
Montrealska „Poloniahits” po dwóch latach wznawia nadawanie  
    

         Niektórzy z polskich montrealczyków – choć nie tylko oni – mają jeszcze w pamięci 

cotygodniowe audycje po polsku nadawane przez przeszło sześć lat na portalu 

www.poloniahits.com. Ich twórcą i producentem był śp. Andrzej Budacki, przedwcześnie zmarły 

tutejszy przedsiębiorca, disc-jockey oraz znawca muzyki rozrywkowej. Towarzyszyli mu 

komentatorzy: Zbyszek Mendrek oraz autor niniejszej prezentacji. Audycja była emitowana w 

formacie podcastingowym (t.zn. nagrywana w studio, a potem dostępna „online” dla każdego 

chętnego). Był to specyficzny „talk-show” informacyjno-rozrywkowy, gdzie tematy poważne nie 

zawsze były komentowane serio, a błahostki i absurdy naszego życia analizowano z naukową 

powagą. Zatem - wszystko na odwrót, bo w sumie – dominowała rozrywka, informacja oraz 

przegląd muzyki polskiej; nie zawsze najświeższej, lecz zawsze reprezentującej bogaty wachlarz 

dorobku polskich muzyków, poetów i piosenkarzy. 

 

        W najbliższych tygodniach, t.j. w ciągu dwóch miesięcy wakacyjnych nasza audycja wraca 

na niezmierzone „dzikie pola” internetu. Tym razem gości ona na podobnie brzmiącej stronie 

www.poloniahits.org. Poprowadzimy ją my - „starsi panowie dwaj” – Zbigniew Mendrek oraz 

Michał Stefanski. Choć daleko nam do mistrzostwa naszych niedoścignionych poprzedników 

kompozytorów i  poetów Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory, jednakowoż mamy z nimi 

jedną rzecz wspólną: przekonanie, iż 1). poczucie humoru i pewien dystans do rzeczywistości 

pomogą znieść trudne czasy, jak również, że 2). „piosenka jest dobra na wszystko”. Określamy 

się celowo jako stacja polskojęzyczna z kilku powodów. Po pierwsze – chcemy zdjąć klątwę z 

tego słowa, które u wielu nabrało negatywnego posmaku. Po drugie – nie zamierzamy: krzewić, 

wpajać, wychowywać oraz propagować „wyższość świąt Bożego Narodzenia nad świętami 

Wielkiejnocy” (lub na odwrót). Chyba się rozumiemy? Po trzecie – naszymi docelowymi 

słuchaczami są też osoby niekoniecznie narodowości polskiej; wystarczy choćby wymienić sporą 

część odbiorców żydowskich i ukraińskich, korzystających niekiedy z polskiej prasy lub 

telewizji. Są też inni zainteresowani językiem i kulturą polską, a jest to grupa nie do 

pogardzenia. W razie sukcesu nie wykluczamy udziału młodzieży w dodatkowym kwadransie 

angielskim lub francuskim. 

 

        O dalszych szczegółach naszego programu poinformujemy Państwa wkrótce. Już teraz 

zapraszamy do internetu. 

 

                                            Zbigniew Mendrek              Michał Stefański  

                                                              

 

http://www.poloniahits.org  
             

 

 

 

 

 


