Czy jest coś bardziej przyjemnego niż starość otoczona młodością,
która chce się czegoś nauczyć?” Cyceron
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Szanowni Państwo Seniorzy
Podopieczni Domów Pomocy Społecznej,
Członkowie Klubów Seniora,
Uczestnicy Uniwersytetów Trzeciego Wieku,

z okazji Dnia Seniora pragnę złożyć Państwu z głębi serca płynące życzenia dobrego zdrowia
oraz samych miłych chwil w całym 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 i oddaniem rodzinie, ludziom i Polsce.
Życie to nie tylko kłopoty i troski, ale także chwile radosne, które choć może mniej liczne,
stanowią jednak o prawdziwej wartości i pięknie życia. Jak mówi Księga Koheleta, „wszystko ma
swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod słońcem”. Po wzlotach i marzeniach
młodości przychodzi okres dojrzały, a potem czas smakowania bez pośpiechu piękna świata, które
jest możliwe dzięki nabytej życiowej mądrości. Największą sztuką jest umiejętność właściwego
odczytania ważnych znaków każdego czasu, każdego etapu naszego życia w zmieniających się
uwarunkowaniach świata. Jesteście Państwo duszą swoich rodzin i prawdziwymi opiekunami ognisk
domowych. Gdy trzeba, użyczacie swojego czasu i sił, aby wspomóc Wasze dzieci i wnuki
w potrzebie. Wszyscy jesteśmy Waszymi dłużnikami. To dzięki Wam w rodzinach tworzy się
atmosfera ciepła i wspólnoty, a dzieci i wnuki mogą w sposób nieskrępowany wzrastać ku dorosłości.
Takich rodzin pragniemy i do takich rodzin tęsknimy. Jesteście Państwo depozytariuszami wartości
bezcennych – wiedzy, mądrości i doświadczenia życiowego. Proszę, byście zechcieli się nimi z nami
dzielić i nam ich użyczać. Zwracam się do Państwa o to, abyśmy mogli czerpać z tej skarbnicy
życiowej mądrości i wykorzystywać to w służbie Polsce i ludziom. Są to wartości, które powinniśmy
szanować, bo decydują one w istotnym stopniu 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 na ścieżkach swojego życia. Doświadczenie to bezcenny dar, który
przychodzi z wiekiem i stanowi ogromny kapitał, 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.
Rząd Prawa i Sprawiedliwości stwarza osobom starszym warunki do aktywnego
i satysfakcjonującego życia po zakończeniu aktywności zawodowej. Zdajemy sobie sprawę, jak
ważne jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu i życiowemu osób starszych. Dlatego zostały
przygotowane i są realizowane programy rządowe wspierające jednostki samorządu terytorialnego,
a zaadresowane do osób starszych, jak wieloletni program polityki senioralnej Senior + wspierający
rozbudowę i działalność sieci Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +”.

Rząd pamięta również o osobach, które nie cieszą się dobrym zdrowiem, nie są samodzielne
i zdolne do pełnej aktywności, dlatego powstał program „Opieka 75 +”, aby wspomóc samorządy
gminne w realizacji opieki nad osobami w wieku 75 lat i więcej.
Prawo i Sprawiedliwość podejmuje działania, które pozwolą kształtować pozytywne
postrzeganie starości w społeczeństwie, ułatwiać uczestnictwo seniorów w życiu społecznym oraz
we wszelkich formach aktywności obywatelskiej, społecznej, kulturalnej, artystycznej, sportowej
i religijnej. Zależy nam na ułatwieniu dostępu osób starszych do ochrony zdrowia i diagnostyki,
profilaktyki chorób, leczenia i rehabilitacji. Wprowadziliśmy rozwiązanie, dzięki któremu seniorzy
po ukończeniu 75 lat mają prawo do bezpłatnych leków na choroby wieku podeszłego, aby mogli
spać spokojnie nie martwiąc się, czy wystarczy pieniędzy na bieżące utrzymanie po wykupieniu
niezbędnych medykamentów.
Serdecznie raz jeszcze życzę Państwu miłości i szacunku najbliższych oraz życzliwości
wszystkich ludzi, których Państwo spotykacie na swojej drodze, niech upływający czas będzie dla
Was, drodzy Seniorzy, jak najłaskawszy, a dobry Bóg niech chroni przed chorobami, wszelkim
nieszczęściem i obdarzy długim życiem.
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