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Świętowanie 97. rocznicy Odzyskania Niepodległości redaktorzy Radia Ekonomik rozpoczęli już 
9 listopada. Tego dnia wraz z opiekunami – Anną Bradel i Tadeuszem Burczykiem – udali się 
do Miejskiego Klubu Seniora Orłowo. 
 

Spotkanie patriotycz-

ne przygotowane przez 

naszą szkolną rozgłoś-

nię składało się z dwóch 

części.  

W pierwszej Seniorzy 

wysłuchali audycji Pieś-

nią zaszum nam Pol-

sko...  

Autorzy przedstawili 

w niej historię powsta-

nia najpiękniejszych 

i najpopularniejszych 

polskich pieśni patrio-

tycznych, począwszy 

od twórczości hymnicz-

nej (Bogurodzica, Boże 

coś Polskę, Rota) aż 

po piosenki legionowe 

TEKST: TADEUSZ BURCZYK, ZDJĘCIA: MAŁGORZATA KEŁPIN 

 

Barbara Kwiatkowska – animator orłowskiego Klubu Seniora wita przybyłych gości. 
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(Wojenko, wojenko, 

Przybyli ułani, O mój 

rozmarynie). 

Widać było, że pieśń 

patriotyczna nadal speł-

nia swoją rolę. Prócz 

tego, że zagrzewa do 

walki, daje nadzieję, 

zmusza też... do wspól-

nego śpiewu! Seniorzy 

nie wytrzymali! Już 

podczas emisji audycji 

podśpiewywali Wojen-

ko, wojenko czy Raduje 

się serce. Redaktorzy 

Radia Ekonomik okazali 

się przewidujący i byli 

przygotowani na taką 

sytuację. Bezpośrednio 

po zakończeniu audycji 

rozdali śpiewniki i roz-

poczęła się druga część 

spotkania. Na żywo, 

przy akompaniamencie 

akordeonu zabrzmiała 

pieśń już nie z głośnika, 

lecz z serc i ust zebra-

nych... 

– Dzięki Radiu Eko-

nomik wszystkie święta 

w naszym klubie prze-

żywamy bardzo głęboko 

i prawdziwie. Podczas 

każdego spotkania do-

starczacie nam wielu 

emocji. Tak było i dziś. 

Znów wzruszenie, uś-

miech i łzy pojawiły się 

na twarzach słuchaczy, 

Dziękujemy! – powie-

działa na zakończenie 

spotkania Barbara 

Kwiatkowska, animator 

Miejskiego Klubu Se-

niora Orłowo. 

Ekonomikowi radiow-

cy też dziękują. Za goś-

cinne przyjęcie, ciepłą 

atmosferę, za serdecz-

ność i życzliwość. 

Niebawem będą mieli 

możliwość rewanżu, bo-

wiem opiekun szkolnej 

rozgłośni – Anna Bradel 

– zaprosiła Seniorów 

na rewizytę. 11 grudnia 

Radio Ekonomik za-

prezentuje pokaz multi-

medialny Miejcie na-

dzieję. A zatem do zo-

baczenia w szkole!      ■ 

Wspólne śpiewy pieśni patriotycznych podczas drugiej części spotkania. 

W skupieniu i zadumie. Emisja audycji Pieśnią zaszum nam, Polsko... 

Zaproszenie na następne spotkanie. Wspomnienia Pani Ziny. 


