TEKST: EWA KRAJEWSKA
ZDJĘCIA: PATRYK DAWIDOWSKI

Są rzeczy które przynoszą satysfakcję i dają motywację. Dzięki nim dzień mija z uśmiechem
na twarzy, a radość, łzy i „dziękuję” innych sprawia, że chce się jeszcze więcej. Nie ma znaczenia,
czy są duże czy małe. Ważne, że są oferowane innym bezinteresownie. Takie rzeczy są wielkie.

A

udycja, akordeon, gitara i chęci – tylko tyle
Radio Ekonomik wzięło ze sobą 9 stycznia 2018 roku
do Szpitala Św. Wincentego
a Paulo w Gdyni. Dla pacjentów Oddziału
Rehabilitacji
Neurologicznej było to znacznie więcej niż „tylko”.
Emitowanej przez redaktorów
Radia
Ekonomik
audycji
W Betlejem, w małej stajence...
towarzyszyły łzy wzruszenia.
Osuszyły je dopiero dźwięki
kolęd, bo po emisji redakcja
zaprosiła wszystkich ►

Pacjenci Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej podczas emisji audycji.
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do wspólnego kolędowania
z towarzyszeniem akordeonu
i gitary. Razem zaśpiewana pożegnalna piosenka z lat młodości
wywołała
uśmiech
na twarzy pacjentów. Towarzyszył on aż do końca spotkania, które dla młodzieży było
nie
tylko
poruszające,
ale i pouczające.
Emocje, których doświadczyliśmy w gdyńskim szpitalu, zachęciły nas do dalszych działań. Dlatego już 16 stycznia
2018 roku odwiedziliśmy Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie. Tam
od progu przywitał nas szczery
uśmiech pani Urszuli Czacharowskiej – koordynatora ds.
wolontariatu. Choć program
ten sam, co w szpitalu w Gdyni
– doświadczenia zupełnie inne. Audycja wraz z oprawą
muzyczną została zaprezentowana pacjentom oddziału wewnętrznego oraz pediatrycznego.
I ci duzi, i ci mali byli bardzo
zadowoleni. W ciszy i skupieniu słuchali audycji. Ożywili
się wraz z pierwszymi dźwiękami instrumentów. Po wspólnym kolędowaniu rozstaliśmy
z naszymi słuchaczami. Pani
Urszula Czacharowska i personel medyczny pożegnali nas
swoim szczerym uśmiechem,
zapraszając ponownie. A że są
rzeczy które przynoszą satysfakcję i dają motywację...
na pewno skorzystamy z zaproszenia!
Redakcja Radia Ekonomik
dziękuje personelowi medycznemu i pacjentom obu szpitali
za poświęcony czas, za uśmiech, za wszystko, co pozytywne.
■

Wspólny śpiew kolęd w gdyńskim szpitalu.

Radio Ekonomik na oddziale wewnętrznym szpitala w Wejherowie.

►

Wizyta u najmłodszych pacjentów na pediatrii.

Radiowcy z koordynatorem ds. wolontariatu - U. Czacharowską.
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