POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW

Nasz Głos
Nr 3(40)

Rok IX

Bezpłatna

maj/czerwiec 2010 r

Biuletyn Zarządu Oddziału Rejonowego Warszawa Targówek
Wiosna JuŜ jest wiosna,
śniegi giną, słońce świeci
i rozjaśnia dal siną .
Słychać dzieci głośny śmiech,
pogłos w górze leśnych ech.
Na ulicach gwarny tłum,
no a w sercach błogi szum.
śycie wiosną wartko płynie,
zamęt w głowie, jak po winie.
Wszystkie buzie roześmiane,
czy to młode, czy teŜ stare.
W kaŜdym sercu uczuć więcej,
przychodź wiosno
jak najprędzej!
Babcia w internecie
Ludzie! Czy wy wiecie?!
Nasza babcia w internecie.
I od nocy, aŜ do rana
w internecie szpera sama.
I rozmawia juŜ na czacie,
kontrolować trzeba babcię.
Za daleko by nie poszła,
bo na babcię działa wiosna.
Tak się babcia integruje,
nie zostaje nigdy w tyle.
No i dobrze babciu miła,
obyś nam sto latek Ŝyła. H.T

:

ŚWIATOWY DZIEŃ INWALIDY 2010
Odbywa się pod hasłem:

TROSKA O CZŁOWIEKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO - WAśNYM
ELEMENTEM SPOŁECZNEGO DZIAŁANIA.
Pod Patronatem Burmistrza i Przewodniczącego Rady Dzielnicy Targówek Pana Grzegorza
Zawistowskiego i Pana Zbigniewa Poczesnego
Zarząd Oddziału Rejonowego Warszawa Targówek zorganizował 23 kwietnia 2010 w Domu
Kultury ŚWIT uroczystość z okazji obchodów
Światowego Dnia Inwalidy.
Z-ca Przewodniczącego O/R, Zbigniew Skrabski poprosił do mikrofonu Przewodniczącego
Zarządu O/R inŜ. Remigiusza Sikorę do otwarcia uroczystości. Po kilku słowach wstępu
Przewodniczący zaprosił Księdza Infułata
Lucjana Święszkowskiego, uczestniczącego w imieniu Jego Ekscelencji Arcybiskupa Henryka Hosera, SAC Ordynariusza Diecezji Warszawsko – Praskiej do
modlitwy za uczestników katastrofy pod
Smoleńskiem i błogosławieństwo dla
uczestników obchodów ŚDI. Minutą ciszy
uczczono pamięć ofiar katastrofy oraz odśpiewano Hymn Narodowy..
Następnie Dyr. DK ŚWIT Pan Jacek Białek zaprosił na recital fortepianowy pana
Michała Burzyńskiego. Popłynęła muzyCd str 2,,3

Tragiczna śmierć wielu wybitnych Polaków w katastrofie lotniczej pod
Smoleńskiem jest wydarzeniem, które wstrząsnęło, zszokowało i dotknęło kaŜdego z nas. Śmierć Prezydenta LECHA KACZYŃSKIEGO,
jego małŜonki MARII, wysokich urzędników państwowych, parlamentarzystów, dowódców wojskowych, hierarchów Kościoła, przedstawicieli Rodzin Katyńskich jest dla naszego narodu niepowetowaną stratą.
Z ich odejściem Polska straciła swych wybitnych przedstawicieli.
Pamięć słów i czynów ofiar pozostanie z nami na zawsze.
Zarząd oraz członkowie PZERiI Oddziału Rejonowego Warszawa Targówek

www. pzeri-targowek.pl
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ka popularna, filmowa korespondując z
refleksyjną atmosferą
na sali

Występ — próba recenzji
W Domu Kultury dosyć często odbywają się
róŜne występy artystyczne. Tym razem
uczniowie klas wokalnych szkół muzycznych, próbowali swych sił przed prawdziwą
widownią. Występ jak występ, dosyć daleki
od znanych mistrzowskich wykonań i to
było zupełnie zrozumiałe. Wykonawcy dopiero się uczyli, ale wyniki były raczej zachęcające. Świadczyły o duŜych moŜliwościach. Jednak nie to było najwaŜniejsze.
Nawet pianista śpiewający altem. Jeszcze
na początku występu jedna z wykonawczyń
chyba „złapała koguta” z duŜym wysiłkiem
kończąc swój utwór. Moje zaniepokojenie
wzbudził fakt, Ŝe usiadła obok fortepianu
akompaniatorki, jakby zrezygnowała z dalszych prób. Tak nie zachowuje się profesjonalista.
Smutna twarz świadczyła o przeŜywanym
dramacie. Wtedy profesorka, opiekunka
wykonawców skinęła głową w jej kierunku i
obie wyszły na zaplecze. Trwało kilka dobrych minut gdy pojawiły się ponownie i
zgodnie z programem nasza wykonawczyni
zaczęła śpiewać kolejną pieśń.
Widać było skupienie na lekko zaczerwienionej twarzy, widać wysiłek w wyśpiewaniu
kaŜdej nutki. Gdy doszło do trudniejszych
fraz zaciskałem kciuki Ŝycząc dziewczynie
sukcesu. Wyśpiewała.
I teraz dopiero zaczął się drugi obraz koncertu. Twarz rozpromieniała, pojawił się
uśmiech, lekkość i gracja. JuŜ Ŝadna nuta
nie była groźna. Sukces. Ten wieczór pokazał dobitnie, Ŝe droga do sukcesu potrafi
być trudna. Miałem wraŜenia, Ŝe gdyby ta
dziewczyna nie podjęła kolejnej próby to jej
kariera śpiewacza byłaby skończona.
Jak to dobrze, Ŝe są starsi, doświadczeni ludzie, którzy potrafią pomóc młodym.
MZ 2007

Za piękny recital podziękowano artyście
gromkimi oklaskami
oraz wręczono bukiet
kwiatów.
W kolejnym punkcie
programu wyświetlony został film „W świecie ciszy”. Wprowadzenie do filmu przedstawiła kol. Marianna Ostaszewska przedstawiając autorkę scenariusza i wykonawczynię głównej. roli
Martę Abramowicz.
- To film bardzo potrzebny.
Pokazał trudy Ŝycia osób niepełnosprawnych, o których
nie miałam pojęcia. Ich wysiłek wart jest najwyŜszego
szacunku. - Te słowa padały
zewsząd po projekcji.
Autorce podziękowano oklaskami sali i wręczono bukiet
kwiatów.
Następnie Przewodniczący Remigiusz Sikora
przedstawił ideę
obchodów Światowego Dnia Inwalidy
oraz sytuację osób
niepełnosprawnych
w Polsce. Omówił
działania podejmowane przez O/ Rejonowy Warszawa
Targówek.
Po tym wystąpieniu uhonorowano Dyplomami Prezydium Zarzą-
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W gazetce mogą się ukazywać tylko te wiadomości
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UŚMIECHNIJ SIĘ:

- Zaczyna pani siwieć.
- Czy stosuje pani jakieś środki
Ŝeby powstrzymać ten proces?
- Tak! Rozwodzę się!

Serdeczne podziękowania
Burmistrzowi Krzysztofowi Bugli
za pomoc przy akcji Ŝywnościowej
składają wdzięczni seniorzy
Komisja Socjalno - Bytowa Zarządu O/R
Warszawa Targówek wyraŜa serdeczne podziękowanie młodzieŜy oraz ich opiekunom
z Gimnazjum nr 144 z ul. Turmonckiej 2 za
pomoc przy rozładunku dostawy 10 ton
Ŝywności dla członków Związku.
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Przy wejściu do
kina ŚWIT wystawa prac artystów z naszego
koła plastycznego

du 30 osób, które mimo niepełnosprawności
działają w Oddziale społecznie na rzecz innych. Upominki i kwiaty wręczali Przewodniczący Rady Dzielnicy Pan Zbigniew Poczesny i w imieniu Burmistrza Pan Andrzej Dębski – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
i Zdrowia Dzielnicy Targówek.
Wręczanie dyplomów odbywało się w czasie prezentacji ilustrującej Ŝycie członków naszego Związku przygotowanej przez kol. M. Zakrzewskiego
Po oklaskach i gratulacjach
dla wyróŜnionych nastąpiły
przemówienia gości: Prezesa Zarządu SM „Bródno” Pana
Krzysztofa Szczurowskiego, Radnego Witolda Harasima, który jednocześnie występował w imieniu Prezesa Zarządu RSM „Praga”, Pani Danuty Mioduszewskiej występującej w imieniu Dyrekcji
SZPZLO Warszawa Bródno
oraz Naczelnik Wydziału
Spraw Społecznych i Zdrowia
Dzielnicy Targówek Pan Andrzej Dębski. Następnie
Przewodniczący Zarządu Oddziału Rejonowego Warszawa Targówek Pan Remigiusz
Sikora złoŜył na ręce Pana Andrzeja Dębskiego w imieniu
Zarządu oraz obecnych na sali
Ŝyczenia imieninowe Panu
Grzegorzowi Zawistowskiemu Burmistrzowi Dzielnicy Targówek wraz z hucznymi oklaskami.
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Ocalić od zapomnienia
Dlaczego Klub JOWISZ nazywa się
JOWISZ?
Kilka dni temu, podczas rozmów w oczekiwaniu na wykłady Uniwersytetu III Wieku
w DK ŚWIT padło pytanie. Dlaczego Klub
JOWISZ nazywa się JOWISZ? W nieprzewidywalny sposób popłynęła opowieść o miejscu, którego właściwie juŜ nie ma.
Mówi pani Irena Pogoda:
W 1980 roku, na Osiedlu „Wysockiego"
powstała kolonia nowych bloków mieszkalnych. Wśród nich, przy ul. Wyszogrodzkiej 4
był blok Warszawskich Zakładów Telewizyjnych. Tam, na parterze zaczęto organizować
dla mieszkańców Klub Osiedlowy. Pierwszymi
pracownikami Klubu była Jola Woźnicka i Marysia Kowalewska; później dołączyła Irena
Pogoda. Wszystkie z entuzjazmem organizowałyśmy pracę. (…) Po jakimś czasie okazało
się, Ŝe placówka musi się jakoś nazywać, ale
jak? Propozycji było wiele. AŜ pewnego dnia
w godzinach popołudniowych do Klubu przyszło dwóch panów przedstawiając się jako
pracownicy W Z T. Byli to pan Andrzej Szepietowski i pan Mieciński. Zaczęli oglądać
skromnie umeblowane pomieszczenia, porozmawiali chwilę i poszli. Następnego dnia przyszli, ale juŜ nie sami. Przynieśli olbrzymie pudło, a w nim piękny, nowiutki kolorowy telewizor „Jowisz" i juŜ wiadomo było, Ŝe Klub będzie nazywał się „Jowisz".
Uroczyste otwarcie Klubu nastąpiło 4 lutego 1981 roku. Od tamtej pory w pomieszczeniach Klubu gościło wiele osób, od najmłodszych do najstarszych, (..) .NajdłuŜej organizował się Klub Seniora. Seniorzy naszego
Osiedla z dość duŜą dozą nieufności podchodzili do tej inicjatywy. Pierwszą seniorką która
zaczęła systematycznie uczęszczać do Klubu
była nieŜyjąca pani Wanda Nowicka. To właśnie ona razem z Ireną Pogodą organizowały
pierwsze zajęcia w Klubie Seniora.

Podziękował teŜ przyjaciołom
z Białołęki, którzy przybyli na
nasze obchody i wręczył kwiaty
Pani GraŜynie Bednarowicz z Ośrodka Pomocy Społecz(…). Z czasem do Klubu dołączyli inni
nej, organizatorowi obchodów ŚDI, które odbyły się popracownicy; miedzy innymi przyszła Hania
przedniego dnia na Białołęce.
Czarnecka, która bardzo rozwinęła działalOsobne podziękowania złoŜył na ręce Pani Danuty Miodu- ność Klubu Seniora. Stał się on bardzo liczną
szewskiej dla Dyrekcji SZPZLO Warszawa Bródno.
sekcją. Organizowaliśmy wycieczki turystyczno – krajoznawcze, akcje sportowe. Do dziaPo podziękowaniach przedstawił komunikaty a następnie
łalności klubu włączyła się ówczesna Przepodziękował wszystkim uczestnikom za udział w uroczywodnicząca Komisji Społeczno Wychowawstościach; Patronom i Sponsorom za wsparcie
czej pani Halina Oleksiak.
i zaprosił wszystkich na następne spotkanie.
Cdn.

Obrazki z Ŝycia seniorów

23 03 Wieczór poezji i muzyki w DK ZACISZE —
cudowny — recytuje B. Gutowska z Koła nr 2

Nie zapominamy
o Białołęce

Po raz pierwszy mamy
zdjęcie z Koła nr 7

W okresie wielkanocnym specjalne, integrujące
spotkania organizują poszczególne koła a takŜe
Zarząd O/R Warszawa Targówek. W ten sposób
mamy okazję podziękować naszym gospodarzom
za opiekę, pokazać dorobek artystyczny albo
wspólnie podziwiać naszych milusińskich.
Hasło „Łączymy Pokolenia” staje się faktem. Spotkania są teŜ okazją do porozmawiania z innymi
członkami Związku, do wymiany doświadczeń
z pracy naszych kół.
Mamy okazję wysłuchać od władz Dzielnicy deklaracji poparcia dla działań Związku.
Wystarczyło kilka promyków słońca a do
Parku ruszyli nasi seniorzy szukać zdrowia.

Kalendarium O/R Warszawa Targówek
NARÓD
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Runął … i zginęli.
Jak tamci przed lat.
Pod Smoleńskiem,
na obcej ziemi.
Polskiej inteligencji kwiat.

•

Światowy Dzień Inwalidy. DK ŚWIT

•

Trwa okres walnych spotkań
sprawozdawczo-uzupełniających
w kołach.
- 22 04 Koło nr 2 SDK JOWISZ
- 26 04 Koło nr 1 PODGRODZIE

•

- 27 04 wycieczka do Sejmu

•

22 maja — wycieczkę do Lichenia organizuje Koło nr 15

•

29 maja - festyn bródnowski w Parku

•

24 czerwiec Dzień Kupały

pokryją się blizną,
Historia to opisze.
W grubych księgach
swoich.
Ale Ŝalu i cierpienia.
Czas nie ukoi.

Cały Naród w Ŝałobie.
Gorzkie łzy ociera.
Bo stracił Prezydenta.
I swego Przyjaciela.

Trzeba spojrzeć prawdzie
w oczy.
śe los potrafi nas zaskoczyć.
Bo to Ŝycie scenariusz
Metalowym ptakiem leciał. nam pisze.
Raz rozdaje radość,
w asyście przyjaciół
innym razem ciszę.
i swojej Ŝony.
śeby złoŜyć hołd na grobach w Katyniu,
Dlatego trzeba dzielić się
Nie doleciał. bo strawił ich miłością
kur czerwony.
Dawać innym otuchę
I Ŝyć z tą świadomością
Jak nasze Ŝycie jest kruCzarne chmury zawisły.
che.
Nad naszą Ojczyzną.
Lata upłyną.
Anna Caban. 10. 04. 2010
Zanim rany
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