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__ Joanna Malon
Urząd Marszałkowski

― Do twarzy nam z wolnością ― przekonywał w Mało-
micach, niewielkiej gminie na południu lubuskiego, pre-
zydent RP Bronisław Komorowski. Prezydent przyjął za-
proszenie  na spo-
tkanie poświę-
cone rozmowom 
na temat 25- lat 
wolności w samo-
rządzie lokalnym 
z rąk Elżbiety Po-
lak – marszałka 
lubuskiego.

Czerwiec obfi-
tował w uroczy-
stości poświęcone 
25 rocznicy pierw-
szych częściowo 
wolnych wyborów 
do parlamentu. 

Do stolicy przy-
jechały głowy wie-
lu państw m.in. 
prezydent Stanów 
Z jednoczonych 
Barack Obama. 
Prezydent Komo-
rowski udowodnił 
jednak ,że gotów 
jest do rozmów nie 
tylko z oficjelami 
na najwyższych 
szczeblach i przyjechał do małego miasteczka w Lubuskiem.

Spotkanie zorganizowano w hali sportowej miejscowego 
Zespołu Szkół, wzięli w nim udział przedstawiciele samo-
rządów, przedsiębiorcy, przedstawiciele szkół , działacze 
sportowi, uczniowie .Rozmowa dotyczyła znaczenia odzy-
skanej wolności dla mieszkańców małych lokalnych spo-
łeczności, a także roli i kształtowania się samorządności 
lokalnej. 

― Nam wszystkim jest do twarzy z wolnością i z tego 
potrafimy się coraz bardziej cieszyć, coraz bardziej to do-
ceniać, co powinno wiązać się z przekonaniem, że musimy 
stale pracować i dbać o wolność tak, aby była mądrą wol-
nością, wolnością, która by nas wszystkich budowała, któ-
ra by nam wszystkim stwarzała nowe szanse ― powiedział 
Bronisław Komorowski.

Nawiązał także do faktu, że burmistrzem Małomic jest 
kobieta, starostą powiatu żagańskiego także, podobnie jak 
marszałek woj. lubuskiego, która pochodzi właśnie z tej 
miejscowości. - Rządzą panie i to znaczy, że potrafimy wy-
dobywać ze społeczeństwa ludzi aktywnych. Serdecznie 
tego gratuluje Małomicom; z tego, co się dowiedziałem 
od pani marszałek Elżbiety Polak, że z Małomic pochodzi 
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i marszałek sąsiedniego województwa - dolnośląskiego - to 
znaczy, że tutaj musi być coś być dobrego, ciekawego w tej 
społeczności, skoro tylu ludzi aktywnych, dobrze służących 
wolności się pojawia. Jestem przekonany, że to jest szansa 
także i dla wszystkich młodych - mówił do młodzieży pre-
zydent.

Prezydent zachęcał także do sadzenia symbolicznych dę-
bów wolności, nie tylko przy okazji oficjalnych uroczystości 
i wizyt ważnych ludzi, ale także w gronie rodzinnym, w pa-
rafiach, w gronie kolegów czy też wspólnie z mieszkańcami 
swojej gminy.

Po wystąpieniu w Małomicach, prezydent posadził kolej-
ny dąb wolności przed budynkiem miejscowej hali sporto-
wej .
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