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Co słychać w radiu „Index”? 
„Z INDEX-em na Uniwerku” 
Od początku istnienia Akademickiego 

Radia Index na antenie pojawiały się progra-
my poświecone nie tylko życiu kulturalnemu 
studentów, ale i działalności naukowej uczel-
ni. Na początku były to dwa magazyny. Jeden 
skupiał się na sprawach związanych z Poli-
techniką Zielonogórską, a drugi z Wyższą 
Szkołą Pedagogiczną. Z czasem programy 
nabrały ogłady i kształtu, a po połączeniu obu 
uczelni w Uniwersytet Zielonogórski – uległy 
sprofilowaniu.  

„Wiadomości Uniwersyteckie” mają 
dwa wydania w tygodniu. W jednym z nich 
autorki skupiają się na działalności naukowej 
uczelni, przedstawieniu osiągnięć jej pracow-
ników. Częstym gościem na antenie radiowej 
jest rektor prof. Michał Kisielewicz, który 

wyjaśnia problemy nurtujące nie tylko stu-
dentów i pracowników uczelni,  ale i miesz-
kańców miasta. W tym wydaniu „Wiadomo-
ści Uniwersyteckich” często prezentowane są 
relacje z konferencji prasowych rektora oraz 
konferencji naukowych organizowanych 
przez uczelnię. Jest też czas przeznaczony na 
prezentacje osiągnięć naukowych wykładow-
ców. 

Natomiast drugie wydanie „Wiadomości 
Uniwersyteckich” koncentruje się przede 
wszystkim na życiu studenckiej braci. Często 
gośćmi w programie są przedstawiciele  
organizacji studenckich działających na 
Uniwersytecie Zielonogórskim. Dzięki kon-
taktom z Parlamentem Uczelnianym naj-
wcześniej otrzymujemy informacje na temat 

przebiegu, a co najważniejsze - wyników 
wyborów istotnych dla życia uczelni. Zawsze 
służymy też  fachową  radą. Nasi słuchacze 
mają z nami stały kontakt dzięki poczcie 
elektronicznej. Pod adresem 
radioindex@wp.pl można zwracać się do nas 
z problemami nurtującymi studentów. Dzięki 
programom studenci mogą dowiedzieć się nie 
tylko jak poszerzyć swoją wiedzę, ale także 
jak miło i pożytecznie spędzić czas.  

Zarówno w środy jak i czwartki po godz. 
17.00 na antenie pojawiają się najbardziej 
aktualne informacje dotyczące Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. Tylko u nas można śledzić 
na bieżąco życie uczelni.  

Autorki programów 
Jolanta Cicha, Agnieszka Jasińska,  

Anna Kruszyńska, Małgorzata Ratajczak 

Wakacyjna ramówka Radia „Index” 
Jak co roku w wakacje nasz program ulega zmianie. W tym roku postawiliśmy przede wszystkim na muzykę i programy rozrywkowe.  

6.00 - 10.00 - Blok poranny - „Radość 
o poranku” 

9.10 - 10.00 - „Konkurs dni nieparzystych” 
(poniedziałek, środa, piątek) 

10.00 - 14.00 - Blok dopołudniowy - „Sło-
neczne MEGAhercowanie” 

10.45 - 11.00 - „Przeboje tysiąca i jednego 
lata” 

11.30 - 11.45 - Wakacyjny „Kwadrans 
z odkurzaczem”- czyli największe 
przeboje z lat 60-tych i 70-tych 

12.00 i 18.00 - W serwisie informacyjnym - 
„Pocztówka z wakacji” w wykonaniu 
reporterów radiowych 

12.10 - 12.30 - „Siedem życzeń” - koncert 
życzeń dla słuchaczy (własnym głosem, 
własne życzenia) - piosenki można za-
mawiać codziennie po godz. 18.10 pod nr 
tel. 324 55 93 

13.10 - 13.20 - „Muzyczne rozstrojenia” (3 
piosenki połączone ze sobą tematycznie) 

14.00 - Blok popołudniowy - „Letnie przesi-
lenie”. 

Ponadto: 
 informujemy też o tym, gdzie warto 

spędzić wakacje w naszej okolicy czyli 
czym przyciąga nas woj. lubuskie. 

 mimo letniego wypoczynku sportowców 
będziemy informować o ważnych wyda-

rzeniach sportowych, które miały miej-
sce; 

 serwisy informacyjne radia INDEX nie 
ulegają zmianie podczas wakacji (co go-
dzinę od 7.00 do 22.00). 

 serwisy dla zmotoryzowanych (m.in. 
warunki drogowe, utrudnienia i informa-

cje z przejść granicznych): 8.30, 14.30, 
17.30. W serwisie po 22.00 podajemy też 

aktualny czas oczekiwania na odprawę na 
granicy zachodniej. 

 
Grzegorz Chwalibóg 


