
Politechnika Wrocławska  
Biuro Prasowe                                                   Wrocław, 16 października 2014 r.                                             
tel. 071 320-43-43, 320-43-54 
Rzecznik Prasowy kom. 0695 350 432 
  

Prawdziwe dziennikarstwo na Politechnice 
 

Wszystkich, którzy marzą o pracy w radiu lub telewizji namawiamy do skorzystania z 
oferty naszego Radia Luz oraz Telewizji Styk. Rekrutacja trwa! 
 
Radio Luz: Włącz się! 
 
Jeszcze tylko do 20 października potrwa jesienny nabór do Akademickiego Radia Luz.  
- Nie szukamy osób z doświadczeniem, gotowych od razu do wejścia na antenę – 
tłumaczy Monika Maziak, redaktor naczelna rozgłośni. - Zależy nam na tych, którzy 
marzą o radiu, chcą się podzielić z nami swoimi pomysłami, energią i wolnym czasem. 
 
Zespół Luzu to niezwykła mieszanka osobowości. Dołączenie do tej grupy to możliwość 
realnego wpływu na to, co dzieje się na antenie. - U nas studenci wszystko robią 
samodzielnie – podkreśla Maziak. - Włączają się w codzienne funkcjonowanie anteny.  
Nie obserwują, lecz tworzą. Takiego doświadczenia nigdzie indziej we Wrocławiu zdobyć 
nie można. 
 
Zainteresowanych zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego 
na http://radioluz.pwr.edu.pl/rekrutacja2014. Wybrane osoby zostaną zaproszone na 
indywidualne rozmowy. Wszyscy przyjęci przejdą serię szkoleń przygotowujących do 
pracy w radiu. 
- Szukamy realizatorów, reporterów, także tych sportowych i kulturalnych, redaktorów 
muzycznych i PR-owców. Rekrutujemy tylko dwa razy w roku więc warto z tej szansy 
skorzystać - zachęca Monika Maziak. 
 
Akademickie Radio Luz to stacja Politechniki Wrocławskiej, której program tworzą – pod 
czujnym okiem profesjonalistów - studenci wszystkich wrocławskich uczelni. Słuchać jej 
można we Wrocławiu na 91.6 FM oraz na całym świecie poprzez stronę internetową 
www.radioluz.pwr.edu.pl. Jako nadawca społeczny Radio Luz nie emituje reklam. 
Współpraca z radiem odbywa się na zasadzie wolontariatu. 
 
Styk zaprasza do współpracy 
 
Także 20 października rozpocznie się cykl warsztatów filmowych dla przyszłych 
realizatorów i wszystkich zainteresowanych pracą w telewizji. Organizatorem spotkań jest 
Telewizja Politechniki Wrocławskiej Styk. Natomiast do 26 października 
prowadzony będzie casting na prezenterów oraz dziennikarzy (m.in. muzycznych  
i sportowych). Zainteresowanych zapraszamy na stronę: http://styk.pwr.edu.pl/dolacz. 
 
- Od lat wychowujemy rasowych dziennikarzy, operatorów czy montażystów - opowiada 
Edyta Brzozowska, redaktor naczelna TV Styk. – Dzięki współpracy z nami studenci 
znajdują pracę w ogólnopolskich i lokalnych stacjach telewizyjnych, m.in. TVN-ie czy TVP. 
 
Warto dodać, że Telewizja Politechniki Wrocławskiej należy do najlepiej wyposażonych 
tego typu jednostek w kraju. Jednak nowoczesny sprzęt to nie wszystko.  
- Naszą siłą jest również to, że u nas można nauczyć się fachu od razu - wyjaśnia Edyta 
Brzozowska - Studenci są dla nas najważniejsi, szkolimy ich także indywidualnie.  
W dodatku we wszystkim pomaga grono doświadczonych i zaprawionych w pracy  
z kamerą ludzi. A dzięki współpracy z największymi polskimi kanałami materiały 
tworzone na Politechnice trafiają do odbiorców w całym kraju – kończy Brzozowska. 
 

Informacje dla mediów umieszczane są na stronach: 
http://www.pwr.edu.pl/index.dhtml; http://www.pryzmat.pwr.edu.pl/ 


