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DDIISSCCOORRSSOO  DDEELLLLAA  PPRREESSIIDDEENNTTEE  LLUUCCIIAA  ZZAANNOOTTTTII  

IINNAAUUGGUURRAAZZIIOONNEE  AA..SS..  22001177//1188  

““IInnssiieemmee  ssccoopprriiaammoo  tteessoorrii””  
  

  

RRiimmiinnii,,  2233  sseetttteemmbbrree  22001177  

  

BBeennvveennuuttii  ee  bbeenn  rriittrroovvaattii  aa  ttuuttttii!!  

  

PPiiùù  ddii  4400  aannnnii  ffaa  mmiiaa  mmaammmmaa  ccoonn  aallccuunnii  aammiiccii  hhaa  ccoommiinncciiaattoo  qquueessttaa  ggrraannddee  aavvvveennttuurraa  cchhee  ssii  

cchhiiaammaa  KKaarriiss..  IIoo  ssoonnoo  ffiigglliiaa  ddii  qquueessttaa  ssttoorriiaa..  OOggggii,,  ee  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  qquueesstt’’aannnnoo,,  iill  tteemmaa  

ddeellll’’eerreeddiittàà  èè  uunn  tteemmaa  cchhee  mmii  pprroovvooccaa  ee  mmii  iinntteerrppeellllaa  iinn  mmooddoo  iinnssiisstteennttee..  LLee  cciirrccoossttaannzzee  

vviissssuuttee  rreecceenntteemmeennttee  ccoommee  aanncchhee  iill  tteemmaa  ddeell  MMeeeettiinngg  ppeerr  ll’’aammiicciizziiaa  ffrraa  ii  ppooppoollii  ddii  

qquueesstt’’aannnnoo,,  ddaall  ttiittoolloo  ““QQuueelllloo  cchhee  ttuu  eerreeddiittii  ddaaii  ttuuooii  ppaaddrrii,,  rriigguuaaddaaggnnaatteelloo,,  ppeerr  ppoosssseeddeerrlloo””,,  

mmii  ssuusscciittaannoo  iill  ddeessiiddeerriioo  ddii  rriigguuaaddaaggnnaarree  llaa  ggrraannddee  eerreeddiittàà  cchhee  mmii  èè  ssttaattaa  ddaattaa,,  ppeerr  ppoosssseeddeerrllaa  

nnuuoovvaammeennttee..  

  

PPeerrcchhéé  ddeessiiddeerriiaammoo  ccoommiinncciiaarree  ll’’aannnnoo  ssccoollaassttiiccoo  iinnssiieemmee??  

PPaavveessee  ddiiccee  cchhee  ““ll’’uunniiccaa  ggiiooiiaa  aall  mmoonnddoo  èè  ccoommiinncciiaarree””,,  cchhee  ““èè  bbeelllloo  vviivveerree  ppeerrcchhéé  vviivveerree  èè  

ccoommiinncciiaarree,,  sseemmpprree  aadd  ooggnnii  iissttaannttee””..  RRiittrroovvaarrssii  iinnssiieemmee  ooggggii  nnoonn  èè  ppeerr  mmee  ssccoonnttaattoo,,  mmaa  èè  uunn  

ggeessttoo  cchhee  nnaassccee  ddaall  ddeessiiddeerriioo  ddii  ppootteerree  gguussttaarree  iinnssiieemmee  uunn  nnuuoovvoo  aannnnoo  ssccoollaassttiiccoo!!  

  

MMii  ssoonnoo  ffaattttaa  aallccuunnee  ddoommaannddee,,  cchhee  rriivvoollggoo  aanncchhee  aa  vvooii::  

PPeerrcchhéé  ssiiaammoo  qquuii??  QQuuaannddoo  uunnaa  ssccuuoollaa  ppuuòò  ddiirrssii  ssccuuoollaa,,  mmeerriittaa  iill  nnoommee  ddii  ssccuuoollaa??  CChhee  sseennssoo  

hhaa  uunnaa  ssccuuoollaa  ccoommee  qquueessttaa??  QQuuaall’’  èè  iill  vvaalloorree  ddeellllaa  pprrooppoossttaa  eedduuccaattiivvaa  cchhee  qquuii  ssii  ooffffrree??  CCoommee  

nnooii,,  cciiaassccuunnoo  ddii  nnooii  ssii  sseennttee  rreessppoonnssaabbiillee  ddii  qquueessttaa  pprrooppoossttaa??  

CCrreeddoo  cchhee  ssoolloo  iinn  uunn  llaavvoorroo  ddii  aapppprrooffoonnddiimmeennttoo  ddii  qquueessttoo  lliivveelllloo  ppuuòò  vvaalleerree  llaa  ppeennaa  

mmaannddaarree  uunn  ffiigglliioo  qquuii  ppiiuuttttoossttoo  cchhee  iinn  uunn’’aallttrraa  ssccuuoollaa..    

  

PPeerrcchhéé  ffaacccciiaammoo  ssaaccrriiffiiccii  ppeerr  eedduuccaarree  lliibbeerraammeennttee  ii  nnoossttrrii  ffiiggllii??  PPeerrcchhéé  ssiiaammoo  ddiissppoossttii  oollttrree  aa  

ppaaggaarree  llee  ttaassssee  aa  ppaaggaarree  aanncchhee  uunnaa  rreettttaa  ppeerr  llaa  sscceellttaa  eedduuccaattiivvaa  cchhee  ffaacccciiaammoo??      EE  BBaaddaattee  cchhee  

ttrraa  nnooii  ccii  ssoonnoo  ttaannttii  ggeenniittoorrii  cchhee,,  ffaacceennddoo  qquueessttaa  sscceellttaa,,  ssii  mmeettttoonnoo  iinn  uunnaa  ccoonnddiizziioonnee  ddii  

ppoovveerrttàà..  

PPeerrcchhéé  ttaannttii  ggeenniittoorrii,,  nnoonnnnii,,  aammiiccii  pprroommuuoovvoonnoo  iinniizziiaattiivvee,,  rraaccccoollggoonnoo  ffoonnddii,,  aaiiuuttaannoo  iinn  

ooccccaassiioonnee  ddeeggllii  eevveennttii  cchhee  oorrggaanniizzzziiaammoo??  

PPeerrcchhéé  ggllii  iinnsseeggnnaannttii,,  ccoommee  aanncchhee  ttuuttttoo  iill  ppeerrssoonnaallee  nnoonn  ddoocceennttee,,  llaavvoorraannoo  ccoonn  ppaassssiioonnee,,  ppiiùù  

ddeelllloo  ssttrreettttoo  nneecceessssaarriioo,,  aanncchhee  oollttrree  iill  lloorroo  ddoovveerree,,    nnoonn  ssii  aaccccoonntteennttaannoo  ddii  iinnsseeggnnaarree  qquueelllloo  

cchhee  ssaannnnoo  ggiiàà,,  mmaa    ssii  iinntteerrrrooggaannoo  iinnssiieemmee  ssuu  ccoommee  ffaarrlloo,,  ssuu  qquuaallee  ssiiaa  ooggggii  iill  mmeettooddoo  ppiiùù  

aaddeegguuaattoo,,  mmaaggaarrii  nnuuoovvoo  oo  ddaa  ssccoopprriirree,,  ssuu  ccoommee  aaiiuuttaarree  qquueell  ssiinnggoolloo  aalluunnnnoo,,  ccoommee  aassppeettttaarrlloo  

ee  sspprroonnaarrlloo,,  ssuu  ccoommee  llaa  ssccuuoollaa,,  rriimmaanneennddoo  ffeeddeellee  aall  ssuuoo  ssccooppoo  ee  aallllaa  ssuuaa  oorriiggiinnee,,  ppoossssaa  eesssseerree  

cchhiiaammaattaa  aadd  uunn  ccaammbbiiaammeennttoo  iinn  ffuunnzziioonnee  ddeeii  nnuuoovvii  aalluunnnnii  oo  ddeeii  nnuuoovvii  ccoonntteessttii??  

CCrreeddoo  cchhee  ssiiaa  ppoossssiibbiillee  ssoolloo  ppeerr  uunn  gguussttoo!!  PPeerr  uunnaa  ccoonnvveenniieennzzaa!!  

  

UUnnaa  mmaammmmaa  ddii  dduuee  bbaammbbiinnii  ddeellllee  eelleemmeennttaarrii  mmii  hhaa  mmaannddaattoo  uunn  mmeessssaaggggiioo  iill  pprriimmoo  ggiioorrnnoo  ddii  

ssccuuoollaa::  ““ÈÈ  sseemmpprree  uunnaa  ccoommmmoozziioonnee  rriieennttrraarree  aa  ssccuuoollaa..  II  bbaammbbiinnii  ffeelliiccii,,  cchhee  nnoonn  vveeddoonnoo  ll’’oorraa  

ddii  aarrrriivvaarree..  LLee  mmaaeessttrree  ssuullllaa  ppoorrttaa  ddeellllee  aauullee  aadd  aabbbbrraacccciiaarree  bbaammbbiinnoo  ddooppoo  bbaammbbiinnoo,,  mmaa  

ooggnnuunnoo  ccoommee  ssee  ffoossssee  iill  pprriimmoo  ee  ll’’uunniiccoo..  CChhee  bbeelllleezzzzaa!!........ppootteerr  aaccccoommppaaggnnaarree  ii  nnoossttrrii  ffiiggllii    
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ccoossìì  aa  ddiivveennttaarree  ggrraannddii,,  ppootteerr  eesssseerree  iinnssiieemmee  ppeerr  vveeddeerree  ccoossaa  cc’’èè  nneellllaa  vviittaa  ddii  ooggnnuunnoo,,    ccooss’’èè  

ssttaattoo  pprreeppaarraattoo  ppeerr  lloorroo!!!!!!  

EEdduuccaarree  ssiiggnniiffiiccaa  aaccccoommppaaggnnaarree  cciiaassccuunn  bbaammbbiinnoo,,  cciiaassccuunn  rraaggaazzzzoo  aallllaa  pprroopprriiaa  mmaattuurraazziioonnee,,  

ccuussttooddiirree  ee  ffaavvoorriirree  llaa  lloorroo  iinnnnaattaa  ccuurriioossiittàà  ee  llaa  lloorroo  vvoogglliiaa  ddii  iimmppaarraarree..  SSoolloo  cchhii  èè  aannccoorraa  

ccuurriioossoo  ee  ddeessiiddeerroossoo  ddii  iimmppaarraarree  ee  ddii  ccoonnoosscceerree  ooggnnii  ggiioorrnnoo  iinn  mmooddoo  nnuuoovvoo  ppuuòò  iinnsseeggnnaarree  

eedduuccaannddoo..  

  

LLaa  ccoossaa  ssttuuppeeffaacceennttee  èè  cchhee  4455  aannnnii  ddooppoo  rrii--iinniizziiaammoo  ccoonn  aannccoorraa  ppiiùù  ppaassssiioonnee  eedduuccaattiivvaa..  

LL’’eedduuccaazziioonnee  èè  cciiòò  cchhee  ccii  ssttaa  aa  ccuuoorree..  CCrreeddoo  cchhee  ssiiaa  llaa  vveerraa  uurrggeennzzaa,,  llaa  ssffiiddaa  ppiiùù  

aappppaassssiioonnaannttee,,  ppiiùù  iimmppoorrttaannttee  ee  nneecceessssaarriiaa  cchhee  ccii  ppoossssaa  eesssseerree  nnoonn  ssoolloo  ppeerr  ii  nnoossttrrii  ffiiggllii,,  mmaa  

ppeerr  iill  mmoonnddoo..  

EEdduuccaarree  iill  ccuuoorree  ddii  cciiaassccuunnoo  ccoommee  DDiioo  lloo  hhaa  ffaattttoo..  NNoonn  cc’’èè  nnuullllaa  ddaa  iinnvveennttaarree,,  dduunnqquuee,,  

ppeerrcchhéé  ttuuttttoo  èè  ddaattoo..  

AAttttrraavveerrssoo  iill  ppaarrttiiccoollaarree  cchhee  ssoonnoo  llee  mmaatteerriiee,,  ll’’iinnsseeggnnaammeennttoo  ddeellllee  mmaatteerriiee,,  ddaaii  mmiisstteerrii  ddeellllaa  

ffiissiiccaa  aall  pprrooffuummoo  ddeellllaa  vveennddeemmmmiiaa,,  ddaallll’’aallffaabbeettoo  ggrreeccoo  aallll’’eemmoozziioonnee  ddeell  ggiiooccoo  iinnssiieemmee,,  ddaallllaa  

ssccooppeerrttaa  ddeellllee  sstteellllee  aallllee  ggiittee……..  ddeessiiddeerriiaammoo  ppoorrrree,,  pprrooppoorrrree  uunn    mmeettooddoo  cchhee  vvaallee  ppeerr  llaa  vviittaa,,  

ppeerr  ttuuttttaa  llaa  vviittaa,,  uunn  mmeettooddoo  ppeerr  ccuuii  ooggnnuunnoo  aabbbbiiaa  aa  ggiiuuddiiccaarree  ssee  qquueelllloo  cchhee  ddiicciiaammoo  èè  vveerroo  oo  

nnoo..    

IInntteerrrrooggaarrssii  ssuull  lleeggaammee  cchhee  cc’’èè  ffrraa  llee  ccoossee..  SSoolloo  ccoossìì  ssoonnoo  ttuuee  ppeerr  sseemmpprree  cciiooèè  ccoonnoossccii..  

UUnn  mmeettooddoo  cchhee  iinnttrroodduuccee  cciiaassccuunn  rraaggaazzzzoo  aallllaa  rreeaallttàà,,  aallllaa  vviittaa,,  aallllaa  ccoonnoosscceennzzaa  ddii  ssee  sstteessssoo  ee  

ddeell  mmoonnddoo  ee  aa  nnoonn  ssmmeetttteerree  mmaaii  ddii  iimmppaarraarree..  

IInnssiieemmee  aaii  ggeenniittoorrii  vvoogglliiaammoo  ccoonnttrriibbuuiirree  aa  ggeenneerraarree  rraaggaazzzzii  ccoossìì,,  aadduullttii,,  lliibbeerrii,,  aappeerrttii,,  ccrriittiiccii,,  

ccrreeaattiivvii,,  rreessppoonnssaabbiillii,,  ddiissppoonniibbiillii  aa  ssoorrpprreennddeerree  llaa  vveerriittàà  ee  aa  rriiccoonnoosscceerrllaa  ee  nnooii  ccoonn  lloorroo……cchhee  

aavvvveennttuurraa!!!!!!  

QQuuaannttoo  èè  iimmppoorrttaannttee  ooggggii,,  ppeerr  llee  ssffiiddee  cchhee  ttuuttttii  ccii  ttrroovviiaammoo  aadd  aaffffrroonnttaarree,,  cchhee  ccii  ssiiaannoo  

ppeerrssoonnee  ccoossìì!!!!!!  

UUnn’’aallttrraa  mmaammmmaa  aallll’’uusscciittaa  ddeellll’’eessaammee  ddii  mmaattuurriittàà  ddeellllaa  ffiigglliiaa  mmii  ssccrriivvee::  ssoonnoo  ggrraattaa  ee  

ccoommmmoossssaa!!  qquueessttaa  nnoonn  èè  uunnaa  ssccuuoollaa  nnoorrmmaallee;;  qquueessttaa  èè  uunnaa  bbeelllleezzzzaa  cchhee  iinn  ggiirroo  nnoonn  cc’’èè!!  

MMii  sseennttoo  ffoorrttuunnaattaa  ee  pprreeffeerriittaa  aadd  aavveerree  aavvuuttoo  qquueessttaa  ooppppoorrttuunniittàà,,  nneellll’’aavveerree  ppoorrttaattoo  mmiiaa  ffiigglliiaa  

iinn  qquueessttaa  ssccuuoollaa  qquuaannddoo  aavveevvaa  33  aannnnii  eedd  eesssseerree  ssttaattaa  llìì  ooggggii  qquuaannddoo  lleeii  èè  uusscciittaa  aa  1199  aannnnii  

ggrraannddee!!  GGrraazziiee,,  ggrraazziiee  ttaannttee!!  ……qquueessttaa  ssccuuoollaa  èè  uunn  ggrraannddee  aaiiuuttoo  aa  ccrreesscceerree  ii  pprroopprrii  ffiiggllii..  

  

IInnssiieemmee  ssccoopprriiaammoo  tteessoorrii,,  èè  qquueessttoo  lloo  ssllooggaann  cchhee  aabbbbiiaammoo  sscceellttoo  ee  cchhee  rriiaassssuummee  qquueelllloo  cchhee  

hhoo  cceerrccaattoo  ddii  ddiirree..  

IInnssiieemmee,,  ppeerrcchhéé  qquueellllaa  ttrraa  iinnsseeggnnaannttii,,  ffaammiigglliiaa  ee  ssccuuoollaa  nnoonn  ppuuòò  cchhee  eesssseerree  uunn’’aalllleeaannzzaa,,  uunnaa  

ccoollllaabboorraazziioonnee  iinntteennssaa,,  iinntteelllliiggeennttee  ee  ssiinncceerraa..  

QQuueessttoo  èè  iill  nnoossttrroo  iimmppeeggnnoo  qquuoottiiddiiaannoo,,  ppeerr  iill  qquuaallee  rriinnggrraazziioo  iinnnnaannzziittuuttttoo  ii  nnoossttrrii  iinnsseeggnnaannttii  

ee  ttuuttttoo  iill  ppeerrssoonnaallee  nnoonn  ddoocceennttee  cchhee  ddeessiiddeerriiaammoo  ccooiinnvvoollggeerree  ee  ssoosstteenneerree  sseemmpprree  ddii  ppiiùù..  

RRiinnggrraazziioo  aanncchhee  ggllii  aammiiccii  ddeell  ccoonnssiigglliioo  ddii  aammmmiinniissttrraazziioonnee  ccoonn  ccuuii  ccii  ssttiiaammoo  iimmppeeggnnaannddoo,,  

aanncchhee  nneell  ccoonnffrroonnttoo  ccoonn  aallttrree  rreeaallttàà  nnaazziioonnaallii,,  aa  ffaavvoorriirree  ee  aa  ffaarr  ccrreesscceerree  ttuuttttoo  qquueessttoo..  

  

FFaatteemmii  ssppeennddeerree  llee  uullttiimmee  dduuee  ppaarroollee  ppeerr  ii  nnoossttrrii  iinnsseeggnnaannttii,,  oovvvveerroo  ppeerr  ccoolloorroo  cchhee  rreennddoonnoo  

ttuuttttoo  qquueessttoo  ppoossssiibbiillee  ooggnnii  ggiioorrnnoo..  PPrroopprriioo  aa  lloorroo,,  cchhee  hhaannnnoo  sscceellttoo  ddii  ddaarree  ttuuttttoo  ddii  sséé  ppeerr  

qquueessttaa  ggrraannddee  ssttoorriiaa  cchhee  èè  llaa  KKaarriiss,,  cchhiieeddiiaammoo  ddii  rriissccoopprriirree  ooggnnii  ggiioorrnnoo  llaa  bbeelllleezzzzaa  ddeell  

lloorroo  ccoommppiittoo  ee  ddeellllee  mmaatteerriiee  cchhee  iinnsseeggnnaannoo..  LLaa  pprroommeessssaa  cchhee  mmii  sseennttoo  ddii  ffaarree  iinnssiieemmee  aa  

ttuuttttii  ggllii  aammiiccii  cchhee  ccoollllaabboorraannoo  ccoonn  mmee,,  èè  cchhee  ffaarreemmoo  ddii  ttuuttttoo  ppeerr  ssoosstteenneerrllii  iinn  qquueessttaa  ccoonnttiinnuuaa  

ssccooppeerrttaa..  
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PPaassssoo  llaa  ppaarroollaa  aall  nnoossttrroo  ccaarroo  DDiirreettttoorree  SSccoollaassttiiccoo  PPaaoolloo,,  ppeerrcchhéé  èè  aa  lluuii  cchhee  aabbbbiiaammoo  cchhiieessttoo  

ddii  gguuiiddaarrccii  iinn  qquueessttaa  aavvvveennttuurraa  cchhee  hhaa  ttuuttttii  ii  ccaarraatttteerrii  ddii  uunnaa  ssffiiddaa  eeppooccaallee,,  ssffiiddaa  cchhee  hhaa  

aacccceettttaattoo  ccoonn  ggrraannddee  ccoorraaggggiioo  ee  ddeeddiizziioonnee..    

  

  

LLuucciiaa  ZZaannoottttii  

PPrreessiiddeennttee  FFoonnddaazziioonnee  KKaarriiss  
 


