
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I niech mi ktoś powie złe słowo... 

tekst i zdjęcia: Ewa Lenarczyk 

W przeddzień naszego narodowego Święta Niepodległości gdyńska dzielnica Orłowo 
zapoczątkowała obchody marszem. Wzięła w nim udział przede wszystkim młodzież 
z regionalnych szkół. Marsz rozpoczął się na przystanku kolejki Gdynia Orłowo 
i przeszedł ulicą Orłowską do mola. W międzyczasie, w orłowskim Klubie Seniora 
przy udziale młodzieży i seniorów odbyła się kolejna emisja audycji Radia Ekonomik. 
Rozpoczęła się najstarszą naszą pieśnią religijno-patriotyczną, Bogurodzicą, 
następnie przypomniano kilka wydarzeń z wyzwoleńczych walk. Wszystko 
przeplatane stosowną muzyką. Później było jeszcze śpiewanie znanych pieśni 
z epoki: „Ułani, ułani” lub „O mój rozmarynie”, a jak wiadomo muzyka i wspólne 
śpiewanie łączy pokolenia. Oczywiście, akompaniował wydarzeniu Tadeusz Burczyk 
na akordeonie. 

Trzeba dodać kilka słów o Radiu Ekonomik. Działa od 2013 roku w Zespole Szkół 
Administracyjno-Ekonomicznych, którego siedziba, od 1 września tego roku, mieści 
się przy alei Zwycięstwa 194. Założycielem Radia Ekonomik jest Pani Ewa 
Krajewska, a obecnie prowadzi Radio Pani Anna Bradel. Młodzież ma funkcje 
wykonawcze i tak: Monika Horczak jest Naczelnym Redaktorem, a Patryk 
Dawidowski odpowiada za sprawy techniczne, pozostali uczniowie to redaktorzy 
i prezenterzy. Młodzieżowe radio nadaje codziennie w Zespole Szkół na czterech 
przerwach. Oprócz muzyki podawane są codzienne informacje (kartka z kalendarza), 
kalendarium i różne bloki tematyczne: kulinaria, czy wiesz że…  

  



Jeśli audycje są tak perfekcyjnie przygotowane jak ta dzisiejsza „I zmartwychwstałaś, 
Polsko!”, którą odsłuchałam w Klubie Seniora, to chylę czoła przed młodymi. Są 
świetni i niech mi ktoś powie, że młodzież jest teraz zła, że chuligani.  

 

 
 

 Marsz Niepodległości orłowskiej młodzieży 
 
 
 

 
 

Dyrektorka Klubu Seniora, opiekunowie Radia Ekonomik i Naczelna Redaktorka 
 



 
 

Redaktor techniczny – Patryk 
 

 
 

Wspólne śpiewy młodzieży z seniorami 

 

Ewa Lenarczyk z domu Borkowska, z rodu Jasińskich (ur. 1956, Elbląg). 
W 1975 roku przeniosła się do Gdańska, gdzie między innymi zarządzała 
Halą Targową na Zaspie. Obecnie zajmuje się marketingiem sieciowym 
Polskiego Kolagenu. Blisko 15 lat mieszkała w malowniczej kaszubskiej 
wsi, a obecnie znów przeprowadziła się do Trójmiasta.  
Jako pisarka zadebiutowała w styczniu 2010 roku ponadczasową 
powieścią „Zojda z Bieszczad”. W przygotowaniu są „W poszukiwaniu 
szczęśliwego domu” – niegrzeczna bajeczka o miłości oraz „Cnota dla Machu 
Picchu” – zabawna historyjka science fiction. 


