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Kochani Seniorzy, 

Jan Paweł II powiedział: „Ludzie starsi pomagają nam mądrzej 

patrzeć na ziemskie wydarzenia, ponieważ dzięki życiowym 

doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość. Są strażnikami 

pamięci zbiorowej.” Nasza teraźniejszość, to Wasza przeszłość. To Wam 

zawdzięczamy dzisiejszą rzeczywistość. Jesteście życiową biblioteką  

wiedzy i doświadczenia. Może czasami przytłacza Was doświadczenie 

starzenia się, ale pamiętajcie, że to nasz Papież powiedział: „Starość to 

zadanie”. Musicie być aktywni,  świadomi zadań, jakie stoją jeszcze 

przed Wami.  

Przekazaliście nam swoją mądrość życiową, pozwólcie, że teraz my, 

dzieci, zatroszczymy się o Was. Doskonale wiemy, że czasami otaczająca 

nas rzeczywistość może być dla Was trudna. Na ludzi starszych czyhają 

liczne zagrożenia. Zło żeruje na Waszej łatwowierności, naiwności a, nie 

rzadko – samotności.  

 Oglądacie wiadomości, słyszycie o oszustwach „na wnuczka”, „na 

policjanta” czy „inkasenta”. Myślicie, że Was to nie dotyczy, Wy byście nie 

pozwolili się tak okraść, a tymczasem nieznajomemu w autobusie 

zwierzacie się z osobistych szczegółów Waszego życia. Nie nabralibyście 

się na kłamstwa fałszywego listonosza, a tymczasem otwieracie drzwi i 

wpuszczacie nieznajomego do domu, tylko dlatego, że powiedział, że jest 

pracownikiem pomocy społecznej. Nie zażądaliście żadnego dokumentu 

potwierdzającego jego tożsamość, uwierzyliście na słowo.  

Pamiętajcie „wymagajcie od siebie, chociażby inni od Was nie 

wymagali”. Wymagajcie od siebie czujności, refleksu i zdrowego 

rozsądku. A nade wszystko wymagajcie od siebie odwagi – odwagi 

poproszenia o pomoc. Nie wahajcie się dzwonić na policję, jeżeli 

podejrzewacie, że padliście ofiarą oszustwa. Nie wstydźcie się rozmawiać o 

swoich podejrzeniach z najbliższymi. Pamiętajcie też, że pomocna może 



być sąsiadka czy inna – znana Wam osoba. Zanim podpiszecie jakąś 

umowę, weźcie ją do przeczytania i skorzystajcie z darmowych porad 

radcy prawnego. Zanim dokonacie „okazyjnego” zakupu kołdry za 9 000 – 

zadzwońcie do osoby, której ufacie. Nie podejmujcie decyzji pod wpływem 

chwili.  

O to wszystko prosimy Was my – wasi wnukowie, dzieci, którym 

zależy na Waszym bezpieczeństwie. To Wy nauczyliście nas kochać i 

troszczyć się o drugiego człowieka. Chcemy odwzajemnić się naszą 

miłością i szacunkiem. Pamiętajcie, że jesteśmy blisko i zawsze możecie 

na nas liczyć.  
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Ps. Jeszcze jeden, bardzo przyziemny akcent – pamiętajcie o 

elementach odblaskowych, dzięki którym będziecie widoczni po zmroku. 

Takie światełka odblaskowe dostajemy w szkole, często wszyte są w nasze 

plecaki czy kurtki. O Was nikt nie pomyślał – a przecież często 

spacerujecie wieczorami. Zadbajcie o swoje bezpieczeństwo. Zadbajcie o 

siebie.   

 

                                               

 

 


