
WSPOMNIENIE O ANDRZEJU   
 

Przed trzema laty 25 czerwca 2012 r. odszedł od nas przedwcześnie, w wieku 57 lat, śp. Andrzej 

Budacki nasz Rodak, Przyjaciel, Pomysłodawca i Założyciel internetowego programu radiowego 

Poloniahits.com, kontynuowanego od prawie roku pod nieco zmienioną nazwą jako 

Poloniahits.org. Postanowiliśmy kontynuować jego misję, jego hobby discjockeya z Politechniki 

Gdańskiej, dostroić się do jego marzenia zawsze mu towarzyszącego. Pamiętamy jeszcze urywki 

tamtych audycji. Pamiętamy wciąż jego głos, sceptyczny - choć pełen ciepła, niepokorny - choć 

w sumie akceptujący paradoksy świata, w którym żyjemy. Andrzeju – pamiętamy o Tobie. 

 

 

 

Zbyszek Mendrek  i  Michał Stefański 

www.poloniahits.org 

 

 

 

 

  MONTREALSKA POLONIAHITS.ORG ZAPRASZA AMATORÓW 

                                 CZEGOŚ ZUPEŁNIE NOWEGO –  

         Something completely different... / Quelque chose de nouveau… 

                                       PROSIMY KLIKNĄĆ : 

1. www.poloniahits.org  
2. Kliknąć na „Program” (w wersji polskiej) 

3. Kliknąc na link z datą nagrania                       
 

Prezentujemy internetowy polskojęzyczny program radiowy nadawany na żywo w 

konwencji „underground” tuż, tuż na wyciągnięcie ręki każdego, kto rozumie język polski, 

nie straszna mu jest najnowsza polska muzyka rozrywkowa, lubi czasem pośmiać się z 

uznanych autorytetów i nie bierze otaczającej rzeczywistości przesadnie na serio. 

Nie musi to być koniecznie program o charakterze masowym. 10 – 15% polskiej i 

polskojęzycznej emigracji w Kanadzie i Ameryce Płn  wystarczy na początek w zupełności. 

Wszystkich zadowolić się nie da. Wiemy, że dla jednych będziemy zbyt elitarni, nie zawsze 

zrozumiali. Drugich możemy razić demonstrowaniem luzu, czy też usterkami w nieskazitelnej, 

akademickiej polszczyźnie. Oto garść ostatnio poruszanych przez nas tematów:   

Na co się narażają kłusownicy w Chinach?   * Dlaczego w mieście Nashville, USA, jest 

tak wiele grup wyznaniowych?  * Jak kanadyjski senator Mike Duffy radził sobie z 

kontrolą wydatków służbowych? * Kiedy psychiatrzy otrzymają szansę sprawdzenia 

diagnozy zespołu Aspergera u Putina? * Co przeszczepi niebawem włoski chirurg Sergio 

Canavero?  * Dlaczego rząd Peru nie lubi działaczy ekologicznych?  * Dlaczego minister 

spraw zagranicznych RP Grzegorz Schetyna nie chce przeprosić władz Rosji?     

 

Nasz podcasting jest do Państwa dyspozycji 3 razy w miesiącu – lub tak często jak chcecie.    

                                            

Zapraszają:             Zbyszek Mendrek &  Michał Stefański 

http://www.poloniahits.org/
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