
 

Rozmowa z Janem Grzona z Odolanowa – pomysłodawcą, założycielem i właścicielem radia 

NRL 94,9 FM, nazwa programu zgodnie z otrzymaną koncesją to Nasze Radio Lokalne 94,9 FM, 

działającego nieprzerwanie przez 10 lat do 2019 roku, zwanego potocznie przez radiosłuchaczy 

Radiem Odolanów, a od roku 2016 także pomysłodawcą, założycielem i właścicielem Telewizji 

lnternetowej działającej do dnia dzisiejszego www.itv24odolanow.pl , który to za swoją działalność 

społeczną i kulturową otrzymał z rąk starosty ostrowskiego „Laur Kultury 2021”. 

Trzynastu laureatów odebrało z rąk Starosty Ostrowskiego Laur Kultury 2021. A wśród nich 

Pan - mieszkaniec Odolanowa. Gratuluję wyróżnienia, panie Janie! Jakie emocje 

towarzyszyły tej informacji? 

To było dla mnie niezwykle miłe wydarzenie. Nagrody wręczono 22 października br. w 

Ostrowskim Centrum Kultury w ramach corocznej Inauguracji Roku Kulturalnego w Powiecie 

Ostrowskim. W ten sposób doceniono, uhonorowano szeroko rozumianą działalność artystyczną i 

kulturalną osób, które na co dzień budują potencjał Powiatu Ostrowskiego. Starosta ostrowski, 

Paweł Rajski, w swoim przemówieniu, między innym pięknie podziękował wszystkim 

wyróżnionym, bo dzięki nim buduje się ostrowską i powiatową kulturę, tą estradową, jak i tą 

realizowaną w zaciszu własnego domu. 

Od 16 października 2009 roku przez dziesięć lat rozbrzmiewało Nasze Radio Lokalne, czyli 

Radio Odolanów, którego jest Pan założycielem. Jak wspomina Pan ten czas?  

Z mojej perspektywy było to fajne doświadczenie. Audycje realizowane były w studiu, a także poza 

studiem „na żywo”, nagrywane za pośrednictwem  urządzeń studyjnych z wykorzystaniem łącz 

internetowych i linii telefonicznej stacjonarnej oraz  telefonów komórkowych. Umawialiśmy się na 

temat i o ustalonej godzinie – również późnym wieczorem - nagrywaliśmy. W zasadzie nie było 

montażu, a jeśli już się zdarzył to dotyczył powitania lub pożegnania – zapowiedzi kolejnego 

tematu. Dla lokalnej społeczności był to nie tylko nośnik informacji, ale także element społecznej 

integracji. Szczególnie dla osób starszych możliwość transmisji była szansą współuczestnictwa na 

żywo w wielu przedsięwzięciach, m.in. w uczestniczeniu w mszach  świętych  czy w  miejscowych 

parafiach. Redakcja radia nigdy nie była duża, liczyła 6 osób. W swoim studiu gościłem m.in.: ks. 

Misjonarza Marka Fischera z Namibii, ks. Łukasza Luźnego wikariusza, ks. Mariusza Pohla 

poprzedniego proboszcza, z którym wyemitowałem ponad 40 audycji na żywo po ok. 50 minut 

każda, wokalisty Andrzeja Cierniewskiego, Marię Dymacz – lektorkę poezji czy Rafała Walkowa – 

wybitnego odolanowskiego historyka oraz wielu innych. W redakcji pracowały również: Agnieszka 

Rosiak red. naczelna i Arleta Janiczek redaktor. Podziękowanie składam również ks. prałatowi dr 

Dariuszowi Smolnikowi za udostępnienie rejestrowania Mszy Świętych, które za pośrednictwem 

internetu trafiają do domów osób, które nie mogą z różnych powodów osobiście uczestniczyć w 

obrzędzie liturgicznym. Dziękuję także Pani burmistrz Ewie Dziubka za wielki wkład w relację 

aktualnych wydarzeń, profesjonalnych wywiadów. Słowa podziękowania składam także 

burmistrzowi Józefowi Wajsowi za wsparcie i docenianie wysiłku całej redakcji w promocję naszej 

Gminy i Miasta Odolanów oraz powiatu ostrowskiego. 

Jakie programy były puszczane na antenę?  Co cieszyło się powodzeniem? 

Wiem, że dobrze było odbierane czytanie prozy czy poezji i oczywiście wszelkich koncertów, np. 

walentynkowych (z racji tej, że w rolę artystów wcielały się „znane” osoby z Odolanowa). Do 

reportaży zaliczyć można: coroczne integracje Gminno-Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara, 

Nadzieja, Miłość, reportaże z Dni Odolanowa: wywiady z piosenkarzami i ciekawymi osobami, 

http://www.itv24odolanow.pl/


czytanie poezji przez lektor Marię Dymacz, msze święte i programy o tematyce chrześcijańsko-

społecznej, spotkanie w studiu z ks. Markiem Fiszerem - misjonarzem w Namibii czy reportaże z 

wydarzeń kulturalnych Gminy i Miasta Odolanów – przyznanie dyplomu „Osobowość Kultury” w 

2014 roku przez burmistrz Ewę Dziubka. Dużym zainteresowaniem cieszyły się relacje z Festynów 

Rodzinnych organizowanych przez Gminę i Miasto Odolanów czy z wystaw odolanowskich 

artystów w Odolanowskim Domu Kultury oraz w kościółku poewangelickim. Poprzez reportaże 

znana ludziom była działalność odolanowskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci czy akademie 

uczniów w szkole w Uciechowie. Audycje historyczne z uwzględnieniem regionalnych i lokalnych 

historii redagowanych przez wybitnego historyka i nauczyciela Rafała Walkowa budziły 

zainteresowanie. I radio, np. poprzez audycje – czytanie prozy czy cykliczne spotkania z historią, 

przybliżało wartości kulturowe, historyczne; słowem uczyło i wychowywało. Przybliżało i 

prezentowało także sylwetki ciekawych osób związanych z kulturą. W sposób oczywisty, 

szczególnie radio przyczyniało się do szerzenia kultury – jakkolwiek by to nie zabrzmiało. 

 

Dla lokalnej społeczności był to element społecznej integracji, szczególnie dla osób starszych. 

Ale 15 października 2019 roku radio nagle w naszych domach zamilkło…  

 

Mimo że członkowie pracowali społecznie, to jednak udało się realizować ten projekt przez dekadę. 

O tym jak trudne realizowali zadanie, przekonali się, gdy po dekadzie działalności na przedłużenie 

koncesji i tym samym bytu samego radia nie pozwolił nie tylko mój stan zdrowia, ale przede 

wszystkim brak następców gotowych pracować dla tej idei właśnie. Jednak nie zaprzestałem działać 

społecznie w dziedzinie kultury, informować czy transmitować najważniejszych wydarzeń w naszej 

gminie, bo powstała Telewizja Internetowa Informacyjna www.itv24odolanow.pl. Odolanowskie 

radio przekształciło się w telewizję internetową. Dzięki tym mediom mieszkańcy Odolanowa i 

okolic mogli uczestniczyć w wielu wydarzeniach o charakterze kulturalnym (transmisje). 

Szczególnie dotyczyło to osób, które z różnych względów nie mogły  w takich wydarzeniach brać 

udział (starsze, chore). W ten sposób promowana była kultura (także ta regionalna). Równolegle z 

działalnością radiową od 16 czerwca 2016 roku uruchomiłem Telewizję Internetową 

www.itv24odolanow.pl i prowadzę do obecnej chwili. 

Dziękuję za rozmowę. 

 

Rozmawiała Katarzyna Maciejewicz dla Telewizji Internetowej www.itv24odolanow.pl 

Dziękuję. 

http://www.itv24odolanow.pl/
http://www.itv24odolanow.pl/
http://www.itv24odolanow.pl/

