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C O  S ŁY C H AĆ  W  R A D I U  „I N D E X ”? 
Redakcja sportowa Radia Index 

Sportowa rywalizacja od zawsze fascynowała miliony 
ludzi. Kto nie miał warunków do indywidualnego uczest-
nictwa w tej dziedzinie, stawał się biernym współuczestni-
kiem zmagań poprzez zainteresowanie i dopingowanie 
drużyn, z którymi w pewien sposób się identyfikował. Im 
bliżej „własnego podwórka”, tym gorętszy był to doping 
i tym silniejsze zainteresowanie, szczególnie, jeżeli owa 
drużyna zaczęła odnosić sukcesy. Jednak nie zawsze wszy-
scy mogli dotrzeć w danym dniu na mecz czy zawody 
i wtedy na różne sposoby próbowali dowiedzieć się o wy-
niku spotkania. W tym momencie z pomocą zaczęły 
przychodzić media... 

Redakcja sportowa w Radiu Index powstała, kiedy w na-
szych szeregach pojawił się Janusz Stefańczak. Jego zafa-
scynowanie najsłynniejszą dyscypliną sportową w Zielonej 
Górze, jaką jest żużel, dało początek przekazywaniu infor-
macji na żywo z meczów na naszej antenie. Początkowo był 
to tylko żużel, ale niedługo po tym pojawili się kolejni zapa-
leńcy, którzy chcieli dzielić się swoją pasją ze słuchaczami 
i redakcja sportowa zaczęła się powiększać. W tym okresie 
powstał, między innymi, do dziś cieszący się dużą popular-
nością, program W ostatniej minucie meczu, który obecnie 
prowadzą Marcin Rosak i Łukasz Michalski.  

Programy sportowe, podobnie jak osoby je tworzące, co 
jakiś czas się zmieniały. Jedni odchodzili, na ich miejsce 
przychodzili nowi. Radio Index stało się „szkołą reporte-
rów”, która fascynowała coraz to szersze grono potencjal-
nych przyszłych dziennikarzy. Spod naszych skrzydeł 
wyfrunęli ludzie, którzy znaleźli zatrudnienie w wielu 
zielonogórskich mediach, m.in. w Radiu Zachód, Radiu 
Zielona Góra, Radiu Plus czy Telewizji Przewodowej. 
W wyniku rotacji do redakcji sportowej trafiały nowe oso-
by, przynosząc ze sobą świeże pomysły. Jedną z nich jest 
Szymon Dejnega. 

Swoją „sportową” karierę zaczynał 4,5 roku temu od pi-
sania krótkich felietonów i sprawozdań z różnych imprez, 
później prowadził przez jakiś czas program Sportowy Koszyk, 
a następnie wraz z ówczesnymi „sportowcami” przygoto-
wywał serwisy sportowe. Od półtora roku Szymon Dejnega 
jest szefem redakcji, która bardzo prężnie się rozwija.  

Wraz z Filipem Czyszanowskim, który pojawił się w Ra-
diu w październiku ubiegłego roku, położyli duży nacisk 
na sport lokalny i relacje na żywo z najważniejszych me-
czów zielonogórskich drużyn. Obok codziennych serwisów 
powstał również program O sporcie przy muzyce, w którym 
w każdą niedzielę po 21.00 podsumowujemy sportowe 
wydarzenia minionego weekendu. Analizujemy błędy, 
szukamy przyczyn porażek, cieszymy się wraz z wygrany-
mi. W programie można usłyszeć rozmowy z trenerami 
zarówno zielonogórskich drużyn, jak i naszych przeciwni-
ków, rozmawiamy z najlepszymi zawodnikami i staramy 
się zachęcić kibiców do udziału w różnych imprezach. 
Stałym punktem programu jest felieton F. Czyszanowskie-
go, piętnujący aktualne problemy z dziedzin związanych 
z tematyką sportową. 

Rok temu do niedzielnego programu wprowadziliśmy 
Kwestionariusz, w którym co tydzień inny sportowiec od-
powiada na dwadzieścia identycznych pytań dotyczących 
nie tylko sportu. Dzięki temu nasi słuchacze mogą poznać 
lokalne gwiazdy również z prywatnego punktu widzenia. 

Zajęła się tym Agata Adamczyk, która - jako jedna z nie-
licznych kobiet w zielonogórskich mediach - odnalazła 
swoją pasję w tematyce sportowej, stając się tym samym 
nieodłączną członkinią redakcji.  

Od września na antenie Radia Index pojawiły się nowe 
programy sportowe, które od razu zyskały dużą rzeszę 
słuchaczy. Jednym z nich jest Sportowy gość Radia Index. 
W każdy poniedziałek i wtorek o 18.30 nasze studio odwie-
dzają trenerzy, zawodnicy i osoby związane z zielonogór-
skim sportem. Jest to program stworzony specjalnie dla 
kibiców, gdyż w trakcie jego trwania każdy może zadzwo-
nić i porozmawiać z naszymi gośćmi, zadać pytanie, bądź 
wyrazić własną opinię. 

Od sezonu 2002/2003 duży nacisk położyliśmy również 
na relacje na żywo z wszystkich ligowych meczów rozgry-
wanych w naszym mieście i nie tylko. Nasi słuchacze mogą 
na bieżąco śledzić losy spotkań rozgrywanych przez koszy-
karzy Intermarche Zastal, żużlowców ZKŻ Quick-Mix, 
piłkarzy Lecha Sulmy, siatkarzy AZS-u Gwardia Gubin 
Zielona Góra, tenisistów stołowych ZKS-u Gaz Polski, czy 
szczypiornistów AZS-u Hemet. W miarę możliwości stara-
my się relacjonować również wyjazdowe mecze zielonogór-
skich drużyn, przez co jesteśmy jedyną redakcją w mieście, 
która tak wiele antenowego czasu poświęca sportowi. 

Obok sportu ligowego dużo mówimy również o sporcie 
akademickim i amatorskim. W związku z tym, od paź-
dziernika na naszej antenie pojawiły się kolejne sportowe 
programy. Czwartkowe wieczorne serwisy poświęcone są 
w całości wynikom amatorskich rozgrywek Szóstek Piłkar-
skich i koszykarskiej IT Serwis Basket Lidze. Równie do-
kładnie omawiane są spotkania studentów Uniwersytetu 
Zielonogórskiego uczestniczących w ligach akademickich 
organizowanych przez KU AZS. Podsumowanie cotygo-
dniowych studenckich zmagań przedstawiamy w każdy 
piątek w Akademickim Kwadransie Sportowym.  

W związku z pojawieniem się nowych programów po-
większyliśmy naszą redakcję o kolejne trzy osoby, pozyska-
ne w październikowym przesłuchaniu. Do grona obecnych 
„sportowców” dołączyli Tomasz Chmielarczyk, Andrzej 
Loch oraz Cyprian Maciejewski. Powiększenie siły reporter-
skiej w redakcji sportowej pozwoliło podwoić liczbę serwi-
sów, które obecnie pojawiają się na naszej antenie dwa razy 
dziennie o godzinie 9.05 i 21.05.  

Kierując się uwagami oraz sugestiami kibiców i słucha-
czy, cały czas pracujemy nad jak najlepszym merytorycz-
nym i technicznym przygotowaniem naszych programów. 
Redakcja pod wodzą Szymona Dejnegi cały czas się rozwija, 
wprowadzając w życie coraz to nowsze pomysły. Dzięki 
temu zyskaliśmy szerokie grono słuchaczy, które cały czas 
się powiększa. Często odbieramy telefony z gratulacjami od 
trenerów, działaczy i sportowców, wiele osób z przyjemno-
ścią przyjmuje nasze zaproszenia, co pozwala na urozma-
icenie naszych programów. Dzięki tak dobrej współpracy 
z twórcami zielonogórskiego sportu, jesteśmy największą 
i najprężniej działającą redakcją w Zielonej Górze. 
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