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NASZ GŁOSNASZ GŁOSNASZ GŁOSNASZ GŁOS    

Strofy od serca 
Siwy włos 

Starość wita – nam to 
nie szkodzi 

KaŜdego spotyka      
ten los 

My zaś czujemy się 
młodzi. 

 

Do tańca się rwiemy 

Muzyka cieszy nas 

Smutku więcej nie 
chcemy 

Jeszcze nie jego czas 

 

Starość                   
wcale nie jest zła 

Teraz mogę robić  

na co tylko mam chęć 

Wiele zalet ma 

Nie smuć się więc.        

MoŜesz śpiewać,      
malować 

Zachwycać się        
przyrodą 

MoŜesz rymować 

Na świat patrzeć          
z pogodą 

Barbara Gutowska  

10 października 
2007 roku 

Chwila spokoju. Stół juŜ nakryty. Biały obrus i dwanaście potraw. 
Dla kaŜdego znajdzie się miejsce. Jest jeszcze jedno nakrycie. 
To dla kogoś, kto zechce odwiedzić ten dom. Pod obrusem sze-
leści sianko. Obok rozjaśniona lampkami choinka.  I tak od lat. 
Za chwilę dom wypełni się gwarem. Zostało kilka minut na wspomnienia. 
Ile to juŜ takich wieczorów było? KaŜdy niósł nadzieję, Ŝe będzie lepiej.    
A bywało róŜnie. Cudowne czasy dzieciństwa przeszły. Nieraz brakło pie-
niędzy na prezenty, ale zawsze był to niepowtarzalny, jedyny wieczór. 
Przy wigilijnym stole zmieniały się osoby. Przybywało dzieci, pojawiali 
wnukowie i to z rodzinami. Inni zaś odchodzili w drogę bez powrotu. Taki 
jest ten świat. Jednak w naszych wspomnieniach oni wszyscy nadal są     
z nami. Świąteczny stół o tym przypomina. W ten  szczególny wieczór na 
bok odchodzą wszelkie troski. To wieczór pojednania i miłości. Zapomina-
my o kłótniach, Ŝalach i pretensjach. Wybaczamy  sobie wzajemnie nasze 
błędy. Nikt nie jest przecieŜ święty. 

Rozmyślania przerywają dzieci. Jest pierwsza gwiazdka. DrŜące dłonie 
biorą w ręce opłatek. Wzruszeni składamy sobie Ŝyczenia, zdrowia, miło-
ści, zadowolenia. Siadamy do stołu. Kilka kęsów, a za chwilę powoli za-
czynają się rozmowy. Pamiętasz? Pamiętasz? Pamiętasz? Nagle okrzyki. 
To dzieci pod choinka znalazły długo oczekiwane prezen-
ty. Popłynęła kolęda łącząc miłością całą rodzinę. Roz-
brzmiewa coraz pewniej. Nikt się nie spieszy, płyną ser-
deczne słowa. Tego dnia przy stole łączą się wszystkie 
pokolenia. Z ufnością rozbrzmiewają słowa „Cicha noc, 
święta noc, pokój niesie ludziom…” 

W naszych Kołach teŜ pamiętamy o sobie wzajemnie. 
Śpiewamy kolędy. Coś podniosłego dzieje się  w naszych 
duszach. Wszyscy są sobie bliscy. W myśl zasady 
„Bądźmy przyjaźni dla naszych przyjaciół” dziękujemy gospodarzom na-
szych spotkań, dziękujemy sponsorom, dziękujemy władzom związko-
wym, samorządowym, spółdzielczym. Czego jak czego, ale wdzięczności 
za okazywane serce nigdy emerytom, rencistom i inwalidom nie zabrak-
nie. Red. 

Niech radość w Święta wypełnia Wasz dom,              

a Nowy 2009 Rok  blasku doda wszystkim  dniom!!! 
Zdrowych, Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 2009    Ŝyczy    

Zarząd Oddziału Rejonowego Warszawa Targówek                                     

oraz redakcja NASZEGO GŁOSU 
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Cyganka  z „14”   

mówi o swym Ŝyciu 
     Był taki czas, gdy byłam czarną 
dziewczyną z warkoczem po pas.       

Wołali za mną chłopcy -  cyganeczko, 
powróŜ nam choć raz!!! 

WróŜyłam im, wróŜyłam. KaŜdemu 
szczęście wywróŜyć chciałam                   

- to z blondynką, z szatyneczką,             
a nawet  z rudaskiem – 

 Ale oni wołali do siebie na boku.             
– Nie tamtych, nie tamtych -               
my chcemy twojego uroku,                   

tej iskierki co błyszczy w twym oku. 

   Oj! Błyszczała ta iskierka, błyszczała 
w oku. AŜ znalazł się taki śmiałek, co 

włoŜył mi obrączkę na palec.  

Cygankę porwał w ramiona i zawołał – 
jesteś juŜ moją Ŝoną!                        

Skończyły się wróŜby, swawole – teraz 
poznasz moją wolę. 

   Wypełniałam jego wolę; gotowałam, 
prałam, kołysałam, a nawet sprzątałam 

– i co z tego miałam? ...... 

   A dziś mam marzenia i … te wspo-
mnienia. Cyganką chciałabym być,    

cygańskie Ŝycie mieć tutaj.                  
Cyganie buzi mi daj!!! 

Choszczówka 23 09 2008 r 

     śycie biegnie tak szybko. Po 35 
latach pracy zawodowej przeszłam na 
emeryturę. Zawsze byłam pracowita, 
więc wydawało mi się, Ŝe nie moŜna 

tak z dnia na dzień zakończyć kariery 
zawodowej. Pracowałam w drukarni 
jako składacz tekstu. Początkowo na 
urządzeniach POLTYPE, a po kilku-

nastu latach na nowoczesnych kompu-
terach. 

    Drukarnia Naukowo – Techniczna,   
w której pracowałam przyjmowała 

prace trudne. Trzeba było włoŜyć spo-
ro wysiłku, aby tabele, wzory matema-
tyczne, chemiczne były złoŜone prawi-
dłowo. Ale za to fajną rzeczą jest oglą-

dać końcowy efekt pracy w postaci 
ksiąŜki. 

     Wiadomo jest, Ŝe pracę zawodową 
trzeba było godzić z potrzebami ro-
dzinnymi.  Z męŜem i dwójką dzieci 
wyjeŜdŜaliśmy na wczasy, rowerami 
na wycieczki. Byliśmy teŜ bywalcami 

teatrów.                                               
Kiedy byłam juŜ emerytką, te 

„nawyki” zaprowadziły mnie do Związ-
ku Emerytów. Pamiętam, Ŝe z dwójką 
małych wnuków wybrałam się do Koła 

nr 15. Zostałam mile przyjęta przez 
przewodniczącą koła, panią Alę Pie-
trzyk. Pomalutku włączałam się do 

pracy w Związku. Poznawałam kole-
gów z innych kół, dzięki którym mo-
głam korzystać z fantastycznych wy-

cieczek, wczasów i zabaw.  

Jestem wdzięczna losowi, Ŝe trafiłam 
na taką nową drogę Ŝycia. Zobaczy-

łam, jak duŜo jest osób pracujących na 
rzecz innych. W tym przypadku po-

twierdza się stara zasada.  

DAJĄC COŚ DRUGIEMU  

OTRZYMASZ …. DUśO WIĘCEJ. 

Jadwiga Popis 

Jestem juŜ emerytką 

Zakochani są     
wśród nas 

Zakochani            
któryś raz 

To seniorki               
i seniorzy, 

juŜ nie młodzi 

 

Ale młodość          
Ŝyje w nas 

Na kiełbaski      
przyszedł czas 

By w Choszczówce 

powspominać              
o młodości 

 

Bądź dziś wesół           
i baw się 

O brak forsy nie 
martw się 

Bo kiełbaski            
Małgorzatka 

ma dziś dla nas 

Ona złote serce ma 

o wiekowych            
ludzi dba 

za to w ręce              
Jej składamy 

 sto wdzięczności 

Choszczówka        
23 09 2008 r 

Dnia 9 X 2008, w lokalu 
koła nr 2 przy ul. Cho-
deckiej 8 odbył się  ko-
lejny poranek muzycz-
ny pod tytułem: ULU-

BIONE PIOSENKI 
DAWNYCH LAT połączony z uroczy-
stością obchodów Dnia Seniora. Spe-
cjalne zaproszenia otrzymali najstarsi 

członkowie koła. Wraz z Ŝyczeniami, na 
pamiątkę tego dnia Jubilaci otrzymali  

okolicznościowe karty, czekolady,  
paczki herbaty oraz kwiaty. 

Przybyło wraz z jubilatami około 25 
osób; wśród nich goście z innych kół. 

Przy herbacie, kawie, ciastach słuchali-
śmy przygotowanych nagrań. W pew-
nym momencie jubilaci sami zaczęli 
śpiewać, deklamować, wspominać 

dawne czasy. Wytworzyła się bardzo 
przyjemna atmosfera.  Rolę gospodarza 
spotkania i prezentującego nagrania peł-

nił kol. Mieczysław Zakrzewski. 
Rys. Jan Tabin 
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Uśmiechnij się: 

teatrów.                                               

DNI SENIORA 

Przez koła  Związku przechodzi fala spotkań z najstar-
szymi członkami. W ten sposób dajemy wyraz szacunku 
dla wieku i dorobku naszych koleŜanek i kolegów. Na ten 
temat dostaliśmy kolejną notatkę, tym razem z koła nr 15 
przy ul. Zamiejskiej 1: 

20 X 2008 r uroczyście obchodzono Jubileusz 80-lecia członków 
koła: p Teresy Ozimek oraz p. Tadeusza Gołębiewskiego. Naj-
serdeczniejsze Ŝyczenia zdrowia i wszystkiego, co się szczęściem 
zwie, złoŜył Jubilatom p. prezes Oddziału Rejonowego PZERI 
Warszawa Targówek inŜ. Remigiusz Sikora. Następnie prze-
wodnicząca Koła p. Teresa Delegacz wraz z Ŝyczeniami wręczyła 
okolicznościowe dyplomy, bombonierki i kwiaty. Śpiewano STO 
LAT razem z chórem SONORKI. Był tort, lampka szampana        
i rajska atmosfera. Przy okazji były Ŝyczenia dla  październiko-
wych solenizantów, wiersze i tańce, a takŜe wystawa prac ręcz-
nych członków koła. Impreza udana!!! T. Delegacz. 

A Ŝe było to udane spotkanie niech zaświadczą słowa       
z listu Jubilata skierowane do Zarządu Koła nr 15: 

Na ręce Pani składam wraz z MałŜonką —  gorące podziękowa-
nia za przesympatyczne zorganizowanie spotkania członków       
i sympatyków koła z okazji jubileuszu ukończenia 80 lat Ŝycia. 
Dziękuję gorąco za wszystko, począwszy od zaproszenia przygoto-
wanego na specjalnym druku i dostarczonego do domu, specjal-
ny stolik dwójki Jubilatów oraz mojej MałŜonki, śliczny okolicz-
nościowy dyplom ze stosownymi słowami wiersza napisanego 
przez p. St. Kochman-Garbalińską, kwiaty, słodycze i Ŝyczenia 
od Zarządu i zebranych Gości. Dziękuję Paniom z chóru z koła 
nr 6 wraz z Kierownikiem uświetniających powitanie i całą uro-
czystość przez jakŜe sympatyczne śpiewanie Ŝyczeń, pieśni i pio-
senek biesiadnych oraz wykonanie wesołego skeczu. Dziękuję za 
dopracowanie kaŜdego szczegółu spotkania; za salę udekorowa-
ną pracami członków koła, muzykę nastrojową i do tańca.(..) 

Dziękuję szczególnie Pani Przewodniczącej za pogodny nastrój 
spotkania utrzymywany dzięki osobistemu urokowi i pamięci     
o kaŜdym uczestniku spotkania(..) Dziękuję „ Pani od poezji” za 
recytowane wiersze i Wszystkim za ogólną i bezinteresowną Ŝycz-
liwość — tak rzadkie w dzisiejszych czasach zjawisko. 

Tadeusz Gołębiewski 27 10 2008r 

DZIEŃ SENIORA 
SPOTKANIE OKRĘGOWE   

27 10 2008r  

Delegacja naszego Oddziału brała udział       
w spotkaniu z okazji Dnia Seniora, zorga-
nizowanym przez Zarząd Okręgowy. Sto-
sowne przemówienie wygłosił p. J. CzyŜ, 
przewodniczący Zarządu Okręgowego. 
Wśród gości zobaczyliśmy p. Oleśniewicz    
z Urzędu Miasta. Było wiele ciekawych 

rozmów, wysłuchaliśmy pro-
gramu artystycznego przygoto-
wanego przez p. L. Wiewiórę.  
Było fajnie, a jednak przez mo-
ment poczuliśmy się sami.        

Byłem wczoraj na przyjęciu u Kowal-
skich. Trochę popiłem i zacząłem śpie-
wać…                                                 -      
Dobrze zrobiłeś; ja teŜ ich nie lubię  

      *** 

- Dlaczego kupiłeś jamnika?              - 
Aby wszystkie dzieci mogły               

go głaskać jednocześnie!! 

SYLWESTER W JOWISZU!!!  
w nowych, przestronnych        

salach. Informacje w Klubie 

IMIENINY PANA PREZESA 

naszym wspólnym świętem 

śyczenia składa koło„14”, ale kolejka 
chętnych dopiero się ustawia. 

DZIEŃ SENIORA  14 11 200-
2008 Zarządu Rejonowego W-wa 

Targówek 

W Sali kina 
ŚWIT ponad 
300 seniorów 
świętowało 
swój  Dzień. 

Grała nam SINFONIA NOWA. 
Śpiewała U. Piwnicka 

Z okazji jubileuszu 50505050----lecia Do-lecia Do-lecia Do-lecia Do-
mu Kultury Świmu Kultury Świmu Kultury Świmu Kultury Świt, prosimy osoby, 
które kiedykolwiek miały do czy-
nienia z Domem Kultury, o udo-
stępnienie wszelkich pamiątek, 
zdjęć itp. związanych z działal-
nością ośrodka. Dzięki temu 
stworzymy wystawę przedsta-
wiającą działalność na prze-
strzeni półwieku jego istnienia. 
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FOTO KRONIKA - z Ŝycia seniora 

1. 5 IX   Dwa razy STO LAT w kole nr 1; impreza          
z udziałem władz dzielnicy, spółdzielczych, 
związkowych ( migawki w NASZYM GŁOSIE 
NR 4/30) 

2. 11.IX   Poranek muzyczny w kole nr 2 

3. 23 IX    PoŜegnanie lata- powitanie jesieni         
zorganizowały koła białołęckie w Choszczówce   

4. 30 IX  wycieczka do Nidzicy – koło nr 1 

5. 1 X  Zabawa w SDK LIRA z okazji Dnia Seniora 
koło nr 3. Prezenty dla Jubilatów 

6. 9 X spotkanie z seniorami koła nr 2 połączone       
z porankiem muzycznym 

7. 10 – 12 X Turnus wypoczynkowy w Kamieńczy-
ku zorganizował Zarząd Rejonowy 

8. 13 X ukazał się kolejny numer gazetki         
NASZ GŁOS 

9. 14 X koło nr 3  - grzybobranie w Kamieńczyku 

10. 18 X Spotkanie z seniorami koła nr 14              
w Białołęce - szkoła 

11. 13 XI godz 12   „Romanse.. nie tylko romanse „ 
- poranek  poetycko muzyczny   w kole nr.2 

12. 14 XI  Dzień Seniora w Sali DK Świt.  Za-
słuŜeni działacze otrzymali podziękowa-
nia, kwiaty, dyplomy. Występy orkiestry 
SINFONIA NOWA i śpiew U. Piwnickiej. 

13. 18 XI wycieczkę do Wrocławia organizuje 
Zarząd Rejonowy 

14. 24 XI - „Andrzejki”  w kole nr 1 Podgro-
dzie — wróŜby i zabawy 

15. 29-30 XI na „Andrzejki” w Kamieńczyku 
zaprasza Zarząd Rejonowy 

16. 9 XII spotkanie wigilijne koła nr 2             
w Klubie JOWISZ godz. 11 

17. 12 XII spotkanie wigilijne Zarządu        
Oddziału Rejonowego godz.12 

KALENDARIUM PZERII WARSZAWA TARGÓWEK 

Związek Emerytów daje 
szansę aktywnego Ŝycia. 

POśEGNANIE LATA           
— POWITANIE JESIENI              

w Choszczówce jest najlep-
szym przykładem. Cieszy 
poparcie władz Dzielnicy.  
Dzień Seniora obchodzimy 

w wielu naszych Kołach. 
Na zdjęciu z lewej  Prze-

wodnicząca Koła 15 z Jubi-
latami p. Teresą Ozimską i 

p. Tadeuszem Gołębiew-
skim. Będzie jeszcze cen-

tralne spotkanie                              
w kinie ŚWIT 14 XI br.  

Seniorzy z „Trójki” potrafią się bawić. Jest okazja. Dzień Seniora 

Wypoczynek 
w Kamieńczy-
ku to las, wo-

da, grzyby, 
powietrze ...       
i dobre towa-
rzystwo przy 

ognisku 

Zapraszamy wszystkich seniorów 
do śledzenia  repertuaru Kina     
Złotego Wieku w kinie Świt.  

Co tydzień nowy repertuar. 

 Na seanse zapraszamy od ponie-
działku do piątku  o 13:45.     

Cena biletu to tylko 8 zł. 


