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DBAJMY O MEDIA STUDENCKIE

Świat akademicki w naturalny sposób podlega 
przemianom wynikającym ze zmian w oto-
czeniu społecznym i gospodarczym. Dziś 

w Polsce na niespełna 400 uczelniach studiuje bli-
sko 1,3 mln osób. Taka liczba studiujących oznacza 
powrót do stanu z końca XX wieku. Jednak sytuacja 
i profil dzisiejszego studenta, a następnie absol-
wenta studiów wyższych różnią się pod wieloma 
względami od tych z końca poprzedniego stulecia. 

Wystarczy jedynie wspomnieć takie kwestie, jak znajomość języków obcych, 
doświadczenie zawodowe czy tzw. dochód rozporządzalny. Ponadto polskie 
uczelnie stoją dziś u progu wielu ważnych zmian wynikających z reformy opraco-
wanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach tzw. Konsty-
tucji dla Nauki, stanowiącej nowy fundament prawno-organizacyjny na kolejne 
lata.

Jednak bez względu na te wszystkie fluktuacje istnieją pewne obszary ży-
cia akademickiego solidnie ugruntowane i będące niezmiennie ważnymi war-
tościami dla całej społeczności. Z pewnością zaliczyć do nich można kulturę 
studencką – z dzisiejszej perspektywy rozumianą jako wszelką pozaformalną ak-
tywność animującą uczelniane życie naukowe, kulturalne, sportowe czy wresz-
cie towarzyskie.

Popularyzacja kultury studenckiej na przestrzeni ostatnich dekad charakte-
ryzowała się zmienną intensywnością, choć zawsze aktywną rolę odgrywały 
w tym procesie media studenckie i początkujący dziennikarze. To właśnie oni 
od lat są najbliżej rzeczywistości akademickiej, współtworząc ją i przybliżając 
jej obraz. Obejmują tematy istotne dla młodych ludzi, wydarzenia kulturalne 
na czele z juwenaliami, zawody sportowe, a także konferencje naukowe czy ak-
cje charytatywne. Media studenckie stają się tak ważne dzięki różnorodności 
treści i form, nie licząc oczywiście wielkiego zaangażowania i kreatywności osób 
je tworzących. Dziś redakcje te nie mogą jednak żyć w oderwaniu od ogólnej 
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rzeczywistości medialnej – zmian wynikających z nowoczesnych form przekazu, 
nowych kanałów komunikacji i nieustannych starań o uwagę odbiorców.

W ramach realizowanych od wielu lat programów edukacji ekonomicznej 
powołanych z inicjatywy Związku Banków Polskich niezwykle ważnym ele-
mentem pozostaje współpraca ze środowiskiem akademickim, w tym mediami 
studenckimi. Chcemy wspierać ich rozwój i integrować wokół wspólnych celów. 
Dlatego też w listopadzie 2015 roku powołaliśmy Ogólnopolskie Forum Mediów 
Akademickich (OFMA) – pierwszą regularną platformę współpracy redakcji stu-
denckich z całej Polski. To miejsce dyskusji na temat roli i przyszłości mediów 
akademickich i studenckich, podejmowania nowych wspólnych inicjatyw, rozwi-
jania warsztatu dziennikarskiego (również w kierunku podstaw wiedzy z zakresu 
finansów, bankowości i cyberbezpieczeństwa), a także nawiązywania kontaktów 
np. z partnerami zewnętrznymi.

Nie ulega bowiem wątpliwości, że portale internetowe, telewizje, rozgłośnie 
oraz studenckie magazyny skupiają w skali kraju setki osób. Przygotowywane 
przez nich materiały docierają do setek tysięcy studentów. To wielki potencjał. 
Wierzymy, że dzięki współpracy i profesjonalizacji media te mogą odgrywać 
jeszcze większą rolę, szczególnie wśród osób wchodzących w dorosłość.

Dziś, po tych kilku latach aktywnej pracy, wspólnie z mediami studenckimi 
z całej Polski przygotowujemy materiały prasowe i telewizyjne, regularną audy-
cję radiową, a także spotykamy się na konferencjach i ważnych wydarzeniach 
świata akademickiego w Polsce. Potencjał tego środowiska został również do-
strzeżony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, we współpracy 
z którym realizujemy projekt „Aktywny Student”, pierwszą ogólnopolską kam-
panię edukacyjno-informacyjną, realizowaną wyłącznie przez media tworzone 
przez studentów. To właśnie w ramach tej kampanii przygotowaliśmy niniejszą 
broszurę, która ma na celu m.in. nakreślenie rysu historycznego mediów stu-
denckich w Polsce, a także pokazanie przykładów dynamicznie rozwijających się 
redakcji oraz kluczowych wyzwań przed nimi stojących.

Mam nadzieję, że lektura prezentowanej broszury wzbogaci Państwa wiedzę 
i zaowocuje wnioskami na temat tego, co możemy wspólnie zrobić, aby wspo-
magać wszelkie inicjatywy studenckie ukierunkowane na rozwój warsztatu 
dziennikarskiego i kompetencji zawodowych, realizowane przez samorządy stu-
denckie, medioznawcze koła naukowe i w końcu media studenckie.

Waldemar Zbytek – Wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości
Inicjator powołania Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich

Warszawa, 30 listopada 2018 r.

7



MEDIA AKADEMICKIE CZY 
MEDIA STUDENCKIE?

Określenia „media studenckie” oraz „media akademickie” zazwyczaj 
stosuje się zamiennie. Jednak należy na wstępie zaznaczyć, że nie 
są to terminy tożsame. Media akademickie oznaczają szerszą katego-

rię niż media studenckie. Jak wskazuje Anna Zięty, nie znajdziemy samodzielnej 
kategorii „mediów studenckich” w polskiej literaturze naukowej. Można zatem 
mówić o istnieniu stosunkowo dużej swobody terminologiczno-interpretacyjnej 
w obszarze definiowania dziennikarstwa studenckiego. Także badania polskich 
naukowców koncentrują się częściej na wybranym kanale komunikowania, np. 
radiu czy prasie, niż kompleksowo na mediach studenckich jako kategorii ba-
dawczej1. Dlatego też sposoby konceptualizacji przymiotników „studencki” oraz 

„akademicki” częściej ujmowane są w ramy wybranego medium. Badacz czaso-
pism studenckich oraz redaktor historycznych już opracowań Andrzej K. Waś-
kiewicz, wyjaśniając, jak rozumie zjawisko prasy studenckiej, wymienia osiem 
przykładów charakteryzujących ten typ działalności wydawniczej. Są to:

1. czasopisma będące organami organizacji studenckich, wydawane przez 
te organizacje lub inne wydawnictwa prasowe;

2. czasopisma dla studentów;
3. czasopisma wydawane przez organizacje studenckie, a adresowane za-

równo do studentów, jak i innych grup czytelników;
4. czasopisma uczelnianie redagowane przez studentów i pracowników 

uczelni, a przeznaczone dla tych dwóch grup odbiorców;
5. czasopisma wydawane przez uczelnie, redagowane przez studentów i pra-

cowników, mające jednak zasięg szerszy niż jedna tylko uczelnia;
6. pisma studenckich kół naukowych wydawane zarówno przez organizacje 

studenckie, jak i uczelnie;
7. biuletyny informacyjne organizacji studenckich;
8. dodatki redagowane przez studentów2.

1 A. Zięty, Media studenckie w Polsce. Geneza, ewolucja, rzeczywistość, Wydawnictwo Naukowe „Katedra”, 
Gdańsk 2015, s. 101.

2 A. K. Waśkiewicz (red.), Czasopisma studenckie w Polsce (1945-1970), Zarząd Główny Socjalistycznego Związku 
Studentów Polskich, Warszawa 1975, s. 6.
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Jak widać, typologia ta uwzględnia szeroki wachlarz możliwych form aktyw-
ności dziennikarskiej. W pewnym zakresie można uznać ją jednak za uniwersalną 
i przenosić na ogólną kategorię mediów studenckich. Oczywiście należy w tym 
miejscu pominąć kwestię zasięgu mediów. Obecnie, ze względu na wykorzysta-
nie internetu, kryteria te stają się nieadekwatne. Współczesne media studenckie 
w dużej mierze występują w skali makro, ponieważ posiadają zasięg globalny. 
Zaprezentowana charakterystyka odnosi się głównie do definiowania przedmio-
towej kategorii przez pryzmat wytwórcy oraz odbiorcy3. Nie są to jednak jedyne 
czynniki warunkujące zjawisko dziennikarstwa studenckiego. Istotny pozostaje 
także sposób funkcjonowania oraz struktura redakcji, a także tematyka publi-
kowanych materiałów. Pomimo zróżnicowanych podejść w ujmowaniu mediów 
studenckich można mówić o kilku cechach charakterystycznych. Należą do nich:

1. realizacja interesów nadrzędnej instytucji poprzez propagowanie jej war-
tości i idei jako nadrzędny cel;

2. aktywność nieprzynosząca zysków, tj. niekomercyjność;
3. autonomia wobec władz państwowych;
4. postawa dziennikarstwa zaangażowanego wobec kwestii dotyczących 

społeczności lokalnej, czyli potencjalnych odbiorców4.
Ponadto stosowane sposoby kategoryzacji mediów studenckich i akademic-

kich przybierają wielorakie formy. Kładą nacisk na odmienne aspekty i cechy 
je wyróżniające, przez co opisywane media bywają zaliczane do różnych sekto-
rów systemu medialnego. Mogą być więc określane m.in. jako media:

• społeczne, środowiskowe (ang. community media);
• non-profit, niekomercyjne, niszowe (ang. non-profit);
• alternatywne (ang. alternative media);
• trzeciego sektora (ang. third sector)5.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że są kraje, w których kwestie definiowania 

oraz funkcjonowania dziennikarstwa studenckiego posiadają prawne uregulowa-
nia. Dla przykładu w Stanach Zjednoczonych przepisy konstytucji, a ściślej pierw-
szej poprawki do niej, obejmują także media studenckie. A od 1974 roku działa 
w tym kraju organizacja pozarządowa The Student Press Law Center. Zajmuje 
się ona ochroną praw dziennikarzy studenckich. W ramach ruchu New Voices 
wprowadzane są w poszczególnych stanach przepisy mające m.in. na celu gwa-
rantowanie wolności słowa oraz ochronę przed cenzurą władz uczelni6. Obecnie 
(jesień 2018 r.) w 14 stanach obowiązują przepisy New Voices (Arkansas, Kalifornia, 

3 A. K. Waśkiewicz (red.), Czasopisma studenckie w Polsce, dz. cyt., s. 6.
4 A. Zięty, Media studenckie w Polsce, dz. cyt., s. 107.
5 Tamże, s. 108.
6 A. Zięty, Media studenckie w Polsce, dz. cyt., s. 104-106.
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Kolorado, Illinois, Iowa, Kansas, Maryland, Massachusetts, Nevada, Północna 
Dakota, Oregon, Rhode Island, Vermont i Waszyngton oraz Dystrykty Kolumbia 
i Pensylwania)7.

Rysunek 1. Logo The Student Press Law Center

Źródło: https://www.facebook.com/studentpress/ (dostęp: 2.10.2018).

Rysunek 2. Amerykańskie stany posiadające wewnętrzne regulacje prawne 
w zakresie dziennikarstwa studenckiego (zaznaczone kolorem zielonym)

Źródło: New Voices, The Student Press Law Center, https://splc.org/new-voices/ (dostęp: 1.10.2018).

Ogólnie rzecz ujmując, w przypadku dziennikarstwa studenckiego można 
mówić zatem o rozróżnieniu na:

• media i publikacje akademickie – pełniące głównie rolę informacyjno-pro-
mocyjną uczelni;

• media i publikacje studenckie, tworzone/wydawane przez organizacje stu-
denckie wpisujące się w kształtowanie tzw. kultury studenckiej.

Przedstawiony sposób definiowania odnosi się również do zapisów uregulowań 
obowiązujących na polskich uczelniach. Niektóre ze szkół wyższych posiadają bo-
wiem oficjalne media akademickie, których działalność podlega wewnętrznym sta-
tutom czy regulaminom, w innych zaś media studenckie cechuje bardziej oddolny 
charakter i funkcjonują one niejako obok oficjalnej komunikacji uczelni.

7 New Voices, The Student Press Law Center, https://splc.org/new-voices/ (dostęp: 1.10.2018).
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MEDIA STUDENCKIE WCZORAJ. 
RYS HISTORYCZNY

Celem tego rozdziału jest jedynie nakreślenie pewnych aspektów 
genezy, historii oraz kształtowania się kultury dziennikarskiej oraz 
mediów w środowisku studenckim w Polsce na przestrzeni lat. Jak 

wskazują efekty kwerendy przeprowadzonej na potrzeby niniejszego biule-
tynu, a także wybrani autorzy różnego typu publikacji dotyczących mediów 
studenckich, w obszarze medioznawczej analizy naukowej istnieje pewna 
niezagospodarowana przestrzeń związana przede wszystkich z opisem funk-
cjonowania współczesnych mediów studenckich. Jednak także opracowania 
historyczne nie dostarczają spójnych oraz kompleksowych informacji o ów-
czesnym stanie dziennikarstwa studenckiego. Główne różnice dotyczą danych 
liczbowych, co wiąże się m.in. z efemerycznością licznych nieprofesjonalnych 
inicjatyw dziennikarskich, zróżnicowanym sposobem definiowania i kategory-
zowania mediów studenckich i akademickich, a także trudnościami z dotarciem 
do informacji źródłowych.

Najważniejsze publikacje podejmujące tematykę mediów studenckich 
i akademickich, do których warto sięgnąć zarówno w celu poszerzenia wiedzy 
o genezie, historii, jak i stanie obecnym, to te autorstwa m.in. Andrzeja K. Waś-
kiewicza, Jerzego Leszina i Adama Kaczmarka, Anity Magowskiej, Urszuli Doli-
wy, Edwarda Chudzińskiego, Olgi Kurek-Ochmańskiej, Joanny Gomoliszek, Anny 
Zięty8. Ponadto w wybranych numerach najstarszego polskiego czasopisma 

8 Zob. m.in.: A. K. Waśkiewicz (red.), Czasopisma studenckie w Polsce (1945-1970), Zarząd Główny 
Socjalistycznego Związku Studentów Polskich, Warszawa 1975; A. K. Waśkiewicz (red.), Czasopisma studenckie 
w Polsce (1971-1976), Zarząd Główny Socjalistycznego Związku Studentów Polskich, Warszawa 1977; J. Leszin, 
A. Kaczmarek (red.), Almanach Ruchu Kulturalnego i Artystycznego SZSP (1973-1976), Młodzieżowa 
Agencja Wydawnicza, Warszawa 1977; A. Magowska, Polska prasa studencka w II Rzeczpospolitej, Poznańskie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 1994; U. Doliwa, Radio studenckie w Polsce, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 
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poświęconego mediom i komunikacji społecznej, czyli w „Zeszytach Prasoznaw-
czych” wydawanych przez Ośrodek Badań Prasoznawczych Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, podejmowano tytułową problematykę.

Najszersze opracowania dotyczą prasy studenckiej i akademickiej. Jej począt-
ki sięgają przełomu XIX i XX wieku. O rozwoju polskiej prasy uczelnianej mówi 
się w kontekście odrodzenia się Rzeczpospolitej Polskiej. Natomiast początki 
polskiego radia szacowane są na lata 50. XX wieku. Jeśli chodzi zaś o telewizję 
studencką, to źródeł jej można doszukiwać się w pierwszych materiałach filmo-
wych tworzonych przez studentów, o których wzmianki pojawiają się w latach 
70. XX wieku.

W perspektywie historycznej w funkcjonowaniu mediów studenckich w Pol-
sce można wyróżnić następujące etapy:

1. lata 1815-1914: początki prasy studenckiej;
2. lata 1918-1939: okres faktycznego rozwoju prasy studenckiej po odzyska-

niu przez Polskę niepodległości;
3. lata 1945-1970: wznowienie studenckiego ruchu dziennikarskiego – po-

wstanie nowych typów pism, pojawienie się i ekspansja radiowęzłów stu-
denckich;

4. lata 1979-1989: intensywne rozwijanie się różnego typu pism studenckich, 
w miastach uniwersyteckich powstają pierwsze ośrodki i studia radiowe9;

5. lata 90. XX wieku: pojawienie się w Polsce telewizji studenckiej10.
Jak się nietrudno domyślić, pierwszym medium uczelnianym była prasa. Od-

zyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku to był czas, kiedy nastąpił 
rozwój czasopiśmiennictwa studenckiego. „W 1929 roku polscy studenci pla-
sowali się na czwartym miejscu pod względem liczby czasopism studenckich, 
z 25 naliczonymi przez współczesnych periodykami wobec 290 wydawanych 
na świecie”11.

Drugi ważny etap w rozwoju prasy studenckiej rozpoczął się w 1945 roku. 
Po drugiej wojnie światowej środowisko studenckie miało bardzo zróżnicowa-
ny charakter, tworzyli je zarówno ludzie młodzi, jak i starsi, którzy kontynuowali 

2008; E. Chudziński (red.), Kultura studencka: zjawisko – twórcy – instytucje, Fundacja Stu, Kraków 2011; 
J. Gomoliszek, Uniwersyteckie pisma studenckie w Polsce w latach 1945-1989, Dom Wydawniczy DUET, 
Toruń 2011; O. Kurek-Ochamńska, Media studenckie a wizerunek uczelni, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa-
Rzeszów 2015; A. Zięty, Media studenckie w Polsce. Geneza, ewolucja, rzeczywistość, Wydawnictwo 
Naukowe Katedra, Gdańsk 2015. 

9 A. Zięty, Media studenckie w Polsce, dz. cyt., s. 157-158.
10 O. Kurek-Ochamńska, Media studenckie a wizerunek uczelni, dz. cyt., s. 94.
11 A. Magowska, Polska prasa studencka II Rzeczpospolitej, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 1994, 

s. 169.
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przerwaną naukę12. W tym czasie reaktywowało także swoją działalność wiele 
przedwojennych organizacji studenckich13.

W latach 1945-1956 w Polsce ukazywało się ponad 60 tytułów związanych 
ze środowiskiem studenckim i akademickim. Ogromną rolę polityczną i kulturo-
wą odgrywało w tamtym czasie czasopismo „Po prostu”, wydawane w Warsza-
wie w latach 1947-1957. Jego likwidacja w 1957 roku przez Władysława Gomułkę 
wywołała rozruchy studenckie14. Natomiast, jak pisze Andrzej Buck, w latach 70. 
XX wieku wydawnicza aktywność studencka „pełniła rolę swoistego wentyla 
bezpieczeństwa wobec prasy i kultury oficjalnej”15, która podlegała cenzurze 
prewencyjnej.

Tabela 1. Dorobek czasopism studenckich publikowanych 
w poszczególnych ośrodkach akademickich w latach 1918-

1939 (z pominięciem miast nieuniwersyteckich)

Rok Ogółem (w tym 
jednodniówki)16 Warszawa Wilno Kraków Lwów Poznań Lublin Cieszyn

1918 7 7 - - - - - -

1919 7 2 1 2 1 1

1920 8 5 2 1

1921 18 10 1 3 2 1 1

1922 29 13 1 3 5 6 1 -

1923 21 13 - 3 2 2 1 -

1924 25 15 2 4 2 2 - -

1925 40 20 2 8 4 5 - -

1926 31 15 2 1 3 8 - -

1927 43 19 2 6 7 9 - -

1928 39 15 2 4 9 9 - -

1929 33 16 2 3 5 7 - -

1930 40 24 4 2 4 5 1 1

1931 55 32 3 5 9 5 - 1

1932 68 32 9 2 10 9 2 1

12 O. Kurek-Ochamńska, Media studenckie a wizerunek uczelni, dz. cyt., s. 75.
13 U. Doliwa, Radio studenckie w Polsce, dz. cyt., s. 18-19.
14 O. Kurek-Ochamńska, Media studenckie a wizerunek uczelni, dz. cyt., s. 75-76.
15 A. Buck, Prasa studencka w latach siedemdziesiątych (1972-1980). Tendencje i nurty, „Rocznik Historii 

Prasy Polskiej” 2018, t. XXI, z. 2 (50), s. 42.
16 Liczba czasopism ukazujących się w całym kraju obejmuje też miasta nieuniwersyteckie, dlatego nie zawsze jest sumą 

pozostałych danych.
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Rok Ogółem (w tym 
jednodniówki)16 Warszawa Wilno Kraków Lwów Poznań Lublin Cieszyn

1933 71 32 8 4 8 13 3 1

1934 49 23 5 4 5 8 2 -

1935 47 21 3 4 5 10 2 -

1936 54 26 3 7 4 11 2 -

1937 55 29 3 9 3 6 2 -

1938 41 27 2 4 2 4 1 -

1939 29 21 - 3 1 3 1 -

Źródło: A. Magowska, Polska prasa studencka w II Rzeczpospolitej, 
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań, 1994, s. 55.

W tym miejscu warto w kilku słowach scharakteryzować dziennikarską dzia-
łalność w PRL, czyli w latach 1952-1989. Sytuacja społeczno-polityczna w róż-
nych przedziałach czasowych tego okresu cechowała się zróżnicowaniem, 
a co istotne, wpływała na sposób funkcjonowania studenckiej aktywności dzien-
nikarskiej. Pierwotnie przejawiała się ona w dużej mierze w formie oddolnych 
wysiłków czy inicjatyw, które jednak później zostały zinstytucjonalizowane17. 
Stało się tak, ponieważ władze Polski Ludowej miały swoją wizję centralnie kie-
rowanego wychowania w duchu socjalistycznych koncepcji społecznego rozwo-
ju18. W 1948 roku powstała organizacja polityczno-społeczna Związek Młodzieży 
Polskiej (ZMP)19. Ale z punktu widzenia aktywności dziennikarskiej najważniej-
szą organizacją studencką w Polsce było powstałe w 1950 roku Zrzeszenie Stu-
dentów Polskich (ZSP), przy którym znajdował się Zespół do spraw Prasy, Radia 
i Telewizji. ZSP odgrywało rolę swego rodzaju mecenasa, wspierając finansowo 
i organizacyjnie liczne i rozmaitego rodzaju studenckie inicjatywy kulturalne, 
wśród których szczególnie warto wymienić Festiwal Artystyczny Młodzieży Aka-
demickiej „FAMA”. To impreza organizowana od 1966 roku w Świnoujściu, a jej 
tradycja podtrzymywana jest do dnia dzisiejszego. W 2018 roku odbyła się 48. 
edycja festiwalu.

17 U. Doliwa, Radio studenckie w Polsce, dz. cyt., s. 28-29.
18 B. Suchodolski, Dzieje kultury polskiej, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1986, s. 598.
19 W. Klimczak, Z. Skuza, W. Ulicki (red.), Leksykon Ludzi ZSP. Tom 1, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2002, s. 21-22.
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Rysunek 3. Okładka czasopisma „STUDENT” wydawanego w latach 
1967-1990 przez Radę Okręgową Zrzeszenia Studentów Polskich oraz 

Zarząd Główny Socjalistycznego Związku Studentów Polskich

Źródło: E. Orzechowski, Prasa studencka w latach 1956-1981, [w:] E. Chudziński (red.), 
Kultura studencka. Zjawisko – twórcy – instytucje, Fundacja STU, Kraków 2011, s. 285.

W 1973 roku poprzez scalenie działających na uczelniach kół Zrzeszenia Stu-
dentów Polskich, Związku Młodzieży Socjalistycznej i Związku Młodzieży Wiej-
skiej powstał Socjalistyczny Związek Studentów Polskich (SZSP), przy którym 
w 1974 roku powołano Ogólnopolską Radę Studenckiego Ruchu Dziennikarskie-
go. W tej dekadzie wzrosła kontrola i cenzura aktywności studenckiej20. W grud-
niu 1981 roku, gdy wprowadzono stan wojenny, zawieszono SZSP. W 1982 roku 
organizacja odrodziła się ponownie jako Zrzeszenie Studentów Polskich (ZSP), 
jednak straciło ono swój monopol w środowisku na rzecz samorządów studenc-
kich, których rola i możliwości zaczęły w tym czasie rosnąć.

Ponadto ważną funkcję edukacyjną pełniły działające w ośrodkach akademic-
kich Kluby Dziennikarzy Studenckich „zrzeszające aktyw pracujący w agendach 
propagandowych organizacji studenckiej”21.

20 U. Doliwa, Radio studenckie w Polsce, dz. cyt., s. 20.
21 J. Różdżyński, Studencki ruch dziennikarski, [w:] A. K. Waśkiewicz (red.), Czasopisma studenckie w Polsce 
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Tabela 2. Zestawienie ilościowe uniwersyteckich pism 
studenckich ukazujących się w Polsce w latach 1945-1968

Nazwa uczelni
1945–1956 1956-1968

Periodyki Efemerydy Dodatki Periodyki Efemerydy Dodatki

Uniwersytet Warszawski 8 - 7 5 2 -

Uniwersytet Jagielloński 2 2 2 - - 1

Uniwersytet Wrocławski 3 1 4 3 - 2

Uniwersytet Poznański 1 1 2 1 4 2

Uniwersytet Łódzki 3 4 2 1 - 2

Uniwersytet Mikołaja Kopernika 2 2 2 3 2 3

Katolicki Uniwersytet Lubelski 5 3 2 7 - -

Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej 2 2 2 1 4 3

Ogółem 26 15 23 21 12 13

Źródło: A. Zięty, Media studenckie w Polsce, dz. cyt., s. 189-190, 
na podstawie: J. Gomoliszek, Uniwersyteckie pisma studenckie w Polsce 

w latach 1945-1989, Dom Wydawniczy DUET, Toruń 2011.

Natomiast początki polskiej radiofonii studenckiej sięgają lat 50. XX wieku. 
W okresie powojennym w Polsce powstawały nowe ośrodki akademickie. Jak 
wskazują autorzy opracowań dotyczących studenckich mediów w okresie PRL, 
to Olsztyn był miastem, w którym powstał pierwszy w Polsce studencki ośrodek 
radiowy. ORS Radio Kortowo rozpoczęło swoją działalność w 1950 roku w Wyż-
szej Szkole Rolniczej. Jednak, jak twierdzi Urszula Doliwa, „pierwszym radiowę-
złem z prawdziwego zdarzenia [...] był białostocki Radiosupeł, który powstał 
w 1951 roku”22. Złoty okres radia studenckiego przypada na lata 60. i 70. XX wie-
ku. W tym czasie 3500 dziennikarzy pracowało w 130 studiach radiowych23. Z ko-
lei w latach 80. liczba studenckich radiowęzłów zmalała. Było to spowodowane 
scalaniem małych studiów pod szyldem działań centralizacyjnych kierowanych 
przez SZSP24.

(1971-1976), Zarząd Główny Socjalistycznego Związku Studentów Polskich, Warszawa 1977, s. 190.
22 U. Doliwa, Radio studenckie w Polsce, dz. cyt., s. 50.
23 K. Fryta, Radio studenckie bez sztampy i nudziarstwa, 04.01.2010, e-Gazeta Uniwersytecka UWM, http://www.

uwm.edu.pl/egu/news/5/czytaj/107/radio-studenckie-bez-sztampy-i-nudziarstwa.html (dostęp: 2.10.2018).
24 U. Doliwa, Radio studenckie w Polsce, dz. cyt., s. 51.
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Tabela 3. „Stan posiadania” studenckiego dziennikarstwa w latach 1971-1976
Śr

od
ow

isk
o

Radio Prasa Film, TV, fotografia

ośrodki 
radia 

studenc-
kiego25

studenckie 
studia 

radiowe26
radiowęzły27 jednodniówki28 biuletyny29 dodatki30

studenckie 
agencje 

fotograficzne

ośrodki 
filmowo-

telewizyjne

Białystok + + - - - - + -

Bydgoszcz - + - + + - + +

Gdańsk + + - - + + + +

Katowice + + - + - - + -

Kielce, 
Radom

- + - - + - + -

Kraków + + + + + + + +

Koszalin - + - - + - - -

Lublin + + + + + + + -

Łódź + + - + + - + -

Olsztyn - - + + - + + +

Opole - + - + - - + +

Poznań + + + + + - + +

Rzeszów - - - - + + + -

Szczecin + + + - + - +

Warszawa - + + + + - +

Wrocław - + + + + - +

Zielona 
Góra

- + - + + - -

Ogółem 8 15 7 11 13 5 12 9

Źródło: J. Różdżyński, Studencki ruch dziennikarski, [w:] A. K. Waśkiewicz 
(red.), Czasopisma studenckie w Polsce (1971-1976), Zarząd Główny 

Socjalistycznego Związku Studentów Polskich, Warszawa 1977, s. 192.

Za początki studenckiej telewizji można uznać funkcjonujące w  la-
tach 70. XX wieku Studenckie Agencje Filmowo-Telewizyjne. W ramach ich 

25 Nadaje dla całego środowiska akademickiego lub dużego osiedla studenckiego, wyposażony jest w całości lub częściowo 
w sprzęt profesjonalny.

26 Nadaje dla studentów jednej uczelni.
27 Nadaje dla mieszkańców jednego domu studenckiego, wyposażony jest w sprzęt nieprofesjonalny.
28 Pisma wydawane przez instancje wojewódzkie Socjalistycznego Związku Studentów Polskich 4-6 razy do roku.
29 Pisma wydawane przez Radę Uczelnianą Socjalistycznego Związku Studentów Polskich, przeważnie techniką małej poligrafii.
30 Kolumna w gazecie lub czasopiśmie ukazująca się ok. raz w miesiącu i redagowana przez Klub Dziennikarzy Studenckich.
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działalności powstawały kroniki, etiudy filmowe oraz krótkometrażowe filmy 
dokumentalne31.

Na dziennikarską aktywność składały się zatem cztery sektory: prasa, radio, 
telewizja i fotografia, których aktywność w PRL w różnych jej okresach miała nie-
jednolity poziom intensywności.

31 J. Różdżyński, Studencki ruch dziennikarski, dz. cyt., s. 195.
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MEDIA STUDENCKIE PO 1989 ROKU

Zmiany ustrojowe, które nastąpiły w Polsce po 1989 roku, wpłynęły na wiele aspek-
tów naszego życia, w tym na przemiany zjawisk medialnych, zarówno tych profesjo-
nalnych, jak i tworzonych oddolnie. Jak oblicza Wojciech Kajtoch, w latach 1989-1990 
na rynku dostępnych było 330 czasopism wydawanych przez lub dla studentów32. 
Współcześnie prasa studencka, choć jej liczebność spadła (szacuje się, że na rynku funk-
cjonuje 100-120 pozycji33), nadal stanowi istotny filar kultury studenckiej.

Natomiast rozwój radiofonii komercyjnych w latach 90. XX w. spowodował znaczący 
spadek liczby odbiorców studenckich radiowęzłów. Sytuacja, gdy radia studenckie nie 
były już jedyną kontrpropozycją wobec Polskiego Radia, często skutkowała zakończe-
niem działalności wielu radiowęzłów studenckich34. Ważnym wydarzeniem na polskiej 
arenie medialnej było utworzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz pierwsze 
procesy koncesyjne. W 1994 roku rozpoczęło się porządkowanie rynku radiowo-telewi-
zyjnego w Polsce35. Obecnie trzema głównymi kanałami transmisji, z których korzystają 
studenckie rozgłośnie, są internet, eter oraz – najrzadziej – sieci radiowęzłowe36. Sza-
cuje się, że jest ich w sumie około 5037. Ze względu m.in. na wysokie koszty utrzymania 
oraz obowiązki wynikające z uregulowań ustawowych i zapisów koncesyjnych38 jedynie 
dziesięć rozgłośni akademickich posiada koncesję39.

32 W. Kajtoch, Prasa studencka lat 80. XX w. – agonia czy przemiana, [w:] E. Chudziński (red.), Kultura 
studencka: zjawisko – twórcy – instytucje, Fundacja Stu, Kraków 2011, s. 292.

33 O. Kurek-Ochamńska, Media studenckie a wizerunek uczelni, dz. cyt., s. 85.
34 U. Doliwa, Radio studenckie w Polsce, dz. cyt., s. 35.
35 A. Zięty, Media studenckie w Polsce, dz. cyt., s. 216.
36 U. Doliwa, Radio studenckie, dz. cyt., s. 40.
37 O. Kurek-Ochamńska, Media studenckie a wizerunek uczelni, dz. cyt., s. 93.
38 A. Zięty, Media studenckie w Polsce, dz. cyt., s. 221.
39 Zob. Wykaz koncesji i decyzji. Radiofonia naziemna, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, http://www.krrit.gov.

pl/dla-nadawcow-i-operatorow/koncesje/wykaz-koncesji-i-decyzji/ (dostęp: 12.10.2018).
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W drugiej połowie lat 90. XX wieku pojawił się także kolejny kanał komunikowania 
środowiska studenckiego, jakim jest telewizja. Pomimo szybkiego rozwoju technologii 
audiowizualnych rynek studenckiej telewizji pozostaje nadal pod względem liczebnym 
stosunkowo słabo rozwinięty. W 2015 roku działało 26 ośrodków telewizyjnych zlokali-
zowanych przy polskich uczelniach40.

Lata 90. XX wieku to także początek profesjonalizacji mediów studenckich. Dzięki 
dostępowi do sprzętu technicznego oraz wolnego, bezpłatnego oprogramowania po-
jawiły się możliwości produkowania materiałów, które zarówno jeśli chodzi o formę, jak 
i treść przestały mieć charakter wyłącznie amatorski41.

40 O. Kurek-Ochamńska, Media studenckie a wizerunek uczelni, dz. cyt., s. 94-95.
41 A. Zięty, Media studenckie w Polsce, dz. cyt., s. 267.
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MEDIA STUDENCKIE DZIŚ.  
NA DRODZE DO PROFESJONALIZACJI

W tym rozdziale zostały zaprezentowane charak-
terystyki mediów studenckich i akademickich. 
Wytypowano je w taki sposób, aby zobrazować 

zróżnicowanie tego rodzaju przedsięwzięć. Dlatego znajdziemy 
w tym miejscu zarówno redakcje z wieloletnią tradycją, jak i bar-
dzo młode inicjatywy. Wśród opisanych przykładów ujęto me-
dia funkcjonujące bardziej w skali lokalnej, jak i te o charakterze 
ogólnopolskim, a w przypadku radia – posiadające koncesję oraz 
jedną rozgłośnię wyłącznie internetową.
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PRASA STUDENCKA

Magazyn „Eurostudent”

Magazyn „Eurostudent” to największy ogólnopolski bezpłatny miesięcz-
nik dla studentów i absolwentów, ukazujący się od 21 lat w wersji drukowanej 
w nakładzie 100 tys. egzemplarzy w 25 miastach. Wydawcą portalu i magazy-
nu „Eurostudent” jest Feniks Media Group. Nakład i dystrybucję tego magazynu 
kontroluje Związek Kontroli Dystrybucji Prasy (ZKDP). Miesięcznik posiada wła-
sną sieć kolportażową. Specjalne standy oznaczone logo „Eurostudenta” znaj-
dziemy na 136 polskich uczelniach. W październiku i marcu ukazują się specjalne 
wydania targowe, dostępne na takich uczelniach i targach pracy, jak Dzień Karie-
ry oraz Absolvent Talent Days. Magazyn „Eurostudent” wychodzi także w wer-

sji elektronicznej, w formie e-wydania 
dostępnego na portalu eurostudent.pl.

Mater ia ł y  publikowane w  ma -
gaz ynie oraz na  por talu eurostu-
dent.pl  powstają we  współpracy 
z dziennikarzami, studentami oraz ab-
solwentami. Wielu z nich rozpoczynało 

swoją przygodę z dziennikarstwem podczas wakacyjnych praktyk i staży. Re-
dakcja jest otwarta na rożnego rodzaju współpracę, zachęca, aby na jej skrzynkę 
mailową: wspolpraca@feniksmedia.pl przesyłać ciekawe informacje, zaproszenia 
do objęcia patronatem wydarzeń studenckich, propozycje tematów karierowych, 
a także newsy dotyczące życia studenckiego.

Kariera, studia, rozrywka

Portal eurostudent.pl dzieli się na trzy sekcje, które odpowiadają najważniej-
szym obszarom życia studenckiego, tj. karierze, studiom i rozrywce.

W sekcji poświęconej karierze znajdziemy informacje związane z rozwojem 
zawodowym, które uporządkowane są w następujących działach: „Praktyki”, 

„Staże”, „Praca” i „Inżynier” oraz „Targi”.
Sekcja „Studia” to baza wiedzy o stypendiach, wydarzeniach i konferencjach 

naukowych, a także informacje z życia uczelni. Dział „Finanse” ma charakter po-
radniczo-edukacyjny, natomiast dział „Kultura” obejmuje najciekawsze studenc-
kie koncerty i festiwale. Są także konkursy, w których co miesiąc można wygrać 
interesujące nagrody.
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„Eurostudent” zawiera także strefę pracodawców. Znajdują się tam profile firm 
poszukujących studentów i absolwentów na praktyki, staże lub do pracy. Moż-
na tam znaleźć również programy rozwojowe oraz podpowiedzi, jak skutecznie 
przejść proces rekrutacyjny. Ponadto na portalu dostępna jest także praktyczna 
wyszukiwarka ofert dla studentów i absolwentów.

Jeśli zaś chodzi o specjalistyczną współpracę, „Eurostudent” utrzymuje kon-
takty z ekspertami z wielu obszarów, szczególnie związanymi z karierą, finansa-
mi i studiami. Przykładowo w sekcji „Kariera” znajdziemy materiały eksperckie 
z obszaru HR, które mogą przybliżyć świeżo upieczonym absolwentom rynek 
pracy lub pomóc efektywnie zaplanować karierę jeszcze w trakcie studiów.

„EUROSTUDENT” W SIECI:

 » www.eurostudent.pl
 » www.eurostudent.pl/ewydanie/
 » www.facebook.com/Eurostudent/: 3352 osoby lubią to! (dane z 15.10.2018)
 » Portal karierowy branży IT – itkariera.info
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Magazyn Akademicki „Koncept”

„Koncept” zadebiutował w listopadzie 2012 roku jako dwutygodnik akade-
micki. Wydaje ten magazyn Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych. Pismo dystry-
buowane jest na największych polskich uczelniach, ale porusza także tematykę 
szeroko wykraczającą poza świat uniwersytecki. Dla jego twórców ważne pozo-
staje tworzenie środowiska skupionego wokół gazety.

Współtwórcą i pierwszym redaktorem naczelnym był Wiktor Świetlik, obec-
ny dyrektor Programu Trzeciego Polskiego Radia. Na łamach pierwszego nu-
meru pisał o „Koncepcie” jako postulacie naprawy: „Chcemy, by »Koncept« był 

właśnie takim postulatem. Liczymy 
na to, że skupimy wokoło naszego 
tytułu osoby, które nie tylko są w sta-
nie skrytykować to, co zastają, ale 
potrafią znaleźć sposoby naprawcze”. 

W styczniu 2016 roku nowym naczelnym został Tomasz Grzywaczewski. Nato-
miast od maja 2018 roku redaktorem Magazynu jest Mateusz Zardzewiały, który 
rozpoczynał swoją przygodę z dziennikarstwem właśnie na łamach „Konceptu”.

Przeistoczenie z dwutygodnika na magazyn akademicki nastąpiło w listopa-
dzie 2014 roku, kiedy to ukazał się pierwszy numer „Konceptu” jako miesięcznika 
(29. wydanie gazety). Magazyn przechodził metamorfozy: zaczynając od lay-
outu, a kończąc na samym logotypie. Wizerunkowo dzisiejszy „Koncept” moc-
no odbiega od pierwszego wydania, jednak twórcom nadal przyświeca ta sama 
idea co założycielom. Dlatego też magazyn jest po kolejnej gruntownej zmianie 
layoutu – numer październikowy (numer 64, październik 2018) zostanie wy-
drukowany w nowej szacie graficznej. Od 2018 roku „Koncept” wychodzi także 
w formie elektronicznej.

W skład jego redakcji wchodzą: Mateusz Zardzewiały, Dominika Palcar, Wiktor 
Świetlik, Tomasz Lochowski, Monika Wiśniowska oraz Marcin Malec. O dużym 
zaangażowaniu zespołu tego czasopisma świadczy choćby fakt, że wywiadów 
dla „Konceptu” udzielili m.in.: wicepremier Jarosław Gowin, Jadwiga Emilewicz, 
Bronisław Wildstein, Katarzyna Bonda, Marek Kamiński, prof. Przemysław Żuraw-
ski vel Grajewski, Kamil Grosicki, Magdalena Ogórek, Piotr Liroy-Marzec, Mateusz 
Matyszkowicz, Bogdan Rymanowski, Jacek Czaputowicz, gen. Roman Polko, Mi-
chał Lorenc, Jacek Pałkiewicz i wielu innych.

„Koncept” obejmuje patronatem medialnym różne wydarzenia, wspierając 
przy tym organizatorów. Ponadto jako medium przekazuje informacje o takich 
wydarzeniach do ogółu. Od września 2016 roku jego nakład jest kontrolowany 
przez Związek Kontroli Dystrybucji Prasy.
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Wiktor Świetlik, dyrektor Programu Trzeciego Polskiego Radia:

Chcieliśmy, by był przystępny, ale nie infantylny, by był inteligentny, ale nie przeintelek-

tualizowany. [...]. Kiedy biorę dzisiejszy „Koncept” do ręki, to z przyjemnością stwierdzam, 

że to wciąż właśnie taka gazeta. W ciągu tych kilku lat przez „Koncept” przewinęła się pleja-

da polskich naukowców, dziennikarzy, działaczy społecznych. Myślę, że skutecznie dowiedli, 

że można w Polsce o Polsce dyskutować bez partyjnej czy biznesowej zajadłości. W sposób 

poważny, konstruktywny, ale też lekki i przystępny.

MAGAZYN AKADEMICKI „KONCEPT” W SIECI:

 » www.gazetakoncept.pl
 » issuu.com/fundacjainicjatywmlodziezowych
 » www.facebook.com/gazetakoncept/: 2183 osoby lubią to! (dane 

z 15.10.2018)
 » twitter.com/FundacjaFIM
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Pismo Studentów „WUJ” – Wiadomości 
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pismo Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „WUJ” – Wiadomości Uni-
wersytetu Jagiellońskiego jest bezpłatnym miesięcznikiem wydawanym przez 
Fundację Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak”42. „WUJ” należy do jed-
nych z najstarszych pism studenckich w Polsce. Ukazuje się nieprzerwanie 
od 1991 roku. Miesięcznik ukazuje się w kolorze, w nakładzie 2000 egzemplarzy. 
Trafia on regularnie (z wyłączeniem wakacji) do akademików, instytutów, stołó-
wek i klubów muzycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od początku istnienia 
czasopisma wyszło ponad 250 numerów.

Funkcję redaktora naczelnego pisma „WUJ” pełni Bartosz Borowicz. W skład 
redakcji wchodzą studenci i absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego, łącznie 

to około 40 osób, spośród których 
mniej więcej 20 wykazuje się comie-
sięczną aktywnością dziennikarską. 
Dzięki temu w ciągu całego roku aka-
demickiego udaje się wydawać dobrej 
jakości, ciekawe pismo o objętości 
od 16 do 24 stron. Większość współ-
pracowników „WUJ-a” ma za sobą 

pierwsze kroki w profesjonalnym dziennikarstwie, np. w formie staży w zawodo-
wych redakcjach czy okazjonalnych publikacji w innych gazetach.

Czytelnicy „WUJ-a” to przede wszystkim studenci, ale czytają go też wy-
kładowcy oraz pracownicy Uniwersytetu. Celem wydawania miesięcznika jest 

– oprócz umożliwiania studentom szlifowania umiejętności dziennikarskich – za-
pewnienie społeczności akademickiej aktualnych informacji m.in. na temat dzia-
łalności organizacji studenckich oraz życia tej najstarszej uczelni w Polsce.

Utrzymanie informacyjnego i niekomercyjnego charakteru pisma przy zacho-
waniu wysokiego poziomu artykułów stanowi ambicję obecnej redakcji, dlatego 
dziennikarze pisma aktywnie uczestniczą w ogólnopolskich konferencjach i spo-
tkaniach przedstawicieli prasy akademickiej. Regularnie biorą udział w corocznej 
Konferencji Mediów Studenckich w Warszawie. Zdobywają tam cenną wiedzę, 
mają okazję spotkać i porozmawiać z prelegentami, którzy są najwybitniejszymi 

42 „Bratniak” to potoczne określenie odnoszące się do studenckich organizacji samopomocowych, czyli tzw. Bratniej Pomocy, 
które funkcjonowały przy polskich uczelniach. Najstarsza inicjatywa tego typu powstała przy Uniwersytecie Jagiellońskim 
w 1859 roku, zob.: Bratnia Pomoc, Encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/bratnia-pomoc;3880418.html 
(dostęp: 25.09.2018).
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postaciami polskich mediów, oraz wymienić się opiniami z innymi redakcjami 
akademickimi.

Kilku dziennikarzy, którzy jeszcze w ostatnich latach pisali w „WUJ-u”, obec-
nie – po ukończeniu studiów – pracuje w takich dużych i znanych redakcjach, 
jak TVN24, Radio Kraków, „Gazeta Wyborcza”, RMF FM czy „Gazeta Krakowska”. 
Na przyjęcie do tych profesjonalnych tytułów bez wątpienia miał wpływ dobry 
warsztat, szlifowany również w „WUJ-u”. Szansą na zdobycie dodatkowych do-
świadczeń i umiejętności są także organizowane spotkania z profesjonalnymi 
dziennikarzami (m.in. z redakcji radia RMF FM, „Gazety Magnetofonowej”, „Gaze-
ty Wyborczej” i portalu „Onet”).

WUJ W SIECI:

 » www.issuu.com/pismowuj
 » www.facebook.com/pismowuj: 3098 osób lubi to! (dane z 15.10.2018)
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STUDENCKIE ROZGŁOŚNIE RADIOWE

Akademickie Radio Kampus 
(Uniwersytet Warszawski)

Akademickie Radio Kampus rozpoczęło swoje nadawanie 1 czerwca 
2005 roku. Można go słuchać zarówno w eterze, jak i online. Właścicielem 
koncesji jest Uniwersytet Warszawski, a zgodnie z nią na antenie mogą być 
emitowane reklamy. Radio Kampus znajduje się w strukturach Wydziału Dzien-
nikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego i ściśle współpra-
cuje ze specjalizacją radiową. Do partnerów radia należy również Szkoła Główna 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Radio współpracuje ponadto z innymi 

warszawskimi uczelniami, a także samo-
rządami oraz niezależnymi organizacjami 
studenckimi.

W skład redakcji Akademickiego Radia 
Kampus wchodzą przede wszystkim stu-
denci, którzy pod opieką doświadczonych 
dziennikarzy tworzą całodobowy program. 
Z radiem na zasadach wolontariatu współ-
pracuje ponad 100 osób. Struktura stałego 
zespołu stacji to szefowie redakcji, redak-
tor naczelny, szef muzyczny, dział promocji 
i dział techniczny.

Swój program Radio Kampus kieruje do studentów, pracowników naukowych, 
licealistów i wszystkich tych, których interesuje tematyka akademicka. Skupia się 
on wokół trzech filarów: muzyki, kultury i miasta.

Z myślą o głównych słuchaczach radia codziennie od poniedziałku do piątku 
o 11:00 emitowany jest dwugodzinny program „Kampus Główny”. Informacja 
i publicystyka w Radiu Kampus to nie tylko serwisy dotyczące życia studentów 
i najświeższych wydarzeń ze stolicy, ale też materiały poruszające tematykę 
społeczno-polityczną.

Ważnym elementem ramówki są muzyczne audycje autorskie. Jest ich ponad 
30. Prowadzą je często artyści, producenci czy kolektywy DJ, np. Wojtek Urbań-
ski, Gin Platonic, Eltron John, Sebastian Grabowski (wokalista zespołu Kabanos), 
Warszawski Funk. Ostatnio swoje specjalne programy prowadzili Pablopavo, 
The Dumplings, Bovska oraz zespół P. Unity. Profil muzyczny radia ma charakter 
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eklektyczny i pozostaje on otwarty na muzykę z różnych kręgów. Dużo miejsca 
poświęca się młodym polskim artystom.

Do ważnych wydarzeń w życiu tego radia należą coroczne, październikowe 
koncerty urodzinowe. Na imprezach grają zaprzyjaźnieni artyści, tacy jak Łona 
i Webber, O.S.T.R, Pablopavo i Ludziki, Rysy czy Taco Hemingway.

W 2017 roku Radio Kampus dzięki zespołowi UVMW zmieniło identyfikację 
wizualną, która została wyróżniona wieloma nagrodami, np. KTR 2018 (identyfi-
kacja – srebro) oraz Polish Design Award 2017 (rebranding – nagroda główna)43.
Akademickie Radio Kampus jest członkiem Polskich Rozgłośni Akademickich44.

GDZIE SŁUCHAĆ?

 » w eterze: 91,7 FM • w internecie: radiokampus.fm • w pakiecie nRadio

RADIO KAMPUS W SIECI:

 » radiokampus.fm
 » www.facebook.com/radiokampus/: 31 212 osób lubi to! (dane z 15.10.2018)
 » www.instagram.com/radiokampus
 » www.youtube.com/radiokampus: 2 191 subskrypcji
 » #Snapchat: radiokampus

43 Na podstawie materiałów redakcyjnych Radia Kampus oraz wywiadu z redaktorem naczelnym Wojtkiem Rodkiem.
44 Grupa Polskie Rozgłośnie Akademickie jest porozumieniem redaktorów naczelnych koncesjonowanych nadawców 

akademickich. Porozumienie skupia się na integracji rozgłośni akademickich oraz wspólnej strategii działalności 
programowej, promocyjnej i komercyjnej.

29



Radio MORS (Uniwersytet Gdański)

Mega Otwarte Radio Studenckie Uniwersytetu Gdańskiego – Radio UG MORS 
– to radiostacja internetowa nadająca 24 godziny na dobę. Tworzą ją studenci 
i pracownicy wszystkich wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego, a także innych 
trójmiejskich uczelni oraz licealiści. Program przygotowywany jest w pełni pro-
fesjonalnym studiu radiowym zlokalizowanym na Wydziale Nauk Społecznych 
w Gdańsku Oliwie.

Powstanie Radia UG MORS wiąże się z utworzeniem w 2009 roku Studia 
Radiowego Uniwersytetu Gdańskiego wyposażonego w nowoczesny sprzęt 
i oprogramowanie. Studio zostało tak zaprojektowane, żeby spełniało wszelkie 

wymogi studia nagrań, a jednocześnie mogło 
służyć jako sala wykładowa, w której odbywają 
się zajęcia dla studentów dziennikarstwa.

W studiu zatrudnieni są doświadczeni reali-
zatorzy dźwięku, którzy potrafią dokonywać na-
grań w optymalny sposób dla różnych rodzajów 
przekazu dźwiękowego – wywiadu radiowego, 
słuchowiska, muzyki. Program radiowy jest two-
rzony z wykorzystaniem profesjonalnego, cyfro-
wego systemu automatyzacji emisji – Zetta oraz 

wielokanałowego systemu programowania radia GSelector.
Od 2016 roku nastąpiła zmiana w funkcjonowaniu Radia MORS. Miała ona 

przyczynić się do sprawniejszego działania studenckiego zespołu i realizacji 
przez niego większej liczby cyklicznych i regularnie przygotowywanych audycji. 
Zrezygnowano z wybierania co roku redaktora naczelnego spośród studentów. 
Funkcja ta została powierzona Marcie Demartin, która po ukończeniu studiów 
na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna UG została zatrudniona 
jako etatowy pracownik. Dzięki temu funkcjonowanie zespołu ustabilizowało 
się i nie ulega rozbiciu przez coroczne zmiany koncepcji radia i okresy wdrażania 
się nowej osoby w zarządzanie zespołem. Zmiana ta zaowocowała zwiększe-
niem liczby regularnie realizowanych przez zespół audycji oraz wprowadzeniem 
do ramówki stałych audycji przygotowywanych popołudniami na żywo. W roku 
akademickim 2017/18 realizowano 30 cyklicznych audycji, w ramach których na-
grano 361 programów.

Zespół Radia UG MORS nie ogranicza się tylko do informowania o wydarze-
niach realizowanych przez innych, ale sam także inicjuje wiele przedsięwzięć. 
Wśród nich największą częstotliwością charakteryzują się szkolenia radiowe dla 
uczniów pomorskich szkół, a także gości z zagranicy.

30



Dużym przedsięwzięciem jest organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Nauko-
wej Rozgłośni Studenckich „RadiouczeLni”. Jej pierwsza edycja miała miejsce 
11-12 października 2016 roku, a drugą zaplanowano na 9 listopada 2018 roku. 
Do udziału w niej zapraszani są przedstawiciele rozgłośni studenckich z całej 
Polski oraz naukowcy, których badania koncentrują się na funkcjonowaniu stu-
denckiej radiofonii. Drugą edycję konferencji współorganizowało Radio Gdańsk, 
w którego studiu koncertowym odbyła się część wydarzenia.

Za nowy, autorski pomysł realizowany przez zespół Radia UG MORS podczas 
Juwenaliów należy uznać grę terenową „Poszukiwacze Zaginionej Auli”, rozgry-
waną na obszarze kampusu uniwersyteckiego w Oliwie. Została ona połączona 
z piknikiem angażującym studenckie zespoły muzyczne. Pomysł ten otrzymał 
wyróżnienie w kategorii „Nowe media” w konkursie PROMYKI 2018 na najlepszy 
projekt promujący działania marketingowe i komunikacyjne uczelni. Konkurs 
jest organizowany przez Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „Prom”.

Radio UG MORS pełni funkcję aktywnego patrona medialnego konferencji 
„Media – Biznes – Kultura” i konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu 
wiedzy o mediach Medi@stery. Radio podejmuje także współpracę komercyj-
ną polegającą na emisji programów sponsorowanych i reklam, publikowaniu 
na stronie internetowej artykułów sponsorowanych i reklam oraz organizowaniu 
konkursów dla słuchaczy i internautów.

Działalność Radia UG MORS jest finansowana ze środków Uniwersytetu 
Gdańskiego. Administracją, zarządzaniem i kreowaniem linii programowej stacji 
zajmuje się kierownik Radia MORS Maciej Goniszewski, który podlega bezpo-
średnio prorektorowi ds. studenckich dr. hab. Arnoldowi Kłonczyńskiemu, prof. 
UG. Studenckim zespołem redakcyjnym zarządza redaktor naczelna – Marta 
Demartin, będąca także realizatorem dźwięku. Opiekę merytoryczną, szkolenia 
oraz ocenę warsztatu radiowego zapewnia opiekun Koła Naukowego Radiow-
ców – dr Monika Białek. W studiu zatrudnieni są realizatorzy dźwięku: Karolina 
Gleinert i Mateusz de Martini-Dwojak.

GDZIE SŁUCHAĆ?

 » w internecie: www.mors.ug.edu.pl oraz w aplikacji mobilnej

RADIO MORS W SIECI:

 » www.mors.ug.edu.pl
 » www.facebook.com/radioMORS/: 2342 osoby lubią to! (dane z 15.10.2018)
 » twitter.com/radio_mors
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Akademickie Radio Centrum (Uniwersytet 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Radio Centrum to lokalna rozgłośnia akademicka, która nadaje w Lublinie. 
W eterze pozostaje obecne od 1994 roku45. Właścicielem rozgłośni i częstotliwo-
ści jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Historię radia można uznać za długą i skomplikowaną46, a swoją niezmienną 
obecność na falach radiowych zawdzięcza ono m.in. wytrwałości pasjonatów, 
którzy na przestrzeni lat je tworzyli.

Swe korzenie Radio Centrum ma w radiowęźle, który działał na terenie aka-
demika „Amor”. Tam w 1953 roku z inicjatywy Józefa Wiśniewskiego, kierownika 
bloku, postanowiono informować studentów o najważniejszych wydarzeniach 

z kampusu. Przez 30 lat radio funkcjono-
wało jako radiowęzeł akademicki, który 
aktywnie brał udział w życiu społeczno-

-politycznym tej akademickiej wspólno-
ty lokalnej.

W 1994 roku to radio uzyskało kon-
cesję na program o charakterze aka-
demickim na częstotliwości 98,2 MHz, 

z zasięgiem do 20 km od Lublina. Nadawanie rozpoczęło się 21 październi-
ka 1995 roku o godzinie 19:00 i rozpoczął je utwór Where The Streets Have 
No Name zespołu U2. Od początku istnienia radio stawiało na gatunki muzycz-
ne dla młodych, głównie rock, blues, jazz i rap, obejmowało także swoim patro-
natem liczne wydarzenia kulturalne, m.in. wszelkie juwenalia czy konferencje 
naukowe. W 2003 roku sygnał radia pojawił się również w internecie, co umożli-
wiło słuchanie go z dowolnego miejsca.

W swojej ramówce ta rozgłośnia ma ponad 30 różnych audycji o tematy-
ce informacyjnej, muzycznej, kulturalnej czy sportowej, takich jak: „Centrum 
w mroku”, „Kulturologia”, „Jak się patrzy” czy „Dookoła sportu”, które w me-
diach społecznościowych mają swoje własne profile. Na przestrzeni ostatnich 
lat kształt muzyczny radia się zmieniał. Obecne jego hasło to „Najwięcej Rocka 
w Mieście”.

Radio Centrum ma swoją siedzibę w budynku Akademickiego Inkubatora Me-
dialno-Artystycznego UMCS. Od marca 2016 roku redaktorem naczelnym jest 

45 Wykaz koncesji i decyzji. Radiofonia naziemna, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, http://www.krrit.gov.pl/
dla-nadawcow-i-operatorow/koncesje/wykaz-koncesji-i-decyzji/ (dostęp: 12.10.2018).

46 Zob. m.in. Początki nie były łatwe, Radio Centrum, https://centrum.fm/historia-radia-centrum-cz-1 (dostęp: 
10.09.2018).
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Marek Skowronek. Poza zarządem redakcję tworzy ponad 60 studentów. Rekru-
tacja odbywa się dwa razy do roku. Ta lubelska rozgłośnia należy do Grupy Pol-
skich Rozgłośni Akademickich. Warto jeszcze zaznaczyć, że wśród jej najbardziej 
znanych wychowanków znajdujemy Hirka Wronę.

GDZIE SŁUCHAĆ?

 » w eterze: 98,2 FM
 » w internecie: www.centrum.fm
 » sieci kablowe: Multimedia Lublin 91,2 MHz, Pulnet Puławy 106,6 MHz, TVK 

Lubartów 93,3 MHz
 » w aplikacji mobilnej Google Play

RADIO CENTRUM W SIECI:

 » centrum.fm
 » www.facebook.com/centrumfm/: 11 181 osób lubi to! (dane z 15.10.2018)
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TELEWIZJE STUDENCKIE I AKADEMICKIE

Kurier Akademicki (Uniwersytet 
Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Kurier Akademicki jest studenckim programem telewizyjnym emitowanym 
na TVP3 Poznań od 2011 roku. Redakcja ma swoją siedzibę na Wydziale Nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Program w całości tworzą studenci, trwa on 15 minut i ma swoją emisję raz 
na dwa tygodnie. W Kurierze podejmowane są tematy związane z życiem stu-
denckim i akademickim w całym Poznaniu, a niekiedy także w innych miastach 
uniwersyteckich. Są to relacje z wydarzeń, human story, wywiady, a ponadto 
materiały problemowe. Młodzi dziennikarze często bawią się formą, dlatego 
w programie można znaleźć zarówno materiały „vlogowe”, jak i te standardowe. 
Tworzą również różnego rodzaju animacje.

Poza emisją w TVP3 Poznań wszystkie odcinki Kuriera Akademickiego można 
obejrzeć na kanale redakcji w serwisie YouTube. Znajdziemy tam także wydania 

„Kuriera Akademickiego+” i „Głośnika Akademickiego”, czyli takie wyłączne ma-
teriały internetowe, jak wywiady czy dłuższe relacje np. z koncertów.

Obecnie w skład redakcji Kuriera wchodzi około 40 osób. Funkcję redaktora 
naczelnego pełni Weronika Dopierała. Dokumentacją oraz patronatami medial-
nymi udzielanymi przez Kuriera zajmuje się sekretarz redakcji oraz dział promo-
cji. Pozostałe osoby to dziennikarze i operatorzy kamer.

34



Za produkcję każdego odcinka odpowiedzialni są wydawcy. Wydawca kon-
kretnego odcinka przeprowadza kolegium, zbiera tematy i wybiera te, które 
będą realizowane. Następnie montuje całość i wysyła do sprawdzenia odpowie-
dzialnej za to osobie oraz redaktorowi naczelnemu. W dniu emisji odcinek jest 
udostępniany w serwisie YouTube oraz w mediach społecznościowych.

Rekrutację Kurier Akademicki przeprowadza raz w roku, w listopadzie. Wtedy 
do redakcji może dołączyć każdy student z Poznania47.

KURIER AKADEMICKI W SIECI:

 » kurier.amu.edu.pl
 » www.facebook.com/kurierakademicki: 2057 osób lubi to! (dane 

z 15.10.2018)
 » www.instagram.com/kurierakademicki
 » www.youtube.com/c/kurierakademicki: 268 subskrypcji

47 Na podstawie materiałów redakcyjnych „Kuriera Akademickiego” oraz wywiadu z redaktorką naczelną Weroniką Dopierałą.
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UJOT TV (Uniwersytet Jagielloński)

UJOT TV to studencka telewizja obecna w medialnej przestrzeni od ponad 
10 lat. Jej debiut miał miejsce w 2007 roku, gdy z myślą o rozwijaniu umiejętności 
dziennikarskich oraz zdobywaniu doświadczenia powstał Przystanek Student TV. 
Od 13 listopada 2017 roku redakcja w celu ujednolicenia identyfikacji wizualnej 
uniwersyteckich mediów przyjęła nazwę UJOT TV.

Obecnie projekt tworzą studenci różnych kierunków, którzy są zaintere-
sowani nie tylko pracą dziennikarza, lecz również zadaniami operatorskimi, 

montażem, grafiką czy public relations. Ce-
lem istnienia telewizji jest przygotowywanie 
profesjonalnych materiałów przeznaczonych 
do publikacji. Redakcja stanowi część Pracow-
ni Telewizyjnej, która znajduje się na Wydzia-

le Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Redakcja UJOT TV stara się tworzyć 
telewizję wyróżniającą się profesjonalizmem, ale przede wszystkim będącą jak 
najbardziej niezależnym dziełem samych studentów.

Początki Przystanku Student TV to czas współpracy z dużymi redakcjami ra-
diowymi i telewizyjnymi, takimi jak RMF FM i TVP Kraków. Zrealizowano wów-
czas studencki program telewizyjny, którego dwa odcinki zostały wyemitowane 
w TVP Kraków.

W 2015 roku Paweł Baran stworzył cykliczny magazyn sportowy „Sportstacja”. 
Ten magazyn stanowi obecnie rozpoznawalną wśród studentów markę. Twórca 
„Sportstacji” do dziś przygotowuje materiały, które komentują najważniejsze wy-
darzenia sportowe. Nad treścią odcinków pracuje razem ze współprowadzącym 
Patrykiem Borówką. „Sportstacja” była pierwszym programem Przystanku Stu-
dent TV realizowanym w studiu telewizyjnym WZiKS UJ.

Przełomowym momentem działalności Przystanku Student TV okazał się paź-
dziernik 2016 roku. Zmieniono wówczas sposób funkcjonowania i organizację 
pracy redakcji. W związku z nadchodzącą 10. rocznicą powstania telewizji wy-
znaczono nowe cele i zadania. Głównym opiekunem merytoryczno-technicz-
nym został wówczas asystent Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji 
Społecznej UJ oraz kierownik pracowni telewizyjnej mgr Krzysztof Nowak, a jego 
zastępcą mgr Paweł Nowak, doktoranci nauk o mediach. W maju 2017 roku du-
żym sprawdzianem dla wprowadzonych zmian była współpraca z Netią i firmą 
Feno przy festiwalu Off Camera. Redakcję zaangażowano wówczas jako ekipę 
reporterską miasteczka filmowego.

Pod koniec roku 2017 wybrano nowy zarząd redakcji. Redaktor naczelną 
została studentka dziennikarstwa Justyna Wydra, a jej zastępcą Łukasz Zoń. 
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Sformalizowano również istnienie działu PR – jego szefową mianowano Alek-
sandrę Kozłowską. Na opiekuna działu technicznego wybrano Konrada Szew-
czuka. W tym czasie na antenie UJOT TV pojawiły się nowe programy. W grudniu 
opublikowano pierwszy odcinek „Czarna czy z mlekiem?”, który został stworzo-
ny przez parę studentów dziennikarstwa: Elizę Żeleźniak i Adriana Burtana. Ideą 
programu są wywiady z osobami, które zechciały się podzielić z widzami swoją 
ciekawą historią, bądź niebanalną pasją. Wśród najnowszych projektów realizo-
wanych przez UJOT TV znajdują się „Otagowani”, którego celem jest dyskusja 
nad sposobami stereotypowego przedstawiania pewnych grup społecznych 
w mediach.

W lutym 2018 roku decyzją48 rektora UJ prof. dr. hab. med. Wojciecha No-
waka powstało Centrum ds. Mediów, które skupia wszystkie oficjalne media UJ. 
Funkcję przewodniczącego pełni dziekan WZiKS dr hab. Piotr Jedynak, prof. UJ. 
W skład Centrum ds. Mediów wchodzą szefowie oficjalnych mediów UJ, czyli 

„WUJ”, „Alma Mater”, UJOT FM i UJOT TV oraz przedstawiciele Biura Prasowego 
oraz Działu Promocji UJ49.

UJOT TV W SIECI:

 » ujot.tv
 » www.facebook.com/ujottv/ 2625 osób lubi to! (dane z 15.10.2018)
 » www.youtube.com/user/tvprzystanekstudent/: 1086 subskrypcji
 » www.instagram.com/ujottv/
 » twitter.com/ujottv

48 Decyzja nr 2 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 lutego 2018 roku w sprawie powołania 
Komisji do spraw mediów UJ, Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, https://bip.uj.edu.pl/
documents/1384597/138676154/dec_2_2018.pdf (dostęp: 20.10.2018).

49 Na podstawie materiałów redakcyjnych UJOT.TV, wywiadu z koordynatorem UJOT TV mgr. Krzysztofem Nowakiem oraz 
artykułu: A. Kozłowska, Studencka telewizja internetowa ma już 10 lat, „Alma Mater” 2018, nr 199, s. 108-109.
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STUDENCKIE PORTALE INTERNETOWE

Płyń pod Prąd – podprad.pl

Portal internetowy podprad.pl stanowi cyfrową kontynuację ogólnopol-
skiego magazynu studenckiego „Płyń pod Prąd”, wydawanego od 1997 roku. 
Stworzony on został przez społeczność studentów z Politechniki Gdańskiej i Uni-
wersytetu Gdańskiego.

„Płyń pod Prąd” był ogólnopolskim bezpłatnym kwartalnikiem z corocznym 
numerem specjalnym „Starter” dla studentów pierwszego roku. Zamysł twórców 
obejmował poruszanie takich ważnych tematów w życiu społecznym, jak nauka, 

wartości oraz relacje międzyludzkie, a także 
wspieranie studentów w odnalezieniu się 
w nowej rzeczywistości dużych ośrodków 
uniwersyteckich. Magazyn w wydaniu pa-
pierowym ukazywał się w 11 największych 
ośrodkach akademickich w kraju na ponad 
20 uczelniach, a jego nakład liczył nawet 
65 tys. egzemplarzy.

Wokół czasopisma rozwinęła się społeczność dziennikarzy studenckich, któ-
rzy pierwsze swoje teksty publikowali na łamach magazynu, oraz społeczność 
studencka Ruchu Akademickiego „Pod Prąd”.

Strona internetowa podprad.pl powstała pod koniec lat dziewięćdziesiątych 
i od tego czasu rozwija się równolegle z magazynem papierowym, dziś stano-
wiąc podstawowy kanał komunikacji z odbiorcami.

Portal wspiera studenckie inicjatywy, udzielając patronatu, promuje dobre 
książki, publikuje porady studenckie dotyczące życia studenckiego, finansów lub 
nauki. Publikuje reportaże studenckie, a przy tej okazji rozwija ideę szkoły pisa-
nia. W tym zakresie odbyło się również kilka webinarów. Ich uczestnicy uczyli się, 
jak pisać recenzje, reportaże, robić dobre wywiady lub pisać relacje z wydarzenia. 
Artykuły na portalu nie dają prostych odpowiedzi, mają raczej na celu inspiro-
wanie do poszukiwań własnych. Magazyn współpracuje z TV TASK z Politechniki 
Gdańskiej i realizuje wspólnie materiały naukowe.

W 2010 roku studenci i młodzi dziennikarze z Trójmiasta wymyślili i zainaugu-
rowali konferencję dziennikarzy studenckich „Medionalia”. Od ośmiu lat studenci 
z redakcji z całej Polski przyjeżdżają do Gdańska, by przeżyć kilka dni, szkoląc 
swój warsztat, słuchając praktyków i zastanawiając się, jak sprawić, by informo-
wanie o wydarzeniach na świecie stało się rzetelne.
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„PŁYŃ POD PRĄD” W SIECI:

 » www.rapp.pl
 » podprad.pl
 » www.facebook.com/plynPodPrad: 1885 osób lubi to! (dane z 15.10.2018)
 » www.youtube.com/magazynppp: 139 subskrypcji
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Nowe Dziennikarstwo (Uniwersytet Wrocławski)

„Nowe Dziennikarstwo”50 jako portal internetowy rozpoczęło swoją działal-
ność 14 listopada 2016 roku. Najpierw w ramach zajęć z redaktorem Danielem 
E. Groszewskim w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwer-
sytetu Wrocławskiego powstał tygodnik „W Ramach”. Następnie ten tygodnik 

przekształcił się w portal akademicki. Nazwa 
„Nowe Dziennikarstwo” funkcjonuje od lute-
go 2017 roku. Funkcję redaktora naczelnego 
od początku pełni red. Daniel E. Groszewski, 
zawodowo związany z portalem dzielnicew-
roclawia.pl. Redaktor naczelny ma dwóch 
zastępców: Patryka Rudnickiego oraz Oliwię 
Stasiak. Pierwszy odpowiada za wygląd stro-
ny, kwestie organizacyjne oraz techniczne 
portalu. Drugi zastępca zajmuje się wize-
runkiem redakcji. Redakcja „Nowego Dzien-
nikarstwa” posiada kilka działów, z których 

główne to newsroom, sport, kultura i foto. Każdy z nich ma szefa odpowiedzial-
nego za pracę swojego zespołu. Są to odpowiednio: Marcin Obłoza, Zuzanna 
Kuczyńska, Karolina Szachniewicz i Ola Sopuch. Szefowie działów rozdzielają 
tematy oraz wyznaczają zakres obowiązków dla poszczególnych dziennikarzy. 
Fotoreporterzy wraz z dziennikarzami medialnie obsługują dane wydarzenie.

Obecnie redakcja „Nowego Dziennikarstwa” oprócz cotygodniowych kole-
giów prowadzi także warsztaty dziennikarskie. Najpierw odbywają się kolegia 
poszczególnych działów, na których wyznaczana jest praca na następny tydzień. 
Później mają miejsce warsztaty dla wszystkich dziennikarzy. Obejmują one kwe-
stie poprawności językowej, stylistyki, ale także zagadnienia prawne związane 
np. z dostępem do zdjęć. Po warsztatach odbywa się kolegium całej redakcji, 
na którym omawiane są sprawy bieżące.

„Nowe Dziennikarstwo” to portal tworzony przez studentów dziennych, za-
ocznych, a także absolwentów dziennikarstwa. Dziennikarze redakcji piszą 
zarówno o sprawach lokalnych związanych z Wrocławiem i uczelnią, jak i wyda-
rzeniach krajowych czy globalnych. Omawiany portal stanowi miejsce, w któ-
rym studenci mogą pisać o tym, co ich interesuje bądź o czym sami chcieliby 
przeczytać. Wśród głównych zamierzeń redakcji znajduje się przygotowanie 
studentów do realiów pracy dziennikarza. Rekrutacja przeprowadzana jest dwa 

50 Na podstawie materiałów redakcyjnych „Nowego Dziennikarstwa”.
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razy w ciągu roku akademickiego – na początku semestru zimowego i letniego. 
Oprócz tego redakcja realizuje patronaty medialne nad różnymi wydarzeniami, 
ze szczególnym naciskiem na inicjatywy studenckie. „Nowe Dziennikarstwo” 
było patronem medialnym m.in.: „Wampiriady – Krew jak miód na chore serce”, 
konferencji Życie po życiu sportowym, biegu juwenaliowego czy 29. Akademic-
kich Targów Pracy.

NOWE DZIENNIKARSTWO W SIECI

 » dziennikarstwo.wroclaw.pl
 » www.facebook.com/dziennikarstwo: 641 osób lubi to!  (dane z 15.10.2018)
 » Dziennikarstwo Uniwersytet Wrocławski (kanał Youtube): 20 subskrypcji
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MEDIA STUDENCKIE JUTRO?

W badaniach zrealizowanych w 2009 roku, obejmujących 1440 
studentów dziewięciu polskich uczelni kształcących na kierun-
ku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, 93,5% spośród re-

spondentów uznało, że najbardziej przydatne w przyszłym życiu zawodowym 
są treści kształcenia w obrębie zajęć z warsztatu dziennikarskiego51. Co istotne, 
jednocześnie zdecydowana większość ankietowanych przyznała, że „postrze-
ga obowiązujący system kształcenia jako zbyt teoretyczny i przesadnie na-
stawiony na kształcenie akademickie, ograniczający nauczanie umiejętności 
praktycznych”52.

51 S. Gawroński, System kształcenia dziennikarzy w Polsce. Opinie i oczekiwania studentów, „Studia 
Medioznawcze” 2010, nr 4 (43), s. 14.

52 Tamże, s. 16.
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Media są immamentnym elementem rzeczywistości społecznej. Według 
Denisa McQuaila ich główne zadania to m.in. informowanie i wyjaśnianie pre-
zentowanych informacji, socjalizacja, mobilizacja, dostarczanie rozrywki oraz 
zapewnianie ciągłości kultury i wartości53. W przypadku mediów studenckich 
na pierwszy plan wysuną się takie funkcje, jak informowanie, animacja oraz 
promocja. Nie można także zapomnieć o różnego rodzaju walorach edukacyj-
nych, jakie przynosi studentom (nie tylko kierunków okołomedialnych) zaanga-
żowanie w tego typu aktywność. Nauka warsztatu, świadomego dziennikarstwa 
czy odpowiedzialności za słowo to tylko jedne z nielicznych korzyści zaangażo-
wania w media studenckie54.

Tego rodzaju media odgrywają także ważną rolę z punktu widzenia integro-
wania społeczności akademickiej oraz należą do nieodłącznych elementów kul-
tury studenckiej. Ich istnienie i sposób funkcjonowania stanowi także znaczący 
czynnik w kontekście kreowania wizerunku całej uczelni, posiadają one zatem 
potencjał, który bywa niedoceniany55.

Dokumentacja i prezentacja współczesnych mediów studenckich jest o wie-
le trudniejsza niż w przypadku opracowań historycznych. Decentralizacja, roz-
proszenie, niejednorodność oraz fragmentaryczność to cechy współczesnych 
studenckich inicjatyw medialnych, co oczywiście utrudnia uchwycenie oraz 
zbadanie tego zjawiska. W Polsce mamy do czynienia z deficytem, jeśli chodzi 
o ośrodki czy organizacje, które dzięki bieżącemu monitorowaniu umożliwiałyby 
rzetelne opisywanie fenomenu dziennikarstwa studenckiego56. Taki stan rzeczy 
odnosi się również do samego funkcjonowania mediów studenckich. Dlatego 
też ich rozwojowi sprzyja powstawanie organizacji formalnych, które konsolidują 
środowisko, a także zapewniają wsparcie warsztatowe, prawne oraz finansowe57.

Autorka serdecznie dziękuje wszystkim redakcjom za pomoc merytorycz-
ną oraz udostępnione materiały. Bez nich powstanie tej publikacji byłoby 
niemożliwe.

53 D. McQuail, Teorie komunikowania masowego, tłum. M. Bucholc, A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2012, s. 111-113.

54 R. Kowalczyk, Media lokalne w Polsce, t. 1, Wydawnictwo „Contact”, Poznań 2008, s. 267.
55 O. Kurek-Ochamńska, Media studenckie a wizerunek uczelni, dz. cyt., s. 173-175.
56 U. Doliwa, Radio studenckie, dz. cyt., s. 31.
57 Zob. A. Zięty, Media studenckie w Polsce, dz. cyt., s. 266, 268.
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OGÓLNOPOLSKIE FORUM MEDIÓW 
AKADEMICKICH – WSPÓŁPRACA NA RZECZ 
EDUKACJI EKONOMICZNEJ I ROZWOJU 
WARSZTATU DZIENNIKARSKIEGO

Profesjonalizacja organizacji studenckich, 
która postępuje także na coraz większą 
skalę w przypadku mediów studenckich, 

charakteryzuje się także otwarciem z jednej strony 
na partnerów zewnętrznych, a z drugiej na wza-
jemną wymianę doświadczeń i współpracę. Przy-
kładem tego typu inicjatyw jest jedna z pierwszych 
stałych platform współpracy redakcji studenc-
kich z całej Polski – Ogólnopolskie Forum Mediów 
Akademickich.

OFMA została powołana do życia w listopadzie 2015 roku w Warszawie przy 
okazji konferencji Programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”. Spotkanie 
inicjatywne odbyło się przy okazji jubileuszu XX-lecia Parlamentu Studentów 
RP na Stadionie Narodowym w Warszawie. U podstaw tego projektu legły wie-
loletnie działania Związku Banków Polskich (ZBP) na rzecz edukacji ekonomicz-
nej i współpracy ze środowiskiem akademickim, w tym mediami studenckimi. 
Dziś OFMA to miejsce dyskusji na temat roli i przyszłości mediów akademickich, 
podejmowania nowych wspólnych inicjatyw, rozwijania warsztatu dziennikar-
skiego, a także nawiązywania kontaktów, również z partnerami zewnętrzny-
mi. Ponadto OFMA funkcjonuje w ramach jednego z największych programów 
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edukacji ekonomicznej w Europie – „Bankowcy dla Edukacji”, zainicjowanego 
przez ZBP, a realizowanego przez Warszawski Instytut Bankowości.

Bieżąca aktywność OFMA opiera się na stałej współpracy z czołowymi me-
diami studenckimi w Polsce w zakresie wspólnego przygotowywania i publi-
kowania treści edukacyjno-informacyjnych z zakresu ekonomii, bankowości, 
cyberbezpieczeństwa czy oszczędzania.

W ramach prac roboczych przy konferencjach branżowych i naukowych, cy-
klicznie odbywają się spotkania, w których udział może wziąć przedstawiciel 
każdej zainteresowanej redakcji. Dzięki współpracy z licznymi partnerami (jak 
np. Biuro Informacji Kredytowej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy Krajowa 
Izba Rozliczeniowa) udało się m.in. zrealizować pierwszy w skali kraju program 
grantowy o tematyce ekonomicznej poświęcony mediom studenckim. Młodzi 
dziennikarze ubiegali się w nim nie tylko o wsparcie finansowe, ale także korzy-
stali z bezpłatnej opieki merytorycznej doświadczonych dziennikarzy.

Dzisiaj wśród kluczowych projektów OFMA można wskazać cztery bardzo 
ważne inicjatywy. Przedstawmy je krótko.

Krajowa Konferencja OFMA

Coroczne święto dziennikarzy studenckich z całej Polski, stanowiące okazję 
do integracji środowiska mediów studenckich oraz doskonalenia warsztatu 
dziennikarskiego. W jego trakcie nie brakuje również spotkań z ludźmi mediów, 
finansów czy nauki.

Po raz pierwszy Krajowa Konferencja OFMA odbyła się w listopadzie 
2015 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie, kiedy to została powołana 
do życia przy okazji jubileuszu XX-lecia Parlamentu Studentów RP. Druga edy-
cja miała miejsce pod koniec 2016 roku i towarzyszyła zjazdowi Europejskiej Unii 
Studentów w Gdańsku. Wtedy właśnie dziennikarzy studenckich odwiedził m.in. 
wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Inauguracja III Krajowej Konferencji OFMA odbyła się w 2017 roku na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim. W obecności ponad 100 dziennikarzy mediów studenc-
kich i studentów dziennikarstwa odbyła się debata otwierająca pt. „Emerytur 
nie będzie. Toniemy w długach. Dlaczego media i politycy nie potrafią mówić 
o ekonomii?”. Udział w niej wzięli m.in. wysocy przedstawiciele sektora finan-
sowego, władz Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz organizacji 
studenckich.

Drugi dzień tej konferencji – na zaproszenie dr hab. Agnieszki Hess, prof. UJ 
– młodzi dziennikarze spędzili w specjalnie zaaranżowanym studiu w Instytu-
cie Dziennikarstwa UJ, gdzie uczestniczyli w licznych spotkaniach i debatach 
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tematycznych. Dyskutowali oni m.in. na temat aktywności redakcji akademic-
kich w mediach społecznościowych, współpracy z biurami prasowymi dużych 
instytucji, a także wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez dziennikarzy 
największych mediów w Polsce. Wśród prowadzących znaleźli się m.in. Konrad 
Piasecki (Radio ZET), Michał Pol (Onet.pl) i Magdalena oraz Maksymilian Riga-
monti („Dziennik Gazeta Prawna”).

Zakończenie konferencji towarzyszyło 11. Gali Finałowej Plebiscytu Media-
Tory – Studenckich Nagród Dziennikarskich – jednej z najbardziej efektownych 
inicjatyw młodych adeptów dziennikarstwa w Polsce. W Auditorium Maximum 
UJ zgromadziła ona blisko 1000 osób – m.in. wyróżnionych i nominowanych 
dziennikarzy największych redakcji w Polsce, przedstawicieli samorządów stu-
denckich wydziałów dziennikarstwa z ponad 20 uczelni oraz wszystkich uczest-
ników i gości konferencji.

Studencka Strefa Medialna

Inicjatywa towarzysząca ważnym wydarzeniom i kongresom, zadebiutowała 
we wrześniu 2017 roku podczas Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie – naj-
większego i najważniejszego wydarzenia w polskiej nauce i środowisku aka-
demickim ostatnich dekad. Uczestniczyło w nim prawie 3000 przedstawicieli 
środowiska akademickiego i zaproszonych gości, reprezentujących gospodarkę, 
samorządy, świat polityki, instytucje samorządowe oraz studentów. W Kongre-
sie Nauki na zaproszenie OFMA wzięło udział również kilkudziesięciu dzienni-
karzy studenckich z ponad 15 redakcji z całej Polski w ramach specjalnej strefy 
medialnej. Oprócz przygotowania relacji z Kongresu zaangażowali się oni w de-
dykowany studencki briefing z wicepremierem oraz ministrem nauki i szkolnic-
twa wyższego Jarosławem Gowinem, a także osobistościami polskiego świata 
akademickiego. Strefa pojawiła się również na m.in. II Kongresie Edukacji Finan-
sowej i Przedsiębiorczości w Warszawie, w czasie którego dziennikarze studenc-
cy mieli okazję spotkać się z przedstawicielami kierownictwa Giełdy Papierów 
Wartościowych czy Związku Banków Polskich oraz czołowymi dziennikarzami 
ekonomicznymi.

Trzy grosze o ekonomii

Cotygodniowa audycja radiowa przygotowywana przez warszawskie Aka-
demickie Radio Kampus. Na antenie wyemitowano już ponad 100 odcinków 
w największych ośrodkach akademickich w Polsce. Porusza ona najważniejsze 
zagadnienia związane z finansami, rynkiem pracy czy cyberbezpieczeństwem. 
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Składający się z trzech wejść antenowych program przybliża w przystępny spo-
sób najważniejsze tematy ekonomiczne: zarówno te najbardziej aktualne, jak 
i budujące świadomą postawę na rynku pracy czy w zakresie finansów osobi-
stych. Audycję można usłyszeć na antenie Radia Kampus Warszawa, Radia UWM 
FM Olsztyn, Radia Centrum Lublin, Radia LUZ Wrocław, Radia MORS Gdańsk, Ra-
dia Sygnały Opole (stan na wrzesień 2018 r.), a bezpłatną możliwość emisji tej 
audycji ma każda zainteresowana rozgłośnia studencka.

Aktywny Student

Ogólnopolska kampania informacyjna skierowana do mediów studenckich. 
Celem projektu jest dotarcie do środowiska studenckiego z podstawami wiedzy 
z zakresu finansów, cyberbezpieczeństwa, rynku pracy czy nauki, a także promo-
wanie kultury i działalności studenckiej.

Inicjatywa powstała w ramach działań Ogólnopolskiego Forum Mediów 
Akademickich (OFMA), we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Projekt koncentruje się na czterech obszarach tematycznych: edu-
kacji i biznesie, kompetencjach, czasie wolnym oraz cyberprzestrzeni. Według 
założeń organizatorów z tą inicjatywą w semestrze zimowym roku akademic-
kiego 2018/2019 ma zetknąć się co najmniej 250 000 studentów, 50 mediów 
studenckich, 40 organizacji młodzieżowych oraz 30 instytucji z otoczenia 
społeczno-gospodarczego.

„AS” ma wyróżniać się nie tylko ciekawymi i sprofilowanymi pod kątem stu-
dentów treściami, ale również różnorodnością form aktywności.

Michał Polak
Ogólnopolskie Forum Mediów Akademickich
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W  POLSCE
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Popularyzacja kultury studenckiej na  przestrzeni 

ostatnich dekad charakteryzowała się zmienną in-

tensywnością, choć zawsze aktywną rolę odgrywa-

ły w tym procesie media studenckie i początkujący 

dziennikarze. To właśnie oni od lat są najbliżej rzeczy-

wistości akademickiej, współtworząc ją i przybliżając 

jej obraz. Obejmują tematy istotne dla młodych ludzi, 

wydarzenia kulturalne na czele z juwenaliami, zawo-

dy sportowe, a także konferencje naukowe czy akcje 

charytatywne. Media studenckie stają się tak ważne 

dzięki różnorodności treści i form, nie licząc oczywi-

ście wielkiego zaangażowania i kreatywności osób 

je tworzących. Dziś redakcje te nie mogą jednak żyć 

w oderwaniu od ogólnej rzeczywistości medialnej – 

zmian wynikających z nowoczesnych form przekazu, 

nowych kanałów komunikacji i nieustannych starań 

o uwagę odbiorców. 
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