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10 listopada, w przeddzień 97. rocznicy Odzyskania Niepodległości członkowie Redakcji Radia 
Ekonomik, pod opieką Joanny Łyjak i Tadeusza Burczyka, prezentowali w Dziennym Domu 
Pomocy Społecznej w Gdyni audycję Pieśnią zaszum nam, Polsko... 
 

A było to tak... 
 

Wszystko zaczęło się w czwar-

tkowy poranek. 

– Jest telefon do Pana! – oznaj-

miła pani sekretarka. 

– Któż to może dzwonić tak 

wcześnie? – zdumiałem się. Nie 

musiałem długo czekać na wy-

jaśnienie. 

– Dzień dobry! Mówi Małgorza-

ta Kępska, kierownik Dziennego 

Domu Pomocy Społecznej – 

usłyszałem w słuchawce miły 

głos. – Kilka lat temu współpra-

cowaliśmy, organizując Jasełka. 

– A rzeczywiście! W czym 

mogę pomóc? – z zainteresowa-

niem czekałem na dalszy rozwój 

sytuacji, przeczuwając, że po 

tym wstępie czeka na mnie jakaś 

propozycja. 

– Dowiedziałam się, że 9 listo-

pada odwiedzacie Klub Seniora 

w Orłowie. Nie przyszlibyście 

też i do naszego Domu? Nasi 

podopieczni byliby bardzo 

zadowoleni. 

– Miło nam. Skontaktuję się z 

naszymi redaktorami i jutro dam 

odpowiedź. – usłyszała ode mnie 

na pożegnanie sympatyczna pani 

Kierownik. 

Po uzyskaniu od naszej pani Dy-

rektor zgody na wyjście natych-

TEKST: TADEUSZ BURCZYK 

ZDJĘCIA: KLAUDIA ANDERSOHN 

Nasi przemili słuchacze z Dziennego Domu Pomocy Społecznej. 
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miast rozpocząłem "czynności 

przygotowawcze". Trzeba było 

spytać członków Redakcji, co 

sądzą o propozycji występu 

w Domu Pomocy. Nie wiadomo, 

czy zechcą tracić lekcje. Prze-

cież to już drugie wyjście w tym 

tygodniu. 

– Idziemy! – stwierdzili jedno-

głośnie, rozwiewając moje 

wszelkie wątpliwości. 

Wieczorem, na Facebooku, od-

bieram jeszcze kilka wiadomości 

od tych, których nie zdążyłem 

złapać na przerwach: "Pewnie, 

że idziemy!", "Jasne, że tak!" 

– Będziemy o 12.00 we wtorek! 

– taką informację otrzymuje ode 

mnie pani Kierownik DDPS-u 

następnego dnia. 

 

We wtorek 
 
Wtorek okazał się nad wyraz 

pracowity dla członków 

Redakcji Radia Ekonomik. 

O 10.50 emitujemy audycję  

I zmartwychwstałaś, Polsko!  

Bezpośrednio po emisji spoty-

kamy się w sali nr 6, by prze-

śpiewać pieśni patriotyczne. 

Co prawda, wykonywaliśmy je 

dzień wcześniej, ale nie zasz-

kodzi powtórzyć. Nawet nieźle 

nam idzie. To dobrze, bo już 

najwyższy czas kończyć nasze 

wprawki. O 12.00 musimy być 

w Domu Pomocy, a przecież nie 

wypada się spóźnić! 

Niestety, pani Bradel – opiekun 

Radia – nie idzie z nami. 

Od wczoraj jest na zwolnieniu 

lekarskim. Na szczęście, pani 

wicedyrektor Łyjak obiecała  

otoczyć nas troskliwą opieką  

(za co serdecznie dziękujemy, 

Pani Dyrektor!). 

W strugach deszczu docieramy 

do budynku przy ulicy Generała 

Maczka 1. Zapłakany jesienny 

pejzaż zostawiamy przed wej-

ściem. Nie da się inaczej, bo w 

Domu panuje pełna słońca 

serdeczna atmosfera.  Z pro-

miennym uśmiechem na twarzy 

wita nas pani Małgorzata 

Kępska i prowadzi do 

"garderoby", gdzie mamy 

jeszcze chwilę na złapanie 

oddechu, wpięcie biało-czer-

wonych kotylionów przygo-

towanych przez gospodarzy i... 

łyk pysznej wody z cytryną! 

Punktualnie o 12.00 przechodzi-

my do przestronnej, pięknie ude-

korowanej sali. Licznie zebrani 

podopieczni Domu już na nas 

czekają. 

Kierownik DDPS – Małgorzata Kępska rozpoczyna spotkanie. 

Słowo wstępne wicedyrektora ZSAE – Joanny Łyjak . 
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Słowo powitalne kieruje do nas 

pani Małgorzata Kępska. Póź-

niej głos zabiera pani Joanna 

Łyjak, a następnie ja wpro-

wadzam zebranych w tematykę 

spotkania. Sala słucha i zaczyna 

robić się coraz ciszej. Czas na 

emisję audycji Pieśnią zaszum 

nam, Polsko... 

I zaszumiała Polska, a właściwie 

"maczkowa" sala Domu Pomo-

cy. Zaszumiała Bogurodzicą, 

Rotą, pieśnią legionową... Za-

szumiała wspomnieniami, bo dla 

większości słuchaczy patriotyzm 

to nie tylko strofa wiersza czy 

nuta pieśni. To również ogrom 

ofiar, o które upomniała się Oj-

czyzna: płacz matki, rozstanie 

z ukochaną, brzozowy krzyż 

na skraju leśnej polany... 

Gdy ucichła ostatnia fraza ra-

dioekonomikowej audycji, przy-

szła pora na drugą część spot-

kania, tę bardziej aktywną. Słu-

chacze otrzymali śpiewniki 

i rozpoczęły się wspólne mu-

zyczne opowieści przy akom-

paniamencie akordeonu. Opo-

wieści o ułanach, którzy przyby-

li pod okienko, o wojence, 

za którą idą chłopcy malowani, 

o Jasieńku, który już z wojenki 

nie powróci... 

Te opowieści – tak bliskie, bo 

wpisane w życiorys każdego 

Polaka – przypadły do gustu 

naszym słuchaczom, gdyż ich 

głosy, czasami mocne, czasami 

drżące z przejęcia, a niekiedy 

tłumione łzami wzruszenia 

wybijały się ponad dźwięki 

akordeonu... 

 

Pani kierownik Małgorzacie 

Kępskiej, pracownikom i pod-

opiecznym Dziennego Domu 

Pomocy Społecznej w Gdyni, 

ul. Generała Stanisława Macz-

ka 1 składamy serdeczne po-

dziękowania za zaproszenie 

i wspólne przeżywanie roczni-

cy Odzyskania Niepodległości. 

Przygotowania do wspólnego śpiewu pieśni patriotycznych... 

...przy akompaniamencie akordeonu. 

Redakcja Radia Ekonomik podczas emisji audycji. 


