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ROCZNICOWO  

1 października mija rok, odkąd program Radio Polonia zagościł na antenie wielokulturowej stacji CFMB-

1280 AM w Montrealu. Pora na podsumowanie.  

Za nami 52 tygodnie dwugodzinnych audycji, które kierowaliśmy i kierujemy przede wszystkim do 

Polonii montrealskiej, ale odkąd mamy stronę internetową, a więc od maja tego roku, okazało się, że nie 

tylko montrealczycy nas słuchają, ale także Polacy w wielu innych zakątkach świata.  

To dla nas wielka sprawa. Lokalne Radio Polonia z Montrealu dociera więc wszędzie tam, gdzie nasi 

rodacy chcą nas słuchad. Mamy swoich sympatyków w Polsce i w Stanach Zjednoczonych (w tych dwóch 

krajach poza Kanadą najwięcej), ale też w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, we Włoszech, a nawet w 

Brazylii i w Australii.  

Gdy przed rokiem zapowiadałam profil naszej audycji mówiłam, że RADIO POLONIA będzie audycją dla 

Polonii i o Polonii, że naszym podstawowym celem będzie informacja, edukacja oraz popularyzacja 

historii i kultury polskiej. Naszą misją integracja środowiska polonijnego, prezentacja wybitnych Polaków 

zasłużonych dla historii, nauki, kultury polskiej oraz przybliżanie sylwetek społeczników cenionych w 

polonijnym środowisku.  

Na naszej antenie przez ten rok obecni byli polscy dyplomaci, pisarze, wydawcy książek, dziennikarze, 

reżyserzy, aktorzy, kompozytorzy, muzycy, artyści fotograficy, artyści malarze, aktywiści polonijni i 

działacze społeczni min. z Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Polsko-Kanadyjskiego Towarzystwa Wzajemnej 

Pomocy, Komitetu Pomocy Dzieciom Polskim, ze Stowarzyszenia Inżynierów Polskich oraz organizacji 

studenckich.  

W naszej deklaracji programowej mówiłam o tym, że będziemy popierad mądre, światłe, racjonalne 

opinie i poglądy. Dotrzymujemy słowa, a nasi goście byli tego najlepszym przykładem.  

W minionym roku czasem otrzymywałam sugestie od niektórych słuchaczy by na naszej antenie 

prezentowad horoskopy i wróżby, ale na tego rodzaju informacje miejsca w naszym programie nie 

będzie. Podobnie jak na kiepskiej jakości wiersze i poematy ku czci uwielbianych polityków czy też 

prześmiewczą, pozbawioną dobrego smaku satyrę na polityków nie lubianych. Raz jeszcze zdecydowanie 

podkreślam, że na takie treści miejsca na antenie radia nie ma, nie było i nie będzie. Nie będziemy także 

zapraszad do rozmowy znachorów różnej maści ani ludzi którzy parają się przepowiadaniem przyszłości 

dalszej lub bliższej, nie będzie też miejsca dla tych, którzy wszystko i wszystkim mają za złe.  

Nadal będziemy gościd w studio autorytety, interesujących ludzi, którzy będą przejazdem w Montrealu. 

Będziemy łączyd się telefonicznie z rodakami rozsianymi po świecie, tymi zza oceanu, zza granicy lub z 

innego kanadyjskiego miasta. Podkreślałam, że jesteśmy otwarci na różnorodne poglądy i opinie, na 

krytykę także, ale mądrą i twórczą.  

http://radiopolonia.org/szara30sept18.mp3


Nasze studio jest otwarte dla wszystkich, którzy chcą z nami rozmawiad. Nie musimy widzied świata tak 

samo, ale chcemy o naszych odmiennych poglądach dyskutowad przy mikrofonie w kulturalny sposób. 

Radio Polonia jest fajnym miejscem, gdzie w przyjaznej atmosferze, rozmawiamy na każdy temat. 

Popieramy ludzi aktywnych, twórczych, ambitnych i takich, którzy nie wiedzą, że się nie da. Nie 

popieraliśmy i nie będziemy popierad malkontentów, wiecznych krytykantów i tych, którzy na każdy 

temat wiedzą lepiej, ale sami nie robią nic, by mogło było lepiej. To się nie zmieniło.  

W ciągu minionego roku rozmawialiśmy na antenie z wieloma osobami, które przebywały w Montrealu 

okazjonalnie, z innymi rozmawialiśmy przez telefon. Dowodem na to jest imponująca lista gości, którą 

można obejrzed, a niektórych posłuchad na naszej stronie internetowej www.radiopolonia.org  

Ponadto w listopadzie z nieukrywaną dumą informowaliśmy, że RADIO POLONIA - MONTREAL zostało 

partnerem medialnym witryny internetowej: www.greatpoles.pl - fantastycznej inicjatywy polskich 

licealistów, którzy popularyzują na niej sylwetki wybitnych Polek i Polaków wśród obcokrajowców w 

języku angielskim.  

Także w listopadzie po raz pierwszy gościliśmy w studio RADIO POLONIA - założycieli Fundacji The Bridge 

z Genewy pracującej z młodzieżą w Szwajcarii, Polsce i Kanadzie. Warto podkreślid, że to oni nas znaleźli i 

zaproponowali współpracę. Podobnie jak polscy licealiści. To dla nas zaszczyt, że zostaliśmy zauważeni i 

doceniono naszą pracę.  

Naszą pracę docenił także Senat w Polsce i zdecydował o współfinansowaniu Radia Polonia za 

pośrednictwem Fundacji Wolnośd i Demokracja. Chcę w tym miejscu podkreślid, że gdyby nie to 

współfinansowanie nie byłoby nas na antenie. Montrealscy sponsorzy to głównie: Nitrex Metal, 

Continental Capital Investment i Polska Fundacja Społeczno-Kulturalna. Bez nich także nie byłoby 

naszego programu. Przez ten rok nie dopracowaliśmy się jednak stałych reklam, ani indywidualnych 

sponsorów wśród naszych słuchaczy. Niektórzy z nich twierdzą nawet, że etniczne programy radiowe 

utrzymuje kanadyjski lub quebecki rząd i takie wsparcie nie jest nam potrzebne. To nieprawda. Nie 

otrzymujemy żadnych dotacji od władz kanadyjskich czy quebeckich, a Senat w Polsce pokrywa jedynie 

30% naszych kosztów, sponsorzy miejscowi 20%, a 50 % powinniśmy zarobid na reklamach, płatnych 

ogłoszeniach lub donacji od naszych słuchaczy.  

Przypomnę, że musimy co tydzieo płacid za czas antenowy, za wynajęcie studia, a od kwietnia doszły 

opłaty za pracę technika, który dba o nasz program od strony technicznej.  

Przy każdej audycji w Polsce pracuje sztab ludzi. Tutaj w Montrealu dwie osoby plus nasz technik. W 

Polsce nadal obowiązuje abonament, my musimy utrzymad się sami. Czasem, gdy dzwonię do polskich 

biznesów słyszę, że stali słuchacze powinni także mied swój udział w utrzymaniu Radia Polonia. W koocu 

to oni z niego korzystają, to oni go słuchają. Zgadzam się z tą opinią w 100 %, bo przecież słucha nas kilka 

tysięcy odbiorców i gdyby każdy dołożył się do finansowania naszego radia, to nigdy nie powstałaby 

sytuacja taka, jak w maju 2015 roku, gdy zmuszona byłam po 15 latach zamknąd Radio Jedynka, bo nie 

było na ten program pieniędzy.  

https://www.greatpoles.pl/
https://www.thebridge-foundation.org/


Zatem apeluje dziś do naszych słuchaczy, by do podobnej sytuacji nie dopuścid. Myślę, że 100 dol. 

rocznie na Radio Polonia czyli 2 dolary za program, to nie jest wygórowana kwota i każdy, kto nas 

regularnie słucha jest w stanie taką kwotę przekazad na naszą audycję. To tylko 2 dolary raz na tydzieo. 2 

dolary za dwie godziny polskiego programu radiowego.  

Wystarczy raz w roku wypisad czek adresując go na Radio Polonia i wysład na adres, który zamieszczamy 

na naszej stronie internetowej www.radiopolonia.org w zakładce: "napisz do nas". Bardzo nam na 

Paostwa wsparciu zależy, bo bez niego tego programu zwyczajnie nie będzie.  

Nieodłączną stroną naszej medialnej działalności jest strona internetowa www.radiopolonia.org. To 

dzięki współpracy z Andrzejem Leszczewiczem, który ją zaprojektował i jest jej administratorem możemy 

poszczycid się znacznie większą liczbą słuchaczy, bo nasz podcast można słuchad 7 dni w tygodniu o 

każdej porze dnia i nocy.  

Zrealizowaliśmy zatem kolejną ważną obietnicę, że będzie można nas słuchad nie tylko na żywo w 

niedzielę w godzinach od 18:00 do 20:00, ale 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.  

Na zakooczenie apel do osób, który chcą z nami współpracowad bardziej aktywnie od strony 

merytorycznej. Jeśli słuchają nas osoby, które chcą spróbowad przygody z radiem, mówią płynnie po 

polsku, mają w miarę dobrą dykcję, są pozytywnie nastawieni do świata i są twórczy, to zapraszamy do 

współpracy,  

Wystarczy napisad do nas e-mail: Oto adres: kontakt@radiopolonia.org  

Serdecznie zapraszamy! 

 

http://radiopolonia.org/kontakt.htm
mailto:kontakt@radiopolonia.org

