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WZD NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego w pełni solidaryzuje się z Władysławem Diakunem, 
zasłużonym w walce o wolność, demokrację i niepodległość państwa polskiego i z głębokim 
zaniepokojeniem i niedowierzaniem przyjmuje kolejne wyroki sądów, stwierdzające, że złożył on 
nieprawdziwe oświadczenie lustracyjne.  
 
Władysław Diakun jest osobą, która od lat cieszy się szacunkiem i zaufaniem , zarówno mieszkańców 
Polic, jak i całego regionu. Najlepszym dowodem na to jest powierzenie mu przez lokalną 
społeczność, już po raz czwarty, funkcji burmistrza Polic. Od samego początku jej istnienia związany z 
„Solidarnością”, był jednym z liderów Związku w Zakładach Chemicznych Police. Po wprowadzeniu 
stanu wojennego aktywnie zaangażował się w działalność podziemną. Z wielkim sercem oddawał się 
przede wszystkim niesieniu pomocy internowanym i ich rodzinom oraz pracownikom szykanowanym 
i prześladowanym przez ówczesny system, a także wydawanie prasy niezależnej. Wielokrotnie dawał 
dowody swojej odwagi, nieugiętości wobec totalitaryzmu, lojalności i honoru. Wielu z nas mogło 
zawsze w tamtych czasach i nadal może liczyć na jego wsparcie i pomoc.   
 
Mając na uwadze tak znakomity życiorys naszego kolegi, tym bardziej jesteśmy zbulwersowani 
faktem dawania wiary przez prokuraturę i sąd notatkom sporządzonym przez przedstawicieli 
ówczesnych „służb bezpieczeństwa”, służącym walce z działaczami opozycji. Należy pamiętać, że 
podobne notatki były sporządzane przez funkcjonariuszy SB po to, aby wykazać się przed 
przełożonymi wynikami i gorliwością w zwalczaniu opozycji lub po prostu dla pieniędzy. Dziwi nas i 
niepokoi, że proceder ten nie jest ujawniany i piętnowany, ale również w wolnej Polsce jest podstawą 
do stawiania przed sądem i skazywania działaczy opozycji antykomunistycznej.  
 
W tym kontekście uważamy, że likwidacja w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej funkcji 
Rzecznika Interesu Publicznego jest błędem, który zaprzecza zasadom państwa prawa i właściwego 
celu procesu lustracji.  
 
WZD NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego wyraża swoje poparcie dla kolegi Władysława 
Diakuna i jednocześnie przypomina, że w  dowód uznania jego zasług w walce przeciwko systemowi 
komunistycznemu, Prezydent RP odznaczył go wysokim odznaczeniem państwowym, co powinno 
oddalać od niego jakiekolwiek podejrzenia.  


