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Zaktadu U bezpieczeri Spotecznych

Warszaw a, Lb paidziernika 201 I roku

Pan
dr Wojciech Federczyk
Dyrektor Kraj owej Szkoty
A dmini s tr acj i P ubli c znej
im. Prezy denta Rze czypo spolitej P olskiej
Lecha Kaczyitskiego

S zanozrtny P anie D yrektor ze,

pragng przekazai u)yrfizy podzigkowania za wystosowane dla mnie zaproszenie do udziatu
zu konferencii pt. Stulecie polskiej administracji. Dolwiadczenia i perspektyzny. W petni
doceniam to zaszczytne wyr62nienie. Tym bardziej z przykroiciq zazuiadamiam, i[ utczeiniej
zaplanowane obozuiqzki stu2borne uniemoiliraiajq mi uiziat w tak wainym nie tylko dta
Kralowei Szkoty Administracji Publicznej, ale dta polskiego spoteczeristu,i przedsigwzigciu.
Yrt: *i poinformowai Pana Dyrektora, 2e Zaklad lJbezpieczefi Spolecznyrh ,rprrrentiwa(.
bgdzie pani dr Bentn snmoraj-Charitonow, wicedyrektor Gabinetu prezesa. 
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W moim przekonaniu przypadajqcy 7u roku bieiqcym lubileusz Stulecia odzyskania
niepodlegtoSci to sprawa bliska sercu wszystkich Polak6w, Szaigto catej polskiej rusidtnoty.
Mamy tg 6wiadomo66, 2.e kaZdy z nas jest wsp6ttuadrcq dziej6ru ojczysty'ch. Losy"odrodronr[o
Pa{tstwa Polskiego, to r6zanie2 dzieje jego administracji i rzeszy uizginiL6w, kt6izy niezaleiiie
od wiatr1ztt historii petnili godnie, z wielkim oddaniem i zaangaiowaniem t iit codzienne
powinnoici,

Dzialania zmierzajqce do ksztsttozuania lwiadomoici spotecznej poprzez lekcje historii
naszej Ojczyzny, utzuierdzajq mnie w stusznoSci organizowania tego typu spotkari."Obszerny
plogrlm Konferencji,1wiadczy o niebagatelnej wadze nie tylko samej idei tego typu inicjatyi,
ale r6utniei o wa2noici omawianych w trakcie spotkania temat6w.

Pozostaig w przekonaniu, 2e inicjatywa tej rangi stworzy doskonalq oknzjg do rzetelnej,
niezwykle wartoScio.wej zuymiqny poglqd1za oraz rozrla2afi ni temat doiwiadiieri ptynqcyih
z minionych dziesigciu dekad oraz perspektyw na przysztoS1. Znaczqcy dorobek 
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doizaiadczenia zgro,madzone prz.ez sto lat, to z pewnoiciq powdd ii zastuionej dumy
i satysfakcji, ale nade raszystko zobowiqzanie na przyszto66.

Szanowny P anie Dyrektorze,
korzystajqc z tej wyjqtkoutej sposobnoici, chciatabym przekazai slozoa uznania i pogratulowa1
PomyslodaTllcom i Organizatarom tej szlachetnej idei. W petni doceniajqc Pana osoblis$ tuklad,
ut organizacig tei znaczqcej inicjatywy, wszechstronnq zuiedzg merytorycznq i kompetencje,
2yczg- wielu dalszych sukces6w zazuodoutych, realizacji kolejnych warioicioipych spolecznie
p r ze dsi gw zig 6, j ak r 6zu nie 2 ut s zelkie j p o my ilno 6 ci o s obis te i .

Pozostajg z Tzyrazami naLeinego szacunku
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