TEKST: TADEUSZ BURCZYK
ZDJĘCIA: PATRYK DAWIDOWSKI

Do obchodów 99. rocznicy Odzyskania Niepodległości redakcja Radia Ekonomik
przygotowywała się już od ponad miesiąca. W kalendarzu opiekuna naszej rozgłośni zapisane
były bowiem dwa wyjścia na spotkania patriotyczne i emisja audycji w szkole. Zajrzyjmy zatem
do owego kalendarza...
tało się już niejako tradycją,
że odrodzoną ojczyznę,
z okazji jej święta, wspominamy w naszych zaprzyjaźnionych gdyńskich instytucjach –
w Miejskim Klubie Seniora Orłowo oraz w Dziennym Domu Pomocy Społecznej.
Dla orłowskich seniorów i podopiecznych DDPS-u przygotowaliśmy – jak co roku – program artystyczny, składający się z audycji
radiowej ( w tym roku "Nie jesteś
Ty już niewolnicą!") o tematyce
wolnościowej i wspólnego śpiewu
pieśni patriotycznych.
►
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Kierownik DDPS – Małgorzata Kępska rozpoczyna spotkanie.

Miejski Klub Seniora Orłowo
w Gdyni
ul. Orłowska 66
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Dzienny Dom Pomocy
Społecznej w Gdyni
ul. Generała Maczka 1

Zapisek w kalendarzu 1.:
Miejski Klub Seniora Orłowo,
czwartek, 9 list., godz. 12.00.

Kilka minut przed 12.00 docieramy na miejsce. Jest z nami
opiekun – pani Anna Bradel.
Wcześniej wysłaliśmy "czujkę
techniczną" – pana Tadeusza Burczyka i Patryka Dawidowskiego.
Ich zadaniem jest podłączenie nagłośnienia i... nastrojenie gitary.
Wchodzimy witani brawami.
Seniorzy wypełnili salę klubową
po brzegi. Jak zwykle zostajemy
podjęci kawą, herbatą i pysznymi
ciasteczkami, które z promiennym
uśmiechem na ustach podaje nam
Gospodyni Klubu.
Czas rozpocząć program. Oficjalnie powitała nas animator
Klubu Seniora – pani Barbara
Kwiatkowska. Później mikrofon
trafił do rąk pani Anny Bradel,
która
przedstawiła
historię
obchodów Święta Niepodległości
od 1918 roku do chwili obecnej.
Pan Tadeusz Burczyk wprowadził zebranych w tematykę
audycji przygotowanej na to spotkanie. Nie jesteś Ty już niewolnicą! to montaż słowno-muzyczny ilustrujący w sposób obrazowy i przejmujący najtragiczniejsze momenty z dziejów historii Polski, ponad wiek uciskanej
przez zaborców.
Po emisji audycji przyszedł czas
na drugą część spotkania – wspólne śpiewanie najpopularniejszych
pieśni patriotycznych z towarzyszeniem akordeonu (Tadeusz Burczyk) i gitary (Klaudia Pawłowska).
Na koniec jeszcze jeden miły
akcent. Uczestnik spotkania,
gdyński poeta i satyryk – Pan
Czesław Aleksiak obchodził urodziny. Gremialne i gromkie
wspólne Sto lat! poprzedzone serdecznymi życzeniami od klubowiczów i radiowców zakończyło
to przesympatyczne spotkanie.
Dziękujemy za gościnę!
►

Oficjalnie rozpoczynamy spotkanie.

Słuchamy audycji Nie jesteś Ty już niewolnicą!

Wspólnie śpiewamy najpopularniejsze pieśni patriotyczne.
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Zapisek w kalendarzu 2.:
Dzienny Dom Pomocy Społ.,
piątek, 10 list., godz. 10.30.

Do drzwi Dziennego Domu Pomocy Społecznej pukamy już po
raz trzeci. I po raz trzeci zostajemy bardzo ciepło przyjęci. Podopieczni, licznie zebrani w sali
nie mogą się już nas doczekać.
Serdecznie powitała nas pani
Małgorzata Kępska – kierownik
DDPS. W naszym imieniu głos
zabrała pani Ewa Krajewska –
założyciel i pierwszy opiekun Radia Ekonomik – która wróciła
do pracy po blisko czteroletniej
przerwie.
Podobnie jak w Klubie Seniora
wyemitowaliśmy audycję Nie jesteś Ty już niewolnicą! Wywołała
ona
żywe
zainteresowanie
uczestników spotkania, a wspólne
śpiewanie pieśni patriotycznych
bardzo uaktywniło naszych słuchaczy.
Atmosfera panująca w DDPS-ie
i otwartość podopiecznych sprawiły, że z wielkim żalem żegnaliśmy się z tym miejscem.
Na pewno tu wrócimy!

Kierownik DDPS – Małgorzata Kęps

Słowo wstępne wicedyrektora ZSAE

Podopieczni Dziennego Domu Pomocy Społecznej podczas spotkania...

Przygotowania do wspólnego śpiewu

Zapisek w kalendarzu 3.:
emisja audycji w szkole,
piątek, 10 list., godz. 12.50.

W końcowej części spotkania
w Domu Pomocy Społecznej nerwowo spoglądaliśmy na zegarek.
Rzeczywiście, terminy napięte.
O 12.50 musimy wyemitować
audycję w szkole. Zdążyliśmy!
Zgodnie z planem z radioekonomikowych głośników popłynęły
dźwięki przygotowanego przez
redakcję montażu Szli kruszyć
wrogą moc.
To najnowsza produkcja naszej
rozgłośni o Niepodległej, Odrodzonej i Wolnej.
Chyba się spodobało, ponieważ
po emisji z jednej z sal na parterze rozległy się oklaski.
Dziękujemy!
■

...i redaktorzy Radia Ekonomik z opiekunami.
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