
Chillizet. Stacja Chillout. 

 

NOWE AUDYCJE OD 6 LIPCA 2020: 

 

 

1. ŚNIADANIE DO ŁÓŻKA – w tygodniu od 7:00 do 10:00 

Luksusowe pasmo poranne Chillizet – niespieszne i relaksujące trzy 

godziny w towarzystwie wyspanej Dominiki Biegańskiej. Codzienna 

dawka inspiracji na resztę dnia: kulturalni goście, niebanalne 

aktualności, multimedialna interakcja ze słuchaczami i wysublimowana 

atmosfera podanego do łóżka śniadania, smakowicie doprawionego 

szczyptą chilli. 

 

2. KULTUROWSKI W CHILLIZET – w tygodniu od 10:00 do 13:00 

Bardzo kulturalne pasmo Rafała Turowskiego: autorska kompozycja 

spostrzeżeń, analiz i rekomendacji, okraszona przenikliwym 

komentarzem i zaskakującą pointą. Wciągająca atmosfera zdrowego 

dystansu i życzliwej ironii, oparta na błyskotliwości, wiedzy i 

guście prowadzącego. Motywy przewodnie: teatr, życie kulturalne, 

turystyka, podróże, muzyka. 

 

3. FLOWER BAUER W CHILLIZET – w tygodniu od 13:00 do 16:00 

Klimatyczne pasmo popołudniowe Magdy Bauer. Codzienna dawka ulotnego 

piękna, międzyludzkiej życzliwości, uniwersalnych wartości i 

najlepszych wzorców różnorodnych dziedzin sztuki życia. Motywy 

przewodnie: sztuka, literatura, filozofia, przyroda, duchowość, styl 

życia, społeczeństwo, trendy. 

 

4. DAGMARATON W CHILLIZET – w tygodniu od 16:00 do 19:00 

Popołudniowe pasmo pełne dobrej energii i naturalnego entuzjazmu 

Dagmary Kowalskiej. Porywający i interaktywny maraton pomysłów, 

pasji i propozycji rozmaitych aktywności w dobrym tonie. Wysoka 

kultura fizyczna, nieskrępowana ekspresja, empiryzm, słyszalny 

uśmiech i ponadprzeciętna radość życia. Motywy przewodnie: hobby, 

sport, ruch, taniec, sztuki performatywne, innowacje, multimedia, 

technologie, styl. 

 



5. SAME PRZYJEMNOŚCI W CHILLIZET – w tygodniu od 19:00 do 21:00 

Wieczór to idealny czas na przyjemne spotkanie i wciągającą rozmowę 

z ciekawym gościem w Chillizet. „Same przyjemności” to codzienne 

wywiady Iwony Kutyny z przedstawicielami rozmaitych dziedzin 

kultury, skupione na dobrze rozumianym hedonizmie, zmysłowym 

odbiorze świata i inspirujących sposobach na osiąganie życiowej 

satysfakcji.    

 

6. KRULEWICZ W CHILLIZET – w środy od 21:00 do 23:00 

Autorska audycja artystyczno-obyczajowa Macieja Ulewicza. Dwie 

godziny wypełnione ekscentryczną osobowością prowadzącego i jego 

odważnym spojrzeniem na świat sztuki i obyczajów. Subiektywny wybór 

muzyki, spotkania z artystami wszelkich dziedzin, brawurowe 

komentarze do spraw bieżących. Prawdziwy radiowy late-night-show!  

 

7. CHILLIZET BUSINESS LOUNGE – w soboty i niedziele od 8:00 do 10:00 

Nowa, weekendowo-poranna formuła autorskiej audycji Kuby Sito o 

biznesie, finansach i ekonomii, przeznaczona tak dla 

profesjonalistów, jak i amatorów. Dwugodzinna krynica wiedzy o 

rozpędzonych mechanizmach gospodarczych w kraju i na świecie, 

rozmowy z ekspertami, porady i objaśnienia – jak się odnaleźć i 

wypracować zysk w zawiłym i dynamicznie zmieniającym się świecie 

wielkich pieniędzy.  

 

7. PLAC ZABAW – w soboty od 10:00 do 12:00 

Weekendowa audycja Magdy Bauer przeznaczona dla rodziców: dwie 

godziny najciekawszych pomysłów na twórcze i zajmujące aktywności 

międzypokoleniowe. Przegląd literatury dziecięcej, młodzieżowych mód 

i sprawdzonych sposobów na zapewnienie kulturalnej rozrywki dla 

najmłodszych słuchaczy Chillizet.  

 

 

8. BRYKI AGATY W CHILLIZET – w soboty od 12:00 do 13:00 

Lekka, wakacyjna audycja literacka Agaty Passent. Jej Bryki to seria 

autorskich, satyrycznych i przenikliwych streszczeń kanonu 

najważniejszych, nie tylko szkolnych lektur obowiązkowych. Godzina 

inteligentnej rozrywki w sam raz na sobotnie południe.  



 

9. BRYKI DAGMARY W CHILLIZET – w soboty od 13:00 do 16:00 

Audycja motoryzacyjna Dagmary Kowalskiej. Trzy godziny w radiowym 

salonie, warsztacie i stacji obsługi pojazdów. Dynamiczny, 

weekendowy przewodnik po najciekawszych technologiach, 

nieprzeciętnych osiągach i imponujących parametrach. Pasjonujące 

spotkania z mistrzami kierownicy i czuła pielęgnacja kultury ruchu 

drogowego. 

 

10. TRZECIA PLANETA OD SŁOŃCA – w soboty od 16:00 do 19:00 

Audycja Jeremiego Pedowicza, popularyzująca wiedzę i właściwe 

reakcje na postępujące zmiany klimatyczne na ziemi i wynikające z 

nich dla ludzi konsekwencje. Popołudniowe pasmo dla planety – 

magazyn ekologiczny promujący szacunek wobec potęgi natury.  

 

11. CHILLI ZJEDZ – w niedziele od 10:00 do 13:00 

Niedzielna audycja kulinarna. Jeremi Pedowicz wraz ze słuchaczami 

Chillizet odkrywa nowe smaki, próbuje swoich sił w kuchni, poznaje 

najciekawsze historie gastronomiczne, rozmawia z mistrzami kuchni i 

wielowątkowo definiuje postać współczesnego smakosza. Trzy 

okołopołudniowe godziny pobudzające apetyty i kształtujące kulinarne 

gusta.  

 

12. BIBLIOTEKA RADIOWA – w niedziele od 13:00 do 15:00 

Dobrze znana audycja Agaty Passent – „Passent Pasuje” w nowej 

oprawie. Biblioteka Radiowa Chillizet to weekendowe miejsce 

popołudniowych spotkań i rozmów z wybitnymi twórcami literatury 

współczesnej. Magazyn ważnych książek dla wymagających czytelników.  

 


