
Radio Olsztyn S.A . -  Program regionalny           Plany programowe na 2017 r.

8760:00:00

UWAGA: Jeśli dana audycja będzie zbudowana z elementów należących do różnych kategorii, należy każdą jej część zaliczyć do właściwej kategorii

INFORMACJA
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Tytuły / Nazwy audycji planowanych

Średni 

czas 

trwania 

pojedyncze

go 

wydania 

audycji       

Liczba 

wydań 

audycji w 

tygodniu       

(jeśli 

nadawana 

rzadziej 

podać jak 

często np. 

1/mc )

W jakich 

miesiącach 

audycja 

będzie 

nadawana 

(np. I-XII, II-

VI, VII-VIII 

itd.)

Godziny 

rozpowszechnia

nia audycji/ 

cyklu

(od - do)

 Łączny 

czas 

nadawania 

audycji w 

ciągu roku 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Udział 

czasu 

audycji w 

rocznym 

programie 

(%)

Czas trwania 

tematyki 

regionalnej 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Adresat audycji: 

(wpisać 

odbiorców: dzieci 

-D, młodzież - M, 

niepełnosprawni - 

NP, seniorzy - S, 

uniwersalny - U)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Dzienniki- część regionalna
00:04:00

168 I-XII 0.00 -24.00 584:00:00 6,67% 585:30:00 U

2 Skoro Świt 0:30:00 5 I-XII 05.05 130:00:00 1,48% 98:00:00 U

3 Kronika Policyjna 0:02:00 5 I-XII 6.30, 15.30 17:00:00 0,19% 8:30:00 U

4
Skrót informacji regionalnych 0:04:00 25 I-XII 6.30 - 10.30 78:00:00 0,89% 86:30:00 U

5
Przegląd prasy regionalnej 0:03:00 6 I-XII 6.45 15:00:00 0,17% 15:00:00 U

6 Dzienniki - informacje pozaregionalne 0:02:00 168 I-XII 0.00 -24.00 292:00:00 3,33% 0:00:00 U

7 Serwis ekonomiczny 0:02:00 5 I-XII 10.00 - 12:.00 9:00:00 0,10% 9;00:00 U

8 Przegląd prasy ogólnopolskiej 0:02:00 6 I-XII 6.48 11:00:00 0,13% 0:00:00 U

0%

9 Od niedzieli do niedzieli 0:05:00 1 I-XII 20.30 4:30:00 0,05% 4:30:00 U

10 Deutsche Welle 0:05:00 1 I-XII 20.05 4:30:00 0,05% 4:30:00 U

0%

0%

d) Nieodpłatne audycje wyborcze (wg 

ustawy z 5 I 2011 r. Kodeks wyborczy)
0%

11 My, Wy, Oni 0:45:00 2 I-XII 17.10, 1.10 78:00:00 0,89% 69:20:00 U

0%

0%

0%

Roczny czas emisji programu (liczba godzin)

a)  Informacje prezentujące różnorodność 

wydarzeń w regionie - tj. dzienniki 

regionalne, regionalna część dzienników 

ogólnych i inne audycje inform. dot. 

regionu   (z wyłączeniem odrębnych 

serwisów kulturalnych i sportowych)

b) Pozostałe informacje polityczne, 

ekonomiczno-gospodarcze, społeczne itd.   

(z wyłączeniem odrębnych serwisów 

kulturalnych i sportowych)

c) Dla mniejszości narodowych i 

etnicznych oraz dla społeczności 

posługujących się językiem regionalnym, 

tworzone w językach tych mniejszości i 

społeczności.

e) Przedstawianie stanowisk partii 

politycznych, organizacji związków 

zawodowych i związków pracodawców w 

węzłowych sprawach publicznych 

(zgodnie z Rozporz. z dn 24.IV 2003 r. z 

późn. zm.)



12 1% 0:01:00 63 I-IV 06.00 - 20.00 18:00:00 0,21% 18:00:00 U

13 Obok nas 0:40:00 1 I -XII 21.20 34:40:00 0,40% 34:40:00 U

14 1% - kampanie społeczne dostarczone 0:01:00 63 I-XII 06.00 - 20.00 55:00:00 1% 35:00:00 U

0%

0%

15 Informacje drogowe 0:02:00 5 I-XII 15.30 8:40:00 0,10% 17:20:00 U

16 Autosalon 0:20:00 1 I-XII 17.20 17:20:00 0,20% 17:20:00 U

17 Prognoza pogody 0:01:00 168 I-XII 00.00 -24.00 146:00:00 1,67% 146:00:00 U

18 Rozszerzona prognoza pogody 0:03:00 12 I-XII 6.15, 17.15 31:10:00 0,36% 31:10:00 U

19 Słowo na niedzielę 0:03:00 1 I-XII 7.15 3:00:00 0,03% 3:00:00 U

20 Droga/ Który przychodzi 0:10:00 2 I-XII 8.05 18:00:00 0,21% 18:00:00 U

0%

0%

RAZEM 1554:50:00 18% 1192:20:00

W tym:

21:00:00 0%

9:00:00 0%

1506:50:00 17%

Czas trwania powtórek 48:00:00 1%

*premiery, czyli audycje nadane po raz pierwszy w ciągu roku w danym programie

g) Informacje o sytuacji na drogach oraz 

różnego typu zagrożeniach i zjawiskach 

pogodowych

Audycje odpowiadające potrzebom 

religijnym odbiorców (§ 11. 3. Rozporz. 

z 27.04.2011 r.)

Inne audycje informacyjne

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców

Audycje dla mniejszości narodowych i etnicznych

Czas trwania premier*

f) Informacje o nieodpłatnej działalności 

prowadzonej przez organizacje pożytku 

publicznego (rodzaje audycji wg §2 ust. 3 

pkt 1,2,3 Rozporz. z 29 IV 2011)
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8760:00:00

UWAGA: Jeśli dana audycja będzie zbudowana z elementów należących do różnych kategorii, należy każdą jej część zaliczyć do właściwej kategorii

PUBLICYSTYKA
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1
) Tytuły / Nazwy audycji planowanych

Średni 

czas 

trwania 

pojedyncze

go 

wydania 

audycji       

Liczba 

wydań 

audycji w 

tygodniu       

(jeśli 

nadawana 

rzadziej 

podać jak 

często np. 

1/mc )

W jakich 

miesiącach 

audycja 

będzie 

nadawana 

(np. I-XII, II-

VI, VII-VIII 

itd.)

Godziny 

rozpowszech

niania 

audycji/ 

cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania 

audycji w ciągu 

roku 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Udział 

czasu 

audycji w 

rocznym 

programie 

(%)

Czas trwania 

tematyki 

regionalnej 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Adresat 

audycji: 

(wpisać 

odbiorców: 

dzieci -D, 

młodzież - M, 

niepełnospraw

ni - NP, 

seniorzy - S, 

uniwersalny - 

U)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

21 Temat Poranka 0:03:00 11 I-XII 7.15, 7.45 28:40:00 0,33% 28:40:00 U

22 Poranne Pytania 0:08:00 5 I-XII 8.15 32:00:00 0,37% 32:00:00 U

23 Swoje Poznacie 0:12:00 1 9 mieś. 8.15 8:00:00 0,09% 8:00:00 U

24 Focus 0:10:00 2 I-XII 8.15, 3.20p 17:30:00 0,20% 17:30:00 U

25 Tak czy nie - magazyn ekonomiczny 0:08:00 10 I-XII 17.35, 3.10p 69:20:00 0,79% 69:20:00 U

26 Między Wschodem a Zachodem 0:30:00 2 I-XII 13.20,1.15p 52:00:00 0,59% 52:00:00 U

27 Popołudniówka Radia Olsztyn 0:04:00 15 I-XII 15.00 - 18.00 52:00:00 0,59% 52:00:00 U

28 Porozmawiajmy ... 0:30:00 2 I-XII 16.10,1.10p 52:00:00 0,59% 52:00:00 U

29 Raport z gminy 0:30:00 2 I-XII 16.10,1.10p 52:00:00 0,59% 52:00:00 U

30 Skoro Świt 0:20:00 5 I-VI,IX-XII  5.10 66:00:00 0,75% 66:00:00 U

31 Studio reportażu 0:40:00 2 I-XII 19.10,1:10p 69:20:00 0,79% 69:20:00 U

32 Śliska Sprawa 0:20:00 2 I-XII 17.10, 1.10p 34:40:00 0,40% 34:40:00 U

0,00%

33 Od niedzieli do niedzieli 0:20:00 1 I-XII 20.30 17:20:00 0,20% 17:20:00 U

34 Deutsche Welle 0:20:00 1 I-XII 20.05 21:40:00 0,25% 21:40:00 U

0,00%

0,00%

0,00%

Roczny czas emisji programu (liczba 

godzin)

a) Publicystyka poświęcona 

problematyce politycznej, 

ekonomiczno-gospodarczej, 

społecznej

b) Reportaże oraz inne formy 

dokumentalne dotyczące regionu, 

interwencyjne i społeczne 

c) Audycje dla mniejszości 

narodowych i etnicznych oraz dla 

społeczności posługujących się 

językiem regionalnym, tworzone 

w językach tych mniejszości i 

społeczności.



35 Droga/Który przychodzi 45:00:00 2 I-XII 8.10 78:00:00 0,89% 78:00:00 U

36 Słowo na niedzielę 0:03:00 1 I-XII 7.15 2:40:00 0,03% 2:40:00 U

0,00%

0,00%

653:10:00 7,46% 653:10:00

RAZEM

80:40:00 0,92%

W tym: 39:00:00 0,45%

465:25:00 5,31%

Czas trwania powtórek 187:45:00 2,14%

*premiery, czyli audycje nadane po raz pierwszy w ciągu roku w danym programie

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców

Audycje dla mniejszości narodowych i etnicznych

Czas trwania premier*

Audycje odpowiadające 

potrzebom religijnym odbiorców 

(§ 11. 3. Rozporz. z 27.04.2011 

r.)

Inne audycje publicystyczne
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UWAGA: Jeśli dana audycja będzie zbudowana z elementów należących do różnych kategorii, należy każdą jej część zaliczyć do właściwej kategorii

KULTURA                                      (bez 

muzyki rozrywkowej stanowiącej 

oprawę audycji - zakwalifikować ją do 

rozrywki; wykazać wyłącznie muzykę 

stanowiącą integralną część audycji 

słowno-muzycznych)
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1
) Tytuły / Nazwy audycji planowanych

Średni 

czas 

trwania 

pojedync

zego 

wydania 

audycji       

Liczba wydań 

audycji w 

tygodniu       

(jeśli nadawana 

rzadziej podać 

jak często np. 

1/mc )

W jakich 

miesiącach 

audycja 

będzie 

nadawana 

(np. I-XII, II-

VI, VII-VIII 

itd.)

Godziny 

rozpowszechniani

a audycji/ cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania 

audycji w 

ciągu roku  

Udział 

czasu 

audycji w 

rocznym 

programie 

(%)

Czas trwania 

tematyki 

regionalnej 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Adresat 

audycji: 

(wpisać 

odbiorców: 

dzieci -D, 

młodzież - M, 

niepełnospraw

ni - NP, 

seniorzy - S, 

uniwersalny - 

U)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

37 Radio Cafe -Przy kawie 0:30:00 6 I-XII 9.15,1.10p 156:00:00 1,78% 156:00:00 U

38 Radio Cafe -I kto to mówi 0:30:00 2 I-XII 9.15,1.10p 52:00:00 0,59% 52:00:00 U

39
Rozmówki polsko - polskie 0:40:00 1 I-XII 20.10 32:00:00 0,37% 32:00:00 U

40 Rewia książek 0:40:00 1 I-XII 20.10 32:00:00 0,37% 32:00:00 U

41
Olsztyński Tygodnik Teatralny 0:40:00 1 I-XII 20.10 32:00:00 0,37% 32:00:00 U

42 Kino za rogiem 0:40:00 1 I-XII 20.10 32:00:00 0,37% 32:00:00 U

43 Koncerty Radia Olsztyn 0:45:00 2 I-XII 20.10,2.10 78:00:00 0,89% 8:00:00 U

44 Radio Cafe - Kulturalny weekend 0:20:00 1 I-XII 10.30 17:20:00 0,20% 17:20:00 U

45 Strefa kultury 0:05:00 5 I-XII  11.45 21:40:00 0,25% 21:40:00 U

46 Tygodnik aktualności kulturalnych 0:45:00 2 I-XII 16.10,0.00-4.00 78:00:00 0,89% 63:30:00 U

0%

47 Spotkania autorskie 0:30:00 2 I-XII 14.10,0.00-4.00 52:00:00 0,59% 52:00:00 U

48 Spotkania autorskie na żywo 0:45:00 1/mieś 9 mieś.. 17.10,0.00-4.00 7:00:00 0,08% 7:00:00 U

0%

0%

0%

0%

49 Radiowe czytanki -  nowa audycja 0:30:00 2 I-XII 21.20,0.00-4.00 52:00:00 0,86% 52:00:00 U

Roczny czas emisji programu (liczba godzin)

a) Audycje prezentujące dzieła i 

popularyzujące wiedzę o kulturze i 

sztuce regionu

b) Informacje o bieżących wydarzeniach 

z różnych dziedzin kultury i sztuki (w 

tym serwisy kulturalne) oraz magazyny 

kulturalne, wspomagające wybór 

aktywnych form udziału w kulturze

 c) Audycje popularyzujące twórców 

regionalnych 

 d) Reportaże radiowe i inne formy 

prezentujące kulturę i sztukę regionu

e) Słuchowiska radiowe



50 Radiowizje 0:45:00 2 I-XII 14.10,0.00-4.00 75:00:00 0,02% 75:00:00 U

51 Wędrówki z B.Prusem 0:45:00 2 I 14.10 1:30:00 0,02% 1:30:00 U

52 Konkurs na słuchowisko 0:45:00 2 I 14.10 1:30:00 0,02% 1:30:00 U

53
B.Prus - Z legend dawnego Egiptu 0:45:00 2 I 14.10 1:30:00 0,15% 1:30:00 U

54 Słuchowiska dla dzieci 0:15:00 1 I-XII 10.40 13:00:00 0,15% 13:00:00 D

0%

55 Premiery literackie 0:05:00 10 I-XII 11.45,22.50p 36:00:00 0,41% 36:00:00 U

56
Powieść w wydaniu dźwiękowym 0:08:00 10 I-XII 20.50,23.50p 69:20:00 0,79% 69:20:00 U

57 Strofy na dobranoc 0:05:00 5 9 mieś.. 22.05-23.55 16:00:00 0,18% 16:00:00 U

58 Strofy w południe 0:05:00 5 9 mieś.. 11.00-13.00 16:00:00 0,18% 16:00:00 U

59 Reportaż artystyczny 0:30:00 1 w mies. I-XII 12.10 6:00:00 0,07% 6:00:00 U

0%

60 Muzyka na poważnie 0:40:00 2 I-XII 21.20,2.10 69:20:00 0,79% 34:20:00 U

61 Koncerty muzyki klasycznej 0:50:00 2 I-XII 22.10, 2.10 86:40:00 0,99% 17:20:00 U

62 Takty i nietakty 0:05:00 1 I-XII 9.15 4:20:00 0,05% 4:20:00 U

63 Wieczory u Szyłłejki 0:50:00 2 I-XII 21.10,0.00-4.00 86:40:00 0,99% 21:00:00 U

0%

0%

64 Ze starej płyty 0:40:00 5 I-XII 14.20 173:20:00 1,98% 43:20:00 U

65 Szkoła rocka 0:50:00 1 I-XII  23.10 43:20:00 0,49% 8:20:00 U

66 Wieczór piosenki innej 0:50:00 1 I-XII  23.10 43:20:00 0,49% 8:20:00 U

67 SCAT 0:50:00 1 I-XII  23.10 43:20:00 0,49% 8:20:00 U

68 To mi gra 0:45:00 1 I-XII  23.10 39:00:00 0,45% 8:20:00 U

69 Bluesowy garaż 0:50:00 1 I-XII  23.10 43:20:00 0,49% 8:20:00 U

70 Festiwale artystyczne 10:00:00 okazjonalnie I-XII 10:00:00 0,11% 10:00:00 U

71 Koncerty muzyki poważnej 8:00:00 okazjonalnie I-XII 8:00:00 0,09% 8:00:00 U

72 Relacje z obchodów świąt narodowych 4:00:00 okazjonalnie I-XII 4:00:00 0,05% 4:00:00 U

m) Prezentacja muzyki ludowej regionu 73 Raz na ludowo 0:50:00 2 I-XII 7.10, 3.10 86:40:00 0,99% 18:20:00 U

74 Transmisje uroczystości religijnych 12:00:00 okazjonalnie I-XII 12:00:00 0,14% 12:00:00 U

0%

Inne audycje dotyczące kultury 0%

RAZEM 1631:10:00 19% 1007:40:00

l) Transmisje i relacje z uroczystości i 

wydarzeń artystycznych związanych ze 

świętami narodowymi i innymi ważnymi 

wydarzeniami  

Audycje odpowiadające potrzebom 

religijnym odbiorców (§ 11. 3. Rozporz. 

z 27.04.2011 r.)

f) Różnego rodzaju artystyczne formy 

udramatyzowane dla dzieci i młodzieży, 

w tym bajki i słuchowiska

g) Proza i poezja czytana na antenie

h) Radiowy reportaż artystyczny 

i) Koncerty muzyki klasycznej i 

współczesnej oraz transmisje i 

omówienia ważnych wydarzeń 

artystycznych w dziedzinie muzyki 

klasycznej i współczesnej

j) Prezentacja wykonań utworów muzyki 

klasycznej i współczesnej 

k) Audycje ułatwiające odbiór dzieł 

kultury i sztuki 

e) Słuchowiska radiowe



W tym:

623:30:00 7%

12:00:00 0%

1142:20:00 13%

Czas trwania powtórek 488:50:00 6%

*premiery, czyli audycje nadane po raz pierwszy w ciągu roku w danym programie

 Muzyka

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców

Czas trwania premier*
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EDUKACJA                             

(bez muzyki rozrywkowej 

stanowiącej oprawę audycji - 

zakwalifikować ją do rozrywki; 

wykazać wyłącznie muzykę 

stanowiącą integralną część 

audycji słowno-muzycznych)

N
r 

au
d

y
cj

i 
(t

ak
 j

ak
 w

 z
ał

ąc
zn

ik
u

 

n
r 

1
)

Tytuły / Nazwy audycji planowanych

Średni 

czas 

trwania 

pojedyncze

go 

wydania 

audycji       

Liczba 

wydań 

audycji w 

tygodniu       

(jeśli 

nadawana 

rzadziej 

podać jak 

często np. 

1/mc )

W jakich 

miesiącach 

audycja będzie 

nadawana (np. 

I-XII, II-VI, 

VII-VIII itd.)

Godziny 

rozpowszechniani

a audycji/ cyklu

(od - do)

 Łączny 

czas 

nadawania 

audycji w 

ciągu roku  

Udział 

czasu 

audycji w 

rocznym 

programie 

(%)

Czas trwania 

tematyki 

regionalnej 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Adresat audycji: 

(wpisać 

odbiorców: dzieci 

-D, młodzież - M, 

niepełnosprawni - 

NP, seniorzy - S, 

uniwersalny - U)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

75 Radiowa Akademia Nauk 0:20:00 1 w mieś. I -XII 12.10 4:00:00 0,05% 4:00:00 U

76 Z naszego archiwum 0:40:00 2 I -XII 19.10,0.00-4.00 69:20:00 0,79% 69:20:00 U

77 Małe ojczyzny 0:40:00 2 I -XII 19.10,0.00-4.00 69:20:00 0,79% 69:20:00 U

78 Kronikarz warmińsko  - mazurski 0:40:00 2 I -XII 19.10,0.00-4.00 69:20:00 0,79% 69:20:00 U

79 Niedziela odkrywców 1:40:00 1 I -XII 11.10 86:40:00 0,99% 86:40:00 U

80 Kalendarium regionalne 0:03:00 10 I -XII 8.40, 17.45 26:00:00 0,30% 26:00:00 U 

81 Ściąga historyczna 0:02:00 100/rok I -XII 8.00 – 22.00 3:20:00 0,04% 3:20:00 U

82 Trybunał Historyczny 0:40:00 4/rok I -XII 19.10, 1.10 5:20:00 0,04% 5:20:00 U

83 Porzekadło na dziś 0:03:00 5 I -XII 5.50 13:00:00 0,04% 13:00:00 U

84 Słowo o słowie 0:03:00 10 I -XII 11.35,0.00-4.00 26:00:00 #ADR! 26:00:00 U

85 Polacy nie gęsi - nowa audycja 0:50:00 1 I -XII  22.10 43:00:00 0,49% 30:00:00 U

86 Leksykon literatury polskiej 0:05:00 1 I -XII  11.25 17:00:00 0,19% 17:00:00 U

87 Radio Cafe - czym dziś żyjemy 0:30:00 1 I-XII 11.15 26:00:00 0,30% 26:00:00 U

88 Samo życie -  Między wolnością a powinnością 0:30:00 1 I-XII 13.10 26:00:00 0,30% 26:00:00 U

89 Między nami 0:20:00 1 w mieś. I -XII 12.10 6:00:00 0,07% 6:00:00 U

90 Samo życie -  Nasza demokracja 0:30:00 1 I-XII 13.10 26:00:00 0,30% 26:00:00 U

Roczny czas emisji programu (liczba 

godzin)

a) Audycje popularnonaukowe 

dotyczące różnych dziedzin nauki 

i techniki, w tym omawiające 

nowe technologie

b) Reportaże i inne formy audycji 

dotyczące historii regionu 

c) Audycje popularnonaukowe i 

poradnicze upowszechniające 

wiedzę o języku polskim

d) Audycje poświęcone edukacji 

obywatelskiej, w tym poszerzające 

wiedzę w zakresie prawa 

wyborczego i kompetencji 

wybieranych władz 



91 Leksykon przemian 0:50:00 1 I -XII  22.10 43:00:00 0,49% 26:00:00 U

92 Wykluczeni 0:50:00 1 I -XII  22.10 43:00:00 0,49% 30:00:00 U

93 Granice tolerancji 0:50:00 1 I -XII  22.10 43:00:00 0,49% 30:00:00 U

94 Samo życie -  zdrowie i niepełnosprawność 0:30:00 1 I-XII 13.10 26:00:00 0,30% 26:00:00 U/NP

95 Corpus Delicti 0:30:00 2w mieś. I -XII 12.15 13:00:00 0,15% 13:00:00 U

96 Puls Ziemi 0:05:00 2 I -XII 15.45 8:40:00 0,10% 8:40:00 U

97 Przychodzimy, odchodzimy 0:50:00 1 I -XII  22.10 43:00:00 0,49% 30:00:00 U

98 Samo życie - szkoła i wychowanie 0:30:00 1 I -XII 12.15 26:00:00 0,30% 17:00:00 M

99 Spontan/Jestem więc myślę 0:30:00 5 I-VI,IX- -XII 18.30 100:00:00 1,14%  66:00:00 M

100 Akademik 0:30:00 1 I -XII 21.20 26:00:00 0,30% 17:00:00 M

101 Dziecinada 1:10:00 1 I -XII 9.15 60:40:00 0,69% 38:30:00 D

102 Radio Cafe - Radio Edukator 0:15:00 1 I-XII 11.15 13:00:00 0,15% 13:00:00 M

103 Życie na tak 1:40:00 1 I-VI,IX-XII 14.10-16.00 67:00:00 0,76% 43:00:00 M

104 Skazani na sukces 0:45:00 2 I-XII 17.10,0.00-4.00 78:00:00 0,89% 26:00:00 M

105 16 + - znaki szczególne 0:30:00 1 I-XII  21.20 26:00:00 0,30% 17:00:00 M

106 Droga/ Który przychodzi 0:55:00 7 xr ok I-XII 7.05 6:40:00 0,08% 6:40:00 U

0,00%

0,00%

107 Świat bez granic 0:40:00 1 I -XII 13.10 35:00:00 0,40% 27:00:00 U

108 Samo - Życie - Radiowy Uniwersytet III Wieku 0:30:00 1 I -XII  13.15 26:00:00 0,30% 26:00:00 S

109 Młodzi duchem– nowa audycja 1:40:00 1 I-VI,IX-XII 14.10-16.00 67:00:00 0,76% 43:00:00 S

110 Poligon – nowa audycja 0:20:00 1 w mieś. I -XII 12.10 4:00:00 0,05% 4:00:00 U

0%

RAZEM 1271:20:00 15% 945:10:00

W tym:

326:10:00 4%

6:40:00 0%

1068:50:00 12%

Czas trwania powtórek 202:30:00 2%

*premiery, czyli audycje nadane po raz pierwszy w ciągu roku w danym programie

f) Audycje służące 

intelektualnemu, estetycznemu i 

społecznemu rozwojowi dzieci i 

młodzieży, adresowane specjalnie 

do tej kategorii odbiorców

Audycje odpowiadające 

potrzebom religijnym odbiorców 

(§ 11. 3. Rozporz. z 27.04.2011 

r.)

Inne audycje edukacyjne

 Muzyka

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców

Czas trwania premier*

d) Audycje poświęcone edukacji 

obywatelskiej, w tym poszerzające 

wiedzę w zakresie prawa 

wyborczego i kompetencji 

wybieranych władz 

e) Audycje poradnicze z zakresu 

prawa, ekologii i zdrowia
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UWAGA: Jeśli dana audycja będzie zbudowana z elementów należących do różnych kategorii, należy każdą jej część zaliczyć do właściwej kategorii

SPORT
N

r 
au

d
y

cj
i 

(t
ak

 j
ak

 w
 z

ał
ąc

zn
ik

u
 n

r 

1
) Tytuły / Nazwy audycji planowanych

Średni 

czas 

trwania 

pojedyncze

go 

wydania 

audycji       

Liczba 

wydań 

audycji w 

tygodniu       

(jeśli 

nadawana 

rzadziej 

podać jak 

często np. 

1/mc )

W jakich 

miesiącach 

audycja 

będzie 

nadawana 

(np. I-XII, II-

VI, VII-VIII 

itd.)

Godziny 

rozpowszec

hniania 

audycji/ 

cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania 

audycji w 

ciągu roku 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Udział 

czasu 

audycji w 

rocznym 

programie 

(%)

Czas trwania 

tematyki 

regionalnej 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Adresat 

audycji: 

(wpisać 

odbiorców: 

dzieci -D, 

młodzież - M, 

niepełnospraw

ni - NP, 

seniorzy - S, 

uniwersalny - 

U)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

111 Zawsze w formie - młodzi mistrzowie 0:20:00 1 I -XII 14.20 17:00:00 0,19% 17:00:00 M

0%

0%

0%

112
Transmisje w sobotę 0:45:00 1 I -XII 15.00-18.00 39:00:00 0,45% 39:00:00 U

113
Transmisje w niedzielę 0:45:00 1 I -XII 16.00-20.00 39:00:00 0,45% 39:00:00 U

0%

0%

114 Wiadomości sportowe 0:02:00 10 I - XII 7.05, 8.05 17:20:00 0,20% 17:20:00 U

115 Kronika sportowa 0:15:00 5 I - XII 21.05 65:00:00 0,74% 65:00:00 U

116 Magazyn sportowy 0:50:00 1 I - XII 19.10 43:20:00 0,49% 43:20:00 U

0%

RAZEM 220:40:00 3% 220:40:00

W tym:

220:40:00 3%

Czas trwania powtórek 0:00:00 0%

*premiery, czyli audycje nadane po raz pierwszy w ciągu roku w danym programie

Roczny czas emisji programu (liczba 

godzin)

a) Audycje poświęcone 

aktywnemu wypoczynkowi i 

sportowi powszechnemu oraz 

popularyzujące sport wśród dzieci 

i młodzieży 

b) Transmisje i relacje z wydarzeń 

sportowych o ważnym znaczeniu 

regionalnym, narodowym, 

międzynarodowym, 

odbywających się na terenie 

rozpowszechniania programu

Inne audycje dotyczące sportu (w 

tym serwisy sportowe i magazyny 

dotyczące sportu 

kwalifikowanego, wyczynowego)

Czas trwania premier*
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UWAGA: Jeśli dana audycja będzie zbudowana z elementów należących do różnych kategorii, należy każdą jej część zaliczyć do właściwej kategorii

ROZRYWKA
N

r 
au

d
y

cj
i 

(t
ak

 j
ak

 w
 z

ał
ąc

zn
ik

u
 n

r 

1
) Tytuły / Nazwy audycji planowanych

Średni czas 

trwania 

pojedynczego 

wydania audycji       

Liczba 

wydań 

audycji w 

tygodniu       

(jeśli 

nadawana 

rzadziej 

podać jak 

często np. 

1/mc )

W jakich 

miesiącach 

audycja 

będzie 

nadawana 

(np. I-XII, II-

VI, VII-VIII 

itd.)

Godziny 

rozpowszec

hniania 

audycji/ 

cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania 

audycji w ciągu 

roku  

Udział 

czasu 

audycji w 

rocznym 

programie 

(%)

Czas 

trwania 

tematyki 

regionalnej 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Adresat audycji: 

(wpisać 

odbiorców: dzieci 

-D, młodzież - M, 

niepełnosprawni - 

NP, seniorzy - S, 

uniwersalny - U)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

117 Łowisko podsumowanie 0:40:00 1 I-XII 19.10 34:40:00 0,40% 13:00:00 M

118 Łowisko - wydanie codzienne 00:06:00 5 I-XII 10.50 26:00:00 0,30% 13:00:00 M

119 RaGa Top 2:15:00 1 I-XII 18.00-21.00 117:00:00 1,34% 27:00:00 M

120 Party Mix 3:00:00 1 I-XII 21.20-01.00 156:00:00 1,78% 27:00:00 M

0%

121 OPRAWA MUZYCZNA 2865:10:00 33% 0:00:00 U

0%

0%

0%
0%

RAZEM 3198:50:00 37% 80:00:00

W tym:

3118:50:00 36%

333:40:00 4%

Czas trwania powtórek 0:00:00 0%

*premiery, czyli audycje nadane po raz pierwszy w ciągu roku w danym programie

Roczny czas emisji programu (liczba 

godzin)

Różnorodne formy 

twórczości rozrywkowej ze 

szczególnym uwzględnieniem 

wkładu artystycznego 

polskich twórców i 

wykonawców

Inne audycje o charakterze 

rozrywkowym, np. rozmaite 

"gale", muzyka oprawowa z 

innych kategorii, itp.

 Muzyka

Czas trwania premier*
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 Łączny czas 

nadawania  w 

ciągu roku 

Udział czasu audycji 

w rocznym programie 

(% )
1 2 3

Ogłoszenia nadawcy 3:00:00 0%

Autopromocja 32:00:00 0%

Reklama 195:00:00 2%

Roczny czas emisji programu (liczba godzin)
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Kategorie audycji                    

łącznie w roku       

 Łączny czas 

nadawania  w 

ciągu roku 

Udział czasu 

audycji w 

rocznym 

programie (% 

)

Czas trwania 

tematyki 

regionalnej 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Udział 

tematyki 

regionalnej 

(% w roku)

Czas słowa
Udział słowa 

(% w roku)
Czas muzyki

Udział 

muzyki (% 

w roku)

Czas trwania 

premier

Udział 

premier (% w 

roku)

Czas trwania 

powtórek

Udział 

powtórek (% 

w roku)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INFORMACJA 1554:50:00 17,75% 1192:20:00 13,61% 1554:50:00 17,75% 1506:50:00 17,20% 48:00:00 0,55%

PUBLICYSTYKA 653:10:00 7,46% 653:10:00 7,46% 653:10:00 7,46% 465:25:00 5,31% 187:45:00 2,14%

KULTURA 1631:10:00 18,62% 1007:40:00 11,50% 1007:40:00 11,50% 623:30:00 7,12% 1142:20:00 13,04% 488:50:00 5,58%

EDUKACJA 1271:20:00 14,51% 945:10:00 10,79% 945:10:00 10,79% 326:10:00 3,72% 1068:50:00 12,20% 202:30:00 2,31%

SPORT 220:40:00 2,52% 220:40:00 2,52% 220:40:00 2,52% 220:40:00 2,52% 0:00:00 0,00%

ROZRYWKA 3198:50:00 36,52% 80:00:00 0,91% 80:00:00 0,91%
3118:50:00

35,60% 333:40:00 3,81% 0:00:00 0,00%

Ogłoszenia nadawcy 3:00:00 0,03%

Autopromocja 32:00:00 0,37%

Reklama 195:00:00 2,23%

Razem 8760:00:00 100,00% 4099:00:00 46,79% 4461:30:00 50,93% 4068:30:00 46,44% 4737:45:00 54,08% 927:05:00 10,58%

Średni czas programu 

na dobę (w godzinach) 24:00:00

W tym:

120:20:00 1,37%

48:00:00 0,55%

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym 

odbiorców

Audycje dla mniejszości narodowych i etnicznych 

oraz dla społeczności posługujących się językiem 

regionalnym, tworzone w językach tych mniejszości 

i społeczności.
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Numer audycji 

(tożsamy z 

wpisanym w 

kolumnę nr 1 

formularza 

planów )

Tytuł planowanej audycji (jeśli dany tytuł 

jest nową pozycją w programie - wpisać: 

nowa audycja)
Opis audycji (dziedziny i obszary tematyczne; adresat; jeśli dotyczy tematyki regionalnej –  w jakim zakresie)

1 2 3

1                   Dzienniki
Codzienne serwisy informacyjne zawierające wiadomości z regionu.  /dłuższe wydania o godzinie: 7.00, 8.00, 12.00 i 

19.00.

2                   Skoro Świt Skoro Świt – codzienny  magazyn rolniczy. Emisja poniedziałek - piątek.

3                   Kronika policyjna
Codzienny serwis informujący o wydarzeniach kryminalnych w regionie, wypadkach drogowych i wszelkich 

wydarzeniach związanych z pracą policji, straży pożarnej, straży granicznej i pogotowia ratunkowego.

4                   Skrót informacji regionalnych Codzienne skróty serwisów informacyjnych zawierających najważniejsze wiadomości regionalnych.

5                   Przegląd prasy regionalnej Przegląd prasy regionalnej

6                   Dzienniki - informacje pozaregionalne Codzienne serwisy informacyjne.  /dłuższe wydania o godzinie: 7.00, 8.00, 12.00 i 19.00. 

7                   Serwis ekonomiczny Codzienny serwis informacyjny poruszający tematykę gospodarczą w regionie, w kraju i na świecie.

8                   Przegląd prasy ogólnopolskiej Przegląd prasy ogólnopolskiej

9                   Od niedzieli do niedzieli Cotygodniowy serwis informacyjny w języku ukraińskim.

10                 Deutche Welle Cotygodniowy serwis informacyjny w języku niemieckim

11                 My, Wy, Oni
Cotygodniowa audycja przedstawiająca stanowiska partii politycznych, organizacji związkowych i pracodawców w 

najważniejszych sprawach regionu, a także wobec istotnych wydarzeń

12                 1% Informacje o możliwości przekazania organizacjom pożytku publicznego 1% podatku

13 Obok nas
Prezentacja organizacji pożytku publicznego, pracy osób tworzących organizacje, ich dokonań, które powstają dzięki 

aktywności i kreatywności, znaczenia dla społeczeństwa

14 1% - kampanie społeczne dostarczone
Audycje prezentujące kampanie społeczne, dostarczone jednostce publicznej radiofonii i telewizji przez organizacje 

pożytku publicznego 

Informacje o planowanych audycjach/cyklach



15                 Informacje drogowe
Informacje dla kierowców i innych użytkowników dróg - codzienne serwisy informujące o sytuacji na drogach regionu: 

natężenie ruchu, korki, wypadki, remonty, objazdy itp.

16                 Autosalon
Audycja dla kierowców i pieszych uczestników ruchu. Główny temat, to bezpieczeństwo na drodze, przepisy dotyczące 

ruchu drogowego. Także informacje dotyczące eksploatacji samochodów...

17                 Prognoza pogody
Codzienny serwis przedstawiający prognozę pogody i informujących o wszelkich zagrożeniach związanych z 

anomaliami meteorologicznymi.

18                 Rozszerzona prognoza pogody
Codzienny serwis przedstawiający rozszerzoną  prognozę pogody i informujących o wszelkich zagrożeniach 

związanych z anomaliami meteorologicznymi.

19                 Słowo na niedzielę Cotygodniowa homilia arcybiskupa metropolity warmińskiego.

20                 Droga/Który przychodzi-informacje Cotygodniowy magazyn informujący o najważniejszych wydarzeniach z życia kościoła katolickiego w regionie

21 Temat Poranka
Codzienna audycja kontaktowa poruszająca aktualne zagadnienia, ekonomiczne, gospodarcze i społeczne . Z udziałem 

słuchaczy.

22 Poranne Pytania Codzienne wywiady ze znaczącymi postaciami życia politycznego i społecznego.

23 Swoje Poznacie

 Audycja prezentująca dorobek przedsiębiorców z Warmii i Mazur wytwarzających produkty obecne na światowych 

rynkach. W rozmowach z przedsiębiorcami i zaproszonymi ekspertami będą prezentowane historie firm w odniesieniu 

do zmian rynkowych w Polsce. 

24 Focus Cotygodniowa audycja z udziałem dziennikarzy lokalnych mediów, komentujących aktualne wydarzenia w regionie

25 Tak czy nie

Codzienna audycja wyjaśniająca mechanizmy rządzące gospodarką, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki 

regionalnej. Audycja tworzona przez wielokrotnie nagradzanego w Polsce publicystę ekonomicznego. Dociekliwość 

autora oraz dobór tematów i rozmówców w połączeniu z atrakcyjną formą daje jedną z najciekawszych audycji 

ekonomicznych w Polsce pozwalającą obywatelowi zrozumieć zawiłości ekonomii. 

26 Między Wschodem a Zachodem

Magazyn publicystyczny poświęcony tematyce europejskiej. Dwa razy w miesiącu wydarzeniom w Obwodzie 

Kaliningradzkim, pozostałe audycje dotyczą szeroko rozumianej idei zjednoczonej Europy. Wyjątkowy charakter tej 

audycji polega na edukowaniu słuchaczy w zakresie skomplikowanych stosunków polsko – rosyjskich i naszego 

miejsca w Unii Europejskiej.  Bieżące informacje i komentarze pozwalają na zrozumienie polityki zagranicznej i 

gospodarczej także w kontekście bliskiego sąsiedztwa z Rosją.

27 Popołudniówka Radia Olsztyn Bieżąca publicystyka w Popołudniówce Radia Olsztyn, ze szczególnym naciskiem na wydarzenia regionalne

28 Porozmawiajmy o ...

Rozmowa publicystyczna z udziałem zaproszonych gości i słuchaczy dotycząca najważniejszych wydarzeń i zjawisk z 

regionu i kraju. Audycja omawia bieżące problemy społeczne i polityczne.  Dwa razy w miesiącu audycja poświęcona 

jest roli mediów publicznych w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego, w czasach lawinowego rozwoju 

technologii umożliwiających wymianę informacji i komunikację społeczną. Rozmowy poruszają także problemy 

różnicy pomiędzy mediami publicznymi a komercyjnymi, także w kontekście abonamentu RTV oraz o roli i 

możliwościach radia cyfrowego jako szansy na dalszy rozwój mediów publicznych.

29 Raport z gminy
Audycja publicystyczna dotycząca samorządności na wsi i w małych miejscowościach. Audycja ucząca postaw 

obywatelskich, promująca organizacje społeczne.

30 Skoro Świt
Audycja o problematyce wiejskiej i rolniczej, z udziałem naukowców UWM, rolników, hodowców, 

adresowana przede wszystkim do mieszkańców wsi i małych miejscowości.

31 Studio reportażu

Prezentacja zjawisk społecznych w reportażu, Dyskusja na poruszany temat z udziałem słuchaczy. Reportaże 

prezentowane w tym paśmie dają wzory postaw i zachowań obywatelskich w niezwykłych sytuacjach, zaś komentarze i 

rozmowy w studiu kreślą ich szerszy kontekst.



32 Śliska Sprawa

Cotygodniowa audycja publicystyczna ujawniająca patologie w życiu społecznym i politycznym regionu, rozszerzona o 

dyskusję i kontakt ze słuchaczami. Ze względu na to, że audycja ma charakter interwencyjny, edukacja obywatelska 

polega w tym przypadku na wskazywaniu sposobu rozwiązywania konfliktów, a także na rolę mediacji i negocjacji.

33 Od niedzieli do niedzieli Audycja w języku ukraińskim poświęcona  tematyce mniejszości ukraińskiej na WiM

34 Deutsche Welle Audycja w języku niemieckim poświęcona problematyce mniejszości niemieckiej na WiM

35 Droga/Który przychodzi
Audycja religijna poświęcona życiu Kościoła Katolickiego, współtworzona m.in. przez alumnów Warmińskiego 

Seminarium Duchownego

36 Słowo na niedzielę Homilia Arcybiskupa Warmińskiego

37 Radio Cafe - przy kawie

Rozmowy ze znanymi ludźmi odwiedzającymi Warmię i Mazury o ich dokonaniach, dorobku naukowym i 

artystycznym, związku z regionem. Wśród gości także twórcy, artyści, naukowcy lokalni, którzy mogą pochwalić się 

ciekawymi dokonaniami.

38 Radio Cafe - I kto to mówi

Rozmowy z twórcami kultury. Przedstawianie ciekawych, barwnych , różnorodnych gości ze świata nauki, kultury , 

rozrywki i sportu, poprzez rozmowy z gośćmi propagujemy dorobek intelektualny, sportowy i artystyczny naszego 

regionu. Program łączy funkcje poznawcze , edukacyjne i rozrywkowe, jest formą konkursu dla słuchaczy.

39 Rozmówki  polsko – polskie

Prezentacja literatury o regionie oraz twórczości pisarzy i poetów związanych z regionem. Główne cele audycji to: 

przekazywanie treści edukacyjnych (historia literatury, kultura języka, literatura współczesna polska i regionalna), 

upowszechnianie jednego z najważniejszych nośników kultury jakim jest książka, propagowanie czytelnictwa, 

upowszechnianie wiedzy o języku polskim, dokumentowanie tematyki kulturalnej regionu ze szczególnym 

uwzględnieniem twórczości literackiej, stwarzanie możliwości słuchaczom-czytelnikom kształtowania własnych ocen i 

opinii na temat prozy i poezji regionu i kraju, kreowanie postaw ku kulturze.

40 Rewia książek

Prezentacja nowości wydawniczych. „Rewia książek” konsekwentnie łączy formę komunikatywną ( kontakcie ze 

słuchaczami) z misją radia publicznego. Książka dla autora jest okazją do rozmów o historii i o ludzkiej naturze. To 

audycja o ciekawych ludziach, o ważnych wydarzeniach i o tym, że książki to otoczenie, które człowiek człowiek sam 

sobie dobiera. Przesłaniem audycji jest „pokrewieństwo księgozbiorów”.

41 Olsztyński tygodnik teatralny

Informacje o spektaklach, reżyserach i amatorskim ruchu teatralnych. Celem audycji jest popularyzacja działań 

teatralnych na Warmii i Mazurach, przedstawianie znanych oraz debiutujących twórców scen instytucjonalnych i 

niezależnych w regionie, prezentowanie najciekawszych zjawisk w teatrze, a także upowszechnianie wiedzy o jego 

historii oraz przybliżanie teatru jako jednej ze sztuk.

42 Kino za rogiem

Głównym założeniem audycji jest prezentacja i krytyczna  analiza  kina polskiego oraz regionalnych produkcji 

filmowych. Audycja o charakterze magazynu w przystępny sposób opowiadająca o artystycznym wyrazie sztuki 

filmowej, zilustrowana muzycznymi tematami filmowymi.

43 Koncerty Radia Olsztyn

Pro – Studio – emisja koncertów zarejestrowanych w studiu nagraniowym Radia Olsztyn i wywiady z muzykami. 

Wszyscy wykonawcy pochodzą z Warmii i Mazur. To często ich pierwsze profesjonalne nagrania, dzięki którym mogą 

zaprezentować się słuchaczom. Te profesjonalnie zrealizowane nagrania są także dokumentem muzycznej sceny 

regionalnej.

44 Radio Cafe - kulturalny weekend
Informacje o najważniejszych inicjatywach kulturalnych w regionie. Rozmowa z twórcami i organizatorami o istocie 

sztuki, nowych zjawiskach w kulturze, aktywności twórczej Zapowiedzi wystaw, koncertów, spotkań.

45 Strefa Kultury Informacje kulturalne

46 Tygodnik aktualności kulturalnych
Przegląd najciekawszych wydarzeń regionalnych w kulturze, z udziałem twórców i słuchaczy. Podsumowanie 

minionego tygodnia, zapowiedzi najważniejszych wydarzeń

47 Spotkania autorskie
Prezentacje najciekawszych artystów z regionu, ich drogi twórczej, dokonań, rozmowa z planu-pracowni o metodach 

twórczych. 



48 Spotkania autorskie na żywo Comiesięczne spotkanie autorskie z udziałem publiczności

49 Radiowe czytanki -  nowa audycja Radiowy teatr przy stoliku. Prezentacja polskiej klasyki w wykonaniu aktorów.

50 Radiowizje
Słuchowisko artystyczne przygotowane przez lokalnych artystów, aktorów pod redakcją J.Wroniszewskiego i 

M.Markiewicza

51 Wędrówki z B.Prusem – nowa audycja
Feature na podstawie „Kronik Tygodniowych” B. Prusa. Literacki przewodnik po dawnej 

Warszawie.

52 Konkurs na słuchowisko Słuchowisko wyłonione w otwartym konkursie Radia Olsztyn na słuchowisko.

53 B.Prus - Z legend dawnego Egiptu – nowa audycjaCykl audycji opartych na tekstach Prusa, udźwiękowionych i udramatyzowanych.

54 Słuchowiska dla dzieci
Słuchowisko dla dzieci ( także „Bajki odkurzone” – słuchowisko realizowane na podstawie baśni z regionu Warmii i 

Mazur)

55 Premiery literackie Proza czytana - powieść w odcinkach. Prezentacja twórczości autorów regionalnych .

56 Powieść w wydaniu dźwiękowym Powieść w odcinkach opracowana w formie mini słuchowisk. 

57 Strofy na dobranoc Wiersze poetów współczesnych

58 Strofy w południe Poczta poetycka - wiersze na życzenie słuchaczy

59 Reportaż artystyczny Reportaż  o szczególnych wartościach , także formalnych (1 raz w miesiącu).

60 Muzyka na poważnie

Publicystyka muzyczna, omówienie kompozycji i informacja o wykonawcach, autorach, historii powstania i adaptacji 

kompozycji. Ponadto audycja przypomina, w oparciu o archiwum Radia Olsztyn, zarejestrowane na terenie Warmii i 

Mazur muzyczne wydarzenia koncertowe. W audycji przeważa omówienie bieżących wydarzeń, ale poruszane sa 

również tematy przybliżające historię muzyki na Warmii i Mazurach.

61 Koncerty muzyki klasycznej

Koncerty muzyki klasycznej - audycja poświęcona najwybitniejszym wykonaniom dzieł muzyki klasycznej, także 

nowym i współczesnym. Ponadto audycja przypomina, w oparciu o archiwum Radia Olsztyn, zarejestrowane na terenie 

Warmii i Mazur muzyczne wydarzenia koncertowe.

62 Takty i nietakty Felieton K.Panasika omawiający różnorodne aspekty życia muzycznego w regionie

63 Wieczory u Szyłłejki
Audycja poświęcona najważniejszym dziełom muzyki klasycznej – kompetentne omówienie walorów prezentowanych 

kompozycji, informacje dotyczące twórców i czasów, w jakich powstawały

64 Ze starej płyty

Muzyczna audycja edukacyjna ukazująca zmiany zachodzące w rozwoju muzyki rozrywkowej, omówienie karier 

najważniejszych twórców muzyki XX w., prezentowanie zapomnianych kompozycji stanowiących kamienie milowe w 

rozwoju muzyki. W audycji kalendarium – przypomnienie najważniejszych zdarzeń muzycznych przed lat.

65 Szkoła rocka
Omówienie nurtów muzyki rockowej, pokrewieństw pomiędzy stylami, przybliżenie słuchaczom historii muzyki 

ukazując jej rozwój

66 Wieczór piosenki innej
Piosenka poetycka,  audycja prezentująca najciekawsze wydarzenia z nurtu piosenki literackiej, autorskiej i 

kabaretowej. Wywiady z artystami, relacje z koncertów

67 SCAT Muzyka jazzowa – historia muzyki improwizowanej, mistrzowie instrumentów

68 To mi gra Autorska prezentacja kanonu muzyki rozrywkowej.

69 Bluesowy garaż
Autorska audycja kolekcjonera nagrań Mariusza Szczepańskiego – prezentacja rzadkich kompozycji wykonawców z 

kręgu  bluesa.

70 Festiwale artystyczne Transmisje z festiwali artystycznych odbywających się na terenie Warmii i Mazur

71 Koncerty muzyki poważnej
Transmisje koncertów muzyki poważnej z uwzględnieniem letniego sezonu koncertowego /Frombork, Św.Lipka, 

Pasym/.

72 Relacje z obchodów świąt narodowych Transmisje i relacje obchodów świąt narodowych i innych ważnych wydarzeń.

73 Raz na ludowo
Audycja prezentująca regionalny folklor, muzykę ludową i jej twórców.  Rozmowy o twórczości, tradycji, zwyczajach 

domowych, prezentacja koncertów regionalnych twórców muzyki ludowej, lista przebojów



74 Transmisje uroczystości religijnych Transmisje i relacje z uroczystości religijnych.

75 Radiowa Akademia Nauk Cykliczna audycja prezentująca dorobek naukowców z Warmii i Mazur

76 Z naszego archiwum

Prezentacja problemu sprzed lat zarejestrowanego przez   reporterów Radia Olsztyn i współczesne omówienie tego 

zagadnienia. Audycja umożliwi porównanie skali problemu w zależności od kontekstu historycznego i zmian 

społecznych. Dyskusja na poruszany temat z udziałem słuchaczy

77  Małe ojczyzny

Audycja edukacyjna pokazująca współczesnym mieszkańcom regionu obraz ich miejsca zamieszkania sprzed lat. 

Niezwykłe historie osób, które odnalazły na Warmii i Mazurach  swój dom, a także prezentacja zabytków i osobliwości 

Warmii i Mazur

78 Kronikarz warmińsko – mazurski

W atrakcyjny sposób przedstawione najciekawsze fakty historyczne regionu, historia osób, których działalność miała 

wpływ na region, niezwykłe miejsca, obiekty „z przeszłością”. Audycja relizowane w formie feature'a ( dokumentu 

udramatyzowanego) według scenariuszy autorskich.

79 Niedziela odkrywców

Kompleksowe reporterskie omówienie najważniejszych miejsc, inicjatyw, grup społecznych – przedstawienie ich 

historii, rozwoju. (hasła - np. kościoły, Stow. Społeczno-Kulturalne Pojezierze, parki krajobrazowe, kluby sportowe...).   

Raz w w kwartale, realizowana wspólnie z TVP Olsztyn , odkrywanie tajemnic i szlaków Warmii i Mazur.

80 Kalendarium regionalne
Wybrane wydarzenia z historii regionu przedstawione w przystępny sposób z omówieniem historycznym i odwołaniem 

do wiedzy innych ekspertów. Funkcja edukacyjna, audycja multimedialna

81 Ściąga historyczna Seriale dokumentalno - literackie, przypominające najważniejsze wydarzenia z historii polski i regionu.

82
Trybunał historyczny – nowa audycja

Cykl audycji poświęconych dramatycznym wydarzeniom po 1945 roku. M.in. w 70. rocznicę akcji „W”. Z udziałem 

historyków IPN i publicystów, z wykorzystaniem źródeł historycznych.

83 Porzekadło na dziś Audycja o charakterze edukacyjnym przybliżająca  tradycje i obrzędy ludowe związane z językiem polskim

84 Słowo o słowie Poradnik językowy, rozważania o poprawności i kulturze wypowiedzi

85 Polacy nie gęsi - nowa audycja
Magazyn kulturalny o polskich twórcach z różnych dziedzin, zwłaszcza młodych i związanych z 

regionem.

86 Leksykon literatury polskiej – nowa audycja Cykl audycji popularyzujących wiedzę o literaturze polskiej, ze wskazaniem na literaturę regionu.

87 Radio Cafe - czym dziś żyjemy Rozmowy na ważne codzienne tematy, inspirowane m.in.. przez słuchaczy

88 Samo życie -  Między wolnością a powinnością
Audycja podejmująca  zagadnienia praw i obowiązków obywatelskich, z odwołaniem do konkretnych spraw i 

przykładów.

89 Między nami

Audycja o charakterze edukacyjnym, przybliżająca historię i współczesność mniejszości etnicznych i językowych., 

dokumentująca ich miejsce i rolę w społecznościach lokalnych. Edukacja obywatelska polega w tym przypadku na 

kształtowaniu tolerancji i akceptacji odmienności etnicznej i kulturowej.

90 Samo życie -  Nasza demokracja
Audycja o różnych aspektach przemian demokratycznych w Polsce po 1989 roku, w kontekście regionalnym 

i lokalnym.

91 Leksykon przemian
Jak się zmieniliśmy w minionym ćwierćwieczu. Co zyskaliśmy, co straciliśmy. Próba bilansu z udziałem 

różnych środowisk, a także ekspertów.

92 Wykluczeni Audycja o ludziach w taki czy inny sposób pozbawionych możliwości korzystania z rezultatów przemian w 

Polsce i regionie. Rożne przykłady wykluczenia (bieda, brak wykształcenia, wiek, miejsce zamieszkania).

93 Granice tolerancji

Audycja o tym co jest tolerancją, a co nie jest. I o tym gdzie jest granica przyzwolenia społecznego i 

środowiskowego na zachowania jednostkowe. Audycja odwołująca się do przykładów, z udziałem 

socjologów i psychologów.



94 Samo życie -  zdrowie i niepełnosprawność

Rozmowy o problemach osób chorych i niepełnosprawnych.  Równe traktowanie w ich przypadku ma wielkie 

znaczenie zarówno w leczeniu jak i w powrocie do zwykłego życia.  W audycji poruszane są problemy osób trwale 

niepełnosprawnych lub upośledzonych, w przypadku których brak równego traktowania jest szczególnie dotkliwy i 

bolesny.  Usuwanie progów i barier nie tylko w sposób dosłowny to jeden z aspektów równego traktowanie 

poruszanych w tym cyklu.

95 Corpus Delicti
Audycja edukacyjna o prawie, prawach obywatelskich, demokracji samorządowej, aktywności organizacji 

pozarządowych i ich wpływie na otoczenie.

96 Puls Ziemi
Audycja ekologiczna. Upowszechnianie wiedzy ekologicznej, najnowszych technologi służących ochronie środowiska i 

kształtowanie proekologicznych postaw.

97 Przychodzimy, odchodzimy

Audycja o problemach psychologicznych i społecznych współczesnych Polaków, o ucieczce od 

rzeczywistości, uzależnieniach, o braku zrozumienia i akceptacji i sposobach radzenia sobie z 

przeciwnościami. Audycja odwołująca do przykładów i z udziałem terapeutów.

98 Samo życie - szkoła i wychowanie

Audycja dla dzieci, rodziców i nauczycieli poświęcona problemom wychowawczym, szkolnym, edukacyjnym.   m.in. o 

tym jak pracować z trudnym dzieckiem, jak radzić sobie z problemami szkolnymi. Gdzie szukać pomocy czy jak 

wybrać właściwą szkołę, zajęcia pozaszkolne. Z uwagi na aktualne uwarunkowania społeczno - polityczne sugeruje się 

możliwość realizacji programu promującego tematykę wojskowości, obrony cywilnej i wartości patriotycznych, 

szczególnie w segmencie audycji adresowanych do młodzieży.

99 Spontan/Jestem więc myślę

Codzienny program dla młodzieży. Poświęcony problemom wychowawczym, konfliktowi pokoleń oraz wyzwaniom 

edukacyjnym i technologicznym. Jaka jest młodzież i jaka chce być. Edukacja, hobby, problemy młodzieży 

gimnazjalnej, licealnej i studenckiej. Audycja tworzona przez młodych ludzi z wykorzystaniem multimediów

100 Akademik

Audycja edukacyjna na bazie współpracy z Uniwersytetem Warmińsko  – Mazurskim ( także innymi uczelniami w 

Olsztynie). Audycja realizowana przy współpracy z dziennikarzami Radia UWM FM i studentów Instytutu 

Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM praktykujących w Radiu Olsztyn. Celem audycji jest prezentacja 

wszystkich aspektów działalności Uniwersytetu a w szczególności promocja osiągnięć naukowych, ważnych wydarzeń 

kulturalnych i społecznych na uczelni w tym najnowszych technologii opracowywanych przez pracowników UWM.

101 Dziecinada

Audycja wspomagająca rozwój intelektualny, estetyczny i społeczny dzieci. Do głównych celów audycji można 

zaliczyć: przekazywanie treści edukacyjnych ( historia, astronomia, geografia, biologia, muzyka, bezpieczeństwo), 

kreowanie odpowiednich wzorców i postaw społecznych, przybliżanie zagadnień związanych z historią i kulturą 

regionu Warmii i Mazur, propagowanie czytelnictwa i poprawności językowej, propagowanie sportu, kultury i sztuki, 

edukacja w zakresie sztuki dziennikarstwa

102 Radio Cafe - Radio Edukator
Cotygodniowa audycja poświęcona wyborowi wykształcenia i przyszłej kariery młodych ludzi. Prezentacja 

najpopularniejszych zawodów, oferty kształcenia i  możliwości samokształcenia.

103 Życie na tak Audycja promująca pozytywne wzorce w różnych aspektach życia (zdrowie fizyczne i psychiczne, dieta, 

sport, rekreacja, rozwój osobowości), z podkreśleniem roli rodziny i różnego rodzaju wspólnot.

104 Skazani na sukces
Sylwetki młodych twórców, uczniów szkół artystycznych. Rozmowa o ich dążeniach, pracy, marzeniach. Ukazanie 

przygotowań do ważnych koncertów-wystaw, relacje z wydarzeń z ich udziałem

105 16 + - znaki szczególne Audycja dla młodzieży, pokazująca ludzi utalentowanych i uzdolnionych, których losy i osiągnięcia mogą być 

wskazówką dla  rówieśników. Audycja z udziałem młodzieży i prowadzona przez młodych.

106 Droga/ Który przychodzi
Audycja religijna poświęcona życiu Kościoła Katolickiego, współtworzona m.in. przez alumnów Warmińskiego 

Seminarium Duchownego

107 Świat bez granic Audycja "podróżnicza", w której zaproszeni goście opowiadają o swych wyprawach.



108 Samo - Życie - Radiowy Uniwersytet III Wieku Audycja dla seniorów, propagująca różne formy aktywności i otwartość na otaczający świat.

109 Młodzi duchem– nowa audycja
Audycja dla seniorów, współredagowana przez nich i  z udziałem, powstająca we współpracy z 

uniwersytetami i akademiami IIII wieku.

110 Poligon – nowa audycja
Audycja dla młodzieży o służbie w wojsku i w innych formacjach mundurowych. Audycja o charakterze 

patriotycznym i przygotowujących młodzież do służby dla Ojczyzny.

111 Zawsze w formie - młodzi mistrzowie Audycje popularyzujące młodych sportowców, na początku kariery.

112 Transmisje w sobotę

Transmisje i relacje z wydarzeń sportowych z udziałem drużyn i sportowców z regiony (mecze ligowe drużyn z regionu 

w różnych dyscyplinach), także transmisje i relacje z najważniejszych wydarzeń sportowych w regionie (o zasięgu 

ogólnopolskim, europejskim i światowym, np. Puchar Świata w siatkówce plażowej, Rajd Polski, mecze eliminacyjne 

ME i MŚ).

113 Transmisje w niedzielę

Transmisje i relacje z wydarzeń sportowych z udziałem drużyn i sportowców z regiony (mecze ligowe drużyn z regionu 

w różnych dyscyplinach), także transmisje i relacje z najważniejszych wydarzeń sportowych w regionie (o zasięgu 

ogólnopolskim, europejskim i światowym, np. Puchar Świata w siatkówce plażowej, Rajd Polski, mecze eliminacyjne 

ME i MŚ).

114 Wiadomości sportowe Informacje o najważniejszych  imprezach sportowych .

115 Kronika sportowa Sportowe podsumowanie dnia

116 Magazyn sportowy Relacje z najważniejszych  regionalnych imprez sportowych weekendu

117 Łowisko podsumowanie

Audycja edukacyjna i rozrywkowa - muzyka  i utalentowani twórcy regionalni, którzy zadebiutują na antenie Radia 

Olsztyn. Autorzy będą pomagali młodym twórcom zrobić pierwszy krok na scenie, w studio,  „wyłowią”osoby 

obdarzone talentem. Na antenie rozmowy z przyszłymi gwiazdami, ale także z instruktorami, którzy będą mieli dla nich 

dobre rady.

118 Łowisko - wydanie codzienne

Audycja edukacyjna i rozrywkowa - muzyka  i utalentowani twórcy regionalni, którzy zadebiutują na antenie Radia 

Olsztyn. Autorzy będą pomagali młodym twórcom zrobić pierwszy krok na scenie, w studio,  „wyłowią”osoby 

obdarzone talentem. Na antenie rozmowy z przyszłymi gwiazdami, ale także z instruktorami, którzy będą mieli dla nich 

dobre rady.

119 RaGa Top Lista przebojów, audycja multimedialna

120 Party Mix
Audycja rozrywkowa, muzyka towarzysząca, piosenki na życzenie słuchaczy 33% muzyki polskiej, audycja 

multimedialna

121 OPRAWA MUZYCZNA
Muzyka emitowana według repertuaru stacji. Proporcje muzyki: 33% muzyki polskiej w ciągu doby oraz 50% muzyki 

polskiej w godzinach 5 – 24.



Załącznik nr 2

Radio Olsztyn S.A . -  Program regionalny           Plany programowe na 2017 r.
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audycji 

(tożsamy z 

wpisanym w 

kolumnę nr 1 

formularza 

planów )

Tytuł planowanej audycji
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(wg art. 21 ust. 1 

ustawy ortv.)

Średni czas trwania 

pojedynczego 

wydania audycji 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Liczba wydań 

audycji w tygodniu       

(jeśli nadawana 

rzadziej podać jak 

często np. 1/mc )

Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu tygodnia 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Roczny czas 

nadawania audycji 

(wyłącznie 

SŁOWO)

1 3 4 5 6 7 8

82 Trybunał Historyczny Edukacja 0:40:00 4/rok 5:20:00

88
Samo życie -  Między wolnością a 

powinnością
Edukacja 0:30:00 1 26:00:00 26:00:00

89 Między nami Edukacja 0:20:00 1 w mieś. 6:00:00 6:00:00

92 Wykluczeni Edukacja 0:50:00 1 0:30:00 26:00:00

93 Granice tolerancji Edukacja 0:50:00 1 0:30:00 26:00:00

97 Przychodzimy, odchodzimy Edukacja 0:50:00 1 0:30:00 26:00:00

108
Samo - Życie - Radiowy Uniwersytet 

III Wieku
Edukacja 0:30:00 1 0:30:00 26:00:00

109 Młodzi duchem Edukacja 1:40:00 1 00:50:00 43:00:00

Łącznie 184:20:00

seniorów działań poszerzających ich wiedzę z różnych dziedzin (m.in. korzystanie z oferty Uniwersytetów Trzeciego Wieku i 

innych), przydatności ich wiedzy i doświadczenia dla młodego pokolenia, zapobiegające wykluczeniu cyfrowemu, etc.;

społecznego sprzeciwu wobec przejawów nietolerancji i przemocy. 

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *- audycje służące kształtowaniu postaw tolerancji, przeciwdziałające dyskryminacji 

i wykluczeniu, m.in. ze względu na narodowość, wyznanie, płeć, w tym m.in.: 



Załącznik nr 3

Radio Olsztyn S.A . -  Program regionalny           Plany programowe na 2017 r.

Numer 

audycji 

(tożsamy z 

wpisanym w 

kolumnę nr 1 

formularza 

planów )

Tytuł planowanej audycji

Kategoria audycji 

(wg art. 21 ust. 1 

ustawy ortv.)

Średni czas trwania 

pojedynczego 

wydania audycji 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Liczba wydań 

audycji w tygodniu       

(jeśli nadawana 

rzadziej podać jak 

często np. 1/mc )

Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu tygodnia 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Roczny czas 

nadawania audycji 

(wyłącznie 

SŁOWO)

1 3 4 5 6 7 8

90 Samo życie -  Nasza demokracja Edukacja 0:30:00 1 0:30:00 26:00:00

91 Leksykon przemian Edukacja 0:50:00 1 0:30:00 26:00:00

Łącznie 52:00:00

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *- audycje prezentujące rozwój oraz polityczne, społeczne i gospodarcze 

przemiany Polski po 1989 roku, w tym m.in.: 

demokratyczną Polskę; 

identyfikacji kulturowej.

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)



Załącznik nr 4

Radio Olsztyn S.A . -  Program regionalny           Plany programowe na 2017 r.

Numer 

audycji 

(tożsamy z 

wpisanym w 

kolumnę nr 1 

formularza 

planów )

Tytuł planowanej audycji

Kategoria audycji 

(wg art. 21 ust. 1 

ustawy ortv.)

Średni czas trwania 

pojedynczego 

wydania audycji 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Liczba wydań 

audycji w tygodniu       

(jeśli nadawana 

rzadziej podać jak 

często np. 1/mc )

Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu tygodnia 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Roczny czas 

nadawania audycji 

(wyłącznie 

SŁOWO)

1 3 4 5 6 7 8

98 Samo życie - szkoła i wychowanie Edukacja 0:30:00 1 00:20:00 17:00:00

99 Spontan/Jestem więc myślę Edukacja 0:30:00 5 01:40:00  66:00:00

100 Akademik Edukacja 0:30:00 1 00:20:00 17:00:00

102 Radio Cafe - Radio Edukator Edukacja 0:15:00 1 0:15:00 13:00:00

103 Życie na tak Edukacja 1:40:00 1 00:50:00 43:00:00

104 Skazani na sukces Edukacja 0:45:00 2  0:40:00 26:00:00

105 16 + - znaki szczególne Edukacja 0:30:00 1 00:20:00 17:00:00

110 Poligon Edukacja 0:20:00 1 w mieś. 0:20:00 4:00:00

111 Zawsze w formie - młodzi mistrzowie Sport 0:20:00 1 00:20:00 17:00:00

Łącznie 154:00:00

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *-  audycje adresowane do młodzieży 

(szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, szkół zawodowych i techników), służące budowaniu więzi społecznych opartych na 

szacunku i wzajemnym zaufaniu, podejmujące problemy relacji międzyludzkich (w tym rówieśniczych), popularyzujące poprawność 

językową i kulturę słowa, poświęcone nowym technologiom, upodobaniom i zainteresowaniom tej grupy odbiorców, m.in. ulubione 

książki, styl życia, aktywność w organizacjach społecznych i młodzieżowych, sposoby spędzania wolnego czasu;

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)



Załącznik nr 5

Radio Olsztyn S.A . -  Program regionalny           Plany programowe na 2017 r.

Numer 

audycji 

(tożsamy z 

wpisanym w 

kolumnę nr 1 

formularza 

planów )

Tytuł planowanej audycji

Kategoria audycji 

(wg art. 21 ust. 1 

ustawy ortv.)

Średni czas trwania 

pojedynczego 

wydania audycji 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Liczba wydań 

audycji w tygodniu       

(jeśli nadawana 

rzadziej podać jak 

często np. 1/mc )

Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu tygodnia 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Roczny czas 

nadawania audycji 

(wyłącznie 

SŁOWO)

1 3 4 5 6 7 8

39 Rozmówki polsko - polskie Kultura 0:40:00 1 0:30:00 26:00:00

40 Rewia książek Kultura 0:40:00 1 0:30:00 26:00:00

41 Spotkania autorskie Kultura 0:30:00 2 01:00:00 52:00:00

48 Spotkania autorskie na żywo Kultura 0:45:00 10/rok 00:45:00 07:50:00

83 Porzekadło na dziś Edukacja 0:03:00 5 0:15:00 13:00:00

84 Słowo o słowie Edukacja 0:03:00 10 0:30:00 26:00:00

85 Polacy nie gęsi - nowa audycja Edukacja 0:50:00 1 0:50:00 43:00:00

86 Leksykon literatury polskiej Edukacja 0:05:00 5 0:25:00 17:00:00

Łącznie 210:50:00

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *- popularyzowanie wiedzy o literaturze polskiej, 

zarówno klasycznej, jak i współczesnej, m.in. prezentacja sylwetek twórców i ich dzieł (poezja i proza czytana na antenie), epok, w 

których tworzyli/tworzą, trendów literackich, audycje poświęcone promocji czytelnictwa;

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)



Załącznik nr 6

Radio Olsztyn S.A . -  Program regionalny           Plany programowe na 2017 r.

Numer 

audycji 

(tożsamy z 

wpisanym w 

kolumnę nr 1 

formularza 

planów )

Tytuł planowanej audycji

Kategoria audycji 

(wg art. 21 ust. 1 

ustawy o rtv.)

Średni czas trwania 

pojedynczego 

wydania audycji

Liczba wydań 

audycji w tygodniu       

(jeśli nadawana 

rzadziej podać jak 

często np. 1/mc )

Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu tygodnia

Roczny czas 

nadawania audycji 

1 2 3 4 5 6 7

49 Radiowe czytanki -  nowa audycja Kultura 0:30:00 2 01:00:00 52:00:00

50 Radiowizje Kultura 0:45:00 2 01:30:00 78:00:00

51 Wędrówki z Prusem Kultura 0:45:00 2/rok 01:30:00 01:30:00

52 Konkurs na słuchowisko Kultura 0:45:00 2/rok 01:30:00 01:30:00

53 B.Prus - Z legend dawnego Egiptu Kultura 0:45:00 2/rok 01:30:00 01:30:00

54 Słuchowiska dla dzieci Kultura 0:15:00 1 00:15:00 13:00:00

55 Premiery literackie Kultura 0:05:00 10 36:00:00 36:00:00

56 Powieść w wydaniu dźwiękowym Kultura 0:08:00 10 69:20:00 69:20:00

57 Strofy na dobranoc Kultura 0:05:00 5 16:00:00 16:00:00

58 Strofy w południe Kultura 0:05:00 5 16:00:00 16:00:00

59 Reportaż artystyczny Kultura 0:30:00 1 w mies. 6:00:00 6:00:00

Łącznie 290:50:00

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *- udramatyzowane formy radiowe

(słuchowisko, dokument, reportaż)

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)


