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Szanowny Panie Nadleśniczy,
Szanowni Leśnicy,
Szanowni Państwo,
serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w uroczystości z okazji 100-lecia
odzyskania niepodległości przez Polskę, połączonej z otwarciem nowej siedziby
Nadleśnictwa Żednia. Żałuję, że ze względu na trwające 73. Posiedzenie Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej nie mogę uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu. Chciałbym
więc tą drogą przekazać kilka słów okolicznościowej refleksji.
Nasze pokolenie ma wyjątkowe szczęście przeżywać taki rok i taki dzień, który
zdarza się tylko raz w całych dziejach. 100 lat temu nasza Ojczyzna po 123 latach niewoli
naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń naszych rodaków odzyskała
upragnioną wolność. W tym roku świętujemy ten wielki, radosny jubileusz i z wdzięczną
pamięcią oddajemy hołd wszystkim, którzy ponieśli najwyższą ofiarę na ołtarzu Ojczyzny.
Bez poświęcenia i determinacji Polaków, powstań narodowych, syberyjskich zsyłek, bez
wysiłku duchowego polskich poetów, wiary i Kościoła Polska nie powróciłaby na mapę
Europy. Dzięki temu, że polski duch narodowy nie uległ osłabieniu i zagładzie nasi
przodkowie mogli przystąpić do dzieła odbudowy Rzeczypospolitej. Musimy dziś czerpać
z ich doświadczeń, aby dobrze zrozumieć, jak ważne dla wspólnoty narodowej jest własne,
niepodległe państwo, możliwość samostanowienia oraz kultura, język i tradycja Narodu.
Marszałek Józef Piłsudski, którego rocznicę urodzin obchodziliśmy dwa dni temu, jeszcze
przed odzyskaniem niepodległości określał cel dla odrodzonego państwa: Chcemy Polski
niepodległej, abyśmy tam mogli urządzić życie lepsze i sprawiedliwsze dla wszystkich.
Przy dzisiejszej okazji chciałbym również podziękować leśnikom, którzy pielęgnują
naturalne dziedzictwo Polski, dbając o bogactwo naszych lasów. Troszczycie się o to,
aby obecne i przyszłe pokolenia mogły cieszyć się z jednego z najważniejszych dóbr

narodowych, jakim są polskie lasy. Nasz kraj jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi
o powierzchnię lasów. Zdecydowana większość to lasy państwowe. Dziękuję Wam za to
codzienne

zaangażowanie

oraz

za

patriotyzm,

którego

piękny

wyraz

stanowi

zorganizowana dziś uroczystość.
Życzę Państwu, aby nowa siedziba Nadleśnictwa Żednia jak najlepiej służyła
pracownikom tej jednostki i mieszkańcom regionu.
Umocnieni patriotyzmem kończącego się jubileuszowego Roku Niepodległości
postarajmy się coraz lepiej wypełniać swoje obowiązki wobec Ojczyzny, aby umacniać jej
suwerenność i bezpieczeństwo. Niech przykład naszych przodków, którzy walczyli
o wolność Polski zachęca nas do poświęcenia naszych sił, serc i czynów w służbie
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.
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