Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Rozstrzygnięcie konkursu literackiego
Z przyjemnością informujemy, że konkurs literacki pt. „PANTA RHEI
– mój komentarz do zmieniającej się rzeczywistości”, organizowany
przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Olsztynie, Radę Olsztyńskich
Seniorów, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Wydział Kultury i Ochrony Zabytków UM Olsztyna, który skierowany był do osób w wieku 60+
został rozstrzygnięty. Założeniem konkursu była integracja oraz aktywizacja środowiska senioralnego. Tematyka zachęcała do refleksji nad zmieniającym się światem,
dając możliwość podzieleniem się swoim spojrzeniem na rzeczywistość. Jury wyłoniło laureatów, w kategorii poezja zwyciężyła nasza koleżanka Bożenna Saniewska
za utwór pt. „Wczesny emeryt”. Gratulujemy!
Oto jak o swoim udziale mówi sama zwyciężczyni: – Namówiono mnie do wzięcia
udziału w konkursie ogłoszonym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Olsztynie.
Mój komentarz do zmieniającej się rzeczywistości nie jest jednoznaczny. Dotyczy
bliskiej mi osoby oraz niektórych z moich znajomych, wśród których wielu już “spoczęło na laurach”. Mam na myśli, że nie korzystają z możliwości, jakie im daje wolny czas, zdrowie, oferta miasta – wykłady w UTW, spotkania seniorów i inne zajęcia, sport – oczywiście na miarę możliwości zdrowotnych. Niektórzy jeszcze czytają
książki, ale z czasem coraz mniej. Dla innych pozostaje telewizja, ewentualnie
działka. I wtedy zawęża się horyzont. I wystarczy, żeby prawdziwie się zestarzeć.
O tym traktuje mój wiersz.
Wczesny emeryt
Jak ma przeżyć bez pracy resztę życia?
Wystarczy mu- kanapa i na niej poduszka
i na nóżkę – nóżka, książka
i papieros w przerwie na półpiętrze – w korytarzu.
Czy tak ludzie, którzy
z utęsknieniem emerytury czekają
te dni sobie wyobrażają?
Gnuśnieje, starzeje się i czeka
Na panią, która przyjdzie z kosą
cicho, cichutko i boso.
Można tak –
ale można też z tej końcówki
życia przyjemność czerpać!
Rano wstać – spojrzeć życzliwym okiem
na ten świat i zaplanować
najbliższy dzień, tydzień, miesiąc …
coś dzieciom, wnukom z siebie dać –
i sobie małe przyjemności podarować.
Jakie? – wybór duży – należy do ciebie.
Spacer do parku, wyjazd do lasu,
Koncert, film, wykładów wiele –
I w muzeum, i w kościele.
Wszędzie zapraszają i nic za to nie żądają.
Chcą żebyś był – a ty co?
Piwo po kryjomu – nóżka na nóżkę –
I siedzisz w domu!

