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Stanowisko  

Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 

w sprawie lustracji środowiska akademickiego i pracowników nauki 

Warszawa, 2 kwietnia 2007 r. 

 
Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” zrzeszająca znaczną część pracowników 

akademickich i placówek naukowych przyjęła z szacunkiem uchwalenie ustawy z dnia 

18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 

Państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów, a także ustawy z dnia 26 stycznia 

2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 

Państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pamięci 

Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 

Krajowa Sekcji Nauki wielokrotnie występowała w sprawach lustracji zwracając się 

do całego środowiska akademickiego i pracowników nauki o przeprowadzenie szerokiej 

samolustracji. „Solidarność” domagając się prawdy, przyczyniła się do wywalczenia 

wolności. Aby zwiększyć zakres wolności, niezbędne jest poszerzenie prawdy. Działanie w 

prawdzie o nas samych i naszej służbie społeczeństwu, jest warunkiem poprawy jakości 

szkolnictwa wyższego i nauki. 

Ustawy te, choć może niedoskonałe, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom szerokich 

kręgów społeczeństwa - stwarzają możliwość uporania się z problemem lustracji. Oczekiwana 

przez ustawodawcę jasna deklaracja, dotycząca współpracy z organami bezpieczeństwa 

systemu komunistycznego, nie narusza w naszym przekonaniu poczucia własnej godności i 

nie może być porównywana z tzw. lojalkami. Protesty części środowiska akademickiego są 

przesadne i choć pewnie w wielu przypadkach podyktowane są szlachetnymi przesłankami, to 

jednak stwarzają wrażenie występowania przeciw osiągnięciu klimatu prawdy. Nauczyciela 

akademickiego nie może charakteryzować jedynie jego specjalność naukowa. Środowisko, 
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które ma ambicje do bycia przykładem prawości i do recenzowania procesów społecznych 

samo powinno być przejrzyste. 

Zdaniem Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”- teraz w Polsce, gdy od nowa 

budujemy zręby życia w wolności, prawda powinna być fundamentem naszego działania. Nie 

można jej zastąpić żadnymi spekulacjami. Szczególny obowiązek dbałości o prawdę ma 

środowisko nauki i edukacji. Myśląc o przyszłości, najwyższy czas, abyśmy z pokorą 

zmierzyli się z naszą przeszłością. 

 

                                                                                       W imieniu Prezydium  
Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki  
             NSZZ „Solidarność” 

 
          Janusz Sobieszczański 
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