
…DZIEŃ DZIECKA…



Jak dobrze wiecie, dziś jest nasz dzień. Dzień 

dziecka. Zapewne dostaniemy od rodziców małe 

upominki. Lecz nie każdy młody człowiek ma taką 

możliwość. My zgromadzeni tutaj ma meet, żeby 

świętować mamy możliwość rozwijania się, 

spełniania marzeń,

jedzenia pełnowartościowych posiłków, nauki, 

spokojnego snu… i wiele innych.

Problem tkwi w tym, że nie każdy to docenia.

Czasem nie zwracamy uwagi na najmniejsze 

szczegóły 

i wartości takie jak przyjaźń, miłość, szczęście

i dopiero gdy to stracimy, albo zobaczymy

i porównamy nasze życie do dzieci z innych 

biedniejszych krajów, zaczynamy rozumieć…



Wyobraźcie sobie, że dzieci młodsze 

od nas, a także w naszym wieku, 

muszą ciężko pracować i żebrać 

chociażby o kromkę chleba i kilka 

kropel czystej wody. 





Przestańcie żyć tym co było, przejmować się tym co będzie, martwić się
niepowodzeniami, udawać kogoś kim nie jesteście, porównywać się do innych. 

Zacznijcie doceniać każdą sekundę, każdy uśmiech napotkany na swojej drodze, każdy, 

nawet najmniejszy szczegół. Zachwycającą piosenkę, wzruszający film, ciepły głos 

mamy. Zacznijcie spędzać więcej czasu z bliskimi i przyjaciółmi, dotrzymywać obietnic, 

zacznijcie kochać. Uwierzcie w marzenia, w siebie. Wyjdźcie na spacer z psem, bo 

pewnego dnia się okaże, że już nigdy więcej nie będziecie mogli tego zrobić. Zróbcie coś
na co macie ochotę. 



Żyjcie dziś, nie jutro, nie za tydzień lub za 

chwilę, teraz. Jutra może nie być, a wczoraj 

to już przeszłość. Nie otwierajcie ust, jeśli nie 

potraficie słuchać. Nie wymagajcie, jeśli nie 

potraficie docenić. Nie obiecujcie, jeśli 
zapomnicie o danym słowie. Patrzcie dalej 

niż w swoje „ja”, kochajcie póki macie kogo 

kochać. Nie przywiązujcie się, bo nawet Ci 

którzy obiecali, że będą do końca, kiedyś
odejdą. Popełnijcie „swoje” własne błędy i 

pamiętajcie, że idealizm nie istnieje. 

Powiedzcie tym których kochacie, że tak jest. 

Traktujcie innych tak, jak chcecie być
traktowani.



Wszystkiego 

najlepszego 

kochani!



Uśmiechu na twarzy, nie ważne co się 

wydarzy. Szczęśliwego życia, mało 

naczyń do umycia. Siły i wytrwałości w 

dążeniu do marzeń. Najlepszych 

przygód, niezapomnianych wydarzeń. 

Niech smutek zniknie w górskim potoku, 

by radość kwitła jak róże co roku. By na 

waszej twarzy promyczek słońca, nigdy 

nie zniknął i trwał bez końca.
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