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wiadomości  z  rad ia  index

nowa  
ramówka 
w akademic-
kim radiu in-
dex 96 fm

Kaja Rostkowska

Jeżeli ktoś jeszcze nie słucha akademickiego radia IN-
DEX, to jest to odpowiedni czas, aby przestroić swoje 
radio na 96 fm :) Przed nami nowa, zimowa ramówka, 
sprawdźmy zatem, co przygotowali dla nas młodzi radiow-
cy na każdy dzień tygodnia:

PoniedziałeK

07:00 Folwark zwierzęcy – studenci zaczynają tydzień od 
zastrzyku optymizmu

09:00 Kwadrans z książką – audycja prezentująca no-
wości wydawnicze, wywiady z autorami, relacje ze 
spotkań autorskich z pracownikami Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, recenzje książek zarówno Oficyny 
Wydawniczej UZ, jak i innych wydawnictw ogólnopol-
skich. Audycję prowadzi Kaja Rostkowska, pracownik 
Akademickiego Radia Index

10:30 Index wiadomości – serwis informacyjny przedsta-
wiający najważniejsze wydarzenia na Uniwersytecie 
Zielonogórskim. Informacje przygotowują studenci – 
reporterzy

10:35 Serwis sportowy – informacje sportowe: wyniki, 
relacje, wywiady. Wiadomości o Akademickim Związ-
ku Sportowym oraz lokalnych drużynach piłki nożnej, 
żużla, koszykówki i innych. Serwis przygotowują repor-
terzy: Jakub Lesiński – student informatyki, Mariusz 
Malinowski – student politologii oraz Patrycja Wolińska 
– studentka politologii

13:00 Fashion victim – jedyny w regionie program mo-
dowy, prowadzony we współpracy z ogólnopolskim 
portalem LaMode.info, prezentujący modę polską, za-
graniczną, trendy, a także lokalne inicjatywy związane 
ze światem mody. Audycję prowadzi Daria Kubasiewicz 
- studentka filologii polskiej

14:30 Index wiadomości 
18:30 Kwadrans z książką (powtórka)

20:00 Sportowy salon fryzjerski – sportowe podsumowa-
nie tygodnia rozgrywek zielonogórskich i akademickich 
drużyn. W audycji goszczą trenerzy oraz zawodnicy. 
Program prowadzi Jakub Lesiński – student informatyki

22:00 Metalizacja - audycja prezentuje to, co najciekaw-
sze na krajowej i światowej metalowej scenie. Jest tu 
miejsce zarówno dla klasyków gatunku, jak i młodych 
wilków. Audycję prowadzi Michał Cierniak – pracownik 
Akademickiego Radia Index

WtoReK

09:00 Kwadrans akademicki – wywiady z pracownikami 
Uniwersytetu Zielonogórskiego. W audycji poruszane 
są bieżące sprawy UZ. Audycję prowadzi Karol Tokar-
czyk, pracownik Akademickiego Radia Index

10:30 Index wiadomości
10:35 Serwis sportowy
13:00 Cafe biba – relacje z lokalnych wydarzeń kultural-

nych, wywiady z muzykami UZ, optymistyczna muzyka 
lat 80-tych. Audycję prowadzą Monika Kotowicz i Alex 
Niebgrzegowski – absolwenci UZ

14:30 Index wiadomości
18:30 Kwadrans akademicki (powtórka)
20:00 Serwis sportowy
20:05 Cudotwórcy – rozrywkowy program podejmujący 

tematy związane z życiem studenckim. Audycję pro-
wadzą Daria Kubasiewicz i Paweł Hekman – studenci 
UZ

22:00 Cztery pory rocka – audycja prezentująca muzykę 
alternatywną (m.in. Punk, Rock, SKA itp.). Wywiady z 
lokalnymi i studenckimi kapelami. Audycję prowadzi 
Piotr Bronicki – student ochrony środowiska

23:00 Covered - oryginały znanych utworów i kontrower-
syjne przeróbki. Audycję prowadzi Michał Stachura, 
student filologii angielskiej 

ŚRoda

10:30 Index wiadomości
10:35 Serwis sportowy
14:30 Index wiadomości
20:00 Serwis sportowy
20:05 Muzyczna akademia Indexu – klasyką oczarowuje 

Ludmiła Pawłowska, pracownik Wydziału Artystyczne-
go UZ. 

21:00 Piosenki nieobojętne – piosenka artystyczna, au-
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torska, kabaretowa. 
Audycję prowadzi 
Przemek Mazu-
rek, absolwent 
informatyki na 
UZ

CzWaRteK

07:00 Mała 
czarna – ener-

getyczny poranek 
prowadzony przez 

studentkę Marikę 
Adamską

09:00 Kwadrans zielonogórski 
– bieżące wydarzenia lokalne i aka-

demickie komentują dziennikarze Gazety Wyborczej, 
Gazety Lubuskiej, TVP, Regionalnej Telewizji Lubu-
skiej. Program prowadzi Karol Tokarczyk, pracownik 
Akademickiego Radia Index

10:30 Index wiadomości
10:35 Serwis sportowy
14:30 Index wiadomości
18:30 Kwadrans zielonogórski (powtórka)
20:00 Serwis sportowy
20:05 Electrohead – program przedstawiający wielo-

barwny świat muzyki electro. Audycję prowadzi Marek 
Pakoński, redaktor naczelny serwisu MM Zielona Góra

23:00 Royal club mix – studencka muzyka klubowa. Play-
listę przygotowuje Jakub Lesiński, student informatyki

PiąteK

10:30 Index wiadomości
10:35 Serwis sportowy
12:00 Za kurtyną – wywiady z pracownikami Lubuskiego 

Teatru. Audycję prowadzi studentka Marika Adamska

13:00 Miasto filmów – Jak przenieść świat dużego ekra-
nu w eter – wie tylko Radio Index. Razem z Cinema 
City  studenci UZ przygotowują audycję komentującą 

Zdrowych, radosnych i szczęśliwych

Świąt Bożego Narodzenia

oraz pomyślności w Nowym Roku 2012

Pracownikom i Studentom Uczelni 

życzy

Prezes i Zarząd Związku

Nauczycielstwa Polskiego

na Uniwersytecie Zielonogórskim

bieżący repertuar kinowy. Gospodarzem programu jest 
Paweł Hekman, student UZ

14:30 Index wiadomościnie
20:00 Serwis sportowy
22:00 Rock nocą – Rock and rolla przypomina Michał Sta-

chura, student filologii angielskiej 

Sobota

20:00 Index lista – lista przebojów Radia Index współtwo-
rzona ze słuchaczami. Autorem programu jest Mateusz 
Kasperczyk, student pedagogiki

22:00 Bez szału – rozrywkowy program komentujący spra-
wy studenckie, prowadzą go Mateusz Jędraś i Mateusz 
Kasperzyk, studenci UZ

23:59 IndexuMixy – najlepsze klubowe kawałki wybiera 
absolwent UZ, DJ Przemys

niedziela

20:00 Soundtrack – magiczny świat muzyki filmowej. Au-
dycję prowadzi Katarzyna Kapińska, uczennica I LO w 
Zielonej Górze

Każdego dnia o pełnej godzinie emitowana jest  progno-
za pogody, a trzy razy w ciągu dnia (8:10, 13:10, 17:10) 
– Informator imprezowy, czyli jak spędzić ciekawie wie-
czór w Zielonej Górze. Również codziennie o godz. 8:00  
i 15:30 prezentujemy porady językowe prof. Jerzego Bral-
czyka. Dodatkowo przez cały dzień gościmy pracowników 
Uniwersytetu Zielonogórskiego, władze województwa  
i miasta, przedstawicieli świata kultury, organizatorów 
kulturalnych inicjatyw w Zielonej Górze, polityków. Za-
praszamy na 96 fm lub www.index.zgora.pl – do usłysze-
nia! 

wiadomości  z  rad ia  index


