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Szanowny Panie Burmistrzu,
Szanowni Państwo,

pragnę serdecznie podziękować za zaproszenie do wzięcia udziału w uroczystości wręczenia
Honorowej Nagrody Burmistrza Miasta Hajnówka „QUERCUS”. Żałuję, że ze względu na
obowiązki poselskie i rządowe nie mogę bezpośrednio uczestniczyć w tej ważnej uroczystości.
Chciałbym więc tą drogą przekazać kilka słów okolicznościowej refleksji.
Honorowa Nagroda Burmistrza Miasta Hajnówka „QUERCUS” stanowi wyróżnienie
i uhonorowanie, a także swoiste podziękowanie tym, którzy swoją działalnością wnieśli istotny
wkład w rozwój i promocję miasta. Aby dostrzec głębokie przesłanie tego wyróżnienia, należy
pochylić się nad etymologią jego nazwy. Słowo „quercus” w języku łacińskim oznacza dąb.
Od zarania dziejów drzewo to stanowiło symbol potęgi, sławy i szlachetności. W naszym kręgu
kulturowym dąb kojarzony jest przede wszystkim z siłą i długowiecznością, przez co otaczany jest
szczególną troską jako swoisty „świadek historii”. To niekwestionowany król naszych lasów,
a zwłaszcza Puszczy Białowieskiej, z którą Hajnówka jest bardzo blisko związana. Obfituje ona
w okazałe dęby, których wiek nierzadko szacowany jest na kilkaset lat. Trudno w tym przypadku
o lepszy symbol dla nagrody przyznawanej za szczególne osiągnięcia, które podobnie jak pradawne
dęby – czego szczerze życzymy – przetrwają w ludzkiej świadomości wiele lat.
Ziemia Hajnowska jest miejscem szczególnym. To tu współistnieją i rozwijają się
harmonijnie dwie kultury oraz dwa wyznania. Hajnówka zawsze była silnie związana
z Puszczą Białowieską. To dzięki jej zasobom możliwy był dynamiczny rozwój miejscowości
i całego regionu. Dziś Puszcza wymaga od nas szczególnej troski, dlatego nie możemy pozostawić
jej bez opieki samej sobie. Należy to czynić nie tylko w zgodzie z rytmem natury, ale także
w poszanowaniu praw społeczności lokalnej oraz z uwzględnieniem reguł racjonalnej gospodarki
leśnej.

Raz jeszcze dziękuję za zaproszenie do wzięcia udziału w uroczystości wręczenia
Honorowej Nagrody Burmistrza Miasta Hajnówka „QUERCUS”. Gratuluję jej tegorocznym
laureatom oraz życzę, aby podejmowane przez Państwa inicjatywy służyły jak najlepiej dobru
wspólnoty samorządowej miasta Hajnówka i naszej Ojczyzny.
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