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Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego TV@UZ prezen-
tuje www.tv.uz.zgora.pl:

__ Wywiad z Maestro Krzysztofem Pendereckim

- Byłem pilnym, ale niesfornym studentem - tak w wy-
wiadzie dla TV@UZ powiedział o sobie Maestro Krzysztof 
Penderecki.

Skanuj  
i oglądaj: 

__ Prof. Krzysztof Penderecki  
Doktorem Honoris Causa UZ - relacja

Wybitny kompozytor, dyrygent, pedagog, Krzysztof Pen-
derecki, którego twórczość jest znana i szanowana na ca-
łym świecie, przyjął tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego.

Relacja z 2-dniowej wizyty Państwa Pendereckich w Zie-
lonej Górze tylko w TV@UZ.

 
 
 
 
 

Skanuj  
i oglądaj: 

__ Kierunek: Uniwersytet Zielonogórski!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kandydatów, UZ 
uruchamia od nowego roku akademickiego 11 nowych kie-
runków studiów. W tej ofercie znalazło się m.in. długo 
oczekiwane prawo oraz psychologia.

Skanuj  
i oglądaj  

filmy  
o nowych  

kierunkach  
studiów: 

__ Kaja Rostkowska
Redaktor naczelna „UZetki”

Po szesnastu latach działalności Akademickie Radio 
Index opuściło mury Domu Studenta „Rzepicha”. 
Redakcja mieści się teraz przy al. Niepodległości 13, ra-
zem z Gazetą Studencką „UZetka”, portalem wZielonej.
pl, RTV Lubuską i „Łącznikiem Zielonogórskim”. Czy duch 

Media akadeMickie  
na poSteRUnkU

telewiZja UniweRSytetU 
ZielonogóRSkiego   

dawnego „trzynastego posterunku” wpływa na dyscyplinę 
i mobilizację młodych dziennikarzy?

Po Komisariacie Policji, który wcześniej znajdował się 
przy Niepodległości 13, nie ma już śladu, ale media akade-
mickie działają z niemal policyjną mobilizacją, informują, 
interweniują, ostrzegają, pilnują spraw studentów. Nowa 
lokalizacja oznacza same plusy. – Przeprowadzka przysłu-
żyła sie naszemu wizerunkowi i teraz jesteśmy lepiej po-
strzegani przez naszych słuchaczy, ale też naszych gości 
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– uważa Martyna Nadstoga, uczennica zielonogórskiego 
liceum, która w Radiu Index jest DJ’ką.

Uczniowie i studenci pełnią rozmaite funkcje w me-
diach akademickich i cieszą się, że są teraz bliżej swoich 
odbiorców. – Obecna lokalizacja pomaga w szybszym do-
tarciu do redakcji, jest wszędzie blisko, dzięki czemu re-
porterzy mają lepszy dostęp do znanych osób, goście tak-
że nas częściej odwiedzają – mówi Mateusz Kasperczyk, 
szef muzyczny Indexu. – Dzięki przeprowadzce radio jest 
jeszcze lepiej postrzegane. Jako medium opiniotwórcze 
– dodaje.

Wizja lokalna 
Lepsza lokalizacja ułatwia pracę newsroomu. Większość 

instytucji, organizacji, urzędów jest teraz zawsze w za-
sięgu mikrofonu. Wcześniej redakcje mediów akademic-
kich mieściły się w DS. „Rzepicha” przy ul. Podgórnej, 
w Kampusie A. Miały zatem blisko do wydziałów „ści-
słych” i „technicznych”, ale już na nagranie materiału 
w Kampusie B czy w Rektoracie potrzeba było wiele czasu. 
A z deptaka można sprawnie i szybko dostać się zarówno 
na Wojska Polskiego, jak i na Podgórną. Nie wspominając 
już o tym, że od Rektoratu dzieli dziennikarzy zaledwie 8 
minut spaceru.

Reporterzy Radia Index przygotowują codziennie ser-
wisy informacyjne. Wiadomości są emitowane o godz. 
7:00, 8:00, 9:00 i 10:00 od poniedziałku do piątku. 
Zaraz po nich można usłyszeć prognozę pogody. Newsy 
dotyczą przede wszystkim środowiska akademickiego 
i lokalnego. Dziennikarze wiedzą, co na UZ i w mieście 
piszczy. Codziennie przygotowują też informator kultu-
ralny i przegląd prasy.

Pokój przesłuchań 
– Minusem przeprowadzki jest niedobór miejsc parkin-

gowych – uważa Mateusz Kasperczyk. Na szczęście goście 
Akademickiego Radia Index nie przyjeżdżają wszyscy na-
raz. „Przesłuchujemy” ich o różnych porach w ciągu dnia. 
Wywiadów na żywo udzielają nam organizatorzy imprez 
kulturalnych, pracownicy uczelni – naukowi i administra-
cyjni, eksperci z rozmaitych dziedzin.

W „pokoju przesłuchań”, czyli nowoczesnym, w pełni 
profesjonalnie wyposażonym studiu, codziennie są także 
politycy. Od poniedziałku do piątku o godz. 9:30 usłyszycie 
Rozmowę na 96 fm – dynamiczny, merytoryczny program 
o tym, co dzieje się w lokalnej polityce.

Również codziennie, poza weekendami, o godz. 12:00 
rozpoczyna się w Radiu Index Godzina rektorska. Jest 
to pasmo w pełni poświęcone tematyce studenckiej. 
Zapraszani do niego goście to aktywni studenci z pasjami, 
młodzi przedsiębiorcy, działacze. Nie brakuje również eks-
perckich wypowiedzi, sond ulicznych, znakomitej muzyki.

Syreny na cały regulator 
Muzyka w Akademickim Radiu Index to najciekawsze prze-

boje minionych lat i dokładnie wyselekcjonowane kąski mu-
zyki najnowszej. W Indexie gra głównie muzyka pop i rock, 
ale jest tutaj także miejsce na audycje poświęcone innym 
gatunkom muzycznym. Z pasją i ze smakiem muzykę wy-
biera dla Was na przykład Marcin Olechnowski w audycji 
Z ukrycia (czwartek, godz. 18:00) czy Gustaff w programie 
Muzyka niepotrzebna (poniedziałek, godz. 19:00 – to już cięż-
sze klimaty…). Warto również polecić miłośnikom muzyki kla-
sycznej program prof. Ludmiły Pawłowskiej z Instytutu Muzyki 
UZ pt. Muzyczna Akademia Indexu (środa, godz. 19:00).   

Syrena Akademickiego Radia Index gra na częstotliwości 
96 fm i w Internecie na stronie www.index.zgora.pl A co ta 
„syrena” ogłasza? Że na Uniwersytecie Zielonogórskim są 
świetne media akademickie!
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