
Radio „Znad Wilii”: 22 lata razem
zw.lt /wilno-wilenszczyzna/radio-znad-wilii-22-lata-razem/

W 1992 r., kilka lat po odzyskaniu niepodległości, został nadany pierwszy sygnał Radia „Znad Wilii”, po
czym rozgłośnia na stałe zagościła w polskich domach. Od samego początku stawialiśmy na promocję
polskiej kultury i muzyki. Temu przesłaniu pozostaliśmy wierni i nadal na naszych play listach dominują
polskie piosenki. Będąc radiem nowoczesnym i europejskim, nie zapominamy o najnowszym dorobku
zachodnich twórców muzycznych. Z perspektywy lat rozumiemy, że wybrana przez nas droga była
słuszna, czego najlepszym dowodem są statystyki. Średnio, tygodniowe audytorium naszego radia
wynosi 80 tysięcy osób.

Rozumiejąc, że przyszłość należy do internetu, przed rokiem uruchomiliśmy portal informacyjny zw.lt,
który w szybkiej i przystępnej formie informuje o najważniejszych wydarzeniach z Litwy i ze świata.

Na naszej stronie internetowej można posłuchać radia online. Dlatego przesadnym nie będzie
stwierdzenie, że Radio „Znad Wilii” dociera do najdalszych zakątków naszej planety.

Radio „Znad Wilii” to jednak nie tylko muzyka i rozrywka, to również prężny serwis informacyjny.
Wiadomości są nadawane przez 7 dni w tygodniu. Słuchając naszego radia, odbiorca ma całe
spektrum życia z politycznego i społecznego na Litwie.

Będąc polskim radiem i czując mocną więź z naszą macierzą, informujemy słuchaczy o
najważniejszych wydarzeniach w Polsce.

„Głos Wileńszczyzny” codziennie informuje o sukcesach i problemach Polaków mieszkających w
rejonach wileńskim, solecznickim, trockim czy święciańskim.

W „Salonie Politycznym” goszczą ci, którzy na co dzień decydują o naszym losie. Litewscy politycy
niejednokrotnie podkreślali, że ta audycja jest jednym z najlepszych narzędzi, w dotarciu do Polaków
na Litwie.

Na bieżąco informujemy o wydarzeniach gospodarczych i inicjatywach kulturalnych. W tym roku na
naszej antenie pojawiły się cykle o Donelaitisie, Słowackim oraz Kraszewskim. Miłośnicy kina każdego
tygodnia otrzymują dawkę o dokonaniach polskich kinematografach.

Ostatnio dużą popularnością cieszy się program publicystyczny „Szósty dzień tygodnia”, w którym
znani politolodzy i dziennikarze komentują najbardziej jaskrawe wydarzenia tygodnia w kraju i na
świecie.

Nie zapominamy o naszych młodych słuchaczach, to im są poświęcone projekty „Szkoła w plecaku”
oraz „Radiożercy”.

Żyjemy w realiach wolnego rynku, dlatego warto kilka słów dodać o naszych sponsorach. Od lat
pomyślnie współpracujemy z PZU i LOTOS. Dzięki nim może urozmaicić nasz program. Wysoko
cenimy współpracę z naszym wieloletnim partnerem Polskim Radiem. Współpraca w zakresie
wymiany informacjami oraz szkoleń dziennikarzy jest bezcenna.

Wśród naszych partnerów są Samorząd Rejonu Wileńskiego, Samorząd Rejonu Solecznickiego,
Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Instytut Polski w Wilnie.

Dziękując naszym słuchaczom za obdarzenie nas zaufaniem, obiecujemy, że nie spoczniemy na
laurach i dołożymy wszelkich starań, aby nasza oferta w przyszłości stała się jeszcze bardziej bogata,
ciekawa i różnorodna!
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