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J
ego założyciele dawno
już przekroczyli wiek
emerytalny, zaś naj-
młodsi spośród ich na-
stępcówtojeszczenas-

tolatkowie. Studenckie Radio
Żak Politechniki Łódzkiej świę-
tuje54.urodziny.Ztejokazjinaj-
starsza, akademicka rozgłośnia
w Polsce dziś o godz. 15 rusza
z emisją specjalnego, nieprzer-
wanego programu. Zabawa
iwspomnienianaczęstotliwości
88,8 MHz będą trwały aż 54 go-
dziny.

Za datę powstania studen-
ckiej radiostacji przyjmuje się
dzień 18 maja 1959. Żak wyrósł
zsieciradiowęzłówoplatających
akademikiPolitechnikiŁódzkiej.
„Kołchoźniki” na osiedlu trans-
mitowały program istniejących
wcześniej rozgłośni, ale w aka-
demikach powstał pomysł two-
rzenia własnych audycji.

Od lat dziewięćdziesiątych
jest niekomercyjną rozgłośnią
koncesjonowaną, czyli, obok
stacjipublicznychiprywatnych,
ma miejsce w eterze za zgodą
Krajowej Rada Radiofonii iTele-
wizji.Staraniaokoncesjępoparł
min. prof. Jan Krysiński, ów-
czesnyrektorpolitechniki... i je-
den z żakowców (do niedawna
prowadziłaudycjęnatematpio-
senki francuskiej).

Z pozyskaniem koncesji roz-
głośni doszedł szereg obowiąz-
ków–KRRiTvsprawdzanp.,czy
Żak wywiązuje się ze swojej
„studenckości”,czylinadajeod-
powiednią liczbę godzin pro-
gramu o sprawach akademi-
ckich.

Dzisiaj, oprócz własnego pa-
sma w eterze, można go odbie-
rać także za pośrednictwem
strony internetowej rozgłośni.
Radiowcy z PŁ mają cieszący się
ogromną popularnością profil
stacji na Facebooku, są jednym

z filarów festiwalu Yapa, ale or-
ganizują też cykliczne koncerty
we własnym studiu, mieszczą-
cym się w III domu studenckim
PŁ przy al. Politechniki 7.

JednaknajważniejsiwŻakusą
ludzie.Opróczsetekstudentów,
którzy świetnie bawili się, pra-
cującnadaudycjami,alejakoab-
solwenci znaleźli pracę poza
światem mediów, nie trudno
znaleźć żakowców o głosie roz-
poznawalnymnietylkowŁodzi.
Jednym z nich jest Marek Nie-
dźwiedzki, twórca m.in. Listy

Przebojów Programu III Pol-
skiegoRadia.WŻakuzaczynało
wielu dziennikarzy, którzy pra-
cują, albo pracowali w Radiu
Łódź. Jeden z byłych głosów tej
publicznej stacji, Adam Koła-
ciński, będzie miał swoją go-
dzinę w czasie rozciągniętego
naprawie caływeekend urodzi-
nowego programu. O jazzie
i blusie opowie też Krzysztof
Babij,obecnydziennikarz Radia
Łódź.

– Największą wartością uro-
dzin są powroty starych Ża-

kowców do miejsca, z którego
kiedyś pracowali nad progra-
mem i spotkania z ich następ-
cami – mówi Ryszard Gawroń-
ski, naczelny Żaka.

Opróczwzruszeńwweekend
niezabraknierozrywki.Jeśliko-
muśrozgłośniaakademickako-
jarzy się tylko z piosenką tury-
styczną, albo dla odmiany, stu-
dent polibudy - ze słuchaczem
ostregometalu,możesiębardzo
zdziwić, bo urodzinowej ra-
mówce jest godzina „Weź go
do buzi, czyli cała prawda o di-

sco-polo”... Nie zabraknie rów-
nież miejsca dla „54 powodów,
aby wyjść z szafy”, czyli audycji
adresowanej do środowiska
LGBT – lesbijek, gejów, osób bi-
seksualnychitransseksualnych.

–SiłąobecnegoŻakajest jego
różnorodność – mówi Kata-
rzyna Kraska, jedna z autorek
urodzinowego 54-godzinnego
programu. – Akurat audycja dla
osób LGBT znajduje się w na-
szym normalnej ramówce, ale
zdrugiejstronyswojeprogramy
mają w niej także harcerze, albo
osoby głęboko zaangażowane
w życie kościoła. Muzycznie
mamy propozycje m.in. dla mi-
łośnikówpiosenkiturystycznej,
poezjiśpiewanej,ostregogrania,
ale i hip-hopu czy elektro.

Taka rozpiętość jest możliwa
dzięki studentom, także spoza
PŁ, którzy wciąż zasilają szeregi
radia.Nietylkomówiąprzedmi-
krofonem czy zbierają materiał
„na mieście”, ale i realizują pro-
gram lub dbają o promocję roz-
głośni. Wprawdzie główny na-
bórodbywasięnapoczątkuroku
akademickiego,ależakowcynie
wyrzucąnikogoprzezokno,gdy
kandydat zgłosi się tuż przed
studenckimiwakacjami. Awra-
zie czego – ich studia mieszczą
się na parterze.
MaciejKałach

W
tymrokuporazpierw-
szy zobaczymy efekty
prowadzonej od kilku

lat ekohydrologicznej rekulty-
wacji stawów w Arturówku.
Wprowadzono ją, bo z powodu
zakwitu sinic kąpielisko często
było nieczynne. Czy woda rze-
czywiściebędzieczystszamamy
przekonać się już w wakacje.

Na rozgrzebany dolny staw
w Arturówku od kilku tygodni
skarżą się nasi Czytelnicy.

– Kiedy będzie porządek
w Arturówku? – pyta pani El-
żbietazRadogoszcza.–Miałbyć
gotowynawiosnęajestbałagan.

Rzeczywiście w stawie gór-
nym i środkowym trwają ostat-
nieprace.Wdolnymstawiezką-
pieliskiemwodajestdopierona-
puszczana.

–Chcieliśmyzakończyćprace
wiosną, ale przeciągnęły się
zpowoduprzetargóworazdłuż-
szejzimy–przyznajedrTomasz
Jurczak, z katedry ekologii sto-
sowanej Uniwersytetu Łódz-
kiego,którypracujeprzyprojek-
cie. Okazało się też, że w złym
stanie jest tama spiętrzająca
wodę.

Prace jednak postępują. Dno
stawów zostało wyczyszczone
z mułu, w miejscach, gdzie
do stawów spływa woda bu-
rzowa pojawiły się już murki
z dolomitu, który będzie absor-
bowałzanieczyszczenia.Zanimi
wkrótce pojawią się rośliny fil-
trujące. Przy ul. Wycieczkowej
zbudowano też instalację prze-
chwytującą deszczówkę, by nie

spływała już do stawów. Na dol-
nym stawie wkrótce pojawi się
teżpływającawyspa,gdziezasa-
dzonebędąroślinydająceschro-
nienie zooplanktonowi, który
będzie oczyszczał zbiornik z si-
nic.

Brzegi stawów Arturówka są
wzmocnione,niemawięcprzy-
brzeżnej roślinności w których
zooplanktonmógłbysięchować
przed rybami. – Teraz ich funk-
cję przejmą rośliny z pływającej
wyspy – wyjaśnia dr Jurczak.

Od ubiegłego tygodnia do
dolnegostawunapuszczanajest
woda. – Mamy nadzieję, że do
1lipcazbiornikbędziejużnapeł-
nionyiwwakacjebędziemożna
korzystać z kąpieli – mówi dr
Jurczak.

Nie wiadomo jednak, czy już
w tym roku woda będzie lepsza.

Zmienionysystemmusibowiem
„zaskoczyć”. – Niestety staw to
nie jest basen, który wystar-
czywyczyścić iwymienićwodę-
mówidrJurczak.–Będziemyob-
serwować wodę i w razie po-
trzeby reagować. Jednak z cza-
semnapewnobędziemożnaką-
pać się w Arturówku w czystej
wodzie – zapewnia.

ProjektEkohydrologicznaRe-
kultywacja Zbiorników Rekrea-
cyjnych „Arturówek” trwa od
2010roku.Topionierskiprojekt
który na przykładzie łódzkich
stawów ma opracować natu-
ralne metody poprawiania ja-
kości wody w zbiornikach wod-
nych. Projekt prowadzony jest
w ramach unijnego programu
Life+, jego budżet wynosi 1,24
mln euro.
MatyldaWitkowska

WYDARZENIA

Żaktowiecznystudent.Ma54 lata!
Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej obchodzi w ten weekend urodziny. Dzisiaj,w piątek, o godz.
15 rozpoczyna się specjalny program, który potrwa 54 godziny – pisze Maciej Kałach

REKULTYWACJASTAWÓWWARTURÓWKU

Arturówek prawie jak nowy

WArturówkukończą się praceprzy rekultywacji stawów
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ZuzaAndrzejczak, jedna zdziennikarekŻaka...
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...„realizowana”wczoraj przezPawłaHoli
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