
 

 
POSEŁ NA SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

JAROSŁAW ZIELIŃSKI 

            
 

Szanowni Panowie 

 

22 stycznia obchodzimy Dzień Dziadka, z tej okazji chciałbym złożyć 

najserdeczniejsze życzenia wszystkim dziadkom. Ten wyjątkowy dzień w roku jest  

wspaniałą okazją, by uświadomić sobie, jak wyjątkową osobą w życiu każdego dziecka 

jest dziadek. 

Dziadek z racji swojego wieku i doświadczenia życiowego jest osobą, która daje 

wsparcie, służy radą, ale przede wszystkim jest wzorem do naśladowania dla swoich 

wnuków. Dzięki swojemu zaangażowaniu staje się on powiernikiem pierwszych 

dziecinnych sekretów, a poprzez wspólnie spędzany czas z wnukami uczy ich wielu 

pożytecznych rzeczy. Dziadek jest przewodnikiem w trudnych sprawach, które potrafi 

tłumaczyć i objaśniać. Tak naprawdę dziadek  nigdy się nie gniewa, wybacza nam nasze 

uchybienia, zawsze wysłucha i zrozumie, niczego nie lekceważy i stara się rozwiązać 

każdy problem. Dziadkowie w dużej mierze przyczyniają się do wychowania młodych 

ludzi, a ich doświadczenie i wiedza życiowa mają znaczący wpływ na życie i rozwój 

każdego z nas. To właśnie dziadkowie stanowią mocne fundamenty naszych rodzin. 

Właśnie oni, jak nikt inny, potrafią przekazać nam bezcenny dar, jakim jest 

doświadczenie, które przychodzi z wiekiem i stanowi bezcenny kapitał. Warto się do 

niego odwoływać w swoim postępowaniu przy podejmowaniu trudnych wyborów  

i kształtowaniu postawy wobec innych ludzi. 

Raz jeszcze z okazji dzisiejszego święta życzę, aby mądra miłość i doświadczenie 

życiowe naszych dziadków, z którego korzystają wnuki i wszyscy młodzi wspierała nas 

na trudnych drogach życia. Niech upływający czas będzie dla Was, drodzy i szanowni 

dziadkowie, jak najłaskawszy, a dobry Bóg chroni przed chorobami, wszelkim 

nieszczęściem i obdarzy długim życiem. 

 
 

Z wyrazami szacunku  
 

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 

                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

Jarosław Zieliński  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Warszawa, 22 stycznia 2015 roku 
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