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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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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 

rozpowszechnian

ia 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 Wiadomości regionalne 00:03:00 171 I-XII 00:00-24:00 390:00:00 4% 390:00:00 U

0% U

0%

0%

0%

2 Wiadomości kraj-świat 0:03:00 171 I-XII 00:00-24:00 390:00:00 4% 0:00:00 U

0%

0%

3 Kleka 0:20:00 4 I-XII 22:00-23:00 68:00:00 1% 68:00:00 U

4 Kleka skrót 0:02:00 5 I-XII 17:00-18:00 8:30:00 0% 8:30:00 U

0%

0%

5
Wybory do rad gmin, 

powiatów i Sejmiku
0:00:00 2 tygodnie X 05:00-24:00 20:00:00 0% 20:00:00 U

6
Wybory wójtów, burmistrzów 

i prezydentów miast
0:00:00 2 tygodnie X 05:00-24:00 4:00:00 0% 4:00:00 U

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.

d) Nieodpłatne audycje wyborcze (wg 

ustawy z 5 I 2011 r. Kodeks wyborczy)



7 Śniadanie w Radiu Gdańsk 0:35:00 1 I-XII 5:00-24:00 30:20:00 0% 0:00:00 U

0%

0%

0%

8

Razem łatwiej - wśród 

Organizacji Pożytku 

Publicznego

0:30:00 2 I-XII 21:00-23:00 52:00:00 1% 52:00:00 U

9 OPP 1% 0:01:00 42 I-IV 5:00-24:00 12:00:00 0% 0:00:00 U

10 OPP spoty społeczne 0:00:30 21 I-XII 5:00-24:00 54:45:00 1% 0:00:00 U

0%

11 Autopilot Radia Gdańsk 0:01:30 120 I-XII 5:00-20:00 150:00:00 2% 150:00:00 U

12 Pogoda 0:01:00 171 I-XII 5:00-24:00 176:00:00 2% 176:00:00 U

0%

0%

0%

0%

0%

0%

RAZEM 1355:35:00 15% 868:30:00

W tym:

0:00:00 0%

76:30:00 1%

1329:35:00 15%

Czas trwania powtórek 26:00:00 0%

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

Czas trwania premier*

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców

Audycje dla mniejszości narodowych i etnicznych

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.)

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)

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
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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 

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, 

niepełnosprawni - 

NP, seniorzy - S, 

uniwersalny - U)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13

Tydzień w Radiu 

Gdańsk - przegląd 

wydarzeń na 

Pomorzu, w Polsce i 

na świecie

0:22:00 1 I-XII 10:00-11:00 19:00:00 0% 10:00:00 U

14
Poranne Radio 

Gdańsk
1:30:00 6 I-XII 5:00-9:00 385:00:00 4% 200:00:00 U

15
Komentarze Radia 

Gdańsk
0:35:00 3 I-XII 9:00-10:00 80:00:00 1% 40:00:00 U

16 Ludzie i pieniądze 0:35:00 5 I-XII 10:00-11:00 150:00:00 2% 75:00:00 U

17
Gdynia Główna 

Osobista
0:40:00 2 I-XII 11.00-12.00 69:20:00 1% 69:20:00 U

18 Jak działa świat? 0:40:00 1 I-XII 15:00-16:00 34:40:00 0% 0:00:00 U

19
Popołudnie z Radiem 

Gdańsk
0:20:00 5 I-XII 15:00-18:00 86:00:00 1% 66:00:00 U

20
Rozmowa 

kontrolowana
0:20:00 5 I-XII 8:00-9:00 78:20:00 1% 40:00:00 U

21

Rozmowa 

kontrolowana - 

przedwyborcza

0:20:00 15/rok X-XI 8:00-9:00 5:00:00 0% 5:00:00 U

Roczny czas emisji programu (liczba 

godzin)

a) Publicystyka poświęcona 

problematyce politycznej, 

ekonomiczno-gospodarczej, 

społecznej



22 Nie tylko metropolia 0:35:00 1 I-XII 9:00-10:00 40:00:00 0% 40:00:00 U

23
Po siedemnastej czyli 

co przyniósł dzień
0:20:00 5 I-XII 17:00-18:00 83:20:00 1% 83:20:00 U

24
Magazyn Morski 

Radia Gdańsk
0:30:00 2 I-XII 21:00-22:00 52:00:00 1% 52:00:00 U

25
Nasza flota choć 

nieduża
0:20:00 2 I-XII 22:00-23:00 34:40:00 0% 34:40:00 U

26 Puls ziemi 0:30:00 2 I-XII 7:00-8:00 52:00:00 1% 52:00:00 U

27
Kwałek świata i 

herbata
0:20:00 4 I-XII 18:00-19:00 69:20:00 1% 69:20:00 U

28
Kaszubski magazyn 

Radia Gdańsk
0:55:00 4 I-XII 8:00-9:00 184:00:00 2% 184:00:00 U

29 Skarby Kaszub 2:00:00 2 I-XII 3:00-6:00 260:00:00 3% 0:00:00 U

0%

0%

30

W drodze. Katolicki 

poranek Radia 

Gdańsk

00:20:00 1 I-XII 7:00-8:00 17:20:00 0% 17:20:00 U

0%

Inne audycje publicystyczne 0%

RAZEM 1700:00:00 19% 1038:00:00

W tym:

17:20:00 0%

444:00:00 5%

1506:00:00 17%

Czas trwania powtórek 194:00:00 2%

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

Czas trwania premier*

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców

Audycje dla mniejszości narodowych i etnicznych

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.

Audycje odpowiadające 

potrzebom religijnym odbiorców 

(§ 11. 3. Rozporz. z 27.04.2011 

r.)
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KULTURA                                      (bez 

muzyki rozrywkowej stanowiącej oprawę 

audycji - zakwalifikować ją do rozrywki; 

wykazać wyłącznie muzykę stanowiącą 

integralną część audycji słowno-

muzycznych)
N
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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 

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

31 Debata kulturalna 0:20:00 1 I-XII 21:00-22:00 17:20:00 0% 17:20:00 U

32
Kulturalny peron Radia 

Gdańsk
0:20:00 4 I-XII 21:00-22:00 69:20:00 1% 69:20:00 U

33 Salon artystyczny 0:50:00 2 I-XII 14:00-15:00 86:00:00 1% 86:00:00 U

34 Zapraszamy, polecamy 0:30:00 5 I-XII 12:00-13:00 130:00:00 1% 130:00:00 U

35 Magazyn filmowy 0:50:00 1 I-XII 14:00-15:00 43:20:00 0% 0:00:00 U

36
Radio Gdańsk na dachach 

świata
1:40:00 1 I-XII 12:00-14:00 84:00:00 1% 0:00:00 M

0%

37 Podwieczorek mistrzów 0:20:00 2 I-XII 18:00-19:00 34:40:00 0% 34:40:00 U

38 Artyści 0:30:00 2 I-XII 21:00-22:00 52:00:00 1% 52:00:00 U

0%

39 Skarbiec kultury Pomorza 0:20:00 2 I-XII 21:00-22:00 34:40:00 0% 34:40:00 U

40 Spotkanie z książką 0:50:00 2 I-XII 22:00-23:00 86:00:00 1% 86:00:00 U

0%

41 Słuchowiska 0:30:00 10/rok I-XII 18:00-23:00 5:00:00 0% 5:00:00 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



0%

42 Słuchowiska dla młodzieży 0:40:00 5/rok I-XII 18:00-23:00 3:00:00 0% 3:00:00 M

0%

0%

43 Powieść w Radiu Gdańsk 0:05:00 15 I-XII 15:00-23:00 65:00:00 1% 35:00:00 U

0%

44 Fabryka reportażu 0:30:00 2 I-XII 21:00-22:00 52:00:00 1% 52:00:00 U

0%

0%

45 Klasyka w Polsce 0:55:00 1/m-c I-XII 23:00-24:00 11:00:00 0% 0:00:00 U

0%

0%

0%

0%

46 K. Mielnik zaprasza 1:50:00 1 I-XII 23:00-01:00 83:00:00 1% 0:00:00 U

0%

0%

47
Twoje wiersze w Radiu 

Gdańsk
0:20:00 2 I-XII 21:00-22:00 34:40:00 0% 34:40:00 M

0%

48
100. rocznica odzyskania 

niepodległości
1:40:00 2/rok XI 8:00-20:00 1:40:00 0% 1:40:00 U

49 Obchody rocznicy Sierpnia'80 1:00:00 1/rok VIII 8:00-20:00 1:00:00 0% 1:00:00 U

50 Obchody rocznicy Grudnia'70 1:00:00 1/rok XII 8:00-20:00 1:00:00 0% 1:00:00 U

51
Obchody rocznicy wybuchu II 

Wojny Światowej
1:00:00 1/rok IX 6:00-20:00 1:00:00 0% 1:00:00 U

52
Pierwszy krok do wolności - 

rocznica strajków z 1988 roku
1:00:00 1/rok V-VIII 8:00-20:00 1:00:00 0% 1:00:00 U

0%

l) Transmisje i relacje z uroczystości i 

wydarzeń artystycznych związanych ze 

świętami narodowymi i innymi ważnymi 

wydarzeniami  

k) Audycje ułatwiające odbiór dzieł 

kultury i sztuki 

e) Słuchowiska radiowe

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 



0%

0%

53

SMS - słowo, muzyka, sens 

czyli nowa muzyka 

chrześcijańska

0:50:00 1 I-XII 9:00-10:00 43:20:00 0% 8:00:00 M

0%

54 Nie śpij zwiedzaj 1:30:00 1 I-XII 9:00-12:00 78:00:00 1% 18:00:00 M

55 Cafe niedziela 0:30:00 2 I-XII 12:00-13:00 52:00:00 1% 0:00:00 U

56 Pomorscy twórcy 1:40:00 2 I-XII 15:00-17:00 173:00:00 2% 0:00:00 U

57 Autorskie audycje muzyczne 1:50:00 5 I-XII 23:00-01:00 476:00:00 5% 0:00:00 U

58 Muzyczne wędrówki 0:50:00 1/m-c I-XII 20:00-21:00 10:00:00 0% 0:00:00 U

RAZEM 1729:00:00 20% 671:20:00

W tym:

871:00:00 10%

43:20:00 0%

1370:00:00 16%

Czas trwania powtórek 359:00:00 4%

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

Czas trwania premier*

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców

m) Prezentacja muzyki ludowej regionu

Inne audycje dotyczące kultury

 Muzyka

Audycje odpowiadające potrzebom 

religijnym odbiorców (§ 11. 3. Rozporz. 

z 27.04.2011 r.)
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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
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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 

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

59

Pomysłowy 

Włodzimierz- 

rozmowy 

technologiczne

0:30:00 1 I-XII 13:00-14:00 26:00:00 0% 26:00:00 M

60 Auto-moto 0:30:00 1 I-XII 13:00-14:00 26:00:00 0% 0:00:00 U

0%

0%

0%

0%

61 Co za historia 0:40:00 2 I-XII 11:00-12:00 48:00:00 1% 48:00:00 U

62

Taśmy, które 

mówią - z 

archiwum 

dźwiękowego 

Radia Gdańsk

0:30:00 2 I-IX 22:00-23:00 32:00:00 0% 32:00:00 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 



63

Taśmy, które 

mówią - 

pielgrzymki Jana 

Pawła II na 

Pomorze

0:30:00 2 IX-X 22:00-23:00 10:00:00 0% 10:00:00 U

64

Taśmy, które 

mówią - nasza 

niepodległość

0:30:00 2 XI-XII 22:00-23:00 10:00:00 0% 10:00:00 U

65
Nieznane głosy 

świadków historii
0:30:00 2 I-XII 22:00-23:00 52:00:00 1% 52:00:00 U

66 Małe ojcyzny 0:30:00 2 I-XII 22:00-23:00 52:00:00 1% 52:00:00 U

0%

67 Słowo o słowie 0:02:00 10 I-XII 15:00-16:00 17:20:00 0% 0:00:00 U

0%

0%

0%

68
Spoty 

profrekwencyjne
0:01:00 5 X-XI 5:00-24:00 2:00:00 0% 0:00:00 U

69
Jak działa 

samorząd
0:30:00 1 IX-XI 12:00-13:00 2:00:00 0% 2:00:00 U

70
Debaty 

przedwyborcze
0:50:00

10 przez 2 

tygodnie
X-XI 17:00-18:00 8:20:00 0% 8:20:00 U

71 Prawa wyborcze 0:30:00 1 X-XI 13:00-14:00 2:00:00 0% 0:00:00 U

0%

0%

72
Ogrodniczka w 

Radiu Gdańsk
0:40:00 2 I-XII 11:00-12:00 69:00:00 1% 69:00:00 U

73
Psie porady 

Agnieszki Kępki
0:40:00 2 I-XII 11:00-12:00 69:00:00 1% 0:00:00 U

74 Bądź zdrów 0:40:00 2 I-XII 11:00-12:00 69:00:00 1% 0:00:00 S

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 

e) Audycje poradnicze z zakresu 

prawa, ekologii i zdrowia



75
Bądź zdrów - bez 

kolejki
0:20:00 1/m-c I-XII 17:00-18:00 4:00:00 0% 4:00:00 S

76
Twoje prawo - 

porady i opinie
0:30:00 1 I-XII 13:00-14:00 26:00:00 0% 13:00:00 U

77 Mamo, tato, ratuj 0:20:00 2 I-XII 17:00-18:00 34:40:00 0% 0:00:00 M

78 Nocne rozmowy 0:50:00 2 I-XII 22:00-23:00 86:00:00 1% 86:00:00 U

79
Młoda polska 

muzyka
1:50:00 1 I-XII 20:00-22:00 95:00:00 1% 0:00:00 M

80
Muzyczna strefa 

Radia Gdańsk
2:00:00 5 I-XII 18:30-21:00 520:00:00 6% 0:00:00 M

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

81
Co za historia - 

Polak papieżem
0:40:00 1 X 11:00-12:00 5:20:00 0% 5:20:00 U

82

Co za historia - 

nasza 

niepodległość

0:40:00 1 XI 11:00-12:00 5:20:00 0% 5:20:00 U

83 Dobrze mieszkaj 0:30:00 1 I-XII 13:00-14:00 26:00:00 0% 26:00:00 U

84
Czego nie ma w 

Trylogii
0:20:00 2 I-XII 21:00-22:00 34:40:00 0% 0:00:00 M

85 Natura zaprasza 0:30:00 1 I-XII 14:00-15:00 26:00:00 0% 26:00:00 U

86 Radio trendy 0:30:00 1 I-XII 11:00-12:00 26:00:00 0% 26:00:00 M

87
Spotkania 

rodzinne
0:20:00 2 I-XII 17:00-18:00 34:40:00 0% 0:00:00 U

88
Gotuj się na 

weekend
0:30:00 1 I-XII 13:00-14:00 26:00:00 0% 0:00:00 M

Audycje odpowiadające 

potrzebom religijnym odbiorców 

(§ 11. 3. Rozporz. z 27.04.2011 r.)

e) Audycje poradnicze z zakresu 

prawa, ekologii i zdrowia

f) Audycje służące 

intelektualnemu, estetycznemu i 

społecznemu rozwojowi dzieci i 

młodzieży, adresowane specjalnie 

do tej kategorii odbiorców

Inne audycje edukacyjne



89
Magazyn 

ekologiczny
0:15:00 1 I-XII 11:00-12:00 13:00:00 0% 13:00:00 M

RAZEM 1457:20:00 17% 514:00:00

W tym:

605:00:00 7%

0:00:00 0%

1137:20:00 13%

Czas trwania powtórek 320:00:00 4%

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

Czas trwania premier*

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców

 Muzyka

Inne audycje edukacyjne
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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

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, 

niepełnosprawni - 

NP, seniorzy - S, 

uniwersalny - U)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

90
Pomorze biega i 

pomaga
0:30:00 1 I-XII 14:00-15:00 26:00:00 0% 0:00:00 U

91
Rowerowe i inne 

aktywności
0:30:00 1 I-XII 14:00-15:00 26:00:00 0% 26:00:00 U

92

Aquapilot - o 

aktywnym 

wypoczynku nad 

wodą

0:30:00 1 I-XII 14:00-15:00 26:00:00 0% 26:00:00 U

93 Piłkarski wtorek 0:30:00 1 I-XII 14:00-15:00 26:00:00 0% 26:00:00 M

0%

0%

0%

94
Radio Gdańsk z 

boisk i stadionów
1:30:00 2 I-XII 17:00-20:00 156:00:00 2% 100:00:00 U

0%

0%

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



0%

0%

0%

0%

0%

95
Wiadomości 

sportowe
0:02:00 42 I-XII 6:00-24:00 74:00:00 1% 50:00:00 U

0%

0%

0%

0%

RAZEM 334:00:00 4% 228:00:00

W tym:

334:00:00 4%

Czas trwania powtórek 0:00:00 0%

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

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 

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  

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

96 Muzyka filmowa 0:50:00 1 I-XII 20:00-21:00 33:20:00 0% 0:00:00 U

97
Radio Gdańsk w 

sobotni wieczór
3:40:00 1 I-XII 21:00-01:00 183:00:00 2% 0:00:00 U

0%

0%

0%

98 oprawa muzyczna 0:03:00 7 I-XII 00:00-24:00 1247:45:00 14% 0:00:00 U

0%

0%

0%

0%

0%

RAZEM 1464:05:00 17% 0:00:00

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.



W tym:

1455:00:00 17%

1464:05:00 17%

Czas trwania powtórek 0:00:00 0%

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

 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 160:00:00 2%

Autopromocja 70:00:00 1%

Reklama 490:00:00 6%

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 1355:35:00 15% 868:30:00 10% 1355:35:00 15% 1329:35:00 15% 26:00:00 0%

PUBLICYSTYKA 1700:00:00 19% 1038:00:00 12% 1700:00:00 19% 1506:00:00 17% 194:00:00 2%

KULTURA 1729:00:00 20% 671:20:00 8% 858:00:00 10% 871:00:00 10% 1370:00:00 16% 359:00:00 4%

EDUKACJA 1457:20:00 17% 514:00:00 6% 852:20:00 10% 605:00:00 7% 1137:20:00 13% 320:00:00 4%

SPORT 334:00:00 4% 228:00:00 3% 334:00:00 4% 334:00:00 4% 0:00:00 0%

ROZRYWKA 1464:05:00 17% 0:00:00 0% 9:05:00 0% 1455:00:00 17% 1464:05:00 17% 0:00:00 0%

Ogłoszenia nadawcy 160:00:00 2%

Autopromocja 70:00:00 1%

Reklama 490:00:00 6%

Razem 8760:00:00 100% 3319:50:00 38% 5109:00:00 58% 2931:00:00 33% 7141:00:00 82% 899:00:00 10%

Średni czas programu 

na dobę (w godzinach)
24:00:00

W tym:

60:40:00 1%

520:30:00 6%

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 Wiadomości regionalne

Wiadomości regionalne - zestaw aktualnych i ważnych informacji dotyczących 

wydarzeń i zjawisk o charakterze politycznym, społecznym, gospodarczym, 

kulturalnym czy naukowym w regionie pomorskim. Wiadomości zawierają relacje 

dziennikarzy oraz wypowiedzi m.in. parlamentarzystów i przedstawicieli administracji 

rządowej i samorządowej, lokalnych liderów, ekspertów, mieszkańców Pomorza. 

Wiadomości są tworzone przy udziale reporterów, korespondentów i wydawców. 

Odbiorca uniwersalny, tematyka wyłącznie regionalna.

2 Wiadomości kraj-świat

Wiadomości kraj-świat to zestaw aktualnych i ważnych informacji dotyczących 

wydarzeń i zjawisk o charakterze politycznym, społecznym, gospodarczym, 

kulturalnym czy naukowym w Polsce i na świecie. Wiadomości zawierają relacje 

dziennikarzy oraz wypowiedzi m.in. parlamentarzystów, przedstawicieli administracji 

rządowej i ekspertów. Tematyka ogólnokrajowa oraz zagraniczna. 

3 Kleka

Cykliczna audycja informacyjna w języku kaszubskim, skierowana do społeczności 

Kaszubów, redagowana i prowadzona przez przedstawicieli społeczności 

posługującej się językiem regionalnym. Informacje związane z regionem o 

charakterze politycznym, społecznym, gospodarczym, kulturalnym.

4 Kleka skrót

Cykliczna audycja informacyjna w języku kaszubskim, skierowana do społeczności 

Kaszubów, redagowana i prowadzona przez przedstawicieli społeczności 

posługującej się językiem regionalnym. Informacje związane z regionem o 

charakterze politycznym, społecznym, gospodarczym, kulturalnym.

Informacje o planowanych audycjach/cyklach



5
Wybory do rad gmin, powiatów i 

Sejmiku

Bezpłatne audycje komitetów wyborczych wystawiających swoich kandydatów w 

wyborach do rad gmin, powiatów i Sejmiku - zgodnie z rozporządzeniem KRRiT

6
Wybory wójtów, burmistrzów i 

prezydentów miast

Bezpłatne audycje komitetów wyborczych wystawiających swoich kandydatów w 

wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - zgodnie z rozporządzeniem 

KRRiT

7 Śniadanie w Radiu Gdańsk
Program cykliczny, realizujący obowiązek prezentacji poglądów przedstawicieli partii 

politycznych w węzłowych sprawach kraju i regionu.

8
Razem łatwiej - wśród Organizacji 

Pożytku Publicznego

Audycja cykliczna realizujące obowiązek przedstawiania działalności Organizacji 

Pożytku Publicznego, prezentująca bezpłatną działalność pożytku publicznego tych 

organizacji. W audycji prezentowane są w formie reportażu lub dokumentu 

organizacje działające na terenie Województwa Pomorskiego.

9 OPP 1%
Audycje - spoty programowe popularyzujące ideę odpisu od podatku 1% 

przekazywanego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.

10 OPP spoty społeczne

Informacja o nieodpłatnej działalności OPP, czyli spoty promujące kampanie 

społeczne prowadzone przez Organizacje Pożytku Publicznego w ramach 

realizowanej przez nie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

11 Autopilot Radia Gdańsk

Serwis informacyjny dotyczący bieżących problemów na drogach lądowych 

Województwa Pomorskiego i tras do niego prowadzących. Informujemy o korkach, 

wypadkach i innych zdarzeniach drogowych, remontach i inwestycjach, które skutkują 

utrudnieniami w poruszaniu się po drogach. Serwis skierowany jest do kierowców, a 

także użytkowników komunikacji zbiorowej. W tworzeniu audycji uczestniczą 

słuchacze, którzy przekazują wiadomości i uwagi na temat ruchu drogowego.

12 Pogoda

Informacje o zjawiskach pogodowych, zagrożeniach oraz prognozie na najbliższe 

godziny i dni, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki nadmorskiego położenia 

regionu.

13

Tydzień w Radiu Gdańsk - 

przegląd wydarzeń na Pomorzu, w 

Polsce i na świecie

Cotygodniowa audycja publicystyczna podsumowująca najważniejsze wydarzenia 

tygodnia. Tworzona na podstawie informacji własnych Radia Gdańsk oraz serwisów 

agencyjnych, opatrzona komentarzem do prezentowanych wątków.

14 Poranne Radio Gdańsk

Cykliczna audycja publicystyczna z przeglądami prasy regionalnej, wywiadami z 

politykami, samorządowcami, przedstawicielami administracji i specjalistami o 

bieżących sprawach kraju i regionu. Uzupełnieniem treści są opinie słuchaczy o 

prezentowanej tematyce



15 Komentarze Radia Gdańsk
Cykliczna audycja z udziałem dziennikarzy mediów Pomorza. Komentarze dotyczące 

najważniejszych spraw, głównie regionu ale także kraju i świata.

16 Ludzie i pieniądze

Audycja publicystyczna dotycząca bieżących wydarzeń gospodarczych, wyjaśniająca 

trudne zjawiska ekonomiczne. W audycji opinie właścicieli firm, menadżerów, 

przedsiębiorców, przedstawicieli związków zawodowych i ekspertów ekonomicznych 

zaproszonych do studia. Większość występujących, jak i znaczna część tematów 

dotyczyć będzie Pomorza.

17 Gdynia Główna Osobista

Cykliczna, cotygodniowa audycja poświęcona Gdyni i ludziom związanym z tym 

miastem. Sylwetki znanych Gdynian, historia i kultura miasta. Tematyka wyłącznie 

regionalna.

18 Jak działa świat?

Cotygodniowa audycja publicystyczna wyjaśniająca zjawiska i procesy zachodzące w 

regionie, kraju i świecie. Gośćmi audycji będą specjaliści - naukowcy z Pomorskich 

uczelni. Audycja o charakterze edukacji obywatelskiej.

19 Popołudnie z Radiem Gdańsk
Audycja kontaktowa, w której słuchacze prezentują swoje poglądy na sprawy jakimi 

żyje danego dnia Pomorze.

20 Rozmowa kontrolowana

Codzienny wywiad, rozmowa dnia o tematyce polityczno-społecznej. Gośćmi są 

najczęściej znaczący ludzie Pomorza - politycy, samorządowcy, przedstawiciele 

instytucji publicznych. W znacznej części tematyka regionalna.

21
Rozmowa kontrolowana - 

przedwyborcza

Cykl 15 wywiadów w okresie poprzedzającym dzień głosowania w wyborach 

samorządowych. Gośćmi będą przedstawiciele komitetów wyborczych 

wystawiających swoich kandydatów do Sejmiku.

22 Nie tylko metropolia

Cotygodniowy program poświęcony problemom miejscowości leżących poza 

aglomeracją trójmiejską. Do studia są zapraszani goście - specjaliści od omawianych 

dziedzin - edukacji, rolnictwa, pomocy społecznej w tym przedstawiciele samorządów 

terytorialnych. Wyłącznie region.

23
Po siedemnastej czyli co przyniósł 

dzień

Cykliczny program publicystyczny. Problemy lokalnych społeczności, katastrofy 

naturalne, bezduszne prawo i jego egzekucja, protesty przeciwko krzywdzącym w 

przekonaniu mieszkańców decyzjom inwestycyjnym lub zaniedbaniom władzy. Istotą 

programu jest możliwość prezentacji stanowisk różnych stron oraz sięgnięcie po 

niezależnych ekspertów. Audycja popularyzująca aktywność i zaangażowanie w życiu 

politycznym i społecznym. Prezentująca możliwości działania jakie daje demokracja. 

Wyłącznie region.



24 Magazyn morski Radia Gdańsk

Cotygodniowa audycja poświęcona historii morskiej Polski, wykorzystania 

nadmorskiego położenia Pomorza z uwzględnieniem współczesnych problemów i 

odniesień wynikających z tego położenia. Tylko region.

25 Nasza flota choć nieduża

Audycja poświęcona historii i współczesności Marynarki Wojennej oraz problemom 

obronności morskich granic kraju. W tworzeniu programu współpracujemy z Muzeum 

Marynarki Wojennej, Akademią Marynarki Wojennej i jednostkami Marynarki 

Wojennej RP. Tylko region.

26 Puls ziemi

Audycja cykliczna, prezentująca problematykę tzw. obszarów wiejskich oraz małych 

miast. W programie omawiane są zagadnienia związane z produkcją rolną, życiem 

codziennym mieszkańców wsi, działaniami agencji rolnych oraz wykorzystywaniem 

środków unijnych. Audycja popularyzująca aktywność i zaangażowanie w życiu i 

społecznym, kształtująca kompetencje w tym zakresie, prezentująca możliwości 

działania jakie daje demokracja w organizacjach pozarządowych, służąca budowaniu 

więzi społecznych.

27 Kawałek świata i herbata
Cykliczna audycja publicystyczna prezentująca w formie reportażu ludzi związanych z 

regionem, ich pasje, aktywność społeczną. Wyłącznie region.

28
Kaszubski magazyn Radia 

Gdańsk

Cykliczna audycja w języku kaszubskim, skierowana do społeczności posługującej się 

językiem regionalnym, realizowana przez dziennikarzy pochodzących ze społeczności 

Kaszubów. Tożsamość, język, kultura kaszubska. W programach obecne są również 

zagadnienia gospodarcze i społeczne. Utwory słowno-muzyczne w całości w języku 

kaszubskim. W programie także prezentacja fragmentów literatury kaszubskiej. 

Magazyn jest też miejscem dyskusji dotyczących współczesnej problematyki 

społeczności. 

29 Skarby Kaszub

Twórcze wykorzystanie zasobów archiwalnych Radia Gdańsk polegające na 

przypominaniu spraw jakimi żyła społeczność Kaszubów przed latami. Zderzenie z 

obecną sytuacją tej społeczności. Audycja w języku kaszubskim, skierowana do 

społeczności posługującej się językiem regionalnym, realizowana przez dziennikarzy 

pochodzących ze społeczności Kaszubów.

30 W drodze

Cykliczny magazyn katolicki prezentujący życie, postawy wiernych na Pomorzu, 

wyjaśniający nauczanie Kościoła Katolickiego oraz omawiający główne nurty kultury 

chrześcijańskiej

31 Debata kulturalna
Radiowa debata pomorskich dziennikarzy z udziałem twórców kultury. Problemy, 

trendy i oceny zjawisk w kulturze Pomorza. Wyłącznie tematyka regionalna.



32 Kulturalny peron Radia Gdańsk

Cykliczny magazyn kulturalny opisujący przejawy życia kulturalnego w regionie. 

Prezentujące kulturę i sztukę regionu. Zapowiedzi wydarzeń i ich ocena. Dominujące 

formy to reportaż wydarzeniowy, felieton, recenzja, dyskusja. Wyłącznie region.

33 Salon artystyczny

Audycje w cyklu, prezentujące dzieła i popularyzujące wiedzę o kulturze i sztuce 

regionu. Rozmowy z zaproszonymi gośćmi, znanymi twórcami regionalnymi oraz 

autorami największych wydarzeń kulturalnych odbywających się w regionie. Sukcesy i 

porażki a także problemy nurtujące te środowiska są stałym elementem audycji. 

Program adresowany do słuchacza interesującego się problematyką kulturalną i 

dobrze przygotowanego do jej odbioru.

34 Zapraszamy, polecamy

Program prezentujący informacje o bieżących wydarzeniach z różnych dziedzin 

kultury i sztuki, wspomagający wybór aktywnych form udziału w kulturze. Wyłącznie 

region.

35 Magazyn filmowy

Audycja poświęcona sztuce filmowej. Omawia zagadnienia filmu fabularnego, 

dokumentu oraz telewizyjnych realizacji teatralnych. Zawiera recenzje premier kina 

polskiego i światowego, rozmowy z twórcami, rankingi oraz ciekawostki. Ilustrowana 

muzyką filmową.

36 Radio Gdańsk na dachach świata

 Audycja prezentująca bieżące wydarzenia muzyczne w Europie i Stanach 

Zjednoczonych. Omawiająca nowe trendy muzyczne, debiutujących wykonawców, 

prezentująca najbliższe wydarzenia muzyczne, w tym koncerty. Gośćmi audycji są 

krytycy muzyczni z Polski i zagranicy. Audycja skierowana bezpośrednio do 

młodzieży.

37 Podwieczorek mistrzów
Cotygodniowa audycja zawierająca wywiad z regionalnym twórcą. O nim, o jego 

twórczości i planach artystycznych. Wyłącznie region.

38 Artyści

Cykliczne audycje dokumentalne popularyzujące twórców związanych z regionem. 

Sylwetki ludzi teatru, filmu, sztuk audio-wizualnych, plastycznych oraz muzyki. 

Audycje prezentujące ich sylwetki i dorobek artystyczny. Wyłącznie region.

39 Skarbiec kultury Pomorza

Audycja prezentująca kulturę materialną Pomorza, dzieła znajdujące się w zasobach 

muzeów i innych instytucji kultury powołanych do utrwalania dziedzictwa kulturowego 

regionu. Wyłącznie region.

40 Spotkanie z książką

Cykliczna audycja prezentująca twórczość pisarzy z Pomorza. W programie 

udramatyzowana prezentacja fragmentów powieści i opowiadań, rozmowy z autorami 

o ich twórczości. Wyłącznie region.



41 Słuchowiska

Słuchowiska – Radio Gdańsk od lat należy do grona liczących się producentów 

słuchowisk wielokrotnie nagradzanych m.in. na Festiwalu Dwa Teatry. Powstają one 

przede wszystkim w oparciu o scenariusze oryginalne bądź adaptacje istniejących już 

utworów autorów związanych z regionem. Większość produkcji odbywa się w Radiu 

Gdańsk z udziałem aktorów trójmiejskich teatrów.

42 Słuchowiska dla młodzieży

Słuchowiska dla młodzieży - artystyczne formy udramatyzowane dla młodzieży. 

Powstają one przede wszystkim w oparciu o scenariusze oryginalne bądź adaptacje 

istniejących już utworów autorów związanych z regionem. Większość produkcji 

odbywa się w Radiu Gdańsk z udziałem aktorów trójmiejskich teatrów.  Audycja 

skierowana bezpośrednio do młodzieży.

43 Powieść w Radiu Gdańsk

Proza pojawiająca się cyklicznie na antenie, opiera się w założeniu na produkcji 

własnej wykorzystującej wcześniej niepublikowane, bądź wydane już drukiem, utwory 

pisarzy związanych z regionem.

44 Fabryka reportażu

Radiowy reportaż artystyczny. Twórcami są reportażyści Radia Gdańsk wielokrotnie 

nagradzani na krajowych i międzynarodowych konkursach reportażu radiowego. 

Tematyka regionalna.

45 Klasyka w Polsce

Wspólna audycja czterech rozgłośni regionalnych Polskiego Radia, propagująca 

muzykę poważną oraz wydarzenia i problemy z tego obszaru kultury. Redagowana w 

Poznaniu przy współpracy: Radia Gdańsk, Radia Katowice i Radia Koszalin. To 

jedyna tego typu i z tego obszaru kultury audycja w kraju. Zawiera informacje, 

wywiady, materiały dźwiękowe, recenzje i zapowiedzi wydarzeń muzycznych. Audycja 

buduje mosty między regionami, środowiskami życia muzycznego i melomanami, 

zachęca do udziału w życiu muzycznym, konfrontuje wydarzenia i zjawiska, 

rekomenduje wydarzenia, które warte są promocji ponadregionalnej. Prezentuje także 

młodych twórców. Jest barometrem i przewodnikiem muzycznym dla słuchaczy 

współpracujących rozgłośni. Adresowana do miłośników muzyki poważnej i 

klasycznej.

46 K. Mielnik zaprasza

Cykliczny program poświęcony muzyce klasycznej prezentujący zarówno legendarne 

mistrzowskie interpretacje jak też nagrania młodych, rozpoczynających karierę 

artystów. Wiele miejsca w audycji zajmuje polska muzyka współczesna, muzyka 

klasyczna.

47 Twoje wiersze w Radiu Gdańsk

Cykliczna audycja poświęcona poezji. Prezentacja twórczości młodych poetów, 

głównie naszych słuchaczy, w założeniu będąca pierwszym miejscem publikacji ich 

twórczości. Komentowana jest ona przez uznanych pomorskich poetów. Tylko region.



48
100. rocznica odzyskania 

niepodległości

Transmisje i relacje z uroczystości odbywających się na Pomorzu związanych z 100. 

rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

49 Obchody rocznicy Sierpnia'80
Transmisja i relacja z uroczystości odbywających się na Pomorzu związanych z 

rocznicą strajków na wybrzeżu w 1980 roku i podpisania Porozumień Sierpniowych.

50 Obchody rocznicy Grudnia'70
Transmisja i relacja z uroczystości odbywających się na Pomorzu związanych z 

rocznicą masakry robotników wybrzeża w grudniu 1970 roku.

51
Obchody rocznicy wybuchu II 

Wojny Światowej

Transmisja i relacja z uroczystości odbywających się na Pomorzu związanych z 

rocznicą wybuchu II Wojny Światowej 1 września 1939 roku.

52
Pierwszy krok do wolności - 

rocznica strajków z 1988 roku

Transmisje i relacje z uroczystości odbywających się na Pomorzu związanych z 30. 

rocznicą majowych i sierpniowych strajków na wybrzeżu z 1988 roku. 

53
SMS - słowo, muzyka, sens czyli 

nowa muzyka chrześcijańska

Coniedzielna audycja poświęcona muzyce chrześcijańskiej, gospel. Prezentacja 

utworów i zespołów.

54 Nie śpij zwiedzaj

Sobotnia audycja omawiająca kraje, miejscowości i miejsca warte odwiedzenia. 

Współtworzona przez słuchaczy Radia Gdańsk, którzy wraz z przewodnikami 

turystycznymi proponują trasy rodzinnych wycieczek. Miejsce prezentacji wypraw 

odbywających się pod patronatem Radia Gdańsk.  Audycja skierowana bezpośrednio 

do młodzieży.

55 Cafe niedziela

Audycja zawierająca informacje o bieżących wydarzeniach z różnych dziedzin kultury i 

sztuki. W audycji rozmowy z twórcami kultury o ich dorobku oraz planach 

artystycznych.

56 Pomorscy twórcy

Cykliczne audycje muzyczne, których autorami są pomorscy twórcy kultury: Krystyna 

Stańko, Grzegorz Skawiński i inni. Prezentacja trendów i nowych zjawisk kultury 

muzycznej.

57 Autorskie audycje muzyczne

Autorskie audycje muzyczne o różnej tematyce i prezentujące różne rodzaje i gatunki 

muzyki dla wymagających słuchaczy. Poszczególne odcinki poświęcone są: muzyce 

jazzowej, etnicznej, alternatywnej, jassowej, folkowej i rappowej.

58 Muzyczne wędrówki

Cykliczna audycja muzyczna Radia Gdańsk prezentująca poezję śpiewaną i piosenkę 

autorską. Audycja realizowana na żywo w studiu koncertowym Radia Gdańsk z 

udziałem publiczności.



59
Pomysłowy Włodzimierz - 

rozmowy technologiczne

Audycja edukacyjna, prezentująca dorobek świata nauki regionu. Prezentacja różnych 

dziedzin nauki, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii, 

biotechnologii, genetyki. Miejsce prezentacji dorobku młodych naukowców Pomorza. 

Audycja powstająca przy współpracy uczelni wyższych Pomorza.

60 Auto-moto

Audycja popularnonaukowa dotycząca motoryzacji i techniki samochodowej. 

Omawiająca nowe technologie w motoryzacji. Edukacja kierowców w zakresie 

innowacji motoryzacyjnych i nowoczesnych rozwiązań infrastruktury komunikacyjnej.

61 Co za historia

Cykl audycji historycznych omawiający znaczące wydarzenia z historii regionu, kraju i 

świata. Uzupełnienie podręcznikowej wiedzy z zakresu historii w formie rozmowy z 

historykami z pomorskich uczelni a niekiedy uczestnikami wydarzeń z najnowszych 

dziejów Pomorza.

62
Taśmy, które mówią - z archiwum 

dźwiękowego Radia Gdańsk

Program prezentujący i omawiający najważniejsze reportaże i audycje poświęcone 

historii i kulturze Pomorza, znajdujące się w archiwum Radia Gdańsk. Prezentacja 

archiwalnych nagrań uzupełniona jest współczesnym komentarzem wyjaśniającym 

kontekst, o jakim opowiada nagranie. Założeniem programu jest ukazanie roli mediów 

publicznych, w tym Radia Gdańsk, w dokumentacji życia Pomorza, zachowania 

dziedzictwa narodowego poprzez archiwizację zasobów i ich udostępnianie dla 

przyszłych pokoleń.

63
Taśmy, które mówią - pielgrzymki 

Jana Pawła II na Pomorze

Program prezentujący homilie i wypowiedzi Jana Pawła II wygłoszone podczas 

pielgrzymek do pomorskich miejscowości. Audycje upamiętniające 40. rocznicę 

wyboru Polaka na papieża. Audycje powstające z wykorzystaniem zasobów archiwum 

Radia Gdańsk.

64
Taśmy, które mówią - nasza 

niepodległość

Program prezentujący zachowane w archiwum Radia Gdańsk wspomnienia świadków 

wydarzeń z 1918 roku na Pomorzu. Audycje upamiętniające 100. rocznicę odzyskania 

przez Polskę niepodległości.

65 Nieznane głosy świadków historii

Audycja dokumentalna zawierająca archiwalne nagrania świadków najnowszej historii 

Pomorza ze zbiorów gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Nagrania 

uzupełnione wyjaśnieniami historyka specjalizującego się w omawianej dziedzinie. 

Tylko region.

66 Małe ojczyzny
Cykl reportaży prezentujących postacie i miejsca związane z historią regionu. Sylwetki 

ludzi kształtujących tożsamość Pomorza, opisy miejsc znaczących w historii regionu.



67 Słowo o słowie
Gawędy językowe i rozmowy z językoznawcami o zawiłościach języka polskiego. 

Odpowiedzi na pytania i wątpliwości słuchaczy.

68 Spoty profrekwencyjne

Spoty zachęcające do udziału w wyborach samorządowych zaplanowanych w 2018 

roku. Zwiększenie świadomości obywatelskiej słuchaczy oraz wiedzy w zakresie 

prawa wyborczego.

69 Jak działa samorząd
Cykl audycji edukacyjnych poszerzający wiedzę o kompetencjach samorządu 

terytorialnego.

70 Debaty przedwyborcze

Cykl 10 debat przedwyborczych z kandydatami na prezydentów miast Województwa 

Pomorskiego realizowanych z udziałem publiczności w miejscowościach, w których 

kandydaci ubiegają się o uznanie wyborców.

71 Prawa wyborcze Cykl audycji poszerzających wiedzę w zakresie prawa wyborczego.

72 Ogrodniczka w Radiu Gdańsk

Cykl audycji poradniczych skierowanych do właścicieli ogrodów, działek, roślin 

balkonowych i domowych. Porady dotyczące uprawy i pielęgnacji roślin z dużym 

naciskiem na ekologiczne metody uprawy.

73 Psie porady Agnieszki Kępki
Cykl audycji poradniczych skierowanych do właścicieli psów. Porady zdrowotne i  

wychowawcze dotyczące zwierząt, podkreślające odpowiedzialność właścicieli psów.

74 Bądź zdrów

Cykl audycji poradniczych z zakresu zdrowia. Zaproszeni do studia lekarze omawiają 

najczęstsze objawy i przyczyny chorób, w dziedzinach w których się specjalizują. W 

audycji odpowiedzi na pytania słuchaczy. Raz w miesiącu porady dla osób starszych 

w formie rozmowy z geriatrą, odpowiedzi na napływające pytania od słuchaczy. 

Problemy zdrowotne osób starszych, aktywizacja społeczna, przeciwdziałanie 

wykluczeniu i dyskryminacji ze względu na wiek.

75 Bądź zdrów - bez kolejki

Comiesięczne spotkania słuchaczy na żywo z lekarzami specjalistami w studiu 

koncertowym Radia Gdańsk. Audycje będą skrótem tych spotkań. Cykl realizowany 

we współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.

76 Twoje prawo - porady i opinie
Cykl poradniczych audycji prawnych. Gośćmi są prawnicy, którzy omawiają wybrane 

aspekty prawa i odpowiadają na pytania słuchaczy.

77 Mamo, tato, ratuj

Cykl audycji poradniczych skierowanych do młodzieży i rodziców poruszający 

zagrożenia stojące przed młodymi. Wszelkiego rodzaju uzleżnienia, w tym 

współczesne uzależnienia cyfrowe, problemy wieku dojrzewania, umiejętność 

właściwej rozmowy z nastolatkiem.  



78 Nocne rozmowy

Poradnicza audycja kontaktowa. Zaproszeni do studia eksperci z zakresu zdrowia, 

psychologii, ekologii, prawa, itd. omawiają poruszane zagadnienia oraz odpowiadają 

na pytania słuchaczy. Celem audycji jest kształtowanie postaw tolerancji i otwartości. 

Służy ona integracji i porozumieniu różnych grup społecznych, przeciwdziałająca 

stereotypom i postawom dyskryminacyjnym w stosunku do kobiet, osób starszych, 

niepełnosprawnych i chorych.

79 Młoda polska muzyka

Program skierowany do młodzieży, promujący działania nowopowstających i 

nieznanych zespołów muzycznych, tworzących i wykonujących utwory należące do 

szerokiego kręgu tzw. muzyki popularnej. Stałym elementem audycji, obok rozmów z 

młodymi artystami, są również koncerty realizowane na żywo w trakcie programu. 

Audycja jest także forum dyskusyjnym na temat muzyki i jej przyszłości.

80 Muzyczna strefa Radia Gdańsk

Autorska audycja muzyczna skierowana do młodzieży, przedstawiająca najnowsze 

trendy, zarówno w muzyce światowej, jak i polskiej. Gośćmi są przedstawiciele 

polskiej sceny muzycznej ze szczególnym uwzględnieniem artystów regionu. Licznie 

prezentowane są debiuty młodych pomorskich zespołów.

81 Co za historia - Polak papieżem Cykl audycji historycznych omawiający pontyfikat Jana Pawła II.

82
Co za historia - nasza 

niepodległość

Cykl audycji historycznych omawiający drogę do odzyskania niepodległości przez 

Polskę oraz osiągnięcia pierwszych lat niepodległości.

83 Dobrze mieszkaj

Cykl audycji poradniczych poświęconych prawu budowlanemu, bankowemu i 

konsumenckiemu. Prady dla kupujących, sprzedających i urządzających domy i 

mieszkania.

84 Czego nie ma w Trylogii

Cykliczna audycja odnosząca się do historii Polski. Gawędy historyczne z  

odtworzeniem realiów omawianej epoki w formie udramatyzowanej inscenizacji 

zdarzeń, artystycznej interpretacji pamiętników i listów pisanych ówczesną 

polszczyzną. Audycje dotyczą głownie XVII i XVIII-wiecznej historii Rzeczpospolitej.

85 Natura zaprasza
Cykl audycji poradniczych poświęconych ziołolecznictwu. Występowanie ziół na 

Pomorzu, ich rozpoznawanie, zastosowanie w lecznictwie i pielęgnacji.

86 Radio trendy
Promocja zdrowego stylu życia, produkty naturalnego pochodzenia, zdrowa żywność, 

właściwe odżywianie.



87 Spotkania rodzinne

Cykl audycji poświęcony rodzinie, ról jakie pełnią kobiety i mężczyźni, uzupełnianie się 

i wymienianie obowiązkami rodzicielskimi. Jednym z założeń jest promowanie postaw 

prorodzinnych.

88 Gotuj się na weekend

Cykl audycji poradniczych z zakresu zdrowego odżywania, właściwego 

komponowania diety, dodatków dodawanych do produktów spożywczych, 

ekologicznej żywności.

89 Magazyn ekologiczny

Cotygodniowa audycja poradniczo-edukacyjna dotycząca zachowań 

proekologicznych. Popularyzująca aktywność i zaangażowanie w życiu społecznym, 

kształtująca kompetencje w tym zakresie, służąca budowaniu świadomości potrzeby 

zachowania dziedzictwa przyrodniczego Pomorza i zrównoważonego rozwoju. Tylko 

region.

90 Pomorze biega i pomaga

Audycje poświęcone łączeniu aktywności ruchowej, jaką jest bieganie, z ideą biegów 

charytatywnych. W programie prezentacja sylwetek osób, którym pomagamy, 

najczęściej dzieci niepełnosprawnych. Audycja jest częścią pozaantenowej kampanii 

społecznej Radia Gdańsk polegającej na zbiórce pieniędzy dla potrzebujących dzieci, 

będących pod opieką rozgłośni.

91 Rowerowe i inne aktywności

Audycje poświęcone aktywnemu wypoczynkowi i sportowi powszechnemu oraz 

popularyzujące sport wśród dzieci i młodzieży. Głównym tematem audycji jest 

promocja różnego rodzaju aktywności ruchowej, jako sposobu na zdrowie. 

92
Aquapilot - o aktywnym 

wypoczynku nad wodą

Audycje poświęcone aktywnemu wypoczynkowi i sportowi powszechnemu oraz 

popularyzujące sport wśród dzieci i młodzieży. Głównym tematem audycji jest 

promocja różnego rodzaju aktywności na wodzie - żeglarstwo, kajakarstwo, 

windsurfing, kitesurfing.

93 Piłkarski wtorek
Audycja prezentująca zawodników, sztab szkoleniowy oraz relacjonująca rozgrywki 

piłkarskich drużyn Pomorza.

94 Radio Gdańsk z boisk i stadionów

Transmisje rozgrywek, relacje z występów pomorskich drużyn, z derbowych 

pojedynków w centralnych ligach polskich. Transmisje i relacje z masowych biegów 

ulicznych. Reportaże z imprez rekreacyjnych promujących aktywny wypoczynek oraz 

przypominające historię pomorskiego sportu.

95 Wiadomości sportowe

Zestaw aktualnych i ważnych informacji dotyczących wydarzeń i zjawisk o charakterze 

sportowym w regionie pomorskim, w Polsce i na świecie. Wiadomości zawierają 

relacje dziennikarzy i wypowiedzi sportowców, trenerów, ekspertów, działaczy i 

kibiców.

96 Muzyka filmowa Cotygodniowa audycja prezentująca polską i światową muzykę filmową.



97 Radio Gdańsk w sobotni wieczór
Audycja rozrywkowa prezentująca gównie koncerty muzyki rozrywkowej 

zarejestrowane przez Radio Gdańsk, jak i pochodzące z wydawnictw płytowych.

98 oprawa muzyczna
Klasyczne muzyczne radio towarzyszące z popularną muzyką właściwą dla pory dnia 

stanowiącą wypełnienie audycji słowno-muzycznych.



Załącznik nr 2

Radio Gdańsk SA  -  Program regionalny           Plany programowe na 2018 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 

(wyłącznie SŁOWO)

Godziny 

rozpowszechniania 

audycji/ cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu roku 

(wyłącznie SŁOWO)

Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu tygodnia 

(wyłącznie SŁOWO)

Roczny czas 

nadawania audycji 

(wyłącznie SŁOWO)

1 3 4 5 6 7 8 9

68 Spoty profrekwencyjne edukacja 00:01:00 6:00-23:00 02:00:00 00:15:00 02:00:00

69 Jak działa samorząd edukacja 00:30:00 12:00-13:00 02:00:00 00:30:00 02:00:00

70 Debaty przedwyborcze edukacja 00:50:00 17:00-18:00 08:20:00 04:10:00 08:20:00

71 Prawa wyborcze edukacja 00:30:00 13:00-14:00 02:00:00 00:30:00 02:00:00

22 Nie tylko metropolia publicystyka 00:35:00 9:00-10:00 40:00:00 00:35:00 40:00:00

26 Puls ziemi publicystyka 00:30:00 7:00-8:00 52:00:00 00:30:00 26:00:00

21
Rozmowa kontrolowana - 

przedwyborcza
publicystyka 00:20:00 8:00-9:00 05:00:00 01:40:00 05:00:00

Łącznie 85:20:00

Uwaga!!! Do audycji preferowanych należy zakwalifikować wyłącznie audycje premierowe nadawane w porze dziennej  tj. w godz. 6.00-23.00

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *- audycje poświęcone edukacji obywatelskiej dotyczące wyborów do samorządów 

terytorialnych

w szczególności debaty, audycje edukacyjno-poradnicze dotyczące m.in. zasad techniki głosowania, tzw. profrekwencyjne, itp. - poświęcone zadaniom 

samorządów, ich roli społecznej, zasad działania, w tym aktywizacji społeczności lokalnych.

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)



Załącznik nr 3

Radio Gdańsk SA  -  Program regionalny           Plany programowe na 2018 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 

(wyłącznie SŁOWO)

Godziny 

rozpowszechniania 

audycji/ cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu roku 

(wyłącznie SŁOWO)

Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu tygodnia 

(wyłącznie SŁOWO)

Roczny czas 

nadawania audycji 

(wyłącznie SŁOWO)

1 3 4 5 6 7 8 9

Łącznie 0:00:00

Uwaga!!! Do audycji preferowanych należy zakwalifikować wyłącznie audycje premierowe nadawane w porze dziennej  tj. w godz. 6.00-23.00

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *- audycje poświęcone edukacji obywatelskiej dotyczące wyjaśniania 

i prezentowania polityki państwa przez naczelne organy państwowe lub ich przedstawicieli, zgodnie z art. 22 ustawy o radiofonii i telewizji;

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)



Załącznik nr 4

Radio Gdańsk SA  -  Program regionalny           Plany programowe na 2018 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 

(wyłącznie SŁOWO)

Godziny 

rozpowszechniania 

audycji/ cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu roku 

(wyłącznie SŁOWO)

Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu tygodnia 

(wyłącznie SŁOWO)

Roczny czas 

nadawania audycji 

(wyłącznie SŁOWO)

1 3 4 5 6 7 8 9

17 Gdynia Głowna Osobista publicystyka 00:40:00 11:00-12:00 69:20:00 00:40:00 34:40:00

25 Nasza flota choć nieduża publicystyka 00:20:00 22:00-23:00 34:40:00 00:20:00 17:20:00

61 Co za historia edukacja 00:40:00 11:00-12:00 48:00:00 00:40:00 24:00:00

62

Taśmy, które mówią - z 

archiwum źwiękowego 

Radia Gdańsk

edukacja 00:30:00 22:00-23:00 32:00:00 00:30:00 16:00:00

65
Nieznane głosy świadków 

historii
edukacja 00:30:00 22:00-23:00 52:00:00 00:30:00 26:00:00

66 Małe ojczyzny edukacja 00:30:00 22:00-23:00 52:00:00 00:30:00 26:00:00

84 Czego nie ma w Trylogii edukacja 00:30:00 21:00-22:00 34:40:00 00:30:00 17:20:00

Łącznie 161:20:00

Uwaga!!! Do audycji preferowanych należy zakwalifikować wyłącznie audycje premierowe nadawane w porze dziennej  tj. w godz. 6.00-23.00

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *- audycje poświęcone edukacji historycznej

tj. służące rozwojowi tożsamości i tradycji narodowej, w tym regionalnej (tzw. „małych ojczyzn”). 

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)





Załącznik nr 5

Radio Gdańsk SA  -  Program regionalny           Plany programowe na 2018 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 

(wyłącznie SŁOWO)

Godziny 

rozpowszechniania 

audycji/ cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu roku 

(wyłącznie SŁOWO)

Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu tygodnia 

(wyłącznie SŁOWO)

Roczny czas 

nadawania audycji 

(wyłącznie SŁOWO)

1 3 4 5 6 7 8 9

48
100. rocznica odzyskania 

niepodległości
kultura 00:50:00 8:00-20:00 01:40:00 01:40:00 01:40:00

49
Obchody rocznicy 

Sierpnia'80
kultura 01:00:00 8:00-20:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00

50
Obchody rocznicy 

Grudnia'70
kultura 01:00:00 8:00-20:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00

51

Obchody rocznicy 

wybuchu II Wojny 

Światowej

kultura 01:00:00 6:00-20:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00

52

Pierwszy krok do wolności - 

rocznica strajków z 1988 

roku

kultura 00:30:00 8:00-20:00 01:00:00 00:30:00 01:00:00

63

Taśmy, które mówią - 

pielgrzymki Jana Pawła II 

na Pomorze

edukacja 00:30:00 22:00-23:00 10:00:00 01:00:00 05:00:00

64
Taśmy, które mówią - 

nasza niepodległość
edukacja 00:30:00 22:00-23:00 10:00:00 01:00:00 05:00:00

Uwaga!!! Do audycji preferowanych należy zakwalifikować wyłącznie audycje premierowe nadawane w porze dziennej  tj. w godz. 6.00-23.00

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *-  audycje poświęcone wydarzeniom rangi ogólnokrajowej i regionalnej, 

przede wszystkim uwzględniające ważne jubileusze, tj. 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 40. rocznicę wyboru papieża - Jana 

Pawła II. 



82
Co za historia - nasza 

niepodległość
edukacja 00:40:00 11:00-12:00 05:20:00 00:40:00 02:40:00

81
Co za historia - Polak 

papieżem
edukacja 00:40:00 11:00-12:00 05:20:00 00:40:00 02:40:00

Łącznie 21:00:00

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)



Załącznik nr 6

Radio Gdańsk SA  -  Program regionalny           Plany programowe na 2018 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 

(wyłącznie SŁOWO)

Godziny 

rozpowszechniania 

audycji/ cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu roku 

(wyłącznie SŁOWO)

Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu tygodnia 

(wyłącznie SŁOWO)

Roczny czas 

nadawania audycji 

(wyłącznie SŁOWO)

1 3 4 5 6 7 8 9

31 Debata kulturalna kultura 00:20:00 21:00-22:00 17:20:00 00:20:00 17:20:00

32
Kulturalny peron Radia 

Gdańsk
kultura 00:20:00 21:00-22:00 69:20:00 00:40:00 34:40:00

33 Salon artystyczny kultura 00:50:00 14:00-15:00 86:00:00 00:50:00 43:00:00

37 Podwieczorek mistrzów kultura 00:20:00 18:00-19:00 34:40:00 00:20:00 17:20:00

38 Artyści kultura 00:30:00 21:00-22:00 52:00:00 00:30:00 26:00:00

39 Skarbiec kultury Pomorza kultura 00:20:00 21:00-22:00 34:40:00 00:20:00 17:20:00

40 Spotkanie z książką kultura 00:50:00 22:00-23:00 86:00:00 00:50:00 43:00:00

41 Słuchowiska kultura 00:30:00 18:00-23:00 05:00:00 00:30:00 05:00:00

42 Słuchowiska dla młodzieży kultura 00:30:00 18:00-23:00 03:00:00 00:30:00 03:00:00

43 Powieść w Radiu Gdańsk kultura 00:05:00 15:00-23:00 65:00:00 00:50:00 43:20:00

44 Fabryka reportażu kultura 00:30:00 21:00-22:00 52:00:00 00:30:00 26:00:00

Uwaga!!! Do audycji preferowanych należy zakwalifikować wyłącznie audycje premierowe nadawane w porze dziennej  tj. w godz. 6.00-23.00

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *- audycje popularyzujące klasykę literatury polskiej oraz uwzględniające dorobek kulturowy 

Polski niepodległej, 

m.in. realizowane poprzez udramatyzowane formy radiowe – reportaż, dokument, słuchowisko. 



47
Twoje wiersze w Radiu 

Gdańsk
kultura 00:20:00 21:00-22:00 34:40:00 00:20:00 17:20:00

58 Muzyczne wędrówki kultura 00:50:00 20:00-21:00 10:00:00 00:50:00 10:00:00

79 Młoda polska muzyka edukacja 01:50:00 20:00-22:00 95:40:00 01:50:00 95:40:00

Łącznie 399:00:00

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)


