
Wypowiedź przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Leśne- 
go,prof. Franciszka Krzysik a, przy odsłonięciu pom- 

nika poświęconego pamięci leśników 

Высказывание председателя Польского Лесного Общества проф. 

Ф. Кшисика на открытии памятника посвященного памяти лесоводов 

Pronouncement of the president of the Polish Forest Society — Prof. 
F. Krzysik on the unveiling of the monument devoted to the memory 
of foresters 

Panie Ministrze, Dostojni Goście, Drodzy Koledzy! 

Na przestrzeni wieków las odegrał ogromną rolę w kształtowaniu 
naszych dziejów, w kształtowaniu się Polski Piastów, Polski Jagiellonów 
i Polski współczesnej. Początkowo stanowił przeszkodę w rozwoju cywi- 
lizacji i kultury. Później stanowił bogactwo w chwilach potęgi i obronę 
w złych dniach naszego kraju, gdy jedynie las mógł dać schronienie 
przed wrogiem. Słowo „partyzantka jest tworem dzisiejszych czasów, 
jego istota i treść sięgają zaś w zamierzchłą przeszłość, przypominając 
dzieje Chrobrego, Psie Pole i czasy Potopu. Las był terenem tych dzia- 
łań w przeszłości i spełnił te same zadania w czasach obecnych. Powsta- 
nie styczniowe 1863 r. i ruch oporu w czasie ostatniej wojny były zwią- 

zane z lasem. | 
Gospodarz lasu — leśnik polski — włączył się w walkę orężną, brał 

udział w konspiracji, wspomagał walczących 1 szukających w lesie 

c aronienia, I płacił za to rachunek — często cenę krwi, nigdy ceny 

ańby. | 
W roku 1000-lecia dajemy świadectwo historii. W Wielkopolskim 

Parku Narodowym, na terenach stanowiących kolebkę Panstwa Polskie- 

go, wyryto w granicie słowa: „Leśnikom polskim, „obrońcom Ojczyzny 

i bogactw leśnych kraju w 1000-lecie Państwa Polskiego . Wyryto je nie 
tylko w granicie, lecz także w myślach i sercach. | | 

Trud realizacji zadania wziął na siebie dyrektor Wielkopolskiego 

Parku Narodowego mgr Młynarek, za co Mu teraz dziękuję. Koszty 

miały być pokryte ze składek leśników. Nasz plan okazał się błędny. 
Prace wykonano czynem społecznym, obciążając nas długiem wdzięcz- 
Nosci, 

Najtrudniejszy odcinek, związany z wydobyciem i ustawieniem 

głązu, wykonali podchorążowie Oficerskiej Szkoły Wojsk Pancernych 
w Poznaniu, dając świadectwo więzi, jaka zawsze łączyła Wojsko Pol- 
skie z zespołem leśników. Na ręce komendanta Szkoły pułkownika dy- 

Plomowanego Kudty sktadam wyrazy podziekowanla za trud podcho- 

'azych i pomoc ze strony Dowództwa Wojska Polskiego. W tok prac 

włączyło się również Poznańskie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg oraz 

ech Rzemiosł Budowlanych w Poznaniu, którego członek, mistrz Marian 

ołakowski, rył bezinteresownie słowa napisu, zamieniając nasze uczu- 
Ча w utrwalony w granicie symbol. A 

€śnicy niejednokrotnie się żalą, że ich działalność nie znajduje 
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uznania wśród ogółu. Społeczeństwo Poznańskie dało odpowiedź, że tak 
nie jest, że ten akcent goryczy wynika z niesłusznych przesłanek. 
W imieniu tu obecnych leśników i wielotysięcznej rzeszy leśników 
rozrzuconych po całym kraju, kieruję do tych co przyszli nam z pomo- 
cą, siowo: dziękuję. I preszę przyjmijcie je tak serdecznie, jak szczerze 
je wypowiadam. 

Wspólnym wysiłkiem stanął pomnik dla uczczenia pamięci tych, 
którzy odeszli, tych, którym interes Polski był bardziej cenny i drogi 
niż życie własne, a nieraz życie najbliższych. Pomnik przekazuję Spo- 
ieczeństwu Poznańskiemu, którego własnością jest Wielkopolski Park 
Narodowy. Oddajemy go pod opiekę miejscowych leśników, zwłaszcza 
w Opiekę uczniów tutejszych szkół leśnych, którzy przejmą po nas 
troskę o losy lasu, lasu stanowiącego część składową pojęcia, które 
nazywamy słowami — nasza Ojczyzna. 

Obywatela Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, Kolegę Ro- 
mana Gesinga, proszę o odsłonięcie pomnika. 
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