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Pan 

Kazimierz 

Marcinkiewicz 

Prezes Rady Ministrów 

 

Szanowny Panie Premierze 

 

Ministerstwo Środowiska 
 
                      Ponownie zwracam się do Pana Premiera w sprawie dotyczącej sytuacji kadrowej 

w resorcie Środowiska, a zwłaszcza w Lasach Państwowych, z prośbą o interwencję.  

Wielka radość z podwójnego zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości oraz związana z tym ogromna 

nadzieja i oczekiwanie zapowiadanych zmian, z dnia na dzień gasną i zamieniają się w rozczarowanie, 

frustrację, rosnącą złość i bezsilność.  

Taki stan wynika z opinii i licznych interwencji leśników, ale nie tylko.  

                    Minęły dwa miesiące od powołania Ministra Środowiska Pana Jana Szyszko, a nadal trwa 

praktycznie stagnacja kadrowa i utrzymuje się postkomunistyczny millerowski układ personalny.  

W okresie tych dwóch miesięcy, pomimo licznych przynagleń i monitów Związku / a może tylko 

dlatego?! / w skali całego kraju dokonano aż!! 5 /pięć/ zmian kadrowych w Lasach, z tego 3 w 

Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz 2 w dyrekcjach regionalnych LP.  

Kiedy komuniści Millera obejmowali władzę w 2001 roku , powołany na stanowisko Dyrektora 

Generalnego LP, wasal SLD - Janusz Dawidziuk w tydzień po objęciu urzędu odwołał jednorazowo 9 

dyrektorów regionalnych – w Gdańsku, Katowicach, Krośnie, Lublinie, Pile, Radomiu, Szczecinie, 

Toruniu i we Wrocławiu – na 17 istniejących dyrekcji.  Następnie czystki kadrowe zeszły do 

nadleśnictw i innych jednostek terenowych.  

Ogółem w okresie ostatnich 4 lat rządów komunistów zwolniono z pracy w całym kraju w Lasach 

Państwowych prawie 8000 pracowników (30% załogi), przy czym głównie zwolnienia dotyczyły 

członków NSZZ "Solidarność". Przy okazji chciano zlikwidować, tam gdzie to było możliwe, Komisje 

Zakładowe NSZZ "Solidarność", grożąc szeregowym członkom Związku zwolnieniami, jeżeli nie 

zrezygnują z członkostwa.  

Rozczarowanie i rozgoryczenie nasze jest tym większe, że zmuszeni jesteśmy do występowania 

przeciwko ludziom z naszego układu, którzy niestety albo są nieudolni, albo uwikłani w przyjaźnie z 
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postkomunistami zawiązane podczas wspólnych polowań, albo też związani w inny interesowny 

sposób z tym starym układem.  

Dla zobrazowania paranoicznej wprost sytuacji, jaka ma miejsce w tym resorcie przedstawiam 

następujący przykład:  

Minister Jan Szyszko po odwołaniu Dyrektora Generalnego Janusza Dawidziuka /z miesięcznym 

vacatio legis/ zaprasza Go na konferencję prasową w Ministerstwie Środowiska. W wypowiedzi do 

dziennikarzy Minister chwali Dawidziuka oraz wyraża nadzieję na dalszą z nim współpracę. 

Prawdziwy Salon ! Elegancja i kurtuazja ! A kto to jest Dawidziuk? Człowiek Kwaśniewskiego, 

radosny wielbiciel Millera, entuzjasta Gierka, opiekun w białowieskiej leśniczówce Cimoszewicza, 

kumpel Oleksego, ale także Bronka Komorowskiego. Co mówił Dawidziuk, gdy w 2001 roku 

obejmował władzę w Lasach, cytuję z posiadanego nagrania: ..."trzeba uzmysłowić temu 

społeczeństwu to, że Gierek pożyczył 20 miliardów dolarów.. ,ale wybudował trasy szybkiego ruchu, 

nigdy tak polska wieś się nie odbudowała jak w okresie lat 70-tych, wybudowaliśmy przemysł rolno-

spożywczy, który dzisiaj sprzedajemy, przemysł ciężki prawda..." , ...." największy kryzys jest tam, 

gdzie ludzie którzy, krzyże wieszali prawda byli zupełnie nieprzygotowani....". Odwoływanym 

wówczas dyrektorom mówił: .."Gierek zbudował Polskę a wyście ją rozwalili ...", ... " przegraliście 

wybory i musicie ponieść tego konsekwencje...". Dawidziuk jest cynicznym draniem nienawidzącym i 

zwalczającym „Solidarność”. Realizując politykę Millera,  sporządził i opublikował nieprawdziwy 

Bilans Otwarcia, informując całe społeczeństwo, że Lasy Państwowe są bankrutem.  

O tym wszystkim wie Minister Jan Szyszko, ale podczas, gdy odwołani 4 lata temu dyrektorzy, 

najcenniejsi ludzie "Solidarności", dojeżdżają codziennie po kilkadziesiąt km do pracy, a niektórzy 

nadal są jej pozbawieni, Pan Minister prawił uprzejmości Dawidziukowi przy dziennikarzach, nie 

poinformował zaś, że Pan Dawidziuk przez cztery lata działał na szkodę Lasów Państwowych.  

Wielce Szanowny Panie Premierze!  

Funkcjonariusze i aktywni budowniczowie PRL-u, wyznający zupełnie odmienny od naszego system 

wartości, nigdy nie zbudują IV Rzeczpospolitej, tak oczekiwanej i upragnionej przez oszukany, 

ograbiony i sponiewierany Naród.  

Nawet najlepsze programy będą znaczyć tyle, co świstki papieru i slogany, jeżeli nie będą ich 

realizować właściwi, oddani Polsce ludzie.  

W kontekście powyższego bardzo fragmentarycznego opisu sytuacji, piękne słowa Pana Premiera 

wypowiedziane ostatnio do słuchaczy Radia Maryja że...”zadanie naprawy i modernizację państwa 

Polacy muszą realizować każdego dnia 2006 roku...", że ..."nadzieja, która w nas ciągle się jeszcze tli 

musi być rozpalana"..., że ..." każdy Polak, a zwłaszcza ten najbardziej pokrzywdzony, sponiewierany, 

musi odczuć, że Polska jest razem z nim"....pozostają w obszarze resortu Środowiska jak przeraźliwy 

dysonans, gdzie słychać upiorny chichot diabła.  

Proszę zatem, aby zechciał Pan Premier wyegzekwować realizację tych pięknych słów i aby 

zamieniali je w rzeczywistość Ci, którzy są do tego powołani.  

Panie Premierze !  

Dokonał Pan w tym krótkim czasie tak wiele, rozpalił Pan iskierki nadziei w sercach wielu rodaków, 

obserwuje to cała Polska, chociażby sukces rokowań w Brukseli, szanuje to Europa, tak oceniają to 

zwykli ludzie podczas rozmów, spotkań, komentarzy. Tym bardziej przykro jest, gdy trzeba poruszać 

takie sprawy.  

W imieniu tysięcy członków NSZZ "Solidarność" zrzeszonych w sektorze ochrony środowiska, 

geologii, gospodarki wodnej i leśnictwa życzę Panu Premierowi u progu Nowego 2006 Roku 

wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz dalszych sukcesów dla dobra Polski, naszej wspólnej 

Ojczyzny. 

 

              Z wyrazami szacunku 

 

        


