TEKST: TADEUSZ BURCZYK
ZDJĘCIA: PATRYK DAWIDOWSKI

12 października 2017 roku redaktorzy i opiekunowie Radia Ekonomik spotkali się z gdyńskimi
Seniorami w Miejskim Klubie Seniora Orłowo, by zaprezentować audycję "Nad Wisłą burza
zawisła".

P

ierwszy raz w tym roku szkolnym redakcja
Radia Ekonomik odwiedziła Seniorów w ich siedzibie. Po długiej wakacyjnej przerwie zostaliśmy bardzo ciepło
przyjęci przez gospodarzy.
W ich imieniu powitała nas Barbara Kwiatkowska - animator
klubu. My też przywitaliśmy się
z Seniorami, a uczyniła to w naszym imieniu Anna Bradel opiekun szkolnej rozgłośni. Następnie nasz redakcyjny mikrofon trafił do rąk Heleny Głogowskiej, która od 1 września pełni
funkcję redaktora naczelnego
Radia Ekonomik.

Powitanie.

Kierownik DDPS – Małgorzata Kępska rozpoczyna spotkanie.

Barbara Kwiatkowska

1

Anna Bradel

Helena Głogowska

Nowa szefowa obiecała, że rozgłośnia pod jej kierownictwem
będzie nadal współpracować
z orłowskim klubem. I nie były
to czcze obietnice, gdyż od razu
ustaliliśmy termin następnego
spotkania – 9 listopada, z okazji
Święta Niepodległości!
Po części oficjalnej przyszedł czas na zasadniczy punkt
spotkania – emisję audycji Nad
Wisłą burza zawisła, poprzedzonej słowem wstępnym Tadeusza Burczyka. Przypomniał on
zebranym o tragicznych wydarzeniach z 12 października 1939
roku. To właśnie tego dnia rozpoczęły się masowe wysiedlenia
mieszkańców Gdyni. Pierwsze
deportacje
objęły
najpierw
mieszkańców dzielnicy Orłowo.
Domy, a nawet całe dzielnice,
otaczane były przez kordony policji, która przy wyciu syren
wkraczała do mieszkań i zmuszała wysiedlanych do ich natychmiastowego
opuszczenia.
Wygnańców pędzono następnie
do punktów zbornych np. przed
cmentarzem na Witominie, gdzie
oczekiwali na sformowanie transportu. Po jego skompletowaniu
ludność gromadzono przed dworcem kolejowym (od strony ulicy
Morskiej) i po rewizji osobistej
wywożono wagonami towarowymi w kierunku Częstochowy,
Kielc, Siedlec i Lublina. Te, jakże bolesne dla gdynian przeżycia
z przeszłości, a także budzące
grozę obrazy martyrologii narodu
polskiego stały się kanwą
przygotowanej audycji, którą
właśnie 12 października zaprezentowaliśmy gdyńskim Seniorom. Ci wysłuchali jej z wielkim
wzruszeniem. Wśród nich byli
i tacy, którzy doskonale pamiętają tragizm tamtych czasów –
strach, głód, niepewność jutra,
śmierć najbliższych...
Wszystkim uczestnikom spotkania i gospodarzom Klubu Seniora
Orłowo serdecznie dziękujemy. ■

Tadeusz Burczyk przypomina tragiczne wydarzenia z 1939 roku

Kierownik DDPS – Małgorzata Kęps

Emisja audycji "Nad Wisłą burza zawisła..." – zasłuchani Seniorzy...

... i redaktorzy Radia Ekonomik.
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