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Zarządu Regionu Pilskiego 

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” 

 

Zarząd Regionu Pilskiego NSZZ „Solidarność” zwraca się do Pana Ministra Środowiska 

Jana Szyszko o natychmiastowe odwołanie dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych      

w Pile Pana Janusza Sterczewskiego i powołanie na to stanowisko Pana Jana Podmaskiego, który 

dwukrotnie był odwoływany ze stanowiska RDLP w Pile przez postkomunistów jak tylko docho-

dzili do władzy. 

Obecny dyrektor Janusz Sterczewski także dwukrotnie zastępował dyrektora Jana Podma-

skiego. W okresie sprawowania tej funkcji z ogromną determinacją i zajadłością niszczył NSZZ 

„Solidarność”, terroryzował pracowników biura - członków naszego i tylko naszego! Związku do-

magając się, aby zrezygnowali z członkostwa pod groźbą zwolnienia z pracy. W ten sposób chciał 

doprowadzić do likwidacji Komisji Zakładowej w biurze RDLP. 

Podejmował także próby zdyskredytowania przewodniczącego Komisji Zakładowej, człon-

ka Zarządu Regionu Pilskiego a zarazem Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Zasobów Na-

turalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” członka Komisji Krajowej Pana 

Marka Hejmana, podejmując przeciwko niemu szykany i działania, łącznie z procesami sądowymi, 

które Pan Marek Hejman dwukrotnie wygrał.  

Pan Janusz Sterczewski jest wrogiem „Solidarności” i podejmował przeciwko jej ludziom        

i strukturom bezprawne działania. W świetle powyższego jesteśmy zdumieni, a także głęboko za-

wiedzeni faktem pozostawienia Pana Janusza Sterczewskiego na tym stanowisku przez 3 miesiące 

od powołania Pana Ministra na stanowisko w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, w rządzie naszej 

wielkiej nadziei, tym bardziej, że fakty te są Panu Ministrowi znane i kilkakrotnie sygnalizowane 

przez Pana Marka Hejmana. 

 

Panie Ministrze!  

Jest Pan w rządzie reprezentantem Prawa i Sprawiedliwości, Partii, której kolebką i źródłem 

jest „Solidarność” i która jest głęboko zakotwiczona w ideałach „Solidarności”. Dlatego Pańską 

pierwszą powinnością jest strzec tych wartości. 

Jan Podmaski, współzałożyciel i oddany członek Solidarności od jej początków, pełniący   

w niej przez lata różne funkcje, człowiek prawy i prawicowy, działacz społeczny i polityczny –

(przewodniczący RS AWS w byłym województwie pilskim, członek Rady Politycznej RS AWS, 

radny pierwszego Sejmiku Wielkopolskiego, dwukrotnie kandydował do Senatu RP w konkurencji 

z komunistami w czerwonym zagłębiu pilskim), leśnik zasłużony polskiemu leśnictwu jako współ-

twórca Ustawy o Lasach, a także jako Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej Ustawy    

o Zachowaniu Narodowego Charakteru Strategicznych Zasobów Naturalnych Kraju, który wespół 

z Panem Jarosławem Kaczyńskim skutecznie przeprowadzili tę ustawę prze cały proces legislacyj-

ny. Człowiek, który nienagannie przepracował w Lasach Państwowych 42 lata, został bezpodstaw-

nie odwołany ze stanowiska z uzasadnieniem: „Gierek zbudował Polskę a wyście ją rozwalili”        

i przez  4 lata dojeżdża do pracy 75 km, a ostatnie 4 miesiące za Pana rządów w resorcie. 

 

Dlatego domagamy się przywrócenia na stanowisko dyrektora w RDLP w Pile Jana Podma-

skiego.  

 


