicą (...) [z nazwą Wsi na Skraju Puszczy] jest koniec
świata. Tam dalej już nic nie ma. Ale... tam się naprawdę życie toczy swoim nurtem
spokojnym, niezmienionym od lat. I tam praktycznie żadna władza nic nie zmieni. (...)
To znaczy własnymi drogami idzie to, co się dzieje we władzy i ich własne życie,
i nie ma żadnego punktu stycznego?
— Nie, nie ma żadnego. Znaczy, dlaczego to jest kwestia, czego — tu się kwestia
rozbija — stara prawda, wszystko się rozbija o pieniądze. Jest zbyt mała ich suma, żeby
cokolwiek dzielić, i żeby cokolwiek zmienić w poszczególnych wioskach. W sumie (...)
[Wieś Gminna] jest również wioską. Jest to po prostu dzielenie niewielkiej ilości pieniędzy
na pewne rzeczy, które są tak dzielone stale od lat i podział w sumie jest ten sam.
Jedna jest rzecz, jaka może być punktem styczności między radnym a tym środowi
skiem lokalnym — wyborcami jego jest to, co ja uważam, na czym ja się skupiłem — no,
opieka społeczna. Znaczy — mogę ulżyć swoim... jakimiś tam... zabiegami, pracą, nie
wiem, działaniem — tym ludziom najuboższym. W ich codziennym życiu. Bo normalne
mu, szaremu wyborcy-rolnikowi, których jest tam większość w gminie, pracownikom
byłych PGR-ów, a w (...) [Wsi na Skraju Puszczy] są jeszcze pracownicy leśni, no i są to
ludzie, którzy żyją na niskim poziomie społecznym, bardzo niskim można powiedzieć,
że o wiele poniżej tego minimum. Jedyna rzecz, jaką może nowa władza, nowy radny
zmienić — jeśli chce oczywiście, to jest po prostu to, że on im coś da. Da im tonę węgla,
bo ci ludzie marzną. Jak marzną — to idą do lasu kraść. Jest to normalna rzecz. Nie mają
ci ludzie co jeść, często. Jeżeli ja — dzięki mojej pomocy, czy innego radnego z danego
terenu uda się, nie wiem... przywieźć im ubrania na zimę, załatwić dziecku jakieś
darmowe obiady w szkole, mleko nawet, to już dla tych ludzi to jest coś. Ale tak naprawdę
wszystkie inne sfery działania radnego są poza ich zainteresowaniami, bo nie mają na
nich żadnego wpływu. Absolutnie żadnego (1/W, s. 6.).
Pieniędzy jest za mało i gminę stać tylko na przykład roboty interwencyjne...
— Jeżeli człowiek, który nie ma zasiłku, dostanie pracę, pracuje sześć miesięcy i ma
zasiłek później dla bezrobotnych — to dla niego jest to olbrzymia sprawa. Metoda
działania Wójta jest taka, że on wybierając ludzi — bierze właśnie tych, którzy ten zasiłek
utracili, i chwała temu człowiekowi za to, że on po prostu pomaga tym ludziom, robi to,
co ja sam robiłem, starałem się robić — to znaczy, ulżyć ludziom, którzy są, podejrzewam,
bardzo biedni. A jeżeli mówimy o działaniach na rzecz gminy, nie mieszkańców poszcze
gólnych, tylko na rzecz gmin — bo działania, załóżmy te roboty interwencyjne, sprawa
zasiłku, to są działania na rzecz pojedynczego człowieka — to jeśli chodzi o działania
na rzecz gminy, to naprawdę ciężko jest cokolwiek robić. Co tu można zrobić? Rozwinąć
— co? Infrastrukturę w tej gminie? Jak? Jest to wielkie województwo, przemysł praktycz
nie jest zerowy, duże ośrodki ludzkie bardzo daleko od nas, kapitał — najbardziej może
być litewski, ale go nie ma, rosyjski, który też się tym nie zainteresuje, Niemcy daleko,
olbrzymi rynek zbytu, więc nie wiem, każda firma woli zakładać swoje jakieś tam filie
czy przedsiębiorstwo, woli uruchamiać bliżej granicy, bo to jest kwestia transportu na
przykład. Tu jest po prostu za daleko na wszystko. Jedyna szansa to jest — nie wiem...
turystyka? Wczasy? Ale to też są dzikie pieniądze, i w tym momencie, jeżeli ma być
turystyka rozwijana, to niech to robią poszczególni ludzie, a nie gmina (1/W, s. 7).
Dlaczego w ostatnich wyborach wygrał obecny radny z tego okręgu ?
— Dlaczego? No nie wiem. Bardzo możliwe, że... No, na pewno musiała w jakiś sposób
opinia o mnie — bo, jak mówię, jest to sprawa towarzyska — wybory — musiała mi się
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zepsuć. Powodów może być wiele. Znaczy, ja nie należę do ludzi, powiedzmy —
uzgodnionych za wszelką cenę; przypuszczam, że (...) miałem kilku ludzi niechętnych
z tego powodu, mam cały czas, że stwierdziłem, na przykład, że pomoc tym ludziom, jak
byłem radnym jeszcze, że im się pomoc po prostu nie tyle nie należy, co nie ma sensu.
Bo kwestia załatwienia, załóżmy, dziecku, na dziecko pieniędzy na podręczniki czy na
dożywianie jest bezcelowa, skoro tatuś to weźmie i przepije. Kwestia załatwienia komuś
węgla też jest bezcelowa, a komu innemu nie, bo to też pójdzie wszystko w tak zwany
„przelew”, jak to się mówi popularnie na tych terenach. Wszystko idzie „na przelew”,
znaczy — dziecko może być głodne. I wielu ludziom powiedziałem wprost, że to nie ma
sensu, nie pomogę ci, nawet nie będę się starał, bo to po prostu jest nieracjonalne. A prócz
tego kolejna sprawa: ja kiedyś to byłem rolnik bardzo wielki, postępowy, w tej chwili
różne koleje losu sprawiły, że praktycznie ja się tylko bawię w rolnika, nie jestem
rolnikiem już. Była kiedyś masa maszyn, potem stwierdziłem, że to rolnictwo nie ma
sensu, zacząłem inwestować w inne rzeczy, no, niestety, mi nie wyszły... to są te powody.
Troszeczkę wrogów, trochę animozji, przestałem być rolnikiem — generalnie stwierdzi
łem, że to nie ma sensu, zabawa. Prócz tego sprawa kolejna była — to opiera się na
zasadzie „powiedział sąsiad sąsiadowi” , to znaczy była robiona... bardzo zła krew nam
(...) byłemu Komitetowi. (...) Na Przewodniczącego Komitetu Obywatelskiego była robio
na lekka nagonka i sam też zawinił bardzo, bardzo dużo, chyba w większości nawet i po
prostu patrzono na tych ludzi, którzy byli z ramienia Komitetu wybrani w poprzednich
wyborach — przez pryzmat Przewodniczącego Komitetu Obywatelskiego, to również nam
nie pomogło (1/W, s. 8).
Polemiki w prasie lokalnej były dość ostre...
— Znaczy — przepraszam— w sejmie była jakaś tam nagroda dla naszej gazetki jako
dla gazety lokalnej jednej z lepszych w Polsce, kiedyś. Wiem, że gdzieś chyba właśnie
u Przewodniczącego Komitetu Obywatelskiego stoi maszyna elektryczna do pisania, jako
nagroda. To była chyba piąta czy szósta gazetka lokalna w Polsce.
Była też kontrgazetka?
— To była po prostu taka kontra. Znaczy... wszędzie jest to jednak polityka w mik
roskali. Bo jest. I wszędzie, zawsze padają argumenty, powiedzmy, poniżej pasa, nieład
ne. A to po prostu, wydawana ta gazetka, język jej, argumenty, logika — była po prostu
zerowa. Dla mnie. Nie było tam żadnych argumentów. Jakieś plotki, przynajmniej dla
mnie jako dla człowieka, który zna te sprawy, były po prostu bez sensu, były idiotyczne.
Czy innych ludzi przekonywały — nie wiem. Znaczy — jest słynne zdanie — o ile
pamiętam Goebbelsa chyba — kłamcie, kłamcie, coś z tego zostanie. Może to metoda
jest. Znaczy— miało to sens wtedy i nie miało, bo wtedy akurat wygrałem, fakt— jednym
głosem. Ale wygrałem. Zdobyłem piękny wynik — dostałem 35 głosów. Metody były
różne, naprawdę były różne. Opierało się to z reguły na pomówieniu i na plotce, w wy
borach pięć lat temu. W tych wyborach nie. W tych wyborach odpuścił sobie każdy, bo
każdy o każdym wiedział wszystko, jak ludzie uważają. Więc — tak jak powiedziałem
na początku — bez żadnych programów, bez niczego, tylko nazwiska (1/W, s. 9).
Jaki powinien być dobry radny?
— Uczciwy. Tak powinno być... Radny przede wszystkim uczestniczy w podziale
środków. To jest pierwsza rzecz, sprawa budżetu gminy. Najważniejsza zresztą. A później
kolejne sprawy, kolejne problemy wynikające z podziału tych środków, problemy drobne,
tego typu czy robić na przykład — nie wiem — oczyszczać tę drogę czy tamtą, założyć
tu światło czy tam. Są to sprawy, powiedzmy, lokalne, ale które nie mają wpływu na
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poszczególnego mieszkańca gminy praktycznie. Radny przede wszystkim musi — moim
zdaniem — reprezentować swoich wyborców na zewnątrz danego okręgu. Wewnątrz jest
to sołtys, w poszczególnych wsiach. Jak ja byłem radnym, nie robiłem praktycznie nic,
co się tyczyło spraw dotyczących wsi, ale rozgrywających się wewnątrz wsi. Jak mówię,
jest to sprawa tylko i wyłącznie sołtysa. To co robiłem — no, nie wiem, słyszałem kiedyś
różne głosy, że aby ten [tu kilka inwektyw] — nic tam już więcej nie krzyczał, że
wydaje się na (...) [Wieś Gminną], a nie na jego wieś. Wyremontowano szkołę w mojej
wsi No chwała mi za to, jeżeli to była naprawdę moja zasługa, jeżeli nie — to inna sprawa.
Ale trzeba, uważam jako radny, podnosić na każdej sesji sprawy swoich wyborców. Nawet
przejaskrawiać je. Bo to jest tego typu: dopadnij i wyrwij coś, tak to wygląda. Kto głośniej
— no, krzyczy może nie, ale kto mocniej naciska na załatwienie spraw lokalnych, swojego
okręgu wyborczego — ludzi, którzy mnie wybierali czy byli przeciwko mnie — nieważne,
ale w tym okręgu mieszkają. Jeżeli na sprawy tych ludzi kładzie się nacisk od samego
początku, coś się dla nich uzyska. Inaczej nie ma sensu. Tak powinno to wyglądać. I —
jaki powinien być radny? — powinien przede wszystkim być uczciwy i myślący. Ale
uczciwy — to już jest wiadomo, kwestia pewnego wyboru, myślący — kwestia natury.
Z drugą sprawą to jest gorzej: znaczy, no kiedyś... już w pewnej złości, na radzie
pamiętam, w przypływie no, lekkiego, no nie nazwijmy tego szału, ale dzikiego zdener
wowania, tak powiedzmy — zaproponowałem bardzo prostą rzecz — żeby zrobić po
prostu test na inteligencję. I poniżej 80 eliminować z rady (1/W, s. 10).
Ile osób by odpadło?
— Połowa. Dlaczego ja mówię o wyborach sprzed pięciu lat? Wybory sprzed pięciu lat
były robione w ten sposób: kandydaci byli tak wybierani, i to nie tylko przez, załóżmy,
stronę, która... stronę, nazwijmy to bardzo ładnie partią wójta i partią naszą... partia,
powiedzmy, nasza, robiła to samo, co partia wójta. To znaczy, szukała ludzi w środowi
sku danym jak najbardziej popularnych, mówiąc nieładnie, liczyły się głosy. Chodziło
każdemu o to, żeby mieć najwięcej głosów w tej 21-osobowej radzie, żeby mieć tych
głosów co najmniej 11.1naprawdę — w wielu przypadkach — nie było kogo proponować
na radnego. Wybierało się osoby popularne.
Ale to nie miało nic wspólnego z...
— ...kompetencją tych ludzi? W wielu przypadkach nie. Znaczy w większości przy
padków nie miało to nic wspólnego z ich, powiedzmy, sposobem myślenia.
Czy wójt jest urzędnikiem, czy przedstawicielem mieszkańców?
— I tym, i tym. Znaczy, przedstawicielem mieszkańców musi być na zewnątrz gminy.
Znaczy, jest przedstawicielem gminy, czyli jest przedstawicielem poszczególnych mie
szkańców. Automatycznie. No i jest oczywiście urzędnikiem, bo również spełnia funkcje
samorządowe, ma zadania samorządowe, zadania ma zlecone. Ale przede wszystkim
wójt musi być dobrym gospodarzem.
Czy obecny Wójt należy do jakiejś partii?
— Znaczy, na pewno jest sympatykiem lewicy... czy jest w jakiejś partii politycznej,
w SdRP — nie wiem. Ale to nie jest ważne, przypuszczam. Ma poglądy lewicowe,
utożsamia się z nimi. I tego nie kryje (1/W, s. 11).
Czy on jako wójt ma jakieś osiągnięcia?
— Znaczy, ja przyjechałem na teren gminy w osiemdziesiątym czwartym roku i gmina
była jedną z lepiej prosperujących gmin na Mazurach. Była na piedestale po prostu. Był
tam program ministerstwa rolnictwa. Chodziło o domy rencistów-rolników. I chwalą
Wójta za to, z tym że mówię — obóz polityczny całkowicie nie jest mój, i pewne
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przekonania... — chwała mu za to, że z tego co wiem, a wiem to doskonale, bo wiem to
z pierwszej ręki, czyli od ludzi, którzy ten program między innymi prowadzili, pilotowali
— miał zgodę na budowanie jednego Domu Rencisty dla rolników, zrobił tych domów
dwa. Na własną odpowiedzialność, za własne pieniądze, za komuny jeszcze. No i dzięki
temu wielu ludzi mieszkało, poznało wreszcie wodę ciepłą, bieżącą, łazienkę, bo tego nie
znało. Jak ja pamiętam, przyjechałem do tej gminy w osiemdziesiątym czwartym roku —
była to gmina bardzo, bardzo czysta. Zadbana, naprawdę, była to gmina zadbana. Jeżeli —
znaczy, może wyprzedzam pytanie — wszelkie zarzuty dotyczące obecnego wójta dotyczą
nie tego praktycznie, co on robi na terenie gminy, dla gminy, z pieniędzy gminy — tylko
dotyczą tego, co on załatwia dla siebie. Z tym że teraz spawa kolejna: rozgraniczyć trzeba
pomówienia, jakieś tam plotki, insynuacje — od prawdy. Na początku tego okresu właśnie,
po wyborach pięć lat temu, no — każdy z nas szukał, bo było przekonanie takie, że on
robi po prostu rzeczy... no, nieładne, nazwijmy to. Wtedy ja się w to nie angażowałem,
to robił przede wszystkim Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego i szef Komisji
Rewizyjnej — i fakt faktem — nic nie znalazł.
Nie można było mu nic zarzucić?
— Formalnie nie. Czy nieformalnie — no, to w tym momencie będziemy mówili
o plotkach już, a plotki mnie nie interesują, w plotce można wymyślić różne rzeczy,
wszystko można udowodnić.
Oprócz tych Domów Rencisty było coś jeszcze?
— Praktycznie... No, jest taka budowa, budowla sztandarowa socjalizmu jeszcze,
Gminny Ośrodek Kultury, nie, no to jest dla mnie wybitna paranoja. Naczelnik tamtej gminy
z takich czy innych względów, nie wiem jakich, zrezygnował z tego pomysłu i po prostu
przyjęła to, wzięła to na siebie nasza gmina. Czy to miało sens — dla mnie to nie ma
żadnego. Jest to po prostu studnia bez dna, w którą trzeba pchać pieniądze, z której nie
ma żadnego zysku. I dla mnie, załóżmy, argumentacja, że kiedyś, lat temu piętnaście,
przyjechał pan Siemion na występy, jest no, troszeczkę nielogiczna, mówiąc delikatnie (...).
A wodociągi, z tego co mówił — przytaczam słowa Wójta w tej chwili, przepraszam,
przewodniczącego rady gminy, że dzięki właśnie znajomościom osobistym Wójta uda
ło się załatwić dotacje u wojewody na budowę wodociągów. Fakt, to jest zasługa, ale to
są układy bardzo takie nienormalne powiedzmy, między województwem a Wsią Gminną;
mówię o wojewodzie i o wójcie. Ale fakt faktem, jest to zasługa Wójta (1/W, s. 12).
Jeśli natomiast chodzi o GOK — to dla mnie jest to rzecz idiotyczna. Jest to studnia
bez dna, w która pcha się masę pieniędzy, bardzo dużo pieniędzy; która budzi masę
kontrowersji tego typu, że na przykład komu zlecono wykonanie okien, tego czy tego,
a w małym środowisku jest to rzecz bardzo podnoszona. Ale jest to najgorsza rzecz, jaką
można było zrobić w gminie, uważam. Poszło na to ładnych kilka już — mówię, to suma
sprzed dwóch lat — kilka, kilkanaście miliardów złotych, liczonych od roku 1985-1986
bez żadnej inflacji, tzn. wiadomo, są to pieniądze większe obecnie. Poszły tam naprawdę
dzikie pieniądze, poszły tam pieniądze chyba równe dwóm wysokościom budżetu gminy
(1/W, s. 13).
Czy ta budowla mogła być narzucona z góry, z zewnątrz?
— Znaczy, był budowany ośrodek zdrowia we (...) [Wsi Gminnej] i było ponoć — ja
tego nie pamiętam, bo mnie wtedy tu jeszcze nie było — i ponoć było w gazetach piękne
zdjęcie elewacji ośrodka zdrowia i oczywiście jakiś artykuł pochwalny, że tam ośrodek
zdrowia był otwarty — a zrobiona była tylko elewacja, okna i nic więcej. I to było tak
robione, to właśnie była budowla tego typu. Pokazówka była robiona. Fakt, ośrodek
zdrowia jest bardzo potrzebny, przydał się, ale to była taka... wizytóweczka, coś — no,
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nie wiem, jak kiedyś metro dla Gierka — czy dla Gomółki jeszcze, a dla Gierka Szpital
Matki Polki. (...)
Żeby coś się w tej gminie ruszyło, musi być przede wszystkim sprawa jedna —
zatrudnienie. W tej chwili to ludzi ogarnia marazm, autentyczny marazm, co ci ludzie
mają — jaki mają w ogóle sens życia, cel życia? Sens jest jeden — pić. No, to jest
największy problem, są olbrzymie ilości alkoholu, oficjalnego, nieoficjalnego, zresztą
przyznaję, bimberek świetny, ale to tak na marginesie... Przykład mojej wsi: osiemdzie
siąt kilka numerów, jak ja przyjechałem tutaj, wynajęliśmy masę robotników i na
osiemdziesiąt kilka numerów było osiem met tak zwanych. Większość ludzi w tej wsi to
są pracownicy leśni, byli pracownicy PGR-ów, nie mają w tej chwili żadnej pracy, są to
w większości starsi ludzie, którzy nawet gdyby była możliwość zatrudnienia, to tej pracy
nie dostaną, bo nikt nie weźmie człowieka około pięćdziesiątki, bo to jest pracownik
nieefektywny, on się niczego nowego nie nauczy, bo on jest na to za stary... Więc ci ludzie
nie mają żadnej możliwości znalezienia pracy i sensu życia. Siedzą w domu, oglądają,
nie wiem, telewizję, durne filmy video i co mają robić — piją. Sprawa kolejna, sprawa
edukacji na przykład. Ja nie mówię już o szkole, mówię o kulturze bycia, życia. Tu są
ludzie, którzy byli przywiezieni w większości po wojnie z Ukrainy, z tamtych terenów,
z Bieszczad... Ludzie, którzy wynieśli pewne nawyki, u których zawsze tam była jedna
świnka w domu, jedna krówka, dwa cielaki i nic więcej. I ci ludzie tak żyją i jest im z tym
dobrze. Znaczy — jedyna zmiana, jaka jest możliwa naprawdę to jest taka, że będzie
normalna emigracja zarobkowa do dużych ośrodków, co w tej chwili ma miejsce. Z naszej
wsi wyjechało około piętnastu młodych ludzi, pracują w Warszawie, ci ludzie zobaczyli,
że można żyć inaczej. Że życie może wyglądać normalnie. Poczuli, że mają pieniądze, że
coś dzięki nim mogą zrobić. Jedyna szansa, że ci ludzie będą pracować ciężko, w dużych
ośrodkach miejskich, te pieniądze zarobią, i z tymi pieniędzmi przyjadą z powrotem do
gminy i zaczną w coś inwestować po prostu. W jakieś malutkie zakładziki, to może być,
nie wiem, kowadło i młotek, i jakieś tam... Innej szansy nie ma (1/W, s. 14, 15). (...)

Czy jakakolwiek władza lokalna może coś zrobić?
— Władza lokalna, władza lokalna, w tym momencie ma jedną, jedyną możliwość,
tzn. powinność, tak to nazwijmy. Ona musi pokazać ludziom, że są możliwości wyjścia
z tego marazmu.

Jak?
— To znaczy, nawiązując do tego, co próbowano robić we (...) [Wsi Gminnej], a z tego
co wiem, to nie wyszło. Były nawiązane kontakty z poszczególnymi gminami, czy
prowincjami, czy jak to nazwiemy — w różnych krajach Europy. Wymiana jakaś tam
kulturalna, która by niewiele dała, mówiąc szczerze, ale wymiana normalna między
ludzka — ty przyjedź do mnie, ja przyjadę do ciebie. Pokazanie po prostu ludziom, że
można co innego robić, jeżeli miałoby to miejsce, jeżeli przyjedzie jakiś tam Belg — bo
jeśli dobrze pamiętam, to chodziło o Belgię, Niemcy i Francję, jakieś poszczególne mia
steczka czy ośrodki tej wielkości, co (...) [Wieś Gminna], żeby była sytuacja partnerska
jednak — jeżeli by ci ludzie przyjechali, te kontakty byłyby nawiązane, przyjechałyby
automatycznie i pieniądze, i inne spojrzenie na ten świat. Bo ludzie swoją postawą,
którzy by przyjechali, nie wiem, załóżmy z Belgii, wpływaliby w sposób olbrzymi na tych
ludzi właśnie miejscowych. Pokazywaliby im, że można żyć inaczej. Że można się
normalnie bawić, normalnie ubierać, normalnie pracować. I mieć jakiś sens w życiu.
Automatycznie w tym momencie rozwija się agroturystyka, czyli rozwijają poszczególne
gospodarstwa, poszczególne domy, rodziny — po prostu zarabiają pieniądz. Mogą je
inwestować, jest to obrót pieniądza w tym momencie, uruchamia się motor napędowy,
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samonapędzający się wręcz. To znaczy: wydajesz u mnie pieniądze, ja tych pieniędzy nie
przepuszczam, nie przepijam, inwestuję w to samo. Rozwijam to powolutku, powolutku,
z tego zostaje na normalne życie, godziwe życie. Na normalnym poziomie i w normalnych
warunkach. Na rozwój, mówiąc krótko... (1/W, s. 16).
Jak wyglądały poprzednie wybory wójta (...)?
— Znaczy — było coś takiego, że przed wyborami wójta były robione podchody pod
wielu różnych ludzi — jak kto będzie głosował. Każdy — znaczy Komitet Obywatelski —
uważaliśmy, że mamy głosów pewnych 13 na 21 — znaczy, że mamy zdecydowaną
większość, że spokojnie wójt będzie nasz, czyli będzie nim Przewodniczący Komitetu
Obywatelskiego. W momencie wyborów samych było 11:10 na korzyść Wójta, czyli
Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego przegrał i za chwileczkę było głosowanie na
przewodniczącego rady gminy i był układ odwrotny, 11 głosów na kandydata naszego.
I w tym momencie jeden z tych radnych mówi wyraźnie, że on był naciskany bardzo
mocno, żeby zagłosował raz w jedną, raz w drugą stronę, i on się zrzeka mandatu. Po
prostu musiały być, nie wiem jakie, musiały być... My byliśmy pewni 13 osób. I zrobiło się
z tego osób 10.
Na skutek nacisków, jakiejś walki...?
— Znaczy, ja uważam, że to było... i to robiono niekoniecznie ze strony Wójta, bo ci
ludzie, którzy byli za nim... Jest jedna sprawa jeszcze: kiedyś ja uważałem, że ci ludzie
działają po prostu tylko i wyłącznie we własnym interesie, patrzą tylko na korzyść dla
siebie, to znaczy — jeżeli będziemy u władzy, będziemy mieli to, to i to, a w tej chwili
uważam, że ci ludzie naprawdę wierzyli w to, co robią. Z tym że ja ich wcale nie
usprawiedliwiam, broń Boże — ja uważam, że robili źle. Każdy ma swoją skalę wartości,
wiadomo. Ja miałem całkowicie inną, i mam, niż oni. Niż powiedzmy — tamte stronnic
two, tamta partia. Ale przypuszczam, że każdy z nas uważał, że ten drugi to bandyta.
Może i miał rację, nie wiem. Ale to już inna sprawa. Z tym że inna sprawa — może
uprzedzę pytanie — była sprawa wyboru zarządu gminy, była to w sumie sprawa
najważniejsza, bo wójt to jest jeden, wójt to jest tak samo jak premier, jeszcze zostało
tych pięciu ministrów. I w tym momencie głosowanie w zarządzie jest głosowaniem
większością głosów. Znaczy — bardziej burzliwe było wybieranie zarządu niż wójta. I do
czego doszło w pewnym momencie: no tam, powiedzmy, kilku reprezentantów, po dwóch,
powiedzmy, każdego stronnictwa, i w pewnym momencie były bardzo, bardzo ostre
tarcia na temat kandydatów. Po prostu były robione przetargi: „słuchajcie, jeśli wysta
wicie tego, to my wystawimy tego, z tego zrezygnujecie, to my zrezygnujemy z tego”.
I w pewnym momencie doszło do tego, że jeden z reprezentantów stronnictwa, które
wygrało — zgodził się na naszą koncepcję. Bo — jak mówię — były wybierane różne
warianty, personalne warianty. I w pewnym momencie nastąpiła ze strony tamtej firmy,
drugiej — partii, taka nazwijmy — ugoda. Wtedy ja byłem zadowolony, że tak wyszło
i chodziło o to, że my mamy w zarządzie czterech ludzi swoich — my jako Komitet
Obywatelski, druga strona ma dwóch: ma wójta, który musi być, bo już jest, jako szefa
zarządu automatycznie, zgodnie z ustawą — i ma tylko jednego człowieka. Więc — na
to była pełna zgoda, byli ci ludzie wybrani. Ustalenie tak wewnętrznie, przed głosowa
niem jeszcze w radzie, która takie nieformalne głosowanie przeprowadziła. I ci ludzie
weszli do zarządu, między innymi ja. Co się okazuje — że po tygodniu czy dwóch ja się
przekonuję, że nie jest 4:2 dla Komitetu Obywatelskiego, tylko 4:2 dla drugiej strony.
I w tym momencie jest pytanie, dla mnie było jedno, i jest odpowiedź oczywista: ludziom,
którzy deklarowali pewne rzeczy, zaproponowaliśmy sami tych ludzi do zarządu, druga
strona się zgodziła momentalnie, ci ludzie przeszli — i ci ludzie błyskawicznie zmienili
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front. To musiało być uzgodnione. Bo ja nie wierzę w cuda. Jeżeli jakiś człowiek stara się
o jakąś tam działkę kilkadziesiąt lat i — żadne plotki, dokumenty, miałem je w ręku —
miał sprawę wygraną, zgodnie z prawem obowiązującym ona była do wygrania, ale to
wymagało wiele czasu — trzy tygodnie po wyborach zarządu człowiek został jej właści
cielem. Przypadek? Może, nie wiem. Ale coś nie tak. Jeżeli, załóżmy, jest nasz przewod
niczący rady gminy — wójta przegraliśmy, przewodniczący był nasz. Jeżeli my z tym
człowiekiem rozmawiamy, człowiek od samego początku, tuziemiec, od samego początku
zdeklarowany, i to skrajnie zdeklarowany na naszą orientację, na naszą stronę. I przy
chodzi pewna rada, i jest przewodniczący sejmiku samorządowego — nie, przepraszam,
przedstawiciel rządu do spraw samorządów lokalnych na województwo suwalskie — jest
na radzie, pada na radzie wniosek o odwołanie przewodniczącego, przewodniczącego
naszego, jak powtarzam jeszcze raz — w tym momencie pada wniosek o przerwę półgo
dzinną... Żeby nie było wątpliwości — takie wnioski, tego typu, były uzgadniane
wcześniej. W każdej z tych orientacji. I te wnioski — jeżeli był wniosek nasz, to na niego
było 10 głosów. To było oczywiste, że będzie 10 głosów. Była zgodność w głosowaniu,
uzgodniona wcześniej, dyscyplina była głosowania. I w tym momencie pada wniosek
strony przeciwnej o odwołanie przewodniczącego, robiona jest przerwa na wniosek
wójta, mija godzina czasu, zaczynają się obrady rady gminy i ten wniosek ma poparcie
dwóch głosów. Tylko i wyłącznie. I od tej chwili jest ten sam przewodniczący, cały czas
jest, jest to ten sam człowiek, tak samo się nazywa — ale jest całkiem inny. Kwestia
godziny, kiedy nie było trzech ludzi: nie było przedstawiciela rządu do spraw samorzą
dów, nie było Wójta, nie było Przewodniczącego. Jest inny człowiek. W tym momencie
robi się już nie 11:10, tylko po dwóch, trzech tygodniach robi się 16:5. Kolejni ludzie
patrzą: ci wygrywają na 100% — a więc zmiana frontu. Tak to wyglądało.
Będzie jeszcze o Wójcie? Dlaczego pytam: było wiele różnych głosowań, wiele niepo
rozumień między mną a Wójtem. Z tym że w stosunku Wójta do mnie i mojego do Wójta
nie było nigdy... znaczy— zawsze była logika. Padały słowa ostre, bardzo ostre chwilami,
bez inwektyw oczywiście — ale zawsze dochodziliśmy do jakiegoś tam consensusu, bo
w sumie praca rady na tym polega, by różne opcje wyprowadzić na jedną, żeby jakieś jedno
stanowisko rady istniało, dla każdego do przyjęcia. Na tym polega sprawa rządzenia, czy to
na szczeblu lokalnym, czy na szczeblu wyższym, nieważne — rząd, województwo. Doszed
łem z Wójtem do jednego wniosku, kiedyś załatwiałem jakieś prawy u niego w gabinecie,
rozmawialiśmy dłuższy czas — że my się możemy kłócić, możemy się na siebie obrażać,
ale myślimy zawsze logicznie. Bo ta rada, która była, która pięć lat temu powstała,
opierała się naprawdę w większości wypadków na niesnaskach, jakichś tam nienawiściach, podjazdach nieładnych, jakichś tam pomówieniach. I tutaj pytanie: czy ta rada
pracowała? Uważam, że nie. Nie było pracy rady normalnej. Ale to było nie tylko w naszej
gminie, z tego, co się orientuję. Było to w wielu, wielu gminach w Polsce (1/W, s. 17, 18).
Co by pan zrobił w gminie, gdyby pan został wójtem?
— Nie zostałbym wójtem. Znaczy, jest to bardzo ciężki kawałek chleba. Co bym zrobił
— nie wiem. Ja sobie nie wyobrażam możliwości, jak można naprawdę rządzić czymś,
czego nie ma. To znaczy — rządzenie gminą to są po prostu wydatki gminy, kontrolo
wanie wydatków w poszczególnych gminach. No, na pewno, na plus tej gminy jest spawa
przejęcia na przykład służby zdrowia. Czemu bytem przeciwny? Z wielu powodów. I się
myliłem. Ale co można zrobić więcej? I w tej chwili? Nie wiem. Przejęte szkolnictwo jest
— dobrze czy źle, są różne głosy, ja tutaj prawdę mówiąc widzę plusy i minusy tego; co
można zrobić więcej w tej chwili konkretnego w gminie? Nie wiem, zbudować oczyszczalnię
— można, za co? — pytanie. Nie chciałbym, broń Boże, nie chciałbym być nigdy wójtem.
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Jest to duża odpowiedzialność, ale w sumie za co — tego nikt nie wie za co. Nie można
nic robić (1/W, s. 19).
Więc — jak na te możliwości — Wójt rozwiązuje je dobrze czy źle?
— Znaczy, jeżeli mówimy o plotkach, to jest to bandyta. (...) Plotki są tylko plotkami
i ja w plotki nie wierzę. Czy można zrobić więcej na jego stanowisku, niż to co się robi
— na pewno można, ale co? O to chodzi, co? Ten człowiek, do którego sympatii nie czuję,
absolutnie, ani on do mnie, my się nie szanujemy za swoje poglądy, nie ma takiego
szacunku jako dla człowieka, mamy całkowicie skrajne poglądy, ale — naprawdę, nie
chciałbym, ja mu tego nie zazdroszczę, tej pracy. Nie wiem, co można zrobić, w ogóle.
Można utrzymać tylko w jak najlepszym stanie to, co jest. I czekać — nie wiem, na
zrządzenie losu, na przypadek. Bo jeżeli Wójt z samego powołania musi dbać o interesy
tej gminy— uważam, że w tym momencie nie ma zbyt wielu, praktycznie nie ma żadnych
możliwości— więc jego zadanie w tej chwili jest jedno: utrzymać w jak najlepszym stanie
to, co w tej gminie jest. Czyli — przede wszystkim dbać o ludzi, dbać o służbę zdrowia,
starać się ściągnąć dobrych nauczycieli, czyli inwestować w ludzi młodych; nie wiem —
szukać kontaktów z Europą, turystycznych — i co więcej? Nic więcej ponad to, co robi się
w tej chwili. Musi to być gmina czysta, żeby były jakieś tam atrybuty, jakieś tam plusy,
żeby ludzi do tej gminy przyciągnąć. Nie wiem, można zrobić jedną rzecz, którą się
powinno zrobić moim zdaniem — próbować ściągnąć tam jakiś mini przemysł, jakieś
tam zakłady usługowe. Ale — to trzeba zacisnąć pasa, jako gmina — i jeżeli są lokale
będące własnością komunalną, to od tych ludzi pieniędzy nie pobierać, dać im ulgi,
całkowite ulgi na trzy lata załóżmy, bezpłatnie udostępnić im lokale. Pod warunkiem, że
przez kolejne powiedzmy dwa będą prowadzić działalność gospodarczą. Jednocześnie
daje to zatrudnienie, miejsce pracy ludziom. Jakieś zakładziki — siła robocza jest tam
bardzo tania. Obecnie człowiek pracuje ciężko na budowie za trzy miliony, w Warszawie
za kilkanaście, kilkadziesiąt. To jest jedyny plus, który może tam firmy jakieś ściągnąć
i dać zatrudnienie. I to jest mój jedyny zarzut, jaki może być. Nie ma działań projakichś
tam, progospodarczych, tego typu. Bo gmina to może udostępnić, może oferować tylko
w miarę tanie lokale, może ten GOK się na to przyda, nie wiem, oby i siłę roboczą. A tak
— marazm i trwanie (1/W, s. 20).
Jak układa się współpraca Wójta z radą?
— Jaka jest — nie wiem. Jaka była. Współpraca była taka, że cokolwiek powie strona
przeciwna, czyli nasza, to było negowane, przez pierwsze dwa i pół roku. Było to czysto
automatyczne, czy był to pomysł najbardziej sensowny czy idiotyczny, nieważne, to było
negowane; no i dejacto — państwo to ja! Tak to wyglądało, czyli — gmina to ja! Był to...
znaczy, przepraszam, może to nieładnie, jeżeli jest jakaś dyskusja na jakiś tam temat,
sprawa podziału jakichś tam wydatków, robić to, czy tamto— nieważne, mówię o dro
biazgach — jeżeli w tym momencie Wójt mówi: trzeba zrobić to, to wiadomo, że ma
kilkanaście głosów za tym, co mówi. Po prostu — państwo to ja! Absolutna władza. Ale,
przepraszam, ludziom z tym było dobrze. I co ciekawe, jest to zjawisko takie trochę
socjologiczne: ci ludzie, którzy głosowali za tym co mówi wójt, oni się utożsamiali z tym
co on mówi, że to są ich pomysły. No, bardzo mądrze, w sumie jest to„dziel i rządź”,
pokłóć pewne środowiska, oczywiście w mikroskali, to były takie śmieszne zabawki
wręcz, to były gierki fajne, ale tak to wyglądało. Przeciwników skłócić, swoich pogłaskać
słownie, pochwalić — on jest mądry taki! — to ten człowiek, tego typu ludzie będą zawsze
za tym człowiekiem, który ich pochwali. Bo to jest swój chłop, bo on jest dobry. A jeżeli
jeszcze zaprosi się go, załóżmy, na wódkę do knajpy— ach, to w ogóle. To będzie cudowna
rzecz. To będzie najukochańszy człowiek, zapraszany na wesela, chrzty i komunie.
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Nie było nic takiego, że ktoś miał samodzielne pomysły?
— Przez pierwsze dwa i pół roku nie było tego. Absolutnie nie. To był blok i blok.
Dwie różne firmy. A potem kilku ludzi zrobiło się ... z naszej strony po prostu stwier
dziliśmy, że to wszystko nie ma sensu, że działanie nasze jest po prostu idiotyczne.
Znaczy — obowiązuje pewna jakaś tam lojalność wobec, powiedzmy, kolegów z tej rady,
no ale, jeżeli kolega proponuje idiotyzmy, to ja nie będę za tym. Więc nas dwóch-trzech,
zaczęło się od tego odcinać, staliśmy po prostu z boku. Znaczy, ja mówię o sobie — ja
skupiłem się tylko i wyłącznie na sprawach swojej wsi, tego okręgu wyborczego mojego.
I nic więcej. Kiedyś były — wiem, że były konsultacje przed posiedzeniami z jednej
i z drugiej strony: co mówić, jak robić, w jaki sposób to robić. To się skończyło, urwało.
Może zabrakło jakiegoś tam, nie wiem, przywódcy naturalnego, Przewodniczący KO.
takim był, czy starał się być. Ale bardzo szybko stracił część tej opinii, tę pozycję. I po
prostu była to sprawa tego typu, że... znaczy — bardzo ładnie wyglądała rada, był
podział: było to w taką literkę C — dolna kreseczka to była prowójtowska, środek to był
zarząd, czyli ta pionowa kreseczka, a ta najkrótsza z góry to była opozycja. No i... tak
się zdarzyło, że nikt od wyborów, nikt swojego miejsca nie zmienił. Znaczy, siedzieliśmy
naprzeciwko siebie w odległości 5 m, była to wielka wrogość, patrzyliśmy sobie w oczy
i tak to wyglądało. Było to robione z przekonania, w tej chwili jak ja to oceniam, moje
zachowanie kiedyś, to było to trochę bez sensu. Ale tak było, że po prostu każdy z nas
w to wierzył. Że ci drudzy są oszołomy, bandyci, złodzieje, polegało to w wielu przypad
kach na plotkach, pogłoskach, które były, jak mówiłem, nie do udowodnienia. Fakt
faktem, komisja rewizyjna — Przewodniczący KO próbował coś tam znaleźć. Były rzeczy
typu mieszkanie pana Wójta, rzeczy, które do tej pory mnie rażą, załatwiane to było...
z tym że fakt faktem, zgodnie z prawem. Ale prawo jest takie w tym kraju, jakie jest,
można je nadużyć, naciągnąć, są działania zgodne z prawem, z obowiązującym prawem
w Polsce, ale są to działania, powiedzmy, takie — nieetyczne, niemoralne, ale zgodne
z prawem. Temu byłem przeciwny zawsze i będę (1/W, s. 21).
A w tej chwili jest ta opozycja przeciw Wójtowi?
— Nie ma jej. Nie ma żadnej. Po prostu każdy wychodzi z założenia tego typu, że
skoro nie mam szansy wygrać, wiec po prostu siedzę cichutko, jestem za. A może coś
mi się kiedyś uda.Wójt może przeprowadzić wszystko, czego chce?— Tak. Jak mówię,
można mieć — mam! — duże zastrzeżenia do metod postępowania, już nie mówię
o plotkach w tej chwili; nie podoba mi się strasznie sposób, styl rozmawiania z pewnymi
ludźmi przez pana Wójta — ale może to i ludzkie, nie wiem, nie oceniam tego... Ale fakt
faktem, jest to człowiek po prostu przede wszystkim wprawiony w rządzeniu tą gminą.
Gminą w ogóle. I człowiek, który może postępuje brzydko, nieładnie, pewnych ludzi
wykorzystuje, lekceważy, różnie to bywa, ale człowiek jednak myślący, co by tu dużo
mówić (1/W, s. 2).
I ma maksimum władzy na tym terenie?
— Gmina jest traktowana jako prywatna własność. Znaczy, to jest jeszcze — to nie
jest kwestia obrony Wójta, ale naprawdę, w tej radzie obecnej, nazwiska znam tych ludzi
— w większości naprawdę nie chciałbym z nikim siąść przy kawce i rozmawiać na jakieś
tam tematy, które wymagają wysiłku umysłowego. Nie chciałbym. Bo naprawdę, jest
niewielu ludzi, z którymi można by to robić. Z drugiej strony — gdybym był na jego
miejscu w tej chwili, gdybym ja był wójtem — czy ja bym tego samego nie robił? — nie
wiem. Bo w sumie — jak można przekonać do pewnych rzeczy ludzi na zasadzie
argumentów, którzy tych argumentów mieć nie mogą? Z założenia po prostu już. Natura.
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Jak to się dzieje, że w radzie znajdują się, wybierani są tacy a nie inni ludzie?
— Znaczy — jeżeli, załóżmy, w okręgu wyborczym wygrywa kandydat, który dostał
5 głosów, jak pamiętam, pięć lat temu — a jego rodzina liczy kilkanaście — czyli z tego
wniosek, że część rodziny go nie lubi! Prosty wniosek. Ale dostał 5 głosów czy 6. Z tego
wniosek kolejny płynie, że część rodziny go lubi. Z tego kolejny wniosek, że kontrkandy
dat jego ma mniejszą rodzinę! No — żartobliwie oczywiście, ale tak. Ale fakt faktem, były
okręgi wyborcze, do których, załóżmy, członkowie rodziny byli zbierani do kupy, zbiera
li się razem, pili sobie wódeczkę, szło 15 osób, a facet dostał 2 0 .1wygrywał. Bardzo mało
okręgów wyborczych było takich — znaczy — i ten człowiek, kontrkandydat mój były,
i ja — no, jest rodzina mojej żony, ale też w sumie głosowało z nich — chyba 3 osoby.
Mój przeciwnik byiy, no, nieładnie przeciwnik, oponent nazwijmy to, miał podobny skład
rodziny. I to się odbywało normalnie, na zasadzie sympatii albo antypatii wsi. Ale
w większości wypadków, jak mówię, była to rodzina, chodzi tu o samochód, który
zawiezie ludzi, chodzi tu o piwo, które ja postawię, jak wygram, zresztą, tak się odbywają,
jak słyszałem, od kilku lat wybory w niektórych wsiach. Wygrywa kandydat, który
deklaruje większą ilość skrzynek wódki po wygraniu wyborów. I tak to wygląda.
A Wójt ma jakąś możliwość wpływu?
— Na wybory radnych? Tak, oczywiście, że tak. Jak wygląda cały mechanizm:
opłaca się, dosłownie opłaca się być we wszystkich władzach, jakie mogą być, istnieją,
to znaczy, wybierany jest na radnego z reguły rolnik, i to duże znaczenie ma, kto jest
dobrym rolnikiem. On może być, przepraszam, najgorsze zwierzę, chamisko, bandyta,
pijak — ale on jest rolnik, i to dobry. Ale to kiedyś były inne czasy... Dobry rolnik miał
co — kto był dobrym rolnikiem — ktoś, kto miał dobre układy w gminie, jak się mówiło.
Były to przydziały nawozów, materiałów budowlanych, przydział maszyn, automatycznie,
przecież to był kiedyś cyrk! Dostać przydział na maszynę, to było marzenie. To było
marzenie ściętej głowy. I w tym momencie ten człowiek budował się, kredyty były
śmiesznie tanie, miał maszyny, miał budynki, miał kredyty— śmieszne, no 2%, umarzane
często — i on egzystował. I to bardzo dobrze. Po tych czasach, jak już nastał pan
Balcerowicz — wytrzymali albo bardzo słabi, albo bardzo silni. Bo reszta po prostu padła,
z reguły. I w tym momencie — przychodzą wybory po kilku latach, jeżeli ten człowiek się
utrzymuje na fali, jest dobrym rolnikiem — czyli, mówiąc inaczej, miał kiedyś dostęp do
kredytów, do maszyn, przydziałów, czyli mówiąc inaczej — musiał mieć świetne układy
w gminie. W tym momencie, jeżeli jest ten człowiek, jako rolnik, bardzo popularny —
bo on jest dobrym rolnikiem, on może bić żonę, bić dzieci, pić do oporu, ale to jest dobry
rolnik. I w tym momencie przychodzi kwestia odwdzięczenia się jednak. To nie musi być
nawet wprost: „ty, słuchaj, ja ci pomogłem, to bądź radnym i na mnie głosuj” , nie!
Po prostu — jest rozmowa: „słuchaj, ludzie cię tam lubią, to ty jesteś dobry chłop...” —
poklepanie, dobra wódeczka — „stań w wyborach na radnego”... I w tym momencie nie
trzeba żadnych większych nacisków. Żadnego sugerowania — głosuj tak czy inaczej.
Ten człowiek jest autentycznie... automatycznie będzie głosował na tego, kto mu kiedyś
pomógł. Co jest w mentalności w ogóle polskiego chłopa, co jest bardzo ważne: polski
chłop jest bardzo pamiętliwy. To nieważne, że ja tam zrobiłem 20 razy dobrze. Ale raz
przypadkiem coś tam zrobiłem, jakiś tam wyciąłem ci numer. Przypadkiem, nie złośliwie.
Pamięta się tylko ten numer. I tak samo z tym: „no, słuchaj, ja ci załatwiłem przydziały
nawozów wtedy, teraz mi pomożesz?”, no, to są takie rozmowy. Mnie to mierzi.
Przepraszam, uprzedzę może pytanie — jak ja byłem w zarządzie gminy, był to taki
minirząd — poszliśmy kiedyś sobie w przerwie obrad do knajpki na flaki. No, oni wzięli
sobie jeszcze po kielonku gorzałki, ja chyba też, do flaków, i jest tego typu rozmowa —
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„ty się (...) [Opozycjonista] nie wygłupiaj, tam wiesz, nie gadaj za dużo, jak się nie
będziesz wychylał, to masz na te kilka świniaków rocznie”. Jest to, przepraszam, suma
no... kilkadziesiąt milionów rocznie — 20 powiedzmy. To nie było mówione ze strony
pana wójta, pana przyjaciela wójta, ani pana żadnego innego. Był to normalny facet,
jeden był rolnikiem, drugi ma jakąś tam firmę (...) niewielką... Powiedziano mi wprost.
Jak powiedzieli mi oni, to że to oni tak sobie rozmawiali między sobą — czyli pozostały
zarząd. W pewnym momencie zrobiło się nie 4:2, tylko 5:1 w zarządzie. Więc — no, ja
jestem człowiekiem takim, jakim jestem, mogą o mnie mówić wiele rzeczy, ja sobie rąk
nie pobrudziłem tego typu rzeczami. Automat — kolejne posiedzenie zarządu — po
dziękowałem, złożyłem rezygnację. Znaczy — ja wolę po prostu być obok tego, niż dać się
ześwinić. A bycie w momencie takim, że — były momenty takie, że ja uważałem, że —
jak były rady gminy, w których ja uczestniczyłem — że wszystko było umówione
wcześniej, że jest to gra pozorów, tylko i wyłącznie — no, nie miało to racji bytu, nie było
sensu bycia w tym. A po co mi nerwy, a po co mi gadanie: „ty w tym jesteś, tego nie
załatwisz, tego nie załatwisz?” ... Miałem po prostu zero siły, realnej siły miałem jak małe
dziecko — żadnej. Nie mogłem nic zrobić. Pięć do jednego. Matematyka czysta. Zre
zygnowałem, i skupiłem się, jak mówię, tylko i wyłącznie wtedy na sprawach tych
najbiedniejszych ludzi w gminie. Jakiś tam punkcik we (...) [Wsi Gminnej], wynajęty
pokój, i tam były składane ubrania, ściągaliśmy ubrania z Warszawy, z kościołów kolega
ściągał, ludzie przychodzili, biedni ludzie, brali co im trzeba i szli. Nie robiłem nic więcej.
Bo nic więcej nie miało sensu (1/W, s. 23, 24).
Czyli — to nie miało sensu, bycie w zarządzie... — Być aby być — po co? Znaczy —
bardzo fajna sprawa w sumie, być tam raz w miesiącu, załóżmy, czy tam dwa razy, na
posiedzeniu zarządu, brać sobie ten, nie wiem, milion złotych, plus jakieś tam dietki, koło
półtora... Po co?
Czy było jakieś poparcie ze strony tych ludzi, których reprezentowałeś?
— Poparcie było takie, że jeżeli ja komuś tam, nie wiem, załatwiłem tonę węgla —
to mnie kochał. Dosłownie.
Ale nie za poglądy?
— Nie. Absolutnie. Znaczy — nie, był pewien... przepraszam, był, to mnie zaskoczyło
bardzo — wiele ludzi mnie znało, znało mnie o wiele więcej ludzi niż ja ich znałem.
Znaczy, zrobiłem się osobą jakąś tam publiczną w pewnym sensie już. Wydawaliśmy tę
gazetkę, byłem w tej opozycji, wielu ludzi szanowało mnie za to, że byłem przeciwko
Wójtowi, ale z powodów takich, że — a, bo Wójt to mi kiedyś nie dał ulgi — z powodów
idiotycznych wręcz. Oni mnie lubili, bo... w sumie oni tam sobie przy kieliszku narzekali
na Wójta — „a, bo to Świnia, bo mi nie dał kiedyś czegoś...” nie wiem, przydziału, i w tym
momencie oni się utożsamiali ze mną, dlatego że ja byłem w opozycji do Wójta. Jest to
w sumie bez sensu, ale tak było. W tej chwili masa ludzi mi się kłania, ja się odkłaniam
wielu ludziom, poznałem ich naprawdę przypadkiem, kochają mnie rencistki, naprawdę,
bo nie miały gdzie się podziać, jakiś tam klub powołały swój, Klub Seniora, a myśmy tam
mieli swój lokalik Komitetu Obywatelskiego, przychodziły do nas, piły sobie tam kawkę,
rozmawialiśmy... babcie kochane, przecież przed wyborami tymi ostatnimi latały do nas
i mówiły — że ten to, tamto... plotki mi przynosiły. Cholera brała, ale trzeba było się
uśmiechnąć. W sumie było sympatycznie — ale bez sensu (1/W, s. 25).
Nie grają tu roli żadne poglądy, programy polityczne?
— Nie, absolutnie nie. Znaczy — nie ma pojęcia „program” jakikolwiek, to pojęcie
w ogóle nie egzystuje, nie istnieje to pojęcie. Czegoś takiego nie ma, bo to nikogo nie
obchodzi, to naprawdę nikogo nie obchodzi. Próbowałem raz jedyny, w tych wyborach
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właśnie po osiemdziesiątym dziewiątym roku to robić, znaczy, było spotkanie, było nas
dwóch wtedy... albo jeden, albo dragi przejdzie, wiadomo, jeden z nas musi wygrać —
i próbowałem robić coś takiego, skierować tam rozmowę — jakieś tam zebranie wiejskie
było — na temat właśnie tego, jak ja to widzę, co ja będę robił, jak będę radnym. To było...
reakcja była znudzenia. Kogo to obchodziło? Nic.
A gmina, jako całość, ma jakiś program na najbliższe lata?
— Program rozwoju? Znaczy — programy są zawsze, były zawsze i będą zawsze.
Z tego, co się orientuję, to głównym zamierzeniem na najbliższe lata w gminie jest
budowa oczyszczalni, budowa tego GOK-u... Jest to nierealne. Znaczy— jest to po prostu
zapis. Nie ma pieniędzy, i nie ma chęci działania nawet. Jak to wygląda, naprawdę
wygląda to w ten sposób, że pewne dokumenty muszą istnieć. Bo muszą, z założenia
muszą być. I po prostu tam się upycha wszystko, co ładnie brzmi. I to się po prostu
zatwierdzi, tylu za, a tylu przeciw, sprzeciwu z reguły teraz nie ma, z tego, co się
orientuję, to jest zatwierdzone, wysyłane do sejmiku samorządowego, chyba taki, o ile
pamiętam jest, i koniec. A później robią jakiś tam protokolik, jedna, draga komisja się
zbiera, trzecia komisja się zbiera, i stwierdza, że nie można było tego zrobić, bo zabrakło
środków, bo to, bo tamto. Sprawa jest adacta, zamknięta. Można mówić jeszcze, powiedzmy,
o chęciach. Ale chęci są tylko chęciami, ja też bym chciał wiele rzeczy (1/W, s. 26).
A czy ktoś kontroluje te wydatki?
— No, kontroluje to komisja rewizyjna. Byłem trochę czasu w tej komisji. Zrobiłem
chyba trzy razy zebranie tej komisji, papiery oczywiście, papiery były zawsze w idealnym
porządku, interesowało mnie co innego. Interesowała mnie na przykład kwestia umorzeń
wszelakich dla rolników, jakie są, przetargów robionych — bez przetargów, bo były takie
rzeczy, były robione sprzedaże nieruchomości, gruntów, działek budowlanych czy han
dlowych bez przetargów, mimo że był wymóg; ale zawsze były jakieś przepisy, zgodne
z prawem. Jest przepisów masa, wykluczających się wzajemnie, było to robione wówczas
zgodnie z prawem. Interesowało mnie przede wszystkim, w jaki sposób — znaczy, czy
są jakieś wyjątki dla radnych tej gminy. Czy radni wykorzystują swoje stanowisko? Takie
wyjątki były. Były w kwestii umorzeń podatków, sprzedaży gruntu, maksymalnych
obniżek — co leży w gestii, w mocy zarządu, i takie wyjątki były. I... jeżeli załóżmy, rada
stanowiła niewielki ułamek mieszkańców gminy, ułamek procenta, to w tych wypadkach
radni stanowili, powiedzmy, 40%. Czyli wykorzystywali to, że są radnymi. Wszystko się
odbywa zgodnie z prawem. Załóżmy, zarząd gminy ma prawo umorzyć rolnikowi poda
tek, i to od zarządu zależy, komu umorzy. Przykład — no, pierwszy z brzegu. Pierwszy
z brzegu, bardzo prosty. Jeżeli, załóżmy, ktoś kupuje ziemie, z Państwowego Funduszu
Ziemi, to wójt, załóżmy, może mu dać obniżkę, i później obniżkę jeszcze od obniżki.
O połowę. Jeżeli — znaczy, przepis jest bardzo ogólny — jeżeli pewne uwarunkowania
sprzyjają, bardzo ogólnikowy jest — to w sumie jest to zostawione w gestii zarządu
gminy. To jest to samo, co podatki: zarząd może się przychylić, ale nie musi. Może stąd
się właśnie wzięła propozycja ta, kierowana do mnie, o tych kilku świniaczkach rocznie,
nie wiem, żebym się przychylał, jako członek zarządu. Nie wiem. Ale fakt faktem, że była
(1/W, s. 27).
Ale nie można nic udowodnić?
— Nie. Nie ma żadnej możliwości. Zgodnie z prawem, nie ma żadnej możliwości. Był
jeden przypadek — o, właśnie ä propos Wójta... Jako odszkodowanie za mienie zabużań
skie kupił jakieś tam kilkadziesiąt hektarów ziemi nad jeziorem. I momentalnie zrobi
ło się coś takiego, że ta ziemia miała zmianę klasyfikacji grantu, z rolniczej na budowlaną.
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To było w momencie, kiedy jeszcze szefem Komisji Rewizyjnej był Przewodniczący
Komitetu Obywatelskiego. I on szukał po prostu czegoś, do czego można by się przycze
pić, autentycznie, nazywając to wprost. On chciał obojętnie co znaleźć, aby coś znaleźć.
I jedyna możliwość dojścia do tego, jakie ta ziemia miała przeznaczenie, jest to plan
zagospodarowania gminy. Bo tam jest dokładnie wyszczególnione, które poszczególne
rejony, działki, mają jakie przeznaczenie. Plan zaginął w gminie, i żeby było śmieszniej
— to samo było z planem w województwie. Nie ma planu. W tym momencie pojawia się nowy
plan, na którym ta ziemia, kupiona jako ziemia rolnicza — ma przeznaczenie budowlane.
W tym momencie działki, które kosztują normalnie, ziemia kosztuje, załóżmy, dwa miliony
— kosztuje kilkanaście-kilkaset milionów. Wzrasta — no, co najmniej kilkadziesiąt razy.
Ale — czy to jest niezgodne z prawem? Nie wiem, bo tego planu nie widziałem, plan był —
i nie ma. Znaczy, były dwa plany, duplikatw województwie, nie ma go. A później oczywiście
rada zatwierdza, że działki były budowlane. Znaczy, tuiystyczne, czyli że można na nich
budować jakieś tam domki letniskowe (1/W, s. 28).
Czy w gminie teraz działają jakieś partie polityczne?
— Żadnych. Absolutnie żadnych.
Nie szukają elektoratu żadne partie?
— Nie, na pewno nie.
A opozycja? W radzie nie, a poza nią?
— Znaczy, istnieje taka, powiedzmy, opozycja, jakby to nazwać — psychiczna,
intelektualna, umysłowa, nie wiem, jak to nazwać. Po prostu część ludzi stwierdziła, że
jednak można mieć rację. Można swoich poglądów bronić. Na tym — no, wyjść nie
najgorzej, to znaczy — nic się jemu nie stało, patrzcie, on był przeciwko temu, ale
spokojnie egzystuje. No i to jest w sumie, uważam, największa zasługa tej poprzedniej
rady, co była. Ludzie przestali się bać mówić, to jest jedna rzecz. Ludzie mówią w tej
chwili, nie wszyscy, ale mówią. Wtedy ludzie się bali, był autentyczny strach. I dlaczego
— właśnie, powtarzam jeszcze raz: gmina rolnicza. Już teraz nie zależę od tego, czyja
dostanę nawozy, przydziały, jakiś tam cement. Kiedyś tak było. Kiedyś każdy się bał.
Zresztą, nie tylko na wsiach, przecież to było wszędzie — zastraszenie. W tej chwili tego
już nie ma, znaczy, w tej chwili nie ma interesów, konfliktu interesów nie może być
między gminą, załóżmy, a rolnikiem. Wolny rynek.
A opozycja zorganizowana?
— Kółeczka towarzyskie. Znaczy, ja do nich nie należę, broń Boże, bo to jest bez
sensu. Ale są. Znaczy, jest to tego typu — siądźmy, przy wódeczce oczywiście, z tego co
ja się orientuję, bo jak mówię, ja w tym nie jestem — ponarzekajmy, rozejdźmy się i dalej
jest w porządku (1/W, s. 29).
Jak wygląda kontakt władz z mieszkańcami?
— Władz gminnych, tak? Znaczy — jest przyjmowany przez radę gminy zawsze plan
spotkań wójta z poszczególnymi sołectwami — po prostu narzucony z góry, więc to jest
automat, z własnej chęci tego się nie robi, nic nie jest robione, absolutnie nic. Jest robione
— bardzo fajnie było robione przede wszystkim z inspiracji gminy, czyli władz gminy,
zarządu, wójta — przed wyborami. Zapomniałem o jednej rzeczy (...), jeżeli załóżmy,
rolnik narzeka na cenę mleka bardzo niską, i dwa tygodnie przed wyborami przyjeżdża
Wójt z kimś tam z zarządu — i on mówi, że jeżeli zostanie wójtem, uruchomi mleczarnię,
która mu da za mleko nie dwa tysiące [starych złotych], ale cztery— to ten człowiek go
kocha. Minęły cztery lata — mleczarni nowej nie ma, a ceny spadają. I to jest jedyny
kontakt. Przez te spotkania wójta, które są narzucone, jakiś tam grafik jest. Przez radę,
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znaczy rada zatwierdza to, bo musi to być. Czy to jest obowiązek jakiś tam ustawowy —
nie wiem, jak to w dokumentach wygląda, nie orientuję się, ale coś takiego istnieje. Raz
w roku jest szef u ludzi.
Ludzie przychodzą na te spotkania?
— Z reguły pijani, żeby ponarzekać. Takie jest zainteresowanie.
Czyli nie ma go?
— Nie. Jak mówię — nie ma praktycznie żadnej więzi, nie ma żadnego tam
współdziałania miedzy mieszkańcami a gminą. Tak samo tutaj. Przychodzi połowa ludzi,
żeby posiedzieć, tam nudzić się, z reguły — stanie dla obecności.
To znaczy, że informowanie, nawet gdyby było, jest bezcelowe?
— Znaczy — są dwie rzeczy. Ze strony zarządu jest żadne, ale z drugiej strony, nawet
gdyby było, jest bezcelowe. Powinna być ta informacja ze strony gminy. Powinna być,
logicznie rzecz biorąc. Ale jej nie ma, bo jest bez sensu. Kiedyś były pretensje o to, że nie
wiadomo, kiedy są posiedzenia rady. Posiedzenia rady są jawne. Znaczy, mogą być tajne,
mogą być, ale tylko na wniosek radnego, po głosowaniu. To było tylko raz, jedyny, kiedy
dochodziło do takich ostrych bardzo ścięć słownych i groziło to sądami wszelakimi wręcz
i rękoczynami. Więc zrobiliśmy tajne posiedzenie rady. Raz. A wtedy była pretensja o to
właśnie, ludzie do mnie podchodzili, że oni nie wiedzą, kiedy, co i jak. Więc ja na radzie
oczywiście stwierdziłem, że — no, trzeba to robić, jakieś tam ogłoszenia przez sołtysów.
No, prosta droga, jedyna droga, logiczna. Było ogłoszenie — i też się nikt nie pojawił. To
nikogo nie interesuje. Znaczy — na samym początku, jeśli był ten podział głosów taki
bardzo, powiedzmy, zrównoważony — to ściągano klakę. Autentycznie. Wtedy przycho
dził jakiś tam dyrektor szkoły, szef kółka rolniczego, księgowa tam, nie wiem, z GS~u,
dosłownie na klakę dla władzy. Że ona jest dobra. Kupa śmiechu, przynajmniej dla mnie
to było śmieszne. Nie wiem, to było poniżanie tych ludzi, oni poniżali sami siebie i nie
wiem, jaki to miało sens. Ale tak było (1/W, s. 33).
A do radnego obecnego zwracają się ludzie?
— (...) Jeżeli są prace interwencyjne i radny — dla mnie to jest szczyt idiotyzmu —
podejmuje się pilnowania tych ludzi na pracach interwencyjnych — no to jest idiotyzm!
Dla mnie jest to nie do wyobrażenia w ogóle — jak można zlecić radnemu pilnowanie
ludzi na pracy interwencyjnej?! Przecież radny ma reprezentować tych ludzi w gminie,
na zewnątrz, ale nie ich pilnować! Za to [pilnowanie] bierze pieniądze, i to duże.
A w ogóle się wymienia między ludźmi jakieś informacje?
— Nie. To nikogo nie obchodzi, tak jak mówiłem na początku, nic, absolutnie. Znaczy
— jedynie w rozmowach towarzyskich, najlepiej po alkoholu, bo to na trzeźwo nikt nic
nie mówi — nie wiem, czemu to służy, bo ja w tych imprezkach nie uczestniczę. To jest
temat jeden jedyny wtedy — ponarzekanie na wójta, że jest kawał..., i takiego..., i to jest
wszystko. Potem się rozejdzie, mają wszyscy wspólne poglądy. Naprawdę, życie jakieś
tam polityczne, nazwijmy to, w mikroskali — nawet nie istnieje. Życie społeczne, pro
społeczne — też nie ma miejsca (1/W, s. 34).
A jest jakiś sposób, żeby to zmienić? Bo chyba ludzie powinni się angażować?
— Oczywiście tak. Tylko — mówimy cały czas o pewnych realiach, w jakich ja się
obracam, przynajmniej mieszkając tam. Są tam niesamowite antagonizmy, wielorakie
są, narodowościowe straszne. Przecież jeszcze kilkanaście lat temu dochodziło do tego,
że była wojna o były kościół ewangelicko-augsburski we (...) [wsi na skraju puszczy]
Przyznano go, dostali go prawosławni mieszkańcy tej wsi, mojej wsi. I wybijano witraże,
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robiono tam cuda, obrzucano to fekaliami i innymi rzeczami... Były tego typu rzeczy.
Wymyślanie komuś od Ukraińców czy od Polaczków... Jest tu bardzo silne.
Może być to zarzut przeciwko komuś?
— Znaczy, to jest w mentalności Polaka, że UPA była straszna, bo mordowała
Polaków. Fakt faktem, bywało to różnie. Ten mój dobry znajomy, szef służby rolnej, który
już nie żyje niestety, był Ukraińcem — i on nie mógł w dowodzie mieć imienia ukraiń
skiego. Po prostu zakazano, nie mógł. To była polityka państwa.
Ale w tym, co się dzieje między sąsiadami, ma to jakieś znaczenie?
— Oczywiście. Moja żona, która jest Ukrainką, braliśmy ślub w cerkwi — przecież
w szkole, szkole średniej wiedziały dwie koleżanki tylko, że ona jest Ukrainką. Po prostu
obawiała się tego, że wszyscy będą wiedzieli i będzie w jakiś tam sposób — no, nie
represjonowana, ale poniżana przez to.
A co się zmieniło po 1989 r.? Chyba jest większa aktywność?
— Znaczy, na pewno są rozbudzone, i bardzo dobrze, jakieś tam ambicje, że oni są
Ukraińcami czy Litwinami... Pretensja moja do moich teściów jest taka, że żona nie
potrafi mówić po ukraińsku, a powinna to umieć. Człowiek musi swoje korzenie znać —
i na pewno, już ci ludzie się mniej boją. Oni już się nie boją, o, w ten sposób. Ale
antagonizmy między różnymi grupami narodowościowymi są cały czas. Są antypatie
bardzo silne. Znaczy, wiadomo, stereotyp — Żyd to lichwa, Ukrainiec — to bandyta,
Niemiec — Oświęcim, to jest normalne, jest to bez sensu, ale tak jest.
I mimo sąsiadowania ze sobą stereotypy się nie zmniejszają?
— Nie! To jest inaczej, to jest tego typu, że — to jest Ukrainiec, to jest jakiś wyjątek,
ale generalnie to jest wszystko, są wyjątki, ale potwierdzające regułę. Problem ślubu jest
strasznie ważny w małżeństwach mieszanych. Normalnie się wyklina ludzi z ambony
czasami (1/W, s. 35).
Co to jest samorządność?
— No, sama nazwa wskazuje. Etymologia tego słowa, jak to się mądrze mówi. Sam
rządź — czyli sam możesz decydować o swoich sprawach.
Czy ta gmina jest gminą samorządną?
— Nie i nie będzie, póki się nie zmieni mentalność, bo to nikogo nie interesuje.
Znaczy, mieszkańcy są samorządni, każdy sam, tak oczywiście. Ale jako ogół — to raczej
nie będą nigdy, bo to nikogo nie interesuje! Były w Polsce przełomy różne, stany wojenne,
Gdański, Październiki, no — cuda. Tam się nic nie zmieniło. Nikogo to nie interesuje,
nikogo to nie obchodzi, tam nie ma polityki żadnej, tam nie ma zainteresowania
polityką. (...)
Co to jest demokracja?
— „Demos kratos” , władza ludu, o czym tu więcej mówić?
A w gminie?
— No — mniej więcej polega na tym, że ludzie wybierają swoich przedstawicieli, ci
przedstawiciele to radni. Demokracja w gminie jest, oczywiście, że jest. Tyle, że gmina
jest rządzona niedemokratycznie. Demokratycznie wybrana władza, reprezentacja gmi
ny, rządzi gminą niedemokratycznie, o, w ten sposób. Czyli defacto polega to tylko
i wyłącznie na wyborach. Bo dalej się demokracja kończy (1/W, s. 36).
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Demokratycznie wybrani radni przechodzą jakąś transformację?
— Jeżeli jest, załóżmy, w okręgu wyborczym 200 osób, które mają głosować, głosują
na radnego. I jeżeli przychodzi sesja rady pierwsza, na której jest wybierany wójt, i jeżeli
wyborcy z tego okręgu przynoszą swojemu radnemu listę 120-150, czyli w zasadzie 65%
wyborców wszystkich, którzy podpisali się pod petycją, że ma głosować na Przewodni
czącego KO i on nie głosuje na niego. Czy on działa zgodnie z wolą wyborców? — nie.
Robi się — dwa czy trzy dni wcześniej — ludzie robią zebrania z tym nowo wybranym
radnym właśnie. I on mówi, że oczywiście będzie głosował tak, jak chcą wyborcy, bo on
tę listę widział, z tymi ludźmi rozmawiał, on wie, że podpisy są oryginalne, żadnych
fałszerstw, ale głosuje inaczej. Przecież on w tym momencie wybrany jest demokratycz
nie, wybrany jest przez ludzi. Powinien działać zgodnie z wolą — powinien się utożsa
miać z tymi ludźmi — ale to jest nierealne. Powinien robić to zgodnie z wolą wyborców.
On tego nie robi. I tu się kończy demokracja.
A przy następnych wyborach ludzie go z tego rozliczyli?
— Akurat jego to... ludzie powiedzieli, że on nie będzie, bo wyszedł na świnię, bo
zrobił inaczej niż oni chcieli. Ale gdyby on się nie przyznał, że głosował inaczej — to on
byłby swój człowiek.
Co to jest dyktatura?
— Cały pic polega na tym — jest coś takiego jak psychologia tłumu, jeśli dobrze
pamiętam — polega to na tym, że ludzie mają robić to, co ty chcesz, i mają wierzyć, że
oni tego chcą. Jest to po prostu duża umiejętność, i tę umiejętność Wójt posiada.
Naprawdę. (...) Wójt mówi ludziom, jak oni maja myśleć — nie wprost, on mówi im,
w jakim kierunku — i ci ludzie przyjmują jego poglądy za swoje. I oni do śmierci będą
bronić tych poglądów. No, to jest sztuka. To jest dzika sztuka, naprawdę. Ja — czy bym
chciał to umieć — na pewno nie zaszkodziło by to nigdy nikomu. Czy to bym wykorzy
stywał — to już inna sprawa, do jakichś tam konkretnych celów swoich. Ale — warto to
umieć. Jest to kwestia rzucenia jakichś tam dwóch-trzech zdań — i później zmiany
tematu. I w tym momencie te zdania nie zamierają, one zaczynają własnym życiem żyć
— obrastać w pewne fakty. Tak to się robi. Kiedyś mnie bawiło straszliwie, ale to bawiło
mnie strasznie, po wyborach tych poprzednich, pięć lat temu, puszczanie takich malu
tkich ploteczek — i patrzyłem, jak ten mechanizm funkcjonuje. Załóżmy, że ktoś tam coś
tam zrobił. I ja się dowiaduję za trzy dni, od kogoś tam z boku całkowicie — „słuchaj, ty
słyszałeś?” — „co?” — „a, że on zrobił to, to i tamto” . I się okazało, że on zrobił 200
razy więcej. Momentalnie. Tak to wygląda (1/W, s. 37).
Wójt to umie wykorzystywać?
— Tak. On nie tylko, bo to jest pewna grupa tych — jak mówiłem, to jest zawód
„działacz społeczny”, dosłownie. Już naprawdę, oni w tym ogniu walki, jak to się kiedyś
ładnie mówiło, oni się już w tym obsmażyli dokładnie z każdej strony i wiedzą, jak to
robić. Właśnie tak to było robione z Przewodniczącym KO. Fakt faktem, on tam kawałka
pola nie siał, coś tam mu wylewało, woda wylewała. No i siać tego nie było sensu, to
samo mam u siebie. I w tym momencie jest plotka — zobaczcie, co on robi, tam ziemia
nie obsiana, to nie rolnik. I momentalnie to rośnie. I w tym momencie on może mówić
każdemu po kolei, dlaczego on tego nie robi — to nic nie da. I to jest taki mechanizm.
Fakty mają małe znaczenie, większe znaczenie ma...
— ...pomówienie, plotka. Oczywiście (1/W, s. 38).
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Komentarz
Rada Gminy i radni. Opozycjonista w swej relacji ukazuje samowładnego
Wójta i bezwolną radę, bezrefleksyjnie przychylającą się do wszelkich jego
pomysłów. Przyczyną jest niekompetencja radnych i niezdolność do samodziel
nego myślenia. Interesuje ich tylko tytuł radnego i związane z nim profity. Ich
aktywność kończy się po wyborach. Wówczas przestają być reprezentantami
wyborców, a stają się cząstką lokalnego aparatu władzy. Radni nie cieszą się
zaufaniem społeczności. Nieufność dotyczy zarówno możliwości, jak i chęci
działania dla dobra wyborców. Radni skupiają się na dążeniu do własnych
korzyści przy pomocy niezbyt uczciwych metod. Lojalność wobec wyborców nie
jest ich mocną stroną.
Nasz rozmówca z własnego doświadczenia wie, że w sytuacji braku funduszy
radny niewiele może zdziałać. Staje się figurantem. Wspominając nieskutecz
ność swoich poczynań na forum rady w latach 1990-1994 przyznaje, że swoją
działalność ograniczył się do pomocy charytatywnej na rzecz najbiedniejszych.
Wybór takiej drogi traktował jako dowód bezsilności oraz chęć wytrwania blisko
ludzkich spraw.
Opozycja w radzie 1990-1994, wybory 1990 r., prasa lokalna. Założycielami
Komitetu Obywatelskiego byli ludzie, którzy podobnie jak Opozycjonista przybyli
z dużych miast, mieli wyższe wykształcenie i wierzyli, że są w stanie stworzyć
stronnictwo alternatywne wobec ekipy Naczelnika. Pierwsze wolne wybory
samorządowe „to był entuzjazm dziki, (...) fala wolności i demokracji” . O kam
panii wyborczej mówi, że była to walka obustronnych pomówień i oszczerstw,
prowadzona z udziałem dwóch zwalczających się gazet lokalnych. Opozycjonista
z rozżaleniem opisuje rozpad grupy skupionej w 1990 r. wokół Komitetu Oby
watelskiego. Pokazuje, jak krok po kroku opozycjoniści zmieniali poglądy.
Dotkliwym ciosem była zwłaszcza zmiana przekonań przewodniczącego rady,
na co potrzebował godziny — jak twierdzi autor wypowiedzi. Przyczyn tych
„przemian wewnętrznych” upatruje w niezwykłej skuteczności zabiegów Wójta,
który różnymi metodami starał się osłabić wrogi mu obóz. Oceniając ten okres
autor relacji uważa, że największym osiągnięciem opozycji było udowodnienie,
że władzę można krytykować, jest to działanie konstruktywne, a jego konse
kwencje nie są dramatyczne.
Obecnie opozycja w gminie ogranicza się do „psychicznej, intelektualnej,
umysłowej czy jak to nazwać”, unikającej zorganizowanych form, składającej się
z „kółeczek towarzyskich” , narzekających przy wódce na władze gminne.
Wybory lokalne 1994 r. Obserwując kampanię wyborczą w wyborach samo
rządowych 1994 r. Opozycjonista stwierdza, że miernikiem skuteczności kandy
data są przede wszystkim jego dotychczasowe sukcesy gospodarcze. Nie jest
istotne to, co mówi, wieloletnie doświadczenie nauczyło ludzi ostrożnego trak
towania deklaracji. Ważne, jakim jest gospodarzem. W efekcie dobry rolnik
zawsze będzie preferowanym kandydatem do funkcji radnego. Dlatego niespraw
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ność gospodarcza Przewodniczącego Komitetu Obywatelskiego dyskwalifikowała
go społecznie bardziej niż posądzenia o prywatę i korumpowanie radnych, jakie
krążyły wokół Wójta — doskonałego rolnika.
Kandydat na radnego najczęściej zabiega o poparcie w czasie indywidualnych
spotkań towarzyskich. Mile widziane są też wszelkie chwyty „pod publiczkę” ,
jak podwożenie wyborców samochodem kandydata do punktu wyborczego,
goszczenie rodziny, po to by potem zagłosowała na swego przedstawiciela, czy
obiecywanie sąsiadom i znajomym wódki po wygraniu wyborów. Opozycjonista
mówi o tych praktykach z rozżaleniem i ubolewaniem, widząc w nich nieule
czalną patologię życia publicznego.
W ójt. Opozycjonista ma do Wójta stosunek ambiwalentny. Szanuje jego
wiedzę, talenty dyplomatyczne, umiejętność kierowania gminą i niezwykłą sku
teczność. Z zazdrością mówi o tym, że Wójt potrafi tak przedstawiać swoje
projekty, iż wkrótce radni i mieszkańcy uważają je za własne. Podkreśla inteli
gencję, racjonalność i logikę myślenia Wójta. Dzięki tym cechom można się z nim
porozumieć mimo zasadniczej różnicy poglądów. Docenia też jego działania na
rzecz pomocy najbiedniejszym i chęć poprawy warunków życia ludzi. Podkreśla
jego gospodarność, dostrzegając zadbanie i porządek w gminie
Natomiast z niechęcią odnosi się metod stosowanych przez Wójta, uważa je za
niehonorowe i brzydzi się nimi. Także część działań Wójta ocenia jako nieetycz
ne, choć zgodne z prawem, o czym przekonał się pracując w Komisji Rewizyj
nej. Większość zarzutów, które formułuje, ma charakter ocen moralnych. Nie
podoba mu się też autorytaryzm Wójta, uważającego gminę za swoją własność.
Urząd Gminy. Pracę i postawę urzędników Opozycjonista ocenia pozytywnie.
Problem w tym, że ludzie ze wsi boją się urzędników i urzędu, nawet jeśli działa
prawidłowo. Ten strach jest dowodem na to, jak bardzo czują się obco we własnej
gminie.
Społeczność. Społeczność w ogromnej mierze składa się z drobnych, słabo
prosperujących rolników, bezrobotnych pracowników zlikwidowanych PGR-ów,
bezrobotnych pracowników leśnych i robotników z drobnych zakładów, które
nie odnalazły się w nowym systemie gospodarczym. Są to ludzie biedni, niewykształceni, zacofani — „to jest Polska В (...) za tą wsią to ptaki zawracają (...)
tu jest koniec świata” . Życie tych ludzi jeśli zmienia się, to na gorsze. Marazm
i powszechne pijaństwo. Trudno im pomóc, bo wywalczona przez radnego dota
cja na dzieci i tak „idzie na przelew” , jednakże trudno ich oskarżać o brak
przedsiębiorczości, przy zupełnym braku kapitału niewiele mogą zdziałać. Opo
zycjonista marzy o nawiązaniu przez gminę kontaktu z gminami na Zachodzie,
żeby nastąpił przepływ innych wzorów życia, żeby ludzie „zobaczyli, że można
żyć normalnie” .
Sprawy gminy nie interesują mieszkańców. Na spotkania z Wójtem przycho
dzą nielicznie, najczęściej nietrzeźwi. Na trzeźwo by się nie odezwali, potrzebują
coś wypić na odwagę. Ta obserwacja wiele mówi, o tym jak bardzo relacja
pomiędzy społecznością a władzą lokalną nacechowana jest nieufnością i wsparta
przekonaniem, że zwykły rolnik nie ma żadnego wpływu na życie gminy.
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Dlatego jeśli narzekają na władzę, to prywatnie, w domu, przy kieliszku. Publicz
nie nikt się nie wychyli, a Wójta poprą, bo jest ten sam od lat i już do tego
przywykli.
Ta milcząca społeczność jest mocno zantagonizowana. Animozje narodowo
ściowe były konsekwentnie tłumione przez władze PRL. Dlatego ujawniały się
zawsze w sposób nieformalny: jako wyzwiska wykrzyczane na wsi po kielichu,
jako obelgi w szkole. Teraz ludzie odważniej ujawniają swoją religijność czy
narodowość. Mimo to wzajemne niechęci nie wygasły.
Samorządność. Samorządność jest w tej wypowiedzi rozumiana podobnie
jak w relacji Przewodniczącego Komitetu Obywatelskiego, jako zaangażowa
nie się ludzi w sprawy publiczne. Opozycjonista jest przekonany, że tylko wzięcie
spraw w swoje ręce może uczynić mieszkańców gminy samorządnymi. Ze smu
tkiem stwierdza, że nie ma na to żadnej nadziei, ponieważ „tu nic nikogo nie
interesuje, nikogo to nie obchodzi” .
Demokracja. Opozycjonista uważa, że wybory do władz gminnych są demo
kratyczne. Cóż, gdy na tym „demokracja się kończy. Demokratycznie wybrana
władza, reprezentacja gminy, rządzi gminą niedemokratycznie”. Po wyborach
demokracja zmienia się w autokratyczne rządy Wójta, sprytnie manipulującego
radnymi.
Polityka. Autor wypowiedzi często używa odniesień do polityki w skali
państwa: „rada to jest taki mały sejm” , zarząd rady gminy nazywa lokalnym
rządem, Wójta trafnie porównuje do premiera, a lokalne stronnictwa nazywa
partiami. Zabieg ten stosuje, żeby lepiej wytłumaczyć sprawy życia polityczno-publicznego w gminie. Umiejętność poruszania się swobodnie w skali mik
ro- i makropolityki świadczy o jego szerokich horyzontach.
Działacz społeczny. Jak uważa Opozycjonista, termin ten wywodzi się z cza
sów działaczy PZPR i oznacza raczej zawód, czyli aktywność, za którą się bierze
pieniądze i w czasie której człowiek uczy się nieetycznych metod forsowania
własnych celów. Nazywa to „opieczeniem w ogniu walki” .
Poglądy Opozycjonisty są wyważone. Potrafi docenić zasługi Wójta, choć nie
akceptuje jego metod działania. Myśli niezależnie. Ma ciekawy stosunek do
społeczności, będący mieszaniną współczucia i krytyki, zwłaszcza za pijaństwo.
Sprawia wrażenie człowieka głęboko rozczarowanego gminnym życiem polityczno-publicznym.
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Radny-Stronnik Wójta
o gminnym życiu publicznym

Radny-Stronnik Wójta — rolnik, po czterdziestce, wykształcenie wyższe niepeł
ne. Właściciel dobrze prosperującego gospodarstwa hodowlanego. Od kilku
kadencji jest radnym. W 1981 r. należał do „Solidarności” Rolników Indywidu
alnych. Obecnie należy do PSL.

Relacja Radnego-Stronnika Wójta
Pytanie badacza: Czy pan załatwiał jakieś sprawy w Urzędzie Gminy?
Odpowiedź Radnego-Stronnika Wójta: — Ostatnio, tak. Drobna wymiana ziemi
między mną a gminą. Pod drogi. I załatwiliśmy.
Jaka jest organizacja urzędu, jak pan ocenia ich pracę?
— To znaczy, zastrzeżeń nie mam. Wiem, na czym polega ich praca, jaka jest
organizacja, jakie wydziały. (...) Zmniejszyło się zatrudnienie. Gdyby była ta kompute
ryzacja, to na pewno by było łatwiej. Zresztą to dotyczy nie tylko naszej gminy, ale
wszystkich. Urzędniczki na pewno mają więcej pracy, chyba mniej jest tych pań.
Jakie cechy powinien mieć dobry urzędnik?
— Przede wszystkim powinien być miłym i kompetentnym, tzn. być zorientowanym,
co może załatwić, czego nie może. Konkretnie udzielać odpowiedzi. W tych zmieniają
cych się stale przepisach, żeby on był na bieżąco.
Do kogo pan zwróciłby się z problemem: do urzędu, do radnego czy do wójta?
— Jeśli ta sprawa dotyczy bezpośrednio mnie, to albo do wójta, albo do sekretarza,
a on mnie już dalej powinien pokierować.
Jakie są zadania radnego?
— Przede wszystkim patrzeć na dobro gminy, mieszkańców, wyborców. Ułatwiać
życie środowisku. Bo z początku to taka ciekawość była, a potem to widząc to zagubienie
tych ludzi, powielające się problemy tych ludzi i moje, ponieważ rozwiązuję swoje
problemy, to robię to także przy okazji dla tych ludzi. Może tak ogólnie — jestem radnym.
Bo nigdy nie załatwiałem czegoś dla siebie, dlatego że mi się należy, bo jestem radnym,
a reszta to mnie nie obchodzi. Akurat teraz z mojej inicjatywy jest robiony projekt
wodociągowania kolonii. Problemem są cały czas te drogi nieszczęsne, nie mówiąc już
o telefonach. Następnie no... Cały czas polepsza się nawierzchnię dróg. Tak naprawdę
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trudno. Niektórzy radni to na sesji wstają, że na ich drodze jest dziura, trzeba załatać.
No i łata się tą dziurę. Jakiś czas jest spokój. Moim zdaniem trzeba wyciągnąć takie
problemy ogólnospołeczne, a nie jednostkowe. Wójt podjął inicjatywę, tu trzeba mu
przyznać rację, to znaczy przejęcie szkół. Przecież to rada decyduje, czy mamy przejąć
czy nie. Wójt wychodzi z propozycją. Przejęliśmy, nie żałujemy. Czy przejęcie gospodarki
komunalnej. Przecież to pierwsza w Polsce gmina, co przejęta służbę zdrowia. Profesor
Religa tu był nawet. No, ja myślę, że to jest bardzo duży plus. No rzeczywiście, ta opieka
jest bliżej tego mieszkańca. Bo tak to myśmy dostali tylko te pieniążki z budżetu, które
przysługują na głowę statystycznego Polaka, a ponieważ rolnicy bardzo mało korzystają
z tej służby zdrowia, to jak ktoś tam pojechał do specjalisty, musiał i z pól roku czekać.
W tej chwili okulista przyjeżdża dwa razy w tygodniu, laryngolog przyjeżdża, ultrasonograf
jest w gminie. Ogólniak został utworzony, za rok pierwsza matura. Poziom jest na pewno
trochę niższy, niemniej dla ludzi to lepiej, niż posyłanie dzieci do (...) [Dawnego Miasta
Powiatowego]. Wiele spraw jest na pewno robione na wyrost, no ale tak się kiedyś robiło...
No na przykład ten nieszczęsny Gminny Ośrodek Kultury. Słuszność była ze szkołą.
Polikwidowało się te szkoły, bo ośmiu uczniów uczęszczało i dla nich trzeba było
przynajmniej cztery osoby personelu. A do ludzi to ciężko dociera. Było wiele kontrower
sji, wiele przeciwności. Wielu jest takich opozycjonistów. Pomysłów jest mnóstwo, gorzej
z realizacją, bo to musi się trzymać kupy (31/W, s. 1).
Jak wyglądały wybory radnych? — Wiem, jaki ja program prezentowałem ludziom.
Ja mówiłem wprost, że nie chcę kandydować, no bo zawsze są dwie strony tego. Po prostu
czasy się zmieniły, to trochę czasu pochłania. No, są te dniówki stracone, które trudno
nadrobić. To żaden interes jest. No, ale jeżeli można pomóc ludziom... Chociaż oni nie
zawsze, to rozumieją, ale to inna sprawa. Zdecydowałem się na to tylko dlatego, że sami
przyjechali i poprosili mnie o to. Ja powiedziałem, że niczego nie obiecuję. Co będę mógł
załatwić to przede wszystkim nie będę obstawał za jednostką, jeżeli to będzie ze szkodą
dla innych. Po prostu widziałbym ten problem szerzej.
Czy byt ktoś jeszcze kandydatem? — Byt tu jeden rolnik z tej wsi. Z tego co się potem
dowiedziałem, to rzeczywiście było kilku takich... Zresztą bardzo dużo zadziałała osoba,
która w ubiegłej kadencji chciała być wójtem. I to taka osoba, której się w życiu nic nie
udawało. Przyszedł tutaj, a jego powołanie to być wójtem. I gdyby on został, no to teraz
ludzie doceniają, że byłyby bardzo duże szkody. No bo radzić, to bardzo łatwo... Po prostu
ludzie mnie wybrali. To znaczy tamta osoba była popierana przez szereg osób, które jej
robiły kampanie, niektórym teraz przykro może, ale ja w takie niuanse to się nie bawię,
po prostu.
Jaki powinien być dobry radny?
— Być bardzo dobrym organizatorem, koordynatorem. Widzieć szerzej aspekty,
problemy regionu. Czy powinien mieć szerokie znajomości? I tak, i nie. Dlatego że z tego,
co się orientuję, to dzięki temu dużo się załatwia. Ale raczej powinno się dać załatwić
wszystko prościutko i oficjalnie. Praktyka jest inna. Ja nigdy nie lubiłem korzystać ze
znajomości, dochodziłem do tego, co mi się słusznie należy.
Czy wójt jest urzędnikiem, czy przedstawicielem mieszkańców?
— Wójt jest bardzo dobrym organizatorem i przede wszystkim urzędnikiem. Znając jego
mogę to powiedzieć. No, powinien być przedstawicielem mieszkańców. No, chyba tak jest.
Czym się powinien zajmować wójt?
— Rozwiązywać problemy związane z gospodarką gminy. Także powinien widzieć
dobro mieszkańców, dobro regionu. Dla nich powinien to robić, a nie dla jednostek.
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Jak obecny Wójt wypełnia swoje obowiązki, czy ma jakieś osiągnięcia?
— Osiągnięcia to... Osobiście to co robi, podoba mi się. Może to są niuanse, na które
każdy znalazłby swoje rozwiązania, ale sam muszę przyznać, że jest bardzo pracowity.
Bardzo dużo czasu poświęca na własne inicjatywy. Jest bardzo odważny, no bo przejęcie
służby zdrowia, no to potrzeba troszeczkę odwagi — czy mi to wyjdzie? No bo gdyby to
nie wyszło, to wie pani... Jest bardzo przedsiębiorczy i bardzo odważny. To są pozytywne
cechy. Zna ludzi bardzo dobrze, ich problemy bardzo dobrze. Bo on przedtem pracował
w służbie rolnej i zna teren. Wie, jak kto gospodarzy tutaj (31/W, s. 2).
Czy umie pozyskać pieniądze na inwestycję?
— Stara się i umie. Wiem, jakie targi były z tą służbą zdrowia. Ile mu oferowano, a ile
uzyskał. Czy wójta powinni wybierać wszyscy mieszkańcy, czy radni?
— No raczej radni. Bo radnych wybierają wyborcy, a radni powinni, ponieważ
mieszkańcy ich wybrali, to powinni mieć uprawnienia do wyboru zarządu i wójta.
Kto był kontrkandydatem obecnego Wójta w wyborach?
— To znaczy... to właśnie mój sąsiad był. To ta osoba, której się nic nie udawało,
a ponieważ znam tę osobę bliżej, zawarliśmy bliższe kontakty. Nie wiem, chyba zaczę
ło się od tych rad. Jakiś element nieporozumienia wszedł między nas. Nigdy się z tym
człowiekiem nie zgadzałem, ale to nie przeszkadzało utrzymywać kontakty. On miał
swoje przekonania, ja miałem swoje.
Dlaczego nie przeszedł?
— Miał kupę szalonych pomysłów, których nie zrealizował we własnym gospodar
stwie, które po prostu z jego opowiadań znam, a przeszłość z opowiadań jego matki.
No, ja przede wszystkim wyznaję taka zasadę: jeżeli człowiek coś sobą przedstawia, no to
można mu cos powierzyć. A są tacy, którzy nie przedstawiają sobą żadnych wartości. No to
jak można mu powierzyć tak odpowiedzialne stanowisko. On nie był dobrym gospoda
rzem, tylko coś tam potrafił mówić. A w dzisiejszych czasach to każdy potrafi mówić.
Dlaczego wygrał obecny Wójt?
— On był najlepszy z tych osób, które kandydowały. Ja nie jestem za tym Wójtem
akurat, tylko też mówię: przedstawcie mi osobę, która będzie lepsza od tego Wójta, wtedy
będziemy rozmawiali na ten temat. A nie zmiana dla zmiany.
Co by pan zrobił w gminie, gdyby został wójtem?
— Przede wszystkim ja bym nie został wójtem. Ja nie wiem, co bym zrobił. Naprawdę.
Jakie są kompetencje wójta i rady?
— No... Wójt przedstawia problemy, hierarchizuje je. Wójt powinien przedstawić
sposób rozwiązania tych problemów, zająć się rozwiązaniem tych problemów wraz
z zarządem. Bo cały czas mówimy o wójcie, a to przecież wspólnie myślą.
Czy radni powinni być podporządkowani wójtowi, czy wójta należy podporząd
kować radzie?
— Nie wiem. Wójt jest podporządkowany radzie. Radni powinni przedstawić swój
punkt widzenia na dany problem, wójt swój punkt widzenia. Rada powinna zadecydować.
Wydaje mi się, że w praktyce to co radni mogą powiedzieć o tych problemach gminy na
co dzień? Na radzie wójt przedstawia te problemy i wtedy rada akceptuje lub nie
akceptuje. Myślę, że radni powinni decydować, co jest dobre dla gminy (31/W, s. 3).
Jak się układa współpraca Wójta z radą?
— Myślę, że dobrze. Wiem, że są różne wizje na temat gminy.
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Czy byty przedsięwzięcia ostro dyskutowane?
— No, dosyć ostre przy służbie zdrowia. Część była przeciw. Ostatnio dotyczyło to
zaciągania kredytu na budowę szkoły we (...) [wsi, w której mieszka Wójt]. No bo mówią,
że to Wójt tam mieszka i to dla Wójta ta szkoła potrzebna. A to wcale nieprawda. Swoje
dzieci wykształcił już. Ta szkoła jest rzeczywiście w fatalnym stanie. No, powoli te
inwestycje trzeba realizować. Niemniej nie we wszystkich miejscowościach naraz. Bo
były właśnie tego typu pytania. Dlaczego (...) tam? No, ale nie rozwiążemy problemu
w ten sposób, zaczynając i tu i tam. Radni stawiają się Wójtowi. W tamtej kadencji były
próby usunięcia Wójta. Ale w tamtej radzie była grupa z Komitetu Obywatelskiego, która
naobiecywała ludziom bardzo dużo w swojej kampanii. A dopiero potem to wyszło na
jaw — i chodzili ludzie z pretensjami. Znam te osoby. Imano się różnych sposobów,
różnych środków. Tak właśnie było, że patrzono na te sprawy przez pryzmat własnych
interesów.
W jakich przedsięwzięciach Wójt by! inicjatorem, a w jakich rada?
— To znaczy... Tak dużo było tych spraw... Są sprawy wysuwane przez radnych i one
są stale umieszczane w harmonogramie prac.
Jaki jest program działania gminy na lata bieżące?
— Nie ma tak, żeby... Te problemy, które trzeba rozwiązać, to wynikają sukcesywnie,
na wiejskich zebraniach. Wnioski z tych zebrań są potem analizowane. (...)
Jakie partie polityczne działają w gminie?
— Wiem. Działają. Sam jestem w partii politycznej PSL. Jakiś ZChN chyba jest. Był
Komitet Obywatelski, „Solidarność” Rolników Indywidualnych.
Czy partie zabiegają o wyborców?
— Może, ale to przeważnie w czasie wyborów. Kiedy ja startowałem do wyborów,
to dopiero po jakimś tam czasie PSL mi zaproponował. Z ramienia PSL nie, ale z ramienia
mieszkańców się zdecydowałem.
Czy istnieje w gminie opozycja?
— Wiem, że istnieje, że coś tam montują, ale naprawdę nie interesuję się. Była jakaś
tam opcja przed wyborami na wójta [w 1994 r.]. Zmierzyli swoje siły, zobaczyli, że nie
mają szans i odstąpili od tego. Bo niektórzy to ukrywają, no... Są przeciw, ale ukrywają.
Na radzie są zgłaszane różne uwagi, dochodzimy do konsensusu, dochodzi do głosowa
nia a oni nagle są przeciw. Może nie dorośli jeszcze do tego... To takie żenujące.
Dlaczego wybory do rad przed 1989 r. określa się jako sterowane?
— Nie wiem, czy one rzeczywiście były sterowane, wiem, jak to się konkretnie
odbywało w moim okręgu. Było zebranie wiejskie, były przedstawiane sprawy. Wiele było
rzeczywiście zbędnych na przykład gospodarka sterowana np. przydziały na ciągniki.
Wtedy wybierało się ludzi, którzy coś chcą zrobić. Zresztą widać to chyba po naszej
gminie, że coś tam osiągnęła. I czy przedtem, czy potem. No, przedtem to taki pomysł
dosyć dobry był, który Wójt też przejął. Budowę domu nauczyciela, budowę domu
rencistów, rozbudowa tej szkoły, zaczęto robić tam kontrowersyjny GOK. No, ale wtedy
można było wyciągnąć pieniążki — to były właśnie pieniążki sterowane.
Jakie były dawniej źródła dochodów gminy?
— To było wszystko z góry.
Kto decydował o ich wydaniu?
— Naczelnik przedstawiał, rada akceptowała. (...)
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Jaki był zakres kompetencji rady?
— Na pewno nie tyle jak obecnie, ale miała do powiedzenia dużo rzeczy.
Zakres kompetencji I sekretarza PZPR?
— Pamiętam, kto był. Kilku sekretarzy. Po pierwsze załatwianie skarg. Ludzie mieli
do kogo iść na interwencję. Byiy bardzo ciężkie rozmowy z sekretarzami i z wójtem.
Wiem, że się często droczyli, chociaż po jednej linii partyjnej. Ale Wójt cały czas widział
to dobro gminy i chciał jak najwięcej zrobić. Starali się przepychać, że sekretarz to niby
ważniejszy (31/W, s. 5.).
Czy obecne wybory są całkowicie wolne?
— Według mnie całkowicie wolne. Ci kontrkandydaci mieli swoich mężów zaufania.
Te komisje były ustalone na poprzedniej radzie. Kto miał zastrzeżenia, to mógł się
wypowiadać. To jest tak mata społeczność, że wszyscy się znają.
Co może pan powiedzieć o organizacjach w gminie przed 1989 r.?
— Znam tych ludzi i „Solidarność” Rolników Indywidualnych, to wiem, w jaki sposób
to się odbywało. Między innymi my z kolegą byliśmy związani z jej zakładaniem. Ona
była zawieszona w stanie wojennym i potem została reaktywowana. Na to już zebranie
ponownie powołano osoby, które sobie chciano dobrać. Nas już nie zaproszono. To jakoś
odbywało się bardzo po cichu, bardzo tajemniczo. Weszli tam ludzie, którzy chcieli swój
program lansować, tylko że źle zmierzyli realia, jakie są.
Czy radny jest działaczem społecznym?
— Oczywiście, że społecznym.
Kto konkretnie jest działaczem społecznym?
— No to teraz te osoby z tej pomocy społecznej w gminie. No, działaczem społecznym
jest wójt, zarząd.
Czy działacze „Solidarności” byli działaczami społecznymi?
— Po części tak, ale oni preferowali bardzo dużo swoich partykularnych interesów.
Po prostu to była wyraźna walka o stołki.
A działacze PZPR?
— To znaczy trudno ich tak nazwać, skoro brali za to, im płacono.
A czy działacze obecnych partii są działaczami społecznymi?
— Już chyba raczej nie. Przykład idzie z góry. To jest cały czas walka o konkretne
profity. Cechy idealnego działacza społecznego.
— Wie Pani, to się w tej chwili wszystko zmienia. Jak już ludzie mówią, że się ksiądz
za pieniądze modli.
W jaki sposób władze informują mieszkańców o programie działania?
— Są zebrania. Teraz przez sołtysów, przez radnych mieszkańcy są informowa
ni. Zresztą teraz to już mieszkańcy starają się rozwiązywać problemy we własnych
zakresach.
Czy zdaniem pana informacja jest dostateczna?
— Myślę, że tak. No bo ktoś, kogo te problemy rzeczywiście interesują, jest w stanie
się dowiedzieć.
Czy radny spotyka się z wyborcami?
— Ja indywidualnie, to ludzie mi mówią. A specjalnych spotkań nie organizuję.
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Czy sesje rady są otwarte?
— Tak, są otwarte. Są zapraszani sołtysi i mieszkańcy. Bardzo rzadko uczestniczą.
Frekwencja jest bardzo słaba.
Gdzie wymienia się najwięcej informacji?
— Skupy mleka. Ja nie odwożę mleka, więc moje kontakty są raczej takie indywidu
alne. Kiedy mnie odwiedzają sąsiedzi. No i przed kościołem.
Czy mieszkańcy angażują się w sprawy gminy?
— Chyba raczej mało się angażują. Jeżeli się angażują, to jeśli widzą dobro obopólne
(31/W, s. 6).
Czym jest samorządność w gminie?
— Już ta gmina to trochę zatraca na tej samorządności. Bo rzeczywiście są zakładane
takie ramy na tą samorządność, że my możemy... ale tylko w tych ramach. A samorząd
ność to jest to, na co sama nazwa wskazuje. Jeżeli gmina może cos zrobić i nie musi
kogoś tam pytać. Ma pieniążki i robi.
Czym jest demokracja?
— Wolność słowa, wolność wyznania, podejmowania decyzji. Czy jestem z tego
zadowolony? Raczej tak.
Czym jest dyktatura?
— Sama też nazwa wskazuje, to jest narzucanie swojej woli, dyktowanie tego, co mają
robić, a czego nie. A czy gmina była taka... W wielu przypadkach na pewno. To było takie
pomieszane, ta dyktatura z samorządnością. No bo była jakaś wyznaczona kwota, jeżeli
nie była ona wykorzystana, to po prostu przepadała. Gdy gmina była mato gospodarna,
to pieniążki uciekały. Były pieniądze, ale nie zawsze wykorzystywano je dobrze.
Co się zmieniło?
— Przede wszystkim zmieniło się podejście ludzi do zagadnień. Stajemy się społe
czeństwem bardzo materialnym. Patrzymy, za co płacimy. Jakość przede wszystkim. Że
jak już coś jest robione, to ma być robione dobrze. No i to są pozytywne cechy. Przede
wszystkim trzeba uczyć się gospodarzyć. Nie wszyscy to rozumieją, ale widać już tą
gospodarność (31/W, s. 7).

Komentarz
Rada Gminy. Autor tej wypowiedzi zna Ustawę o samorządzie terytorialnym
i przedstawia relację między radą a Wójtem, tak żeby była zgodna z intencją
Ustawy. Według niego Rada Gminy pełni funkcje decyzyjne, jakkolwiek to Wójt
przedstawia problemy i hierarchizuje je. Często Wójt przedstawia też sposób
rozwiązania problemów. Wójt jest podporządkowany radzie — twierdzi — choć
w praktyce to cóż radni mogą powiedzieć o tych problemach gminy na co dzień.
Według Stronnika Wójta radny powinien dbać o „dobro gminy, mieszkańców,
wyborców” . Jego funkcję postrzega nie tyle jako reprezentowanie interesów
wyborców, co raczej jako rodzaj opieki, pomocy. Sam podjął się społecznej pracy
radnego, „widząc zagubienie tych ludzi” . Swoją działalność uważa za działal
ność społeczną, podobnie jak funkcję radnego w ogóle. Ta działalność nie
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przynosi korzyści: „to trochę czasu pochłania (...) dniówki stracone (...) to żaden
interes jest” . Podobnie widział tę sprawę Zwolennik Wójta, a zupełnie inaczej
przedstawiciele opozycji.
Mówiąc o kondycji radnego podkreśla istotny element, jakim jest konieczność
zmiany punktu widzenia po wejściu kandydata do rady. Radny powinien od tej
chwili myśleć w kategoriach całej gminy, a nie wsi czy jednostek. Sam deklaruje,
że kandydując od razu zapowiedział wyborcom: „przede wszystkim nie będę
obstawał za jednostką, jeżeli to będzie ze szkodą dla innych”. Radny musi
„widzieć szerzej” . Te sformułowania odnoszą się do pojawiających się w rozmo
wach zarzutów, że Radny nie forsuje na sesjach rady interesów swoich wyborców
i posłusznie akceptuje propozycje Wójta, nawet jeśli są niekorzystne dla wsi,
którą reprezentuje. Charakteryzując swoją relację z wyborcami Radny przyznaje,
że ogranicza się do okazjonalnych, indywidualnych kontaktów z wyborcami
i „specjalnych spotkań nie organizuje” .
Opozycja. Opozycja w radzie 1990 1994 wywodziła się z „Solidarności”
Rolników Indywidualnych. Do rolniczego ruchu z roku 1981 dołączyli ludzie
przybyli do gminy z zewnątrz, którzy próbowali w 1990 r. zastąpić naczelnika.
Wówczas dawni członkowie „Solidarności” Rolników Indywidualnych wycofa
li się z działalności. Uważa, że celem przybyszy było uzyskanie stanowisk
we władzach gminnych. Aby to osiągnąć stosowali różne, niegodne strategie,
przede wszystkim obietnice bez pokrycia. Mieli na celu jedynie własne korzyści,
a nie dobro gminy. Była to zwarta, zamknięta grupa — „osoby dobrane” .
Opozycję w radzie 1994-1998 określa jako ukrytą, niezorganizowaną
i tchórzliwą: „coś tam montują, (...) była tam jakaś opcja przed wyborami na
wójta zmierzyli swoje siły, zobaczyli, że nie mają szans, odstąpili od tego, (...)
niektórzy są przeciw, ale ukrywają to” .
Wójt. Zdaniem Radnego-Stronnika Wójta Wójt zgłasza projekty, hierarchizuje je, przedstawia sposoby ich rozwiązania i rozwiązuje je. W swoich inicjaty
wach „jest bardzo odważny”. Za decyzje ponosi odpowiedzialność sam, pomimo
że rada je zatwierdza. Od roku 1990 Wójt musi zabiegać o poparcie rady dla
swoich projektów, jako naczelnik był znacznie bardziej niezależny. Nowa sytu
acja — jak sądzi jego stronnik — wymaga od Wójta daru przekonywania
i umiejętności dyplomatycznych. Wójt posiada te cechy. Ma też wiele innych
atutów, jak pracowitość, przedsiębiorczość. Na jego korzyść przemawia fakt, że
mieszka w gminie od dawna i od wielu lat zarządza gminą, toteż dobrze zna
mieszkańców i ich problemy, jako właściciel dobrze prosperującego gospodar
stwa zorientowany jest w sprawach rolniczych. Jest dobrym strategiem, potrafi
pozyskiwać pieniądze na gminne inwestycje. Zabiega o to, by poprawić jakość
życia w gminie, z tym że — co podkreśla Radny-Stronnik Wójta — jest to dobro
całej społeczności rozumianej ogólnie, a nie poszczególnych jednostek.
Urząd Gminy. Dla autora tej wypowiedzi Urząd Gminy to biuro. Jest dobrze
zorientowany w jego strukturze. Pracę urzędników ocenia pozytywnie: mili,
kompetentni.
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Społeczność. Mieszkańcy gminy nie radzą sobie z licznymi problemami —
Radny-Stronnik Wójta mówi o tym ze współczuciem i odrobiną wyższości.
Bardzo zła sytuacja bytowa wielu z nich (zwłaszcza dawnych pracowników
PGR-ów) pogorszyła jeszcze tę bezradność. Obecnie niewielu ludzi angażuje się
w sprawy nie przynoszące bezpośrednich korzyści. Brak zainteresowania spra
wami gminy nie wiąże się z brakiem informacji. Ta jest według niego wystarcza
jąca: „kogo te problemy rzeczywiście interesują, jest w stanie się dowiedzieć” .
Sesje rady są otwarte dla wszystkich, ewentualne niedoinformowanie jest wyni
kiem braku zainteresowania.
Działacz społeczny. W tych czasach, gdy wszyscy działają dla własnej ko
rzyści, Radny jest przekonany, że wójta, radnych i tych, którzy robią coś dla
innych można uznać za działaczy społecznych, nawet jeśli są za to wynagradzani
— niewspółmiernie do włożonego wysiłku. Podobnego zdania jest wielu stron
ników Wójta.
Partie polityczne. Zdaniem autora relacji rola partii politycznych w lokal
nym życiu publicznym jest minimalna. Istniejące w gminie przedstawicielstwo
PSL ożywia się tylko przed wyborami parlamentarnymi. Radny uważa, że
w wyborach lokalnych przynależność partyjna nie ma znaczenia. On sam nie
chciał kandydować do rady z ramienia PSL. Wolał być przedstawicielem miesz
kańców. Przed 1989 r. istotną postacią na lokalnej scenie politycznej był I sek
retarz PZPR. Pełnił w gminie funkcję interwencyjną. Mieszkańcy przychodzili do
niego ze skargami zwłaszcza na niesprawiedliwe, ich zdaniem, decyzje władz
lokalnych. I sekretarz interweniował i dochodziło do swoistej próby sił, gdyż
Naczelnik także należał do PZPR.
Samorządność. Radny-Stronnik Wójta objaśnia „samorządność” jako samo
dzielność finansową i decyzyjną gminy. Podobnie interpretował to pojęcie Wójt
i pozostali członkowie lokalnej elity władzy. Co więcej, nawet niewykształceni
obserwatorzy też tak je rozumieli, tylko Przewodniczący Komitetu Obywatelskie
go i Opozycjonista proponowali inną wykładnię.
Demokracja. „Demokracja” według niego to wolność słowa i samodzielność
w podejmowaniu decyzji. Radny-Stronnik Wójta mówi krótko i konkretnie. Czę
sto odpiera niestawiane mu w rozmowie zarzuty. (Przykładowo: dotyczące nad
miernego zatrudnienia w Urzędzie Gminy, likwidacji szkół w trzech wsiach,
budowy ogromnego budynku GOK, poziomu nauczania w nowo otwartym li
ceum). Są to oskarżenia, które formułował względem władz gminy Komitet
Obywatelski. Wiedząc, że rozmowa z Przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego
została już przeprowadzona (są sąsiadami), Radny-Stronnik Wójta stara się neu
tralizować jego wersję wydarzeń.
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Nauczyciel — około czterdziestki, mieszka we Wsi Gminnej. Przyjechał do gminy
z Wielkiego Miasta, w końcu lat osiemdziesiątych, by wziąć udział w konkursie
na dyrektora szkoły. Po krótkim czasie zrezygnował z funkcji dyrektora i uczył
w małej wiejskiej szkole. Jako nauczyciel miał bardzo dobre wyniki w nauczaniu,
przygotował wielu olimpijczyków. W 1989 r. współtworzył Komitet Obywatelski
i w 1990 r. wszedł jako jeden z jego przedstawicieli do Rady Gminy. Został
wówczas przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, jednak po roku zrzekł się tej
funkcji, pozostając radnym do końca kadencji. Był aktywnym współredaktorem
lokalnej gazetki. W 1992 r. przeobraził swoją mentalność polityczną (29/W, s. 8)
i choć nadal pozostał krytycznym obserwatorem życia gminnego, przyłączył się
do stronników Wójta. W 1994 r. nie kandydował do rady ze względów zdrowot
nych. Ma żonę i dzieci.

Relacja Nauczyciela
Pytanie badacza: Czy załatwiał pan jakieś sprawy w Urzędzie Gminy?
Odpowiedź Nauczyciela: — Tak. Przede wszystkim, jak się osiedliłem w 1987 roku.
To pierwszą sprawą było wyrobienie dowodów osobistych. Nowych. I trwało to bardzo
szybko. Nawet się zdziwiłem, bo na takie sprawy w moim rodzinnym (...) [Wielkim
Mieście] trzeba by czekać trochę długo. Nie wiem, czy dlatego, że tu byłem nowy i wszyscy
mnie znali, a ja nie znałem nikogo, czy dlatego, że w ogóle jest taka procedura, załatwili
mi to szybko. Potem byłem kilkakrotnie, dlatego że ja przyjechałem tutaj z konkursu jako
dyrektor szkoły, więc tamtejsi inspektorzy oświaty i wychowania... dość często tam
szedłem. Skutek... no, był różny. Wtedy skutek na pewno był pozytywny, dlatego że
działało się w pewnym układzie wzajemnych zależności. (...) Później sprawa się nieco
zmieniła, dlatego, że w 1989 roku z chwilą rezygnacji z funkcji, odsunięcia się od pewnej
polityki gminnej, no już było gorzej. No, ale jak się lwa za ogon ciągnie, to lew się
zdenerwuje. I w momencie kiedy tam zacząłem troszeczkę zajmować się sprawami,
nazwijmy to, opozycyjnymi, chociaż ja nie uważam, że to jest opozycja — mieć inne
poglądy. No. To było z tym załatwianiem spraw... Ale to wyczuwało się, gdy się przycho
dziło z naprawdę śmieszną sprawą dla mnie do załatwienia, wtedy okazywało się, że
albo nie można, albo nie ma pieniędzy. Na szczęście sprawa ta chyba bezpowrotnie się
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skończyła. W latach od 1990 do 1994 byłem radnym pierwszej kadencji, można powie
dzieć — bo to tamta rada, co była (...). I muszę powiedzieć, że no, wtedy też było ciężko,
dlatego akurat byłem radnym mniejszościowym. To znaczy ja prezentowałem zdecydo
wanie (...) większość wyborców, to jednak mniejszość, jeżeli chodzi o układ władzy. No
i już wtedy nie reprezentowałem sam siebie, reprezentowałem wyborców i no, różnie
bywało. Cała zabawa polega na tym, naprawdę w takich dziurach, jak (...) nasza wieś
czy (...) miasto powiatowe. Wie Pani, bo mentalność jest równie taka sama jak tutaj. No,
muszę powiedzieć, że z załatwianiem spraw, jeżeli człowiek nie reprezentuje nikogo poza
sobą, a jeszcze nie daj Bóg poza sobą w układzie człowieka całkiem niezależnego — to
załatwianie czegokolwiek to jest no... Jak człek tu coś załatwi, to uważa się to za coś
ponad zwyczajnego. A powinniśmy się umówić, że słowo „załatwiać” powinno zejść
z firmamentu. Po prostu idzie się do urzędu i wykonuje pewne działania... Oni nie
działają dlatego, że płaci im jakiś tam rząd, tylko dlatego, że płacą im podatnicy... Zresztą
ja zawsze o tym uczyłem.
Jaka jest organizacja Urzędu Gminy?
— To znaczy organizacja jest w ogóle jednostronna, ze względu na to, że nasz urząd
ma typowy układ urzędu z poprzednich kadencji. Tu się nic nie zmieniło. Jest to układ
patriarchalny, ja to nie mówię pejoratywnie wcale... Jest to układ jednego pryncypała
i ludzi ze świty. I kto jest bliżej tego pryncypała, no to, powiedzmy, ma władzę. Ten, kto
jest dalej, to jest szarym pionkiem. No a kto się przeciwstawi, no to wylatuje z urzędu,
tak jak to było już wcześniej w przypadku kilku osób... Był taki słynny przykład pani (...),
która w pewnym momencie wystąpiła jawnie i publicznie wobec pryncypała. No i pryncypał wyrugował ją w chwili, kiedy już mógł, bo był taki moment, kiedy było prawo pracy.
A w chwili kiedy pracownicy urzędu stali się automatycznie z mocy ustawy pracownika
mi samorządowymi, to było łatwiej przekonać zarząd gminy. Kiedyś urząd był na samym
dole. Teraz jest na czele, bo niby nie podlega nikomu. Podlega tylko Radzie Gminy, czyli
nikomu. Władza pryncypała w tej chwili jest absolutna. Twierdzenie jakiegoś profesora,
że oto oddaliśmy władzę w ręce samorządów, czyli samorządy wydają te pieniądze lepiej.
Tak, wydają, ale nie samorządy, tylko konkretne grupy, które mają taką czy inną
przewagę. A jak się patrzy po Polsce północno-wschodniej, to naprawdę to jest tylko
zmiana tytułu, a praktycznie metody pozostały te same. Po prostu, nie będzie inaczej
do momentu, aż nie zadziała biologia... Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o układ
władzy. Praktycznie władza absolutna. I szczerze pani powiem... Odnośnie tej władzy
absolutnej. Kiedyś miałem takie jednostronne zdanie na ten temat, że każda władza
absolutna jest niedobra. Ale jeżeli ma być anarchia, a w takiej gminie jak ta, to naprawdę
czarno widzę. Bo ja byłem w gminie i widziałem radnych, którzy przez cztery lata...
jednym wnioskiem formalnym, który zgłosili, to podniesienie diet radnych. Gdyby nie
władza pryncypała... Od razu mówię, że nie jest głupim człowiekiem, a wręcz przeciwnie,
kto wie, jak by było, gdyby było inaczej. Ja nie popieram tego modelu władzy, ale no...
szkoda, że pani nie była na Radzie Gminy w latach 1990-1994. To my — opozycja,
uważaliśmy, że to był kabaret i ludzie prawomyślni też tak uważali. Przy czym mieliśmy
całkowicie inne pojęcie na temat tego kabaretu. My uważaliśmy, że kabaret tworzą tamci
z przeciwnej strony, a oni uważali, że my. Ja się wycofałem. W drugiej kadencji już nie
chciałem startować, bo uważam, że w jakiś sposób czasem w życiu ciężko się przekonać,
że jest tak fatalnie, jak jest. Co prawda miałem problemy, dlatego że ludzie, których
reprezentowałem — okręg — nawet podpisów nazbierali i chcieli, żebym kandydował.
Absolutnie wybiłem im to z głowy. I ci co światlejsi przyznali mi rację, że właściwie po
co się szarpać. Bo tutaj bardzo często ludzie tak zwani prawomyślni uważali, że jak się
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dorwie do władzy nowa nomenklatura, czyli ludzie, powiedzmy, inaczej myślący, to
w ogóle ta gmina z torbami pójdzie. To w ogóle był jeden z modeli walki wyborczej
przeciwko ludziom innej opcji. Żeby uświadomić wszystkim tym ludziom, którzy mają
skreślić kogoś. Że jedyną rację to tylko ma spokój i opanowanie obecnego pryncypała
i ten duch, który się nad nim unosi. Natomiast wszystko, co jest nowe, to katastrofa
gminy. To upokorzenie gminy, katastrofa. Wystarczy się przejść i zobaczyć, jaka jest baza
turystyczna, żeby się przekonać, że stare jednak góruje. Teren tak mało turystycznie
wykorzystany (29/W, s. 1, 2).
Jakie cechy powinien mieć dobry urzędnik?
— Pytanie jest świetne. Pierwsza cecha jest — powinien słuchać. Jeżeli nie potrafi
słuchać, tylko potrafi opowiadać: „nie wiem” , to powinien zmienić zajęcie na przykład
za granicę wschodnią. Tutaj urzędnicy samorządowi to... Ja nie twierdzę, że nie potrafią
słuchać... ale przecież to są mieszkańcy gminy... oni się niczym nie różnią od tych
mieszkańców gminy. Lubią poplotkować... są najnormalniej stworzeni przez to środowi
sko i nie będą inni. Powracając do tego... Kompetentność. Jeżeli ktoś już pracuje i zadaje
sobie trud, umyje rano zęby, perfumuje się i idzie do tej roboty, to niech on się przynajmniej
nauczy, co ma robić w tej robocie. Umiejętność odpowiadania na proste pytania. I cierpli
wość. A to czasem można stracić nerwy, bo różni ludzie przychodzą. Nawet w stanie
nietrzeźwym, no i cóż?
Do kogo pan zwracał się z problemem?
— Zdecydowanie do Wójta. I nie mówię w tej chwili, dlatego że... Na przykład, kiedy
zwracałem się do niego już w „nowożytnych czasach” i odniosło to skutek, bardzo dobry
skutek, bo jest układ patriarchalny, kiedy jest polaryzacja — do księcia. I ja nie rozmawiam
z paziem i robię nikomu koło pióra. Tylko idę konkretnie, umawiam się na spotkanie.
Kiedyś była taka sytuacja w szkole, bardzo nieprzyjemnie, bo jestem nauczycielem,
również w szkole parę godzin na ZUS pracuję. Kiedy zarzucono mi coś, czego nie
popełniłem. A zrobiono to w tak perfidny sposób, żeby mnie oczernić. A ja nie jestem
człowiekiem obojętnym na sprawę niesprawiedliwego oskarżenia. W tym momencie za
stanawiałem się, co zrobić. Wcześniej pewnie bym napisał artykuł do gazety, ludzie by
przeczytali i sprawa by się rozeszła. Natomiast ja stwierdziłem, że postąpię tak jak
powinienem od samego początku — po prostu iść do samego księcia. I pokazać mu swoje
racje, uświadomić mu, że racje ma tylko jeden. Poszedłem rano, jeszcze przed szkołą
i konkluzja była taka, że ja dopełnię swoich obowiązków, natomiast o resztę martwić się
nie muszę, w tym sensie, że ktoś mi nie będzie przeszkadzał w robocie. I muszę pani
powiedzieć, że pięć miesięcy od tego czasu minęło i ja mogę powiedzieć jedno, że nie dość,
że się do mojej pracy ustosunkowano, to jeszcze — bo ja regularnie co roku dostawałem
dwie nagany w szkole za jakieś duperele — to jeszcze mi dodatkowo jakieś dwie nagrody
dali w tym roku. Także to jest ten adres. Ale myślę, że uderzyłem w dobry adres, że
osiągnąłem pewien komfort psychiczny właśnie dzięki temu, że czasem trzeba się tro
szeczkę ugiąć, żeby wygrać. Szczególnie w takim środowisku trzeba troszeczkę umiejęt
ności takiego politykowania. Nie uważam tego za konformizm. Ludzie pamiętają moje
nazwisko, nie zapomnieli, jakie to się działy wariactwa czasem. No, zresztą Wójt powie
dział, że on sporo stracił z życia przez te cztery lata... Dla mnie to jest wbrew pozorom
komplement. Bo jeśli władza nie spała spokojnie, to znaczy, że ta demokracja w wydaniu
kilkunastu ludzi coś ze sobą przyniosła. Ale teraz to wszystko wróciło do normy (29/W, s. 3).
Jakie są zadania radnego?
— No, na pewno chodzić na sesje. Bo kiedyś jeden z radnych stwierdził, że to jest
podstawowy obowiązek radnego... no, w związku z tym na pewno pobierać diety...
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Jestem złośliwy w tej chwili, a nie chcę być.., bo ta rozmowa ma być taka, apolityczna...
No wiec obowiązkiem jest reprezentować swój okręg wyborczy.
Czym zajmuje się obecny radny?
— To znaczy, naprzeciwko sąsiad jest moim radnym. Kolega— jest właścicielem baru.
Jest też członkiem zarządu gminy, takim człowiekiem... Nie wiem, co on załatwia. Zero
wiedzy. Dlatego, jak pani powiedziałem, ja bym do radnego swojego nie poszedł, dlatego
że generalnie w tej chwili, to on może mniej załatwić niż ja. Być może on załatwia ludziom
działki-nie działki...
Jak wyglądały wybory radnych?
— Ja jeszcze mam pamiątkowe takie obwieszczenia. Za pierwszym razem okręgów
wyborczych było dwadzieścia jeden. Za drugim razem dwadzieścia. Pierwsze to w ogóle
były malownicze wybory, dlatego że to był koniec tych rad „z klucza” . (...) Z tego co
pamiętam, to były to przynajmniej w większości okręgów wybory autentyczne, gdzie
ludzie, którzy stawali po trzech, czterech do jednego okręgu, to muszę powiedzieć, że no
walka była czasem taka zażarta! W moim okręgu były trzy osoby. Ja byłem — nauczyciel,
pan magazynier z GS i lekarz dziecięcy. To był nabity okręg. Ja celowo nie startowałem
ze swojego, tylko chciałem gdzieś indziej i w wielu okręgach tak to wyglądało. Natomiast
po wsiach to różnie było, bo ja znam wybory z okręgów pegeerowskich. No to było w ten
sposób, że jak nie wygrywał właściwy kandydat... Ja nie zdawałem sobie sprawy, ile
poprzednia ekipa miała do stracenia... do momentu, kiedy nie zobaczyłem na własne
oczy, jak się załatwia wybory! Bardzo prymitywnie — skrzynką wódy, chodnikiem we
wsi. Bardzo prosto. No i jak wieczorem komisja zgłaszała, że wybory nie idą po myśli,
bo jakoś tak ludzie (29/W, s. 4) znają, kto na kogo głosuje. No to jeden samochód jedzie
i przywozi ludzi... Tu (...) [we Wsi Gminnej] ludzi trudniej okupić. Są stosunki małomia
steczkowe, ale... zresztą, no nawet pokazały te wybory. A drugie, te co były ostatnio
[1994 r.], to nawet przyniosły nam więcej potencjalnych kandydatów na radnego.
Bo w ogóle okazało się, że funkcja radnego to jest chyba jakaś intratna, bo było po pięciu,
sześciu. I to regularnie w każdym okręgu. Nawet taka plotka chodziła, że tylko konie
i krowy nie kandydują, bo nie mają dowodów osobistych. Władza aktualna ma jedną
kapitalną cechę: wie, jak wygrywać wybory. To jest praktyka dwudziestoletnia w przy
padku naszego pryncypała. To robi swoje. Tutaj wiadomo, kogo powołać na przewod
niczącego komisji [wyborczej]. Ja jestem daleki od stwierdzenia, że się fałszuje wybory.
Można nimi, jak demokracją, posterować. Ten model demokracji, na tę gminę on nie jest
głupim modelem. Że demokracja jest, to tak posterować, żeby wszyscy myśleli tak jak ja.
Nie jest głupim. Bo wie pani, gdy jest zryw patriotyczny, to ludzie wtedy hura! Ale to jest
takie popularne na miesiąc, na dwa. A później przychodzi proza życia i kto wie, czy w tej
prozie człowiek, który się w niej idealnie sprawdza, myślę o pryncypale, który radzi sobie
w tych przepisach doskonale, no, czy nie jest najlepszy. Ja wygrałem [wybory w 1990 r.],
bo ja miałem jasny program. Ludzie lubią wiedzieć, co i dlaczego. Tu nie wygrywa
w wyborach partia polityczna — wygrywa człowiek. Ludzie się znają między sobą
i doskonale wiedzą, na co kogo stać. Ja wysunąłem program konkretny, spotkałem się
kilkakrotnie ze swoimi wyborcami. Pomijając sprawę tego, ile tego programu mogłem
zrealizować, to ludzie i tak wiedzą, że obiecałem to, co potem mówiłem na sesjach. A że
mówiłem sporo, to wystarczy protokoły... to znaczy mówiłem nie w sensie gadania, tylko
konkretnie. Miałem konkretne wnioski. Dlaczego reszta przegrała? Wie Pani, no jeśli
kandyduje ktoś, kogo najczęściej widać w barze za kuflem piwa, to ludzie wiedzą, na
kogo ewentualnie nie zagłosują. Chyba o to chodzi.
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Czy wójt jest urzędnikiem, czy przedstawicielem mieszkańców?
— Jedno i drugie. Jest na pewno przedstawicielem mieszkańców o tyle, że ma tyle
samo wrogów co przyjaciół. Kiedyś prowadziliśmy taki GOBOP — Gminny Ośrodek
Badania Opinii Publicznej... jak można manewrować wynikami wyborczymi. Umiejętność
Wójta polega na tym, żeby wyjść z upoważnieniem wyborców, a jednocześnie być urzęd
nikiem. Żeby nie rozłączać tych dwóch funkcji.
Zadania wójta. Czym powinien się zajmować?
— A czym się nie powinien zajmować? Nie powinien się na przykład zajmować tym,
na czym się nie zna. Wójt nie powinien uzurpować sobie prawa, że wszystko zna, albo
że wszystkich zna. Natomiast jeśli uważa, że się zna na wszystkim, to dochodzi do na
przykład takich jaj, jak ten GOK, jak cmentarz ogrodzony kilkadziesiąt hektarów. Po co
go od razu całego grodzić? Jak chodnik... można się zabić na tym.
Jak obecny Wójt realizuje swoje zadania?
— Jeżeli chodzi o osiągnięcia, to osiągnięciem naszego Wójta jest to, że umiejętnie
potrafi przekonywać ludzi do swoich idei, w sposób perfekcyjny. W wielu przypadkach
ten człowiek nie poddał się jakiejś takiej zbiorowej histerii pod tytułem „nie poradzimy
sobie” . Jest optymistą. Wiele rzeczy, które on podejmuje, to tak na wyrost. Nie boi się.
No, wadą jest to, że czasem zbyt mało słucha osobiście kogoś, a zbyt dużo wysłuchuje
na czyjś temat. I sugeruje się po prostu. Czasem jakieś pomysły są z góry. Jak się teraz
popatrzy na program wyborczy takiej organizacji, która nigdy nią nie była, nazywało się
to Komitet Obywatelski, jak się patrzy, co się w gminie teraz robi, to punkt po punkcie
realizacja tego programu — powołanie szkoły i inne. Wychodzi temu człowiekowi
umiejętność przekonania do siebie, natomiast nie wychodzi, że czasem chce być zbyt
mało dociekliwy i wnikliwy (29/W, s. 5).
Czy wójta powinni wybierać wszyscy mieszkańcy, czy radni?
— Uważam, że wszyscy mieszkańcy. Zdecydowanie. Dlatego że w ogóle jestem
zwolennikiem wybierania głów państwa i głów pewnej działalności przez ludzi w wol
nych wyborach. Bo jest mniejsza możliwość manipulacji. Bo dlaczego radny jest wybie
rany przez jakiś elektorat, a wójt jest wybierany przez przedstawicieli tego elektoratu?
Przecież ten elektorat też się dzieli. I w tym elektoracie nie zawsze ten, kto głosował na
danego radnego, poprze kandydata na wójta. To są wybory pośrednie — to jest ułatwienie
duże. To już na tydzień wcześniej wiadomo, kto wygra.
Kto był kontrkandydatem obecnego Wójta w wyborach 1990 r.?
— Pierwsze to byty takie, że kandydatów było dwóch. Był kandydat, nazwijmy to,
„zachowawczy” , czyli poprzedni naczelnik gminy. No i był kandydat nowy: Przewodni
czący Komitetu Obywatelskiego popierany przez Komitet Obywatelski. Najpierw były
wybory na przewodniczącego rady gminy, a potem były wybory na wójta. I decydował
w każdym przypadku jeden glos. Tak jakby jeden z radnych grał w totolotka. Raz chciał
tych poprzeć, raz chciał tych. Było raz 11: 10 na korzyść kandydata Komitetu na
przewodniczącego rady. A raz było 11: 10 na korzyść Wójta. Ja też nie wiem, dlaczego
on nie przeszedł. W pewnym momencie drogi ludzi spotykają się. I każdy z nich to inna
osobowość. Mało o sobie wiedzieliśmy. Gdybyśmy wtedy tak szczerze rozmawiali, jak
potrafimy teraz rozmawiać, to po pierwsze Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego nie
zostałby kandydatem Komitetu, bo gdyby wtedy kandydatem był ktoś inny (ja nie
twierdzę, kto), to wygrałby te wybory. Że w radzie to podczas glosowania to było
przynajmniej czterech, którzy głosowali nie za Wójtem, ale przeciw Przewodniczącemu
Komitetu Obywatelskiego. Nie przeciwko Komitetowi, ale ja o tym wiem teraz dopiero.
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I ja też, dlatego że poznałem się z Przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego. Ja co
prawda się polityką nie interesuję, ale on widzę, że jeszcze pyka w tej polityce troszeczkę.
Wydaje się, że przede wszystkim w tej walce za dużo było w jego przypadku takich
dziecięcych marzeń, a za mało realizmu. I to w sytuacji, w której ludzie na tym się poznali
od razu. Natomiast ja tkwiłem w jakiejś takiej nieświadomości. Nie tylko zresztą ja.
W środowisku wiejskim naprawdę ludzie o sobie wszystko wiedzą. Ajeżeli chodzi o takie
sprawy, czy dobry gospodarz, czy dupa facet — to nie trzeba żadnej prasy. W przypadku
Przewodniczącego KO, to sądzę, że wyszło by dużo bardziej przeciw niż za. Gdybyśmy
wtedy postawili na innego konia... Nie sadzę, że gmina byłaby mlekiem i miodem
płynącą. Może i by było gorzej. Ale było by po prostu inaczej i ludzie by zrozumieli, że
można wyjść z pewnego układu. Ja chciałem w sposób niezależny, ja nie byłem zorgani
zowany, w żaden układ ponad, po prostu hasałem sobie, bo mi pozwolono. Potem jedna
nagana, druga nagana... dyrektor szkoły... Z naganami, to nie mój honor. Ostatecznie ja
swoją szkołę mogę założyć. No i założyłem. Funkcjonuje praktycznie niezależnie całko
wicie (29/W, s. 6).
Co by pan zrobił, gdyby został wójtem?
— Powiem, czego bym na pewno nie zrobił. Nie zrobiłbym tego, co się da uprościć tak
— nie tworzyłbym monotematyki. Nie to, że ja się boję odpowiedzialności. Większość
ludzi, na pytanie kto tu rządzi, odpowie pani, ze Wójt. Tego bym starał się uniknąć.
A gdyby to mi już zagrażało, to wie pani, te czternaście czy szesnaście milionów Wójta,
które ma na miesiąc, to może dla kogoś, kto ma 2 miliony, to jest ho-ho. Ale ja naprawdę
uważam, że Wójt jest petentem [?] dla mnie, jeżeli o sprawy finansowe, jeżeli chodzi
o zarabianie głową. Może on tam dodatkowo gdzieś tam świnie hoduje, zresztą warto,
żeby pani jego gospodarstwo obejrzała. Zresztą połowa to tam za półdarmo była. To była
słynna taka sprawa. Wykup za psie pieniądze. Ale tego typu spryt to jest bardzo mile
widziany w tym środowisku. Tego bym nie robił. Trzeba by było chodzić po wsi i słuchać.
No a potem w zależności od tego, co by gmina miała w kieszeni, a że gmina ta nigdy
dużo w kieszeni nie będzie miała, to chyba jasne, bo tu ani fabryka... Nie chcę dalej
opowiadać na to pytanie, bo uważam je za taką totalna abstrakcję.
Jak się układa współpraca Wójta z radą?
— W poprzedniej kadencji z radą jako całością układała się dość nerwowo, bo rada
nie była monolitem. Była wyraźna polaryzacja. Nawet siedzieli radni oddzielnie: ci
lewomyślni i ci prawomyślni. Czasem dochodziło do spięć, no i w końcu do bijatyki.
Myślę, że była taka totalna ignorancja krytyki do granic napinania struny. Wie pani, Wójt
ma bardzo silną osobowość. I to osobowość, która nie toleruje osobowości, która mu
zagraża. Była sytuacja, że on poczuł się zagrożony jako osobowość (29/W, s. 7).
Jaki jest program działania rady na lata bieżące?
— U nas jest teraz Zespół Szkół Ogólnokształcących. Ja nie będę analizował jej
wartości wychowawczych. Ja mógłbym być znowu złośliwy. Pamiętam, ponieważ trochę
się na tym znałem, a że metody zakładania tej szkoły przypominały mi zakładanie
PGR-u jakiegoś... w pewnym momencie zapytałem, czy ludzie, którzy to tworzą, czytali
sobie na przykład „Podstawy wykształcenia ogólnego” , żeby mieć świadomość... „No to
(...) [Nauczyciel]! to opozycja! to on zawsze przeciwny!” Każda szkoła na początku będzie
miała kłopoty. Nasza gmina nie ma doświadczenia w tworzeniu szkoły średniej. Program
gminy? Oficjalny to pewnie tak, gdzieś tam jest. Była to taka sytuacja, kiedy działały
dwie gazety. Jedna to była moja gazeta, druga to oczywiście powstała po piątym czy
szóstym numerze naszej gazety. To była kontrgazeta. To była szmata, nie gazeta. To robił
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człowiek, który startował w wyborach i dostał trzy głosy. To on robił tę gazetę, ale był
finansowany przez osoby, które źle nam życzyły.
Z jakich dochodów składa się budżet gminy? Kto decyduje o wydatkach? Kto
kontroluje finanse gminy?
— Na początku byłem przez rok przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Teoretycznie
to powinno być tak, że co pewien czas zbiera się ta komisja, zamyka w pokoju, całkowicie
niezależnie. Jestem przeciwny ciągłym kontrolom. W momencie kiedy byłem przewodni
czącym, to podchodzono do mnie jak do jastrzębia, który podchodzi i węszy. I takie było
nastawienie pracowników, którzy mnie ostatecznie znali jako dyrektora ich dzieci.
Oczywiście, rezygnacja to była jedna z moich metod pracy, w tej chwili już nie mam
z czego rezygnować, bo już sam jestem sobie panem. I powód rezygnacji: jeżeli w komisji
jest dwa na dwa. I tych dwóch z jednej strony się zbierają, a quorum jest ponad 50 pro
cent, a dwóch nagle mówi, że nie przyjdzie. I nasze oceny są diabła warte, bo nikt tego
nie zaakceptuje na radę. A tam śmiechy, chichy. Człowiek jak się boi, to przybiera taką
pozę. I powiedziałem: „Róbta co chceta” . Sądzę, że wtedy doskonale wiedziano, jaka jest
moja postawa. Ja pamiętam, że myśmy ten GOK sprawdzali, ten dom Wójta... no, takie
niewygodne tematy. A że gazeta jeszcze była i mieliśmy możliwość poinformowania
o tych faktach, a poza tym znano moją mentalność, że ja to trzepnę tym interesem i pójdę
do domu. I tak też zrobiłem. Zrobiłem tak, dlatego że po raz pierwszy miałem kłopoty
zdrowotne, miałem po prostu dygot tak, że moje ciśnienie wzrosło. No a moja żona
powiedziała kiedyś, że jeżeli ich zostawię, bo się kiedyś tak gdzieś wzruszę, to zostawię
praktycznie bez środków do życia. Zrobiłem bilans strat i zysków. Wszyscy się cieszyli,
że człowiek coś tam mieszał, bo oni spać nie mogli spokojnie, a przy okazji — ja. Ale
żeby to było tak, że ci ludzie hura! Wodzu prowadź! — Nie, nie! To nie ta wieś i chyba
w ogóle nie te czasy. Bo ludzie w pewnym momencie zapragnęli po tych wariactwach
1989 r. normalnie, mieć michę i spokój. I w 1992 r. zacząłem przeobrażać swoją mental
ność polityczną. Bo tu się wpaprałem w politykę (29fW, s. 8.) (...)
Jakie partie działają w gminie?
— No... działa tu jakieś PSL (...). Ja tu przyjechałem z konkursu w 1987 r. Ale tak:
Naczelnik był, sekretarz w gminie był, sekretarz partii był, zastępca sekretarza był, prezes
GS był, w szkole nawet zastępca dyrektora był. Tylko dyrektora nie było. I ja wchodziłem
w pewien układ. Ludzie, którzy tutaj mieszkali, myśleli, że ten jeden człowiek potrafi
naprawić wszystko, nie ruszając pozostałych figur. Nie da się... ja zacząłem popychać te
figury, bo nie da się raczej wykonać żadnego ruchu. I w tym momencie się zaczęło.
Dostałem naganę, żeby mnie upokorzyć — no to rezygnacja z mojej strony (29/W, s. 9).
Czy istnieje w gminie opozycja?
— Opozycja? Teraz nie. Opozycji nie tworzyli ludzie z wewnątrz. Oni się pod nią
podpinali. Tak bardzo umiejętnie i nawet wulgarnie to wyglądało. Jak ktoś zaczynał robić
przeciwko temu, z kim razem w majtki sikał, dlatego że tamten drugi wygra... taki
człowiek, który się mieni aborygenem, to krzywdy drugiemu aborygenowi nie zrobi. A jak
zrobi, to później sobie popiją i wszystko wróci do normy. Rewolucja to tu tylko pod budką
z piwem.
Czy obecne wybory do rad są całkowicie wolne?
— O składzie komisji nic pani nie powiem, bo nie byłem nawet na wyborach. Jeżeli
chodzi o uczciwość tej naszej komisji, to już od wyborów w 1989 r. sądzę, że już od tego
czasu to ona została bardzo dobrze stworzona. Tam są ludzie naprawdę tacy „kościół
kowi”. I oni w najśmielszych przypuszczeniach nie zakładają, że mogliby jakiś szwindel
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zrobić... Kiedyś poszedłem za żonę głosować, to nie pozwolili. Tutaj jeżeli jakikolwiek
przekręt występuje, to nie w trakcie wyborów, ale przed wyborami. Gdzieś tam jakiś
agitator chodzi, ktoś coś tam komuś obiecuje. (...)
Co może pan powiedzieć o działalności Wójta?
— Wójt, trzeba mu przyznać, inwestuje w szkoły. Chciałbym, żeby nie tylko w budyn
ki. Ale dla mnie to wygląda tylko na taką fasadę. A tutaj sporo pieniędzy i to mówię z całą
odpowiedzialnością, idzie na takie inwestycje, inwestycyjne zabezpieczenie szkół. I teraz
we wsi Wójta jest ta szkoła rozbudowywana. No pięknie, no szkoła ładna... tylko z treścią
gorzej czasem. (...) Gminny Ośrodek Kultury to jest relikt takiej gigantomanii. Nie wiem,
ile to było inwencji własnej, bo w dawnych czasach to sekretarz wojewódzki z gminnym
sekretarzem [PZPR] popili i: „To co? GOKbędzie. Gdzie będzie? A w (...) [waszej gminie]”.
Pieniążki były, no to szło. A od pewnego czasu to jest zakała. Dwa lata walczyłem o to,
żeby na targowisku gminnym jeden kibel kupić. Tam ludzie srają za płotami normalnie.
A taki piękny GOKobok stoi. Piękny GOK. Tylko jaka tu kultura, wejdziemy, to siusiu zrobimy
w piwnicy, bo jakoś nie jesteśmy przyzwyczajeni i nie trafimy do toalety (29/W, s. 10).
Czy radni są działaczami społecznymi według pana?
— Radny powinien pewnie być działaczem. Działacz społeczny to taki, który realizuje
swoje obowiązki i jest hobbystą. We współczesnej Polsce to nauczyciel. Bo twierdzenie,
ze nauczycielowi się płaci, jest fikcją. To również radny, który pracuje może nie za sto
tysięcy dziennie [starych złotych], ale my nauczyciele jesteśmy strasznie z tej roboty
rozliczani. A radnego nikt nie rozliczy. Bo kto się teraz interesuje rozliczeniem moral
nym? Niedługo w tym kraju kradzież z głodu będzie usprawiedliwiona. No a ja pamię
tam, że za sesję to było sto tysięcy złotych. To była więcej niż butelka wódki. To było na
butelkę i ćwierć kilo kiełbasy. A przecież miał jeszcze doliczoną taryfę, jak nie miał czym
dojechać. A z tym społecznikostwem... proszę zapytać jakiegokolwiek radnego, ale takie
go szczerego, ile razy sam organizował spotkania ze swoimi wyborcami. Okaże się, że
on w ogóle nie wie, że powinien to robić. On wstąpił do rady, bo sołtys kazał, a sołtysowi
kazał wójt. Kiedy ja jeszcze byłem radnym, no to niedziela to był syf, kiedy jeszcze dyżury
miałem. Najpierw w takim lokalu, później nas wygarnęli z tego lokalu, jeszcze nam
sprawę zrobili. Jeszcze dzisiaj ludzie powiedzą, że taki jeden sklep to jest „Solidarności” .
To tam miałem dyżury i tam naprawdę przychodzili ludzie. Potem powiedziałem, że
w domu mam dyżury. Ile ja spraw życiowych się nasłuchałem! Gdzie by ludzie poszli
prędzej? No, do Wójta. Ale władza po dwudziestu latach lubi, jak ktoś przyjdzie do niego
grzecznie, pokaja się trochę i władza wtedy załatwia... no, trudno wyjść z pewnych
nawyków. Człowiek ze wsi wyjdzie, ale wieś z człowieka nie wyjdzie nigdy. No niestety,
tu ludzie są inaczej zakłamani niż w mieście, tu najpierw się komuś dopieprzy, a potem
myśli „cholera, ale jak on mi jeszcze będzie potrzebny?” I stara się uładzać te stosunki.
Czy informacja jest dostateczna?
— Nie. Zdecydowanie. Ostatnie ogłoszenia, jakie były to o tym, że rada będzie, to
jeszcze za moich czasów. Teraz nawet tego nie widać (29/W, s. 11).
Czy sesje rady są otwarte?
— Są otwarte. I nie ma tego, że się kogoś nie wpuści. Tu chyba chodzi o coś innego.
Tutaj pryncypał i cała reszta. Ta otoczka doskonale wie, że tak naprawdę to człowiek
zaczyna się interesować swoim zdrowiem, jak go coś zacznie boleć. I ludzie wtedy zaczną
chodzić na sesje, jak sprawa będzie ich dotyczyła... Zawiadomienie to tylko zbędny
papier, i tak nikt nie przyjdzie. I sam tego doświadczyłem. Pamiętam mówiłem do ludzi:
„no przyjdźcie, zobaczycie” . „Tak przyjdziemy, przyjdziemy, z widłami przyjdziemy”. I na
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radzie jakoś dziwnie jeden człowiek... jeszcze posiedział, znudził się i poszedł. Tego
entuzjazmu, który był w 1990 r. i który doprowadził, że w tej gminie naprawdę to się
gotowało — „to se ne wrati” (29/W, s. 12).

Komentarz
Urząd Gminy. Urzędnicy są sprawni i mili dla ludzi sprzyjających władzy
gminnej. Świta pryncypała — jak określa ich Nauczyciel. Wymóg lojalności
wobec szefa ilustruje na przykładzie urzędniczki usuniętej z pracy za ujawnienie
poglądów niezgodnych z tymi jakie, zdaniem Wójta, powinna podzielać jego
świta. Urzędnicy są narzędziem, które Wójt wykorzystuje, by dać odczuć spo
łeczności swoją przychylność lub niechęć. Autor cytowanej wypowiedzi kreśli
wzór idealnego urzędnika na zasadzie kontrastu do ludzi pracujących w urzędzie
gminy. Powinien on być kompetentny i zainteresowany petentem, z którego
pieniędzy jest opłacany. Powinien chcieć go wysłuchać.
Radni. Radni, zdaniem Nauczyciela, są niekompetentni i nieprzygotowani do
pełnienia swej funkcji. Interesuje ich głównie pobieranie diet i podnoszenie ich
wysokości, stąd niezwykły pęd do tego stanowiska. Radni nie spotykają się
z wyborcami, nie interesują się problemami ludzi. Względem Wójta, którego
Nauczyciel nazywa księciem, pełnią funkcję paziów.
Opozycja w radzie. Okres działania zorganizowanej opozycji w radzie (1990-1992, aż do 1994 r.) to czas, kiedy władza gminna nie mogła spać spokojnie,
była kontrolowana, a nawet czuła się zagrożona. Wówczas kiedy działał Komitet
Obywatelski, gminna przestrzeń publiczna była silnie spolaryzowana, podzielo
na na prawo- i lewomyślnych. Do Komitetu należeli ludzie, którzy wierzyli
w możliwość zmian. Byli to przybysze z dużych miast, którzy osiedlili się
w gminie w latach osiemdziesiątych. Byli wykształceni, umieli patrzeć w szer
szej skali. Mieli dobry program, obecnie realizowany przez Wójta. Przegrali, bo
wysunęli niewłaściwego kandydata i zbyt słabo znali specyfikę lokalnej społecz
ności. Grzeszyli naiwnością i „dziecięcymi marzeniami”, brakowało im realizmu
— ocenia Nauczyciel.
On sam w latach 1990-1994 był opozycyjnym radnym. Może pochwalić się
tym że, jak twierdzi, zawsze forsował na sesjach rady to, co obiecał wyborcom.
Potem jednak opozycja w radzie zaczęła topnieć, a on zaczął dostrzegać wady
Przewodniczącego Komitetu Obywatelskiego. Był bardzo rozczarowany tym, że
nic nie mógł zmienić w utrwalonym od lat układzie władzy. W końcu uznał, że
Wójt ze swoimi absolutystycznymi metodami jest odpowiednim człowiekiem do
kierowania tą społecznością i wówczas „przeobraził swoją mentalność polityczną”.
Wybory lokalne. Nauczyciel wspomina, że w 1990 r. walka wyborcza była
zażarta. Było to starcie sił „zachowawczych z nowym” , okres wielkiego entuzja
zmu, który już „se ne wrati” . Wybory w gminie przeprowadzane są uczciwie.
Wójt po prostu potrafi pozyskać poparcie dla preferowanych przez niego kandy
datów przed wyborami i nie musi poniżać się do fałszowania wyborów. Stosuje
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wówczas metody, które Nauczyciel uważa za niegodne, aczkolwiek bardzo
skuteczne (i nie naruszające prawa): agitacja na wsi, postawienie wódki po
wyborach, podwożenie do urny wyborczej — tym zajmują się zausznicy Wójta.
Wójt. Gminna scena polityczna jawi się Nauczycielowi jako całkowicie zdo
minowana przez Wójta, nazywanego „pryncypałem” lub „księciem” . Nauczyciel
akceptuje tę jego „władzę absolutną” , gdyż, jak mówi z sarkazmem, jest to
najlepszy system dla społeczności całkowicie nieprzygotowanej do życia publicz
nego. Dominacja Wójta ma charakter „patriarchalny” . Użycie tego pojęcia suge
ruje jednoosobowy, lecz także opiekuńczy charakter jego rządów. Ta sytuacja
jest wynikiem wieloletniej kontynuacji władzy: „władza aktualna ma jedną
kapitalną cechę, wie jak wygrywać wybory, to jest praktyka dwudziestoletnia
w przypadku naszego pryncypała” . Wypracowane w czasach PRL-u umiejętno
ści i autorytet pomagają Wójtowi obecnie w „sterowaniu demokracją”. Do tych
umiejętności należy zaliczyć przede wszystkim opanowane do perfekcji strategie
propagandowe. Należą do nich: uwydatnianie niebezpieczeństw wszelkiej zmia
ny władzy; pochwała kontynuacji władzy; dyskontowanie głosów krytycznych
przez określanie ich pieniactwem; wychwalanie opanowania i taktu, jakich brak
przedstawicielom opozycji. Wójt „umiejętnie potrafi przekonać ludzi do swoich
idei, w sposób perfekcyjny” — to wielki atut ułatwiający sterowanie demokracją.
Według relacji Nauczyciela Wójta cechuje także optymizm i odwaga dokony
wania śmiałych przedsięwzięć, które umacniają przekonanie o jego skuteczno
ści. Sukcesy rolnicze Wójta są także traktowane jako rękojmia jego skuteczności.
Cechuje go znakomita orientacja w przepisach regulujących życie w gminie. Jest
jednak człowiekiem drażliwym (nie należy ciągnąć lwa za ogon) i lubi tych,
którzy umieją się trochę przed władzą ukorzyć.
Zdaniem Nauczyciela Wójt mógłby nieco ograniczyć swoje zapędy absolutystyczne, nie kierować się osobistymi animozjami i nie uważać się za kompeten
tnego we wszystkich dziedzinach (zwłaszcza związanych ze szkolnictwem).
Za szkodliwe dla autorytetu Wójta uważa posądzenia o wykorzystywanie swojej
pozycji dla prywatnej korzyści (kupowanie zwierząt hodowlanych po obniżonej
cenie) i skłonność do działań fasadowych (GOK, inwestowanie raczej w budynki
szkół niż dbanie o poziom nowo otwartego liceum).
Zważywszy wszystkie wady i zasługi, Nauczyciel uważa, że Wójt i jego
absolutystyczne rządy są formą władzy optymalną dla ludzi takich jak
gminna społeczność.
Społeczność. Mieszkańców Nauczyciel nazywa „aborygenami” , zważywszy
ich niecywilizowane formy działania i myślenia. Są one głęboko zakorzenione:
„człowiek ze wsi wyjdzie, a wieś z człowieka nigdy nie wyjdzie” — mówi. Trzeba
znać tutejszą mentalność, gdyż łatwo swoje wyobrażenia o wsi wziąć za dążenia
jej rzeczywistych mieszkańców. Ich sposób widzenia jest różny niż wykształco
nego człowieka z dużego miasta i łatwo można się ośmieszyć i narazić, bowiem
„aborygen z aborygenem zawsze się dogada”. Wielkim atutem Wójta jest świet
na znajomość tubylczej mentalności i wygrywanie jej dla swoich celów. Brak
takiej wiedzy był jedną z ważniejszych przyczyn porażki opozycji. Opozycji, która
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była w gminie „desantem” . Mieszkańcy gminy kibicowali ich działalności sprag
nieni igrzysk, ale przezornie angażowali się w działania opozycji bardzo słabo.
Ostrożność, zgodliwość, a także spryt potrzebny do pomnażania swego majątku
to cechy wysoko wartościowane przez społeczność. Nie lubią zmian: „rewolucja
to u nich tylko pod budką z piwem” .
Działacz społeczny. Społecznik to ktoś, kto działa dla dobra innych bez
pobierania za to profitów. W obecnej sytuacji budżetu państwa jest nim nauczy
ciel — mówi autor relacji z ironią.
Samorządność. Zdaniem Nauczyciela twórcy ustawy samorządowej nie prze
widzieli, że w gminie będzie samodzielnie rządzić nie społeczność, a wybrana
grupa ludzi (w tym wypadku od lat będąca u władzy).
Demokracja. Nauczyciel dwa razy używa tego pojęcia. Raz — mówiąc o Ko
mitecie Obywatelskim: „to była demokracja w wykonaniu kilkunastu ludzi” .
Drugi raz — mówiąc o Wójcie, że umie „posterować demokracją”, czyli potrafi
zachować władzę absolutną w warunkach demokratycznych procedur wprowa
dzonych przez ustawę samorządową.
W tej wypowiedzi warto zwrócić uwagę na liczne metafory, których Nauczy
ciel lubi używać (paź, książę, aborygeni), a także różne zgrabne sformułowania
(gminny absolutyzm, demokracja sterowana). Jego pełen goryczy obraz lokalnej
społeczności przypomina poglądy Opozycjonisty. Obaj (i nie tylko oni) są w tej
gminie wykształconymi przybyszami. Podobny jest też ich stosunek do Wójta,
będący mieszaniną podziwu dla jego skuteczności i obrzydzenia w stosunku do
metod.
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„Ukrainka” o sąsiadach
i o władzy gminnej

Rozważywszy rozmowy z Wójtem i Przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego,
stronnikami Wójta i założycielami Komitetu Obywatelskiego, zamierzam przy
toczyć jeszcze dwie wypowiedzi ludzi słabiej wykształconych. Są to relacje
w pewien sposób charakterystyczne dla osób patrzących na lokalną scenę poli
tyczną ze znacznej odległości. Taka perspektywa jest typowa dla większości
mieszkańców gminy. Dystans sprzyja upraszczaniu sylwetek aktorów gminnej
sceny politycznej. W rozmowach widać też słabszą znajomość formalnej struk
tury władz samorządowych. Rada gminy, zarząd rady, wójt, urząd zlewają się
w twór określany mianem „władza” . Władza ma swoje zasady działania, obo
wiązujące zawsze i wszędzie. Zwyczaje władzy ukazywane są zwykle na
przykładzie konkretnych sytuacji. Na gruncie konkretów mniej wykształceni
rozmówcy czują się lepiej. Nieporadność językowa, jaka charakteryzuje te
wypowiedzi, utrudnia lekturę i pokazuje, jak bardzo różny jest język, jakim
posługują się ludzie aktywni w życiu publicznym od języka niewykształco
nych obserwatorów.
Autorów obu cytowanych poniżej relacji łączy to, że są rolnikami z wykształ
ceniem zawodowym. Oboje kandydowali na stanowisko radnego, oboje bez
sukcesu. Różni ich stosunek do Wójta. Pierwsze z nich jest jego zwolennikiem,
drugie przeciwnikiem.
„Ukrainka” — lat 45, rolniczka, wykształcenie zawodowe, współwłaścicielka
dużego gospodarstwa. Była sołtysem w swojej wsi. Jej rodzina została przywie
ziona na teren tej gminy w ramach akcji „Wisła” . Wówczas zamieszkała z rodzi
cami w wiosce, w której większość stanowili ludzie wysiedleni z Bieszczad — co
było niezgodna z zaleceniami operacji „Wisła”. Jest osobą nieukiywającą swego
pochodzenia — mówi o sobie „jestem Ukrainką” (5/W, s. 5). We wsi jest znana
z gospodarności. W czasie gdy prowadziliśmy nasze rozmowy, była po ciężkiej
chorobie i długim pobycie w szpitalu.
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Relacja „Ukrainki”
(w rozmowie uczestniczy też jej mąż)
Pytanie badacza: Czy załatwiała pani jakieś sprawy w Urzędzie Gminy?
Odpowiedź „Ukrainki” : — Nieraz.
Jakie na przykład?
— No, chociażby kombajn braliśmy siedem lat temu i Wójt pomagał, tak że poszedł
na rękę, pomógł, załatwił pewne sprawy, były takie problemy, tak że trzeba było pomóc,
i pomógł!
Z dobrym skutkiem?
— Tak, tak, czy tam pasze, takie inne sprawy. Chodziło się i pomogli, nie mogę
powiedzieć, że nie pomogli, kiedy nie poszłam, to zawsze poradzili, doradzili, tak że nie
szło się z powrotem z niczym.
Jakie są wydziały w Urzędzie Gminy?
— No, w tej chwili nie wiem, bo nie mam głowy do tego, bo.
Mąż: — Jak to nie wiesz, przecież jest Urząd Stanu Cywilnego, jest urząd rolniczy,
ten...
— No, tak jak wszędzie, co innego może być?
Jak dużo urzędników tam pracuje?
— Nie, tego to nie wiem.
Jak Pani ocenia, jak oni pracują?
— No, raczej dobrze. Tak, no — wziąć na przykład radnych, jak wybierają nowych —
no, nie zawsze trafiają ludzie kompetentni i dlatego wtedy są różne nieporozumienia
między, na przykład, między rolnikami, bo inne poglądy, inaczej myślą ludzie, którzy nie
mają nic wspólnego z rolnictwem, a inaczej... Z każdego działu jaką kto ma pracę, jakie
wykształcenie, no i on wtedy kompetentny jest w swoim kierunku. Już musi popracować
kilka lat, żeby się rozumiał w czym innym, ale niestety, trafiają tacy ludzie i wtedy są
spory.
Trafiają się tacy niekompetentni radni?
— No, tak było, że jak trochę nauczycieli w radzie, to tylko te swoje szkolne problemy,
rolnictwo było po prostu troszeczkę przydeptywane przez nich. Tak to wyglądało z mego
punktu widzenia.
To było kiedyś, czy teraz?
— Jeszcze i teraz. To znaczy, na początku mojej kadencji, w tej chwili tam ostatnio
na sesjach nie byłam, to nie wiem, ale na początku, to... przewodniczący tej gminnej
rady... no, bo on był nauczycielem kiedyś, dużo nauczycieli trafiło też do gminy, do tej
rady gminnej, to oni swoje szkolne problemy, tak że szkoła była po prostu tylko
najważniejsza. Jeśli chodzi na przykład o takie sprawy, jak podatki, ustalanie podatków
od pojazdów, no to co ich tam bolało na przykład? Jak nie myśleli, tak mówili, aby
najwięcej [zebrać podatków]. To, co niepotrzebne było, po prostu oni decydowali, głos
zabierali w tym, a wcale o tym pojęcia nie mieli. W innych gminach, gdzie skład inny
był, to inne sprawy tam trafiały pod młotek, a u nas inne; na przykład część tych
funduszy szła na leczenie krów, dotowali do weterynarii, jak im się skończyły państwowe
dochody. U nas tego nie ma w tej chwili, jedna gmina ma dodatek na inseminację bydła...
No, leczenie wymion kiedyś było darmowe, jałowość, a w tej chwili za wszystko trzeba
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płacić. A w innych gminach dotują. No, u nas te szkoły właśnie w tej chwili zawalają, bo
szkoły przeszły pod Urząd Gminy i byty remonty, tu we (...) [wsi Wójta] taka budowa
idzie, duża budowa nawet, bo za małe było pomieszczenie i to duże finanse na to idą,
niestety (5/W, s. 1).
Mąż: — Każda gmina coś buduje przecież.
— Każda — zależy czy każda, bo tu akurat był duży nacisk u nas, we Wsi Gminnej
remontowali, w X przecież jaki kapitalny remont zrobili, a teraz we wsi Wójta to od
fundamentów duży taki gmach budują, niestety (5/W, s. 2).
Kim jest obecny radny tutaj?
— Od nas we wsi nikogo nie ma. Miałam być ja, kandydowałam, ale wybrali z drugiej
wioski. Miał być sołtysem, ale myślał, że się nachapie dużo pieniędzy. Okazało się, że
musi dojechać swoim pojazdem czy autobusem za opłatą i zrezygnował, bo jemu się
wydawało inaczej. No, kiedyś zwracali, znaczy były darmowe bilety dla sołtysów, może
i zwracali jakieś koszta, jak się do gminy jeździło, w tej chwili nic nie ma, tyle że — no,
tam od podatku parę procent. A ludzie myśleli, że ten sołtys bierze takie duże pieniądze
— niestety, trzeba być takim społecznym troszeczkę.
Jak wyglądały te wybory na radnych, kiedy pani kandydowała? Była jakaś
kampania wyborcza, spotkania, zebrania?
— To znaczy — myśmy tu we wsi rozmawiali, bo trzeba było takie rozmowy
przeprowadzić, czy po prostu, chcieliby, żebym ja ze wsi startowała. No, chcieliby, akurat
nie mieli nic przeciwnego do mnie, no boja tu parę lat pracuję, no i jako dobry gospodarz,
wzorowy można powiedzieć — w tej chwili jeszcze nie wszystko do ostatka jest dopro
wadzone, no ale we wsi, można powiedzieć— to jednymi z lepszych gospodarzy jesteśmy.
Nie mieli nic przeciwko temu. A tamten... on taki jest, jak to mówią, ciepły klusek, jego
nic tam — byłam na sesji, to on tam siedzi, ot pieniądze weźmie, dostanie, nie wiem
nawet, ile oni tam płacą w tej chwili dniówki dla tych radnych, ale wystarczająco chyba
(5/W, s. 3).
Jak pani myśli, dlaczego on został radnym?
— No bo... więcej ludzi ze wsi było, było trochę takich od nas — no, to takie prywatne
sprawy już, nieporozumienia, no to też poszli celowo głosować za tamtym, żebym ja nie
przeszła, no i tak już się stało, niestety.
Te rozmowy, które pani prowadziła, to były tak z każdym z osobna, czy jakieś
zebranie było?
— Tak, zebraliśmy się. No, jest grupa ludzi takich, co w ogóle nie przychodzą na
zebrania — no każden ma coś w sobie, różne charaktery, no niestety...
A jeśli można spytać — co to były za sprawy, że część ludzi ze wsi nie chciała na
panią głosować?
— No, to u nas... taka jedna pani z mężem się rozeszła. I ten mąż, on u nas akurat
pracował dwa lata temu. I później go dłuższy czas nie było w domu, przyjechał, zapytał,
czy może zanocować u nas, no bo tam do domu już nie poszedł, bo go wypędzili. No to
czemu nie, znamy się tyle lat, bo razem mieszkamy, no to czemu nie. I tak już — ona nie
przyszła, synów podmówiła, tam jeszcze taka rodzinka, no i niestety.
Czyli to były po prostu osobiste takie urazy?
— Tak, no... ja jestem akurat Ukrainka, a bo co mi tam, no. I są tacy, co mają złość
na Ukraińców, no to już nie poszli też na mnie głosować... (5/W, s. 5).
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Tylko wtedy byli z tego powodu niechętni, czy tak na co dzień też?
— Nie, ja nie wiem, to... może jeszcze jakaś większa ilość tej nienawiści wzrosła od
zeszłego roku. Było gradobicie. Ale ja już byłam po tej poważnej takiej chorobie, atak
dostałam [ze łzami:] ja już nie mogłam pracować, w pole nie szłam, mnie to nic nie
interesowało, jakby dopiero teraz zaczynam troszeczkę tym się interesować, ale nie
wszędzie jeszcze dojdę. I... ktoś tam bujdę puścił, że ja wzięłam odszkodowanie za to
zboże, że gmina wypłaciła, i tu dwóch takich jeszcze z kolonii, no i jeszcze akurat jedna
rodzina taka, że oni też są Ukraińcami, tu we wsi. No, a on był akurat w tej trójce
wioskowej, w samorządzie, ten sąsiad. I no, oni tak zmyślali sobie po prostu, bo ci
z kolonii, dwóch, to tam po sześćset tysięcy coś dostali, bo pisali do gminy podanie
0 umorzenie podatku, bo to taka strata powstała. Częściowo gmina umorzyła podatki
z tego tytułu. A ja tam nic nie pisałam nawet, i ten sąsiad Ukrainiec też. Nie, a oni tak
sobie wymyślili. I jak później były te wybory, to tak bezpośrednio pierwsze słowa, jakie
padły do Wójta, jak przyjechał: „To dlaczego myśmy dostali odszkodowanie, a oni nie”.
Każdy o swoje niech się upomina, no cóż to takiego, u jednego być może padał ten grad,
a u drugiego nie. Nie u każdego. Ale tak coś sobie ubzdurają, domyślą, już zaczęli wtedy
nie odzywać się do mnie częściowo, o już tak jak się gdzieś spotykało w mieście, to już
głowa w druga stronę odwrócona, bo już nie chce mieć spotkania, kontaktu ze mną. A ja
z początku nie wiedziałam, co jest grane, później się dopiero dowiedziałam, no — ja,
Bogu ducha winna, i ten Wójt mówi raz na zebraniu, że to nieprawda, drugi raz, a oni
twierdzą, że to prawda. W końcu Wójt wyjął listę, przeczytał, kto wziął naprawdę, a kto
nie, to takie oczy porobili, no ale to za późno, bo ta nienawiść taka wzrosła już nie
wiadomo do jakiego stopnia. I do dzisiaj to tak się utrzymuje.
A co pani myśli na temat obecnego radnego?
— No nie wiem, jak on w tej chwili tam się zachowuje, bo mówią, ja akurat — zdrowie
mi tak nawaliło, że ja nie byłam na ostatnich sesjach, ale z tego co ostatnio, jak jeszcze
byłam na sesji, no to on mi się nie podobał, bo on siedział jak ten królik, nie zabierał
głosu, on nie myślał, nie dawał swego zdania — co on o tym myśli, jak on sądzi, czy
mu się podoba czy nie — bo powinny być jakieś zdania od każdego, a nie tam jak
ktoś rękę podniesie, to i ty podniesiesz i to wszystko. Powinien każdy... no, mówię,
jak przedtem była większość nauczycieli, no to nauczyciele za szkolnictwem, za
oświatą popierali, a w tej chwili — nie wiem, jaki tam skład, kto jest, bo nie byłam,
no ale każden powinien za wioską, troszkę to rolnictwo położyli, właśnie. Między innymi
te sprawy, które wspomniałam z początku — powinni pomyśleć o tym, bo jest ciężar
na kieszeń, ale oni jakoś nie myślą. Czy nie chcą po prostu przeciwstawiać się innym,
czy nie chce się zrażać, czy. Ot, mówię, pieniądze weźmie i to dobre, i tak... No, nie
wiem od czego to zależy (5/W, s. 6).
Wtedy kiedy pani chodziła na sesje — nie było jakichś dyskusji?
— Och, tu były takie kłótnie, że do późnych godzin wieczornych nawet kłótnie były,
tak, tak. No, ale to kłótnie chyba były raczej o stołek, już jak miały być wybory, bo to...
No, ja na naszego Wójta to nie mogę nic powiedzieć, bo on... On przedtem był agronomem,
on i w tej chwili ma dużo ziemi, bo chce pracować, lubi pracę, rolnictwo. On jest Wójtem,
ona, żona, dyrektorem banku, a też pracowita kobieta, jeszcze z młodych lat ją znam, no
1ludzie pracowici. I nie zazdroszczę, bo na pewno nie dośpi, nie odpocznie, jak trzeba,
ale robi, bo lubi pracować, no... Także on rozumie sprawy rolnicze i każdemu stara się
pomóc, bo jest kompetentny w tym kierunku, no a ludzie — jak ludzie (...) on pracowity,
on już tyle lat siedzi w gminie, każdego dosłownie zna, no a tu przyszedł taki (...)
[z Wielkiego Miasta], najpierw nabrał kredytu, domek pobudował, nic więcej, reszta

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

162

Wioskowe opowieści o władzy gminnej

wszystko leży odłogiem, nie uprawia, o kredyty się ubiega dalej — bo ja jestem w radzie
nadzorczej banku też — to jeszcze skargi pisze, bo on nie dostał kredytu, ale jak raz nie
spłacił na czas, żyranci musieli spłacać późnej — no to jak takiemu można dać? Tyle
banków już poupadało, to jak takiemu można jeszcze kredyt dalej dawać? Są ludzie,
którzy są wypłacalni, i tym trzeba pomagać dalej, moim zdaniem. A on jeszcze próbuje
jakieś pisać do banku, no bo jemu nie chcą dawać. No — raz się człowiek poparzy
i wystarczy, moim zdaniem. A teraz są takie czasy, że każden wie przecież, głośno
w telewizji, ile takich afer różnych — to dlaczego jeszcze dawać się kopać? Są ludzie tacy,
którzy nie płacą, no i wiszą w tej chwili w banku, no bo nie płacą. I jeszcze dalej sobie
szukać? Wtedy nie dostanie ten, co naprawdę wypłaci się, no bo... Niestety (5/W, s. 7).
Ten pan kandydował na wójta, prawda?
— Tak.
I niedużo brakowało, żeby wygrał?
— No, niedużo, ale nie przeszedł.
A czy wie pani, czy on przed wyborami miał jakiś program, proponował coś?
— Jakieś tam obietnice były, nie powiem dokładnie, bo w tej chwili mogę jakąś bujdę
puścić, ale słyszałam od ludzi, że on tam dużo obiecywał, tak, ale on pojęcia o niczym
nie miał w ogóle. No bo jak on przyszedł tutaj na wieś i zaczął od domu, to już nie jest
gospodarz. Niechby przebywało jakieś bydło, jakieś stado świń, jakąś tam szopkę — bo
nawet tam były jakieś budynki, ale to wszystko zlikwidował, najpierw domek sobie
wystawił. Myślał, domek to wszystko. Niestety, trzeba zacząć od czego innego, można
mieszkanie to w kurnej chatce takiej, dorabiać się, ciągnąć, pieniądze robić i dalej
wykańczać, a nie tak od razu dom wybudować, luksusy w domu robić i to wszystko.
Uważa pani, że z jakich powodów nie został wybrany?
— Trudno mi powiedzieć. Dla mnie osobiście on się nie podobał. Dlaczego bym miała
jego wybierać, jak ja tego człowieka znam [Wójta], ja wiem, jak on pracuje, dobry
gospodarz — no to on dobry gospodarz będzie dla całej gminy, jak on dobrym gospoda
rzem jest u siebie, na swoim terenie, no. A ten — chwasty rosną, pola nieobsiane, tylko
0 kredyty się ubiega. No to jaki z niego gospodarz? Też to się... No może ten ślepy, głupi,
że nie zna się, nie umie gospodarzyć, to by tam za pół litra przekupił, ale ja nigdy w życiu
bym nie poszła na niego głosować, bo dla mnie jest ważny gospodarz, jeżeli on jest
dobrym gospodarzem u siebie, to on dla całej gminy będzie dobrym gospodarzem, no jak
można... (5/W, s. 8).
I sądzi pani, że dlatego jest tak długo wójtem?
— Myślę, że tak, no bo... Mówię, on rolnicze sprawy zna, jest dobrym gospodarzem
1tyle lat jako ten agronom zaczął pracować — no to on już każdego zna na tym terenie
gminy, pomaga każdemu i potrafi doradzić, tak że — no ja do niego nic nie mam
bynajmniej. Czy z nią porozmawiać — no, oboje są dostępni, nie tam, że państwo, bo
mają pobory dobre, to i głowa do góry.
Co to znaczy, jak pani mówi „dobry gospodarz”? Jaki powinien być człowiek, żeby
go tak można było określić?
— No... dla mnie — już ja go doceniam za samo to, że on jest równy, z każdym
porozmawia. No, mówię — że głowy do góry nie niesie, dla mnie już jest równy człowiek.
Jak z nim zawsze wszędzie można porozmawiać, i na każden temat, każdą sprawę
poruszyć, i on potrafi doradzić, nie: drzwi otworzy i powie, że mnie się nie podoba to,
czy nie mam czasu itd., no to mnie się zdaje — już jest człowiek taki, co powinien tam
być, no. A jeżeli on jeszcze pracuje i to wzorowym gospodarzem — jest, bo widzę przecież
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jego pole, znam jego plony, się widzi — no to co można... W urzędzie jest dobrym
urzędnikiem, i dobrym gospodarzem ze względów rolniczych, bo prowadzi dobrą produk
cję, i z każdym porozmawia, i — mówię, nie jest panem tu. A dla mnie no to się liczy to.
Czy wójta powinni wybierać radni, czy wszyscy mieszkańcy?
— Mieszkańcy. Rada? W tej chwili on spotkania miał, jeździł, to przecież opinie
padały różne, no i tak, że — myślę i ci radni. Może, jak trafiła akurat dobra cześć tych
ludzi, radnych, no to poparli jego, no ale gdyby większa część miała wybierać w ogóle,
gospodarzy z całego terenu gminy, no to myślę, tak jak on — to na pewno by przeszedł,
bo on z ludźmi potrafi współpracować (5/W, s. 9).
Wójt jeździł po wsiach, miał spotkania?
— Miał, miał.
Często?
— To znaczy, na zebrania to... często przyjeżdża on sam, czy wieczorem, jaka by tam
pora nie była, jemu zawsze odpowiada, mimo że ma dużo obowiązków, przyjeżdża. No
i teraz, przed tymi wyborami, to też, swój program przedstawił, co tam realizował, co
dalej ma w zamiarach, no i... Swego dopnie, i kontynuuje to, co powiedział, nie można
powiedzieć (5/W, s. 10). (...)
Czy są jakieś korzyści z bycia przy władzy?
— Ale to chodzi o mnie konkretnie, czy o tych tam w gminie urzędników?
Powiedzmy o wójta, radnych.
— Oj, myślę, może... tak, no bo przecież każden coś tam się dowie, bo przecież są
różne zebrania, różne spotkania, z różnymi ludźmi się spotyka, coś nowego się dowie,
co my, na wsi, szara ludność, nie ma pojęcia o tym nawet, co oni mogą wiedzieć,
i niestety, każden korzysta z tego, co mu się da, czemu by nie. Kto odrzuci coś dobrego,
każdy się łapie, aby lżej było.
Na przykład, dlaczego ludzie kandydują na radnych?
— A ja wiem, czy... jedni może mają zaszczyt, że tam idą na tą sesję... na przykład
nauczyciel — to on nie musi wtedy na lekcji być, bo on idzie na sesje, on ma zapłacone
lepiej niż tam w szkole, i co innego usłyszy, coś się dowie może, no i... Jak tam była —
nie wiem, jak w tej chwili, ale pewnego czasu była taka pani — ona w ogóle zielonego
pojęcia — wobec mnie to ona nie miała do tego, co ona tam robiła, że zasiadała — ale
ona bardzo dumna siedziała na tym krześle za stolikiem, bo ona była wielka radna. A dla
mnie ona w ogóle zielonego pojęcia nie miała o niczym.
Czy radny się spotyka z ludźmi?
— Nie wiem. Do tej pory, co był poprzednio ten okres, no to ludzie narzekali, że on
tam nic nie robi, w ogóle się nie interesuje, a jak w tej chwili, czy on zmienił zdanie, to
nie orientuję się.
Czy wie pani, czy w gminie działają jakieś partie polityczne?
— Nie (5/W, s. 11).
A jest coś takiego jak opozycja?
— Nic nie wiem, nie powiem nic pani na ten temat. (...)
Kim był w gminie I sekretarz PZPR, jaka była jego rola?
— Tego pani tak nie powiem... Znam trzy osoby, które były sekretarzem w gminie...
to znaczy, mogę tyle powiedzieć, że pójść dzisiaj do tej samej osoby, to jest inny człowiek
co kiedyś, bo on się wielkim urzędnikiem czuł wtedy, i niestety, on miał pieniądze, stołek,
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on czuł się bardzo ważny, nie z każdym chciał zawsze porozmawiać, to trzeba było...
Gdybym tak głębiej zajrzała, to lepiej nie mówić, to nawet u nas we wsi były problemy,
bo byt sekretarzem człowiek, który kiedyś nie chciał z rodziną rozmawiać, a dzisiaj to
jest — lepszego przyjaciela nie ma. I on nie pomógł, miała rodzina kłopoty tak wielkie,
że naprawdę, to się w głowie nie mieści, on wtedy tak jakby nie znał tej rodziny, i tych
problemów nie znał, a dzisiaj — jest wielki przyjaciel. No niestety. To się tak zmieniło.
Stołek się zmienił, pieniądze się zmieniły, i charakter się zmienił (5/W, s. 13).
A czy przed 1989 r. sytuacja Ukraińców była inna?
— Ja wiem... No, już te czasy co ja pamiętam, to tak jak było, tak jest. W tej chwili to
wszystko tak bardziej powraca do życia, bo kiedyś — no, jeszcze dawniej, wiem jak
rodzice tu przyjeżdżali, bo przesiedleni są — no to wszystko było pod strachem, wszystko
w tajemnicy. No a później tak coraz bardziej wracało do życia, a w tej chwili to w ogóle,
w GOK-u jest pani, która się tymi sprawami zajmuje — doktora żona, ona tym się
interesuje, ona po prostu współpracuje z ludźmi tutaj na terenie gminy i nie tylko.
Organizuje takie różne spotkania, jeżdżą ludzie, znaczy Ukraińcy, wyjeżdżają do innych
miejscowości, mają spotkania, śpiewają, tańczą, występy takie różne organizują, no, to
jest dla tych starszych ludzi, którzy przeżyli ten taki stres kiedyś, coś niezwykłego, tak
mi się wydaje, bo ja widzę, jak mama moja jest zadowolona, że takie coś istnieje, że się
mogą spotkać — nawet może nie wiedziała, gdzie są ludzie z tych stron, co oni
wywiezieni zostali. A teraz się spotykają (5/W, s. 13).
Były jakieś problemy z sąsiadami nie-Ukraińcami?
— To znaczy... na początek to jeszcze tak, ale już — bo ja z (...) [wieś na Mazurach,
gdzie osiedlono bardzo wiele rodzin z akcji „Wisła”] pochodzę, to tam większość Ukra
ińców była we wsi, tak że nie było kłopotów, bo nie był jeden jakiś osadnik, żeby miał
żyć pod strachem, więcej było, tak że współżyli dobrze, no i tutaj też jak przyszłam, już
22 lata jak tu jestem, to też jest — trzy rodziny bodajże u nas. Dotychczas myśmy bardzo
dobrze z ludźmi żyli, mąż mój jest szczery, a każdemu pomoże, użyczy, poradzi. No, ale
tak nawet było w pewnym czasie, jak i ja zapadłam się na zdrowiu już, no to ja się
zaczęłam sprzeciwiać, jak mąż pożyczał maszyny. Już tak za dużo. A dzieci nasze mają
obowiązek, pracują, i też teraz całe wakacje, syn o szóstej rano wstaje, kładzie się
wieczorem, on pomaga, żeby podążyć wszystkiemu na czas, a ludzie swoich dzieci nie
naganiają. To powiedziałam — dlaczego moje dzieci mają robić na wszystkich? Dokąd
ja jeszcze byłam mocna, pracowałam, to nie obchodziło mnie to tyle, bo trzeba było
ludziom pomóc, ale w końcu widzę — za dużo tego jest, ludzie sobie lekceważą, nie
chcą się narobić. A trzeba się natyrać, bo sama praca nie wystarczy normalnie.
Kto to jest działacz społeczny?
— No, trzeba się poświęcić, pracować, można powiedzieć, za darmo, bo nie tylko za
pieniądze, ale trzeba pomóc ludziom, czy to fizycznie czy umysłowo, doradzić — coś
takiego, po prostu za darmo się udzielać, trzeba znaleźć na to czas.
Zna pani kogoś takiego?
— To znaczy, ten ostatni sołtys, ten pan, co teraz nie ma go — to on bardzo dużo, on
zostawiał pracę, bo tu drogi robili dawniej, on kierował, jak to ma być zrobione. Dlatego,
że się dużo udzielał, poświęcał, to on nie był... — dla ludzi się nie bardzo podobał, czy
w Urzędzie Gminy, bo on zwracał uwagę, bo wiedział na przykład, jak pracują nie tak
jak trzeba. Jemu się pewne rzeczy nie podobały, on zwracał uwagę, szedł do gminy,
apelował, i z tego nie był pod koniec mile widziany, bo jak człowiek wie za dużo, to
niedobrze czasami jest (5/W, s. 14).
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Miał jakieś nieprzyjemności?
— No, on dużą uwagę zwracał, jak na sesjach znajdował, no to on... tak jakby się
przemawiał z naczelnikiem, nie tylko z naczelnikiem może, no bo widział swoje racje,
był starszy i jemu się to nie podobało, bo on jest dobrym fachowcem, jest stolarzem bardzo
dobrym, bardzo dokładny, no i dobry rolnik z niego był... On zwracał uwagę, że jest
niedobrze, ma być inaczej, no i powstawały nieporozumienia z tego tytułu. Z tego, co on
opowiadał, to wcześniej naczelnik do niego przyjeżdżał, nawet współpracował, tak
pomagał, doradzał, a później już przestał, bo się ścięli raz, drugi, trzeci, i po prostu taka
niechęć powstała.
Jak wygląda kontakt władz z mieszkańcami? Czy są jakieś ogłoszenia, zebrania?
— Tak, tak, przychodzi zawiadomienie do sołtysa, sołtys musi kartkę puścić, tak jak
u nas — w jeden koniec, w drugi na wieś się puszcza kartkę na tydzień wcześniej, i wtedy
przyjeżdżają na umówioną godzinę.
Gdzie się odbywają te zebrania?
— No, jak jest ciepło, no to w świetlicy. A zimową porą — tam piec nigdy nie palony,
przyjdzie się na zebranie, to tam trzeba dwa dni wcześniej palić, no to wtedy piszę na
kartce, że u nas. Jest pomieszczenia dość, tyle co tam tych ludzi. No i kto ma życzenie,
przychodzi, a są tacy, co się sprzeciwiają niestety, nie przychodzą (5/W, s. 15).
Dużo ludzi przychodzi?
— To znaczy... tak bardzo dużo nie. I bo to obojętnie, czy tu, czy w świetlicy, to nie
bardzo, bo nie wiem — ludzie są z reguły zawiedzeni z tego, co się dzieje w kraju, jak to
rolnictwo podupada, to wszystko, po prostu zniechęcają się. Z roku na rok, tak mi się
wydaje, gorzej to wszystko idzie.
Uważa pani, że mieszkańcy się angażują w sprawy gminy, interesują się tym?
— A gdzie tam się interesują! Jak nie są na zebraniu, to jak oni się interesują?
Bo przecież zebranie po to się odbywa, są sprawozdania z minionego roku, są omawiane
plany, co się będzie działo dalej, przecież po to spotkanie jest we wsi, żeby poinformować
ludzi, wnioski wyciągnąć, zapisać i później dalej wałkować. Ktoś tam jeszcze się intere
suje, to przyjdzie, ale większość można powiedzieć, że nie.
A ludzie między sobą rozmawiają, komentują to, co się dzieje?
— Nawet pani powiem — czy to głupie, czy nie głupie — było ogłoszenie w gazecie
— naprzeciwko domu naszego ta działka do sprzedaży. To było dawniej, do 1983 roku
mieliśmy to w dzierżawie, a później to gminny kawałek ziemi, no i dzieci tu mieli boisko,
taka plaża była, no i ogłosili przetarg raz, drugi, tu dużo ludzi przyjeżdżało, ale budo
wać się nie można, tak że nikt tego nie kupił wtedy. I ja nawet zbierałam podpisy we wsi,
chodziłam, żeby tego nie dać sprzedać, niech będzie dla wioski ten kawałeczek, dostęp
do jeziora, bo tu wodę brali i dzieciaki tu w piłkę grają — no to tam podpisywali się. Ale
doszło do tego, ze przyjechał Wójt, podanie zaniosłam, podpisy, do gminy, no i musi się
jeszcze zebranie odbyć w gminie, jak tam rada to wszystko przyjmie. No ale zostało to
odmownie, bo jeszcze w innym miejscu jest dostęp do jeziora. Odmownie — to trzeba
zebranie zorganizować, żeby wieś teraz wypowiedziała się, co oni na to, bo oni chcą po
to sprzedać tą działkę, żeby się fundusz zwiększył, budżet w gminie. I wtedy bodajże pięć
osób czy sześć przyszło na zebranie. No, jak zwiększy się budżet, przekażą te pieniądze
na wodę, na wodociąg, wodę będziemy mieli, nikt nie musi do jeziora jechać po tą wodę
— sprzedać. A to 33 arów, czyli 80 milionów. No, skoro sprzedać, to tam wszystko to
ustalili, podpisał, podpisy zebrali, sprzedać to sprzedać, zebranie się odbyło. No i jeszcze
taki jeden, co złość ma na mnie, to: „skończy jej się pasienie krów” — powiedział,
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bo akurat ten kawałek nad rzeczką to nasze, kawałek dalej też nasze, a pośrodku wolne.
Jak się przeganiało krowę, to skubnęła trawę, jak rosło zielsko, to musiał kosić, żeby to
wyglądało. Później porozmawiałam z mężem, mówię: „to naprzeciwko mieszkania,
w sumie nie mamy dostępu do jeziora, to jeżeli ktoś ma kupić, pod nos wejdzie — kura
nie pójdzie, dziecko nie pójdzie — dla mnie może nie, ale dzieciom się kiedyś przyda to” .
I mówię, trzeba podanie pisać o kupno, jeżeli się wioska godzi, żeby sprzedać. No
i złożyłam podanie do gminy, Wójt mówi, żeby się dowiedzieć u kierownika służby rolnej,
czy przetarg drugi się odbył. No i za te osiemdziesiąt milionów myśmy to wzięli.
Dwadzieścia wpłaciliśmy od razu, a reszta — na dwa lata na spłatę. Jak myśmy to kupili,
jak ludzie się dowiedzieli — to jaki był zamęt, że ja podpisy po to zbierałam, żeby nikt
nie kupił! Ale na zebranie pięć czy sześć osób przyszło, i oni zadecydowali, żeby tak, ja
byłam przeciwna. No — mówię — takie nieporozumienie. Jak trzeba było sprzątać, kosić,
kamienie zbierać, to nikt nie widział, ale jak żeśmy wzięli na siebie, to już wielka afera,
że ja jakieś konszachty z Wójtem trzymam. No i takie nieporozumienia są (5/W, s. 16) .
A gdzie się wymienia informacje?
— No, to są różne wywieszki na korytarzu, są tablice ogłoszeń powywieszane,
to można się dowiedzieć. Wszystkie sprzedaże, przetargi, co się odbywa, co ma się odbyć...
zawsze tam pełno tego wisi, tylko stać i czytać.
Co to jest samorządność?
— Wie pani, ja tak wiem, ale się wysłowić nie umiem, nie umiem w tej chwili tak
wytłumaczyć tego.
Na przykład jak powinna wyglądać taka samorządna gmina?
— Nie, nie umiem powiedzieć, to jest proste, ale niestety, ja tak ciężką teraz głowę
mam [z powodu choroby].
A co to jest demokracja?
— No, to demokracja, to chodzi tu o te prywatne sprawy, wszystko już nie, jak to
kiedyś za komunistów było — a teraz demokratycznie, no to chodzi o to — ta różnica
między tym a tym... (5/W, s. 17).
Jest różnica? Czy tylko tak się mówi, że jest demokracja, czy to widać?
— To widać, widać, ale... moim zdaniem dobrze jest tylko dla tych, kto miał pieniądze,
to jeszcze teraz ma więcej, kto siedział przy korycie, ale ten co nie miał wtedy, to teraz
tym bardziej. Kiedyś u nas we wsi ludzie się starali, były jakieś zyski, a teraz nie stać,
nie opłaca się, ludzie nie mają pieniędzy.
To znaczy ogólnie jest lepiej, czy gorzej?
— Ogólnie dla ludzi to mogę powiedzieć, że gorzej, bo przecież każdy pracę miał,
dzieci uczył — a teraz kogo stać tak bardzo dzieci kształcić, ile ludzi nie ma pracy...
PGR-ów ile było, tyle bloków pobudowali i ludzie mieli miejsce, gdzie żyć, gdzie pracować
— a teraz jaką przyszłość mają ci młodzi?
A jest coś, co teraz jest lepiej?
— Lepiej? Pójdzie pani do sklepu, wszystko jest, aby były pieniądze. No, ale nie każden
ma te pieniądze, niestety.
Co by pani zrobiła w gminie, gdyby pani była wójtem?
— Nie byłabym wójtem, bo ja nie mam do tego w tej chwili głowy, nie myślę o tym
(5/W, s. 18).
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Komentarz
Rada Gminy i radni. „Ukrainka” opisuje Radę Gminy jako miejsce rywaliza
cji przeciwstawnych grup interesów. Wiadomo, że gminne fundusze są ograni
czone, toteż walczą o nie poszczególne wsie i grupy zawodowe. Przedstawiony
przez nią konflikt rolnicy kontra nauczyciele dotyczy spraw podatkowych.
Rolnicy domagają się obniżenia podatków rolnych, nauczyciele żądają wyższych
podatków, aby było więcej pieniędzy na remonty i wyposażenie szkół. Jej stano
wisko w tej sprawie jest jasne: „źle jest, kiedy radni nie rozumieją rolników” .
W sytuacji kiedy sesje rady są areną tak ważnych starć, wielkim problemem jest
brak aktywności radnego, który „powinien być za wioską!” To sformułowanie
ma dwa znaczenia: radny powinien aktywnie występować w sprawach rolników
oraz powinien energicznie zabiegać o fundusze na rozwój własnej wsi. „Ukrain
ka” ostro krytykuje radnego, który tych zadań nie spełnia: to taki „ciepły klusek” ,
który na sesji „siedzi jak królik, głosu nie zabiera, nie myśli, nie daje swego
zdania”. Przyczyn braku aktywności radnego autorka upatruje w tym, że on „nie
chce po prostu przeciwstawiać się innym, czy nie chce się narażać (...) pieniądze
weźmie, to i dobrze” . Opisywany radny nie jest przykładem odosobnionym,
w większości są bierni i niekompetentni. Swoją funkcję traktują wyłącznie jako
prestiżową — „zaszczyt mają” być radnym. Dobry radny powinien być nastawio
ny prospołecznie. Ważne, żeby był dobrym gospodarzem we własnym gospodar
stwie, można się wówczas spodziewać, że będzie równie sprawny w załatwianiu
spraw wsi. Autorka tej wypowiedzi sama kandydowała na stanowisko radnego.
Czuła się do tego uprawniona ze względu na to, że jest wzorowym rolnikiem
i chętnie pomaga ludziom.
Wybory lokalne. „Ukrainka” przegrała w wyborach na stanowisko radnego.
Przyczyną porażki były sąsiedzkie animozje (opowieść o udzieleniu schronienia
człowiekowi wypędzonemu przez własną rodzinę, która z zemsty nie poparła jej
kandydatury). W sytuacji gdy wygrywa kandydat mający dwadzieścia, trzydzie
ści głosów, obraza jednej rodziny może być znacząca dla wyniku wyborów. Inną
przyczyną były sprawy narodowościowe, kwestia pochodzenia, bardzo istotne
w sytuacji kandydowania na jakiekolwiek stanowisko: „Ja akurat jestem Ukra
inka — a bo co mi tam, no. I są tacy, co mają złość na Ukraińców, no to już nie
poszli też na mnie głosować” .
Opozycja w radzie. Lokalną opozycję tworzyli obcy ludzie, którzy przyjechali
do wsi z wielkich miast, żeby wprowadzać ferment. Ich działalność ogranicza
ła się do „kłótni o stołek” . Obiektem szczerej niechęci „Ukrainki” jest zwłaszcza
Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego. Słuchając jej zarzutów widać, jak
różne są systemy wartości przybyszów z miasta i rolników. Przewodniczący
Komitetu Obywatelskiego popełniał same błędy z punktu widzenia obserwują
cych go rolników. „Jak on przyszedł tutaj na wieś i zaczął od domu, to już nie
jest gospodarz” — ocenia nasza rozmówczyni. Jej zdaniem brak sukcesów
Przewodniczącego Komitetu Obywatelskiego we własnym gospodarstwie przy
pieczętował jego polityczną porażkę. Formułowane przez nią oskarżenia, że
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u niego „ziemia nieobsiana” , są jednymi z najcięższych w rolniczej społeczności.
Niespłacenie w porę kredytu bankowego i obarczenie nim żyrantów do reszty
pogrzebało autorytet Przewodniczącego, który „pojęcia nie miał o niczym w ogó
le” i składał obietnice bez pokrycia.
Wójt. Wójt to przede wszystkim dobry rolnik. Wójt „rozumie sprawy rolnicze”
i chętnie pomaga rolnikom (historia z gradobiciem). Mając ogromne umiejętno
ści i społeczny autorytet, Wójt zachował dobry kontakt z rolnikami, jest przy
stępny: „z każdym porozmawia, równy jest”. Fundamentem popularności Wójta
jest unikanie postawy krytycznej względem ludzi, a także litości pomieszanej
z poczuciem wyższości, tak częstej w kontaktach ludzi wykształconych z mie
szkańcami wsi. Wójt „nie wynosi się, nie poniża rolnika” za brak ogłady. Fakt,
że Wójt chętnie pojawia się na zebraniach wiejskich w terminie dogodnym dla
rolników, jest odbierany jako dowód szacunku dla społeczności.
Gospodarcze sukcesy Wójta są rękojmią jego sprawności politycznej, bowiem
„dobry gospodarz dla siebie, to i dla gminy będzie dobry gospodarz” . Ten rodzaj
wnioskowania pojawia się w wielu rozmowach, zwłaszcza z rolnikami. „Dobry
gospodarz” to człowiek, który umie dbać o swoje gospodarstwo. Może to być
gospodarstwo rolne, może być nim gmina. Ważna jest postawa dbałości i troski.
Określenie „dobry gospodarz” ujawnia oczekiwania mieszkańców względem
władzy lokalnej. Trudno uznać, że taki sposób widzenia relacji władza —
społeczność zakłada jakąkolwiek podmiotowość społeczności. W tym modelu
jest ona widziana jako obiekt starań, podobnie jak inwentarz w gospodarstwie.
Nikt z ludzi używających tej przenośni nie zauważył, że ustawia ona mieszkań
ców gminy w pozycji inwentarza. Wójt zna doskonale gminną społeczność, jak
dobry rolnik swoje gospodarstwo.
Wójt jest pracowity i wytrwały, skuteczny w działaniu i konsekwentny —
„ swego dopnie” i nie obiecuje bez pokrycia, jak to mieli w zwyczaju jego przeciwnicy.
Urząd Gminy. „Ukrainka” niejasno rozróżnia gminne instytucje. Na pytanie
o ocenę urzędników gminnych pada odpowiedź dotycząca radnych, pytana
o Urząd Gminy mówi o Wójcie. Gminne instytucje w pewnym stopniu zlewają jej
się w całość określaną jako „władza gminna”, która przestrzennie związana jest
z urzędem gminy. Na pytanie o rozgraniczenie kompetencji wójta i rady pada
odpowiedź „trudno mi powiedzieć” — powtórzona trzykrotnie.
Władza. Uogólnienia dotyczące władzy są tym liczniejsze w relacji, im niższe
wykształcenie jej autora. Najczęściej pojawiają się jako rodzaj objaśnienia do
opowieści o konkretnych wydarzeniach czy osobach. Podobnie jest w relacji
„Ukrainki”.
Mówiąc o relatywnie lepszej sytuacji ekonomicznej ludzi będących „przy
korycie” wyraża przekonanie, że sprawowanie funkcji politycznych i dobre
kontakty z władzą przyczyniają się do poprawy prywatnej sytuacji majątkowej.
Przeświadczenie o profitach czerpanych ze sprawowania władzy zawarte jest
w opowieści o człowieku, który myślał, że zostając sołtysem „nachapie się dużo
pieniędzy”. Prawda okazała się inna, ale stereotyp władzy jako źródła prywat
nych zysków jest jednym w podstawowych w lokalnej wiedzy potocznej.
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Opowieść o wyborach prezydenckich pokazuje, że polityka jest postrzegana
jako działania zakulisowe, tajemnicze. Szary człowiek jest skazany na przyjmo
wanie do wiadomości informacji o decyzjach, które zapadają poza jego zasięgiem
i na które nie ma wpływu: „to wszystko, co się działo w kraju (...) to jest odgórnie
nałożone (...) to nikt nic nie zmieni” 11. „Władza” to hermetyczna grupa ludzi,
posiadających wiedzę niedostępną dla przeciętnego człowieka. Swej integralno
ści bronią otaczając się murem nieprzystępności. Toteż, jak sądzi „Ukrainka” ,
człowiek, któremu uda się wejść w ten krąg, staje się wyniosły i nieprzystępny.
Przytacza opowieść o pierwszym sekretarzu gminnej komórki PZPR, by pokazać,
jak władza zmienia ludzi i czyni ich głuchymi na problemy innych. Teraz, gdy
człowiek ten utracił swoją funkcję, znów szuka kontaktu ze zwykłymi ludźmi.
„Stołek się zmienił, pieniądze się zmieniły i charakter się zmienił” — konkluduje.
Społeczność. Społeczność w oczach naszej rozmówczyni podzielona jest wy
raźnie na Polaków i „Ukraińców”, jak określa się w gminie wszystkich przesied
lonych w ramach akcji „Wisła” (w tym także Łemków). Wzajemne niechęci
dotyczą odmienności kulturowych, religijnych oraz okoliczności osadzania przy
byszów w gminie. Czynnikiem bardzo zaogniającym sprawę jest lokalne przeko
nanie, że Wójt sprzyja „Ukraińcom” . Opowieści o umorzeniu podatków ofiarom
gradobicia, o kupnie pasa ziemi nad jeziorem, przytacza jako dowody na istnie
nie przeświadczenia, że jako „Ukrainka” „jakieś konszachty z Wójtem trzyma” .
Różnice narodowościowe były programowo wyciszane przez władze PRL.
Wtedy się „żyło pod strachem” . Strach dotyczył władzy, która tępiła wszelkie
próby zachowywania tradycji, takie jak wspólne śpiewy, próby zbiorowego
uczenia dzieci ukraińskiego. Strachem też napawali sąsiedzi mniej lub bardziej
wrogo nastawieni do „Ukraińców”, stąd przesiedleńcy lepiej się czuli we wsiach,
gdzie była ich większość. Obecnie polityka władz względem mniejszości uległa
zmianie. Pojawiły się możliwości pielęgnowania tradycji i folkloru ukraińskiego.
Niewiele jednak zmieniły się stosunki międzysąsiedzkie. Nasza rozmówczyni
uważa, że nienawiść jeszcze wzrosła.
Mieszkańców gminy autorka relacji nazywa „szarą ludnością” . Narzeka na
bardzo trudną sytuację rolników. W obecnej sytuacji dobrze powodzi się tylko
tym, którzy już wcześniej mieli duże, prosperujące gospodarstwa: „dobrze jest
tylko dla tych, kto miał pieniądze, to jeszcze teraz ma więcej, kto siedział przy
korycie; ale ten co wtedy nie miał, to teraz tym bardziej” . Pogorszenie sytuacji
ekonomicznej pogłębia zniechęcenie i niezaangażowanie w sprawy, już nawet
nie gminy, ale własnej wsi (przykład zebrań wiejskich). „Ludzie są z reguły
zawiedzeni z tego, co się w kraju dzieje, jak to rolnictwo podupada i to wszystko.
Po prostu zniechęcają się. Z roku na rok (...) to wszystko gorzej idzie” —
podsumowuje autorka.
11 Ta opowieść dotyczy skali ponadlokalnej, jednakże, jak się wydaje, potoczne twierdzenia doty
czące władzy są adekwatne zarówno do mikroskali gminy, jak i makroskali państwa. Tworzone
i modyfikowane są w oparciu o doświadczenia z życia polityczno-publicznego gm iny oraz wiado
mości o wydarzeniach państwowych. Stosowane są do objaśniania polityki lokalnej, krajowej,
a niekiedy nawet światowej.
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Działacz społeczny. Działacz społeczny jest obecnie postacią niepopularną.
„Ukrainka” widzi ogromną potrzebę pojawienia się grupy ludzi angażujących się
w działania, „aby ludziom pomóc”, poświęcających swój czas, działających „za
darmo” . Jej zdaniem działacz społeczny nie powinien być powiązany z władzą
lokalną. Nie uważa za działaczy społecznych ani wójta, ani radnych. Prawdziwy
działacz zawsze forsuje racje społeczności, nawet wtedy gdy naraża się władzy
jak sołtys, który tak pilnie nadzorował budowy dróg we wsi, że „pod koniec nie
był mile widziany (...) [w Urzędzie Gminnym], bo jak człowiek za dużo wie, to
niedobrze czasami”.
Samorządność. To pojęcie „Ukrainka” „rozumie, ale nie umie wytłumaczyć” .
Demokracja. Słowo „demokracja” kojarzy jej się z prywatyzacją: „to te pry
watne sprawy” — mówi. Niejasność nowych w 1995 r. pojęć „demokracja”
i „prywatyzacja” wynika zapewne z ich jednoczesnego pojawienia się w me
diach. Przyczyną może być też skłonność do słabego rozgraniczania sfery
gospodarki i polityki, często widoczna w wypowiedziach ludzi gorzej wykształ
conych. Także określenia „stary system” czy „socjalizm” są odnoszone zarówno
do sfery polityki, jak i gospodarki, bez żadnego rozróżnienia. „Demokracja” —
to zmiany gospodarcze i polityczne, jakie nastąpiły po 1989 r.
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Rolnik — lat 42, właściciel średniej wielkości gospodarstwa. Wykształcenie
zawodowe, rolnicze. Jeden z założycieli lokalnej „Solidarności” Rolników Indy
widualnych. W wyborach 1990 r. mąż zaufania radnych z Komitetu Obywatel
skiego. W 1994 r. kandydował do Rady Gminy — bez sukcesu. W rozmowie
bierze udział żona, około 40 lat, bez wykształcenia, gospodyni domowa.

Relacja Rolnika
Pytanie badacza: Czy załatwia pan sprawy w Urzędzie Gminy?
Odpowiedź Rolnika: — Załatwiałem. Chodziło konkretnie o wodociąg. Były problemy,
z tym że mnie jest wodociąg zbędny, bo ja mam swoją wodę. I tam zostałem wyzwany
przez Wójta gminy.
W jakim to było wydziale?
— To było u sekretarza gminy, tzn. w tej chwili się nie orientuję, czy on jest sekretarz
gminy, nie wiem, za komuny to on był sekretarz, teraz ten gość jest dalej, ale czy on jest
sekretarz, to ja nie wiem. On mnie właśnie wezwał i powiedział, którędy ta woda ma
przechodzić. A ja nie wyraziłem zgody, żeby ta woda tędy akurat przechodziła, tymi
gruntami. Ale to praktycznie to nie ma znaczenia, to znaczy oni się nie liczą, bo oni
wyraźnie powiedzieli, że chcieliście panowie nowej demokracji, to macie teraz.
Pana skarga nie została uwzględniona?
— Nie, kazali gdzieś się odwoływać, ale inni się odwoływali i to nic nie dało.
Żona: — To znaczy to nie była skarga, to była nasza niezgoda. Nam woda nie jest
potrzebna, bo my mamy wodę swoją, mamy staw. A naszym kosztem idzie woda przez
całą kolonię do ostatniego budynku, dla tego, komu jest potrzebna i kto się liczy dla
Wójta, bo tu jedna osoba tylko we wsi czy dwie to są uznawani, a reszta to nie.
Mąż: — To znaczy tu jest o tyle skomplikowana sytuacja, że tu stary naczelnik został
nowym wójtem. Tu się nic nie zmieniło, to są układy starego PRL-u.
Jaka jest organizacja Urzędu Gminy?
— W tym się nie orientuję, tzn. tu wszystko zostało, co było.
Żona: — Tam nie ma dostępu, tam klika była i jest. Mąż chciał, startował do radnych,
żeby radnych zmienić. Nie było szans przebicia, śmieli się tylko. I zostali ci sami.
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Mąż: — Tu się tak stało, że ci co byli komuniści złodzieje, to się porobili kapitaliści
teraz (56/W, s. 1).
Jaki powinien być dobry urzędnik?
— Przede wszystkim powinien być sumienny i powinien wykonywać swoje obowiąz
ki, tak jak to powinno być. Jak ktoś wie, jakie jest prawo i nagina to prawo, nagina
w swoją stronę...
Żona: — Tak jak mąż poszedł w sprawie tej wody, że wodociąg może iść inną drogą,
albo nawet naszym polem, częścią pola, to Wójt powiedział: „O, pan hrabia się znalazł,
ale my pana i tak przy tego...”
Jak Pan ocenia pracę urzędników w Urzędzie Gminy?
— Ja wszystko płacę w czasie, wiec urzędnicy nie mają problemów ze mną, ani ja
z urzędnikami. Kłopoty są może ze Spółką Wodną, muszę płacić dwa miliony złotych
rocznie Spółce Wodnej, tylko właściwie nie wiem za co. Urzędnicy siedzą chyba tylko po
to, żeby brać pieniądze. Jeszcze do tego pewnie fundusze daje wojewoda i część tych
urzędników, co siedziała, to siedzi. Ktoś kto nie walczył o tę nową demokracje miał
przedtem cztery, czy trzy miliony, a teraz ma około dwadzieścia milionów, no to on się
śmieje z tego wszystkiego, że to nowa rzeczywistość wyniosła go na taki stołek, jakiego
on za PRL-u nie miał.
Czy urzędnicy należą do partii?
— Sam Wójt należy do SLD, a reszta...?
Jakie są zadania radnego?
— Radny powinien tutaj w gminie, we wsi konkretnie, wiedzieć, jakie są problemy
rolników, potrzeby.
Czy obecny radny zajmuje się tym, czym powinien?
— Radnym jest Radny-Stronnik Wójta. Część tych ludzi to są dla mnie normalnie zło
dzieje, bo prosty przykład: Jak rozbierali PGR-y, to po prostu rozkradali PGR-y. Jak ktoś
nie miał nic, a w ciągu trzech lat mają samochód, ma dobry ciągnik, mieszkanie, no to
nie spadło z nieba. To został rozkradziony majątek narodowy i to jest bezpowrotnie, teraz
ludzie to zobaczyli, ale za późno zobaczyli. Bo oni się cieszyli, że oni będą mieli
„kuroniówki” , a się okazało, że teraz „kuroniówki” się kończą, to oni teraz na terenie
gminy zamiatają ulice, w robotach interwencyjnych, żeby przepracować sześć miesięcy
i móc znowu pójść na „kuroniówkę” . I to jest tak zwane ukryte bezrobocie.
Czy Pan głosował na obecnego radnego?
— Ja tu właśnie byłem kontrkandydatem. Właściwie to ja nie chciałem startować
w tym, bo ja wiedziałem, że tu nie ma szans, nie ma przebicia, dlatego że ja mówiłem
tym wszystkim ludziom, że jak wejdzie cternaśtu czerwonych i jeden zielony, to ten
zielony nic nie zrobi, tak że to nie było sensu.
Czy orientował się Pan, jaki był program pana przeciwnika?
— Ten człowiek to jest jak lewa ręka Wójta, on w niczym się nie przeciwstawia, tylko
wszystko po prostu wykonuje. Ja uważam, że on czerpie z tego korzyści majątkowe.
Jaki był Pana program?
— Chodziło tylko o zmianę, żeby był inny porządek, żeby weszli nowi ludzie, nowy
gospodarz. Bo ja rozmawiałem z tymi z dawnymi radnymi jeszcze za PRL-u, to oni
mówią, że tu nie widzieli po prostu lepszego gospodarza [niż Wójt].
Żona: — Bo to wszystko są dziady takie biedne, to jak oni mogą rządzić... Bo tu taki
człowiek jest, po studiach, on też tu działał, nawet razem z mężem. Oni wspólnie mogli
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by zrobić tu program, bo z tej biednej, szarej strony, to ja uważam, że lepiej nawet zrobić,
ale się z tamtym człowiekiem nikt nie liczy, bo on jest biedak, każdy się z niego śmieje.
A kto to jest?
— Pan Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego.
Jak wyglądały wybory radnych?
Żona: — Jednym głosem zawsze przejdą.
Mąż: — Tu było podzielone na okręgi, ale tu było tak wszystko zrobione, że Wójt
wytypował swoich kandydatów, że oni mieli wszędzie przejść, tak że nie było szans.
On wiedział, że tam gdzie jest Kowalski, to będzie Kowalski, także reszta nie miała
żadnych szans. Normalna sprawa tutaj. To Wójt wybiera radnych i to nie ma nikt nic do
powiedzenia, to co Wójt powie, to jest święte i to koniec (56/W, s. 3).
Czy była kampania wyborcza?
Żona: — To co było słychać, to że ktoś komuś wódki nastawiał, a że mój mąż wódki
nie stawiał, ani nie organizował takich popijawek, czy tego namawiania.
Mąż: — To tak było. Na przykład w (...) jednej wsi taki jeden gość, nie będę wymieniał
nazwiska, zrobił taka biesiadę, ale to nic z tego nie wyszło, i tak i tak.
Żona: — U nas to nie ma zgody. Jedni psioczą na czerwonych, drudzy psioczą na
Wałęsę, trzeci chcą Wójta, inni nie chcą (...). Ktoś, kto się nachapał za PRL-u, był tym
czerwonym złodziejem, to teraz jest kapitalista. W tej chwili to zmierzamy donikąd,
przecież tu taki gość, co niedaleko mieszka, co jest radnym, to on ma tam tyle sprzętu
naciągane. No, ale jak kolega jest likwidatorem, no to dzielą się po prostu majątkiem
państwowym. To znaczy, to był majątek tych ludzi, co tam pracowali i oni mają żal, że
to zostało rozebrane. Ja im właśnie mówiłem, pytałam, a co zrobiliście w tym kierunku,
żeby nie zostało rozebrane? A oni stali z boku, patrzyli się na to wszystko.
Jaki powinien być dobry radny?
— Przede wszystkim to nie powinien być złodziej, powinien to być uczciwy człowiek,
bo jak ktoś się dorabia przez kombinacje, to mi się wydaje, że to nie tędy droga.
Czy radny się wywiązuje ze swoich przedwyborczych obietnic?
— Ja się nie spotkałem z obecnym radnym i nie wiem, co on tam ludziom obiecał.
Czy wójt jest urzędnikiem, czy przedstawicielem mieszkańców?
— To jest człowiek, który zna prawo i wie, w którą stronę może to prawo nagiąć, aby
do siebie, żeby to było mnie na rękę.
Czym powinien zajmować się wójt?
— Powinien dbać o interesy mieszkańców.
Czy Wójt wywiązuje się z tego obowiązku?
— Teraz ja nie mam styczności z wójtem, wcześniej, jak chodziłem do Wójta, to były
kłopoty. Były przydziały na maszyny, a ja wtedy gospodarzyłem z teściem (56/W, s. 4),
to Wójt się w ten ciekawy sposób wymigiwał, że „gdyby Pan był rolnikiem, to by Pan dostał...”
Żona: — My to mamy w ogóle przesrane, nasz ojciec już z Wójtem miał do czynienia,
miał sprzeczki. Także my jak zajdziemy — to jesteśmy za nic.
Mąż: — Kto nie lubi «czerwonych», to nie może być z nikim teraz w dobrych układach.
Jakie są osiągnięcia Wójta?
— Wójt wybudował GOK, tam on jest w budowie jeszcze, to jest gmach, który powstaje
od PRL-u, czy zostanie ukończony, to nie wiem.
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Jaki powinien być dobry wójt?
— Człowiek uczciwy. Jak ktoś dorobił się uczciwie, to... prosty przykładzik: na pewno
z naszych podatków został wyremontowany dom Wójta, tam gdzie Wójt mieszkał, on
tam wybudował normalnie willę, a potem po cichu wykupił ten dom. To nawet był gdzieś
o tym artykuł, to znaczy to cały czas się o tym mówi, ale to nikt tego nie porusza. Bo to
tak jest: społeczeństwu polskiemu ta demokracja przyszła za łatwo, dlatego to tak chyba
jest. To powinno przyjść drogą rewolucji i wszyscy «czerwoni» powinni odejść od koryt.
Czy wójt powinien mieć „dojścia” , chody” na górze?
— Czy powinien mieć? Wiem, że po prostu on ma, bo jak są znajomości, to są
przydziały, fundusze dla gminy. Jak zna tam w województwie wojewodę, czy kogoś
innego znajomego ma, to jakiś tam wójt sąsiedniej gminy nie dostanie nic, a nasz wójt
może dostać, bo jak ktoś ma układy, układziki...
Jakie są inne osiągnięcia Wójta, oprócz GOK u?
— Tak bardzo to ja się nie orientuję. W okresie PRL-u to Wójt był dobry na tyle, że
dzielił maszynami i tym co byli blisko wójta i byli przychylni, dawał najpierw, ale...
Kto powinien wybierać wójta, radni czy mieszkańcy?
— Najprawdopodobniej mi się wydaje, że mieszkańcy, wtedy może by się coś zmieniło,
a sami radni... jak ktoś sobie radnych tak ustawił, że ma tych radnych swoich, to potem
się robi co się chce, to się ustala plan i wszystko.
Czy był kontrkandydat w wyborach na wójta?
— Tak, to był pan prezes spółdzielni produkcyjnej [1994 r.] (56/W, s. 5).
Czy znał pan jego program wyborczy?
— Nie, ja nie wiem, on w naszym rejonie nie spotykał się z ludźmi.
Dlaczego ten prezes nie przeszedł w wyborach 1994 r.?
— Dlatego, że ten wójt co jest teraz, miał tak ustawionych radnych, że tam
dwóch-trzech mogło być innych, a reszta to byli ludzie starego systemu. Część radnych
była nowa, choć właściwie trudno powiedzieć, czy nowa, bo taki Radny-Stronnik Wójta
to jest już radnym starym. Ale właściwie radni zostali wszyscy, co opłakują PRL. Nie
decyduje program, człowiek, tylko układy, bo na tyle co znam tych ludzi, to mówi się, że
niektórzy są radnymi tylko po to, żeby osiągnąć jakieś korzyści materialne.
Co by pan zrobił, gdyby został wójtem?
— Nie nadaję się na stanowisko kierownicze...
Żona: — Nadajesz się, nadajesz.
Mąż: — ...przede wszystkim ze względu na zdrowie.
Jaki powinien być podział kompetencji radnych i wójta?
— Nie orientuję się, ja się nie zajmuję takimi sprawami. Dla mnie wartość przedstawia
człowiek uczciwy.
Ale pan kandydował na radnego, zatem co należy do obowiązków radnego?
— Opiekować się ludźmi, którym się źle wiedzie, emerytom. A na przykład to u nas
to się stało tak, że ci ludzie, którzy nigdy nie splamili się pracą za PRL-u, to jak nastały
„kuroniówki” , to wszyscy poszli na „kuroniówki” . Ja liczyłem, że może część tych ludzi
może przyjdzie do rolnika, będzie się pytało o jakąś pracę, a oni gwiżdżą na to, po co
u chłopa pracować, jak my mamy „kuroniówkę” . Oni czasem pracują w Spółce Wodnej,
ale co to za praca, jak oni wykopią w ciągu dnia 30 metrów, bo oni mówią: „My mamy
30 metrów, my nie możemy więcej robić” . To 30 metrów, to pójdzie mój szesnastoletni
chłopak, wykopie. Część ludzi właśnie chwali Wójta za te roboty, mówi: „On jest dobry
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gospodarz, bo tak to byśmy zostali bez chleba” , to trudno mówić o tych rzeczach, to są
normalnie paradoksy.
Żona: — Teraz to ja uważam, że Wójt już powinien zostać. Jeżeli do tej poty pracował,
wyprawiał to co chce, to powinien zostać. Zresztą część ludzi zgadza się z tym, że jest dobrze.
Mąż: — Część ludzi uważa, że on jest dobrym gospodarzem, dlatego że zyskał tam
jakąś ziemię.
Żona: — Nasz Wójt ciężko pracuje, bo ma jakąś chlewnię, tyle świń (56/W, s. 6).
Mąż: — Nie no, jako wójt, to nie powinien, jako gospodarz to on... z mleczarni bierze
serwatkę, trzyma świniaczki, ale za PRL-u to wszystko można było trzymać, żeby nikt
się nie przywalił, że się jest złodziejem. Wójt ma sporo ziemi.
Czy wójt powinien być podporządkowany radzie, czy rada wójtowi?
Mąż: — Wójt powinien kierować całą radą, ale wysłuchiwać tego co jest słuszne, a co
jest niesłuszne. Bo na przykład w tym nowym GOK-u stoi duży komin, a to wszystko ma
być rozebrane, bo ma być opalane na olej. I co z tym wszystkim? Pociąć i wyrzucić?
Jak układa się współpraca między Wójtem i radą?
— Wcześniej, w pierwsze wybory radnych [1990] było tak, że kilkoma głosami,
dwoma lub trzema wójt mógł odpaść tą różnicą dwóch, czy trzech głosów, czy nawet
jednego. Ale tak to ułożył, że potrafił ludziom normalnie przetłumaczyć, że on jest lepszy
gospodarz i on będzie tym dobrym.
Czy radni dyskutują z Wójtem, czy też przyjmują wszystko, co on powie?
— Jak ja byłem na sesjach początkowych [1994], dwóch czy trzech to się jeszcze
zastanawiało, czy tacy ludzie z opozycji mogą w ogóle wejść na salę. Ale ustalili w końcu,
że możemy posłuchać, to praktycznie tam nikt nie zabierał głosu, tam to, co wójt
powiedział to wszyscy, normalnie, jak za PRL-u — Gierek powiedział, że „pomożecie”,
to „pomożemy” . I tak samo oni wszystko robią.
Żona: — Jak jeszcze Wójt, jeszcze za czasów tamtego, bo już teraz to jest wolność,
mieszkaliśmy w (...) jednej z wsi w gminie, miałam troje dzieci takich małych i taką
chałupę mieliśmy, że aż woda płynęła po ścianach. I było zebranie, poszłam na to
zebranie i był przydział na tonę węgla, to jak ktoś zdał więcej świń, to rolnicy mogli więcej
tego węgla wziąć. To ja zapytałam, czy może ktoś by odstąpił, bo słyszałam, że nawet
za tych co poumierali to mieli dojścia i ktoś pobierał za nich węgiel. To ludzie powiedzieli:
„Dajcie tej pani węgla” , a Wójt powiedział, że jest po tylu zebraniach, że na takie jednostki
to on nie reaguje.
— Jest zmęczony, no nie? No nie miałem czasu wtedy, bo bym powiedział: „bo jak
pan jest zmęczony, to idź pan i wyśpij się, i przyjdź pan do ludzi i konkretnie z nimi
porozmawiaj” . A jak ktoś jest zmęczony, to po co przyjeżdża z ludźmi rozmawiać? (...)
(56/W, s. 7).
Czy wójt powinien zajmować się takimi sprawami?
Żona: — No tak, no jednostkami.
Jaki jest program działania gminy na przyszłość?
— Nie, w tej chwili ja się po prostu tym nie interesuję, dlatego że tam się nic nie
zmienia.
Żona: — Nie ma dojścia, jak tam dojść?
Mąż: — Tu się nic nie zmieniło dla mnie, w gminie się nic nie zmieniło, tylko
dodatkowo obciążyli nas tymi wszystkimi kosztami, tak że rolnicy ledwo ciągną.
Żona: — Człowiek się pogodził, bo słychać w telewizji ciągle, że wszędzie jest taka
bieda. Każdy kto może to rządzi, kto ma wejście.
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Mąż: — Jako ostatnio pokazywali PGR-y, to taki gość mówił: „Panie Boże, żeby to
komuna wróciła!” , bo on wychodzi z tego założenia: dyrektor kradł i ja kradłem, i było
dobrze, i wszystkim starczało. Część rolników też u nas takich jest, mówię, żezaPRL-u to
było lepiej, bo tak mówi: „Paliwo mi przywieźli, lemiesze mi przywieźli z PGR-u, łąkę
miałem przy PGR-ze, to poszłem, a teraz łąkę wzięli, dzierżawy tu prywaciarze, tam nie
wgonisz, bo jak wgonisz, to cię zabije” .
Żona: — A kolejna sprawa, przez nasze pole miały przejść wodociągi, a my mamy
z nich w ogóle nie korzystać, a druga sprawa to te telefony. Przez całe nasze pole idzie...
przez żadnych, tylko przez nasze... I jak ktoś jedzie ciągnikiem czy bizonem, to nie
przejedzie, zaczepi. Prąd tak samo, wszystkie słupy idą po naszym polu, jak pytaliśmy
dlaczego przez nasz pole, to powiedzieli, że pole nie jest nasze, tylko socjalne. No jak to
socjalne?
Mąż: — W sprawie tej wody to jeszcze rozmawiałem, bo tam był ten sekretarz i wójt.
Ja mówię: „Panowie, ta woda może pójść w prostym kierunku. Od mleczarni może pójść
łąkami” , a on mówi: „Panie, pan nam tu nie będzie wytyczał planu, my wiemy, którędy
woda może iść” .
Czy są jakieś szanse, żeby to zmienić?
Żona: — To już chyba nierealne.
Mąż: — Ja nie jestem urzędnikiem, ale ktoś, kto robi takie plany, powinien przyjechać
do rolnika i konsultować z nim, a tu została z góry ustalona mapa.
Żona: — Nie ma żadnego zebrania, nikt z nikim nie rozmawia, skąd my wiemy, co
radni robią. Jak on [mąż] chciał wejść do tego radnego, to tam nie wiadomo co jest. Ja
pójdę radnego kontrolować? (56/W, s. 8)
Czyli dostęp informacji raczej nie jest dostateczny?
— Praktycznie to jest żaden. A jak jest coś organizowane, to jest super.
Czy mieszkańcy chętnie angażują się w sprawy gminy?
Żona: — U nas to ja nie wiem właściwie, kto tu jest tym gospodarzem, bo co do kogo
się odezwiesz, to każdy już zdaje na emeryturę. Jeśli został ktoś młody, to został wcześniej
i przypadkowo, że już upadł i musi zostać. Dużo odeszło, nawet młodych.
Mąż: — Są ludzie różnych narodowości, ja jestem Polakiem i inaczej patrzę, a część
ludzi to im nie zależy, bo to nie jest ich ojczyzna. Teraz się do gminy nie chodzi, wtedy
do gminy się szło, bo były przydziały na maszyny.
Żona: — Kiedyś, jak mąż był w tej „Solidarności” , były zebrania, no to przyjeżdżali,
tacy co są radni, którzy nie radni, nawet należeli do partii i tłumaczyli, że oni należeli
do tej samej partii, tylko my inaczej to rozumiemy.
Mąż: — Bo oni tam nawet mówili, ten mój kontrkandydat, Radny-Stronnik Wójta, to
mówił: „Ja też byłem w «Solidarności», jeszcze wcześniej, przed tobą byłem”, ja mówię:
„Chłopie, ja wcześniej pracowałem za PRL-u, pracowałem 10 lat w zarządzie i w «Soli
darności»: byłem ostatni, po prostu ostatni byłem zapisany” . (...)
Skąd biorą się pieniądze dla gminy?
— Z podatków na pewno, jeden gość, który jest blisko Wójta, mówił mi, że Wójt ma
pewne układy. Gdyby był inny Wójt, to gmina byłaby goła, a tak przy wojewodzie...
Żona: — Zna wszystkie przepisy (...). Ludzie skarżyli się mężowi, ci co pozdawali te
gospodarstwa (...) to teraz muszą płacić większe czynsze w domach dla rencistów. A Wójt
poobsadzał te gospodarstwa (56/W, s. 9).
Kto decyduje o wydatkach?
— Wie pani, ja nie wiem, to trzeba by radnych spytać.
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Czy ktoś to kontroluje?
— Trudno mi powiedzieć, do banku, to wiem, że przyjeżdża, z BGŻ-u przyjeżdżają
i kontrolują.
Jakie partie działają w gminie?
— W tej chwili to nie wiem, PSL — chyba i SLD, najprawdopodobniej, „Solidarność”
praktycznie nie istnieje, bo część ludzi powiedziała, a po co? Kiedy to się nic nie zmieniło,
to się jeszcze pogorszyło.
Czy dużo ludzi należy do partii?
— Trudno mi powiedzieć na ten temat.
Czy zna pan liderów partii?
— Jeśli chodzi o SLD — to jest chyba Wójt, a z PSL, tzn. dawnego ZSL to pan X. (...)
Czy partie zabiegają o wyborców?
— Kiedyś zabiegali w ten sposób, że ja miałem teścia, który należał do ZSL. To, gdyby
nie należał, to by nie miał opon do ciągnika: „Jak zapisze się pan do ZSL, to damy panu
przydział na opony”. Taki był układ, to ten człowiek się zapisał.
Czy w gminie istnieje opozycja?
— W tej chwili to nie ma. Gmina to jest taka jednomyślna, tu nie ma nikt nic do
powiedzenia, to co Wójt zarządzi, to tak musi być. Mnie to zniechęciło, ja teraz się tym
nie interesuję, bo ja myślałem, że „Solidarność” to będzie sprawiedliwość, a to się zrobiła
nieuczciwość.
Jakie są korzyści z bycia u władzy?
— Sesje się odbywały, nie będę wymieniać nazwisk, ale jeden gość miał CPN, to Wójt
się umówił: „Jedźcie panowie do tego gościa, co ma CPN, bo jąknie, to nie dostanie pracy
na drogach” , tzn. nie będzie rozwoził żwiru. „Musicie tankować u tego gościa...”, a ten
gość był radnym, dostawał na radach gminy i proponował wyższe pobory dla Wójta. Takie
były układziki. To jest mętlik, złodzieje (56/W, s. 10).
Żona: — Jak mąż mówić o tym na radzie, że Wójt ma dwadzieścia milionów poborów,
to oni mówili, że ma z woli radnych.
Mąż: — To on mówi: „Ludzie, to nie są pieniądze, to radni mi to dali, ja tam się o takie
wielkie pieniądze nie dopominałem” .
Czy sesje rady są otwarte?
— Są ogłoszenia, prawdopodobnie są otwarte, ale ja nie chodzę już teraz na nie, bo
nie mam po prostu zdrowia (...).
Dlaczego uważa się, że wybory do rad przed 1990 r. były sterowane?
— Wybory czerwcowe, co były 4 czerwca, to były w 1989 r.? Wtedy automatycznie
nastąpiły wybory na wójta, to wójt najprawdopodobniej... było normalnie co innego. Ale
po tych wyborach następowało sukcesywne pogarszanie się sytuacji w rolnictwie i dla
tego to ludzi zniechęciło, cześć ludzi odeszła, bo mówi, że po co? Przecież nastąpi,
przyjdzie nowy gospodarz i normalnie nic tu nie zrobi. No bo to jak to, no siedzi ten stary,
on już jest stary, chodziły takie pogłoski, że jak ten Wójt odejdzie, to mu trzeba chyba
trzysta milionów, czy ile takiej wyprawki dać. No to wszyscy mówią, że gdzie, ludzie!
Niech lepiej on siedzi, przecież to z naszych podatków.
Żona: — Albo taki Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego, to on człowiek też
uczony, ale nie miał przebicia.
Mąż: — On pisze artykuły do „Kuriera Podlaskiego” chyba, ale to też się ukazywało
w gazecie, tam były całe strony opisane.
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Żona: — Całe strony, co dobre, a co złe Wójt zrobił. To co my szare ludzie, to co my,
gdzie my możemy dojść?
Czy ostatnie wybory były wolne?
— Praktycznie chyba nie było... Ja gdybym chciał... Dużo ludzi mi mówiło tak:
„Chcesz wygrać, chcesz być radnym, to przyjedź, zawieziesz nas na ten... bo ja akurat
«Żuka» miałem... będziemy na ciebie głosować” . A ja mówię, co to da? To nic nie da, bo
w innych rejonach, na tyle co znałem sytuację, to wiedziałem, że tam wejdą normalnie
ludzie tego starego systemu, tak że mówię — i tak nie ma sensu. A ja nawet po drugie
nie chciałem kandydować, bo ja nie mam zdrowia. Się dorżnąłem tak, że ja ledwo dyszę
na tej gospodarce, mam po prostu chorobę serca!
Żona: — Chorobę serca? Masz po prostu chorobę pracoholika (56/W, s. 11).
Czy podczas wyborów był mąż zaufania?
— Ja miałem Przewodniczącego КО. I jeszcze jak poszłem do gminy, zaczęli mnie
wypytywać, że po co mi ten mąż zaufania potrzebny. A wcześniej w 1989 roku, 4 czerwca,
to byłem mężem zaufania z ramienia „Solidarności” . To część ludzi jak przychodziła, to
myślała, że ta „Solidarność” to będzie jakieś objawienie.
Żona: — Że to ludzie się z wyższych sfer, w garniturach itd. — przecież to są szarzy
ludzie normalnie, którzy pracują, oni pracują ciężko.
Mąż: — Byli ludzie, którzy się pytali, na kogo tu głosować, żeby tylko nie na
czerwonych, a teraz po czterech latach to się zmieniło, to nikt się nie pyta, kto tu
czerwony, a kto nie.
Jaki był skład komisji wyborczej, na jakiej zasadzie byli dobierani?
— Ci sami ludzie byli najprawdopodobniej. Ja byłem w 1989 roku, to nie wiem, kto
tam chciał, a w następnych wyborach zostałem powołany na sekretarza wyborów, a ze
względu na stan zdrowia... nie chciałem po prostu, wiedziałem, że w tej komisji siedzą
sami... To znaczy, w tych komisjach nic się nie zmieniło.
Żona: — Oni są bardzo mili ludzie, ci radni też — każdy podwozi, ale z drugiej strony
popatrzeć, jak my tak samo pracujemy szczerze i nic nie mamy. A syn mówi, już ten tu
radny buduje suszarnie, ma dwa silosy, ale kupił w cenie złomu.
Mąż: — Wie pani, to jest świństwo, to jest podział między dwoma ludźmi, dogada
nie się. No jak można kupować cos, co jest użytkowane w cenie złomu.
Żona: — On jeszcze ciągniki ma, przyczepy.
Mąż: — Ja jeszcze wrócę, jak ten PRL-owski sprzęt, ciągniki, które były po trzydzieści
miliony, w tej chwili kosztuje sześćset milionów, ktoś chyba wiedział, że to tak pójdą te
ceny i oni za wszelką cenę kupowali i oni mają to wszystko i się śmieją. Oni zostali
wyniesieni, ta nowa demokracja, na takie stołki i tak zarobili na tym, że mogą normalnie
się śmiać spokojnie. I teraz to ja nie wiem, czy w ogóle będzie zmiana, dla mnie zmiana,
to jest, żeby była rewolucja. Ja bym wolał się zaciągnąć zamiast na gospodarstwo, to do
legii cudzoziemskiej, gdzieś walczyć, niż na gospodarstwie pracować w takich warunkach.
Skąd gmina miała pieniądze w czasach komuny?
— A , to z województwa i w ogóle z całego tego. Skoro tu przyjeżdżali z ZSL-u, (...)
to jakieś były układy, jakieś musiały być. Dlaczego nie pojechał do gminy na przykład
w nowosądeckie, czy gdzieś tam? Pawlak tak samo tu przyjeżdżał (56/W, s. 12).
Kto kiedyś określał program działania gminy?
— Tutaj to, mi się wydaje, Naczelnik, tutaj wszystko było pod jego dyktando. I on
sobie tak dobrał ludzi, że ludzie w gminie nie mogą powiedzieć złego słowa. Oni mówią,
że to jest idealny gospodarz.
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W jakich miejscach ludzie się spotykają? (...)
Żona: — No, na rynku, no nie wiem, przy kościele.
Mąż: — I przy mleczarni, przy skupie mleka, ale tam radnego to ja nie pamiętam,
żeby był.
Czym dla pana jest samorządność?
Żona: — Sam wszystko porobi, sam wypłaci się i sam wszystko utrzyma, trzy razy S.
Co to jest demokracja?
Żona: — Ja już nie rozumiem, co to jest. Myśmy walczyli o demokrację.
Mąż: — Demokracja dla mnie to jest wolność, swoboda decydowania o sobie, o włas
nym losie.
Na czym polega demokracja w gminie?
— W gminie to trudno mi powiedzieć, na czym polega. Ja jestem tak uzależniony od
tego tutaj, że nic nie mogę tu zmienić. Wrócę jeszcze do tych wodociągów, w sprawie
wodociągów powinien być robiony przetarg. Tu się nie odbywa to, tak że tutaj, prawdo
podobnie, też są sprawy takie łapówkarskie.
Co to jest dyktatura?
— To tak, jak Stalin był, to jest narzucanie komuś, wie pani.
Czy władza w gminie przed 1990 r. była dyktatorska?
Ż o n a : — T a k a b yła i ta k a jest!

Mąż: — Nie byłem wtedy gospodarzem, więc nie wiem.
Czy Wójt jest dyktatorem?
Żona: — Nie, on nic nikomu nie narzuca, to już jest w przepisach, on nie narzuca, on
po prostu zna przepisy.
Mąż: — No jak nie jest?! Jest dyktatorem! Co powie, to jest święte. Powie, że palimy
wszyscy fajkę, to palimy. To jest jakiś reżim, to jest stary reżim komunistyczny (56/W, s. 16).

Komentarz
Rada Gminy. Rolnik widzi Radę Gminy jako podporządkowaną Wójtowi. Nie
jest to podporządkowanie z mocy prawa, ale na skutek zabiegów dyplomatycz
nych: „jak ktoś sobie radnych tak ustawił, że ma tych radnych swoich, to potem
się robi co się chce”. Ten układ jest wynikiem kontynuacji władzy przez Wójta
od lat siedemdziesiątych: przed 1989 r. „na tyle co znam sytuację, to rada nic
nie miała do powiedzenia, co Wójt powiedział, to było święte, tu stary Naczelnik
został wójtem, to tu nic się nie zmieniło, to są układy starego PRL-u”. Uważa,
że również skład rady się nie zmienił, a właściwie w 1994 r. powrócił do tego
sprzed 1990 r: „właściwie radni zostali wszyscy, co opłakują PRL”. Przywoływa
nie PRL-u służy nie tylko zwróceniu uwagi na orientację polityczną radnych
(większość z nich nie przynależy obecnie do żadnej partii, część do PSL, podczas
gdy przed 1990 r. prawie wszyscy należeli do PZPR lub ZSL). W cytowanym
sformułowaniu chodzi zarówno o ich poglądy polityczne, jak i rodzaj powiązań
między nimi — są to dawni koledzy partyjni. Rolnik podkreśla trwałość zależ
ności pomiędzy radnymi, budowanych przez lata wzajemnych przysług, tak
cennych w czasach, gdy materiały pomocnicze do produkcji rolnej były dystry
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buowane centralnie. Ten układ wzajemnych powiązań jest trudny do rozbicia:
„co może jeden zielony, gdy wszyscy radni są czerwoni” .
O radnym reprezentującym wieś, w której mieszka Rolnik (i z którym konku
rował w wyborach 1994 r.), mówi: „to jest jak lewa ręka Wójta, on w niczym się nie
przeciwstawia, tylko po prostu wykonuje” . Ja uważam, że on czerpie z tego korzyści
majątkowe. Określenie „lewa ręka” ma podkreślić lewicowy charakter powiązań
łączących radnego z Wójtem. Zabieganie o prywatne korzyści materialne jest —
zdaniem Rolnika — cechą wszystkich radnych kadencji 1994-1998: „na tyle co
znam tych ludzi, to mówi się, że niektórzy są radnymi tylko po to, by osiągnąć
jakieś korzyści materialne”. Profity to przede wszystkim udział w likwidowaniu,
czyli — jak mówi Rolnik — „rozkradaniu” PGR ów. Autor relaqi oskarża radnych
o to, że mając powiązania z likwidatorem, nabyli PGR-owską ziemię po niższej
cenie i maszyny rolnicze po cenie złomu. Zdaniem Rolnika tak być nie powinno:
radny „to nie powinien być złodziej, powinien być uczciwy człowiek, bo jak ktoś
dorabia się przez kombinacje, to mi się wydaje, że to nie tędy droga” .
Radni nie utrzymują kontaktów z wyborcami, nie robią zebrań, nie uczestni
czą w rozmowach przed zlewnią mleka: „nie ma żadnego zebrania, nikt z nikim
nie rozmawia, skąd my wiemy co radni robią?” . Rolnik przyznaje wprawdzie, że
sesje rady są otwarte, „ale ja nie chodzę już teraz na nie, bo nie mam po prostu
zdrowia” .
Wybory. W wyborach 1994 r. we wszystkich okręgach Wójt wytypował kan
dydatów na radnych i inni nie mieli szans — mówi Rolnik z goryczą. Popierani
przez Wójta kandydaci załatwiali sobie poparcie wyborców w czasie „popijawek
— namawianek” , czyli zapraszając krewnych i znajomych na wódkę.
Opozycja. Ta relacja jest niezmiernie ciekawa, bowiem ukazuje korzenie
lokalnej opozycji, istniejące przed 1989 r. Ojciec żony rolnika w czasach
PRL u należał do nielicznych przeciwników ówczesnego naczelnika. W systemie
centralnego rozdzielnictwa środków do produkcji rolnej, naczelnik miał wiele
możliwości szykanowania swoich przeciwników. Teściowi rolnika nie opiniował
pozytywnie podań o przydział nawozów i paszy. Niechęć Wójta dotyczy też
następnego pokolenia, co żona rolnika formułuje dosadnie: „My to mamy
w ogóle przesrane, nasz ojciec już z Wójtem miał do czynienia, miał sprzeczki” .
Ojciec, zagorzały antykomunista, musiał zapisać się do ZSL, chcąc móc kupić
opony do traktora — ta opowieść dobrze pokazuje mechanizmy współdziałania
polityki i gospodarki nakazowo-rozdzielczej. Ludzie niechętni lokalnej władzy
żyją w pewnym stopniu poza społecznością: radni z nimi nie rozmawiają, nikt
z nimi nie konsultuje trasy wodociągu czy linii wysokiego napięcia, przebiega
jących przez ich ziemie. Wójt odnosi się do nich z sarkazmem: „chcieliście
panowie nowej demokracji, to macie teraz” .
Mówiąc o „Solidarności” Rolnik wspomina, że należeli do niej także ludzie
z miejscowego układu władzy, na przykład Radny-Stronnik Wójta. Autor przy
taczanej relacji czuje się bardzo rozczarowany działalnością „Solidarności” : to
„miała być sprawiedliwość, a zrobiła się nieuczciwość”. Uważa, że do klęski
opozycji przyczyniły się liczne zabiegi Wójta, starającego się różnymi sposobami
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zniszczyć konkurencję w lokalnej polityce. Innym powodem niepowodzenia był
fakt, że opozycji nie tworzyli majętni gospodarze: „bo to wszystko są dziady takie
biedne, to jak oni mogą rządzić...” Przekonanie, że władzę w gminie mogą
sprawować jedynie ludzie, którym się dobrze powodzi, pojawia się w wypo
wiedziach wielu osób słabo wykształconych. Bogactwo, a nie wiedza i wy
kształcenie predestynują do władzy. Zamożność, będąca bez wątpienia
źródłem społecznego prestiżu, jest postrzegana jako dowód skuteczności
działania oraz posiadania tej, na poły tajemniczej, umiejętności pomnażania
dóbr bardzo potrzebnej człowiekowi władzy. W efekcie sukcesy gospodarcze
i polityczne są ściśle ze sobą związane. Powodem porażki opozycji było też
zniechęcenie mieszkańców, którzy po 1990 r. stracili wiarę w możliwość
jakichkolwiek zmian w utrwalonym układzie władzy gminnej.
Wójt. W tej relacji pada sformułowanie najlepiej wyrażające stosunek ludzi
niewykształconych do Wójta: Wójt w tej gminie to „car i bóg”. Jest to władza
dyktatorska, uważa Rolnik, choć jego żona łagodzi nieco to określenie, sugeru
jąc, że Wójt nie łamie prawa (jak prawdziwy dyktator). W tej gminie nikt nie
może mu się przeciwstawić, tutaj Wójt wybiera radnych, „co powie, to jest
święte” . Przyczyną jest kontynuacja władzy — „tutaj stary Naczelnik stał się
nowym Wójtem”. Wójt odsunął się od ludzi. Jest przychylny tylko dla swoich
popleczników. Innych ludzi poniża, bo nie są tak bogaci jak on (żonie Rolnika
odmówił pomocy w potrzebie, często odmawiał przydziałów jej ojcu).
Wójt posiada z racji urzędu szeroką wiedzę prawną, którą wykorzystuje do
pomnażania swego bogactwa: „to jest człowiek, który zna prawo i wie, w którą
stronę może to prawo nagiąć, aby do siebie, żeby to było mu na rękę” . Wójt nie
łamie prawa, ale umiejętnie je stosuje dla własnej korzyści i dla zachowania
dominującej pozycji w lokalnej polityce. Służą temu także jego niewątpliwe
talenty dyplomatyczne: „on tak sobie dobrał ludzi, że w gminie ludzie nie
mogą powiedzieć złego słowa, oni mówią, że to jest idealny gospodarz, tak to
ułożył, że potrafił normalnie przetłumaczyć, że on jest lepszy gospodarz i on
będzie tym dobrym” gospodarzem gminy. Dla Rolnika sukcesy gospodarcze
Wójta to tylko w małym stopniu dowód jego pracowitości. Rolnik uważa, że
są efektem większych możliwości Wójta, który w systemie centralnego rozdziel
nictwa był „przy korycie” , a potem uczestniczył w likwidacji PGR-ów — „wtedy
komunista, teraz kapitalista” .
Rolnik oskarża Wójta o niegodne sposoby budowania swojego poparcia wśród
mieszkańców. Zalicza do nich organizowane przez Wójta roboty interwencyjne,
których efekt rzeczywisty jest niewielki, za to doskonale umacniają pozycję
Wójta-dobroczyńcy bezrobotnych. Bezrobotni otrzymują półroczny zasiłek wów
czas, gdy przepracują pół roku. Szafarzem miejsc przy pracach interwencyjnych
jest Wójt. Ten fakt w oczywisty sposób wymusza przychylność dla niego wszyst
kich ubiegających się o pracę. Rolnik ukazuje obłudę wizerunku Wójta-dobro
czyńcy mieszkańców. Do działań pozornych Rolnik zalicza podciągnięcie
wodociągu do kolonii, której nie jest potrzebny, bo ludzie korzystają ze studni,
ale na końcu kolonii mieszka radny, który się dla Wójta „liczy” oraz domy dla
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rolników rencistów, które miały być formą pomocy dla starych rolników, a oka
zały się być sposobem przejęcia ich gospodarstw. Rolnik— zaciekły krytyk Wójta
— docenia część gminnych inwestycji, które, jak twierdzi, były możliwe dzięki
znajomościom i dobrym kontaktom Wójta z władzami szczebla wojewódzkiego,
„gdyby nie to, to gmina byłaby goła” . Dominację Wójta umacniają nie tylko
strategie pozyskiwania stronników, lecz także sposoby szykanowania przeciw
ników: opowieść o próbach odwoływania się od decyzji o przeprowadzeniu
rurociągu przez pole Rolnika, ze znamienną odpowiedzią Wójta: „o, pan hrabia
się znalazł, ale my pana i tak przy tego” . Opowieść o wodociągu jest też, zdaniem
Rolnika, przykładem nieszanowania przez władze gminy własności prywatnej
jej mieszkańców.
Władza. Zdaniem Rolnika władza to komuniści. Są oni nieusuwalni z życia
politycznego. Są tak „umocnieni”, dysponują takimi strategiami postępowania
z ludźmi, wiedzą, zasobnością, że zmiana ustrojowa jest możliwa tylko „drogą
rewolucji i wszyscy czerwoni powinni odejść od koryt” .
W relacji Rolnika i wielu naszych rozmówców z niższym wykształceniem
władza opisywana jest jako hermetyczna grupa, podejmująca zakulisowe,
tajemnicze działania: tam „nie ma dojścia, jak tam dojść? (...) rządzi, kto ma
wejście” . Ludziom władzy dostępna jest wiedza, która jest poza zasięgiem
szarego człowieka. Wiedza postrzegana jako „tajemna”, zapewniająca władzy
poparcie i pomnażająca bogactwo.
Kolejnym często pojawiającym się nie tylko w tej wypowiedzi przekonaniem,
jest twierdzenie, że ludzie władzy czerpią ze swych stanowisk korzyści material
ne. Służy im każda sytuacja polityczna. Zasobność, będąca wynikiem dobrych
kontaktów z władzą w czasach PRL-u, pozwoliła im na lepszy start w system
wolnorynkowy: „tu się tak stało, że ci, co byli komuniści, to się porobili
kapitaliści teraz”. Jest to wielkie rozczarowanie dla ludzi będących przeciwnika
mi dawnego systemu: „oni zostali wyniesieni (...) na takie stołki i tak zarobili
na tym, że mogą (...) się śmiać spokojnie”.
Władza pogardza zwykłym człowiekiem i nie szanuje jego praw, a zwłaszcza
i prawa własności, co dobrze widać w zdaniu, jakie padło w sporze o wodociąg:
„Pole nie jest wasze, tylko socjalne” (i oburzona odpowiedź żony Rolnika: „Jak
to socjalne? P’).
Urząd Gminy. Urzędnicy w oczach Rolnika to środowisko zamknięte i pod
porządkowane Wójtowi: „tam nikt nie ma dostępu, tam klika była i jest” .
Społeczność. Rolnik opis społeczności gminnej ogniskuje wokół opowieści
o upadku PGR-ów, uważając, że ukazuje ona dobrze postawy mieszkańców.
Sądzi, że dla większości gminnej społeczności likwidacja PGR-ów była przeło
mowym momentem w ich życiu. Sposób przeprowadzenia likwidacji ocenia jako
niekorzystny dla pracowników, którzy jednak nie wykazali żadnej aktywności,
by bronić swoich interesów. Ma świadomość, że nie zdawali sobie sprawy z tego,
jak bardzo zaciąży to na ich przyszłości. Uważa jednak, że ten brak aktywności
w obronie własnych interesów jest postawą typową dla robotników najemnych.
Nieumiejętność myślenia perspektywicznego i niepodejmowanie działań nawet
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we własnej obronie sugerują, że wśród pracowników rolnych powszechna była
postawa zdawania się na kierownictwo PGR, które podejmie wszelkie decyzje.
Na władzę zakładową narzekali, zarazem polegając na niej całkowicie. Obecnie
w większości korzystają z pomocy państwa — „kuroniówki,, i gminy — prace
interwencyjne. Pomimo naprawdę trudnej sytuacji finansowej ich rodzin, tylko
nieliczni szukają pracy dodatkowej. W nowej sytuacji gospodarczej lepiej sobie
poradzili samodzielni gospodarze. Dotyczy to jednak tylko tych rolników, którzy
w czasach PRL-u należeli do organizacji ideologicznych, takich jak PZPR czy ZSL
i mieli lepszy dostęp do przydzielanych centralnie środków pomocniczych do
produkcji rolnej. Ci sami ludzie mieli po 1989 r. na tyle dobre kontakty z władzą
gminną, by móc skorzystać z (dozwolonych prawnie) możliwości pomnożenia
majątku, jakie wytworzyły się w czasie likwidacji okolicznych PGR-ów.
Według Rolnika gminna społeczność jest jednolita jedynie pozornie: „gmina
to jest taka jednomyślna, tu nie ma nikt nic do powiedzenia, co Wójt zarządzi, to
tak ma być” . W rzeczywistości: „u nas nie ma zgody, jedni psioczą na czerwo
nych, drudzy psioczą na Wałęsę, trzeci chcą wójta, inni nie chcą” — opisuje
sytuację nasz rozmówca12. Rolnik ostrożnie sygnalizuje konflikt narodowościo
wy w społeczności gminnej: tu „są ludzie różnych narodowości, ja jestem Pola
kiem i inaczej patrzę, a część ludzi, to im nie zależy, bo to nie jest ich ojczyzna”.
Rolnika martwi, że gmina się wyludnia (co potwierdzają gminne statystyki).
Jest w niej coraz mniej młodych ludzi i gospodarzy. Większość rolników przeka
zuje swoje grunty na Fundusz Ziemi w zamian za emeryturę. Niewielu młodych
przejmuje gospodarstwa.
Działacz społeczny. Rolnik przeciwstawia władzy postać działacza społecz
nego, który działa dla dobra innych i nie czerpie z tego korzyści materialnych.
Poświęca swój czas i energię nie na bogacenie się, lecz na pomoc innym. Rzadko
jest nagradzany uznaniem społecznym, najczęściej cierpi niesprawiedliwość.
Zdaniem Rolnika radny nie jest działaczem społecznym.
Samorządność. Samorządność to „trzy razy S” . Samorządny jest wówczas,
gdy „sam wszystko porobi, sam wypłaci się i sam wszystko utrzyma, trzy razy S”
— mówi autor relacji, mając na myśli gospodarza-rolnika, a także Wójta —
gospodarza gminy.
Demokracja. Pojęcie „demokracja” interpretuje jako „wolność, swobodę de
cydowania o własnym losie” . Żona Rolnika dodaje: „ja już nie rozumiem, co to
jest. Myśmy walczyli o demokrację” — to stwierdzenie wyraża zagubienie wyni
kające z tak głębokiego rozziewu pomiędzy ideą a praktyką, iż wydaje się, że
idea była od początku źle interpretowana.

12 To zdanie pokazuje przenikanie się skali kraju i skali gminy w potocznym myśleniu o polityce.
Choć wszyscy deklarują, że poglądy polityczne nie są brane pod uwagę w wyborach lokalnych,
jednak podział „czerwoni” kontra „Solidarność” (której symbolem jest Wałęsa) pokrywa się w pew
nej mierze z gminnym podziałem na stronników Wójta i opozycję. Przenikalność skali mikro i makro
ujawnia się także w stwierdzeniu dotyczącym załatwiania spraw w urzędzie gminnym: „kto nie lubi
«czerwonych», to nie może być z nikim w dobrych układach” (56fW, s. 5).
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Wiedza potoczna rozważa sprawy władzy lokalnej na dwóch płaszczyznach.
Dostarcza obrazu władzy idealnej, pożądanej, takiej jaka „powinna być” . Kreśli
też wizerunek władzy aktualnej, której działania są obserwowane i komentowa
ne na co dzień.

Wyobrażenia o idealnej władzy w gminie
Jak wynika z przeprowadzonych badań, pożądany wzór władzy lokalnej to
autokracja. Silna władza skupiona w jednym ręku. Wzór ten streszcza często
pojawiająca się w tekstach alegoria dobrego gospodarza. Dobry gospodarz (rol
nik, farmer) zna się doskonale na prowadzeniu gospodarstwa. Zna swój inwen
tarz i dba o jego dobrobyt. Umie dobrze zorganizować pracę, tak by gospodarstwo
sprawnie funkcjonowało. Czasem też rola władzy gminnej przedstawiana jest za
pomocą porównania do ojca rodziny: odpowiedzialnego ze wszystkich jej człon
ków, dbałego o dostatek i organizującego pracę wszystkich. Obie te alegorie
ujawniają specyficzny sposób traktowania społeczności lokalnej, która w pierw
szym ujęciu odpowiada inwentarzowi w gospodarstwie, a w drugim zajmuje
pozycję dzieci w rodzinie. Autokratyczny model, wyrażany przy użyciu metafory
rodzinnej i gospodarskiej, opiera się bowiem na powszechnie podzielanym prze
konaniu, że społeczność jest zbyt słabo przygotowana do życia publicznego,
by zajmować w nim pozycję podmiotową. Ludzie są słabo wykształceni, nieobyci, biedni, nieznający prawa, niewprawnie poruszają się w świecie ustaw, prze
pisów, nie umieją załatwiać spraw urzędowych. Doświadczenia życiowe nie
przygotowały ich do samostanowienia nawet o własnym losie (zwłaszcza pra
cowników PGR-ów), a cóż dopiero o sprawach gminy. Wobec nieporadności
mieszkańców władza powinna roztoczyć nad nimi opiekę. Dbałość o poprawę
losu, ochrona, pomoc — to powinności idealnej władzy. Taki obraz umacnia
powszechne przekonanie o niesprawności i nieefektywności władzy kolektyw
nej. Toteż aby wypełniać swą misję, władza lokalna powinna być skupiona
w jednym ręku. Władza jednoosobowa zapewnia skuteczność, kontynuację jed
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nej linii programowej i jednoosobową odpowiedzialność. Tym, co predestynuje
jednostkę do zajęcia centralnej pozycji, jest przede wszystkim wiedza. Człowiek,
któiy obejmuje stanowisko wójta, powinien górować wiedzą nad społecznością
i nad radnymi. Na wiedzę wójta powinna składać się dobra znajomość prawa
i przepisów administracyjnych; dobre kontakty z ludźmi decydującymi o dota
cjach; doskonała znajomość społeczności gminnej i spraw rolniczych, którymi
większość z nich żyje. Wzorcowy kandydat na wójta powinien być człowiekiem
zamożnym (najlepiej dobrym rolnikiem), co dawałoby mu niezależność finanso
wą i autorytet w oczach rolniczej społeczności. Przy tak silnej pozycji wójta ciało
kolektywne, jakim jest rada gminy, powinno pełnić funkcje doradcze. Na jej
sesjach mogłyby się ścierać różne grupy społecznych interesów, wypracowując
jak najszersze poparcie dla projektów wójta. Widziana z tej perspektywy opozy
cja może funkcjonować jedynie jako reprezentacja odmiennego punktu widzenia
na forum rady, a nigdy jako alternatywa wobec wójta. „Samorządność” w tym
modelu oznacza maksymalną samodzielność decyzyjną i finansową wójta. Gmi
na samorządna to taka, w której władza jest jak najmniej zależna od władz
zwierzchnich. Jest to gmina, w której wójt jest niezależny, „sam rządzi”, jest jak
„car i bóg” . Taka interpretacja pojęcia „samorządność” jest w zasadzie powsze
chna w badanej społeczności.
Odmienne rozumienie tej idei proponował jedynie Przewodniczący Komitetu
Obywatelskiego. Starał się tę swoją wykładnię upowszechnić, ale bez większego
skutku. Ideę „samorządności” objaśniał jako samorządzenie się społeczności
gminnej. Według niego władza nie powinna być przeciwstawiana społeczności.
Jej zadaniem jest reprezentowanie mieszkańców. Radny winien być przedstawi
cielem wyborców, forsującym ich dążenia na forum rady. Do wójta zaś należa
łoby reprezentowanie społeczności na zewnątrz. Na tym polu powinien bronić
interesów tych, którzy go wybrali. Najważniejszym elementem tego modelu jest
społeczność. Ona powinna być dominującą siłą w lokalnej przestrzeni publicznej.
Przygotowana do życia publicznego, świadoma swoich celów, powinna być
podmiotem lokalnej polityki. W gminie powinno być miejsce na niezależne
stowarzyszenia, niektóre popierające wójta, inne krytyczne, tak by zawsze
czuł się kontrolowany i oceniany przez prężną i zorientowaną opinię publiczną.
Ten idealny model nie zyskał zwolenników. Dawni członkowie Komitetu Obywa
telskiego uważali go za wzór nierealny. Dlatego większość z nich preferowała
wzorzec alternatywny, zogniskowany wokół silnej władzy wójta.

Wyobrażenia o życiu politycznym w gminie
w iatach 1989-1995
Opis lokalnej sceny politycznej w latach 1989-1995 jest podobny we wszystkich
zgromadzonych wypowiedziach. Tym, co je różni, są oceny opisywanego sposobu
sprawowania władzy. Te oceny i komentarze pozwalają na wyróżnienie dwóch
stanowisk: popleczników i krytyków.
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Obraz gminnej polityki, jaki ujawniają badania, jest zogniskowany wokół
przekonania, że władzę w gminie, zarówno decyzyjną, jak i wykonawczą, spra
wuje w rzeczywistości Wójt. Rada Gminy jest jedynie ciałem uprawomocniają
cym jego decyzje. Choć skupienie władzy w jednym ręku prawie wszyscy (prócz
byłego Przewodniczącego KO) uważają za korzystne dla gminy, w obu ujęciach
przypisuje się mu inny sens. Stronnicy Wójta uważają, że prymat Wójta zasa
dza się na tym, że w społeczności nikt nie jest w stanie konkurować z nim pod
względem wiedzy i skuteczności działania. Złożenie władzy w jego ręce jest
najlepszym wyjściem dla społeczności. Przeciwnicy Wójta uważają, że jego
dominacja jest wynikiem stosowania nieuczciwych strategii. Silna, jednoosobo
wa władza jest w zasadzie korzystna dla gminy, lecz stosowane dla jej osiągnię
cia metody są niegodne i niszczą społeczne zaufanie do Wójta. Przewaga
kompetencji (wiedzy), predestynująca Wójta na to stanowisko, jest osiągana
poprzez utrzymywanie w tajemnicy naprawdę istotnych informacji. Wyraźne
stają się dwa wizerunki: Wójta — wybranego przez lud monarchy i Wójta —
samozwańczego satrapy. Wójt-monarcha przedsiębierze liczne działania dla
dobra społeczności (jak interpretuje się lokalne inwestycje). Wójt-satrapa podej
muje przedsięwzięcia pozornie mające służyć mieszkańcom, w rzeczywistości
służące budowaniu jego popularności. Większość jego działań zmierza do odnie
sienia korzyści własnych. Wójta-monarchę otacza sympatia, wdzięczność i za
ufanie znacznej części społeczności, Wójta-satrapę respekt i strach.
W obu modelach Rada Gminy pełni funkcje doradcze. Pierwszy z nich podkre
śla dobrowolność podporządkowania się radnych, drugi silnie uwydatnia ele
ment strachu i korupcji w podległości radnych. W ujęciu pierwszym radni
w uznaniu zasług przyzwalają na samodzielność Wójta. Oni sami są wówczas
widziani jako jego wysłannicy. Ich zadaniem jest zyskiwanie zwolenników dla
przedsięwzięć projektowanych przez Wójta. Z tej perspektywy radni opozycyjni
(1990-1994) widziani są jako odstępcy. Ich dążenie do zmian personalnych we
władzach gminy jest interpretowane jako przekroczenie kompetencji i nielojal
ność. W ujęciu drugim, charakterystycznym dla przeciwników Wójta, radni
postrzegani są jako ludzie, którzy dostawszy się do rady zdradzili społeczność,
która ich wybrała. Niekompetentni, zastraszeni, uzależnieni nie reprezentują jej
interesów, dbając jedynie o poprawę własnej sytuacji. Ich przeciwieństwem, w tej
perspektywie, była opozycja w radzie 1990-1994, która wytrwale forsowała
dążenia i cele mieszkańców. Opozycjoniści narażali się dla dobra swych wybor
ców, na wzór bohatera ludowego.
We wszystkich relacjach gminna społeczność jest opisywana jako bezradna,
bierna, zantagonizowana, nieradząca sobie z problemami, w większości biedna.
Powinnością władzy jest więc otoczenie jej opieką. Różne są oceny tego, jak
władza wywiązuje się z tego zalecenia. Według ludzi nastawionych krytycznie
Wójt nie spełnia tego obowiązku, usiłując ukryć ten fakt wśród pozornych
działań. Zaś zwolennicy Wójta uważają, że jest najlepszym opiekunem, „ojcem” ,
otwartym na wszystkie problemy mieszkańców i skorym do pomocy.
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Różnie też oceniane były lokalne gazety, ukazujące się w gorącym okresie
wyborów samorządowych 1990 r. „Krytycy” uważali je za przejaw ożywczego
powiewu w gminnym życiu publicznym. Podkreślali, że wreszcie mieszkańcy
otrzymują pełną i kompetentnie przygotowaną informację o sprawach gminy.
Stronnicy Wójta uważali gazetkę opozycji za pełną oszczerstw, brudów i kłamstw.
Jedyne niezależne stowarzyszenie w gminie, jakim był Komitet Obywatelski,
było przez lokalną opozycję opisywane jako jedyna szansa na przełamanie
monopolu władzy gminnej. Przegrana Komitetu Obywatelskiego w wyborach
gminnych i odgórne rozwiązanie komitetów przez władze „Solidarności” odbie
rane było jako cios dla prawdziwej samorządności lokalnej i koniec krótkiego
okresu przebudzenia i zaangażowania społeczności. Zwolennicy Wójta oceniali
Komitet Obywatelski jako przejaw warcholstwa politycznego, które omal nie
doprowadziło do katastrofy gospodarczej w gminie.

Potoczne wyobrażenia
a zaangażowanie obywatelskie (<zw ility )
W pierwszej części książki, opisując postawę obywatelską, podkreślałam, że jest
ona pewnym wzorem idealnym, do którego należy dążyć, choć zapewne nie jest
w pełni osiągalny. Jak wiadomo, pierwiastek zależności i dominacji jest nieod
łączny w relacjach międzyludzkich (Foucault 1993). Istotne jest jednak, jak
bardzo dominują one w wizerunku władzy. Ukazanie ich pozwala dostrzec, jak
dalece opisany tu obraz relacji władza — społeczność odległy jest od ideału
obywatelskiego. Uzmysławia, jak wielki może być rozziew pomiędzy mówieniem
0 samorządności a rzeczywistym zaistnieniem postaw podmiotowych, umożli
wiających realizację idei samorządzenia się. W społeczności, której postawa
samorządzenia się jest zupełnie obca, wiele mówi się o samorządności.
U podstaw idei społeczeństwa obywatelskiego (we wszystkich wersjach rozu
mienia tego pojęcia) leży przekonanie o tym, że społeczeństwo (a w małej skali
społeczność) ma prawo do udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących spraw
wspólnych. W badanej społeczności nikt tego prawa nie podważa, natomiast w za
sadzie wszyscy uważają je za niemożliwe do realizacji. W rozważaniach teoretycz
nych pojmowanie „ludu” jako nieprzygotowanego, zarówno merytorycznie, jak
1moralnie, do podejmowania decyzji jest uważane za niedemokratyczne (Dahl 1995).
Zainteresowanie wspólnymi sprawami, zaangażowanie w działania dla wspól
nego dobra teoretycy uważają za konstytutywne dla społeczeństwa obywatel
skiego (Shils, Putman i inni). Bierność społeczeństwa czyni je łatwym łupem dla
totalitarnych zakusów władzy, podczas gdy społeczne zaangażowanie jest siłą,
z którą władza musi się liczyć.
Działanie dla wspólnego dobra wymaga też pewnej wiedzy o sprawach
publicznych. Koniecznością jest nieustanna edukacja obywatelska. Badana
społeczność, a zwłaszcza ludzie słabo wykształceni, mają nikłą wiedzę na ten
temat. Brak zainteresowania gminnym życiem publicznym nie stymuluje ich do
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szukania takich informacji. Dlatego też często wiedza aktywnych uczestników
polityki lokalnej wydaje im się wiedzą tajemną.
Sposobnością „posmakowania samorządu” (Taylor 1996, s. 21) może być
działalność niezależnych stowarzyszeń. W badanej gminie jedynym takim stowa
rzyszeniem był Komitet Obywatelski. Został rozwiązany, a tymczasem stowarzysza
nie się dla osiągania wspólnych celów uważane jest przez wszystkich filozofów
polityki za podstawowy warunek istnienia społeczeństwa obywatelskiego. Przy
kład Stanów Zjednoczonych, gdzie tego rodzaju stowarzyszeń jest wiele i wciąż
powstają nowe, jest uważany za wzorcowy przejaw postawy obywatelskiej.
Jednym z wyznaczników obywatelskiego zaangażowania, zaproponowanych
przez Putnama (1995), jest istnienie prasy lokalnej. W opisywanej gminie osta
tnie numery lokalnej gazety ukazały się w 1992 r.
Teoretycy, piszący o społeczeństwie obywatelskim, podkreślają wagę poczu
cia jedności społecznej „będącej rzeczywistością w umysłach i sercach” (Dahren
dorf 1994, s. 232). Owa niedostrzegalna „wspólnota ukryta” (Seligman 1997),
wykreowana przez tradycję, stanowi oparcie dla wspólnoty moralnej, dla wspól
noty ludzi „związanych i odpowiedzialnych” (Walzer 1997). Opisywana społecz
ność, utworzona po wojnie z osadników, przesiedleńców i nielicznych
autochtonów, ma niewielką świadomość wspólnoty. Niesnaski związane z inte
resami finansowymi (nauczyciele kontra rolnicy), tradycyjna niechęć biednych
do bogatych dzieli społeczność. Najlepiej widoczną linią frontu jest podział
mikropolityczny na zwolenników i przeciwników Wójta. Jest on w znacznej
mierze kontynuacją dawnego podziału na „partyjnych” i tych, co się nie chcieli
zapisać do PZPR1 . Znaczące są także animozje na tle narodowościowym i reli
gijnym, które nie wygasły wskutek tłumienia ich przez władze PRL. Przeciwnie,
w Trzeciej Rzeczypospolitej zdają się odżywać. Tymczasem społeczność obywa
teli powinien charakteryzować szacunek dla wszelkiej odmienności (Shils 1994).
Zaakceptowanie niejednolitości powinno iść w parze z postawą otwartości na
sprawy innych, dbałością o wzajemną życzliwość i wyrozumiałość w codzien
nych kontaktach (Bryant 1997). Liczne opowieści o waśniach, jakimi najeżone
są przytaczane relacje, z pewnością nie są przejawem postawy obywatelskiej,
choć, co należy podkreślić, przez pięćdziesiąt lat sąsiadowania ze sobą ludzi
o odmiennej religii, tradycji, a początkowo także języku, nie doszło nigdy do
poważnych konfliktów.
W opisywanej gminie brak obecnie form wyrażania niezależnej opinii publicz
nej. Charles Taylor (1996) przestrzega przed taką sytuacją, pisząc, że tłumienie
opinii publicznej powoduje rozrastanie się władzy, pozbawionej kontroli, co
powoduje pogłębianie się bierności mieszkańców i prowadzi do sytuacji, w której
najbardziej pożądaną formą ładu polityczno publicznego jest „łagodny despo
tyzm” (Tocqueville 1996), określany mianem władzy opiekuńczej.

13 Warto tu zaznaczyć, że w gminach wiejskich do PZPR zapisywali się tylko lepiej wykształceni
przedstawiciele lokalnej elity. Zwykli rolnicy zwykle wstępowali do ZSL.
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W społeczeństwie obywatelskim władza jest postrzegana jako reprezentacja
społeczności, o czym pisano od czasów Locke’a i Milla. Jest to rodzaj umowy
społecznej, porozumienia między sprawującymi władzę a podwładnymi. Aby
owo przyzwolenie było rzeczywiste, konieczne jest zaufanie do sprawujących
władzę. Gminna wiedza potoczna ostro rozgranicza te sfeiy, wyraźnie przeciw
stawiając władzę społeczności. Tylko część mieszkańców — stronnicy Wójta, ma
zaufanie do niego i uważa go za swego przedstawiciela.
Obsadzanie ważnych stanowisk w oparciu o stopień skoligacenia ze sprawu
jącymi władzę, Shils uważał za strategię sprzeczną z postawą obywatelską
(1994, s. 26). Preferowanie „więzi pierwotnych” ponad kompetencje pozwala
utkać sieć znajomych, powinowatych i krewnych, w ramach której można być
pewnym wzajemnej lojalności. Zbieżność interesów nie pozwala im na krytykę
władzy. Opozycja zostaje odsunięta od wszelkich funkcji znaczących, co w oczy
wisty sposób umniejsza jej możliwości oddziaływania, utrudnia dostęp do
aktualnych informacji i nie pozwala na nabycie doświadczenia w działalności
publicznej. W opisywanej gminie zarzut tworzenia „kliki” , „ośmiornicy” , „powią
zań” jest jednym z najważniejszych, jakie formułowała gminna opozycja w latach
1990-1994.
Od czasów Adama Smitha wszyscy teoretycy społeczeństwa obywatelskiego
podkreślali jego zakorzenienie w sferze gospodarczej. Wolny rynek jest koniecz
ną ramą, wewnątrz której ukształtowało się pojęcie civility. Ludzie posiadający
własność prywatną mają także zupełnie inny stosunek do spraw i własności
wspólnej. Proponowana przez ruch dysydencki idea „społeczeństwa obywatel
skiego czasu wolnego” (Szacki 1997, s. 123) nie wydaje się możliwa do realizacji.
W opisywanych wsiach widać wyraźną różnicę podejścia do spraw gminnych
pomiędzy właścicielami gospodarstw a pracownikami najemnymi.
Podsumowując, wydaje się, że przekonanie Weitmana (1992), iż w krajach
postkomunistycznych brak odpowiedniej „infrastruktury społecznej i kulturo
wej” , by wytworzyło się nastawienie obywatelskie, jest diagnozą słuszną. Z jed
nym wszakże wyjątkiem. Grupa, określana w pracy jako stronnictwo Wójta,
realizuje wiele elementów civility. Ta grupa wykazuje wymaganą przez Shilsa
samoświadomość, czyniącą ją podmiotem lokalnej polityki. Ci ludzie, dawniej
związani z PZPR lub (rzadziej) ZSL, z władzą lokalną, nie czują się zarządzani
przez Wójta. Jego dominację tłumaczą dobrowolnym przekazaniem mu szerokich
uprawnień, opartym na zaufaniu do jego kwalifikacji i dobrej woli. Przekonanie
o możliwości wpływania na decyzje w sprawach gminnych, obdarzanie zaufa
niem Wójta, uznanie go za dobrowolnie wybranego przedstawiciela, są bliskie
ideałom obywatelskim. Wewnątrz tej grupy istnieją pewne rozbieżności poglą
dów w konkretnych sprawach, rozważanych na sesjach rady. Ta krytyka jest
brana pod uwagę i na drodze negocjacji dąży się do wypracowania wspólnego
stanowiska. Jednak w sytuacji gdy opozycyjna postawa dotyczy spraw istotnych,
a radny przekracza cienką granicę krytyki uznawanej za konstruktywną, zostaje
wykluczony ze stronnictwa, staje się obcy i przestają go dotyczyć zasady postę
powania wewnątrz grupy.
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Spotkania towarzyskie we własnym gronie są okazją do rozmów na tematy
gminne i rozważania spraw publicznych, które dla tych ludzi, mających wpływ
na decyzje, są istotne i interesujące. Warto także podkreślić, że stronnicy Wójta
mają dość dobrą orientację w sprawach gminy. Przepływ informacji jest dla nich
satysfakcjonujący, czują się dobrze poinformowani o sprawach gminy. W porów
naniu z innymi mieszkańcami lepiej znają rozporządzenia prawne. Mają też
sporą wiedzę o charakterze praktycznym, nabytą przez doświadczanie polegają
ce na kontynuowaniu funkcji radnego od wielu lat. Jest to wiedza ukierunkowa
na, preferująca pewien rodzaj wspólnej im interpretacji idei (przykładem mogą
być rozbieżności w interpretowaniu pojęcia „samorządność” pomiędzy stronni
kami Wójta a przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego).
Przekonanie zwolenników Wójta o tym, że gmina jest samorządna, wynika
z faktu, że ta grupa, uważająca się za prawdziwą społeczność gminną, odczuwa
zasadniczą zmianę w stosunku do sytuacji sprzed 1990 r., kiedy była ubezwłas
nowolniona poprzez „zależności pionowe” (Tarkowski 1994). Uzyskawszy dzię
ki Ustawie o samorządzie terytorialnym większą samodzielność, odpowiedziała
na nią zwiększoną aktywnością w działaniach (przejęcie oświaty i służby zdro
wia pod zarząd gminy, remonty szkół).
Grupę tę cechuje niewątpliwe poczucie wspólnoty. Owa więź ujawnia się
między innymi w lojalnym mówieniu o sobie oraz w pełnych entuzjazmu oce
nach pracy Wójta, pozytywnej ocenie pracy urzędników i przekonaniu o tym, że
radni dobrze ww ią zu ją się z obowiązków. Stronnicy Wójta, uważający się za
rzeczywistą społeczność gminy, realizują wewnętrznie wiele elementów postawy
obywatelskiej. Problemem, z punktu widzenia idei społeczeństwa obywatelskie
go, jest hermetyczność tej grupy. Innym „nieobywatelskim" rysem jest przeko
nanie o nieprzygotowaniu pozostałej części społeczności do udziału w decydowaniu
0 sprawach gminy. Te dwa elementy odbiegają od przedstawianego przez filozo
fów polityki wzoru społeczeństwa obywatelskiego.
Nadzieje na upowszechnienie tego wzoru można było wiązać z ruchem Komi
tetów Obywatelskich. Była to wielka, niewykorzystana szansa aktywizacji spo
łeczności lokalnych. Obecnie — jak sądzę — szansę na zmiany w tej sferze należy
łączyć z rozwojem systemu wolnorynkowego, ze wzrostem gospodarczym
1ugruntowaniem zasady poszanowania własności. Zaistnienie perspektyw roz
woju i bogacenia się mieszkańców gminy jest warunkiem koniecznym wypraco
wania zaangażowania obywatelskiego. Warunki ekonomiczne są jednakże tylko
ramą, wewnątrz której kształtuje się cnota obywatelska. Na proces ten mają
wpływ także inne czynniki. Wiedzę potoczną można uznać, za Fernandem
Braudelem (1999), za jedną ze „struktur długiego trwania” . Zmiany w niej
zachodzą bardzo powoli i wymagają dziesięcioleci, by stały się zauważalne.
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