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Dąb Niepodległości „Józef Piłsudski” zasadzony
przed budynkiem VII LO w Kielcach
Obchody setnej rocznicy odrodzenia się Rzeczpospolitej
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Pobłogosławiony przez papieża Franciszka z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości, Dąb Niepodległości „Józef Piłsudski”, został 16 listopada 2018 r. zasadzony
przed budynkiem VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach.

„100 tysięcy drzew na 100-lecie niepodległości Polski 1918-2018” to kolejna z inicjatyw
Instytutu Pamięci Narodowej dla uczczenia stulecia odrodzenia Rzeczpospolitej. Akcja
sadzenia dębów nawiązuje do lat 1918-1928, gdy społeczeństwo wraz z leśnikami sadziło
drzewa, głównie dęby jako świadectwo odzyskania przez Polskę niepodległości.

– To, co kiedyś było piękne w naszej historii, zostało przeniesione do współczesności. Te
miejsca pamięci będą służyć Polakom i przejezdnym. W pewien sposób skłaniają nas do
refleksji, a zarazem wpływają na świadomość historyczną – podkreśla dr Dorota
Koczwańska-Kalita, naczelnik Delegatury IPN w Kielcach. – Musimy pamiętać też o tym, że
idea niepodległości była zabijana przez lata w świadomości Polaków. Mówiło się o reformie
systemu, w którym żyliśmy w PRL-u, o demokracji, ale nie mówiło się o idei niepodległości,
bo w idei niepodległości tkwi coś więcej. Niepodległość to przeciwieństwo zniewolenia.
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Cieszę się, że właśnie tu młode pokolenia będą przychodzić, zatrzymywać się przy tej
tablicy i zastanawiać się, kim był Józef Piłsudski.

W uroczystości wziął udział senator Krzysztof Słoń, który w swoim wystąpienia powiedział,
że inicjatywa zasadzenia dębu „Józef Piłsudski” podkreśla znaczenie obchodów setnej
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Pokazuje także, że nasza państwowość
jest długowieczna jak to drzewo.

Na ręce Iwony Kijewskiej, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kielcach
przekazano certyfikat potwierdzający, że sadzonka dębu została pobłogosławiona przez
papieża Franciszka. 23 maja podczas audiencji generalnej w Watykanie papież poświęcił
sto dębów, przywołując swoje słowa z encykliki „Laudato si”: „Bardzo szlachetne jest troska
o środowisko poprzez małe codzienne działania. Wspaniałe jest i to, że edukacja potrafi je
zmotywować i ukształtować pewien styl życia. Wychowanie do odpowiedzialności za
środowisko naturalne może zachęcać do różnych zachowań, które mają bezpośredni i
znaczący wpływ na troskę o środowisko”.


