
Trans World Radio Polska
– pierwsze radio biblijne 

w Polsce

Misją TWR jest wypełnienie  
nakazu Pana Jezusa Chrystusa,  

aby czynić uczniami wszystkie narody, 
głosi więc „Całe Słowo całemu światu”.

Impuls TWR Polska jest partnerem
w tej misji.

KONTAKT:
Stowarzyszenie Chrześcijańskie  

„Impuls” Trans World Radio Polska
ul. Kłodnicka 2,

54 – 217 Wrocław, Polska

telefon:
+48 601 400 892

e-mail:
korespondencja@twrpolska.org

Internet:
www.twrpolska.org

Facebook:
Impuls Trans World Radio Polska

TAK WIELE OSÓB MNIE NIE ZNA
RAZEM MOŻEMY TO ZMIENIĆ!

PRZYŁĄCZYSZ SIĘ?

PROGRAMY SĄ EMITOWANE:

na falach średnich:
1467 kHz (godz. 21:45-22:15)

– w Internecie:
www.twrpolska.org

www.ttb.twr.org
www.twr360.org

Starsze audycje  
dostępne są w archiwum

na stronie internetowej 

www.twrpolska.org



Jest polskim partnerem  
misji międzywyznaniowej Trans World Radio, 
nadającej audycje w ponad 230 językach 
i dialektach. 

PROGRAMY RADIA KONTAKT ZE SŁUCHACZAMI

„Wiara tedy jest  
ze słuchania, a słuchanie 
przez Słowo Chrystusowe” List do Rzymian rozdz.10 wiersz 17

Dla wielu słuchaczy nasze audycje  
są jedynym kontaktem  
z żywym Słowem Bożym. 

Ten problem mają osoby starsze, schorowane, 
a także więźniowie. Słuchają nas też Polacy na 
emigracji.

Impuls Trans World Radio Wędrówka przez Biblię 
Pasjonująca podróż przez wszystkie księgi 
Biblii, tłumacząca księgi Starego Testamentu 
w świetle Nowego i naszych czasów. 

Żywa wiara
Kilku autorów rozważa prawdy biblijne
w kontekście otaczającej nas rzeczywistości.

Droga do Boga
Autorski program Józefa Brandysa. 
Wykłady biblijne i tradycyjna muzyka
przemawiają do starszego pokolenia.

Sedno
Kazania Charlesa Stanley’a,  
biblijne refleksje nad drogą i celem życia. 

Przyjaciele
Program uczy dzieci relacji w rodzinie
chrześcijańskiej.

Głos Ewangelii
Audycje Fundacji „Głos Ewangelii”.

Korespondentom służymy pomocą 
w sprawach wiary i problemów życiowych.

Wiele osób pisze lub dzwoni do nas od lat, 
jak do osób bliskich, zainteresowanych ich 
życiem.

Z listów słuchaczy:

„Pragnę gorąco podziękować za wspaniałe 
audycje radiowe, które pomagają mi 
żyć, ponieważ już piąty rok nigdzie 
nie wychodzę, bo nie mogę chodzić. 
Dzięki waszym audycjom jeszcze się nie 
załamałam. Bóg Wam zapłać.”


