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W redakcji naszej rozgłośni zapachniało świętami już we wtorek, 19 grudnia. Tego bowiem
dnia rozpoczęliśmy radioekonomikowe kolędowanie 2017. Ale po kolei...
wtorek, 19 grudnia

Po raz pierwszy w historii działalności radia nagraliśmy i wyemitowaliśmy audycję świąteczną. A wszystko za sprawą
naszego opiekuna – pani Ewy
Krajewskiej. Przygotowała ona
piękny wierszowany scenariusz,
którego kanwą stała się historia
znana od lat i przypominana
każdego roku – historia Narodzenia.
Całość, wzbogacona o fragmenty Ewangelii św. Łukasza, efekty
dźwiękowe oraz tradycyjne kolędy, doczekała się emisji w przedświąteczny wtorek.
►

Dla orłowskich seniorów i p
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środa, 20 grudnia

Dzień naprawdę świąteczny,
choć do wigilii jeszcze cztery dni.
Dla nas wigilia już dziś, i to nie
jedna, lecz... dwie!
O 12.20 zasiadamy do tradycyjnej wigilii radiowej. Zwyczaj ten
praktykujemy od początku istnienia naszej rozgłośni. Spotykamy
się przy świątecznym stole, by
przełamać się opłatkiem, złożyć
sobie życzenia, zaśpiewać kolędy,
poczuć w naszej małej radiowej
społeczności to wszystko, co niesie ze sobą Boże Narodzenie: radość, pokój, życzliwość...
Dziś na długie biesiadowanie
nie ma – niestety – czasu, gdyż
na 13.15 jesteśmy zaproszeni do
Miejskiego Klubu Seniora Orłowo na spotkanie opłatkowe. To
będzie nasza druga wigilia.
Sprzątamy zatem szybko nasz
świąteczny stół i spieszymy do orłowskich Seniorów, którzy już
z pewnością na nas czekają!
Czekali. I to w tak licznym gronie jak nigdy. Klub pięknie
przystrojony. Prawdziwe święta!
Po uroczystym powitaniu przez
animatora klubu – Barbarę Kwiatkowską – wszyscy wysłuchali życzeń od Radia Ekonomik, które
przekazała redaktor naczelna –
Helena Głogowska.
Później nastąpiła wymiana
świątecznych podarunków. Znając zamiłowanie Seniorów do upominków "własnej roboty", przekazaliśmy świąteczny stroik wykonany własnoręcznie przez naszą
nauczycielkę – Lucynę Żygowską oraz kartkę z życzeniami, też
wykonaną własnoręcznie przez
Ulę Krajewską – córkę naszej
opiekunki radia.
Seniorzy obdarowali nas przepięknym obrazem, który, oczywiście, powstał w orłowskim klubie. Już przygotowujemy dla niego miejsce w naszym newsroomie.
►

Początek radiowej wigilii.

Powitanie w Klubie Seniora i wymiana świątecznych podarunków.

Słuchamy audycji W Betlejem, w małej stajence...

... i śpiewamy kolędy!
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Głównym punktem naszego
spotkania była emisja świątecznego montażu słowno-muzycznego W Betlejem, w małej stajence...
Bezpośrednio przed jej wysłuchaniem opiekun Radia Ekonomik – Anna Bradel – zwróciła się
do Seniorów z pięknym przesłaniem o istocie Świąt Bożego Narodzenia, a Tadeusz Burczyk
wprowadził wszystkich w tematykę audycji.
Po jej zakończeniu w pełni wykorzystaliśmy nasz potencjał muzyczny (organy, akordeon, dwie
gitary) i wspólnie śpiewaliśmy
najpiękniejsze polskie kolędy.

Wigilia dla mieszkańców Orłowa. Przy świątecznym stole.

czwartek, 21 grudnia

Tego dnia uczestniczyliśmy
w wigilii dla mieszkańców Orłowa organizowanej przez Radę
Dzielnicy Orłowo w naszej dawnej siedzibie przy Orłowskiej 57.
Rozpoczęła się ona słowem proboszcza parafii pw. Matki Boskiej
Bolesnej – ks. Tomasza Biedrzyckiego.
Fragment
Ewangelii
św.
Łukasza przeczytał przewodniczący Rady Dzielnicy – Piotr Czajkowski.
Najlepsze życzenia świątecznonoworoczne mieszkańcom Orłowa przekazały przewodnicząca
Rady Miasta Gdyni – Joanna Zielińska i opiekun Radia Ekonomik
– Ewa Krajewska.
Po części oficjalnej przyszedł
czas na tradycyjne łamanie się
opłatkiem i spożywanie wigilijnych potraw przygotowanych
przez restaurację Przystanek
Orłowo.
Całością kulinarnych
poczynań świetnie i... smacznie
dowodziła radna – Paulina
Kacprzak.
Redaktorzy Radia Ekonomik
wyemitowali audycję W Betlejem, w małej stajence, a po jej zakończeniu zaprosili wszystkich
do wspólnego śpiewania kolęd
przy akompaniamencie organów,
akordeonu i gitary. ■
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Przygotowania do wspólnego śpiewu

Wigilijne życzenia.

Radioekonomikowe kolędowanie.
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