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Wyzwania na wiele lat

Do czego i komu jest dziś potrzebny Instytut Pa-
mięci Narodowej?
Potrzebny jest wszystkim: społeczeństwu, bo zajmując się najważ-
niejszym z punktu widzenia dzisiejszej rzeczywistości fragmentem 
naszej historii, IPN pomaga zrozumieć Polakom, co przeżyliśmy 
i kim dziś jesteśmy. Dzięki pracy nad przeszłością, która polega 
na jej rozliczaniu, przywracaniu sprawiedliwości, odkrywaniu 
prawdy, pokazujemy współczesnym Polakom ważne wartości. Jest 
potrzebny Polsce, bo wykonuje na rzecz państwa ważne zadania, 
począwszy od lustracji, a skończywszy na procedurach prowadzą-
cych do nadania Krzyża Wolności i Solidarności. Poza tym IPN 
jest aktywny za granicą, starając się opowiedzieć polską historię, 
czyli pomóc innym narodom zrozumieć Polaków.

Postulowałby Pan zwiększenie aktywności IPN na 
tym polu?
W ostatnich pięciu latach aktywność IPN na forum międzynaro-
dowym znacznie wzrosła. Wystarczy spojrzeć na liczbę wystaw 
– w porównaniu z rokiem 2009, w 2015 było ponad pięć razy wię-
cej prezentacji wystaw IPN za granicą. Można oczywiście zrobić 
więcej i zależy to nie tylko od fi nansów i przepisów, lecz także od 
współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. A najwięk-
szym mankamentem od lat jest brak koordynacji i spójnej strategii. 
Nie chodzi o to, żeby wszystko dokładnie zaplanować, ale o to, 
żebyśmy – także ponad podziałami politycznymi – wybrali kilka 
elementów, na których warto się skupiać, takich jak historia Soli-
darności czy polskiej walki o wolność, polski wkład w światowe 
dziedzictwo kulturalne, w rozwój nauki.

Nie bez powodu zapytaliśmy o to, czy IPN jeszcze 
jest potrzebny. W 2008 roku w wywiadzie dla „Tygo-
dnika Powszechnego” śp. prezes Janusz Kurtyka na 
pytanie, jak długo instytut powinien istnieć, odpo-
wiedział, że około trzydziestu lat, czyli tyle, ile trwa 
wymiana pokoleniowa, i wyjaśnił, że zapewne tyle 
czasu potrzeba do przemiany świadomości histo-
rycznej w społeczeństwie, zwłaszcza tej dotyczącej 
komunizmu. Jak dzisiaj Pan by się do tego odniósł?
Instytucje takie jak IPN dzielą się na dwa podstawowe modele: 
pierwszy to instytucje pojednania, takie jak ta powołana w RPA 
do rozliczenia apartheidu. One działają intensywnie, ale krótko 
i mają za zadanie przebudować świadomość społeczną. Zbierają 
świadectwa ofi ar i doprowadzają do ukarania sprawców bądź do 

Ofiary totalitaryzmów są najważniejszym punktem odniesienia instytucji 
takich jak nasza. Ale istotna jest też pomoc narodowi w stawaniu się wolnym 
po dziesięcioleciach dyktatury – mówi dr Łukasz Kamiński, prezes IPN, 
w rozmowie z Andrzejem Brzozowskim i Karoliną Wichowską

jakiejś formy pojednania narodowego. Drugi model to instytucje 
permanentne, które powołuje się do wyczerpania misji – takie jak 
IPN. A odnosząc się do tego, zawsze cytuję Rolanda Jahna, sze-
fa niemieckiego odpowiednika instytutu: misja obejmuje przede 
wszystkim czas, kiedy jeszcze żyją ofi ary. Od siebie dodaję przy-
pomnienie losu Izraelitów, którzy mogli wejść do Ziemi Obieca-
nej dopiero wtedy, kiedy nie będzie już wśród nich ludzi pamię-
tających niewolę egipską. W obu przypadkach mówimy o całym 
pokoleniu, zgodnie ze słowami prezesa Kurtyki. Ofi ary reżimu są 
najważniejszym punktem odniesienia instytucji takich jak nasza. 
Ale istotna jest też pomoc narodowi w stawaniu się wolnym po 
dziesięcioleciach dyktatury. Z czasem niektóre elementy tej misji 
wygasną: np. jeśli nic się nie zmieni (to był jeden z naszych postu-
latów – nieuwzględnionych – przy zmianie ustawy), to większość 
zbrodni komunistycznych już w 2020 roku nie będzie mogła być 
ścigana. Z czasem wygasną też zadania związane lustracją. Dość 
powiedzieć, że w ciągu czterech lat liczba nowych oświadczeń 
lustracyjnych składanych w wyborach samorządowych spadła 
z ponad 150 tys. do niecałych 70 tys.

Miarą przydatności instytucji jest też to, jakie od-
nosi sukcesy i ponosi porażki. Koniec kadencji to 
dobry moment na takie podsumowanie. Co się udało 
zrealizować z programu, który przedstawił Pan pięć 
lat temu jako kandydat?
Zacznijmy od tego, czego nie ogłaszałem kandydując, a co tuż po 
objęciu funkcji zacząłem realizować. Mam na myśli projekt poszu-
kiwań miejsc pochówku ofi ar terroru komunistycznego, a wkrótce 
później projekt ich identyfi kacji. To jest jedno z najważniejszych 
dokonań tej kadencji.

Które zresztą też było z różnych stron i powodów 
krytykowane…
Pytano np., dlaczego przez poprzednie dwadzieścia lat nikt się 
tym nie zajął. Później borykaliśmy się z problemami, których 
nie mogliśmy przewidzieć, rozpoczynając tę pracę. Na przykład 
okazało się, że duża część szczątków – na Powązkach i w wielu 
innych miejscach – leży pod późniejszymi nagrobkami. Udało 
się to rozwiązać dopiero przez zmianę ustawy, która wprowadziła 
mechanizm przeniesienia tych szczątków. W przypadku „Łączki” 
do zamknięcia tego procesu od strony formalnej brakuje jeszcze 
tylko dwóch decyzji wojewody wobec ponad trzystu już wyda-
nych. Postulatem, który wysuwałem, obejmując urząd, a który 
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nie został spełniony – więc to jest porażką – było stworzenie eta-
tów naukowych. Teraz one istnieją tylko formalnie, bo przepis 
w ustawie o IPN odsyła do innych, nieistniejących już przepisów 
o jednostkach badawczo-rozwojowych. Wiele elementów naszej 
działalności jest regulowanych w ustawie i za porażkę można też 
uznać to, że nie udało się posłów ani poprzedniej kadencji, ani 
teraz przy okazji prac nad nowelizacją, przekonać do naszych 
racjonalnych propozycji zmian w ustawie. Należą do nich dostęp 
do dokumentów, bardziej w IPN skomplikowany niż w archiwach 
państwowych, oraz brak mechanizmów kontroli prezesa IPN nad 
działalnością pionu ścigania – nowelizacja ustawy o prokuraturze 
wręcz pogorszyła sytuację, bo teraz prezes nie bierze nawet udziału 
w procedurze mianowania dyrektora Głównej Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Ostatnia ważna rzecz 
nieuwzględniona w nowelizacji to dostosowanie struktury tereno-
wej instytutu do podziału administracyjnego.

To są sprawy formalne związane z nowelizacją usta-
wy. A jeśli chodzi o działalność merytoryczną IPN 
w ciągu ostatnich pięciu lat?
Spektakularnych „wpadek” chyba nie było… Ale przyznam, że 
liczyłem na większą mobilizację pionu śledczego. To nie znaczy, 
że nie ma on sukcesów – jednym z nich jest otwarcie się na media, 
dzięki czemu obraz jego pracy jest dużo lepszy. Sukcesem – choć 
niestety w kategoriach czysto symbolicznych – było skazanie 
gen. Czesława Kiszczaka. Samego Wojciecha Jaruzelskiego już nie 
udało się skazać, ale udało się doprowadzić do weryfi kacji badań 
lekarskich – wcześniej nawet nie podejmowano takich prób. Udało 
się też zwiększyć po 2011 roku liczbę aktów oskarżenia wobec 
członków aparatu represji PRL, są też takie sukcesy jak śledztwo 
w sprawie Obławy Augustowskiej. Ono wprawdzie nie doprowa-
dziło jeszcze do odnalezienia szczątków ofi ar, ale udało się ustalić 
dużo i jesteśmy coraz bliżej fi nału. Teraz czekamy na zgodę strony 
białoruskiej na sprawdzenie dwóch miejsc, w których ci ludzie 
zostali zamordowani i najprawdopodobniej pochowani. Jednym 
z ważnych osiągnięć IPN jest przywrócenie daty 13 grudnia i jej 
symbolicznego znaczenia. W akcję „Zapal Światło Wolności” od 
kilku już lat włączają się prezydent, premier, od zeszłego roku 
Kościół katolicki. Udało się odwrócić panujący przez wiele lat 
trend, czyli opisywanie stanu wojennego w wersji Jaruzelskiego, 
którego archiwalne i bieżące wypowiedzi były wciąż powtarzane 
w mediach. Udało nam się skupić uwagę społeczną na ofi arach, 
bo gest zapalenia świecy świadczy o pamięci o nich. Ale tu też 
nie można mówić o pełnym sukcesie, ponieważ, jak wynika z co-
rocznych badań opinii publicznej dotyczących odbioru stanu wo-
jennego, zmiana wciąż jest niewielka. A dodajmy, że ta akcja jest 
tylko jednym z licznych działań IPN związanych z mówieniem 
prawdy o stanie wojennym.

Z czego wynika duże wciąż poparcie dla decyzji Ja-
ruzelskiego z 1981 roku?
Najciekawsze jest to, że Polacy zmienili nastawienie do tego fak-
tu dopiero po roku 1989. Propaganda Jaruzelskiego nie odnosiła 

dr Łukasz Kamiński (ur. 1973) – historyk, zajmuje się 
m.in. historią oporu społecznego wobec reżimu komu-
nistycznego w Polsce i Czechosłowacji; współautor 
podręcznika Od niepodległości do niepodległości. His-
toria Polski 1918–1989 ; od 2000 roku pracownik IPN 
– najpierw jako naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji 
Publicznej we Wrocławiu, później kierownik tamtejsze-
go Referatu Badań Naukowych, Dokumentacji i Zbiorów 
Bibliotecznych, od 2006 roku wicedyrektor, a następ-
nie dyrektor BEP; od 28 czerwca 2011 roku prezes IPN
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sukcesów na taką skalę w latach osiemdziesiątych. O ile sam stan 
wojenny poniósł klęskę, bo nie udało się zniszczyć Solidarności, 
o tyle w wymiarze pamięci jego autorzy w latach dziewięćdzie-
siątych odnieśli sukces. Myślę, że udało się to dlatego, że nie 
było Instytutu Pamięci Narodowej wtedy, gdy kształtowało się 
wyobrażenie Polaków o latach osiemdziesiątych. Gdyby IPN, tak 
jak jego niemiecki odpowiednik, powstał w roku 1990 lub 1991, 
sytuacja byłaby inna.

A inne kwestie, w których udało się zmienić świa-
domość społeczną? Myśli Pan o Żołnierzach Wy-
klętych?
Na zmianę świadomości, która się tutaj dokonała, instytut praco-
wał od początku, a wiele innych środowisk o tę pamięć zabiega-
ło już w latach dziewięćdziesiątych. Jednak jakościowa zmiana 
nastąpiła w ostatnim czasie. Na wyobrażenie Polaków, czym był 
komunizm, wpłynął projekt poszukiwań szczątków ofi ar reżimu. 
To były sugestywne obrazy. Pokazanie konkretnych ludzi, którym 
właśnie przywracamy tożsamość, zobaczenie, jak zostali potrakto-
wani nawet po śmierci. Ludzie przeżywają szok: jak to możliwe, 
że była tak wielka historia, tak wspaniali bohaterowie, a ja do tej 
pory nic o tym nie wiedziałem? Do tego projekt „Śladami zbrod-
ni” i pokazanie miejsc kaźni. To wszystko powoduje, że ta historia 
jest namacalna i przestaje być suchym zapisem z podręcznika. Ta 
zmiana w podejściu do tego, czym w ogóle był komunizm, zaszła 
w dużym stopniu dzięki IPN. Jest zresztą wiele innych tematów, 
które dziś są wciąż jeszcze zmarginalizowane, np. historia pol-
skiego wychodźstwa niepodległościowego – jeden z głównych 
tematów badawczych IPN w ostatnich pięciu latach. Tych wyzwań 
jest jeszcze na wiele lat.

Duża część wysiłków IPN została skierowana na 
edukację młodszego pokolenia – to dlatego, że jest 
to łatwiejsze niż zmiana ugruntowanych wyobrażeń 
ludzi dorastających w innej rzeczywistości?
Kiedy zaczynaliśmy w roku 2000, to wszyscy dorośli pamięta-
li stan wojenny i jakąś część PRL – i trzeba było się skupić na 
młodych, którzy nic o tych czasach nie wiedzieli. Zgadzam się, 
że edukacja dorosłych – z której nie zrezygnowaliśmy – jest wy-
zwaniem trudniejszym. Pokazują to też wyniki sondaży, o których 
wspomniałem: jest wyraźna różnica w ocenie stanu wojennego 
wśród młodych ludzi i tych starszych. To pokazuje, że nasza praca 
z czasem przyniesie efekty.

W ciągu ostatniej dekady zwiększyła się liczba publikacji doty-
czących historii najnowszej skierowanych do dzieci i młodzieży, 
choć wciąż uważam, że proporcje między naszymi publikacjami 
naukowymi a popularnonaukowymi są zachwiane na niekorzyść 
tych drugich. Najważniejszym sukcesem na tym polu jest mie-
sięcznik „Pamięć.pl”, w którym udało się znaleźć formułę łączącą 
poważną opowieść o historii z atrakcyjną formą, przystępną dla 
młodego odbiorcy. Nie mniej ważne są portal Pamięć.pl i cała na-
sza aktywność w Internecie. Ona oczywiście też nie zaczęła się 
w ostatnich pięciu latach, bo wiele portali edukacyjnych powstało 

już wcześniej. Teraz sięgnęliśmy jednak po nowe formy, jak ka-
nał IPN TV na portalu Youtube. Sukces teledysku o „Ince”, który 
ma blisko pół miliona wyświetleń, pokazuje, że to jest metoda 
pozwalająca dotrzeć do młodego człowieka. Bo jeśli mówimy 
o największym sukcesie książkowym, publikacji Od niepodle-
głości do niepodległości, która od 2010 roku rozeszła się w nakła-
dzie 150 tys. egzemplarzy, to z pewnością nie wszystkie trafi ły do 
rąk młodych ludzi, ale jeśli mówimy o teledysku na Youtube, to 
można śmiało założyć, że większość odsłon jest dziełem młodych 
odbiorców. Okazało się też, że staromodne narzędzia są bardzo 
efektywne – mam na myśli gry planszowe. Początek to rok 2009, 
ale erupcja popularności przypada na 2011. Nie spodziewałem się 
– wówczas jeszcze jako dyrektor Biura Edukacji Publicznej – że 
przyniosą one tak duże sukcesy: zainteresowanie wydarzeniami, 
których te gry dotyczą oraz zbudowanie interakcji między ludźmi 
i okazji do rozmowy między pokoleniami, opowiadania historii 
z osobistej perspektywy.

Jeśli dodamy do tego jeszcze komiksy, które IPN 
wydaje, to widać, że instytut wszedł w świat ga-
dżetów popkulturowych. Łatwo tu o zarzut infan-
tylizowania historii.
To dorzućmy jeszcze projekt „Polak mały”. IPN powinien się an-
gażować w działania skierowane do dzieci, choć za pomocą takich 
metod nie da się opowiedzieć każdej historii – np. historii zbrodni. 
Nie można też poprzestać na edukacji przez zabawę. Gdyby cała 
oferta IPN ograniczała się tylko do tego, to sam zgodziłbym się 
z zarzutami, że to jest pójście w złą stronę. To jest tylko pierwszy 
krok – wielu młodych ludzi zacznie od gry 303, a potem będzie 
chciało coś więcej przeczytać o dywizjonie. Tej grze zresztą od 
początku towarzyszyła wystawa.
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  Konieczność rozbiórki budynku przy ul. Towarowej to porażka 
całego państwa – mówi Łukasz Kamiński
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Czy przez takie rzekome infantylizowanie lub wy-
bieranie i eksponowanie poszczególnych wątków 
w historii nie wpadamy w pewną pułapkę? Z jednej 
strony zżymamy się na postrzeganie PRL przez pry-
zmat komedii Barei, ale z drugiej pojawia się zarzut 
o patrzenie na lata tużpowojenne wyłącznie z per-
spektywy Żołnierzy Wyklętych, którzy stanowili nie-
wielki procent społeczeństwa.

W edukacji zawsze wybieramy pewne elementy. Kierujemy się 
przy tym dwoma wartościami: szukamy tego, co trafi  do młodego 
człowieka – albo do społeczeństwa w ogóle – co zainteresuje od-
biorców i okaże się pierwszym krokiem do głębszego poznania, ale 
też wybieramy sprawy istotne, symboliczne, będące źródłem war-
tości. Postawa Żołnierzy Wyklętych nie była najpowszechniejsza 
w tamtym czasie, choć większość Polaków z nimi sympatyzowała. 
Przede wszystkim jednak reprezentowali oni wartości, które i dziś 
są dla nas ważne: niepodległość, wierność ideałom, gotowość do 
poświęcenia. Nie da się opowiedzieć całej historii, dlatego zawsze 
coś wybieramy. Najważniejsze, żeby przy tym wyborze mieć do-
bre intencje, kierować się wartościami, a nie chęcią manipulacji.

Takie właśnie zarzuty się pojawiają: że gloryfi kujemy 
tych, którzy walczyli z bronią w ręku, a nie tych, któ-
rzy odbudowywali Polskę w zaistniałych warunkach.
To jest znowu spór o ludzkie postawy w trudnych sytuacjach. Te 
postawy możemy podzielić na trzy kategorie: opór, zaangażo-
wanie i – najczęstsza – przystosowanie. Gdybyśmy w mówieniu 
o przeszłości chcieli przyjmować reguły statystyki, czyli najwięcej 
mówić o tych, których było najwięcej, to cały przekaz byłby taki: 
niezależnie od okoliczności szukaj metody przystosowania. Nie je-
stem przekonany, czy taka właśnie nauka powinna płynąć z historii.

Wspomniał Pan, że IPN pomaga innym narodom 
zrozumieć historię Polski. Jaka jest rola instytutu 
w sytuacjach konfl iktowych, takich jak usuwanie 
„pomników wdzięczności” Armii Czerwonej czy upa-
miętnienie Zbrodni Wołyńskiej?
Zacznijmy od dialogu z Ukrainą. Przez ponad dwadzieścia lat 
usiłowano odgórnie zadekretować pojednanie, zakończyć dialog, 
zanim się rozpoczął. Przecież ogromna część Ukraińców i wielu 
Polaków po prostu nie zna podstawowych faktów z historii na-
szych relacji w czasie II wojny światowej. To kolejny przykład na 
to, jak bardzo takie instytucje jak nasza są potrzebne. W każdym 
dialogu zawsze trzeba zacząć od powiedzenia prawdy. Powstało 
Polsko-Ukraińskie Forum Dialogu Historycznego, odbyły się dwa 
niełatwe spotkania, ale dialog trwa i będzie trwał jeszcze wiele lat. 
Niewątpliwym sukcesem IPN było wydanie podręcznika historii 
Polski w języku ukraińskim. Nasi partnerzy mają czasem krytyczne 
uwagi do poszczególnych fragmentów, ale samo jego pojawienie 
się zostało przyjęte bardzo pozytywnie.

Nasze relacje z instytucjami partnerskimi za granicą są bardzo 
dobre. Polski IPN stał się wzorem do naśladowania dla instytucji na 
świecie. W powstawaniu wielu z nich uczestniczyliśmy, prowadząc 

szkolenia – w tym również dla naszego ukraińskiego odpowiedni-
ka. W 2012 roku w Moskwie otrzymałem wewnętrzny dokument 
dotyczący polityki historycznej. Znalazło się tam stwierdzenie, że 
„w całej Europie powstają instytuty pamięci narodowej”. To świad-
czy o naszej marce, podobnie jak to, że kiedy powstawał IPN, to 
komuś z Zachodu trzeba było tłumaczyć, że to taki polski urząd 
Gaucka. Dzisiaj częściej słyszę, że BStU to taki niemiecki IPN.

Ostatni wątek to konfl ikt z Rosją spowodowany usuwaniem 
„pomników wdzięczności”. Dlaczego ich usuwanie jest potrzebne 
– tego nie trzeba tłumaczyć. A co do odbioru tej sprawy w Rosji – 
ona jest absolutnie zrozumiała dla przedstawicieli społeczeństwa 
obywatelskiego, np. stowarzyszenia „Memoriał”. To nieprawda, 
że usuwanie pomników sowieckich niszczy relacje z Rosjanami. 
Oczywiście generuje to konfl ikt z władzami rosyjskimi, ale dla-
tego, że w Rosji nie ma systemu demokratycznego. Jeśli kiedyś 
Rosja stanie się krajem demokratycznym, to jednym z pierwszych 
działań będzie rozliczenie z przeszłością. Tutaj niestety musimy 
wybierać między podejściem do przeszłości opartym na praw-
dzie a unikaniem za wszelką cenę konfl iktu z putinowską Rosją. 
Wybieram to pierwsze.

Mówiąc o sukcesach IPN, wymienił Pan głównie 
działania Biura Edukacji Publicznej, które nowa 
ustawa dzieli na dwie jednostki: Biuro Edukacji Na-
rodowej i Biuro Badań Historycznych. Jakie będą 
tego konsekwencje?
Nie widzę żadnej wartości dodanej wynikającej z tego podziału, 
przeciwnie – raczej dodatkowe problemy. Jeśli jest BEP, który ma 
dwie części – naukową i edukacyjną – to współpraca między nimi 
jest dosyć łatwa, w tym sensie, że dyrektor w centrali albo naczelnik 
w terenie może naukowcom wydać polecenie np. poprowadzenia 
zajęć edukacyjnych. W nowej formule ta sama czynność będzie wy-
magała obiegu korespondencji między dyrektorami dwóch biur, co 
tylko spowoduje wzrost biurokracji. To nie jest racjonalne podejście.

Jeśli chodzi o sukcesy innych biur, to Biuro Lustracyjne, mimo 
że nie nastąpił wzrost zatrudnienia, weryfi kuje w tej chwili dwa 
razy więcej oświadczeń niż na początku swojej działalności. Uda-
ło się to osiągnąć dzięki lepszej organizacji pracy, ale też dzięki 
zmianom w archiwum. Ta część instytutu jest na co dzień nie-
widoczna, ale to przecież ona jest podstawą działalności całego 
IPN. Z archiwum korzysta też wiele osób z zewnątrz i każdy, kto 
ma porównanie z tym, co było pięć lat temu i jest dzisiaj, widzi, 
że zmiany zaszły wszędzie: od uproszczenia i skrócenia procedur 
udostępniania, przez cyfrowy system informacji, który jest naj-
lepszym tego typu systemem w Polsce i jednym z lepszych na 
świecie, aż po digitalizację zasobów.

Postulował Pan uproszczenie procedur dostępu do 
archiwów. A jak Pan ocenia kryteria doboru osób, 
które mogą mieć wgląd do dokumentów?
One niewiele się zmieniły od czasu powstania instytutu. Materiały 
z czasów dyktatury komunistycznej często zawierają dane wraż-
liwe o konkretnych ludziach, więc przy udostępnianiu musimy 
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zważyć dwie wartości: pierwsza to ochrona dóbr osobistych, często 
ochrona ofi ar zbrodni albo inwigilacji, druga to prawo społeczeń-
stwa do prawdy o przeszłości i do jej zrozumienia. W Niemczech 
wyżej postawiono ochronę ofi ar. Trzeba mieć zgodę osób zainte-
resowanych, żeby uzyskać dostęp do dotyczących ich materiałów, 
a nazwiska wszystkich osób, które nie są powszechnie znane, są 
zaczernione. Zupełnie inny jest model czeski, który wszystkim 
gwarantuje nieograniczony dostęp do dokumentów. Model polski 
jest pośrodku – dostęp jest, ale tylko dla pewnej kategorii osób: 
pokrzywdzonych i ich najbliższych oraz badaczy i dziennikarzy. 
Ustawodawca przyjął, że społeczeństwo będzie poznawać prawdę 
właśnie za pośrednictwem tych grup. Pytanie, jak długo taki model 
chroniący pokrzywdzonych – w mniejszym stopniu niż w Niem-
czech, ale jednak chroniący – należy utrzymywać. Na pewno nie 
w nieskończoność, ale nie umiem powiedzieć, jak długo jeszcze. 
Model ten się sprawdził, zwłaszcza że są pewne grupy dokumen-
tów dostępne dla wszystkich, mianowicie dokumenty funkcjona-
riuszy, a więc sprawców represji, a także te dotyczące najważniej-
szych osób w państwie, które w czasie pełnienia przez nie funkcji 
są dostępne dla każdego obywatela, zapewniając transparentność 
życia publicznego. Temu zresztą też służy lustracja.

Bodaj jedynym momentem, w którym IPN przez Pana 
kierowany budził emocje i kontrowersje, było prze-
jęcie dokumentów bezprawnie przechowywanych 
w domu Kiszczaków. Wcześniej, jak twierdzą Pana su-
rowsi krytycy, unikał Pan konfl iktów z powodu zbyt-
niej ich zdaniem ostrożności. Ci umiarkowani dodają, 
że takiej ostrożności wymagała sytuacja, w której 
rządzący byli niechętni IPN w ogóle, i apelują o wy-
rozumiałość, bo dzięki temu ocalił Pan instytucję.
Jedno z pierwszych założeń, które przyjąłem jeszcze w trakcie kan-
dydowania, było takie, że żadnych decyzji nie będę podejmował 
z powodów pozamerytorycznych, czyli np. z obawy o to, co po-

myślą politycy albo co napiszą media. To, co bywało oceniane jako 
ostrożność, wynikało z zupełnie innych przyczyn. Nasza działal-
ność jest sferą i tak bardzo wrażliwą i nie ma potrzeby, żeby prezes 
instytutu eskalował emocje. Jeśli trzeba było zająć jednoznaczne 
stanowisko w trudnych sprawach, jak np. kwestia pochowania 
Wojciecha Jaruzelskiego na Powązkach, to je zajmowałem. To 
też nie wszystkim się podobało. Podobnie było z upamiętnieniem 
Zbrodni Wołyńskiej w jej 70. rocznicę – były głosy, że nie należy 
zaogniać relacji polsko-ukraińskich. Ale podjęliśmy merytoryczną 
decyzję: to nasz obowiązek, żeby tę zbrodnię upamiętnić. Wyda-
rzenia wokół szafy Kiszczaka też w gruncie rzeczy pokazują, że 
droga podejmowania decyzji uwzględniająca tylko to, co naszym 
zdaniem jest dobre, nie tyle nawet dla IPN, ile w ogóle dla Pol-
ski, okazała się słuszna. Mieliśmy w lutym kilka dni napięcia, ale 
dzięki sprowadzeniu całej sprawy na grunt czysto merytoryczny, 
a więc postępowania według procedur, coś, co na miesiące mogło 
dawać paliwo do sporów – tak naprawdę wygasło w ciągu kilku 
dni od udostępnienia dokumentów.

Wracając do sukcesów i porażek: sukcesem niewąt-
pliwie była sprawna, niezakłócająca normalnej dzia-
łalności, przeprowadzka z nieistniejącego już budyn-
ku przy ul. Towarowej do obecnej siedziby. Ale to, że 
przeprowadzka była konieczna, to chyba porażka.
Tak, chociaż była to porażka nie tylko IPN, ale całego państwa. 
Przez ponad dziesięć lat nie zdołano doprowadzić do wymiany nie-
ruchomości ze spółką, która przez większość tego czasu należała 
do skarbu państwa. Zmarnowano wysiłek wielu osób i ogromne 
środki, które można było przeznaczyć na realizację wielu waż-
nych projektów.

Czy kończąc kadencję, obawia się Pan, że któreś 
z działań IPN podejmowanych w ciągu ostatnich 
pięciu lat, a może nawet wcześniej, zostanie za-
niechane?
Nie mam podstaw do takich obaw, choćby dlatego, że nie wiem, 
kto zdecyduje się kandydować i z jakim programem przystąpi do 
konkursu. Miałem pewne obawy w związku pracami nad nowe-
lizacją ustawy, na szczęście w dużej mierze udało się ryzykowne 
zmiany ograniczyć, niestety nie całkiem. Nowa ustawa nakłada 
na nas obowiązek badania całej historii porozbiorowej, tj. całego 
XIX wieku. To okres ważny, ale preambuła ustawy mówi o ofi a-
rach systemów totalitarnych i bohaterach, którzy się tym systemom 
przeciwstawiali. Widzę więc zagrożenie w tym, że jeśli instytut 
zacznie się zajmować najważniejszymi wydarzeniami z całej hi-
storii Polski, o czym również mowa w ustawie, to podstawowa 
misja może ulec rozmyciu.

Jaka będzie następna publikacja naukowa lub popu-
larnonaukowa doktora Łukasza Kamińskiego?
Na pewno najpierw wrócę do książki o historii Solidarności. Cho-
dzi o słynny nieskończony dotąd pierwszy tom siedmiotomowej 
syntezy dziejów związku.
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