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14 lutego minęła 85. rocznica emisji w polonijnym eterze programu
radiowego „Polska w muzyce, pieśni i słowie” założonego w 1933 roku przez
nestora polonijnego dziennikarstwa radiowego, śp. Adama
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Relacja Andrzeja Baraniaka

„72 lata program ten prowadził bez przerwy mój mąż Adam Grzegorzewski. W okresie
międzywojennym za pośrednictwem radia propagował naukę
języka polskiego. Po wojnie prowadził liczne akcje pomocowe.
Wspomagał sierociniec dla dzieci niewidomych w
Tarchominie, Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Jagielloński,
Katedrę Morską w Gdańsku i wiele innych przedsięwzięć. Był
patriotą i wielkim Polakiem. Pracował dla Polonii i pracował
dla Polski” – powiedziała w przededniu rocznicy pani Maria, która

od 2004 roku kontynuowała samodzielnie dzieło swojego świętej pamięci męża.

Adam Grzegorzewski urodził się 26 maja 1911 roku w Warszawie. Jego ojciec Jan, gdy Adam
miał 14 miesięcy, zmuszony był uciec do Ameryki chroniąc się w ten
sposób przed wcieleniem do carskiego wojska. Jako kilkunastoletni
chłopak Adam połknął dziennikarskiego bakcyla. Kolportował
związane ze stronnictwem Józefa Piłsudskiego pismo „Robotnik, gdzie
przed ucieczką do Chicago pracował jego ojciec. Po 12 latach Adam
wraz z siostrą dołączył do ojca, który w Wietrznym Mieście pracował w
polonijnej prasie. W 1925 roku dojechała mama. Rodzinne szczęście nie trwało jednak długo. 3
lata później na zapalenie płuc zmarł Jan Grzegorzewski i siedemnastoletni wówczas Adam

Grzegorzewskiego. Dzień później realizująca audycję Maria Grzegorzewska
poinformowała radiosłuchaczy o zakończeniu emisji.
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musiał zrezygnować z nauki w ówczesnym Kolegium Związku Narodowego Polskiego w
Cambridge Springs w Pensylwanii i zająć się zarabianiem na życie. 14 lutego 1933 roku
zadebiutował programem radiowym „Quo Vadis”. 11 lat później rozpoczął nadawanie audycji
dla młodzieży.

Na antenie uczył języka polskiego. W 1955 roku rozpoczął emisję programu „ Polska w muzyce,
pieśni i słowie”, którą od 1989 zaczął nadawać ze stacji WCEV 1450 AM, na której program był
realizowany do minionego czwartku. W uznaniu zasług dla zachowania języka polskiego na
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POWIĄZANE TEMATY:

obczyźnie i promowania kultury polskiej został odznaczony przez prezydenta wolnej Polski
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia RP. Odszedł nagle we wrześniu 2004 roku.

„Po jego śmierci ja kontynuowałam to dzieło. Jestem bardzo wdzięczna tym wszystkim,
którzy byli zawsze bardzo blisko mnie i służyli mi pomocą” – powiedziała Maria
Grzegorzewska.

Andrzej Baraniak 
abaraniak@radiodoen.com

Źródło: Inf. własna 
Zdjęcie i rep.: Andrzej Baraniak

ANDRZEJ_BARANIAK# POLONIA# RADIO# WSPOMNIENIA# WYDARZENIA#

Nie daj się zamknąć w poczuciu krzywdy
i wyrzutach sumienia. Przekraczaj swoje
ograniczenia.

NASTEPNE

 Pomóżmy naszemu dziecku się uczyć
tak żeby nie przekreślić całego życia.
Dobre rady psycholog
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