
Wieczór przyjść musi, duszo moja - to daremne. 

Patrzysz na mnie z przeczącą niewiarą w uśmiechu? 

A jednak przyjdzie, chociaż z wolna, bez pośpiechu, 

Pogodny, słodki, złocąc skośne źdźbła przyziemne. 

 

   Leopold Staff „Początek bajki”  

 

 

 
              

 

 

 

 

 

      

 

 

 
  

Szanowna Pani 

Bogusława Grądzka 

Dyrektor Szkoły Podstawowej  

im. Obrońców Westerplatte  

w Rutkach 

 
Szanowna Pani Dyrektor, 

Szanowni Państwo, 

 

serdecznie dziękuję za zaproszenie do uczestnictwa w XI Dniu Seniora, który 

obchodzony jest tradycyjnie w Szkole Podstawowej w Rutkach. Żałuję, że ze względu na 

obowiązki poselskie i rządowe nie mogę wziąć bezpośredniego udziału w tym miłym 

spotkaniu. Zawsze, kiedy tylko miałem taką możliwość, z przyjemnością uczestniczyłem  

w obchodach Dnia Seniora organizowanych w tej Szkole. Dzisiaj niestety jest to niemożliwe, 

dlatego pragnę tą drogą przekazać najszczersze życzenia i kilka słów okolicznościowej 

refleksji. 

Z okazji Dnia Seniora pragnę złożyć Państwu z głębi serca płynące życzenia dobrego 

zdrowia oraz samych miłych chwil w dalszym życiu. Niech Państwa dni i lata będą 

naznaczone troską i miłością najbliższych oraz szacunkiem wszystkich, którzy Was otaczają. 

Zasłużyliście na to swoim życiem, pracą, oddaniem rodzinie, innym ludziom i Polsce. 

Życie to nie tylko kłopoty i troski, ale także chwile radosne, które – choć może mniej 

liczne – stanowią jednak o jego prawdziwej wartości i pięknie. Po wzlotach i marzeniach 

młodości przychodzi okres dojrzały, a potem czas smakowania piękna świata, które jest 

możliwe dzięki nabytej życiowej mądrości i doświadczeniu. Największą sztuką jest 

umiejętność właściwego odczytania ważnych znaków każdego etapu naszego życia  

w zmieniających się uwarunkowaniach świata.  

Niełatwo jest pogodzić się z upływem czasu i przemijaniem. Jest to doświadczenie 

egzystencjalne, które dotyczy każdego z nas. Idąc za radą Leopolda Staffa należy znaleźć  

w tym głębszy sens i przygotować się do tego tak, jak pisze on w przywołanym wyżej 

sonecie, a więc z zachowaniem mądrego dystansu i pogody ducha. To trudna sztuka, ale – jak  

wskazuje postawa osób o dużej sile wewnętrznej – możliwa. 

Zwracam się do Państwa z prośbą, abyśmy mogli czerpać z Waszej skarbnicy 

życiowej mądrości i korzystać z tego w służbie Polsce i ludziom. Są to wartości, które budzą

   

 

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 

Wiceminister Spraw Wewnętrznych  

i Administracji 

Jarosław Zieliński
 



 

 

 

nasz szacunek, bo decydują one o naszym życiu i rozwoju oraz o postępie świata. Nawet 

najlepsze wykształcenie, choć samo w sobie bardzo cenne, nigdy nie zastąpi doświadczenia, 

które człowiek gromadzi w ciągu swojego życia. Jest ono bezcennym darem, z którego mogą 

i powinni korzystać przede wszystkim ludzie młodzi. Warto się do niego odwoływać  

w swoim postępowaniu, przy podejmowaniu trudnych wyborów i kształtowaniu postawy 

wobec innych ludzi. Jesteście także opiekunami ognisk domowych – gdy trzeba, użyczacie 

swojego czasu i sił, aby wspomóc Wasze dzieci oraz wnuki w potrzebie.  

Raz jeszcze życzę Państwu zdrowia, dobrej kondycji i wszystkiego, co najlepsze,  

a zwłaszcza długich lat życia w pełnej sprawności ciała i ducha. Niech upływający czas 

będzie dla Was, drodzy Seniorzy, jak najłaskawszy, a dobry Bóg chroni przed chorobami, 

wszelkim nieszczęściem i obdarzy długim życiem. 

 

 
  Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami 

  

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 
 

Wiceminister Spraw Wewnętrznych 

i Administracji 

 

              

 
            Jarosław Zieliński 
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