
Starzenie się nie jest złem, któremu trzeba  

się podporządkować. Jest powołaniem,  

na które trzeba umieć odpowiedzieć. 
   

 Św. Jan Paweł II  

 

 

 
              

 

 

 

 

 

      

 

 

 
  

Szanowna Pani 

Bogusława Grądzka 

Dyrektor Szkoły Podstawowej  

im. Obrońców Westerplatte  

w Rutkach 

 
Szanowna Pani Dyrektor, 

Szanowni Państwo, 

 

serdecznie dziękuję za zaproszenie do uczestnictwa w Międzynarodowym Dniu 

Seniora, który tradycyjnie obchodzony jest w Szkole Podstawowej im. Obrońców 

Westerplatte w Rutkach. Żałuję, że ze względu na obowiązki poselskie 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, a jeśli inne zobowiązania mi to uniemożliwiały, kierowałem do Państwa przez 

swojego reprezentanta słowa pełne uznania i wdzięczności. Dzisiaj również tą drogą pragnę 

przekazać najszczersze życzenia i kilka słów okolicznościowej refleksji. 

Z okazji Dnia Seniora składam Państwu serdeczne życzenia dobrego zdrowia oraz 

samych miłych chwil w dalszym życiu. Niech będą one naznaczone troską i miłością 

najbliższych oraz szacunkiem wszystkich, którzy Was otaczają. Zasłużyliście na to swoim 

życiem, pracą, oddaniem rodzinie, innym ludziom i Polsce. 

Ojciec Święty Jan Paweł II nauczał, że osoby starsze ofiarowują innym swoją mądrość 

i doświadczenie, niosą lekcję miłości, życiowego sensu oraz spełnienia i dlatego zasługują  

na ogromną wdzięczność. Państwa obecność, funkcjonowanie w różnych środowiskach  

ma nieocenione znaczenie. Stanowicie ostoję wartości, które w dzisiejszych trudnych czasach 

są ważne dla nas wszystkich. Jesteście Państwo nosicielami najważniejszych treści naszej 

kultury i tradycji, które wynosimy z domu rodzinnego. Jesteście również opiekunami ognisk 

domowych – gdy trzeba, użyczacie swojego czasu i sił, aby wspomóc Wasze dzieci i wnuki. 

Niełatwo jest pogodzić się z upływem czasu i przemijaniem. To doświadczenie 

egzystencjalne dotyczy każdego z nas. Należy jednak znaleźć w tym głębszy sens,  

a przygotowując się zachować mądry dystans i pogodę ducha. Jest to trudna sztuka,  

ale możliwa. 

Pragnieniem naszego rządu jest, aby seniorzy w naszym kraju czuli się doceniani  

i bezpieczni, aby zachowali jak najdłużej dobre zdrowie i w pełni uczestniczyli w życiu  

 

 

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 

Jarosław Zieliński
 



 

 

społecznym. Służą temu między innymi dzienne domy i kluby w ramach programu „Senior  

Plus”, które umożliwiają rozwijanie zainteresowań i pasji, a także dają opiekę i rehabilitację 

potrzebującym. Cieszy nas, że coraz więcej takich placówek powstaje w małych 

miejscowościach, ponieważ seniorzy chcą wychodzić z domu i być aktywni.  

Państwa bagaż doświadczeń i życiowa mądrość są dla wielu źródłem inspiracji  

i motywacji do działania. To bezcenny dar, z którego mogą i powinni korzystać przede 

wszystkim młodzi ludzie. Nawet najlepsze wykształcenie, choć samo w sobie bardzo cenne, 

nigdy nie zastąpi doświadczenia, które człowiek gromadzi w ciągu swojego życia. Zwracam 

się do Państwa z prośbą, abyśmy mogli czerpać z tej skarbnicy wiedzy i korzystać z niej  

w służbie Polsce i ludziom. 

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 jak najłaskawszy, a dobry Bóg chroni przed chorobami, wszelkim 

nieszczęściem i obdarzy długim życiem. 
 

 

     Z wyrazami szacunku 

 

                                                                                 Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 

            

        

          Jarosław Zieliński 
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