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„ I n d e x ” ?

P O R Z Ą D K I

czyli 6 Kwadransów z Odkurzaczem
„Dwa głosy, sześć kwadransów, Gośka i Edyta
zapraszają na Muuuuzyczne Porządki czyli sześć
kwadransów z odkurzaczem. Półtorej godziny
z muzyką lat 60-tych i 70-tych. W każdą niedzielę
między godziną 13.15 a 14.45”.
W ten oto sposób co tydzień na radiowej fali 96 FM czyli prościej mówiąc w Radiu Index - Edyta Kołodenna
i Małgorzata Ratajczak wraz z rzeszą stałych i sporadycznych, młodszych i starszych słuchaczy wyruszają
w podróż w lata 60-te i 70-te. Co tydzień usłyszeć można
te bardziej znane, jak również te zupełnie zakurzone
piosenki z górnej półki. Audycja ma swój porządek - jak
na Muzyczne Porządki przystało. Zawsze na początku
wybrzmiewa hymn - piosenka, która świetnie oddaje
klimat tamtych lat - „Gdzie się podziały tamte prywatki” Wojciecha Gąssowskiego. Po tym wstępie emitowana jest tzw. „odkurzona dziesiątka” - czyli lista przebojów. Prócz dziesięciu piosenek z listy są również propozycje do kolejnej audycji. W międzyczasie trwa konkurs.
Pytania obejmują wszystko, co może dotyczyć muzyków, piosenek i filmów z „tamtej epoki”.
W związku z tym, że nasza audycja ma już 4 lata
z niewielką górką, mogłyśmy przez ten czas sprawdzić
kompetencje naszych konkursowiczów i powołać do
życia MAŁĄ MENSĘ MUZYCZNYCH PORZĄDKÓW.
Tu nie może się znaleźć ani nikt przypadkowy, ani też
nie do końca znający się na temacie. Dlatego, jak do tej
pory, w tej zacnej „organizacji” jest tylko jedna osoba –
Wojciech Adamczewski czyli nasz PAN WOJTEK, bez
pomocy którego czasami ciężko byłoby rozstrzygnąć
spory dotyczące poprawności odpowiedzi. Dlatego Pana
Wojtka nazwałyśmy również Głównym Arbitrem. Co
tydzień układa on pytania dla słuchaczy - istne rodzynki. Nie dość, że są one wierszowane, to czasami tak
trudne, że słuchacze mają nie lada problem, aby udzielić
prawidłowej odpowiedzi.
Musimy się pochwalić jeszcze jedną niesamowitą osobą, która uświetnia audycję swoimi płytami i nagraniami, wręcz unikatami. To KRZYSZTOF, który od kilku
miesięcy co tydzień dzwoni do nas z NOWEGO YORKU. Tak, Krzysztof wyjechał za ocean, ale o nas nie
zapomniał i zamiast w niedzielę o 6.00 rano smacznie
spać, on wstaje po to, by przekazać nam pytania dla
słuchaczy, zaprezentować ciekawe nagrania, tzw. „Perełki”, oraz nowości i pozdrowienia z odległych Stanów
Zjednoczonych. Przedostatnią częścią audycji jest „Sentymentalny koncert życzeń”. Każdy, czy to z jakiejś
okazji, czy ot tak po prostu, może zadzwonić i zamówić
piosenkę (tylko i wyłącznie z lat 60 lub 70). Jeśli usłyszycie utwór Urszuli Sipińskiej „Gdzie ten świat 60 lat”,
oznacza to, że właśnie emitowana jest ostatnia piosenka
w tej audycji. Następne Muzyczne Porządki już za ty-
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dzień - w niedzielę. Ale tym wszystkim, którzy kochają
taką muzykę proponujemy posłuchanie „Kwadransa
z Odkurzaczem” od poniedziałku do piątku o godz.
11.30.
Z naszą audycją udało się nam również wyjść poza
studio radiowe. Jak do tej pory zorganizowałyśmy już
5 ODKURZONYCH PRYWATEK, na których bawili się
świetnie nasi słuchacze oraz osoby, które po potańcówkach zasiliły ich szeregi. Cieszymy się ogromnie, że
przez 4 lata naszej bytności na antenie udało nam się
przekonać do muzyki lat 60-tych i 70-tych wielu młodych ludzi, a także obudzić wspomnienia osób, które
wychowywały się na tej muzyce. Dwukrotnie gościłyśmy w barze Delfin, raz w Starym Młynie i dwukrotnie
w Uniwersyteckim Klubie Kotłownia. Za każdym razem
bawiliśmy się do białego rana. Charakterystycznym
akcentem naszych potańcówek są stroje z tamtych lat,
które przywdziewają balowicze. Można je obejrzeć,
przeglądając historię naszego radia, na naszej stronie
internetowej (www.index.zgora.pl).
Staramy się zarazić wszystkich słuchaczy naszym
optymizmem oraz sprawić, by choć przez półtorej godziny w tygodniu, szare z natury życie, nabrało kolorów. Liczymy na to, że będziemy razem ze słuchaczami
nadawały na tych samych falach (96 FM).
Edyta Kołodenna
Małgorzata Ratajczak

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 11 stycznia 2003 roku
zmarł

mgr inż. Alojzy Jaracz
emerytowany nauczyciel akademicki Wydziału Elektrycznego
Zmarły był wieloletnim nauczycielem akademickim, jednym
z organizatorów dydaktyki w Wyższej Szkole Inżynierskiej
w początkach jej działalności. Interesował się problematyką
maszyn i napędów elektrycznych. Wcześniej był kierownikiem
zaplecza naukowo-badawczego Dolnośląskich Zakładów Wytwórczych Maszyn Elektrycznych „DOLMEL” we Wrocławiu.
Był utalentowanym i lubianym wykładowcą, organizatorem
współpracy uczelni z lubuskim przemysłem.
Pełnił szereg funkcji akademickich, w latach siedemdziesiątych
był m.in. Prodziekanem Wydziału Elektrycznego.
Był odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym
i Srebrnym Krzyżem Zasługi.
W Zmarłym tracimy zaangażowanego w rozwój uczelni nauczyciela akademickiego, wychowawcę wielu pokoleń lubuskich inżynierów.
Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Rektor, dziekan, pracownicy i studenci
Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
Uniwersytetu Zielonogórskiego

