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   25 lat RMF z jasielskim wkładem
   
   Ozdobą mojej kolekcji wizytówek jest granatowa karteluszka z nadrukiem Radio Małopolska
FUN pozyskana ćwierć wieku temu z wozu transmisyjnego stojącego przy Uniwersytecie
Jagiellońskim.

  

   

      

   Odmienny pojazd przyciągał, mimo, że nie miałem wtedy pojęcia, co to za zjawisko medialne
się objawiło. Okazało się, że w eterze zaistniała od 15 stycznia 1990 nowa stacja
retransmitująca w Chorągwicy koło Krakowa 24-godzinny program francuskiego radia. W ekipie
tworzącej późniejsze RADIO RMF FM byli związani z Jasłem Edward i Ewa, którzy dla
pierwszego polskiego prywatnego radia - wizji Stanisława Tyczyńskiego rozstali się z rozgłośnią
krakowską. Zadomowili się na Kopcu Kościuszki, tworząc nową jakość dziennikarstwa
radiowego i tożsamość RMF FM. Za profesjonalizm w każdym calu uznawani zarówno przez
słuchaczy jak i środowisko. Edward Miszczak łączył aktywne dziennikarstwo z funkcjami
Dyrektora Anteny i Wiceprezesa RMF FM. W 1997, po odejściu z RMF, został Prezesem
Zarządu i Dyrektorem Generalnym Telewizji Wisła, potem TVN Południe. Od 1998 jest
Dyrektorem Programowym TVN. W latach 2003-2009 był Wiceprezesem Zarządu TVN S.A.
Ewa Stykowska pracowała w RMF FM, jako dziennikarka, jak też Dyrektor Anteny, do 1999,
kiedy to wróciła do Radia Kraków. W 2005 zasiliła ekipę TVN. Oboje wychowali dobrze nowe
pokolenie RMF FM. Od początku jako szef techniki był tam też jaślanin Tomasz Berezowski,
potem wieloletni dyrektor techniczny TVN. Dane mi było gościć w super nowoczesnych studiach
już na początku, kiedy to jeszcze stacje publicznego radia pracowały na konwencjonalnym
sprzęcie.
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     Od 1994 z RMF FM związana jest też nasza rodaczka.  Ewa Miszczak-Dziurdzik. Najpierwdziennikarz agencji informacyjnej, potem wydawca magazynu Radio Muzyka Fakty i programówweekendowych. W 2000 została Dyrektorem Anteny. Od 2004 z przerwą jest WiceprezesemZarządu Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o. nadzorując programowo RMF Classic i RMF MAXXX.   Radio RMF FM Krosno z siedzibą w Jaśle działało na zasadzie franczyzy z ogólnopolskąsiecią. Spotkanie organizacyjne, na którym nota bene byłem, anonsowane barwnym plakatem„pierwsze było słowo” odbyło się w auli I Liceum Ogólnokształcącego. Nadawanie via satelitazaczęto w lutym 1993 na częstotliwości 71.85. Nadajnik, redakcja i studio usytuowano wwynajętym domu na górce Gorajowickiej. Program krajowy uzupełniano krótkimi serwisamijednocześnie w Krakowie, Katowicach, Częstochowie i Jaśle. U nas te pierwsze pod wodząEwy Stykowskiej redagowali jako naczelny: Wojciech Piękoś (obecnie Naczelnik WydziałuPromocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego), Witold Lechowski (dziś nauczyciel w ILO i Radny Powiatowy), Tomasz Nowak, potem Dariusz Bohatkiewicz (od kilku lat dziennikarzTelewizji Polskiej), Dariusz Nowak, Katarzyna Wolska, Renata Kurowska, Agnieszka Zimny,Izabella Dziki, Robert Bialik. Współpracowali: Jan Bajorek, Dariusz Prosiecki (związany zredakcją FAKTÓW  TVN), Adrian Krzanowski, Wiesław Dybaś. Producentami byli bracia Mareki Jerzy Kuk, także autorzy bloku muzycznego.   Reklamą zajmowali się Krzysztof Żurad, Edyta Żyrek, Bogdan Najbar, Dorota Szarek.   Prezesem Spółki był Bogdan Miszczak (teraz szef Telewizji Obiektyw) w zarządzie byliCezary Kluszczyk, Wiesław Tomasik, Tadeusz Górczyk (aktualnie członek Zarządu Powiatu).     

     Od Gorlic przez Jasło po Sanok, słuchacze polubili swój RMF słuchając, identyfikując się przytym przez noszenie żółtych koszulek łatwo tu dostępnych. Były też naklejki, czapeczki, daszki,chusty, cukierki, mapa zasięgu. Na wakacjach w latach 1995 - 2000 organizowano "InwazjęMocy" FMF FM. To medialne zjawisko, co roku z innym przesłaniem, perfekcyjnie realizowane,zadziwiało w całym kraju. Gromadziło tłumy przy mobilnej estradzie, na której występowałynajwiększe polskie i zagraniczne gwiazdy piosenki. Widzowie rywalizowali w konkursach obarwne gadżety, cenne nagrody rzeczowe i pieniądze. Dzięki łączom satelitarnym wydarzenietakie miało swój wydźwięk na antenie radiowej, na żywo, promując poszczególne regiony.Uczestniczyłem w takim show na Rynku w Krośnie i na bulwarach w Gdyni. Przemierzając naszregion żółto niebieski konwój z popularnym Brianem Scottem zatrzymał się na jasielskim Rynku.     

     Nasz RMF krótko emitowano z radiowęzła Rafinerii Jasło. W 1996 przeniesiono do Krosna iprzemianowano na Radio FAKTY, w eterze do wygaśnięcia koncesji w grudniu 2003.   Fenomenem EREMEFU są ludzie, którzy je stworzyli i doskonaląc świetnie prowadzą tęstację z niezbędnym zapleczem merytorycznym i technicznym. Jest 16 nadajników, 14oddziałów krajowych i 12 placówek zagranicznych.     

     Ich  słuchacze także są wyjątkowi - toż to już społeczność zjednoczona tu i ówdzie zarówno wrealu jak wirtualnym świecie. Łączą się ze sobą wszędzie, dzięki nowym nośnikom. Lajkują. Asłuchają w domowym zaciszu, garażu, na działce, w samochodzie, bo dobrze z RMF sięprowadzi. Dobrze zagrana muzyka z najwyższej półki, daje słuchaczowi możliwość sięgnięciapo przeboje także poza anteną - z oryginalnej płyty. Gwiazdozbiór wykreowany przez 25 lat jestw istocie przedni. Niekonwencjonalna ramówka wyznacza czas bytowania i zachowań wiernychsłuchaczy, ale i gości stacji. Zawsze świeże serwisy informacyjne dostarczają wiedzy owszystkim. Gorące tematy świetnie tę rzeczywistość uzupełniają. RMF nie tylko można słuchać,ale i zobaczyć. Na stronie internetowej radia video klipy i relacje mają stałych podglądaczy.Liczne konkursy zarazem wyzwalały, co i studziły emocje rozentuzjazmowanych zarównoprowadzących jak i słuchaczy. Reklama ma na tej antenie moc przedziwną i swoiste brzmienie,co cenią reklamodawcy i łapiący ją w lot, często nucący słuchacze.   Przez 25 lat słuchały tego radia miliony. Dla otwierających nowe pokolenie maleństw, któreurodziły się 15 stycznia 2015 RMF przygotował specjalne żółto niebieskie wyprawki z rożkiem,śliniaczkiem, kosmetykami  i miśkiem. Otrzymywali je ci, którzy stosownie potwierdzilinarodziny, niektórych odwiedzili w szpitalach w tym dniu reporterzy.   Jest w tym gronie urodzony o 8.09 syn radiowej pary z RMF FM Pawła Mleczko i MagdalenyWojewody, pochodzącej z Rymanowa dziennikarki.   Na 25 lecie RMF stacja, rozdała 25 000 okazjonalnych bombonierek. Takie pudełkoprzepysznych czekoladek o smaku likieru adwokat i tiramisu przygotowanych przez "Wawel"zdobyła córka Ania w Dniu Urodzin na Małym Rynku w Krakowie.     

     Z okazji 25- lecia radia, po hejnale o 12, 15 i 18, brzmiał grany przez trębacza z WieżyMariackiej i słyszany w eterze jingiel RMF FM. Były, a jakże, róże od kwiaciarek z Rynku. Wspecjalnym  rozdaniu krawcowa z Podkarpacia zainkasował 25 tysięcy złotych. Z okazji ćwierćwiecza radia powstało jego wyjątkowe logo ułożone ze zdjęć słuchaczy.   Fetujący w połowie stycznia 2015 Srebrny Jubileusz, uwieńczył 7 lutego koncerttransmitowany na żywo w Polsacie. Równocześnie ukazała się płyta wydana specjalnie na 25lecie RMF FM.   Twórcom jednej z najlepiej rozpoznawanych polskich marek i obcującym z nimi przez 25 latradioodbiorcom winszuję słuchaczy w następnych pokoleniach.
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