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17 grudnia 2015 roku członkowie redakcji Radia Ekonomik wraz z opiekunami uczestniczyli 
w spotkaniu opłatkowym w orłowskim Klubie Seniora. 
 

 uż po raz kolejny,  "jak 

obyczaj stary każe", re-

daktorzy naszej szkolnej 

rozgłośni przyjęli rolę ko-

lędników i "zakłócili spo-

kój" Seniorom podczas ich 

klubowej wigilii. 

Gromkimi brawami powitali 

Seniorzy wędrowców, któ-

rzy zapukali do drzwi sie-

dziby klubu i przyjęli ich 

nad wyraz ciepło i serdecz-

nie.  

Słowa powitania i świątecz-

ne życzenia skierowała 

J 

Początek spotkania. Radioekonomikowych kolędników wita Bożena Zglińska, a Seniorów 
– Anna Bradel  
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do młodzieży Bożena Zgliń-

ska – dyrektor Centrum 

Aktywności Seniora w Gdy-

ni.  W imieniu Radia zdro-

wych i wesołych świąt 

życzyła wszystkim jego 

opiekunka – Anna Bradel. 

Widać, że w Klubie Seniora 

szanują tradycję, gdyż zgod-

nie ze staropolskim obycza-

jem gospodyni, Barbara 

Kwiatkowska, usadziła ko-

lędników przy suto zasta-

wionym stole i przykazała 

raczyć się jadłem wszela-

kim. Gdy już radioekonomi-

kowi redaktorzy, za sprawą 

owego jadła, nabrali sił, roz-

poczęło się wspólne kolędo-

wanie. Przy akompaniamen-

cie akordeonu popłynęły 

słowa najpiękniejszych pol-

skich kolęd: Wśród nocnej 

ciszy, Do szopy, hej, pas-

terze, Gdy śliczna Panna... 

Były i wykonania samych 

Seniorów. Duet Teresa No-

wakiewicz i Edward Kandy-

ba przepięknie zinterpreto-

wał pastorałkę Oj, maluśki, 

maluśki... 

Animator klubu – Barbara 

Kwiatkowska przypomniała 

wszystkim, że w tym roku 

mija ósma rocznica powsta-

nia placówki. To wydarzenie 

stało się okazją do wspom-

nień. Dla tych członków 

klubu, którzy odeszli z niego 

na zawsze, zabrzmiała Kolę-

da dla nieobecnych... 

Za sprawą pięknych wspól-

nie śpiewanych kolęd za-

pachniało w klubie święta-

mi, zapachniało świerkową 

choinką, zapachniało tym, 

co najważniejsze: atmosferą 

świąt – radością, pokojem 

i nadzieją. 

I za to wszystkim Senio-

rom oraz pracownikom 

Miejskiego Klubu Seniora 

Orłowo składamy serdecz-

ne podziękowania i życzy-

my Wesołych Świąt! 

 
TEKST: TADEUSZ BURCZYK 
FOT.: MAŁGORZATA KEŁPIN,                
          ANNA BRADEL 

 

Wspólne kolędowanie przy wigilijnym stole. 

U Seniorów w Orłowie już pachnie świętami! 

Oj maluśki, maluśki... w wykonaniu Teresy Nowakiewicz i Edwarda Kandyby. 

– To już osiem lat! – wspomina animator klubu – Barbara Kwiatkowska. 


