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W Polsce oprócz kandydatów
na najwy˝sze stanowiska paƒstwo-
we i pos∏ów lustracji podlegali tylko
s´dziowie, prokuratorzy i adwokaci,
i tylko te grupy zawodowe mogà
dziÊ posiadaç minimum komfortu
psychicznego, gdy˝ zostali zlustro-
wani z urz´du. Pozosta∏e grupy
zawodowe lustrowane nie by∏y, a
przecie˝ tylko proces lustracyjny
mo˝e wykazaç, czy dana osoba by∏a
w PRL-u wspó∏pracownikiem s∏u˝b
specjalnych, czy te˝ nie by∏a. Nie
jest to procedura prosta, o czym
Êwiadczy najlepiej szeÊcioletni,
niezakoƒczony proces Józefa Olek-
sego, czy te˝ niewiele krótszy Ma-
riana Jurczyka. Nikt nie kwestionu-
je lustracji jako takiej, ale opubli-
kowanie wspólnej listy winnych i
niewinnych jest rzeczà niewyba-
czalnà.

Upublicznienie listy Wildsteina
ma swoich entuzjastów. O dziwo,
nale˝à do nich tak˝e niektóre oso-
by na niej zamieszczone, choçby
prof. Staniszkis. Gdy ta pani dowie-
dzia∏a si´ w programie Jacka ˚a-
kowskiego, ˝e jest na liÊcie agen-
tów, wpad∏a w rozpacz i mia∏a ∏zy
w oczach. Ale prof. Staniszkis nie
jest pierwszà lepszà. Obecny w stu-
dio prof. Friszke zapewni∏ jà z miejs-
ca, ̋ e nie jest agentkà, lecz pokrzyw-
dzonà, bo... z rana zajrza∏ do jej
teczki - no i pani Staniszkis od razu
zmieni∏a swoje zdanie i wpad∏a w
zachwyt dla dokonaƒ „Bronka”.

To mi∏o zostaç oczyszczonà w
ciàgu kilku minut, a nie w drodze
wieloletniego procesu sàdowego i
˝yç przez ten czas z pi´tnem haƒ-

by, ale z drugiej strony - ile jest
warte zapewnienie prof. Friszke, ˝e
pani profesor jest niewinna? Niez-
byt wiele, zwa˝ywszy, ˝e w teczkach
wspó∏pracowników SB wcale nie
muszà si´ znajdowaç wszystkie
materia∏y dotyczàce ich dzia∏alnoÊ-
ci. Wr´cz przeciwnie. Zdarza si´, ˝e
teczka agenta jest wyczyszczona, to
przypadek nierzadki, ale jego do-
nosy i raporty mo˝na odnaleêç w
teczkach osób, na które donosi∏, a
to wymaga czasu. OczywiÊcie nie
ma powodów, by nie wierzyç prof.
Friszke ani tym bardziej pani Sta-
niszkis, ale gdyby zlustrowanie da-
nej osoby by∏o takie proste, to pro-
cesy lustracyjne nie ciàgn´∏yby si´
latami. A jaka z tego nauka? Ano
taka, ˝e sà równi i równiejsi. Jed-
nego mo˝na oczyÊciç w kwadrans
i to przed kamerami telewizji, a
drugiego ciàgaç po sàdach latami.

Lista Wildsteina postrzegana jest
przez niektórych jako zapalnik, któ-
ry mia∏by przyÊpieszyç powszech-
nà lustracj´, ale tak si´ nie sta∏o.
Gdyby ta lista zawiera∏a, tak jak w
RFN, wy∏àcznie nazwiska agentów
s∏u˝b specjalnych, z pozostawie-
niem ka˝demu z nich mo˝liwoÊci
odwo∏ania si´ do sàdu, to by∏by w
tym jakiÊ sens, ale zamieszczenie
wspólnej listy winnych i niewin-
nych to kompletna bzdura, chocia˝
nie do koƒca. Lista ta jest bowiem
instrumentem walki w obozie
dawnych antykomunistów. Walki,
w trakcie której g∏oÊny teraz, a kie-
dyÊ ma∏o znany opozycjonista Bro-
nis∏aw Wildstein atakuje znanego
opozycjonist´ Adama Michnika i

ludzi z „Gazety Wyborczej”. Gaze-
ta ta jest dziÊ przez wielu prawico-
wców bardziej znienawidzona ni˝
niegdysiejsza „Trybuna Ludu”, co
znakomicie ilustruje, do czego mo-
˝e doprowadziç zawiÊç i zaÊlepienie.
Najlepiej dowodzi tego has∏o, jakie
wznosili protestujàcy w obronie
Bronis∏awa Wildstaina dziennika-
rze z konkurencyjnych gazet, wal-
czàcy, a jak˝e, o prawd´ uczciwoÊç
i demokracj´ - A na drzewach za-
miast wiÊni b´dzie wisieç Adam
Michnik. Chroƒ nas Bo˝e przed
takimi idealistami, którzy chcà wie-
szaç. To˝ to bolszewizm pierwszej
wody.

O tym, ˝e lista Wildsteina s∏u˝y
g∏ównie rozgrywkom personalnym
w Êrodowisku dawnej opozycji, w
trakcie których drugi garnitur chce
skompromitowaç pierwszy, jako
˝ywo przypomina has∏o pierwszej
wojny na górze: „oddajcie nam
wasze sto∏ki”. Koszty spo∏eczne tej
rozróby si´ nie liczà. Âwiadczà o
tym s∏owa senatora Romaszewskie-
go, który w czasie telewizyjnej „De-
baty” odmówi∏ sàdom prawa do
orzekania w sprawie osób wymie-
nionych na liÊcie i potrzàsajàc za-
ciÊni´tà pi´Êcià podkreÊli∏, ˝e spra-
wa ta ma wy∏àcznie charakter...
moralny.  Spowoduje co najwy˝ej
zniszczenie kilku mitów, czyli do-
tychczasowych autorytetów, które
zdaniem senatora powinny zostaç
odbràzowione. Fakt, ˝e lista Wild-
steina dotkn´∏a te˝ tysiàce niewin-
nych ludzi i cz∏onków ich rodzin,
którzy w swym Êrodowisku mogà
zostaç napi´tnowani i odrzuceni,

RzeczywistoÊç przerasta wyobra˝enia najt´˝szych umys∏ów i nawet nasz najwi´kszy, oplàtany moskiewskà agenturà
wieszcz i wizjoner, Adam Mickiewicz, modlàc si´ o wojn´ powszechnà - nie mia∏ aspiracji, by do˝yç tej pociechy, kiedy to
„lista agentów” dotrze pod strzechy. Ale dotar∏a. Jako jeden z pierwszych u˝ytek z niej zrobi∏ pewien mieszkaniec Ma∏opolski.
Zach´cony lustracyjnà gorliwoÊcià chwalonego w mediach pana „Bronka” - zwróci∏ si´ do miejscowego oddzia∏u IPN,
przed∏o˝y∏ list´ swych czterdziestu sàsiadów i za˝àda∏ ich zlustrowania. Wojna powszechna nam nie grozi, ale za to wojn´
domowà mamy w zasi´gu r´ki: nie koƒczàce si´ konflikty, pyskówki, pomówienia i zniewagi. Mamy wojn´ która wciàgnie
wielu ludzi i sk∏óci ich ze sobà na wiele lat. Mamy wojn´ niedajàcà szansy niewinnym, bo i jak przys∏owiowy Kowalski
wyt∏umaczy swym sàsiadom, ̋ e nie jest Kowalskim z listy? Mo˝e co najwy˝ej otrzymaç zaÊwiadczenie, ̋ e nie jest pokrzywdzonym,
a to niczego nie wyjaÊnia, bo nadal pozostaje napi´tnowany. Przecie˝ równie dobrze móg∏ byç agentem jak i osobà, którà
z listà Wildsteina, poza zbie˝noÊcià nazwiska nic wi´cej nie ∏àczy. Upublicznienie wspólnej listy agentów i ludzi niewinnych
dowodzi nieprawdopodobnej ignorancji i braku poszanowania elementarnych praw cz∏owieka ze strony ludzi, którzy tego
dokonali. I jak tu nie wierzyç Êp. Janowi Nowakowi Jezioraƒskiemu, ˝e najwi´kszym wrogiem Polski sà sami Polacy.
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nie burzy spokoju sumienia pana Ro-
maszewskiego. Uwa˝a on, ˝e ka˝dy
dostanie odpowiedni „kwit” i sprawa
wygaÊnie.

Na pierwszym planie sà zatem mity,
które trzeba obaliç, a lud prosty niech
si´ kot∏uje, niech skacze sobie do gar-
d∏a i ustawia si´ w kolejce po „kwity”.
Dobre samopoczucie panów Wildstei-
na i Romaszewskiego oraz sekundu-
jàcych im niektórych pracowników IPN
jako ˝ywo przypomina dyskretny urok
dawnych inkwizytorów, którzy w przy-
padku utopienia si´ p∏awionej przez
nich dla idei, czarownicy mieli satys-
fakcj´, ˝e dali kobiecie szans´ udowod-
nienia swej niewinnoÊci - bo wszak
woda jako ˝ywio∏ czysty wiedêmy by
przecie˝ nie przyj´∏a.

To dobre samopoczucie ma si´ je-
dnak nijak do rzeczywistoÊci. No bo i
jak ma si´ oczyÊciç cz∏owiek niewinny,
nawet jeÊli dostanie kwit, ˝e nie by∏
agentem, a pokrzywdzonym? Ma go
nosiç na czole? A mo˝e ma rozes∏aç po
Êwiecie uwierzytelnione notarialnie
kserokopie - wszystkim znajomym i
przyjacio∏om, dawnym kolegom ze
szko∏y, z wojska, z pracy, z uczelni? A
przecie˝ wszystkich i tak powiadomiç
nie zdo∏a. Dla wielu pozostanie wi´c
skompromitowany po wsze czasy, a i
ci, którym przyÊle „kwit” z Ipeenu
niekoniecznie mu zaraz uwierzà, bo
wiadomo, „czy on ukrad∏, czy jemu
ukradli, to i tak by∏ zamieszany w
kradzie˝”. A co majà zrobiç ludzie o
popularnych nazwiskach? Wraz z
rodzinami to milionowa populacja o
nich jednak nikt nie pomyÊla∏. I to
wszystko dzieje si´ w paƒstwie prawa,
do którego podobno aspirujemy.

Nawet okupantom nie uda∏o si´ tak
skutecznie posiaç ziarna wzajemnej
podejrzliwoÊci wÊród spo∏eczeƒstwa.
Zapa∏ lustracyjny ogarnia coraz wi´k-
sze kr´gi spo∏eczne. Rektor Uniwersy-
tu Miko∏aja Kopernika w Toruniu po-
wo∏a∏  zespó∏ ds. lustracji pracowników
naukowych. I zaraz powstaje pytanie:
dlaczego tylko naukowych? Przecie˝ na
UMK, tak jak i wsz´dzie, palacz, kapuÊ
lub panienka z centrali telefonicznej
mógli byç skuteczniejszymi donosicie-
lami od doktorów habilitowanych, bo
i czego to ludzie nie plotà przez telefon.

Skàd wi´c to dezawuowanie szpi-
clowskich zdolnoÊci „ludu pracujàce-
go miast i wsi”, niezrozumia∏y protek-
cjonizm i nieuprawniona segregacja
klasowa?

Ale nie uprzedzajmy faktów. Zespó∏
taki mo˝na powo∏aç w ka˝dym zak∏a-
dzie, na ka˝dej ulicy i w ka˝dym bloku.

Wszystko zale˝y od ludzkiej inwencji.
Dyrektor PUC mo˝e na przyk∏ad po-
wo∏aç zespó∏ ds. lustracji pracowników
Uzdrowiska Ciechocinek i ustaliç, który
z kàpielowych donosi∏ i na kogo?
Niezlustrowani amatorzy b´dà si´ bawiç
w s´dziów i lustrowaç swoich kolegów
po fachu. Naukowcy naukowców, kà-
pielowi kàpielowych, nauczyciele nau-
czycieli itp. Powo∏anie takich komisji
nie stwarza ˝adnego problemu. Dla
wielu ludzi z braku chleba, igrzyska
takie sà niez∏à zabawà, ale jak to si´ ma
do prawa? Ano w ogóle si´ nie ma, a
wyroki takich komisji i zespo∏ów b´dà
przypominaç orzeczenie, jakie za wczes-
nego Gomu∏ki, na fali tzw. odwil˝y i
demokratyzacji, wyda∏o w Bia∏ostoc-
kiem Kolegium Orzekajàce szczebla
gminnego. Otó˝ pewnego odra˝ajàce-
go typa za kradzie˝e i w∏amania skaza-
no tam jednog∏oÊnie na kar´ Êmierci
bez prawa apelacji. Orzeczenie to wy-
wo∏a∏o aplauz zgromadzonej na sali
publicznoÊci i dopiero, gdy przysz∏o do
wykonania wyroku, emocje przygas∏y
nieco. UÊwiadomiono sobie bowiem,
˝e przecie˝ kolegium nie by∏o upraw-
nione ani do rozpatrywania takich
spraw, ani tym bardziej do wymierzania
takich kar.

Kierownictwo IPN zawiadomi∏o pro-
kuratur´ o pope∏nieniu przest´pstwa
przez pracownika tej instytucji, który
przekaza∏ list´ osobie niepowo∏anej.
Bronis∏aw Wildstein, chocia˝ firmuje
list´ swoim nazwiskiem, nie zdo∏a∏by
jej bowiem skopiowaç, gdy˝ po prostu
nie mia∏ takiej mo˝liwoÊci. KoniecznoÊç
zawiadomienia prokuratury o przest´ps-
twie pope∏nionym przez pracownika
tak wa˝nej instytucji stawia pod znakiem
zapytania kryterium doboru kadr do
IPN. Zatrudnienie w nim znalaz∏o wielu
„m∏odych gniewnych” prawicowców,
którzy z racji wieku nie zdà˝yli na ba-
rykady, a temperament polityczny nie
pozwala im si´ pogodziç z rolà bez-
stronnych i apolitycznych badaczy i
archiwistów. Ludzie ci chcieli zaistnieç
w polityce, no i zaistnieli. Trudno jest
wi´c si´ dziwiç, ˝e bagatelizujà problem
i wcale nie majà „Bronkowi” za z∏e, ˝e
upubliczni∏ list´, którà mu któryÊ z nich
przekaza∏.

Wszystkich skutków listy Wildsteina
przewidzieç si´ nie da, ale jedno jest
pewne. Skarb Paƒstwa musi si´ liczyç
z nap∏ywem pozwów odszkodowaw-
czych, ale akurat o to autorzy tej hucpy
martwiç si´ nie muszà. Przecie˝ za
wszystko zap∏aci Rzeczpospolita, jak
zawsze.

       Dawid Binemann-Zdanowicz

POLKORN

Ciechocinek, ul. Widok 46

ZAPRASZAMY
CODZIENNIE
ZAPRASZAMY
CODZIENNIE

CIASTKA
BABECZKI MUFFIN

BABKA DRO˚D˚OWA
BABKA JOGURTOWA

BABKA PIASKOWA
BABKA KARMELOWA

BEZY KOKOSOWE
CIASTECZKA FITNESS

CHA¸KA
CHA¸ECZKA

CIASTO DRO˚D˚OWE
Z KRUSZONKÑ
Z OWOCAMI

CIASTKA KRUCHE
DRO˚D˚ÓWKA

FRANCUSKA
CIASTKO FRANCUSKIE
CIASTO JOGURTOWE

GRZEBIE¡
JAGODZIANKA
Z MIGDA¸AMI

KRAJANKA
KEKS

KOKOSANKI
MAKOWIEC

PÑCZEK
PRECEL

PÑCZUSIE
PIERNIK

PLECIONKI DRO˚D˚OWE
ROGAL MAÂLANY

ROGALIK DRO˚D˚OWY
ROGALIK FRANCUSKI

SERDUSZKO
SERNIK

SEROMAKOWIEC
STRUCLA

STOKROTKA
SZARLOTKA

SZNEK
W¢GIERKA
W¢ZE¸EK


