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Warszawa, 15 listopada Ż0Żl roku

Rodzice, Opiekunowie, Nauczyciele
oraz Uczniowie
Szkoły Podstawowej Specjalnej
w Tyblach
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ma ludzi ideMnych. Nie ma rodzica idealnego, nie ma teŻ dzięcka idealnego,nle

alę idealna jest miłość' która ich łączy. Idealna dlatego, ze pokona ich kaŻdy problem,

pomoze im przetrwać najtrudniejsze chwile i daje im najwięcej siĘ do wspólnego Życia.

Miłość' która łączy rodzinę, to także najlepszy i najbardziej skuteczny kodeks

naświecie. Żaden przepis, Żadne prawo' Żadna konwencja nic nie dadzą,jeśli nie będzie

w rodzinie miłości. Dlatego najważniejszym ptawem dzięcka jest prawo do wychowania

w rodzinie, do miłości i do Życia. Tego prawa musimy zawsze ibezwzględnie bronió.

ogólnopolski Dzień Praw Dziecka obchodzimy 20 listopada dla upamiętnienia

przyjęcia przez Zgromadzenie ogólne Narodów Zjednoczonych w 1989 roku jednego

znajwaŻniejszych dokumentów gwarantujących prawa dzieci - Konwencji o prawach

dzieoka. Święto ma szczególne znaczęnie dla Polski, bo to my, Polacy, stworzyliśmy

ten dokument. Jęsteśmy ztego dumni i musimy o tym zawsze i wszędzie przypominaó,

bo świat... szybko zapomina.

Dziś ten świat rozpędził się tak, Że trudno nam wszystkim nadążyć nad zmianami'

Wczorajsze wydarzenie dziś staje się historią, a jutro znikaw mroku niepamięci. Wczorajsza

moda dziś powszednieje, a jutro stanie się groteskowa.

Dlatego tak waŻne są wartości trwałe, wywodzące się z praw naturalnych, niezmienne

mimo roŻnych przemijających mód czy idei. Dlatego tak ważne jest dzisiaj głośne
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przypominanie o podstawowych prawach dzięcka _ do wychowania wrodzinie' do miłości

i do Życia' To fundament ich rozwoju.

Dlatego tak cenna jest miłość w rodzinach. W szczególności w tych, któryIn los

przyniósł tak dużo problemów. Dziękuję wszystkim rodzicom i opiekunom za to, Żejesteście.

Że trwacia ze kochacie' To Wy jesteście najlepszymi rzecznikami praw dzieci' Dziękuję

teŻ wszystkim, ktorzy rodzinom pomagają w ich codziennych zmaganiach z tak trudnym

losęm. Za to, ze mimo wie|u problemów, tych oczywistych i tych nieoczekiwanych, pełnią

swoją misję w Wmlarze społecznym, edukacyjnym czy zdrowotnym.

Ale największe, naj bardziej serdeczne podziękowania przekazuję dzieciom. Dziękuję

Wam za Waszą pogodę ducha mimo zdarzających się niepogodnych chwil. Dziękuję Wam

zaWaszą radość mimo pojawiającego się czasami smutku' Dziękuję Wam za Wasze wielkię

serca mimo tych wszystkich przeciwności losu.

KaŻde z Was jest cudem. KaŻde' Bo tam, gdzie nie ma dzieci, brakuje nieba
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