
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po wielu spotkaniach Radia Ekonomik w Miejskim Klubie Seniora Orłowo przyszedł czas na re-
wizytę. Tym razem to Seniorzy odwiedzili naszych radiowców. 11 grudnia 2015 roku uczestni-
czyli w prezentacji "Miejcie nadzieję". 
  
 
Okazją do spotkania 

były zbliżające się 

rocznice wypadków 

grudniowych i wpro-

wadzenia stanu wojen-

nego. Licznie przyby-

łych gości powitali 

opiekunowie Radia 

Ekonomik – Anna Bra-

del i Tadeusz Burczyk 

oraz redaktor naczelny 

– Monika Horczak. 

Słowo wstępne do orło-

wskich Seniorów skie-

rowała dyrektor Zespo-

łu Szkół Administra-

cyjno-Ekonomicznych 

w Gdyni – Anna Mar-

lewska. 

Dominantą piątkowej 
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wizyty stała się prezen-

tacja "Miejcie nadzie-

ję". Pierwotnie była to 

"zwykła" audycja ra-

diowa, w której reda-

ktorzy naszej szkolnej 

rozgłośni ukazali dąże-

nia wolnościowe naro-

du polskiego po 1945 

roku. Później, dzięki 

staraniom i zaangażo-

waniu szkolnego infor-

matyka – pani Magda-

leny Kluszczyńskiej-

Masy – montaż słowno-

muzyczny doczekał się 

wizualizacji pod posta-

cią ponad stu przejmu-

jących fotografii, obra-

zujących ogrom cier-

pień polskiego społe-

czeństwa. Cierpień i o-

fiar, jakie poniósł na-

ród, by w końcu wy-

walczyć wolność... 

Po prezentacji Seniorzy 

wpadli w ręce pani 

Anny Bradel, która 

przygotowała dla nich 

konkurs. Polegał on na 

rozwiązaniu krzyżówki, 

do której hasła zostały 

zaczerpnięte z treści 

wysłuchanej audycji. 

Drużyna w składzie: 

Andrzej Hinz, Edward 

Kandyba i Henryk Kni-

tter z zadaniem konkur-

sowym poradziła sobie 

wyśmienicie. 

Po konkursie nastąpiła 

zaskakująca, bo bardzo 

prawdziwa, lekcja his-

torii adresowana do re-

daktorów naszej roz-

głośni. Większość za-

proszonych gości była 

uczestnikami przedsta-

wionych w prezentacji 

wydarzeń. Ożyły wspo-

mnienia... Zasłuchała 

się w nie młodzież, bo 

Radioekonomikowe wsparcie techniczne – pani Magdalena Kluszczyńska-Masa 

i redaktor techniczny – Michał Gawroński. 

Nasi goście – orłowscy Seniorzy podczas prezentacji audycji. 

Wytypowana do konkursu drużyna rozwiązuje krzyżówkę. Pomagała im cała sala. 
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to nie suche zapisy 

w podręczniku od his-

torii. To relacje sprzed 

kilkudziesięciu lat, któ-

re u wspominających 

nadal wywołują emo-

cje, wskazując na au-

tentyczność i tragizm 

ich własnych przeżyć. 

Tego nie sposób nie za-

pamiętać! 

Poznaliśmy wstrząsają-

cą historię rannego pod-

czas wypadków grud-

niowych w 1970 roku 

chłopca, leżącego w se-

kretariacie Zespołu 

Szkół Odzieżowych,  

opowiedzianą nam 

przez panią Barbarę 

Kandybę. Wysłuchaliś-

my relacji pana Andrze-

ja Hinza ze strajku 

w stoczni w sierpniu 

1980 roku oraz opo-

wieści pani Teresy No-

wakiewicz o tym, jak 

z rocznym dzieckiem 

wracała do domu 

w dzień wprowadzenia 

stanu wojennego. 

Za te i za jeszcze inne 

wzruszające wspomnie-

nia podziękowała Se-

niorom pani dyrektor 

Anna Marlewska. 

Zachęciła świadków 

i uczestników najnow-

szej historii do spisania 

swych przeżyć oraz 

obiecała pomoc przy  

ich edycji i opubliko-

waniu. 
 

Wszystkim uczestnikom 

spotkania jesteśmy bardzo 

wdzięczni za udział i wspa-

niałą żywą lekcję historii, 

a pani Barbarze Kwiat-

kowskiej – animatorowi 

Miejskiego Klubu Seniora 

Orłowo – serdecznie dzię-

kujemy za zaproszenie. 

na spotkanie opłatkowe. 

Przyjdziemy na pewno! 

Żywa lekcja historii... 

Barbara Kandyba Andrzej Hinz Teresa Nowakiewicz 

Redakcja Radia Ekonomik. Zasłuchani i przejęci... 

Nawet po wielu latach wspomnienia pozostają wciąż żywe i bardzo bolesne. 


