
Mamy 60 dni 
 
Lustracja w Polsce przeszła w następną fazę i spowodowała dalszą polaryzację 
poglądów na jej temat. Na początku tego zjawiska leży sama działalność bezpieki, 
bez której nie byłoby możliwe istnienie sowieckiego komunizmu w Polsce.  Problem 
lustracji, po zamieceniu go pod dywan przy pomocy grubej kreski Mazowieckiego, 
próbowano instytucjonalnie wyjaśniać przy pomocy IPNu. Procedura ta trwała kilka 
lat i nie doprowadziła - poprzez swoją konsekwentną nieudolność zapisaną w 
ustawie - do oczekiwanego przez społeczeństwo zamknięcia historii PRLu.  Przy tej 
okazji trudno się pozbyć niesmaku, słysząc opinie o �nieprzygotowaniu 
społeczeństwa do ujawnienia zawartości teczek w internecie� czy nieudolne 
tłumaczenia, dlaczego na �liście katalogowej IPNu� specjalnie wymieszano uboli, 
kapusiów i ich ofiary. W każdym razie � pełne zrozumienie historii ostatnich 15 lat 
możliwe będzie tylko po opublikowaniu archiwów bezpieki. 
A nie dotyczy to tylko Polski, jak się tylko słyszy podczas dyskusji w krajowych 
mediach. Polonia niemiecka jest nierozerwalnie związana z krajem poprzez bliskość 
kontaktów oraz przez �import� wielu działaczy polonijnych, którzy w minionych latach 
znaleźli w Niemczech swój dom, pracę i rozpoczęli działalność publiczną w 
rozmaitych organizacjach. 
Przeglądając �listę IPNu� można natrafić na wiele nazwisk identycznych z 
nazwiskami osób zajmujące ważne funkcje w zarządach, czy radach nadzorczych 
polonijnych organizacji kulturalnych, społecznych czy też zawodowych w Niemczech. 
I tak samo jak i w kraju � pełne zrozumienie historii ostatnich 15 lat możliwe będzie 
tylko po wyjaśnienu, kto był ubolem , kto kapusiem, a kto ofiarą bezpieki. Bo trzeba 
wiedzieć i to, że rzeczywiście zakres działalności SB nie kończyła się na Odrze i 
Nysie. Setki tysięcy Polaków w Niemczech były i są nadal ważnym forum 
politycznym, a i dużą jest i była pokusa wpływu na jego funkcjonowanie.  I tak samo 
jak w Polsce � musi się odbyć przegląd osób zajmujących się działalnością 
publiczną. Nie jest prawdą, że nas to nie dotyczy. 
 
Minęły 2 tygodnie od opublikowania listy teczek z zasobów IPNu. Jak dotychczas nie 
było żadnej reakcji zarządów, rad i organizacji tych normalnych, tych dachowych jak i 
tych papierowych, które na co dzień roszczą sobie prawa do reprezentowania i 
moralnego przywódctwa mniejszości polskiej w Niemczech.  
Szanowni Państwo, weźcie przykład z PiSu. 30 dni na wyjaśnienie obecności 
waszego nazwiska i imienia na tzw liście Wildsteina. 60 dni na wystosowanie 
zapytania do IPNu w sprawie własnej osoby. Publikacja wyników. To nie są wielkie 
wymagania.  
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