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Rozgłośnie radiowe przy Uniwersytecie  

Mikołaja Kopernika w Toruniu.  

Działalność i dokumentacja  

Kamil Mataczyński 

Toruń 

Jedną z podstawowych form aktywności środowisk studenckich, 

o stosunkowo długiej tradycji, są rozgłośnie radiowe. Ma je niemal 

każda uczelnia, a niektóre nawet więcej niż jedną. Przy toruńskim 

Uniwersytecie Mikołaja Kopernika istniały trzy takie rozgłośnie, 

z których jedna działa po dziś dzień. Radio Bielany, Radio Centrum 

oraz ich spadkobierca Radio Sfera rok po roku dokumentowały na 

swój sposób życie UMK, życie Torunia, a niekiedy regionu i kraju. 

W roku 2010 rozpoczął się proces digitalizacji nagrań zgromadzonych 

przez Radio Centrum i Radio Bielany, co dało dobrą okazję do przyj-

rzenia się bliżej problemowi dokumentacji rozgłośni radiowych, który 

nie był dotychczas przedmiotem badań naukowo-archiwalnych. Odna-

lezione wówczas materiały dźwiękowe dały impuls do spojrzenia na 

radio jako na twórcę dokumentacji mało popularnej, ale przede 

wszystkim niepowtarzalnej. Niniejsze opracowanie jest próbą upo-

rządkowania zarówno dziejów toruńskich rozgłośni studenckich, ich 

działalności aktotwórczej, jak też charakterystyką pozostawionych 

przez nie materiałów. 

Kultura studencka i działalność medialna jej twórców 

 Studenci zawsze byli wyjątkową grupą społeczną. Przez wieki moż-

liwość zdobywania wiedzy, szczególnie tej bardziej zaawansowanej, 

była przywilejem nielicznych i dlatego do dziś o studentach często 
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myśli się w kategoriach pewnego rodzaju elitarności. Pomimo zasad-

niczej zmiany obyczajowości i postępującej „masowości” studiów nie 

jest to jednak myślenie pozbawione podstaw. Studenci to w znakomi-

tej większości ludzie młodzi i aktywni. Nie istnieje chyba uniwersytet, 

wokół którego nie powstałoby kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt róż-

nych inicjatyw studenckich, jak kluby, festiwale, koła zainteresowań 

czy wreszcie media. Ogół działań studentów w kierunku tworzenia 

własnych środków przekazu, który można nazwać działalnością me-

dialną studentów, można podzielić na trzy podstawowe pola: prasę, 

radio i telewizję. Przynajmniej jedno z nich, działające przy jakim-

kolwiek uniwersytecie w jakimkolwiek kraju, nie jest żadnym zasko-

czeniem. Często zdarza się też, że kilka różnych redakcji funkcjonuje 

przy jednej uczelni. Obecnie nie istnieje żadne oficjalne zestawienie 

wszystkich studenckich redakcji czy stacji radiowych i telewizyjnych. 

Jest ich wiele, jednak cechują się dość małą stabilnością, co przygo-

towanie takiego zestawienia mocno utrudnia
1
. 

Na terenie Polski okres największego rozkwitu mediów studenc-

kich przypadł na uważane dziś za ponure, choć nierzadko wspominane 

z nostalgią, czasy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Socjalizm i funk-

cjonująca w nim nowomowa, pośród wielu specyficznych zwrotów, 

wynalazła i rozpowszechniła jeden termin, który z działalnością me-

dialną studentów jest nierozerwalnie złączony, mianowicie „kulturę 

studencką”
2
. Termin ten, ukuty na potrzeby głównie propagandowe 

wraz z „kulturą chłopską” czy „kulturą robotniczą”, nie podzielił jed-

nak losu tych poprzednich i nie popadł w zapomnienie, lecz faktycznie 

zdefiniował różne przejawy życia bardzo aktywnej grupy społecznej. 

Grupy, która nierzadko występowała przeciw ustrojowi, w którym mu-

siała funkcjonować, będąc jednocześnie jego wychowanką
3
. 

–––––––––– 
1  O. Kurek, Media studenckie w Polsce, Komunikacja społeczna, 2012,  nr 1, s. 62, 

on-line [dostęp 6 stycznia 2014 r.] dostępne w World Wide Web: http://www.komu-

nikacjaspoleczna.edu.pl/archiwum,Nr-12012.html  
2 W tym kontekście pojęcie „kultura” rozumieć należy jako „materialną i umysło-

wą działalność społeczeństw i jej wytwory” wg Słownika Języka Polskiego, on-line 

[dostęp 12 kwietnia 2015] dostępne w World Wide Web: http://sjp.pwn.pl/szukaj/ 

kultura.html 
3 Eugeniusz Mielcarek uzasadnia nawet pojmowanie „kultury studenckiej” znacz-

nie głębiej,  jako zjawiska mającego niebagatelny wpływ na późniejszą świadomość 

http://www.komu-nikacjaspoleczna.edu.pl/archiwum,Nr-12012.html
http://www.komu-nikacjaspoleczna.edu.pl/archiwum,Nr-12012.html
http://sjp.pwn.pl/
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 Bardziej zorganizowane i poważniejsze przejawy kultury studenc-

kiej zaczęły objawiać się w latach 50. ubiegłego wieku, natomiast sam 

termin wykształcił się nieco później, ewoluując z pojęcia „kultura stu-

dentów”
4
. Urszula Doliwa zaznacza, że jedną z najważniejszych cech 

kultury studenckiej, która ją wyróżnia, jest cykliczność, przejawiająca 

się w wymianie jej twórców. Kiedy jedni studenci kończyli swój pobyt 

na uczelni, na ich miejsce przychodziło nowe „pokolenie”
5
. 

W czasach, kiedy oficjalne media nie miały zbyt wiele do zaofero-

wania, studenci, jako grupa istotna i po części elitarna, trafili na bardzo 

podatny grunt, dostając ogromną szansę kreowania swoich środków 

przekazu na ich własnych warunkach, przy okazji korzystając z w mia-

rę pobłażliwego traktowania przez władze
6
. Pierwotny plan, zakładają-

cy szerzenie komunistycznej propagandy i wspierania systemu przez 

młodych inteligentów, z upływem lat zaczął się kruszyć, a sami studenci 

zaczęli tworzyć coraz bardziej zaawansowane i wartościowe projekty 

kulturowe. 

 Datą istotną dla kultury studenckiej, tuż po wojnie mocno tłamszo-

nej przez organizacje typu Związek Młodzieży Polskiej (ZMP), jest 

rok 1950, kiedy decyzją Kongresu Studentów Polskich powołano 

Zrzeszenie Studentów Polskich (ZSP)
7
. Organizacja miała za zadanie 

kierować ruchem działalności studentów i pilnować, by zmierzał drogą 

zgodną z duchem socjalizmu, jednak w praktyce okazała się hojnym 

darczyńcą dla wielu ciekawych inicjatyw kulturalnych podjętych przez 

studentów. Wszelkie przedsięwzięcia artystyczne, jak chóry czy radio-

węzły, mogły liczyć na pełne wsparcie organizacyjne i przede wszystkim 

finansowe ZSP. Samo Zrzeszenie również stymulowało studencki ruch 

–––––––––– 
kulturową całego narodu. Temat nie tylko definicji „kultury studenckiej” poruszony 

jest w referacie Romans z mecenasem, dwudziestolecie kultury studenckiej (1956 –1976), 

zamieszczonym w publikacji Kultura Studencka. Zjawisko – twórcy – instytucje, red. 

E. Chudziński, Kraków 2011, oraz w Internecie pod adresem: http://www.iars.pl/ 

index.php?option=com_content&view=article&id=108:romans-z-mecenasem-dwudzie- 

stolecie-kultury-studenckiej-1956-1976&catid=3:baza-wiedzy&Itemid=5 
4 U. Doliwa, Radio Studenckie w Polsce, Olsztyn 2008, s. 17. 
5 Ibid., s. 18. 
6 Ibid. 
7 On-line [dostęp 19 kwietnia 2014 r.] dostępne w World Wide Web: http://zsp.pl/ 

strony/o-nas/  

http://www.iars.pl/
http://zsp.pl/strony/o-nas/
http://zsp.pl/strony/o-nas/


108  

kulturalny przez organizowanie szkoleń, festiwali czy przeglądów. 

Wart wymienienia jest w tym miejscu Festiwal Artystyczny Młodzieży 

Akademickiej FAMA, organizowany w Świnoujściu od 1966 r. do dzi-

siaj, choć może już nie z tym samym rozmachem
8
. 

 ZSP miało znaczny wpływ na rozwój radia studenckiego poprzez 

decydowanie o jego finansowaniu, jak również w kwestii treści przez 

nie przekazywanych. Nie było jednak organizacją szerzącą ówczesną 

propagandę państwową i pozwalało na daleko idącą swobodę. Taki 

charakter jednak nie przypadł do gustu władzom, dlatego w 1973 r. na 

VIII Kongresie ZSP zadecydowano o połączeniu Zrzeszenia z innymi 

młodzieżowymi organizacjami: Związkiem Młodzieży Socjalistycznej 

(ZMS) i Związkiem Młodzieży Wiejskiej (ZMW), tworząc tym samym 

Socjalistyczny Związek Studentów Polskich (SZSP), który potocznie 

nazywano „Zsypem”
9
. 

Związek stał się monopolistą w środowiskach studenckich, stop-

niowo ograniczając wolność twórczą młodych działaczy przez niemal 

całą następną dekadę. SZSP organizował na uczelniach Kluby Dzien-

nikarzy Studenckich, które miały realizować zadania ideowopolityczne 

związku
10

. Po kilku latach swobody młodzi dziennikarze-studenci mie-

li zostać poddani ustrojowej cenzurze i swego rodzaju indoktrynacji. 

Edukacyjne plany SZSP sięgały dość daleko, jako podstawowy cel 

obierając sobie działalność kształceniową, dającą polityczne i warszta-

towe przygotowanie do pracy w agendach propagandowych
11

. Cały 

system szkoleń z kolei był podzielony na trzy etapy. Pierwszy, skiero-

wany do ogółu dziennikarzy studenckich, obejmował szkolenia z za-

kresu filozofii, politologii czy praktyki propagandy socjalistycznej, 

drugi przeznaczony był dla szczebla kierowniczego redakcji i udosko-

nalał wiedzę i umiejętności zdobyte po ukończeniu etapu poprzednie-

go. Trzeci etap był dla studentów „szczególnie predysponowanych do 

–––––––––– 
 8 U. Doliwa, op. cit., s. 19. 

 9 Ibid., s. 20. 
10

 Studencki ruch dziennikarski, Socjalistyczny Związek Studentów Polskich. Za-

rząd Główny, Ogólnopolska Rada Studenckiego Ruchu Dziennikarskiego, Warszawa 

1980, s. 18. 
11 Ibid., s. 11. 
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zawodu dziennikarza”
12

. Ten etap szkolenia był w praktyce „wytwa-

rzaniem” przyszłych dziennikarzy przez panujący ustrój. SZSP nie 

przetrwało jednak zbyt długo, zostało bowiem rozwiązane wraz z wpro-

wadzeniem stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. Dzień ten był również 

dotkliwym ciosem dla rozwoju kultury studenckiej. 

 W świetle przeobrażeń ustrojowych i ideologicznych, które przy-

szły po 1989 r., i dalszego rozwoju rzeczywistości uczelnianej przez 

kolejne dwadzieścia lat, należałoby zadać pytanie, jaka jest dzisiaj 

kondycja kultury studenckiej? Zacząć można od faktu, że wraz z dy-

namicznym rozwojem prywatnych szkół wyższych, które także kształ-

cą na poziomie uniwersyteckim, diametralnie wzrosła liczba studen-

tów. Trudno mówić już o studentach jako o w miarę jednorodnej gru-

pie społecznej, byłoby to zbyt dużym uogólnieniem. Rozpatrując dal-

sze konsekwencje tego stanu rzeczy, stwierdzić można, iż proporcjo-

nalnie do wzrostu liczby studiujących zanika ich poczucie tożsamości 

jako studentów. Przy obecnej sytuacji przesytu rynku pracy wyższe 

wykształcenie nie gwarantuje wcale osiągnięcia satysfakcjonującego 

stanowiska zawodowego, przez co młodzi ludzie starają się o pracę już 

w trakcie studiów. W wielu przypadkach jest to również konieczność, 

jeśli w ogóle chce się studiować. Połączenie pracy i zajęć na uczelni 

skutkuje znacznie zredukowaną ilością wolnego czasu, który niewąt-

pliwie był i jest do dziś jednym z ważniejszych czynników podejmo-

wania aktywności pozanaukowej, a z finansowego punktu widzenia 

będącej niczym innym jak wolontariatem. Nie można również pomi-

nąć innych czynników, jak choćby obserwowanej na co dzień zmiany 

trybu życia młodych ludzi. Kultura wysoka, do której twórczość stu-

dencka nawiązywała i z którą po części się utożsamiała, przeżywa od 

dłuższego czasu kryzys. Miejsce teatru zastąpił multipleks, gdzie na 

kilkunastu salach można obejrzeć najnowsze superprodukcje w tech-

nologii 3D. Nawet częściej na ekranie komputera tę samą superpro-

dukcję można „podziwiać” za darmo dzięki możliwościom Internetu, 

którego użytkowanie jest najpopularniejszą formą spędzania wolnego 

czasu przez – nie tylko toruńską – młodzież
13

. Podobnie jest z telewi-

–––––––––– 
12 Ibid., s. 13. 
13 T. Szlendak, Młodzi w Kulturze, Gdańsk 2010,  s. 73. 
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zją, której opinia aktywności kulturalnej, dla niekulturalnych i nieoby-

tych artystycznie
14

, wcale nie przeszkadza być jedną z popularniej-

szych rozrywek. Kluby dyskusyjne przeniosły się do pubów z niedro-

gimi trunkami, gdzie z racji zmiany lokalu zmienia się również tematy 

do dyskusji. 

Umasowienie kultury powoduje jej jałowienie i podobny proces 

zachodzi w uczelnianych murach. Uniwersytetom i szkołom wyższym 

zależy na jak największej liczbie absolwentów, a młodym ludziom na 

zdobyciu dokumentu potwierdzającego uzyskanie wyższego wykształ-

cenia. Studia, z pozycji czegoś wyróżniającego jednostkę, przeszły do 

powszechności. Jako konsumenci kultury studenci zasymilowali się 

już z resztą młodego wykształconego pokolenia
15

. Nic zatem dziwne-

go, że pytania o kulturę studencką zadawane są z coraz większą nie-

pewnością. Artykuł zamieszczony na portalu akademickim „Dlaczego” 

już w 2009 r. opisywał wspomnianą wyżej kondycję kultury studenc-

kiej jako znajdującą się w tragicznym wręcz stanie. Wystarczy powtó-

rzyć przytoczoną w artykule wypowiedź byłego studenta Sławomira 

Shuty: „To wszystko stało na nie najwyższym poziomie i szczerze 

muszę powiedzieć, że mnie absolutnie drażniło. Dbanie o kulturę stu-

dencką ograniczało się do organizowania imprez, na których lansowali 

się ludzie z organizacji studenckich, chcący coś osiągnąć. A dodatko-

wo chodziło o to, żeby iść na zwyczajną zwałkę pijacką”
16

. Artykuł, 

napisany w dość luźnym stylu i o pesymistycznym charakterze, przy-

tacza wiele podobnych wypowiedzi, i to nie tylko studentów czy ab-

solwentów uniwersytetów, ale również wykładowców, socjologów, 

tych, których lata studiów przypadły na złoty okres rozwoju kultury 

studenckiej. W dalszej części czytamy, że to, z czym mamy obecnie do 

czynienia, to jedynie „mdłe popłuczyny”. Większość studenckich klu-

bów pozostało studenckimi tylko z nazwy, a i sama nazwa niewiele 

zmienia, gdyż zasadniczych różnic w porównaniu ze „zwykłym” klu-

bem młodzieżowym nie ma. 

–––––––––– 
14 Ibid., s. 75. 
15 Ibid., s. 89. 
16 A. Sochocka, Kultura studencka umarła, on-line [dostęp 27 października 2013 r.] 

dostępne w World Wide Web: http://www.rozrywka-kultura.dlaczego.com.pl/ news/ 

show/894/t/t/3  

http://www.rozrywka-kultura.dlaczego.com.pl/%20news/%20show/894/t/t/3
http://www.rozrywka-kultura.dlaczego.com.pl/%20news/%20show/894/t/t/3
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Popularne w latach 70. formy aktywności kulturalnej studentów stra-

ciły swoją atrakcyjność. Przytoczmy wypowiedź innego studenta: „Ja 

naprawdę nie mam siły i ochoty na ambitne spotkania i rozmowy po 

świt. Wolę się pobawić w klubie, wypić kilka drinków, iść do kina, 

jeśli mam na to kasę. To jest dla mnie cała kultura”
17

. Niewielu intere-

suje się teraz dyskusjami na temat poezji czy kina niezależnego. Czas 

chętniej się spędza na przyjemniejszych imprezach. Zmniejsza się też 

liczba akademickich grup teatralnych, literackich czy kabaretów, choć 

tu chlubnym wyjątkiem może być przykład Kieleckiego Oglądu Kaba-

retów Studenckich KOKS, który w kwietniu 2013 r. miał trzynastą już 

edycję. Większość dużych inicjatyw studenckich bliźniaczo przypomi-

na imprezy mainstreamowe, co nie powinno dziwić, kiedy uświado-

mimy sobie, że w kulturze już jakiś czas temu zaczęły rządzić prawa 

wolnego rynku
18

. 

Tu jednak należy poważnie się zastanowić, czy rzeczywiście mamy 

do czynienia ze zjawiskiem negatywnym. Dobrym przykładem i jed-

nocześnie punktem wyjścia do głębszych rozważań nad współczesną 

kulturą studencką jest Ursynalia Warsaw Student Festival, organizo-

wany przez Szkołę Główną Gospodarki Wiejskiej w Warszawie. Pod 

wieloma względami festiwal ten jest przykładem doskonałości w or-

ganizowaniu imprez masowych, jednak studencki jest tylko z nazwy. 

Z drugiej jednak strony, czy aspiracje w dążeniu do osiągnięcia świa-

towego poziomu Heineken Open'er Festival czy Orange Warsaw moż-

na uznać za coś złego? Czy festiwal studencki musi być przedsięwzię-

ciem niszowym i w pełni „artystycznym”? 

Przy opisanej wyżej fuzji kultury studenckiej z kulturą młodzieżo-

wą to odejście z niszowości w szeroko pojęty mainstream wydaje się 

zjawiskiem całkiem naturalnym i przynoszącym korzyści zarówno 

uczelni, jak i organizatorom – studentom. Może więc forma, jaką 

przyjmują Ursynalia, jest jedną z dróg ratowania i reanimacji pozana-

ukowej działalności studentów? Poza tym, tradycyjne pojęcie kultury 

studenckiej jako aktywizowanie studentów w sferze kultury wysokiej, 

po nawet niezbyt dokładnym zagłębieniu się w temat, też nie wygląda 

–––––––––– 
17 Ibid. 
18 Kultura Studencka. Zjawisko – twórcy – instytucje, s. 8. 



112  

aż tak źle i powszechne opinie o „śmierci” kultury studenckiej można 

uznać za nieco przesadzone. Dobrym przykładem jest Kraków, gdzie 

wciąż działają kluby dla studentów, oferujące nie tylko niedrogie trun-

ki, ale także odpowiednie dla młodych, wykształconych ludzi propo-

zycje spędzania czasu. Takimi miejscami mogą być Centrum Kultury 

Rotunda czy Pod Jaszczurami
19

. 

Jeśli spojrzeć na realia toruńskie, sytuacja z bardziej tradycyjnym 

pojęciem kultury studenckiej również ma się całkiem dobrze. Duża 

w tym zasługa klubu Od Nowa, który jako drugi najstarszy studencki 

klub w Polsce w dużej mierze dba, żeby studenci pragnący działać 

i uczestniczyć kulturalnie mieli ku temu wiele okazji. Dobrym przy-

kładem są imprezy takie jak „Giełda Piosenki Studenckiej”, ciesząca się 

niesłabnącym zainteresowaniem, czy coroczne otrzęsiny UMK, które 

integrują młodych „pierwszoroczniaków” ze starszymi „wyjadaczami” 

Uniwersytetu. Nie należy zapominać też o juwenaliach, czasie, gdy 

najwyraźniej widać, że Toruń należy do studentów. Dzięki takim im-

prezom studenci mogą poczuć się częścią pewnej wspólnoty, a to pierw-

szy krok w stronę chęci zrobienia czegoś dla tejże. Kiedy otrzęsiny czy 

juwenalia dobiegną końca, można zastanowić się, co Uniwersytet ma 

do zaoferowania poza ćwiczeniami i wykładami. Wtedy bez problemu 

można znaleźć zaproszenia do różnych organizacji działających w ra-

mach uczelni. Między innymi do mediów: prasy, telewizji czy w końcu 

radia. 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika wydaje pismo „Głos Uczelni”, i choć 

trudno o nim mówić jako o piśmie typowo studenckim, to jednak do-

tyczy głównie środowiska akademickiego i do niego jest kierowane. 

Od 2011 r. działa Telewizja Internetowa UMK, wciąż poszerzając 

swoją ofertę i udoskonalając warsztat. Jest także istniejące od 1996 r. 

Radio Sfera, będące zdecydowanie najbardziej rozpoznawalną i popu-

larną inicjatywą medialną studentów UMK, której korzenie sięgają 

niemal samych początków Uniwersytetu. 

–––––––––– 
19 K. Denkowska, Kultura studencka – czy jeszcze istnieje?, on-line [dostęp 13 

marca 2014] dostępne w World Wide Web: http://absolwencinawalizkach.pl/kultura-

studencka-czy-jeszcze-istnieje  

http://absolwencinawalizkach.pl/kultura-studencka-czy-jeszcze-istnieje
http://absolwencinawalizkach.pl/kultura-studencka-czy-jeszcze-istnieje


113  

Radio akademickie jest wyspecjalizowanym medium ze względu na 

poruszaną problematykę i odbiorcę, tj. koncentruje się na problemach 

i działalności środowiska akademickiego
20

. Słowem, jest tworzone dla 

studentów. Definicje z reguły nie określają jednak innej charaktery-

stycznej cechy radia studenckiego, mianowicie, że jest tworzone przez 

studentów. Zarówno w przypadku Telewizji UMK, jak i „Głosu Uczel-

ni”, ludźmi je współtworzącymi są właśnie studenci. Nie ulega wąt-

pliwości, że muszą działać w porozumieniu z władzami uczelni, jed-

nak treści przez nie emitowane są głosem studenckim nie zawsze wy-

rażającym zadowolenie i przesiąkniętym pewnym specyficznym, „stu-

denckim” pierwiastkiem. To akurat jest cecha, która uwidacznia się 

już w materiałach pierwszych rozgłośni działających przy UMK. 

Toruńskie rozgłośnie studenckie – Radio Centrum 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika ma bardzo długą tradycję radio-

wej działalności swoich studentów. Już w roku 1950 powołano Stu-

denckie Studio Radiowe (SSR) jako studencki radiowęzeł działający 

w Domu Studenckim nr 1. W 1958 r. przeniesiono je do nowo wybu-

dowanego akademika nr 3 przy ul. Moniuszki, gdzie zaczęło nadawać 

jako Radio Centrum
21

. Pierwszą audycję z nowego studia nadano 15 

listopada 1959 r. – była to inscenizacja utworu „Wątróbka pani Mali-

nowskiej” w wykonaniu grupy teatralnej „Efemeryda”, działającej przy 

studiu radiowym
22

. 

W latach 60. w Radiu Centrum istniały trzy redakcje: muzyczna, lite-

racka i publicystyczna, oraz dwie sekcje: spikerska i techniczna. Nada-

wany program nie był długi, trwał niecałe dwie godziny, emitowany 

w porze popołudniowej, według pierwszego zachowanego programu 

od godziny 14.30 do 16.20. Przez całe lata 60. program był mniej więcej 

–––––––––– 
20 Radio i Telewizja w Polsce: raport o stanie rynku, on-line [dostęp 29 marca 

2014 r.] dostępne w World Wide Web:  http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/public/pliki 

/publikacje/raporty/raport_o_stanie_rynku_caly.pdf,  s. 50. 
21 Archiwum UMK: Inwentarz zespołu (zbioru) akt Studencka Agencja Radiowa,  

oprac. M. Żochowska, Toruń 2012, Wstęp, s. 2. 
22 Ibid. 

http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/public/pliki%20/publikacje/raporty/raport_o_stanie_rynku_caly.pdf
http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/public/pliki%20/publikacje/raporty/raport_o_stanie_rynku_caly.pdf
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jednolity i stabilny. Prezentował się następująco: 1) sygnał, 2) melodia 

tygodnia, 3) komunikaty, 4) audycje (różnych redakcji i w różnej ilo-

ści, nie było tu reguły), 5) powtórzenie komunikatów, 6) melodia dla 

solenizantów, 7) studencki koncert życzeń (nieregularnie). 

Układ ten przetrwał do lat 70. Ulegał w tym czasie mniejszym lub 

większym modyfikacjom. Zdarzało się, że poszczególne punkty za-

mieniały się miejscami, np. komunikaty nadawano przed melodią ty-

godnia, ale również dochodziło do dalej idących zmian, gdzie przykła-

dowo w ogóle nie emitowano pasma audycji, ograniczając program do 

sygnału, komunikatów i melodii tygodnia. Od czasu do czasu bywało 

też, że radioodbiorniki milczały cały dzień z różnych powodów, głów-

nie technicznych.  

Na przełomie roku 1962/63 w Radiu Centrum pracowało dwadzie-

ścia osób. Należy przy tym zaznaczyć, że byli to stali pracownicy Ra-

dia, mogący pochwalić się legitymacją radiową. Praca w radiu nieco 

różniła się wtedy od sytuacji obecnej. Przed powstaniem Sfery stałymi 

pracownikami radia mogli zostać studenci, którzy odbyli w nim staż 

i na miano radiowca tym stażem zasłużyli. Poza stażystami radio miało 

też współpracowników, mających jeszcze inny status, dzięki temu 

w radiu działało w tamtym okresie około 40 osób. 

Audycje nadawane przez „Centrum” były najciekawszym elemen-

tem programu. Tworzone przez wspomniane wcześniej trzy redakcje, 

dotyczyły różnorodnych tematów, dla współczesnego słuchacza wręcz 

trudnych do wyobrażenia. Najliczniejsze były audycje poświęcone 

muzyce. Popularnością cieszył się jazz (Jazzowy mini-max). Często 

nadawano też programy poświęcone konkretnym wykonawcom, głów-

nie zachodnim, takim jak The Beatles, The Rolling Stones, King 

Crimson, Bob Dylan, The Doors czy Creedance Crealwater Revival. 

Należy pamiętać, że płyty zachodnie, a szczególnie rockowe, nie były 

w tamtych czasach mile widziane i zdobycie ich wymagało wiele 

szczęścia, a publiczna emisja – odwagi. Poza muzyką można było po-

słuchać o turystyce, rynku pracy, medycynie (wyemitowano np. audy-

cję o chorobach wenerycznych), pośmiać się przy studenckich kabare-

tach („Klub Morfeusza”, „Szwagier Show”), a w późniejszych latach 

mówiono również o sporcie. Ciekawe propozycje prezentowała też re-
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dakcja literacka. Dzięki niej można było poznać powieść Love story 

lub w niewielkim stopniu obecną w państwowych mediach poezję. 

Radio studenckie w tamtych czasach miało misję nie tyle dostarczania 

studentom czystej rozrywki tak, jak obecnie, ale odgrywało rolę bar-

dziej kulturalną. Audycje, mimo (a może właśnie dlatego) że przygo-

towywane przez studentów, odznaczały się dużą ambicją, nie tylko 

w kwestii profesjonalnego na miarę możliwości przygotowania, ale 

przede wszystkim tematyki poruszanej „w eterze”. 

Z początkiem lat 70. można zauważyć kilka zmian w działalności 

Radia Centrum. Struktura pozostała ta sama, wciąż funkcjonowały trzy 

redakcje, jednak poza pasmem popołudniowym pojawił się również 

program wieczorny, na który z czasem przeniósł się „punkt ciężkości” 

i na nim skupiono największą uwagę na niekorzyść „popołudnia”, 

które często było skracane, a czasem w ogóle nie emitowane. Stałe 

miejsce w ramówce znalazły kronika sportowa nagrywana w Warsza-

wie oraz horoskop. Zaraz po sygnale informowano, czego będzie moż-

na posłuchać w danym dniu, a początkowe elementy połączono w blok 

o nazwie Studencki Dziennik Radiowy. W nim też emitowano pierw-

sze materiały reklamowe.  

Na przełomie lat 60. i 70. XX w. studio radiowe „Centrum” działa-

ło bardzo prężnie, a w nowocześnie wyposażonym studiu pierwsze 

nagrania rejestrował zespół Res Publica, później znany pod nazwą 

Republika. 

Bielany Radio 

Pod koniec roku 1969, w jednym z nowo powstałych domów stu-

denckich na Bielanach, DS 8, pojawił się pomysł utworzenia drugiego 

studia radiowego, nazwanego Bielany Radio. Inicjatywa ta spotkała się 

z dużą aprobatą uczelni, tak więc korzystając z doświadczenia kole-

gów z Radia Centrum, studenci w miasteczku akademickim wzięli się 

za organizowanie swojego studia. 

Mimo początkowych problemów ze znalezieniem funduszy na or-

ganizację pomieszczeń i ich wyposażenia w sprzęt radiowy, Bielany 

Radio rozpoczęło swoją historię już na początku 1970 r. Niemałą rolę 
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odegrało w tym wydarzeniu Zrzeszenie Studentów Polskich. Dzięki 

m.in. jego zaangażowaniu, ale przede wszystkim dzięki studentom, 

pierwsza audycja ze studia na Bielanach została wyemitowana 22 lute-

go 1970 r. 

Powstałe studio na Bielanach można w pewien sposób traktować 

jak „młodszego brata” Centrum. Pomimo późniejszej widocznej rywa-

lizacji między stacjami widać także, że przynajmniej na początku 

„Bielany” czerpały dużo z doświadczeń ich starszych kolegów, jeśli 

chodzi o tworzenie programu radiowego. 

Siedziba radia mieściła się w Domu Studenckim nr 8, czyli tam, 

gdzie obecnie znajduje się Radio Sfera. Organizacja radia była bardzo 

podobna jak w „Centrum”, z podziałem na trzy redakcje: muzyczną, 

literacką i publicystyczną. Na tym jednak podobieństwa się kończyły. 

Główna różnica, widoczna już od początku funkcjonowania rozgłośni, 

polegała na tym, że nie było konkretnie zbudowanego programu. Na-

dawano wyłącznie audycje autorskie i felietony, przeplatane muzyką. 

Jedynymi elementami, które można uznać za względnie stałe w ów-

czesnym programie, były audycja muzyczna – „Muzyka niepoważna” 

oraz audycja „Refleksje i uwagi nad toruńskim żywotem”. 

Z czasem program stawał się coraz bardziej stabilny. Pojawiła się 

cykliczna audycja „W oparach absurdu” oraz „Zielona Gęś”. Z powo-

du braku jakichkolwiek nagrań wymienionych audycji nie można zwe-

ryfikować ich treści, jednak same ich tytuły mogą świadczyć o od-

miennym od „Centrum” podejściu do tematu programu radiowego 

skierowanego do studentów. Na antenie prezentowano dużo muzyki 

jazzowej oraz rockowej. Niektóre tytuły pojawiające się w materiałach 

mogą nawet zaskakiwać, ponieważ poza popularnymi wtedy Beatle-

sami i Rolling Stonesami znalazło się miejsce dla pierwszych heavy-

metalowców z Black Sabbath oraz nawet jednego z największych 

awangardzistów rockowych minionego stulecia – Franka Zappy. Dużo 

sympatii miała też wśród radiowców grupa Jethro Tull. Można także 

zauważyć, że prezentowani wykonawcy i w ogóle kultura zachodnia 

stanowiły wtedy pewną nowość, a to przez widoczne problemy z języ-

kiem angielskim, który w tamtych czasach nie był tak popularny jak 

dziś. Przeglądając akta, można natknąć się na zabawne pomyłki w zapi-
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sywaniu tytułów piosenek i nazw zespołów (jak np. „Pritty Woman” 

zamiast „Pretty Woman”). 

Na antenie pojawiały się też inne ciekawe formy. W drugiej poło-

wie lat 70. na antenie czytano powieść J.R.R. Tolkiena pt. Hobbit, 

a nawet Muminki Tove Jansson. Z ciekawszych propozycji programo-

wych z pewnością należy wymienić audycję redaktora naczelnego 

z tamtego okresu Wiesława Rucińskiego
23

, który na antenie na żywo 

grał autorskie kompozycje i nierzadko umieszczał swoje nagrania na 

liście utworów. W aktach można znaleźć też informację, że w roku 

1978 po raz pierwszy zaprezentowano utwór zespołu Res Publica. 

Blisko współpracowano także z klubami studenckimi, jak np. z klubem 

„Na Bielanach” czy klubem „Imperial”
24

. 

Od roku 1971 można zauważyć rosnącą stabilizację ramówki, bu-

dową zbliżającą się do tej z „Centrum”. Pojawiły się komunikaty, 

„Dziennik bielański” czy cykliczny blok sportowy. Po raz pierwszy też 

swoje miejsce na antenie otrzymały, jak się potem okaże wieloletnie, 

audycje, jak np. BINOZAUR tworzony przez i dla studentów Wydzia-

łu Biologii i Nauk o Ziemi. Zdarzało się również, że nadawano pasmo 

weekendowe i okazjonalne pasma w czasie wakacji. Na początku ko-

lejnego roku studio przez pewien czas nie nadawało wcale bądź emi-

towało jedynie dwa krótkie felietony. Trudno stwierdzić, czym była 

spowodowana ta przerwa. W marcu tego samego roku program wrócił 

do normy. Od tego momentu można ustalić jego w miarę stałą postać, 

która prezentowała się następująco: 

1. Sygnał Radia Bielany 

2. Dziennik bielański 

3. Piosenka tygodnia 

4. Blok audycji (zazwyczaj po jednej od każdej redakcji, lecz nie 

było to regułą) 

5. Koncert życzeń 

–––––––––– 
23 Wiesław Ruciński – polski muzyk, kompozytor i poeta. W latach 70. był liderem 

toruńskiego zespołu Res Publica, po jego odejściu rolę lidera przejął Grzegorz Cie-

chowski, a nazwę zmieniono na Republika. 
24 Konkurs na nazwę klubu był zorganizowany i rozstrzygnięty przez Bielany Ra-

dio. Główną nagrodą dla pomysłodawcy była skrzynka piwa. Wręczono też nagrodę 

pocieszenia w postaci butelki piwa. 
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6. Wiersz na dobranoc 

7. Sygnał Radia Bielany. 

 Można zatem zauważyć stopniowe upodabnianie się programów 

obydwu stacji. „Bielany” jednak borykały się z większymi problemami 

związanymi z pomieszczeniami i sprzętem. Konsoleta, która trafiła do 

akademika nr 8, przejęta była od oddziału Polskiego Radia w Byd-

goszczy i jej stan trudno było nazwać dobrym czy nawet wystarczają-

cym
25

. Wystosowano nawet pismo do władz uczelni o wymianę sprzę-

tu z powodu jego zupełnego wyeksploatowania. Podobnie rzecz się 

miała z magnetofonami, z których puszczano taśmy z muzyką. Często 

naprawiali je sami radiowcy w mało profesjonalny sposób, co przedłu-

żało wprawdzie żywotność sprzętu, jednak na potrzeby radiowe było 

to zdecydowanie za mało. 

Mimo tych trudności studio na Bielanach stopniowo udoskonalało 

swój program i choć formalnie dążyło do wzorców z „Centrum”, charak-

ter nadawanych audycji był już nieco inny. Bielany w mniejszym stop-

niu szły w stronę poważnych i zaangażowanych programów, skupiając 

się na tworzeniu radia dla studentów w takim rozumieniu, jakie istnie-

je dziś. Mniej tutaj kultury wyższej, więcej wysublimowanej rozrywki 

dla młodych intelektualistów. Widać też było swojego rodzaju swobo-

dę i radość z tworzonych dźwięków. Jednym z przykładów nastawie-

nia radiowców z Bielan może być żart primaaprilisowy z 1977 r., kie-

dy to nadano komunikat o wyświetlaniu w auli UMK filmu Andrzeja 

Wajdy „Człowiek z marmuru”. Patrząc przez pryzmat nadawanych 

programów, działające obecnie Radio Sfera w większym stopniu jest 

spadkobiercą „Bielan” aniżeli „Centrum”. 

Pomimo jednak tej, zdawałoby się, rozluźnionej formy działalności, 

w bielańskim studiu panowały twarde zasady. Jeżeli ktoś nie radził sobie 

przed mikrofonem, był wysyłany na szkolenie bądź w ogóle żegnał się 

z anteną
26

. Podobnie rzecz wyglądała z przestrzeganiem zasad panują-

cych w radiu. Jeśli ktoś miał trudności z zaakceptowaniem regulaminu, 

był zawieszany lub usuwany z szeregów radiowców. W programach 

Radia Bielany można też znaleźć więcej niż w „Centrum” programów 

–––––––––– 
25 Archiwum UMK: Studencka Agencja Radiowa, sygn. 66/4, k. 13. 
26 Ibid., sygn. 66/7, k. 18. 
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robionych „na zamówienie”, z okazji przeróżnych okazji związanych 

z systemem politycznym, jak np. Dzień Radziecki. Wynika to prawdo-

podobnie z faktu, że po „Bielanach” zachowało się po prostu więcej 

dokumentacji, gdyż oba studia działały pod nadzorem SZSP. 

W funkcjonowaniu „Bielan” można jednak dostrzec pewne zanie-

dbania. Często program w ogóle nie był nadawany bądź miał szcząt-

kową postać. Prawdopodobnie było to powodowane problemami ze 

sprzętem, jednak nie da się wykluczyć także winy samych radiowców. 

Ponadto, im bliżej końca semestru, tym mniej przykładano się do na-

dawanego pasma. Liczba audycji się zmniejszała, a karty programowe 

nie były wypełniane. Podobna tendencja pojawiała się przy okazji 

powrotów ze świąt, kiedy całe studio potrzebowało kilku dni, żeby 

w pełni „rozruszać” program.  

Od momentu powstania dwóch oddzielnych rozgłośni rozpoczęła 

się również ich rywalizacja. Trwała ona nawet wówczas, gdy oba stu-

dia połączono w twór nazwany Studencką Agencją Radiową. Od 1978 r. 

„Centrum” i „Bielany” w teorii były jednym radiem akademickim, wciąż 

jednak zachowywały odrębne programy. Zdarzały się jednak sytuacje, 

kiedy jedno studio emitowało program nagrany przez drugie. Można 

zatem założyć, że pomimo rywalizacji obie rozgłośnie istniały w swe-

go rodzaju „symbiozie”. Do początku lat 80. nad obiema stacjami 

czuwało Zrzeszenie Studentów Polskich (ZSP), a później, do stanu 

wojennego, SZSP. 

Radio Sfera 

Aktywność obu toruńskich rozgłośni mocno spadła wraz z nadej-

ściem lat 90. Sytuacja była na tyle zła, że zdecydowano o rozwiązaniu 

Studenckiej Agencji Radiowej i powołaniu nowej rozgłośni. Od tam-

tego momentu pod skrzydłami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

funkcjonuje jedna rozgłośnia, mianowicie Radio Sfera, powołane ofi-

cjalnie Zarządzeniem Nr 35 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Koperni-

ka z dnia 26 listopada 1996 r. w sprawie przekształcenia Studenckiej 
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Agencji Radiowej w Uniwersytecką Rozgłośnię Radio Sfera
27

, będące 

jednocześnie „spadkobiercą” swoich poprzedników. Siedzibą „Sfery” 

jest dawne studio Bielany Radia mieszczące się w Domu Studenckim 

nr 8 przy ul. Gagarina 17. 

Radio zajmuje cztery pomieszczenia. Największym jest pokój re-

dakcyjny, gdzie pracują reporterzy. Obok znajdują się biura redaktora 

naczelnego i programowego. Sercem Radia jest pokój emisyjny, gdzie 

nadaje się program. Ostatnim pomieszczeniem jest tzw. „Relax”, gdzie 

radiowcy mogą odpocząć i w spokoju porozmawiać. Tu także mieści 

się oddzielne pomieszczenie, tzw. „Bogota”
28

, będące małym studiem 

nagrań. Tworzy się tam przede wszystkim tzw. „zajawki”, czyli ko-

mentarze autorów materiału dźwiękowego do nagranych wypowiedzi, 

emitowanych później w serwisach oraz w „Magazynie informacyjnym 

Zdziś”. 

Radio Sfera to obecnie prężnie działający ośrodek zrzeszający ludzi 

aktywnych, pełnych pasji i chęci. Swojego miejsca szukają tam ci 

studenci, którzy chcą działać również poza salami wykładowymi. Co 

jest interesujące, „Sfera” otwarta jest nie tylko dla studentów UMK, 

zdarzało się bowiem, że szeregi reporterów zasilali studenci innych 

toruńskich uczelni, a nawet, na specjalnych warunkach, licealistka. 

Poza reporterami, spikerami prowadzącymi programy i audycje, którzy 

działają na zasadach wolontariatu, Radio Sfera zatrudnia trzech sta-

łych pracowników: redaktora naczelnego (obecnie stanowisko to pia-

stuje Bartosz Chodorowski), redaktora programowego (na tym stano-

wisku Ewa Augustyniak) oraz szefa newsroomu (Aleksandra Pospie-

szyńska). 

Z radiem powiązane jest również studio nagrań „Sferax”, w którym 

nagrywa się i montuje jingle, reklamy oraz promocje wydarzeń kultu-

–––––––––– 
27 Zarządzenie Nr 35 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, z dnia 26 listopada 

1996 r. w sprawie przekształcenia Studenckiej Agencji Radiowej w Uniwersytecką 

Rozgłośnię Radio Sfera, on-line [dostęp 20 lutego 2013 r.] dostępne w World Wide Web: 

http://www.umk.pl/uczelnia/dokumenty/biuletyn/prawo/inc/stare/bp9609.html#89  
28 Wszystkie komputery w Radio Sfera mają nazwy pochodzące od stolic państw. 

Część z nich już nie funkcjonuje, jednak istnieją przypadki używania poprzedniego 

nazewnictwa, przykładem jest powszechnie używana „Bogota” dla komputera o na-

zwie „Paris”. 

http://www.umk.pl/uczelnia/dokumenty/biuletyn/prawo/inc/stare/bp9609.html#89
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ralnych Torunia. Szefem studia jest obecnie Jakub Bryndal. Ogólna 

liczba osób związanych z radiem jest dziś niełatwa do ustalenia z po-

wodu znacznie większej rotacji. Dwa razy w ciągu trwania roku aka-

demickiego, zazwyczaj w listopadzie i w kwietniu, przeprowadza się 

rekrutację, na której mogą pojawić się wszyscy chętni. Po rekrutacjach 

liczba reporterów rośnie, aby z czasem ograniczyć się do tych najbar-

dziej wytrwałych. Obecnie liczbę osób aktywnie związanych ze „Sfe-

rą” można oszacować na około dwudziestu. 

Organizacja wewnętrzna rozgłośni zupełnie nie przypomina swoich 

poprzedników, zniknął podział na redakcje i sekcje. Ramówka również 

jest zorganizowana inaczej. Program nadawany jest przez siedem dni 

w tygodniu, w czasie trwania roku akademickiego. Podczas wakacji 

Radio ma przerwę w nadawaniu. Zmieniły się też nieco zasady panu-

jące wśród radiowców. Aby stać się pełnoprawnym członkiem rozgło-

śni, nie trzeba już zaliczać stażu. Jeśli chodzi zaś o otrzymanie pozwo-

lenia na prowadzenie audycji autorskiej, najpierw należy sprawdzić się 

jako reporter i spiker. Istotnie uległ zmianie również sposób realizacji 

programu. Obecnie proces ten odbywa się na powszechnej praktyce 

„One man show”, gdzie prezenter jest jednocześnie realizatorem. 

Wymaga to większej uwagi i umiejętności technicznych obsługi kon-

solety emisyjnej. Obecnie jedynymi rozgłośniami, które stosują po-

dział na prowadzącego i realizatora, są programy Polskiego Radia. 

Większość czasu antenowego zajmuje, zgodnie ze standardami no-

woczesnej radiofonii, muzyka. Nie ma ukierunkowania na jeden gatu-

nek muzyczny, żaden nie jest faworyzowany (jak np. wszelka muzyka 

rockowa w „Centrum” i „Bielany”). Dzięki temu profil słuchaczy jest 

znacznie szerszy, każdy może znaleźć coś dla siebie, jednak trudno 

jednocześnie szukać tutaj najnowszych przebojów popowych, prezen-

towanych na okrągło przez stacje komercyjne. Prezentowani są głów-

nie twórcy muzyki alternatywnej, popularni wśród młodych słuchaczy.  

Program jest stabilny w budowie, każdego dnia jednak prezentują-

cy nieco inne audycje. Ogólnie można przedstawić go następująco: 

– Przedpołudnik 

– Muzyka non stop 

– Akademickie popołudnie  (o godz. 16.00 serwis informacyjny) 
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– Pasmo audycji popołudniowych (o godz. 18.00 serwis informa-

cyjny) 

– Magazyn informacyjny Zdziś (zawsze od godz. 20.00) 

– Pasmo audycji wieczornych 

– Muzyka non stop. 

„Przedpołudnik” to propozycja na miłe rozpoczęcie dnia. Przypo-

mina wszelkie poranne audycje nadawane w rozgłośniach komercyj-

nych. Poruszane przez spikerów tematy z reguły dotyczą życia uczelni 

i Torunia, czasem świata rozrywki czy sportu. Wszystko podane jest 

w „lekkiej” formie, mającej na celu zapewnienie słuchaczowi czystej 

rozrywki. Można zauważyć, że w odróżnieniu od porannych progra-

mów komercyjnych radiostacji w „Przedpołudniku” nie ma serwisów 

informacyjnych. Materiały na serwisy przygotowane są w ciągu dnia 

przez dyżurujących reporterów. „Muzyka non stop”, to pasmo mu-

zyczne, nieprzerywane „wejściami” prezentera, nadawane również 

nocą oraz w weekendy
29

. „Akademickie popołudnie” to program przy-

pominający „Przedpołudnik”, z tą jednak różnicą, że na antenie poru-

szane są już nieco poważniejsze kwestie. Zawsze o godz. 16.00 reali-

zowany jest serwis informacyjny, będący, wzorem większych rozgło-

śni, skrótem najważniejszych wiadomości dnia, które w całości były 

emitowane w „Magazynie informacyjnym Zdziś”. Po „Akademickim 

popołudniu”, w godzinach od 17.00 do 20.00, prezentowane są audy-

cje autorskie, jak np. „Co ma piernik do wiatraka” lub „Voice of 

ERASMUS”, w poniedziałki, środy i piątki pojawia się dodatkowo 

cykliczna audycja „Kulturator”, traktująca o literaturze, filmie czy 

teatrze, natomiast we wtorki i czwartki dwie godziny pasma zajmują 

listy przebojów: lista muzyki polskiej i muzyki rockowej. 

„Magazyn informacyjny Zdziś” to najważniejszy punkt ramówki. 

Prezentowane są w nim materiały dźwiękowe zrealizowane przez re-

porterów „Sfery”. Jest to także jedyna audycja archiwizowana przez 

Radio. Po „Magazynie informacyjnym” pojawia się pasmo audycji 

wieczornych, będących programami autorskimi. Ich ilość jest różna 

w zależności od dnia, jednak nigdy nie trwają dłużej niż do godziny 

–––––––––– 
29 Zdarzało się, że podczas weekendu audycje były realizowane, choć należało to 

do rzadkości. 
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23.00, kiedy wchodzi pasmo „Muzyka non stop”. Wyjątkiem są 

transmisje z różnego rodzaju koncertów czy wydarzeń kulturalnych 

i społecznych, jak np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Bywa, 

że wtedy rezygnuje się z regularnego pasma i nadaje się do samego 

końca. Na przykład Radio Sfera od wielu lat transmituje odbywający 

się w styczniu festiwal „Afryka Reggae”, podczas którego koncerty 

trwają do późnych godzin nocnych. 

Od początku istnienia „Sfera” nadawała przez tzw. „kołchoźniki” 

czy inaczej „szczekacze”, czyli głośniki umieszczone w akademikach. 

Tego typu nadawanie można uznać za charakterystyczne i wręcz 

sztandarowe dla rozgłośni studenckich, praktycznie jednak straciło już 

rację bytu. Zły stan techniczny odbiorników, związany z wiekiem 

sprzętu oraz jego archaiczność w dzisiejszych realiach nowoczesnych 

mediów powoduje, że radiowęzły są demontowane. Taki sam los spo-

tkał kołchoźniki zdemontowane niedawno w toruńskich akademikach. 

Od początku roku 2004 „Sfera” rozpoczęła nadawanie przez Inter-

net i jest to obecnie jedyna możliwość słuchania oferty programowej 

rozgłośni. Teoretycznie daje to możliwość dotarcia do nieograniczonej 

liczby słuchaczy, nie da się jednak ukryć, iż wyniki słuchalności 

prawdopodobnie nigdy nie będą mogły konkurować ze stacjami ko-

mercyjnymi. Liczba słuchających ma niestety wpływ na funkcjonowa-

nie radia studenckiego. Dobrym przykładem jest tutaj Radiofonia, 

jedna z krakowskich stacji studenckich, która przestała być finanso-

wana z pieniędzy uczelni. Jako powód podano właśnie zbyt niską słu-

chalność, wynoszącą w 2012 r. 0,2%. W 2013 r. w wynikach badań 

słuchalności radia w Warszawie akademickie Radio Campus znalazło 

się na ostatnim, dwudziestym siódmym miejscu z wynikiem zaledwie 

0,1%
30

. Nieco lepiej radziło sobie Radio Żak z Łodzi, plasując się na 

miejscu dziewiętnastym (0,4%)
31

. W zestawieniach z terenu aglomera-

cji śląskiej w ogóle nie ma żadnej rozgłośni studenckiej, podobnie 

sytuacja wygląda w Trójmieście i Szczecinie. Inaczej rzecz ma się 

z Radiem Afera w Poznaniu, które, mimo że studenckie, pretenduje do 

–––––––––– 
30 On-line [dostęp 7 marca 2014 r.] dostępne w World Wide Web: http://www.bada-

niaradiowe.pl/wyniki/wawa.htm 
31 Ibid. 

http://www.bada-niaradiowe.pl/wyniki/wawa.htm
http://www.bada-niaradiowe.pl/wyniki/wawa.htm
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poziomu nadawcy komercyjnego, co pozytywnie odbija się na wyni-

kach, stawiając stację na dziewiętnastym miejscu w Poznaniu i ze 

słuchalnością wynoszącą 0,8%. Należy oczywiście mieć na uwadze, iż 

wyniki te są rezultatem badań ogólnopolskich, przeprowadzanych 

dodatkowo telefonicznie. Nie można więc określić, jaki procent słu-

chających stacji studenckich to studenci. Jednakże rozpatrywanie sta-

cji studenckich w kategoriach ponadregionalnych może nie być zupeł-

nie pozbawione sensu. Pamiętajmy, że większość nadawców akade-

mickich działa w Internecie, który nie ma granic terytorialnych, a duża 

część rozgłośni studenckich stara się upodobnić swój program i profil 

działalności do zasad obowiązujących na rynku komercyjnym. Jest to 

spowodowane głównie koniecznością zarabiania na siebie, ponieważ 

uczelnie mają ograniczone fundusze, które w ostatnich latach jeszcze 

bardziej się uszczuplają w związku z niżem demograficznym. Wiele 

stacji studenckich, pisząc o sobie, szczyci się swoim nieskomercjali-

zowaniem i alternatywnym sposobem prowadzenia radia. Stawia przy 

tym na muzykę niszową, ambitną, odchodzi od wszechobecnej w me-

diach polityki, skupiając się na kulturze czy sporcie. Istnieje tendencja 

powrotu do pierwotnej misji radia studenckiego, która w pierwszej 

kolejności miała stworzyć alternatywę dla mediów ogólnopolskich 

i istnieć dzięki młodym ludziom i dla młodych ludzi. Mocno ideali-

styczne podejście do radia może być właśnie tą cechą, która najbardziej 

wyróżnia rozgłośnie studenckie z gęstej sieci polskich nadawców. 

Poza Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, odgrywającym bez-

sprzecznie dominującą rolę w organizacji życia studenckiego, działają 

w Toruniu jeszcze dwie większe szkoły wyższe: Wyższa Szkoła Ban-

kowa oraz Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, która rów-

nież ma swoje radio. SIM radio rozpoczęło działalność w kwietniu 

2010 r. Jak wynika z opisu stacji na stronie internetowej, struktura 

radia jest nieco podobna do dawnych rozgłośni UMK. Istnieje dziesięć 

działów, które zajmują się emisją programu, a nad każdym z nich czuwa 

redaktor naczelny
32

. Ramówka nawiązuje budową do stacji komercyj-

nych, jednak tematycznie nacisk jest kładziony na środowisko stu-

–––––––––– 
32 On-line [dostęp 20 kwietnia 2014 r.] dostępne w World Wide Web: http://www. 

simradio.pl/index.php?page=3&id=1  
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denckie WSKSiM. SIM radio obecnie nadaje swój program wyłącznie 

przez Internet, choć niewykluczone, że rozgłośnia przy najbliższej okazji 

będzie starać się o uzyskanie koncesji. 

Dokumentacja dźwiękowa Radia Centrum i Radia Bielany  

Dźwiękowa spuścizna Radia Centrum i Radia Bielany to w całości 

taśmy magnetofonowe. Były przechowywane w drugim studiu nagrań 

„Bogota” w siedzibie „Sfery” na parterze Domu Studenckiego nr 8. Na 

szczęście warunki przechowywania były dla nich nie najgorsze. Unik-

nięto podstawowych błędów i zaniedbań. Nie wykorzystano półek wy-

konanych z materiałów nieobojętnych magnetycznie (taśmy znajdowa-

ły się na półce drewnianej) oraz nie trzymano pozbawionych opakowa-

nia, „gołych” taśm tuż obok siebie, co mogło grozić rozmagnesowa-

niem taśmy bądź samoistnym kopiowaniem nagrań między jedną ta-

śmą a drugą
33

. 

Audycje wykorzystujące te materiały dały główny impuls do roz-

poczęcia procesu digitalizacji nagrań zgromadzonych przez Studencką 

Agencję Radiową
34

. Należy zaznaczyć, że nie był to pomysł nowy. 

Stacje radiowe zaczynają coraz chętniej dzielić się swoim dziedzic-

twem, upubliczniając archiwalne audycje w swoich siedzibach czy na 

stronach internetowych. Dobrym  przykładem może być tutaj Polskie 

Radio Pomorza i Kujaw z siedzibą w Bydgoszczy, które na swoim porta-

lu zamieściło niemal czterdzieści trzy tysiące archiwalnych audycji. 

Pod koniec roku 2010 pierwszą z czterech partii taśm Radia Cen-

trum i Radia Bielany przekazano do pracowni digitalizacji w Bibliote-

ce Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, gdzie rozpoczął się 

proces konwersji nagrań do postaci cyfrowej (pliki MPEG-1/MPEG-2 

Audio Layer 3, czyli popularne MP3). Do tego procesu użyto magne-

tofonu szpulowego ze studia „Bogota” podłączonego do komputera, na 

który zapisywały się dźwięki z taśmy. Przekazane do Biblioteki nośni-

ki były standardowymi dla magnetofonów szpulowych taśmami o sze-

–––––––––– 
33 G. Paszkowski, Nagrania dźwiękowe w archiwach, Archeion 1964, t. 41, s. 218. 
34 O ile wiadomo autorowi, żadna taka audycja do tej pory nie powstała, choć jeszcze 

nie zakończono procesu digitalizacji, co również może mieć wpływ na taki stan rzeczy. 
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rokości ¼ cala. Część z nich z całą pewnością nie pochodziła z rozgłośni 

toruńskich, można więc przypuszczać, że znalazły się w zasobach „Sfe-

ry” w wyniku dość powszechnej w przeszłości wymiany nagrań mię-

dzy rozgłośniami. Łącznie do Biblioteki przekazano około dwustu trzy-

dziestu taśm, których digitalizacja wciąż jest w toku. Do tej pory udało 

się przekonwertować trzy z czterech przekazanych partii. Po digitali-

zacji taśmy trafiły do Archiwum UMK.  

Autorowi udostępniono do badań dwie z trzech zdigitalizowanych 

płyt (pierwszą i trzecią), czyli nieco ponad połowę istniejących na-

grań. W radiu nadano im ogólną nazwę „Archiwum Sfera”, oznaczono 

kolejnym numerem. Przebadano ogółem dwieście dwa pliki, co w teo-

rii powinno odpowiadać takiej samej liczbie taśm, jednak nie można 

mieć pewności, że pojedyncze pliki na płycie DVD oznaczają kon-

kretne taśmy. Przeczy temu ich ilość. Na pierwszej płycie DVD nagra-

no sto dwadzieścia osiem plików muzycznych, co stanowiłoby już 

ponad połowę wszystkich taśm, a wiadomo, że do tej pory nagrano 

trzy płyty i proces jeszcze się nie zakończył. Możliwe zatem, że przy 

digitalizowaniu pliki podzielono pod względem materiałów w nich 

zawartych, na zasadzie jeden plik – jedna audycja, co mogą też suge-

rować tytuły poszczególnych plików. Dalsza część badań dowiodła 

jednak, iż przy większości materiałów taki podział właściwie nie ist-

nieje. Co prawda, tytuły poszczególnych plików zgadzają się z ich 

zawartością, ale tylko, jeśli mowa o pierwszym nagraniu. W większo-

ści przypadków mamy do czynienia ze zjawiskiem występowania róż-

nego rodzaju audycji w jednym pliku, czasem niekompletnych, co 

oznacza, że na tej samej taśmie nagrywano na siebie wiele materiałów, 

a przy procesie digitalizacji nie wysłuchano wszystkiego. Trudno się 

jednak dziwić takiemu stanowi rzeczy, kiedy proces konwertowania 

nagrań do formatu cyfrowego nie był głównym zadaniem realizowa-

nym przez pracownię digitalizacji Biblioteki Głównej UMK, lecz je-

dynie zajęciem na „wolną chwilę”. Należy również dodać, że do każ-

dej płyty dołączony jest spis znajdujących się na niej dźwięków w for-

macie pliku tekstowego .doc, który zawiera tytuł poszczególnych pli-

ków, czas trwania każdego z nich oraz w części przypadków – autorów, 

redakcję, która audycję wydała, oraz rodzaj dziennikarski, jak np. re-

portaż czy sonda. 
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Z powodu kompletnego pomieszania nagrań zarówno pod wzglę-

dem twórcy (który jest możliwy do ustalenia tylko w kilku przypad-

kach), jak i zawartości, potrzebny był sposób na usystematyzowanie 

tych materiałów na poziomie całości. Autor podzielił te nagrania, po-

siłkując się nieco opisami zawartymi na płycie, na słowne i muzyczne 

oraz słowno-muzyczne, gdzie za materiał słowny uważa się słuchowi-

sko, reportaż lub inną formę radiową, w której najważniejszą odgry-

wają spiker bądź reporter oraz jego goście i rozmówcy. Muzyka może 

w takim materiale występować, ale jedynie jako tło lub uzupełnienie 

formalne audycji. Materiał muzyczny to nagrania piosenek zespołów 

czy artystów solowych, transmisje z festiwali i inne materiały, w któ-

rych to muzyka stanowi najważniejszą treść, a słowo mówione prak-

tycznie nie występuje. Materiały słowno-muzyczne to te, w których 

słowo mówione i muzyka odgrywają mniej więcej równoważną rolę w 

całym materiale. Należy zdawać sobie sprawę, że podział ten może 

być nieco subiektywny, lecz pozwoli lepiej scharakteryzować ogólną 

postać zachowanych materiałów. 

Płyta pierwsza zawiera sto dwadzieścia osiem nagrań, a właściwie 

poszczególnych plików MP3. W części z nich znaleźć można więcej 

niż jedno nagranie. Stan zachowania samych nagrań można uznać za 

względnie dobry. Wszelkie wypowiedzi czy nagrane utwory są dość 

wyraźne i nie było problemu ze zrozumieniem treści, nawet na amator-

skim, domowym sprzęcie do odsłuchu. Trudno oczywiście oczekiwać 

od tych materiałów jakości porównywalnej do dzisiejszych produkcji 

radiowych. Różnice w używanym wtedy sprzęcie są wręcz niewyobra-

żalne, a dodatkowo same taśmy z czasem również ulegają pewnym 

procesom niszczenia, które wyraźnie zniekształcają dźwięk. Po-

wszechnym zjawiskiem jest np. korytkowatość, kiedy brzegi taśmy 

„podnoszą” się, tworząc kształt podobny do litery „U”, szablistość, 

kiedy jeden z brzegów zaczyna się podnosić (szablistość to wada fa-

bryczna taśm, jednak nieodpowiednie warunki przechowywania mogą 

ją znacznie przyspieszyć), czy pofalowanie brzegów
35

. Inną przypadło-

–––––––––– 
35 K. Pątek, Problemy techniczne przechowywania i eksploatacji taśm magnetycz-

nych używanych do zabezpieczenia państwowego zasobu archiwalnego dokumentów 

dźwiękowych, Archeion, t. 76, 1983, s. 164. 
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ścią taśm, którą można odnieść do tych z Radia Sfera, jest osadzanie 

się drobinek kurzu na warstwie czynnej taśmy, co prowadzi do obcię-

cia wyższych i niższych częstotliwości, zostawiając prawie samo pa-

smo środka
36

. 

Na pierwszej płycie DVD dominuje znacząco materiał słowny. Po-

nad połowa dźwięków to słuchowiska, relacje, wywiady, czytane poe-

zja i proza. Materiałów muzycznych jest niemal dwukrotnie mniej, 

podobnie jak słowno-muzycznych. Bardziej nierówny podział następu-

je, jeśli weźmiemy pod uwagę treść nagranych dźwięków, ponieważ 

nie można wskazać dominującego typu materiału radiowego. Jedyną 

możliwą generalizację można przeprowadzić w materiałach muzycz-

nych, gdzie niemal wszystkie to piosenki kabaretowe bądź satyryczne. 

Pochodzą z różnych lat, miejsc i okoliczności ich rejestracji. Można 

znaleźć np. kilka występów grupy I z Poznania i z Torunia
37

, znanej 

grupy założonej przez Mariusza Lubomskiego
38

 i Rafała Bryndala
39

 

z roku 1980 oraz materiały nagrane podczas Ogólnopolskiego Przeglą-

du Piosenki Turystycznej YAPA
40

. Niewątpliwie cennymi nagraniami 

są także utwory wykonywane przez Jana Jakuba Należytego
41

 oraz 

znaną w Toruniu grupę Nocna Zmiana Bluesa. 

Materiały słowne są najbardziej zróżnicowanym zbiorem. Można 

znaleźć tu nagrania ze strajku studentów, audycje o ks. Jerzym Popie-

łuszce i Józefie Piłsudskim, przemówienie generała Wojciecha Jaru-

zelskiego do funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej czy ambitniejsze 

reportaże studentów dotyczące np. obozów koncentracyjnych, mniej-

szości seksualnych czy subkultur. Dla samego Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika niezwykle cenne jest orędzie ówczesnego rektora Stanisła-
–––––––––– 

36 Ibid. 
37 Opis dołączony do płyty sugeruje, że zarejestrowany materiał to pierwszy wy-

stęp grupy, jednak autor nie był w stanie potwierdzić tej informacji. 
38 Mariusz Lubomski, urodzony w 1962 r. i pochodzący z Torunia plastyk i muzyk. 
39 Rafał Bryndal, urodzony w 1960 r., satyryk i dziennikarz. Ukończył studia 

prawnicze na UMK. Wraz z bratem, Jackiem, który jest basistą i współzałożycielem 

znanej toruńskiej grupy Kobranocka, współtworzy zespół Atrakcyjny Kazimierz. 
40 YAPA – organizowany pod mecenatem Politechniki Łódzkiej przegląd piosenki 

turystycznej. W marcu 2015 r. miał swoją trzydziestą dziewiątą edycję. 
41 Jan Jakub Należyty, urodzony w 1964 r., aktor, piosenkarz i satyryk. Jest rów-

nież autorem kilku sztuk teatralnych. 
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wa Dembińskiego
42

 do studentów, wygłoszone tuż po wprowadzeniu 

stanu wojennego. Materiały słowne to także poezja i proza czytana, 

często również tworzona przez samych studentów, oraz różnego rodza-

ju słuchowiska. Znalazł się także fragment powieści Rok 1984 autor-

stwa George'a Orwella. 

Nie znaczy to jednak, że radio studenckie zajmowało się wyłącznie 

sprawami poważnymi. Nie brakuje – z pozoru poważnych, ale – cie-

kawych tematów, jak np. reportaż o toruńskim sex shopie, otwarciu 

smażalni ryb czy sonda na temat ideału kobiety
43

. Materiały słowno-

muzyczne w większości mają raczej rozrywkowy charakter. Można 

wymienić wywiady z zespołami muzycznymi i artystami, jak np. Bie-

lizna Goeringa
44

, Bułat Okudżawa czy fragment koncertu i wywiad 

z zespołem Bajm, który właśnie w Toruniu, po występie na Młodzie-

żowym Przeglądzie Piosenki w Toruniu w roku 1979, otworzył sobie 

drzwi na Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu i następnie do ogólno-

polskiej i wciąż trwającej kariery
45

. 

Interesujące z kilku punktów widzenia są także cztery ostatnie pliki 

na płycie, zawierające reklamy i promocje. Ich treść i sposób wykona-

nia mogą w dzisiejszych, zalewanych przez reklamy czasach budzić 

zdziwienie, a czasem nawet szok, jednak nie można zaprzeczyć, iż nie-

które z nich stanowią podstawę do współczesnych, autopromocyjnych 

form radiowych. Reklamy te mogą być zatem przydatne w badaniach 

wielu dziedzin nauk z socjologią i komunikacją społeczną na czele. 

Druga udostępniona do badań płyta zawiera mniej materiałów niż 

poprzedniczka, jednak w znacznym stopniu rekompensuje to długością 

poszczególnych dźwięków. Ponad połowa materiałów to nagrania trwa-

jące więcej niż kwadrans, a około jedna trzecia całości to nagrania po-

–––––––––– 
42 Stanisław Dembiński, urodzony w 1933 r., profesor fizyki, rektor UMK w latach 

1981–1982, później senator I kadencji w latach 1989–1991. 
43 Prawdopodobnie jest to część materiału, który miał być wyemitowany w Dzień 

Kobiet w 1983 r. 
44 Późniejsza „Bielizna”, znany zespół punkrockowy. Wywiad jest interesujący ze 

względu na odpowiedzi członków zespołu, które balansują na granicy absurdu i dobrze 

charakteryzują ducha wczesnego ruchu punkrockowego. 
45 On-line [dostęp 12 mają 2014 r.] dostępne w World Wide Web: http://www. 

bajm.pl/historia-lata-1978-1979,185.html  
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nad dwudziestominutowe. Zwiększało to poziom trudności badań z tego 

względu, że w jednym pliku znajdowało się wiele różnych materiałów 

radiowych. Podobnie jak w przypadku poprzedniej płyty, większość 

nagrań to materiały słowne. Zdecydowanie mniej jest materiałów mu-

zycznych, ale więcej promocji i reklam.  

Pod względem treści audycje zawarte na trzeciej płycie dotyczą 

głównie tematów poważnych. Znów pojawia się zagadnienie mniej-

szości seksualnych, prezentowane z dwóch skrajnie różnych punktów 

widzenia, rozbudowany reportaż o aborcji, a nawet materiał satyryczny 

oparty na przypowieściach biblijnych. Niewątpliwie jednymi z ciekaw-

szych nagrań są: reportaż dotyczący niechlubnego handlu ludzkimi 

czaszkami, które kupowali na cmentarzach studenci biologii, by służy-

ły jako pomoc naukowa, relacja z napadu na toruński bank czy mate-

riał o rzekomym podłożeniu bomby pod aulę uniwersytecką. 

Na płycie można znaleźć także materiał o zorganizowaniu czegoś 

na kształt kina dla studentów w klubie „Imperial”. Film (tytuł filmu 

nie jest znany, ale wiadomo, że grał w nim znany aktor Sylvester Stal-

lone) odtwarzano na kilku magnetowidach i telewizorach porozstawia-

nych w klubie. Prawdopodobnie z tej idei zrodził się pomysł na kino 

studenckie „Niebieski Kocyk”, które dziś funkcjonuje w klubie „Od 

Nowa” na toruńskich Bielanach i cieszy się coraz większą popularnością. 

Płyta zawiera również kilka materiałów, które bez żadnych wątpli-

wości nie zostały nagrane ani przez studio „Centrum”, ani „Bielany”. 

Jeden z nich to materiał białostockiego radia „Akadera”, będący rela-

cją z wizyty w siedzibie Programu Trzeciego Polskiego Radia, gdzie 

reporter rozmawiał z Markiem Niedźwiedzkim
46

, inny materiał z kolei 

prawdopodobnie pochodzi z jednej z rozgłośni warszawskich, ponie-

waż dotyczy problemów finansowych Biblioteki Głównej Uniwersyte-

tu Warszawskiego oraz całego UW. Prawdopodobnie z innych rozgło-

śni pochodzi także kilka słuchowisk
47

.  

–––––––––– 
46 Marek Niedźwiedzki, urodzony w 1954 r., znany prezenter radiowy, wieloletni 

prowadzący kultowej Listy Przebojów Programu Trzeciego oraz pomysłodawca audy-

cji Top wszech czasów, oba programy są emitowane na antenie Programu Trzeciego 

Polskiego Radia. 
47 Tak sugeruje bardzo lakoniczny opis audycji w pliku tekstowym dołączonym do 

nagrań na płycie. 
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Rzadko pojawiające się materiały muzyczne to głównie jingle lub 

podkłady. Mogą być interesujące z punktu widzenia reżyserii dźwięku, 

pokazując potencjał ówczesnych urządzeń do obróbki dźwięku oraz 

sposoby i kreatywność realizatorów. Całkiem liczny jest natomiast zbiór 

reklam i promocji stworzonych przez Studencką Agencję Radiową, zgro-

madzony głównie w jednym, trwającym ponad pół godziny nagraniu. 

Materiały dźwiękowe Radia Sfera 

W przypadku najmłodszej rozgłośni UMK trudno, niestety, mówić 

o pokaźnych zbiorach nagrań. Ponieważ duża część wytworzonych ma-

teriałów została rozproszona wraz z byłymi radiowcami, do roku 2006 

nie zachowały się żadne materiały dźwiękowe. Nie bez znaczenia po-

zostaje również fakt, iż obecnie radio funkcjonuje na sprzęcie w pełni 

cyfrowym, co oznacza, że wszelkie nagrania realizowane przez radio-

wców mają formę plików komputerowych, a to w praktyce oznacza, że 

ich żywotność jest znacznie krótsza. Obecnie działa system, który reje-

struje każdą godzinę emisji (nawet pory nocne, kiedy nadawana jest 

jedynie muzyka) i przechowuje dane na serwerze przez trzy miesiące. 

Z praktycznego punktu widzenia jest to wyjście bardzo funkcjonalne, 

jeśli chodzi o kwestie np. szkoleniowe czy ocenianie prowadzenia pro-

gramu początkujących spikerów przez redaktora naczelnego, jednak po 

upływie dziewięćdziesięciu dni cały materiał jest usuwany i ginie bez-

powrotnie
48

. Jedynie niektóre dźwięki trafiają czasem na stronę inter-

netową rozgłośni, gdzie można ich posłuchać po emisji. Konsekwent-

nie archiwizowany od 2006 r. jest natomiast magazyn reporterów 

„Zdziś”. Każde wydanie jest nagrywane na płytę CD lub DVD i prze-

chowywane w biurze redaktora naczelnego. Obecnie jest około dwu-

dziestu nagranych płyt
49

. 

*** 

–––––––––– 
48 Zdarza się czasami, że sami radiowcy kopiują nagrania swoich programów i trzy-

mają je w komputerach osobistych. 
49 Według relacji redaktora naczelnego Radia Sfera Bartosza Chodorowskiego. 
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Patrząc na rynek mediów studenckich, można bez większego wy-

siłku wysnuć kilka dość oczywistych wniosków. Po pierwsze, różnego 

rodzaju media prowadzone przez studentów są domeną uczelni pań-

stwowych. Po drugie, największa różnorodność tych mediów, która 

wiąże się też z wyższą aktywnością studentów, występuje w dużych 

miastach, będących jednocześnie centrami uniwersyteckimi. Dobrym 

przykładem jest Warszawa, gdzie można znaleźć kilka rozgłośni stu-

denckich, jeszcze więcej wydawnictw prasowych oraz aż trzy telewi-

zje. Nie ulega wątpliwości, że sam charakter studenckich inicjatyw 

dziennikarskich uległ dość znacznym przeobrażeniom i coraz bardziej 

zbliża się do poziomu stylistycznego mediów ogólnopolskich i podob-

nie dzieje się z radiem studenckim. 

Nagrania pozostałe po dwóch dawnych rozgłośniach UMK oraz 

obecnie działającego Radia Sfera stanowią dobre, choć niekompletne 

uzupełnienie dokumentacji aktowej toruńskich rozgłośni studenckich. 

Z całą pewnością są to materiały interesujące nie tylko pod względem 

treści, ale również techniki nagrań, sposobu realizowania audycji czy 

formy języka, którego używano. Materiały te pokazują, jaką wyobraź-

nię mieli toruńscy studenci i jak na przestrzeni lat zmieniało się ich 

patrzenie na rzeczywistość, jakie mieli problemy i o czym chcieli roz-

mawiać. Pozostaje mieć nadzieję, że w pewnym momencie świadec-

twa rozwoju studenckiej radiofonii w Toruniu, którymi przecież te 

nagrania są, doczekają się profesjonalnego opracowania i będą udo-

stępnione szerokiemu gronu odbiorców. 

Student-operated radio stations in Torun and their documentation 

 This article concerns the activity of student-operated radio stations at the 

Nicolaus Copernicus University in Torun as reflected in documentation. 

 The author starts with a short historical context of the creation and deve-

lopment of student culture nationwide by providing information about some 

significant results of student activity in socialist Poland as well as the rules 

they had to follow. Next, the author goes on to describe the currentstate of 

student culture and presents some deliberations about its future. The main part 

of the text refers to the activity of three student-operated radio stations: Radio 

Centrum, Bielany Radio and Radio Sfera. On the basis of archive material and 
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his own observations, the author attempts to describe the form of the pro-

grammes and show how the work for the radio station could look. Finally, the 

author analyses some archiveaudio materials, which were made available to 

the author by the Chief Editor of Radio Sfera. The materials turned out to be a 

fascinating and valuable documentation of Torun University life over the  

course of a few decades. Thanks to this coverages, fragments of broadcasts, 

etc. one can learn what students were interested in, how their interests changed 

and what resulted. The changing quality of recorded materials illustrates the 

technological development over time. The evolution of the whole concept of 

the radio station reveals the tendency to follow more and more modern     

patterns. 

Studentische Radiosender in Thorn und die Quellen  

für ihre Geschichte 

 Der Artikel beschäftigt sich mit der Tätigkeit studentischer Radiosender, 

die an der Nikolaus-Kopernikus-Universität in Thorn betrieben wurden. Dies 

geschieht im Licht der über sie erhaltenen Quellen. Der Autor stellt zunächst 

kurz den historischen Kontext der Entstehung und Entwicklung der studenti-

schen Kultur im ganzen Land vor, wobei er zugleich die wichtigeren Folgen 

der Aktivität der Studenten im sozialistischen Polen anführt und die Bedin-

gungen deutlich macht, denen sie mehr oder weniger unterlag. Dann geht er 

über zur heutigen Studentenkultur und zu einem Exkurs über ihre Zukunft. Der 

Hauptteil des Textes befasst sich mit der Aktivität von drei Thorner Radiosen-

dern: Radio Centrum, Bielany Radio und Radio Sfera. Der Verfasser stützt 

sich hauptsächlich auf Archivmaterial sowie eigene Beobachtungen und Erfa-

hrungen, er versucht, den Charakter des Programms zu rekonstruieren, und 

will auch zeigen, wie die Arbeit im studentischen Radio ausgesehen haben 

könnte. Zum Schluss werden archivalische Tonmaterialien analysiert, die dem 

Autor vom Chefredakteur von Radio Sfera zur Verfügung gestellt wurden und 

die sich als faszinierende und wertvolle Dokumente des Lebens an der Thorner 

Universität in mehreren Jahrzehnten erweisen. Durch die erhaltenen Reporta-

gen und die Ausschnitte aus Sendungen und Hörspielen kann man erfahren, 

wofür die Studenten sich im Lauf der Jahre interessierten, wie diese Interessen 

sich veränderten und welche Ergebnisse sie zeitigten. Erkennbar ist an ihnen 

auch die technische Entwicklung durch die sich verändernde Qualität der 

aufgenommenen Materialien sowie die fortschreitende Veränderung in der 

Konzeption des gesamten Senders in Richtung auf immer modernere Standards. 


