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Świętujemy i pracujemy. Studio Radia Opole z okazji
Światowego Dnia Radia nadaje z Kędzierzyna-Koźla [DUŻO
ZDJĘĆ, FILM]
13 lutego po raz 7. obchodzony jest Światowy Dzień Radia. Celem ogłoszonego przez UNESCO w
2011 roku święta jest promowanie radiofonii i podkreślenie jej znaczenia we współczesnej historii.
Z tej okazji do godziny 20.00 nasze radiowe studio nadaje z Kędzierzyna-Koźla. W galerii
'Odrzańskie Ogrody' można spotkać nie tylko dziennikarzy Radia Opole, ale również techników i
pracowników działu internetowego. W dniu święta radia chcemy pokazać Państwu naszą pracę od
kuchni.
- Halo, tu wóz, łączymy się ponownie z Kędzierzynem-Koźlem – mówi Wiesław Kolbusz.
Odpowiada mu Agnieszka Wawer-Krajewska: Halo, tu studio plenerowe i w naszym studiu kolejny
gość – Tomasz Radłowski, główny organizator mistrzostw świata psich zaprzęgów.<br /> <br /> Dzisiaj, w Światowym Dniu Radia, nie tylko nas słychać w radioodbiornikach, ale również nas
widać, zarówno na naszej stronie www, jak i na Facebooku, a oprócz tego rozpoczęliśmy naszą
działalność na Instagramie, zatem zapraszamy do śledzenia nas – mówi Barbara Więcek z działu
internetowego. <br /> <br /> - Po stronie technicznej jest to bardzo duże wyzwanie, dlatego jest
tutaj aż 10 osób. Mamy jeden wóz transmisyjny, dwa duże wozy ze sprzętem, jeden wóz typowo
reporterski – wyjaśnia Tomasz Turba, administrator sieci komputerowej w Radiu Opole. <br />
<br /> A życzenia dla radia złożyły nam mieszkanki Kędzierzyna-Koźla: żebyście mieli masę
słuchaczy, żeby słuchalność i słyszalność była na 100%. Wszystkiego dobrego!<br /> <br />
Historia światowej radiofonii sięga 1901 roku, kiedy to po raz pierwszy fale radiowe przemierzyły
Atlantyk. Polskie Radio ma 93 lata - pierwsza próbna audycja została wyemitowana w 1925 roku.
<br /> <br /> Radio Opole w tym roku świętować będzie 66. urodziny. Jego historia sięga 1952
roku, kiedy uruchomiono Ekspozyturę Polskiego Radia w Opolu z siedzibą w budynku przy ul.
Zajączka 5. Program lokalny trwał wówczas 15 minut. W 1955 podjęto decyzję o przekształceniu
Ekspozytury Polskiego Radia w Opolu w Rozgłośnię Regionalną Polskiego Radia. Za datę narodzin
Radia Opole przyjęło się 26 listopada. Ustalił ją w 1999 roku Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy.
<div><br /> </div>Dziś Radio Opole nadaje 24 godziny na dobę i to na dwóch kanałach
równocześnie! <div><br /> </div>W dniu święta zachęcamy do odwiedzenia galerii Odrzańskie
Ogrody w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie ze studiem plenerowym będziemy do godziny 20.00.
Rozmowy z gośćmi i cała realizacja audycji jest transmitowana także na naszej stronie
internetowej.

