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W zwiqzku z 25 rocznicq pożaru lasu w rejonie Kuźni Raciborskiej, pr(lgnę

zct Pałisl<im pośrednictwem przekazać wszystl<im uczestnikom tegorocznych uroczystości

nloje serdeczne pozdrowienia, a jednocześnie wyrazy uznania dla codziennej działctlności
oraz zawodowel1o i społecznego zaangażowunia ludzi, których zgromadziło to szczególne
spotkanie.
Pomimo, że w tym roku mija już 25 lat od pożaru, pamięć tanltych dni pozostała,
Nu z.awsze zachowamy w pamięci ofrary tego największego w powojełlnej historii Polski
pożctru lasu, Kosztował on życie dwóch strażaków - młorlszego kapitana Andrzeja Kaczyny
z jednostki w Raciborzu i druha Andrzeja Malinowskiego z Ochotniczej Straży Pożarnej
Kłodniccl na Opolszczyźnie. Zginęli oni w pierwszym dniu pożaru, gdy jednostki straż4l
pożurnych zostały zaskoczone gwałtownym rozprzestrzenianiem .się ogttia
i niespttdziewanq zmianq kierunku wiatru. Spotykajqc się tutaj po 25 latach otldajemy im
llołd.
Rocznica tamtych tragicznych wyclarzeń, jak co roku daje sposobność do reJleksji
poclsułttowań.
Znamienne jest to, że 25 rocznica pożaru w Kuźni Raciborskiej przypada
i
w tym slmym rol<u co 25-1ecie powołania Państwowej Struży Pożarnej. Pamiętny pożttr
wpisał się bowiem w rytm zdarzeń, jaki wyznaczyła transformacja zapoczqtkowQna
Ltstawq o Państwowej Straży Pożarnej oraz wysiłki organizacyjne, zwieńczone
u r u c h a m i e n i em kraj oweg o system u rltowniczo- g aśniczeg o.
Pożar lasu w rejonie Kuźni Raciborskiej, Kędzierzyna-Koźla, Rud Raciborskich
i Rudzińca był egzaminem nowo utworzonej formacji, który został okupiony ofiarami
nuszych kolegów. Zycie Ęch ratowników nie poszło na marne. Z pożaru z 1992 r,
wycitlgnęliśmy wnioski i wspólnie z leśnikami sbłorzyliśmywiele rozwiqzań. Jestem
przekonany, że pozwolq one w przyszłości,w obliczu sił natury, sprostać poclobnyłn
wyr.waniom, bez tak tragicznych skutków.
Korzystajqc ze sposobności pragnę jednocześnie wyrazić poclziękowanie dla
wszystlrich osób zaangażowanych w organizację tego wyjqtkowego przedsięwzięcia. Jego
program pozwala przedstawicielom różnych środowisk osiqgać cele, które łqczq. Jest
wśród nich nasz obowiqzek pamięci o ludziach i faktach, oraz sam akt upamiętnienia, ale
przede wszystkim realizowana jest powinnośćciqgłego myślenia o współczesnym
bez.piecz.eństwie Rzeczypospolitej w jego wzajemnie powiqzanych aspektach i wymiarach,
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