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Piotr KIERACIŃSKI
„Forum Akademickie”

- Od 2011 roku redaktor naczelny miesięcznika dedykowanego szkolnictwu wyższemu i
polskiej nauce
- Jako redaktor działu informacji oraz redaktor naczelny miesięcznika przyczynia się do
popularyzacji osiągnięć krakowskiego środowiska akademickiego, dbając o nieustanną
obecność informacji z Krakowa i regionu na łamach „Forum Akademickiego”.
- Jest autorem niezliczonej ilości artykułów poświęconych małopolskiej nauce: opisuje
wyniki konkursów naukowych, kategoryzacji jednostek badawczych, wydarzenia mające
miejsce na uczelniach, z działalności PAU, instytutów naukowych. Jego publikacje
przedstawiają także potencjał badawczy i dydaktyczny krakowskich instytucji naukowych.

Redakcja

TVN Fabuła

- Redakcja TVN Fabuła nakręciła z okazji jubileuszu 70-lecia Państwowej Wyższej Szkoły
Teatralnej film „Voyage voyage” w reżyserii Aleksandry Potoczek, który w Cannes zdobył
nagrodę Srebrnego Delfina
- TVN Fabuła nie tylko pomagała w realizacji transmisji Jubileuszu, ale też nieodpłatnie
wyprodukowała płyty DVD z uroczystości ( nagranie „Wesela” St. Wyspiańskiego z
udziałem absolwentów i filmu „Voyage voyage” )
- TVN Fabuła wykraczając poza obowiązki stacji komercyjnej stała się mecenasem dając
świadectwo współodpowiedzialności za polską kulturę

Urszula DRUKAŁA
TVP Kraków

-odpowiadała z ramienia TVP Kraków za przygotowanie relacji i obsługę telewizyjną
Światowych Dni Młodzieży. Do tych działań zaangażowała studentów Uniwersytetu
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, którzy przygotowywali materiały filmowe, byli
gośćmi w studio czy realizowali wejścia na żywo
-po zakończeniu Światowych Dni Młodzieży pod pieczą red. Urszuli Drukały studenci
UPJPII zrealizowali 11 odcinków programu „Wielkie nieba”, który był emitowany w I
programie TVP w ramach informacyjno-publicystycznego cyklu „Między niebem a ziemią”.
Ich praca została wyróżniona na 24. Przeglądzie i Konkursie Dziennikarskim Ośrodkó
Terenowych TVP, jako jedyny program nagrodzony w kategorii Publicystyka

Beata KOŁODZIEJ
Polska Agencja Prasowa
Odział Kraków

- dziennikarka zajmująca się tematyką nauki i szkolnictwa wyższego. Od kilku lat
przygotowuje artykuły i wywiady na stronę serwisu Nauka w Polsce PAP
- przygotowuje materiały w sposób rzetelny i solidny. Omawianym zagadnieniom poświęca
odpowiednio dużo miejsca
- śledzi życie krakowskich uczelni i aktywnie poszukuje interesujących projektów
naukowych

Ewa SZKURŁAT
Joanna GĄSKA
Radio Kraków

-współautorki audycji „Pracują na Nobla”, w której słuchacze poznają potencjał naukowy i
dydaktyczny małopolskich instytucji naukowych a także osiągnięcia i szczegóły pracy
naukowców z naszego regionu
-autorki programu poszukują różnorodnych tematów ze wszystkich dyscyplin naukowych.
Prócz materiałów dźwiękowych, emitowanych na antenie Radia Kraków, na podstawie
rozmów z naukowcami powstają również teksty popularyzujące naukę, zamieszczane na
stronie internetowej rozgłośni. Program jest obecny na antenie od wielu lat i cieszy się
niesłabnącym zainteresowaniem.

Alicja POPIEL
Agata Jędrzejczyk-Dyląg
Anna KASZEWSKA
TVP Kraków

- za zaangażowane w przygotowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii
edukacyjnej na antenie Telewizji Polskiej związanej z Festiwalem Nauki i Sztuki w
Krakowie, którego efektem było powstanie programu, gdzie zaprezentowały się wszystkie
uczelnie biorące udział w wydarzeniu
- Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie zyskał stosowną medialną oprawę. Warto podkreślić,
że emisja na antenie ogólnopolskiej była okazją do promocji i zaprezentowania działań
krakowskiego środowiska akademickiego

dziękuję za uwagę… i zapraszam do głosowania…

Adrian Ochalik
Rzecznik Prasowy Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków, 7 marca 2018 r.

