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Przed piętnastoma laty, 
w czerwcu 2000 roku, wybrano
pierwszego prezesa Instytutu 
Pamięci Narodowej, prof. Leona 
Kieresa. Od tego momentu 
datuje się faktyczne rozpoczęcie 
działalności tej instytucji.

Niewątpliwym, choć niestety 
mocno spóźnionym, sukce-
sem koalicji Akcja Wybor-
cza Solidarność–Unia Wol-

ności było powołanie – na mocy ustawy 
z 18 grudnia 1998 roku – Instytutu Pamię-
ci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrod-
ni przeciwko Narodowi Polskiemu. Rola 
tej instytucji miała polegać na ściganiu 
zbrodni nazistowskich i komunistycznych 
oraz innych zbrodni przeciwko pokojowi, 
ludzkości lub wojennych; prowadzeniu 
działalności naukowej i edukacyjnej oraz 
– co miało bez wątpienia największe zna-
czenie – na zgromadzeniu w jednym miej-
scu, a następnie udostępnianiu archiwa-
liów komunistycznego aparatu represji. 
Piętnasta rocznica powołania IPN skłania 
do refl eksji i podsumowań. Postaram się 
więc ocenić, jak się zmienił krajobraz ży-
cia publicznego wolnej Polski po otwarciu 
archiwów bezpieki.

Klęska przeciwników jawności
Pamiętam, jak na początku czerwca 1992 
roku jako piętnastoletni chłopiec ogląda-
łem z zapartym tchem relacje telewizyjne 
z ul. Wiejskiej w Warszawie, kiedy na 
wniosek ówczesnego prezydenta Lecha 
Wałęsy parlament odwołał premiera Jana 
Olszewskiego za to, że jego rząd wyko-
nał uchwałę tegoż parlamentu, zobowią-
zującą ministra spraw wewnętrznych do 
ujawnienia informacji o zasobach Służ-
by Bezpieczeństwa, dotyczących naj-

ważniejszych osób w państwie. Kulisy 
tej politycznej operacji pokazali Piotr 
Semka i Jacek Kurski w wyjątkowo po-
rażającym i odsłaniającym mechanizmy 
władzy fi lmie Nocna zmiana. Rząd Jana 
Olszewskiego został odwołany, bo speł-
niając nałożony na niego obowiązek, ze-
brał w zasobach ówczesnego MSW infor-
macje o posłach, senatorach i politykach 
z kancelarii prezydenta, którzy zostali 
zarejestrowani jako tajni współpracow-
nicy SB. Tamte wydarzenia pokazały, jak 
trudne jest mierzenie się z niewygodną 
przeszłością i jak wiele można zrobić, by 
o niej zapomnieć.

Na szczęście przeciwnicy jawności akt 
komunistycznych służb specjalnych po-
nieśli klęskę. Dzisiaj akta zgromadzone 
w archiwum Instytutu Pamięci Narodo-
wej są dostępne dla każdego, a przepisy 
regulujące dostęp do informacji i doku-
mentów przechowywanych w IPN są bez 
wątpienia najbardziej liberalne w całej 
postkomunistycznej Europie Środko-
wo-Wschodniej. Z naszych doświad-
czeń w zakresie zarządzania spuścizną 
totalitarnej policji politycznej korzystają 
m.in. Ukraińcy i Tunezyjczycy.

Trudne początki
Początki archiwum IPN były niezwy-
kle trudne. Zakreślony w ustawie termin 
sześćdziesięciu dni na przekazanie archi-
waliów przez instytucje do tego zobowią-
zane (w tym ówczesne służby specjalne: 
Urząd Ochrony Państwa i Wojskowe Służ-
by Informacyjne) był absolutnie nierealny. 
Ustawa weszła w życie w styczniu 1999 
roku, a prezesa IPN parlament wybrał do-
piero półtora roku później. Oznacza to, że 
rozpoczynając urzędowanie, prezes Kieres 
już był po ustawowym terminie.

W rzeczywistości prace związane z gro-
madzeniem archiwaliów rozpoczęły się na 
początku 2001 roku. Wówczas to pierwsi 
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archiwiści z IPN zostali wpuszczeni do 
archiwów UOP, żeby wytypować właś-
ciwe dokumenty. Okazało się bowiem, że 
służby specjalne nie były w stanie samo-
dzielnie dokonać podziału posiadanych 
przez siebie dokumentów i przekazać do 
IPN tych wytworzonych przez UB/SB 
przed 10 maja 1990 roku. Podobnie rzecz 
się miała z WSI, które podlegały mini-
strowi obrony narodowej. Wszystko to 
przedłużało proces przekazywania akt. 
W przypadku WSI dopiero po ich likwi-
dacji w 2006 roku okazało się, że w ar-
chiwach wojskowych służb specjalnych 
nadal są przechowywane akta wojskowej 
bezpieki z okresu PRL. Równocześnie 
z procesem przejmowania akt cywilnych 
i wojskowych organów bezpieczeństwa 
IPN upomniał się o dokumentację spraw 
politycznych, która była przechowywana 
w sądach i prokuraturach. Dzięki temu zo-
stały ocalone niezwykle cenne archiwalia 
wytworzone przez wojskowe sądy rejono-
we, działające w latach 1946–1955, będą-
ce świadectwem wyjątkowo okrutnych 
represji stalinowskich. Pracownicy archi-
wum IPN odwiedzali sądy, prokuratury, 
areszty śledcze i zakłady karne, skrupulat-
nie wyszukując akt penitencjarnych osób 
osadzonych za przestępstwa polityczne. 
Co ciekawe, do dzisiaj w wielu archiwach 
sądowych i więziennych są znajdowane 
wartościowe dokumenty, o których ist-
nieniu podobno nikt nie miał pojęcia. Na 
przykład w Areszcie Śledczym w War-
szawie przy ul. Rakowieckiej – którego 
kierownictwo kilkukrotnie twierdziło, że 
przekazało do IPN wszystkie akta – ar-
chiwiści z instytutu niedawno odnaleźli 
wartościowe dokumenty osób represjo-
nowanych w latach czterdziestych i pięć-
dziesiątych XX wieku.

Dzisiaj archiwalia IPN liczą ponad 
90 km akt. To tyle co droga z Warszawy 
do Radomia. Wśród archiwaliów okresu 
komunistycznego największe znaczenie 
mają materiały operacyjne wojskowej 
i cywilnej bezpieki. Szczególną war-
tość ma kartoteka ogólnoinformacyjna 
SB, w której rejestrowano wszelkie za-
interesowania operacyjne komunistycz-
nej policji politycznej. Informatycznym 
odpowiednikiem tej kartoteki jest Zinte-

growany System Kartotek Operacyjnych 
(ZSKO) – baza danych utworzona w la-
tach osiemdziesiątych, w IPN wykorzy-
stywana do dziś.

List pisany krwią
Do niezwykłych świadectw oporu wo-
bec władzy należą obszerna kolekcja 
fotografi i dokumentujących poznańskie 
wydarzenia z czerwca 1956 roku, liczne 
zdjęcia i fi lmy operacyjne SB rejestrują-
ce wypadki marcowe w 1968 roku oraz 
grudniową rewoltę na Wybrzeżu w 1970 
roku. To tylko przykłady wyjątkowych 
świadectw okresu PRL znajdujących się 
w zbiorach IPN.

Niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że 
w archiwum IPN są przechowywane do-
kumenty i informacje o ofi arach II wojny 
światowej, zaliczane do największych na 
świecie zbiorów tego typu. To tutaj znaj-
dują się zachowane prawie w komplecie 
kartoteki operacyjne gestapo z Zichenau 
(Ciechanowa), Litzmannstadt (Łodzi) 
i Radomia. Ogromną wartość historycz-
ną mają oryginalne listy i akta osobowe 
więźniów z Dachau, wśród nich przejmu-
jące zdjęcia dokumentujące dramat życia 
obozowego. W warszawskim archiwum 
znajdują się również listy transportowe 
do KL Mauthausen. Zupełnie wyjątko-
wym dowodem zbrodniczych działań 
Niemców w KL Auschwitz jest pisany 
ręcznie dziennik obozowego lekarza, 
Johanna Paula Kremera. Świadectwem 
eksterminacyjnej polityki Niemców wo-
bec Żydów są m.in. dwa raporty: Jürge-
na Stroopa, podsumowujący wykonanie 
rozkazu likwidacji getta warszawskiego, 
oraz Fritza Katzmanna – o tzw. rozwią-
zaniu kwestii żydowskiej w dystrykcie 
radomskim. Przykładów można wymie-
nić wiele. Na mnie jednak największe 
wrażenie robi list datowany na 3 lutego 
1942 roku. Jego autorem jest Kazimierz 
Leski, osadzony w więzieniu w Poznaniu, 
który pisząc na skrawku papieru własną 
krwią, poinformował bliskich o zbliżają-
cej się śmierci.

Wśród blisko czterech kilometrów do-
kumentów z okresu II wojny światowej 
niewiele jest niestety tych pochodzących 
z archiwów rosyjskich (nie licząc doku-
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mentów otrzymanych z Ośrodka KAR-
TA, który wcześniej pozyskał je m.in. 
od Memoriału). Sytuacja polityczna oraz 
niechęć władz Federacji Rosyjskiej unie-
możliwiają podjęcie bardziej zdecydowa-
nych kroków. Dobrze natomiast układa 
się współpraca z partnerami ukraińskimi, 
którzy sukcesywnie, chociaż z przerwa-
mi, przekazują nam ważne dla historii 
Polski dokumenty, w tym te dotyczące 
Zbrodni Katyńskiej, jak to miało miejsce 
w maju tego roku.

W ramach współpracy międzynarodo-
wej nasi partnerzy z Czech, Estonii, Fran-
cji, Gruzji, Izraela, Litwy, Rosji, Rumu-
nii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, 
Ukrainy i Wielkiej Brytanii przekazali 
nam blisko 665 tys. kopii dokumentów 
dotyczących spraw polskich.

Od reglamentacji 
do powszechnego dostępu
W ciągu ostatnich piętnastu lat nastą-
piły fundamentalne zmiany w zakresie 
dostępu do dokumentów przechowywa-
nych w archiwum IPN. Ten proces moż-
na scharakteryzować stwierdzeniem: od 
reglamentacji do powszechnego dostępu. 
Zapewne nawet najwięksi optymiści nie 
przypuszczali przed kilkunastu laty, że 
w 2015 roku dostęp do dokumentów ko-
munistycznej bezpieki będzie tak prosty. 
Początki były jednak niezwykle trudne. 
Akta – poza naukowcami i dziennika-
rzami – mogły oglądać jedynie osoby 
pokrzywdzone, czyli ofi ary działań ko-
munistycznej bezpieki. W udostępnia-
nych wówczas kopiach anonimizowano 
dane osobowe osób trzecich. Badaczom 
i przedstawicielom mediów dokumenty 
udostępniano w ramach procedury admi-
nistracyjnej, co znacznie wydłużało ocze-
kiwanie na akta. Nie istniały w zasadzie 
jakiekolwiek narzędzia informatyczne 
ułatwiające wyszukiwanie danych. Pa-
miętamy, jakie zamieszanie wywołało 

opublikowanie przez red. Bronisława 
Wildsteina wycinkowej osobowej listy 
katalogowej w Internecie na początku 
2005 roku. O sprawie dyskutowali naj-
wyżsi urzędnicy państwowi i politycy, 
a sam epizod stał się przyczyną błyska-
wicznej nowelizacji ustawy o IPN.

Obecnie każdy ma prawo dostępu do 
akt osobowych funkcjonariuszy i pracow-
ników aparatu bezpieczeństwa oraz osób 
pełniących funkcje publiczne. Wreszcie 
każdy może bez żadnych ograniczeń za-
poznawać się z aktami zakończonych 
postępowań lustracyjnych. Akta bezpie-
ki są przytaczane zarówno w publikacjach 
dziennikarskich, jak i w poważnych roz-
prawach naukowych. Dziś już nikt, kto 
poważnie się zajmuje historią PRL, nie 
może ignorować zasobów archiwum IPN.

Udostępniona we wszystkich czytel-
niach akt IPN aplikacja informatycz-
na Cyfrowe Archiwum zawiera ponad 
35 mln opisów, w Internecie zaś funk-

cjonuje inwentarz publiczny. Ponadto 
Biuro Lustracyjne, powołane na mocy 
nowelizacji ustawy o IPN w 2007 roku, 
publikuje na stronie internetowej kata-
logi tematyczne funkcjonariuszy, osób 
publicznych, osób rozpracowywanych 
i członków nomenklatury partyjnej, 
przygotowane przede wszystkim na pod-
stawie archiwaliów SB. Zawierają one 
obecnie kilkadziesiąt tysięcy rekordów.

Podsumowując mijające piętnastole-
cie, warto przywołać liczby obrazują-
ce ogrom dotychczas wykonanej pracy. 
W ciągu tych lat archiwum zrealizowało 
ponad 956 tys. wniosków o udostępnie-
nie dokumentów, 3,6 mln różnorodnych 
kwerend i sprawdzeń. Udostępniono bli-
sko 2,5 mln teczek i zeskanowano ponad 
27 mln stron dokumentów.

Archiwalia przechowywane w IPN na 
trwałe wpisały się życie naukowe i spo-
łeczno-polityczne naszego kraju. Coraz 
rzadziej budzą emocje, coraz częściej cie-
kawią. Opisują bowiem niezwykle trudny 
fragment naszej historii: tragizm i okru-
cieństwo wojny oraz terror komunistycz-
ny, który z biegiem lat przeobraził się 
w system totalnej inwigilacji. Z akt bez-
pieki wyłaniają się sylwetki ludzi wiel-
kich – bohaterów narodowych, czasem 
jednak także zdrajców i niegodziwców.

Archiwa to urzędy zaufania publiczne-
go, pełniące w społeczeństwach demokra-
tycznych przede wszystkim rolę strażnika 
pamięci o czasach minionych. W przypad-
ku archiwum IPN ich rola jest jeszcze waż-
niejsza. Jak zauważył podczas tegorocznej 
gali nagrody Kustosz Pamięci Narodowej 
prowadzący ją red. Marek Zając, o ileż 
ubożsi bylibyśmy bez dostępu do akt, 
które – gdyby nie IPN – nadal tkwiłyby 
zakurzone na półkach w archiwach służb 
specjalnych, stając się od czasu do czasu 
przedmiotem gry politycznej.

dr Rafał Leśkiewicz – dyrektor Biura Udostępnia-
nia i Archiwizacji Dokumentów IPN

  Nieistniejący dziś budynek przy ul. To-
warowej 28 w Warszawie – pierwsza 
siedziba IPN
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