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SPRAWOZDANIE Z IV OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI 
MEDIÓW STUDENCKICH W KRAKOWIE

W dniach 15–17 kwietnia 2015 roku odbyła się w Krakowie IV edycja Ogólno-
polskiej Konferencji Mediów Studenckich. Wydarzenie to jest inicjatywą Stu-
denckiego Radia Frycz, które cztery lata temu zainicjowało potrzebę doskona-
lenia warsztatu dziennikarskiego osób, które tworzą media studenckie w kraju. 
Konferencje współorganizuje także redakcja Krakowskiej Telewizji Internetowej 
oraz studenci dziennikarstwa działający w Kole Naukowym Dziennikarzy i Pro-
ducentów w sekcji telewizyjnej. Przedsięwzięcie ma na celu ułatwienie przy-
szłym adeptom zawodu pracę w redakcjach, poszerzając ich kompetencje i dając 
okazję do spotkania z innymi praktykami zawodu a także wymianę doświadczeń 
i integrację środowiska mediów studenckich. Podczas tegorocznej edycji studen-
ci, mieli okazję wziąć udział w warsztatach tematycznych prowadzonych w ma-
łych grupach i w prelekcjach uznanych dziennikarzy i dziennikarek.

W tym roku zorganizowano aż 10 warsztatów tematycznych. Warsztaty 
radiowe prowadzili: Tomasz Róg (Onet.pl, Radio RMF FM), Witold Odrobina 
(Radio KRK.FM), Kinga Zdrojewska (Radio Eska, Eska TV) oraz Radosław 
Wielochowski (Radio KRK.FM).

Warsztaty telewizyjny Myślenie obrazem prowadził Jacek Przybylski (TVP 
Kraków, ktvi.pl), warsztat prezenterski prowadziła Olimpia Górska – dziennikar-
ka Telewizji Polskiej. Sztuka fi lmowania wywiadu telewizyjnego była tematem 
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warsztatów operatorskich z Marianem Przybylskim. Warsztat lektorski pt. Lektor 
zawód na całe życie poprowadzili Piotr Matusiak (TVP Kraków) i Anna Cieślak 
(TVP Kraków, ktvi.pl). Wszystkie warsztaty były prowadzone w grupach maks. 
20 osobowych, uczestnicy sami wybierali te najbardziej ich interesujące.

W trakcie Konferencji odbyły się także cztery konwersatoria dla wszyst-
kich uczestników. Prelegentami byli: Piotr Metz – dyrektor muzyczny Radia Kra-
ków, dziennikarz Radiowej „Trójki”; Leszek Kabłak – reporter stacji TVN24; 
Krzysztof Jankowski „Jankes” prezenter Radia Eska oraz Beata Tadla – dzien-
nikarka i prowadząca „Wiadomości” Telewizji Polskiej. Każda z tych prelekcji 
przybierała formę dyskusji, w których rozmawiano o zmieniającym się rynku 
mediów w Polsce, warunkach pracy w mediach tradycyjnych i o możliwościach 
jakie stwarzają dziennikarzom nowe technologie i internet.

W tegorocznej edycji Konferencji wzięło udział ponad 100 osób z 20 re-
dakcji mediów studenckich z całej P olski.


