Radio Mariackie

Dobrze się stało, że powstała w Krakowie kościelna rozgłośnia — Radio Mariackie. Przygotowania do jej uruchomienia trwały dwa lata. Kierował nimi ks. Zbigniew Gerle, powołany przez Jego Eminencję Księdza Kardynała Franciszka Macharskiego na stanowisko dyrektora radia.
Radio Mariackie nadaje na falach ultrakrótkich 70,76 FM. Radiostację ulokowano na Górze Borkowskiej, gdzie przy ul. Zakopiańskiej 86 parafia udostępniła część piętrowego budynku na studio i sekretariat radia.
Sprzęt radiowy zakupiono dzięki hojności przyjaciół z Niemiec i Holandii. Jednorazowo, na apel księdza kardynała Franciszka Macharskiego z początkiem czerwca wierni złożyli także dobrowolne ofiary na tacę, aby ułatwić rozruch radia,
*
— Celem radia jest ewangelizacja poprzez kulturę, promocja. wartości chrześcijańskich obecnych w kulturze polskiej, szczególnie Krakowskiej. Radio chce zauważyć to wszystko co się dzieje w Krakowie, informować o bieżących wydarzeniach, o sporcie itd. — mówi ks. Gerle, dyrektor Radia Mariackiego.
Hasłem nowego radia jest „Słuchajcie a znajdziecie”. Do niedawna program trwał od szóstej rano do północy. Od końca lipca nadawany jest całą dobę. Głównie jest to muzyka i co godzinę — wiadomości, w większości dotyczące Krakowa i Polski. W audycji
 „Wieczór klubowy” porusza się problemy ważne dla miasta.
Słuchacze dzwoniąc do Radia Mariackiego (pod numer 67-37-11 lub 67-29-00) mówią, że muzyka odpowiada im, gdyż różni się od muzyki nadawanej przez inne rozgłośnie, Świadomie puszcza się mniej muzyki anglojęzycznej i prawie zupełnie nie ma muzyki ostrej, agresywnej i hałaśliwej. Króluje na falach Radia Mariackiego łagodna, spokojna i uspokajająca, relaksująca, dobra muzyka rozrywkowa. Na antenę wchodzą też nowe programy z muzyką poważną i autorskie audycje muzyczne.

Dziennikarze Radia Mariackiego rozpoczęli pracę w studiu oddanym w zaledwie 25 procentach. W połowie czerwca nastąpiła trzydniowa przerwa konieczna na podniesienie anteny o 10 metrów. Słuchacze nadal jednak narzekają na słabą słyszalność. Spowodowane jest to mocą nadajnika -— 100W. Ksiądz Gerle przewiduje zwiększenie mocy, nadajnika do 1600 W tj. do 1 kilowata. W przyszłości Radio Mariackie będzie słyszalne w całej archidiecezji krakowskiej. Słuchać go będą mogli np. mieszkańcy Zakopanego;
Badania zasięgu słyszalności przeprowadzone zostaną dopiero we wrześniu. Ostrożne szacunki mówią o liczbie około stu tysięcy stałych słuchaczy w końcu czerwca br. Do studia dzwonili na przykład słuchacze spod Suchej Bes- kidzkiej informując, że odbierają program Radia Mariac- kiego, co świadczy o tym, iż rozgłośnia ta jest już słyszalna daleko poza Krakowem.

Ekipa obecna składa się z ok. 20 fachowców. Zespołowi szefuje red. Wojciech Borek (zwany żartobliwie "nadredaktorem”). Szefem działu kulturalnego jest polonista i historyk sztuki Henryk Sułek, a szefem realizatorów Bogdan Ingersleben (prowadzący także „Poranek Mariacki”) Szefem działu muzycznego jest muzykolog Beata Mencel. Dział religijny prowadzą ks. Emil Furtak i ks. Marek Hajdyla. Należy podkreślić dużą wymienialność funkcji. Radiowiec jednego dnia prowadzi program, drugiego dnia jest realizatorem, trzeciego jest informatorem-reporterem, a czwartego przygotowuje i czyta wiadomości. Radio posiada kilku współpracowników. Wszystkich radiowców przeszkolił Józef Grotowski, wykładowca UJ. opiekun językowy PR i TV.

Do tej pory w Radiu Mariackim reklamowało się ok. 20 firm. Reklamy są dowcipne. Cieszy fakt, że radio to ma sprecyzowaną koncepcję reklamy i nie przeciąża słuchacza jej nadmiarem (nie więcej niż 4 minuty na godzinę).
Nie reklamują np. alkoholu i tytoniu. Nie chcą być radiem komercyjnym tzn. nie chcą zarabiać na radiu, ale wyjść „na zero”, a ewentualną nadwyżkę przeznaczyć" na cele charytatywne.
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