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Dobre towarzystwo 
było, jest i będzie 
w cenie. Radio jest to-
warzyszem idealnym. 
Zawsze pod ręką, kiedy 
trzeba doradzi,  potrafi 
też rozśmieszyć i po-
prawić nastrój. Może 
być głośne, może być 
ledwo słyszalne, ale 
zawsze jest. 

Radio Wrocław towarzyszy 
Wam już 70 lat. Zmieniamy 
się, unowocześniamy, rozbu-
dowujemy. Jedno się nie zmie-
nia: zawsze najważniejsi są 
Słuchacze. Zapraszamy Was 
do odświeżonego programu 
Radia Wrocław. Mamy dla Was 
dużo dobrej muzyki, gorące 
wiadomości z Dolnego Śląska, 
serwisy drogowe co kwadrans, 
audycje: kulturalne, popular-
no-naukowe, interwencyjne, 
poradnikowe, historyczne i dla 

dzieci. Do tego cały wachlarz  
muzycznych inspiracji. Miło 
nam też podzielić się informa-
cją, że nasze wysiłki zostały do-
cenione przez światową bran-
żę. Radio Wrocław otrzymało 
tytuł „Międzynarodowej Stacji 
Roku” podczas odbywającej się 
w Paryżu konferencji „Salon de 
la Radio 2017”. To największa 
w Europie branżowa impreza, 
poświęcona rozgłośniom. Na-
sza ujęła oceniających zarówno 
muzyką, jak i sposobem pro-

wadzenia programu, informa-
cjami, stroną internetową oraz 
kontaktem ze Słuchaczami. 
Konkurowaliśmy ze sta-
cjami z całego świata. 
Palma pierwszeństwa 
przypadła właśnie nam, 
czyli Wam. Najlepsi na 
świecie Słuchacze te-
raz mają najlepsze radio.  
Do usłyszenia.

TOMASZ DUDA
REDAKTOR NACZELNY
RADIA WROCŁAW

Elżbieta Osowicz – 
Na zdrowie

Dziennikar-
ka, która zaj-
muje się służbą 
zdrowia. Więk-
szość czasu spę-
dza w szpitalach, 
choć Jej samej nic nie dolega.  
Opowiada  zarówno o proble-
mach pacjentów jak i osiągnię-
ciach dolnośląskich lekarzy. 
Programu Eli pt „Radiowy Od-
dział Ratunkowy“ można po-
słuchać w każdy wtorek o 21:00, 
a newsów w serwisach inform-
cyjnych Radia Wrocław. 

Przemysław 
Gałecki – Pyta, 
bo lubi 

D z i e n n i -
karz politycz-
ny i nauko-
wy. Codziennie 

w Rozmowie Dnia Radia Wro-
cław o 8:30 odpytuje lokalnych 
polityków, ale też ludzi zwią-
zanych z gospodarką, kulturą 
czy nauką. Razem z Leszkiem 
Mordarskim jest wspótwórcą 
programu „Gadżety, Nowinki, 
Technologie“ – do posłuchania 
w każdy czwartek o 22:30. 

Dorota Czubaj 
– Miłośnicz-
ka dobrych 
wiadomości 

D z i e n n i -
karka zajmu-
jąca się spra-
wami społecznymi. 
Uwielbia rozmawiać z ludźmi. 
Najchętniej przekazuje dobre 
informacje. Jest wszędzie tam, 
gdzie dzieje się coś niecodzien-
nego, albo tam, gdzie trzeba po-
móc. Usłyszycie Dorotę w ser-
wisach informacyjnych Radia 

Wrocław i w „Godzinie z repor-
tażem” – w czwartki o 21:00. 

Piotr Kaszuwara – Reporter 
do zadań 
specjalnych 

Na co dzień 
zajmuje się 
sprawami są-
dowymi oraz 
tymi związa-
nymi z pracą policji 
i prokuratury. Opisywał warun-
ki pracy Ukraińców w Polsce, 
relacjonował zamieszki pod 
wrocławskim komisariatem 
czy konflikt w Teatrze Polskim. 
W czasie wolnym jeździ rela-
cjonować... konflikty 
zbrojne. 

Robert 
Skrzyński – 
Całe życie na 
boisku 

Sport to największa pasja 
Roberta, tu gwoli wyjaśnienia 
dodajmy, że nie chodzi o czyn-
ne jego uprawianie, a o relacjo-
nowanie. Bywał na najwięk-
szych światowych arenach, na 
najważniejszych  sportowych 
imprezach. Jego głos znają nie 
tylko Słuchacze Radia Wro-
cław, ale też widzowie sporto-
wych kanałów telewizyjnych. 
Jednym słowem – mistrz. 

Marek Waligó-
ra – Językowy 
terrorysta 

Jest po-
s t r a c h e m 
w s z y s t k i c h 
młodych radio-
wych reporterów. Jego umi-
łowanie do poprawnej pol-
szczyzny znajduje też ujście 
w programie „Język Polski“, 
którego jest autorem. Jego le-

gendarne już rozmowy z prof. 
Anną Dąbrowską do posłucha-
nia w każdy czwartek po godzi-
nie 22:00. W zimie przygotowu-
je serwis dla narciarzy „Szus“. 

Leszek Mor-
darski – 
Z historią 
za pan 
brat

A u t o r 
ra d i owe go 
cyklu „Stąd do 
Historii“ (codziennie 
o 6:50 i 17:20). O Dolnym Ślą-
sku wie wszystko i nie chodzi 
tylko o daty i wydarzenia. Zna 
niezliczoną liczbę ciekawostek 
i anegdot i co ważne potrafi 
o nich zajmująco opowiadać. 
Pasjonuje się też nauką. Na co 
dzień przygotowuje serwisy in-
formacyjne i drogowe. 
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Gdzie diabeł nie może tam 
radiowców pośle – tak 
w skrócie można opisać  
Reakcję 24, która na an-
tenie pojawia się od po-
niedziałku do piątku kilka 
minut po 12:00. W rolach 
głównych: Wy i Wasze 
sprawy, którymi zajmują 
się Małgorzata 
Majeran-Kokott 
i Marek Obszarny. 

Problemy ze śmieciami wo-
kół osiedla? A może kłopoty 
podatkowe, albo pilna potrzeba 
skorzystania z porady notariu-
sza lub nadzoru budowlanego? 
Jeśli tak to zapraszamy (z każ-
dym innym problemem też)! 
Dokładnie w południe przez 
pięć dni w tygodniu Małgo-
sia i Marek robią co mogą, by 
pomóc rozwiązać to, z czym 
nie możecie sobie dać rady. 
W studiu, przez godzinę do 
Waszej dyspozycji są goście: 
specjaliści i eksperci z różnych 
dziedzin - od podatków, edu-
kacji, bezpieczeństwa, służby 
zdrowia, prawa budowlanego, 
spadkowego czy alimentacyj-
nego. W Reakcji 24 możecie też 
porozmawiać z policjantami, 
strażakami czy strażą miejską. 
Regularnie program odwiedza-
ją też  włodarze dolnośląskich 

miast, jest więc okazja zain-
terweniować w ważnej sprawie 
lub po prostu zapytać o co tyl-
ko chcecie. 

Wiele załatwionych spraw 
już za nami. Udało się  m.in. 
przywrócić świadczenie 500 
Plus dla osoby, którą system 
niesłusznie wykluczył czy 
pomóc w zamianie mieszka-
nia komunalnego lokatorowi, 
który od lat bezskutecznie 
próbował przenieść się do tań-
szego w utrzymaniu „M”. Po-
sprzątaliśmy już wiele skwe-
rów, parków i ulic na całym 
Dolnym Śląsku, sprawiliśmy, 
że w miejscach szczególnie 
niebezpiecznych pomalowano 

pasy dla pieszych, udało nam 
się też przyspieszyć ukoń-
czenie kilku remontów czy 
zlikwidować dzikie parkingi 
samochodowe. Automatyczna 
sekretarka Reakcji 24 działa 7 
dni w tygodniu 24 godziny na 
dobę. Jeśli macie kłopot albo 
chcecie podzielić się dobrą 
wiadomością dzwońcie: 
71 391 00 00
lub piszcie:
reakcja24@radiowroclaw.pl 

Do usłyszenia! 

Reakcja 24 codziennie 
od poniedziałku do piątku 
od 12:00 do 13:00 

Nikt nie lubi dźwięku terkoczącego 
budzika i świadomości, że trzeba 
opuścić strefę komfortu, czyli łóżko. 
Prawdopodobnie dla każdego  5:00 
rano, to po prostu środek nocy. Ale 
w Radiu Wrocław o tej porze praca 
wre – poranny zespół, od dawna już 
na nogach, rozpoczyna misję: obu-
dzić Dolny Śląsk. 

Poznajmy się: Kasia Górna-Drze-
wosz, Tomek Sikora, Michał Kazulo 
i Bartek Tomczak – to właśnie nasze 
głosy słyszycie, jeśli jakimś cudem 
uda Wam się wstać o świcie. Michał 
i Bartek zaczynają równo o 5.00. Go-
dzinę później do głosu dochodzi Kasia 
i Tomek. Ale jeśli wydaje się Wam, że 
jedyne, co mamy do zaoferowania, to 
kilka ciepłych słów na Dzień Dobry, to 
jesteście w błędzie. 

Pościgajmy się z pociągiem

Nic tak dobrze nie robi z rana jak 
odrobina ruchu. Kasia (wielka mi-

łośniczka diet oraz czekolady i fry-
tek...)  postanowiła któregoś ranka 
spróbować swoich sił w wojsku. 
Pojechała  sprawdzić jak wygląda 
poranna musztra w Wyższej Szkole 
Wojskowej. Tomek (przeciwnik diet, 
wielki miłośnik czekolady i frytek...) 
dopingował koleżankę ze studia. Nikt 
nie wróżył sukcesu temu przedsię-
wzięciu (ostatecznie w wojsku trzeba 
biegać, podciągać się na drążku i ro-
bić pompki), a jednak. Kasia dostała 
propozycję wstąpienia do armii za-
ledwie po trzygodzinnym programie. 
Wszystkie swoje wyczyny relacjo-
nowała na żywo i do dziś twierdzi, że 
w te 180 minut schudła 2 kilogramy. 

Poranne programy prowadzili-
śmy już z Wałbrzycha, kiedy rozpo-
częto poszukiwania Złotego Pocią-
gu. Z pociągiem, ale już nie złotym, 
a aglomeracyjnym próbowaliśmy 
się też ścigać. Urządziliśmy zawo-
dy: kto pierwszy przejedzie z dworca 
na wrocławskim Wojnowie do stacji 
Wrocław Główny. W szranki stanęli 
też rowerzysta i kierowca. W pociągu 

Najpiękniejsze pałace, parki, 
szlaki turystyczne czy Rynki, 
ale także, najbardziej uro-
kliwe schroniska, miejskie 
zegary – te wszystkie miejsca 
w regionie możecie zwiedzić 
nie wychodząc z domu. Wy-
starczy, że włączycie Radio 
Wrocław w sobotnie południe, 
Filip Marczyński zabierze Was 
w podróż po 

Dolnym Śląsku w programie 
TOP 5.  

Filip (podróżnik z zamiłowa-
nia) wraz z reporterami Radia 
Wrocław, Dolny Śląsk zwiedzają 
już blisko półto-
ra roku. 

Byli pod ziemią – choćby w sztol-
niach, na region spoglądali też 
z góry, stając na najwyższych 
punktach widokowych. Wspinali 
się na górskie szlaki, przygląda-
li  fontannom, zwiedzali kościo-

ły, biblioteki, a nawet obiekty 
sportowe. Region poznawali 

jeżdżąc na rowerach, nar-
tach i żeglując. Ich wy-

cieczki to przede 
wszystkim 

rozmowy z miejscowymi bada-
czami, znawcami historii regionu 
oraz mieszkańcami. Nierzadko 
odkrywają przed Wami nieznane 
fakty o znanych miejscach, a spa-
cer po zwykłym muzeum potrafią 
zamienić w fascynującą przygo-
dę. Relacje z podróży usłyszeć 
możecie nie tylko na antenie, ale 
też przeczytać w Internecie.  Co 
ważne, to właśnie na stronie 

radiowroclaw.pl trwa głosowanie 
na, Waszym zdaniem, najlepsze, 
najładniejsze, najatrakcyjniej-
sze miejsca. TOP 5 – to program 
zarówno dla tych, którzy z domu 
ruszać się nie lubią, ale lubią dużo 
wiedzieć, jak i dla tych, którzy 
z podróży uczynili swoją pasję.

TOP 5 Radia Wrocław
w każdą sobotę od 12:00
do 16:00 

Andrzej Andrze-
jewski – Witaj 
Legnico! 

D z ie n n i ka r z , 
który pracuje 
w Legnicy i okoli-
cach. To Andrzej rela-
cjonuje to, co dzieje się w najwięk-
szym polskim holdingu KGHM, ale 
nie tylko. Jest też autorem opo-
wieści o historii Legnicy. Chętnie 
też opisuje codziene życie  miesz-
kańców swojego regionu. Zapalo-
ny audiofil. 

Piotr Słowiński – 
Witajcie w górach! 

D z i e n n i k a r z 
wiecznie w dro-
dze. Jeśli gdzieś 
akurat nie jedzie, 
to zapewne idzie lub 
płynie. Jest autorem wiadomości 
z Jeleniej Góry, Zgorzelca, Karpa-

cza czy Świeradowa. Nic mu nie 
umknie, bo kocha góry i zna tam 
wszystkich. Ostatnio tropił wilki, 
które pojawiły się w Karkono-
szach. Oprócz gór kocha także 
wędkarstwo. 

Barbara Szeligow-
ska – Wałbrzych od 
podszewki 

W i e l o l e t n i a 
dziennikarka Radia 
Wrocław. Zajmuje się 
przede wszystkim ży-
ciem kulturalnym i społecznym 
w Wałbrzychu i okolicach.  Zna 
miasto jak własną kieszeń. Czę-
sto zagląda do teatrów i muzeów.

Bartosz Szarafin 
– Reporter z Ko-
tliny 

D z i e n n i k a r z 
i n f o r m a c y j n y . 

Mieszka w Wałbrzychu, ale czę-
sto realizuje tematy z Kotliny 
Kłodzkiej. Zna problemy uzdro-
wisk i mieszkańców maleńkich 
wsi zgubionych gdzieś w górach. 
Uwielbia jazdę na rowerze, Zamek 
Książ i relacje na żywo. Dlatego 
często możecie usłyszeć Bartka 
w Reakcji24 lub w weekendo-
wych programach, gdzie rela-
cjonuje wydarzenia ze swojego 
regionu. 

Alicja Mikłaszewicz 
– Z Archiwum X 

Dziennikarka, 
która od lat przy-
gotowuje serwisy 
informacyjne Ra-
dia Wrocław, ale nie 
tylko. Jest autorką „Dźwiękowej 
Historii“. W każdy wtorek o 22:00 
można posłuchać archiwalnych 
nagrań, których radio ma tysią-

ce. Ala prezentuje je tematycznie, 
są więc historie o dolnośląskich 
szewcach, kolajarzach czy  waż-
nych wydarzeniach z regionu. 
Przygotowuje też niedzielną wie-
czorynkę dla dzieci. Zapraszamy 
o 19:00. 

Michał Kazu-
lo - Kolekcjoner 
gwiazd

D z i e n n i k a r z 
muzyczny i wy-
dawca internetowy. 
W każdą sobotę od 16:00 rozma-
wia z największymi gwiazdami 
nie tylko polskich scen. Ostat-
nio prezentował wywiad z Edem 
Sheeranem. Usłyszeć Michała 
możecie też w każdą środę od 
18:00. Tam też ma zacnych gości 
np. znanych stand up’erów. Jego 
najwiekszą pasją jest... radio. 

Bartosz Tomczak – 
Sportowy raper

D z i e n n i k a r z 
sportowy, choć 
nie tylko. Możecie 
usłyszeć go w tygo-
dniu o 5:00 rano, ale też 
w ciągu dnia, kiedy przygotwuje 
serwisy sportowe. Ulubiona dys-
cypilna: koszykówka. To Bartek 
ogłaszał mistrzostwo Polski  Ślę-
zy Wrocław. Ulubiona muzyka: 
rap i hip-hop. Próbował nawet 
swoich sił w tym biznesie. Została 
mu po tym niewiarygodna umie-
jętność rymowania z głowy. 

Joanna
Łukaszewska
 – Wiadomości 
skrojone na miarę 

Pracuje jako 
wydawca wiado-
mości. Możecie usłyszeć 

Radio Wrocław w (re)akcji Budzimy Dolny Śląsk!

Dolny Śląsk zawsze na TOPie! 

Muzyczne mieszanki – to 
specjalność Łukasza. Muzyka, 
kórą prezentuje, porywa do tań-
ca albo wywołuje lawinę wspo-
mnień. Co ważne, w jego słu-
chawkach grają przeboje, którą 
lubią wszyscy. Tylko w Retro 
Party usłyszycie hity wszech 
czasów, począwszy od lat pięć-

KTO STOI ZA AUDYCJAMI RADIA WROCŁAW?

Party w rytmach retro
Kiedy przychodzi piątkowy wieczór i dochodzi do 
nas, że oto zaczyna się weekend, to już nic nie stoi na 
przeszkodzie by włączyć Radio Wrocław i posłuchać 
starych, dobrych i co najważniejsze znanych prze-
bojów. Co tydzień serwuje je Łukasz Basta. 



siedział Tomek i... przegrał. 
Poranny zespół Radia Wrocław 

budził Was już z piekarni, z parku 
w dzień wagarowicza, znad jezior, 
z gór i chyba tylko nad morzem nas 
jeszcze nie było (ale się wybierze-
my).  

Informacje, humor i muzyka 

Poranek, to jednak nie tylko 
dobra zabawa. W czasie trwania 
programu co kwadrans dostanie-
cie najświeższe informacje z dol-
nośląskich dróg. Powiemy Wam 
też o wszystkim, co dzieje się w re-
gionie. Nasi reporterzy są wszędzie 
i wiedzą wszystko. Bez względu na 
to, o której wstajecie, na pewno to 
właśnie w Radiu Wrocław dowie-
cie się jaka jest i będzie pogoda. 
Od poniedziałku do piątku o 8:30 
możecie też posłuchać Rozmowy 
Dnia. Naszymi gośćmi są polity-
cy, samorządowcy, ludzie kultury, 
naukowcy oraz eksperci z prze-

różnych dziedzin. To wszystko zaś 
przy dźwiękach energetyzującej 
muzyki, którą znacie i takiej, którą 
poznajecie dzięki nam. 

To co? Dzień Dobry, słyszymy się 
o 5:00 ;)) 

Poranek z Radiem Wrocław 
codziennie od poniedziałku
do piątku od 5:00 do 9:00

Jej głos zarówno w serwisach in-
formacyjnych jak i drogowych. 
Zaraża optymizmem. Wielka 
miłośniczka krawiectwa. Kreacji 
sporządzonych własnoręcznie 
zazdroszczą Asi wszyscy.

Gregor Niegowski 
–  Drogę Wam 
wskaże 

D z i e n n i k a r z 
sportowy (były 
tenisista), wydawca  
internetowy oraz serwisów infor-
macyjnych i drogowych. To Jego 
głos bardzo często prowadzi Was 
po dolnośląskich drogach. Pasja 
do ulicznych  zatorów sprawiła, że 
dorobił się przezwiska Gregorek-
-gdzie-jest-korek? 

Dagmara Chojnac-
ka – Recenzent na 
schwał

Dziennikarka wybitnie kultu-
ralna. Ulubienica moli książko-
wych i teatromaniaków. Zawsze 
ma swoje zdanie i tym zjednała 
sobie serca Słuchaczy. Szczerze 
opowiada o nowościach wydaw-
niczych i premierach teatralnych. 
Jest cotygodniowym gościem 
Marka Obszarnego w „Markowej 
Niedzieli“ od 14:00. 

Grzegorz Chojnowski  
-   Kultura wysoka

Szef Radia 
Wrocław Kul-
tura i Redaktor 
Naczelny „Emo-
cji“, które właśnie 
czytacie. Dziennikarz kulturalny, 
fachowiec od teatru i muzyki po-
ważnej. W Radiu Wrocław może-
cie posłuchać Grzegorza w każ-
dy wtorek i czwartek o godzinie 
20:00 oraz w niedzielę o 22:00. 

Adam Barański – 
Mówi, bo lubi 

Dziennikarz ser-
wisów informacyj-
nych i drogowych 
Radia Wrocław. 
Wielką wagę przywią-
zuje do szczegółów -  ważny jest 
każdy detal. Uwielbia bieganie i... 
jazdę na motorze, dlatego często 
usłyszycie Adama w  wiadomo-
ściach drogowych. 

Marta Malinowska 
– Uzależniona 
od muzyki 

D z ie n n i ka r ka 
muzyczna. W Ra-
diu Wrocław możecie 
ją usłyszeć we wtorki i czwartki 
po godzinie 18:00. Żaden gatunek 
nie jest jej obcy – kocha zarówno 
funk, hip-hop, jazz, ale i popowe 
rytmy. Jest także  prezenterką 

Radia Wrocław Kultura. W środy 
od godziny 21:00 prowadzi pro-
gram Rytm Ulicy. 

Michał Kwiatkow-
ski – Jego serce, to 
jest muzyk 

Prezenter mu-
zyczny – kocha 
wyzwania i  wywia-
dy z muzykami. Przed mikrofon 
zaprasza  artystów nieoczywi-
stych i inspirujących. Przykład? 
Proszę bardzo: Julio Iglesias, Ad-
rian Belew, Henry Rollins, Glen 
Hansard, Pat Metheny, Ravi Col-
trane, Dave Lombardo, Julia Hol-
ter, itd., itd.... 

Krzysztof 
Majewski 
– Kinomaniak 

K r z y ś k a 
można spotkać 

najczęściej w dwóch miejscach – 
albo w radiu,  albo w kinie. W duży 
ekran wpatruje się właściwie 
przez większość swojego wolne-
go czasu, a usłyszeć go możecie 
nie tylko w Radiu Wrocław (pro-
gram „Domówka” w sobotę od 
19:00), ale też w Radiu Wrocław 
Kultura w programie „What’s in 
the box?” w każdy piątek od 16:00. 

Wojciech Janicki 
- Czuły dotyk 
głosu

Chciał być le-
karzem, ale zo-
stał dziennika-
rzem muzycznym. 
Umila Wam czas kiedy jesteście 
już np. w pracy. Wyjątkowo ciepły 
głos Wojtka usłyszycie w „Kul-
turalnym Przedpołudniu Radia 
Wrocław” codziennie od ponie-
działku do piątku od 9:00 do 12:00.

Gotować nie każdy lubi, 
umie i chce, ale  jeść 
i o jedzeniu słuchać lubi 
prawdopodobnie  każdy. 
A wszystkie te rzeczy naj-
lepiej w Radiu Wrocław robi 
Michał Hamburger, w końcu 
nazwisko zobowiązuje.... 

Gdzie najlepsze lody 
w regionie? – Michał jednym 
tchem wymienia lodziarnie 
w kilkunastu miejscach Dol-
nego Śląska. Wie też, gdzie 
najlepsza włoska kuchnia, 
gdzie polska, a gdzie warto 
wybrać się na chińszczyznę. 
Nie wiadomo dokładnie ile zna 
przepisów, 
ale wia-
domo, że 
re c e p t u r y 
p o c h o d z ą 
zarówno od 
k u c h a r z y 
z n a n y c h 
z pierwszych stron gazet i  te-
lewizji, jak i od tych, którzy   ze 
swoim kulinarnym „ja” bali się 
opuścić własną kuchnię. Tych 
drugich Michał  ośmiela i  roz-
sławia często naprawdę nieco-
dzienne dania ich autorstwa. 
Gośćmi programu „Hamburger 
na Śniadanie” byli już: Robert 
Makłowicz, Piotr Bikont, Piotr 
Kucharski, Beata Śniechow-
ska, Justyna Słupska Karta-
czowska. Do programu wpa-
dali też Adam Nowak z „Raz, 
Dwa, Trzy” czy Jerzy Dudek – 
znany bramkarz. 

Wielki świat to jedno, ale 
codzienne gotowanie nie jest 
Michałowi obce. Udręczonym 
codzienną  rutyną, podpowia-
da jak ze zwykłych placków 
zrobić niebanalne i jak przy-
rządzić ziemniaki na 15 róż-
nych sposobów, tak by było 
szybko i niedrogo. Nic, tylko 
palce lizać..... 

„Hamburger na śniadanie” 
w każdą sobotę od 8:00 do 
12:00 

Budzimy Dolny Śląsk! Jak  śniada-
nie to tylko
z Hambur-
gerem 

Muzyczne mieszanki – to 
specjalność Łukasza. Muzyka, 
kórą prezentuje, porywa do tań-
ca albo wywołuje lawinę wspo-
mnień. Co ważne, w jego słu-
chawkach grają przeboje, którą 
lubią wszyscy. Tylko w Retro 
Party usłyszycie hity wszech 
czasów, począwszy od lat pięć-

dziesiątych, na najnowszych 
skończywszy. Sympatycy polskiej 
muzyki nie bedą zawiedzeni, bo 
Łukasz serwuje dużo rodzimych 
produkcji. I nie chodzi tu tylko 
o Lady Pank, Bajm czy Perfect. 
Usłyszeć możecie też m.in  An-
drzeja Rybińskiego, Trubadurów, 
Adriannę Biedrzyńską w duecie 

ze Zbigniewem Zamachowskim 
śpiewających „Czy te oczy mogą 
kłamać“. Cytując słowa Wojciecha 
Gąsowskiego, który śpiewał „gdzie 
się podziały tamte prywatki“, 
podpowiadamy: te najlepsze są 
w Radiu Wrocław. 

Retro Party w każdy piątek: 
od 18.00 do 22:00

Satyryczny
Odcinek
Radiowy

Humor, tak jak i piosenka, jest 
dobry na wszystko. Jego nie-
skończone pokłady mają Magda 
Bajor i Piotr Pietraszek. To oni 
każdego popołudnia nie tylko 
wprawiają Was w dobry nastrój, 
ale też nawigują w korkach. 
Uwaga -  to właśnie w tym 
programie możecie wygrać bak 

paliwa! 

Złośliwi twierdzą, że Magda 
i Piotrek zawsze są w dobrych hu-
morach, bo nie muszą rano wsta-
wać do pracy. Fakt, zaczynają po 
południu, ale się 
nie oszczędza-
ją. Kiedy Wielka 
Brytania posta-
nowiła opuścić 
Unię Europejską, 
autorzy SOR-u 
pojechali do Ląd-
ka, bo... „nie ma 
takiego miasta 
Londyn“ (cytat 
z filmu „Miś”). Lu-

bią też pomagać. Ostatnio prowadzili 
program z Rakowa, gdzie jest schro-
nisko dla bezdomnych zwierząt. Od 
wielu miesięcy niestrudzenie roz-
dają też bak paliwa.  Przy tej okazji 

namawiają Was do nietypowych 
zwierzeń. Jeden ze Słuchaczy przy-
znał na antenie, że przez długi czas 
jadł pochłaniacz do wilgoci doda-
wany do orzeszków myśląc, że to 

przyprawa. Co zrobić, by 
wygrać bak? Wystarczy 
słuchać radia i... wysłać 
do nas selfie z  radiowym 
atrybutem. Czekamy 
pod adresem studio@
radiowroclaw.pl lub na 
radiowym  facebooku. 

SOR od poniedziałku 
do piątku od 15:00 do 
18:00

KTO STOI ZA AUDYCJAMI RADIA WROCŁAW?




