
MGR SŁAWOMIR DOLEGŁO

 Znaleźliśmy się na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdyż naszym marzeniem 
było studiowanie na renomowanej uczelni. Do wyboru dziennikarstwa popchnęła nas 
chęć pracy dla ludzi. Informowania ich. Jednak jak możemy brać na siebie odpow-
iedzialność przekazywania społeczeństwu rzetelnych informacji, sami będąc niedoin-
formowanymi? 
 Konwergencja, czyli wielopoziomowe przenikanie się mediów – to słowo 
jest nam już doskonale znane, mgr Sławomir Doległo zadbał o zakorzenienie go w 
naszych głowach. Korzenie te, splątane niczym złote loki Magdy Gessler, towarzyszyły 
nam podczas każdych zajęć Technologii informacyjnych. 
 Dlaczego uważamy mrg Sławomira Doległo za kandydata godnego 
tytułu Mentora studenta? Bo w naszych sercach już nim jest. Mentor, profesor, starszy 
brat – wzór. Z chęcią czerpiemy motywację, którą przekazał nam w ciągu zaledwie 
jednego semestru, pierwszego semestru w murach naszej Uczelni, jakże ważnego w 
naszym życiu studenckim, a być może kiedyś również zawodowym. 
 To właśnie od takich ludzi – jako studenci – chcemy czerpać energię do 
pracy. Dzięki magistrowi Dolegle, “shitstormy” nam nie straszne, teorie spiskowe zjad-
amy na śniadanie, a “jesieniary” wewnątrz nas uaktywniają się nawet wiosną. 
 Mgr Sławomir Doległo, podał nam swoje serce do mediów na tacy, a my 
postanowiliśmy dołożyć do niej własne serca. W końcu całe życie dziennikarza kręci 
się wokół mediów. Ale wiecie co? Media tworzą ludzie, więc to od ludzi zależy jak 
będą one wyglądać i jakimi prawami będą się rządzić. 
 Jedno w tym wszystkim jest pewne. Sławomir Doległo zawsze za nimi 
nadąży. Niczym wytrawny znawca kulinarny, wynajdzie najciekawsze smaczki, by 
podzielić się nimi z młodymi, spragnionymi wiedzy studentami. Brzmi jak�uncanny 
valley? Być może. Ale czy my się tym przejmiemy? Nie!

Każde nowe pokolenie dziennikarzy, wyszkolonych przez magistra Doległo, 
będzie w stanie stawić czoła niesamowitościom czekającym w medi-

ach. 
 Mając takiego mentora, nie zginiemy pochłonięci przez 

otchłań Internetu. Przepłyniemy ją wpław, by na drugim 
brzegu ujrzeć uradowaną twarz magistra Sławomira Do-

legły, przypominającego nam o Marshale McLuhanie i 
jego niezawodnej konwergencji. 
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