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Za każdym razem, gdy na świat przychodzi dziecko,
świat jest tworzony od nowa.

Jarosław Zieliński

Jostein Gaarder

Drogie Dzieci,
kiedy przyszłyście na świat, życie Waszych rodziców nabrało głębszego sensu
i rozpoczęło się jakby od nowa. Stałyście się dla nich najważniejsze i od tej pory
wszystko, czego się podejmują, a często kosztuje ich to wiele sił i poświęcenia, robią
z myślą o Was. Przypominają się wymowne słowa poety: „Odkąd wszedłeś do domu
mego, synku mały, wszystkie w nim kąty, wszystkie meble pojaśniały, graty, lary i penaty
też poweselały”.
Kształtując dzisiejszą rzeczywistość, a bez Was byłaby ona bardzo smutna,
myślimy o Waszej przyszłości. Pragniemy, aby była ona jasna i pełna dobrych
perspektyw. Chcemy, byście – bezpieczne i pełne wiary – wkroczyły w dorosłość,
a czerpiąc z naszych doświadczeń, mogły spełniać swoje plany i marzenia.
Tego pięknego dnia dziękujemy Wam za to, że wypełniacie świat swoim
entuzjazmem, radosnym śmiechem, ufnością, szczerością i energią. Potraficie patrzyć na
niego z optymizmem i inspirujecie nas do dalszych starań, aby zmieniać życie na lepsze.
Dla Waszych rodziców i dziadków jesteście wielką nadzieją i powodem do dumy.
W dniu Waszego Święta życzę wszystkim Dzieciom miłości najbliższych
i życzliwości ludzi, których spotykacie na swojej drodze. Czerpcie naukę z każdego
kolejnego dnia Waszego młodego życia, ponieważ to doświadczenia przeżyte osobiście są
najlepszą szkołą i pomagają mierzyć się z problemami codzienności. Bierzcie pod uwagę
wszystko, przed czym przestrzegają Was rodzice i nauczyciele. Niech nadchodzący czas
wakacji będzie dla Was wspaniałym, bezpiecznym czasem, a całe dalsze życie niech
przyniesie radość i szczęście.
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