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Oœwiadczenie skierowane do prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu Janusza Kurtyki

Szanowny Panie Prezesie!
Ogromny niepokój i wiele komentarzy wzbudzi³ artyku³ zamieszczony w „Gazecie Wyborczej” z dnia

20 marca br. „Polityczne zwolnienia w IPN”. Do mojego biura senatorskiego wp³ynê³o wiele listów z pro-
œb¹ o interwencjê, a wœród nich tak¿e zapytanie o dalsze losy Delegatury IPN w Koszalinie i jej pracowni-
ków. Listy, które otrzymujê, brzmi¹ niemal dramatycznie. Autork¹ jednego z listów, którego kserokopiê
za³¹czam, jest osiemdziesiêcioletnia kobieta, wiêzieñ polityczny okresu stalinowskiego, która dopiero
w czasie funkcjonowania Delegatury IPN w Koszalinie zosta³a dostrze¿ona i poinformowana o przys³u-
guj¹cych jej prawach.

Nie muszê chyba Pana zapewniaæ, jak wa¿na jest postawa i zaanga¿owanie prokuratora IPN, który
dociera do ludzi starszych i schorowanych, stopniowo zdobywaj¹c ich zaufanie, bez wzywania ich do
„urzêdu”.

Mówimy o ogromnej liczbie dotkniêtych w przesz³oœci represjami mieszkañców Pomorza Œrodkowe-
go, którzy maj¹ jak najgorsze wspomnienia o dzia³aniach prokuratury i s¹downictwa. Ci ludzie z niepo-
kojem odbieraj¹ wypowiedŸ rzecznika IPN, pana Andrzeja Arseniuka: „Redukcje, które obejmuj¹ ca³y
IPN, zwi¹zane s¹ wy³¹cznie z ostatnimi oszczêdnoœciami”.

Nic wiêc dziwnego, i¿ obawiaj¹ siê, ¿e w ramach redukcji w pierwszej kolejnoœci ulegn¹ likwidacji de-
legatury IPN, w których ju¿ dokonuje siê zwolnieñ. W Koszalinie na przyk³ad zwolniono certyfikowanego
archiwistê, za którego przeszkolenie wczeœniej zap³aci³ IPN.

Panie Prezesie! Czy ludziom, którzy czêsto jako nagrodê za lata przeœladowañ otrzymuj¹ „uniewa¿-
nienie wyroku” w wyniku poni¿aj¹cych procesów, w trakcie których ich dawni przeœladowcy „wyposa¿e-
ni” s¹ w pomoc znakomitych obroñców, ludziom, którzy po latach d³ugich i ¿mudnych starañ otrzymuj¹
w koñcu uprawnienia kombatanckie, takim w³aœnie ludziom nie nale¿y siê gwarancja spokojnego zako-
ñczenia ich walki o sprawiedliwoœæ w urzêdzie, do którego wreszcie mog¹ dotrzeæ, i przez ludzi, którym
zaufali? Czy ich obawy, ¿e prokurator, któremu powierzyli swoje sprawy, nie stanie siê w ramach osz-
czêdnoœci ofiar¹ redukcji etatów w IPN, s¹ bezzasadne?

A mo¿e, Panie Prezesie, zamiast zwalniaæ wykwalifikowan¹ i wyszkolon¹ za du¿e pieni¹dze kadrê, mo-
¿na by ograniczyæ liczbê imprez i akcji organizowanych przez IPN w czasie, kiedy nasz kraj boryka siê
z problemami finansowymi? Przecie¿ inne organizacje, takie jak na przyk³ad NSZZ „Solidarnoœæ”, wspól-
nie z lokalnymi samorz¹dami organizuj¹ w sposób profesjonalny wiele uroczystoœci i towarzysz¹cych im
imprez, wystaw, koncertów, zwi¹zanych z walk¹ o niepodleg³oœæ naszego kraju i jej odzyskaniem.

Z powa¿aniem
Gra¿yna Sztark




