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K U L T U R A L N E  R A D I O  
Po wakacyjnej przerwie, 6 października, na antenę Radia 

Index powraca „Muzyczna Akademia Indexu”. Program 
gości w eterze już trzeci rok, w poniedziałkowe wieczory po 
20.00 i cieszy się niesłabnącą popularnością. Jest to w Aka-
demickim Radiu Index jedyna audycja poświęcona muzyce 
klasycznej i wszelkim przejawom muzyki ambitnej opartej 
na klasycznych wzorach. Upowszechniamy kulturę arty-
styczną szeroko pojętą, nie omijając innych dziedzin sztuki. 
Przybliżamy naszym słuchaczom kanony muzyki poważnej 
w różnych postaciach. Stale powiększającej się ilości słucha-
czy (mamy tego dowody) daliśmy możliwość zapoznania 
się z wieloma interesującymi dziełami literatury muzycznej, 
tymi popularnymi, lubianymi – przebojami, ale też z dzie-
łami mniej znanymi, trudniejszymi w odbiorze, również 
utworami muzyki współczesnej. Staramy się zapoznawać 
słuchaczy z nieznanym słownictwem muzycznym, elemen-
tami formalnymi dzieł muzycznych. Chcemy w sposób 
„lekki, łatwy i przyjemny” (oraz dowcipny) wprowadzać 
melomanów-słuchaczy Radia Index, społeczność akademic-
ką Uniwersytetu Zielonogórskiego w piękny świat muzyki 
klasycznej, uwrażliwiać na wszelkie przejawy piękna 
w sztuce.  

Przedstawialiśmy muzykę symfoniczną, instrumentalną, 
wokalną, opery, operetki, musicale, muzykę jazzową, folk-
lor wielu krajów świata (w tym wielokrotnie folklor Ame-
ryki Łacińskiej), dzieła i utwory, w których przenikają się 
wątki muzyki klasycznej, jazzowej, rozrywkowej. Szukamy 
dla naszych słuchaczy takiej „muzyki bez granic”.  

Zapraszaliśmy do naszej audycji wielu znakomitych go-
ści. Środowisko artystyczne regionu lubuskiego i Zielonej 
Góry ma swoje obszerne miejsce na antenie Radia i w naszej 
audycji. Rozmawialiśmy z muzykami zielonogórskimi, 
muzykami Filharmonii Zielonogórskiej, profesorami Uni-
wersytetu Zielonogórskiego, artystami-muzykami z Insty-
tutu Kultury i Sztuki Muzycznej Wydziału Artystycznego 
UZ, nauczycielami Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielo-
nej Górze. 

 Wychodziliśmy również poza nasz region proponując 
słuchaczom do wyboru repertuar wielu Filharmonii, Oper, 
Teatrów Muzycznych w Polsce i za granicą. Zachęcaliśmy 
do odwiedzenia pobliskiej (!) Filharmonii Berlińskiej pozo-
stającej niezmiennie od lat na niezwykle wysokim poziomie 
artystycznym, dostarczającej słuchaczom niezapomnianych 
wrażeń i emocji. 

Nasza korespondentka z Paryża, Margueritte Adamczew-
ski, opowiadała o wydarzeniach muzycznych Paryża i całej 
Francji.  

 Muzykę „wypuszczaną” w eter prezentowaliśmy z na-
szych prywatnych zbiorów jak również nawiązaliśmy 
współpracę z ostatnio niezwykle często nagradzaną wy-
twórnią płytową DUX, która to przekazuje do zaprezento-
wania na naszych antenach wiele najnowszych, bardzo 
ciekawych nagrań artystów muzycznej czołówki Polski. 

 Czytelnia Muzyczna Wojewódzkiej Biblioteki im. C. K. 
Norwida bardzo życzliwie współpracowała z nami, użycza-
jąc swoich bogatych zbiorów płyt CD. 

 Właścicielka Sklepu Płytowego „Bumtarara” (mieszczą-
cego się w budynku Filharmonii Zielonogórskiej) Elwira 
Kostkiewicz dawała możliwość naszym słuchaczom zapo-
znania się z nagraniami wielu wybitnych artystów świato-
wego formatu. 

 Bardzo cenimy sobie możliwość nawiązania bezpośred-
niego kontaktu z naszymi słuchaczami. Można się z nami 

skontaktować listownie, pisząc na adres rozgłośni. Idąc 
z duchem czasu i postępu wstąpiliśmy do grona internau-
tów i uruchomiliśmy pocztę internetową pod adresem: 
muzycznaakademia@wp.pl.  

 Często słuchacze kontaktują się z nami, dzwoniąc do 
studia podczas trwania programu (nasza audycja odbywa 
się na żywo!). Biorą udział w konkursach, dzielą się swoimi 
uwagami, proszą o konkretne utwory. 

 Wraz z nowym rokiem akademickim i już zainauguro-
wanym w Filharmonii Zielonogórskiej nowym sezonem 
artystycznym, na antenie Akademickiego Radia Index oraz 
w audycji „Muzyczna Akademia” będziemy prezentować 
informacje, relacje z koncertów odbywających się w Filhar-
monii Zielonogórskiej, rozmowy, wywiady z artystami 
koncertującymi w Zielonej Górze.  

Dyrektor Naczelny i Artystyczny Filharmonii Zielonogór-
skiej Czesław Grabowski w rozmowie z nami zachęcał 
gorąco środowisko akademickie Zielonej Góry do uczestni-
czenia w życiu kulturalnym miasta ze szczególnym naci-
skiem oczywiście na wizyty w Filharmonii Zielonogórskiej. 
Odbywają się również koncerty Filharmonii w Auli UZ.  

Dyrektor Czesław Grabowski będzie gościem naszej au-
dycji w dniu 13 października 2003 r. o godz.20.00. Artyści-
soliści zapraszani przez Filharmonię Zielonogórską będą 
również gościć w domach naszych słuchaczy za pośrednic-
twem Radia Index. We wrześniu 2003 r. przeprowadziliśmy 
dwie długie rozmowy: z wybitnym, polskim pianistą, pro-
pagującym m.in. muzykę I. J. Paderewskiego w świecie, 
Karolem Radziwonowiczem oraz z drugim artystą, akto-
rem, piosenkarzem Jackiem Wójcickim, wykonującym 
repertuar przełamujący granice między muzyką tzw. po-
ważną a rozrywkową. Na koncercie 19 września wysłucha-
liśmy przepięknych pieśni, piosenek, arii z operetek i musi-
cali (spopularyzowanych kiedyś przez innego wybitnego, 
polskiego tenora Jana Kiepurę). Publiczność nagrodziła 
Jacka Wójcickiego owacją na stojąco.  

 Terminarz koncertowy Filharmonii Zielonogórskiej za-
wiera jeszcze bardzo wiele znakomitych nazwisk polskich 
artystów. W imieniu Dyrektora FZ Czesława Grabowskiego 
zapraszamy i zachęcamy do słuchania muzyki w Fil-
harmonii. 

W audycji „Muzyczna Akademia Indexu” oraz w innych 
programach o tematyce artystyczno-kulturalnej tworzących 
nieformalną Redakcję Kulturalną Radia, będziemy na bie-
żąco relacjonować również wydarzenia w kinach, Teatrze 
Lubuskim, BWA, Muzeum Ziemi Lubuskiej i w innych 
znaczących instytucjach kulturalnych Regionu. Społeczność 
akademicka będzie więc mogła korzystać z szybkiej infor-
macji i istotnych wskazówek dotyczących oferty kulturalnej 
naszego miasta. 

A zatem do pierwszego, powakacyjnego spotkania 
w „Muzycznej Akademii Radia Index” 6 października 
2003 r. po godz.20.00 na fali 96 FM. 
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