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Absurdów z katalogu IPN ciąg dalszy. 

Wystarczyło miesiąc pracować na koloniach dla 

dzieci ubeków, by po latach znaleźć się na liście 

funkcjonariuszy. IPN "wyraża zadowolenie", że 

"Gazeta" uważnie czyta katalogi. 
 

Praczka, pomoc krawcowej, szewc, siostra salowa, pomoc kuchenna, 

sprzątaczka, a nawet "sanitariuszka na oddziale chorób skórno-

wenerycznych". Nazwiska i podstawowe dane osób pełniące takie 

funkcje w jednostkach milicji, bezpieki oraz w ośrodkach zdrowia 

obsługujących te instytucje, Biuro Lustracyjne IPN z pełną powagą 

wpisuje do internetowego katalogu "funkcjonariuszy organów 

bezpieczeństwa PRL".  

 

O dziwnych wpisach w katalogu informowaliśmy niedawno. Jako 

"funkcjonariuszy" katalog wymieniał pokojówkę z domu wczasowego 

Urzędu Bezpieczeństwa i salową ze szpitala UB.  

 

Okazuje się, że to nie wyjątki. Po przejrzeniu ponad 400 wpisów tylko 

na literę "a" wychodzi, że prawie 10 proc. (36 nazwisk) z tej liczby to 

osoby wykonujące prace bez żadnego związku z działalnością 

bezpieki. Zakładając nawet, że "funkcjonariuszami" były maszynistki 
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czy gońcy. W katalogach oprócz praczek, krawcowych i pokojówek 

są: elektromonter, rachmistrz płacowy, pomocnica szwaczki, woźny-

biuralista, ślusarz itd. 

 

Dlaczego znaleźli się w spisie obok rzeczywistych funkcjonariuszy, 

morderców księdza Popiełuszki czy brutalnych śledczych z UB? IPN 

powołuje się na ustawę, która nakazuje wpisywać do katalogu 

wszystkich, którzy pracowali w instytucjach podlegających organom 

bezpieczeństwa. 

 

Ale Biuro Lustracyjne do granic absurdu rozszerzyło też wykaz 

instytucji, które uznało za "jednostki organów bezpieczeństwa". W 

spisie prócz komend UB, SB, milicji, ośrodków szkolenia tych służb i 

zakładów karnych są też placówki resortowej służby zdrowia i takie 

jednostki jak "Kolonie Letnie przy Wojewódzkim Urzędzie 

Bezpieczeństwa Publicznego" (oznaczone skrótem KL przy WUBP) i 

Przedszkole przy Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa (skrót "Prz 

przy WUBP"). 

 

Pod literą "a" znaleźliśmy trzy nazwiska osób, które pracowały w 

"jednostce KL przy WUBP" jako kolonijni wychowawcy w czasie 

wakacji. Jedna z nich była tam zatrudniona przez miesiąc latem 1954 

r. Teraz nosi piętno "funkcjonariusza organów". 

 

W katalogach osób uznanych za funkcjonariuszy wpisano już ponad 

11 tys. Na razie. Przy tak szerokim potraktowaniu tej kategorii wykaz 
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może przekroczyć 200 tys. nazwisk. W katalogu muszą się znaleźć np. 

ci, którzy pomiędzy 1944 a 1954 rokiem pełnili, choćby krótko, 

służbę w milicji i wszyscy, którzy od powstania PRL do momentu 

rozwiązania SB w 1990 r. otarli się o struktury bezpieki, wykonując 

najbardziej podrzędne prace w instytucjach zarządzanych przez MSW. 

 

Dla IPN nie ma żadnego powodu, by ograniczyć listę osób uznanych 

za funkcjonariuszy. Po pierwszym artykule "Gazety" na stronie 

Instytutu ukazał się komunikat, w którym czytamy m.in., że 

"zakwestionowanie dwóch wpisów zamieszczonych w katalogu 

świadczy o całkowitej nieznajomości ustawy o IPN.  

 

Katalog powyższy zgodnie z intencją ustawodawcy powinien 

zawierać informacje o wszystkich byłych pracownikach, 

funkcjonariuszach i żołnierzach wymienionych organów, a nie tylko 

tych, którzy wykazali się zbrodniczą działalnością. Biuro Lustracyjne 

jest zobligowane do realizacji ustawy w jej obowiązującym kształcie, 

a nie do kontestowania, czy nieuprawnionego interpretowania jej 

zapisów. Stosowanie jakiejkolwiek selekcji lub wybiórczości 

stanowiłoby naruszenie prawa" - pisze rzecznik IPN Andrzej 

Arseniuk.  

 

Na koniec dodaje: "Niezależnie od powyższego, wyrażamy 

zadowolenie, że są tak uważni czytelnicy 11340 pozycji 

opublikowanych katalogu funkcjonariuszy. To kolejny dowód, jak 

ważną i potrzebną pracę wykonuje Biuro Lustracyjne IPN". 


