


Nasz Głos

OD REDAKCJI: 
W gazetce mogą się ukazywać tylko te wiadomości, jakie 

dotrą do redakcji. Zainteresowani przedstawieniem swojej 
działalności mogą przesyłać informacje na adres:   

naszglos@onet.eu lub pozostawić w lokalu Zarządu,  
najlepiej w formie elektronicznej. Red.

Na tablicach ogłoszeń przy siedzibach kół 
można zawsze zapoznać się z aktualną 
ofertą imprez kulturalnych, dowiedzieć  
o wycieczkach i zabawach organizowa-
nych przez Związek oraz zaprzyjaźnione 
instytucje.

W nowej siedzibie Zarządu Oddziału
Odwiedziłam wczoraj nową siedzibę Zarządu O.R. przy ul. Prałatowskiej 4 i chcę podzielić się z Wami 
pierwszymi wrażeniami z naszego nowego lokalu. Drodzy Seniorzy! Wreszcie mamy pomieszczenia, które 
spełniają nasze oczekiwania! Mimo że znajdują się w piwnicy budynku (podobnie jak poprzednio), to są 
dużo przestronniejsze i ładniejsze. Jest miejsce na archiwum, na gabinet Prezesa i Wice. Nasze koleżanki, 
pełniące odpowiedzialne i wymagające skupienia funkcje sekretarza i skarbnika, też mają lepsze warunki do 
pracy. Elegancka łazienka i duża kuchnia dopełniają całości. Zbierając cały Zarząd, wszystkich Przewodni-
czących Kół i członków Komisji, nie będziemy się głowić, jak ich zmieścić, bo sala obrad jest obszerna  
i widna. Trzeba jeszcze trochę „dopieścić” te pomieszczenia, uzupełnić meblami i sprzętem, może przynieść 
trochę kwiatów, aby zielenią udekorować i uczynić bardziej przyjaznymi. To jeszcze przed nami. Pozdra-
wiam i zapraszam do odwiedzania lokalu Zarządu.                      Elżbieta Woińska

1 09 2014 r. 75 rocznica wybuchu II wojny światowej  15 08 2014 r. 94 rocznica Bitwy Warszawskiej

 A to już wspomnienie z imprezy „Pożegnania lata 2014” w Parku Bródnowskim 29 sierpnia

Wejście do nowej siedziby Zarządu Oddziału 
przy ul. Prałatowskiej 4
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Pożegnanie lata w kole nr 2
 
    Tak jak inne koła, żegnaliśmy lato w Parku Bród-
nowskim na imprezie zorganizowanej przez Urząd 
Dzielnicy Targówek oraz nasz Oddział PZERiI.
    Po raz drugi pożegnanie tej uroczej pory roku 
odbyło się w siedzibie naszego koła. Ze względu 
na warunki lokalowe tylko niektórzy członkowie 
wzięli udział w tym spotkaniu. Był to jak zwy-
kle drugi wtorek miesiąca – 9.09, dzień naszych 
tematycznych spotkań ,,Przy herbatce”. Śpiewanie 
rozpoczęliśmy szlagierem „A mnie jest szkoda 
lata”. Słowa piosenki napisał Emanuel Schlech-
ter, pseudonim Olgierd Lech (1906-1943). Był 
on twórcą takich piosenek, jak: „Ja mam czas, ja 
poczekam”, „Seksapil”. Melodię skomponował 
pianista Adam Stanisław Lewandowski (1889-
1957). Czytanie poezji rozpoczęliśmy wierszem  
Juliana Tuwima: 
            Mimozami jesień się zaczyna 
            złotawa krucha i miła...                   
   Czytane były również inne wiersze, np. Anny 
 Caban oraz mój pt.:

Rozmowa lata z jesienią
Jesień z latem się spotkała,
pogawędzić trochę chciała
Nie mam czasu moja miła,
pora lata się skończyła
Ja odchodzę uroczyście,
ty zamiataj zeschłe liście
Jadę na południową półkulę,
swoim ciepłem ją otulę
Trochę ciepła ci zostawię,
bo ja długo tam zabawię
Przyjaźnie bądź nastawiona,
nie bądź zła i załzawiona
Och, przepraszam taka jestem,
czasem umawiam się z deszczem
Zanim przyjdzie deszcz i słota,
będę piękna, ciepła, złota
Liście przybiorą wesołe kolory,
bo były smutne do tej pory
Szlachetna woń grzybów się  
rozniesie,
nadejdzie czas grzybobrania w lesie
Babie lato gałęzie oplecie
i wszyscy zapomną o lecie
Jabłka, śliwki i gruszki pachnące,
są lepsze, niż lato gorące
Myślę jednak, że ludzie wolą lato
i mam wiele dowodów na to.
Patrz, łza kręci się wszystkim w oku,
ale obiecuję, przyjadę w przyszłym roku
Przepraszam za chłody i długie wieczory,
ale taki mamy klimat - ,,sorry“.
                                                                                       

Na spotkaniu byli także nasi sympatycy: K. Miszewski – Przewodniczący 
Rady Dzielnicy, J. Kulik, który czytał swoje wiersze, T. Kowalczyk – śpie-
wał, zaś U. Brandys grała nam na akordeonie. Sądzę, że wszyscy wyszli 
zadowoleni i zrelaksowani. Koło nr 2 pożegna także lato, a powita jesień, na 
spotkaniu w Klubie Jowisz 6.10.br.                                       
                                                                                  Danuta Ziębińska

W pierwszy dzień kalendarzowej    
jesieni w dniu 23 09 2014 r. członko-
wie Koła nr 4 spotkali się w Klubie 
Relaks, aby pożegnać lato.
Po przerwie wakacyjnej uczestnicy 
opowiadali wrażenia z letnich wyjaz-
dów. Było kolorowo, wesoło i tanecz-
nie. „To lato, o którym każdy marzył,
Szybko przeminęło, zgodnie z kalen-
darzem, Jesień, która przyszła w peł-
nym blasku słońca, Nigdy nie zastąpi 
letnich dni do końca”.    
                                Anna Przewoźniak

19 września 2014 r. przy ognisku na terenie PGR Bródno senio-
rzy Koła nr 1, spotkali się z koleżankami i kolegami z innych kół. 
Na nasze ognisko zaproszenie przyjęli również Krzysztof Miszew-
ski - Przewodniczący RD Targówek, Jolanta Miśkiewicz - Prze-
wodnicząca DKDS, Marek Zakrzewski - wiceprzewodniczący O/R, 
Waldemar Rolewski - Dyrektor PGR Bródno. Pod batutą kolegi 
Stanisława "przyogniskowy", amatorski chór seniorów w liczbie 
ponad 80 osób, ochoczo wyśpiewywał znane wszystkim piosenki. 
Z ogromną wesołością śpiewaliśmy wymachując laskami: „każda 
twarz się uniesieniem płoni, każdy laskę krzepko dzierży w dłoni, a 
z seniora się piersi wyrywa, pieśń potężna, pieśń jak dzwon”. Tak-
że kolega Jan nie zawiódł naszych oczekiwań - przytaczał zabawne 
historyjki z życia seniorów, recytował własne wiersze i limeryki, a 
wszystko to przy salwach śmiechu uczestników tego wyjątkowego 
spotkania. Natomiast solistka Zosia - znana również z występów w 
TVP - zaśpiewała ulubioną piosenkę wszystkich seniorek: „Uży-
waj dziewczyno”.  Wśród zieleni - zadbanych grządek i rabatek 
- w przyjaznej, wesołej atmosferze szybko mijał czas. Piekliśmy 
kiełbaski, piliśmy herbatkę i kawusię, a wszystko smakowało - 
WYJĄTKOWO! A to dzięki świeżemu powietrzu, gdyż było 
ono - DARMOWE! Pan Jakub, Pan Patryk i Pani Ala - pra-
cownicy PGR - zadbali, aby było nam przy ognisku wygod-
nie, a płynąca skoczna muzyka zachęcała nas do wspólnych 

korowodów wokół niego. Dzielili-
śmy się wrażeniami ze spotkania, 
wpisując je w kronikę Koła nr 1. 
I choć słoneczko już zaszło, my 
wciąż nie mogliśmy się rozstać. 
Obiecaliśmy sobie solennie, że 
niebawem spotkamy się ponow-
nie - w plenerze! Już planujemy, 

a chętnych i we-
sołych oczywiście 
zaprosimy! 
         Zofia Baryczka




