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Zakres i metodologia badania 
 

Zakres 

 

Badanie objęło zawartość programu Radia Łódź S.A. nadanego w 

okresie od 10 do 16 lipca 2017 roku, a więc tygodniową próbę programu. 

Celem badania było dokonanie oceny jakości oferty programowej oraz 

sposobu realizowania planów programowych na rok 2017 uzgodnionych z 

Krajową Radą Radiofonii i Telewizji. 

Ocenie jakościowej zostały poddane także wyemitowane w badanym 

okresie audycje informacyjne i publicystyczne, w szczególności realizacja 

przez nadawcę wymagań wskazanych w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 

grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U.2016.639 ze zmianami) tj. 

zachowanie pluralizmu, bezstronności, wyważenia i niezależności. 

Badana próba obejmowała łącznie 168 godzin nagranego programu.  

 

Metoda 

 

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 1 do umowy 

(rozdział II, p. II) raporty z analizy mają zawierać cztery części:  

 Strukturę gatunkową programu (Część A) 

Opis zawartości programu (Część B) 

 Opisową ocenę realizacji planów programowych (Część C) 

 Opisową ocenę jakości analizowanego programu (Część D). 

 

Ad. A 

Gatunkowa struktura programu obejmuje podział audycji na kategorie 

wskazane w art. 21 ust. 1 ustawy o rtv i zobrazowana została przy 

pomocy tabeli uwzględniającej udział godzinowy i procentowy tych 

kategorii w tygodniowym czasie nadawania (168 godzin programu). 

Dodatkową kategorią uwzględnioną w tabeli jest wielkość i procentowy 
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udział reklamy, autopromocji (wraz z ogłoszeniami nadawcy) oraz 

telesprzedaży. 

 Dla tych kategorii, do których ma to zastosowanie, dokonana została 

prezentacja udziału godzinowego i procentowego warstwy słownej i 

muzycznej. 

W wypadku analizy programu radia regionalnego w tabeli umieszczony 

został również zakres godzinowy i procentowy udział treści regionalnych w 

badanym tygodniowym czasie nadawania. 

Zobrazowaniu struktury gatunkowej służą w tej części wykresy: 

▪ Udziału procentowego kategorii audycji oraz reklamy, 

autopromocji i telesprzedaży oraz udziału premier w badanej 

tygodniowej próbie.  

▪ Udziału warstwy słownej, muzyki, reklamy i autopromocji. 

▪ Udziału treści regionalnych. 

▪ Wyniki zaprezentowane za pomocą tabeli i wykresów stanowiły 

jeden z elementów uwzględnionych w ocenie realizacji planów 

programowych (Część C).  

 

Ad. B 

Zawartość programu opisana jest w podziale na kategorie i 

podkategorie wymienione w art. 21 ust. 1 ustawy o rtv i wg podkategorii 

audycji oznaczonych literami w rozporządzeniu KRRiT z 27 kwietnia 2011 

r. i w tym samym porządku. Jednostką prezentacyjną jest audycja, która 

opisana jest poprzez metryczkę i krótką charakterystykę.  

 

Metryczka zawiera: 

▪ Tytuł/nazwa audycji; 

▪ Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 

▪ Średni czas trwania pojedynczego wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

▪ Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 
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▪ Łączny czas trwania powtórek danej audycji w tygodniu; 

▪ Informację o obecności lub braku audycji w planie programowym 

na 2017 r. (zgodność z projektowaną tematyką audycji, 

częstotliwością, czasem trwania i porą emisji); 

▪ Krótką charakterystyka audycji: opis zawartości i forma 

realizacji; 

▪ Łączny czas trwania treści dotyczących regionu 

 

Pod opisem każdej z głównych kategorii audycji umieszczona jest 

informacja o łącznym czasie jej trwania i udziale procentowym w badanej 

próbie tygodniowej. 

Dodatkowo, po opisach poszczególnych kategorii audycji znajduje się 

informacja o łącznym czasie trwania i udziale w badanej próbie 

autopromocji (w tym ogłoszenia nadawcy), reklamy i telesprzedaży. 

Wybrane dwa dni programu (jeden dzień powszedni i jeden dzień 

weekendowy) zaprezentowane są w formie spisu audycji (metoda „minuta 

po minucie”). 

Ze względu na zachowanie przejrzystości prezentacji, każdorazowe 

badanie jakościowe dokonywane na próbie audycji informacyjnych i 

publicystycznych przy użyciu narzędzia badawczego opisanego w 

następnym podrozdziale umieszczone zostało bezpośrednio pod metryczką 

badanej audycji. 

 

Ad. C 

Punkt C zawiera opisową ocenę realizacji planów programowych na 

2017 rok. Zgodność z planem obejmuje przypisanie audycji do kategorii, 

czasy trwania audycji, częstotliwości ich nadawania, pory emisji, treść i 

formę, a także założony udział procentowy kategorii w całości programu i 

ewentualnie udział poszczególnych warstw przekazu w próbce programu. 

Kategorie przypisane poszczególnym audycjom zawarte w planach 

programowych nie zawsze odzwierciedlają rzeczywistą, ocenianą na 
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podstawie odsłuchu, przynależność audycji do dziedziny informacji, 

publicystyki, kultury, edukacji rozrywki czy sportu. Nieścisłości pojawiać 

się mogą najczęściej w wypadku audycji informacyjno-publicystycznych, 

bloków programowych, cyklów audycji publicystycznych o tematyce 

kulturalnej lub edukacyjnej, a także różnie rozumianego pojęcia kategorii 

„rozrywka”.  

Badanie obejmowało jeden tydzień programu, a co za tym idzie, 

zaplanowane na cały rok wielkości udziału poszczególnych kategorii oraz 

ich składowych nie muszą znaleźć idealnego odzwierciedlenia w badanej 

próbie. Odpowiedzialne za odchylenia mogą być na przykład 

nierównomierności sezonowe ramówek programu. Czynniki te zostały 

uwzględnione w badaniu stopnia wykonania planu programowego. 

W analizie dokonane zostały zarówno oceny odchyleń od założonych 

planów i ich ewentualny wpływ na jakość programu, jak i modyfikacje 

planu uzgodnione pomiędzy KRRiT i nadawcą. 

Osobno sprawdzone zostało wykonanie powinności programowych 

nadawcy w zakresie obecności audycji preferowanych i tam gdzie ma to 

zastosowanie ocena wykonania planu w zakresie obecności treści 

regionalnych w poszczególnych kategoriach audycji. 

 

Ad. D 

Na ocenę jakości programu składa się wiele czynników. Niektóre z nich 

mają charakter mierzalny a zatem całkowicie wolny od wady 

subiektywizmu. Większość czynników wpływających na jakość ma jednak 

charakter niewymierny, choć możliwy do oszacowania w ocenie 

jakościowej. Ta wieloczynnikowość oceny jakości programu powoduje 

potrzebę konstruowania narzędzi do jak najlepszego ujęcia i zdefiniowania 

podstawowych zmiennych wpływających na jakość programu i 

poszczególnych jego składowych. Zadanie to dotyczy przede wszystkim 

audycji informacyjnych i publicystycznych, które wprost, na mocy zapisów 

ustawy o rtv, muszą spełniać określone wymogi obiektywizmu, zawarte w 

zasadach pluralizmu, niezależności, bezstronności i wyważenia. 
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Dodatkowym utrudnieniem w konstrukcji i operacjonalizacji metody 

oceny jakości programu jest brak obiektywnego wzorca, mogącego 

stanowić punkt odniesienia w analizie porównawczej. Badania prowadzone 

nad jakością przekazu medialnego, w tym te zlecane przez KRRiT, miały 

zwykle charakter analiz porównawczych, w których wybrana próba z 

korpusu audycji jednego typu obejmowała kilku nadawców1. Analiza 

programów nadawcy publicznego sprowadzała się najczęściej do badań 

nad zmianą struktury gatunkowej programu2.  

Trudność w skonstruowaniu narzędzia kompleksowej i obiektywnej 

oceny jakości programu, o której mowa powyżej polega na tym, że 

punktem odniesienia do analizy jakościowej programu powinien być jakiś 

modelowy zestaw cech składających się na idealny wzór z punktu widzenia 

cech założonych w zasadach pluralizmu, niezależności, bezstronności i 

wyważenia. Taki archetypiczny wzór, idealny model, optymalny fenotyp 

nie istnieje. Analiza jakości programu w zakresie wypełniania przezeń 

misji jest więc przybliżeniem, polegającym na wyodrębnianiu wskaźników, 

możliwych do intersubiektywnego ich wyznaczania lub mierzenia. 

Następnie na przypisaniu tych wskaźników jako jednostek 

operacjonalizujących do czynników (najlepiej uzyskanych w starannej 

analizie czynnikowej), które są zdefiniowane jako elementy zakładanego 

efektu jakości programu. Zleceniodawca wskazał na zestaw czynników do 

oceny jakości audycji informacyjnych i publicystycznych, umożliwiając 

jednocześnie uzupełnienie tych zestawów o własne propozycje. 

Wykonawca korzystając z tej możliwości dodał zarówno nowe elementy 

                                                           

1 Por. badanie Macieja Mrozowskiego i Tatiany Papadiak—Kuligowskiej (Ekspertyza programów 

informacyjnych głównych wydań TVP1 Wiadomości, TVN Fakty, Polsat Wydarzenia z okresu 4.02.2016 r. do 

11.02.2016 r.)  

2 Zob. Tomasz Mielczarek, Misja czy komercja – Ewolucja programu Telewizji Polskiej S.A., 

Zeszyty Prasoznawcze, vol. 56, nr 4, Kraków 2013, Tomasz Mielczarek, Telewizja Polska SA w 

latach 1994-1996, Zeszyty Prasoznawcze, nr ¾, Kraków 1996, Maciej Mrozowski, Kultura w telewizji 

publicznej: dylematy misjonarza, Zeszyty Prasoznawcze,  nr 3/4, Kraków 1996. 

                                                                                                                                          

 



8 
 

oceny, jak i sformułował algorytm liczenia sumarycznej procentowej 

„miary obiektywizmu”. 

W rezultacie do analizy jakościowej audycji informacyjnych i 

publicystycznych użyte zostały następujące zestawy czynników (w 

tabelach uwzględnione zostały także dodatkowe wskaźniki zaproponowane 

przez wykonawcę). 

 

Audycje informacyjne: 

Pluralizm, bezstronność i wyważenie: 

 

Liczba przekazów w jednym wydaniu; 

Ranga/waga nadana przekazom w serwisie (np. czy na pierwszych miejscach 

umieszczono ważne informacje krajowe, czy też inne?); 

Zróżnicowany dobór tematów przekazów ze względu na: geografię (świat-kraj-region) 

oraz opcję polityczną; 

Zachowanie proporcji w zakresie: tematów (światowych, krajowych i regionalnych); 

Zrównoważony udział przedstawicieli partii politycznych; 

Zrównoważony podział czasu poświęcony poszczególnym przekazom; 

Obecność lub brak przekazów mieszczących się w kategorii „infotainment”;  

Obecność lub brak forszpanu (zapowiedzi) przed rozpoczęciem serwisu/dziennika; 

Neutralność czytającego wiadomości (brak emocjonalnego stosunku do czytanych 

przekazów, m.in. poprzez stosowanie jednolitej tonacji głosu, a w przypadku telewizji 

neutralność w zakresie gestu, mimiki twarzy, niefaworyzowanie żadnego z przekazów 

poprzez okazywanie przychylności/życzliwości, afirmacji lub krytyki); 

Brak neutralności czytającego (m.in. obecność słów i zwrotów nacechowanych); 

Wyraźne oddzielenie informacji od komentarza oraz przytaczanie źródeł przekazywanych 

informacji;  

Inne niż ww. wskaźniki zaproponowane przez Wykonawcę: 

Zawartość informacji własnych (własne wywiady lub uzyskane wypowiedzi, własne źródła 

informacji, relacje korespondentów z terenu i z zagranicy) 

Jakość techniczna audycji (słyszalność nagrań, równy poziom dźwięku, brak hałasu lub 

nadmiaru głosów z tła) 

Współczynnik przystępności językowej, liczony według polskiego odpowiednika indeksu 

mglistości Roberta Gunninga – FOG-PL(A) 
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Audycje publicystyczne: 

Pluralizm, bezstronność i wyważenie: 

 

Liczba tematów w jednym wydaniu audycji; 

Różnorodność tematyczna audycji (polityka, sprawy społeczne, gospodarcze, 

ekonomiczne, krajowe, zagraniczne, etc.); 

Wyważenie tematów (zachowanie proporcji czasowych dla realizowanych tematów,  

w zależności od ich rangi); 

Właściwy dobór uczestników audycji – obecność ekspertów w danej dziedzinie, 

zachowanie pluralizmu w doborze przedstawicieli partii politycznych;  

Neutralny sposób przedstawienia uczestników audycji (bez faworyzowania/krytyki 

kogokolwiek); 

Zachowanie proporcji czasowych w zakresie wypowiedzi uczestników; 

Zachowanie przez prowadzącego roli moderatora dyskusji;  

Niewłaściwe zachowania prowadzącego – stawianie się w roli uczestnika dyskusji, 

emocjonalność wypowiedzi (używanie słów i zwrotów nacechowanych), przerywanie 

wypowiedzi innym uczestnikom;  

Inne niż ww. wskaźniki zaproponowane przez Wykonawcę: 

Poprawność językowa prowadzącego (używanie poprawnych form wypowiedzi, wyważony 

styl języka, błędy, jąkanie się, powtórzenia, nieartykułowane dźwięki, niewyraźna mowa) 

Kompetencje kompozycyjne (umiejętna kontrola tempa i potoczystości audycji, metody 

kontrolowania dynamiki dyskusji, panowanie nad proporcjami części składowych audycji, 

umieszczenie audycji w kontekście ramówki – zapowiedzi, blocking i stripping). Czynnik 

ten stanowi uzupełnienie punktu „g)” arkusza oceny 

Obraz audycji na stronie internetowej stacji. 

 

Współczynnik przystępności językowej zaproponowany jako jeden z 

dodatkowych wskaźników jakości audycji informacyjnych liczony jest 

według polskiego odpowiednika indeksu mglistości Roberta Gunninga – 

FOG-PL(A). Indeks ten jest według standardów polskich (współtwórcą tego 

standardu jest prof. Walery Pisarek) liczony według wzoru: 

FOG-PL (A) = 0,4 * (średnia liczba słów w zdaniu + 100 * stosunek liczby 

słów trudnych do wszystkich słów), gdzie A oznacza analizowaną próbę 

tekstu. Wyższy indeks FOG oznacza większą mglistość tekstu, do którego 
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pełnej czytelności potrzebne jest odpowiednio wyższe wykształcenie. 

Przykładowo, poziom 6 tekstu oznacza przystępność na poziomie 

absolwenta szkoły podstawowej, poziom 12 wymaga wykształcenia na 

poziomie szkoły średniej. 

Wykonawcy analizy opracowali także całościowy współczynnik 

procentowy obiektywizmu audycji WOI(A), liczony według algorytmu, 

będącego sumą ważoną zakodowanych wskaźników mnożonych przez 

przypisane im wagi.  

 

WOI (A) = ∑ 𝑤𝑗 ∗  𝑆𝑗  
n
𝑗=1 (𝐴), gdzie WOI (A) – oznacza wskaźnik 

obiektywizmu audycji A, Sj (A) - oznacza wartość surową wskaźnika j dla 

audycji A, wj – oznacza wagę wskaźnika j, n – oznacza liczbę wskaźników 

oceny. 

 

Operacjonalizacja wskaźników, system kodowania i sędziowie 

kompetentni 

 

Każdy z wymienionych w obu powyższych tabelach wskaźników 

podlegał dalszemu doprecyzowaniu umożliwiającemu uzyskiwanie 

spójności ocen różnych osób oceniających. Zdefiniowano w ten sposób 

system kodowania ocen liczbowych (wartości 0, 1 lub 2) w poszczególnych 

skalach odpowiadających wyróżnionym wskaźnikom. Dodatkowo 

wskaźnikom zostały nadane rangi (0,5; 1; 1,5; 2) określające wagę 

danego czynnika w ocenie całościowej jakości audycji. Poniższe tabele 

zawierają skrótowe instrukcje kodowania i rangi/wagi wskaźników dla 

audycji informacyjnych i publicystycznych. 

 

Kodowanie wskaźników jakości audycji informacyjnych 

 

Wskaźniki według kategorii Kodowanie 
Waga 

indeksu 
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a) Liczba przekazów w jednym 

wydaniu; 

2=średnio mniej niż 3 minuty na 

1  materiał newsowy w serwisie 

TV a 1 minuta w radiu; 

1=mniejsza liczba newsów; 

0=skrajnie mała liczba newsów 

1 

b) Ranga/waga nadana przekazom w 

serwisie (np. czy na pierwszych 

miejscach umieszczono ważne 

informacje krajowe, czy też inne?); 

2=pierwszy news na ważny i 

aktualny temat krajowy (nagłe 

dramatyczne zdarzenie, polityka, 

gospodarka) lub zagraniczny 

(dramatyczne zdarzenie), 

pierwsze cztery newsy (TV) lub 

dwa (PR) na temat 

najważniejszych kwestii danego 

dnia; 1=pierwszy news na ważny 

temat zagraniczny, pierwsze 

cztery newsy na temat 

najważniejszych kwestii danego 

dnia; 0=else 

2 

c) Zróżnicowany dobór tematów 

przekazów ze względu na: geografię 

(świat-kraj-region) oraz opcję 

polityczną; 

2=informacje zróżnicowane 

geograficznie i politycznie; 

1=zróżnicowanie geograficzne, 

wyraźna przewaga informacji na 

temat jednej opcji politycznej; 

0=else 

1,5 

d) Zachowanie proporcji w zakresie: 

tematów (światowych, krajowych i 

regionalnych); 

1=prawidłowe proporcje czasowe 

obecności tematów światowych, 

krajowych i regionalnych; 0=else 

1 

e) Zrównoważony udział przedstawicieli 

partii politycznych; 

2=zachowana równowaga udziału 

przedstawicieli strony rządzącej i 

opozycji; 1=przedstawiciele 

jednej ze stron w nieznacznej 

przewadze; 0=obecni 

przedstawiciele wyłącznie jednej 

partii politycznej 

1,5 

f) Zrównoważony podział czasu 

poświęcony poszczególnym 

przekazom; 

2=tematy zajmują czas według 

ważności; 1=nadmiernie 

rozszerzony jeden z newsów; 

0=kilka newsów nadmiernie 

1,5 
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rozszerzonych lub skróconych  

g) Obecność lub brak przekazów 

mieszczących się w kategorii 

„infotainment”;  

2=brak materiałów 

infotainmentowych; 1=jeden 

materiał o nieznacznym 

zabarwieniu infotainmentowym w 

wydaniu weekendowym; 

0=obecne materiały 

infotainmentowe 

1 

h) Obecność lub brak forszpanu 

(zapowiedzi) przed rozpoczęciem 

serwisu/dziennika; 

2=jasne zapowiedzi (zajawki) 

kilku najważniejszych tematów; 

1=obecne zapowiedzi ale 

niepoprawnie lub nieczytelnie 

sformułowane; 0=brak forszpanu 

0,5 

i) Neutralność czytającego wiadomości 

(brak emocjonalnego stosunku do 

czytanych przekazów, m.in. poprzez 

stosowanie jednolitej tonacji głosu, a 

w przypadku telewizji neutralność w 

zakresie gestu, mimiki twarzy, 

niefaworyzowanie żadnego z 

przekazów poprzez okazywanie 

przychylności/życzliwości, afirmacji 

lub krytyki); 

2=zrównoważona tonacja głosu i 

poziom emocji prowadzącego; 

1=neutralność w tonacji, 

emocjonalność gestów i mimiki 

lub odwrotnie; 0=nadmierna 

afirmacja lub negacja 

prezentowanych w materiale 

stanowisk 

2 

j) Brak neutralności czytającego (m.in. 

obecność słów i zwrotów 

nacechowanych); 

2=brak słownictwa 

nacechowanego; 1=pojedyncze 

słowa lub zwroty nacechowane w 

tekstach prowadzącego; 

0=nadmierna obecność słów 

nacechowanych 

2 
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k) Wyraźne oddzielenie informacji od 

komentarza oraz przytaczanie źródeł 

przekazywanych informacji;  

2=w pełni respektowane 

oddzielanie informacji od 

komentarza oraz poprawne 

przywoływanie wiarygodnych 

źródeł informacji; 1=oddzielanie 

informacji od komentarza ale 

błędy lub braki we wskazaniu 

źródła informacji albo 

niewiarygodne źródło informacji; 

0=uchybienie rażące jednemu 

lub obu zasadom rzetelnego 

dziennikarstwa 

2 

l) Zawartość informacji własnych 

(własne wywiady lub uzyskane 

wypowiedzi, własne źródła 

informacji, relacje korespondentów z 

terenu i z zagranicy) 

2=więcej niż jeden news w 

znacznej mierze oparty o własne 

wiarygodne źródła informacji 

(setki, wywiady, relacje 

korespondentów); 1=jeden news 

z przywołaniem własnego źródła 

informacji; 0=brak własnych 

źródeł informacji 

1,5 

m) Jakość techniczna audycji 

(słyszalność nagrań, równy poziom 

dźwięku, brak hałasu lub nadmiaru 

głosów z tła) 

2=doskonała jakość edytorska 

audycji (dźwięk, obraz, 

kadrowanie, montaż, obudowa 

graficzna); 1=wystarczająca 

jakość edytorska; 0=błędy 

techniczne 

1,5 

n) Współczynnik przystępności 

językowej, liczony według polskiego 

odpowiednika indeksu mglistości 

Roberta Gunninga – FOG-PL(A) 

2=wartość FOG od 7 do 12; 

1=wartość FOG od 13 do 15; 

0=wartość FOG powyżej 15 

1 

 

 

 

Kodowanie wskaźników jakości audycji publicystycznych 

 

Wskaźniki według kategorii Kodowanie Waga 
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indeksu 

a) Liczba tematów w jednym wydaniu 

audycji; 

2=optymalna liczba tematów w 

audycji lub aspektów jednego 

tematu; 1=poprawna liczba 

tematów z nadmiernie 

rozbudowanym jednym z nich; 

0=zbyt mała liczba tematów  

1 

b) Różnorodność tematyczna audycji 

(polityka, sprawy społeczne, 

gospodarcze, ekonomiczne, 

krajowe, zagraniczne, etc.); 

2=zróżnicowanie tematyczne; 

1=jeden temat dominujący z 

wieloma wyraźnie wyróżnionymi 

aspektami; 0=jeden temat 

omawiany jednoaspektowo  

1 

c) Wyważenie tematów (zachowanie 

proporcji czasowych dla 

realizowanych tematów, w 

zależności od ich rangi); 

2=proporcje czasu poświęconego 

na poszczególne tematy (aspekty) 

właściwie dobrane do ich rangi; 

1=nadmierny czas poświęcony 

jednemu z tematów (aspektów); 

0=proporcje czasu na 

poszczególne tematy (aspekty) 

zaburzone 

1,5 

d) Właściwy dobór uczestników 

audycji – obecność ekspertów w 

danej dziedzinie, zachowanie 

pluralizmu w doborze 

przedstawicieli partii politycznych;  

2=pluralizm w doborze 

uczestników audycji lub 

uzasadniona charakterem audycji 

obecność jednego przedstawiciela 

partii politycznych; 1=uczestnicy 

lub uczestnik audycji nie jest 

politykiem (ekspert); 

0=nieuzasadniony brak pluralizmu 

w doborze gości 

1,5 

e) Neutralny sposób przedstawienia 

uczestników audycji (bez 

faworyzowania/krytyki 

kogokolwiek); 

1=przedstawienie jednolite; 

0=przedstawianie z komentarzem 

lub złośliwością 

2 

f) Zachowanie proporcji czasowych w 

zakresie wypowiedzi uczestników; 

1=proporcje czasu wypowiedzi 

rozłożone równomiernie; 

0=wyraźna przewaga czasu 

trwania wypowiedzi jednej z 

2 
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obecnych stron 

g) Zachowanie przez prowadzącego 

roli moderatora dyskusji;  

2= pytania o fakty i o opinie, 

rzeczowe komentarze; 

1=zadawanie wyłącznie pytań o 

opinie; 0=nadmierna aktywność, 

niepotrzebne komentarze;  

2 

h) Niewłaściwe zachowania 

prowadzącego – stawianie się w 

roli uczestnika dyskusji, 

emocjonalność wypowiedzi 

(używanie słów i zwrotów 

nacechowanych), przerywanie 

wypowiedzi innym uczestnikom;  

2=zrównoważona tonacja głosu i 

poziom emocji prowadzącego, 

nieliczne słowa nacechowane; 

1=dostrzegalna w głosie 

życzliwość wobec któregoś z 

prezentowanych stanowisk; 

0=nieuzasadnione zróżnicowanie 

tonu i emocjonalności głosu 

prowadzącego, nadmierna 

afirmacja lub negacja 

prezentowanych w materiale 

stanowisk 

2 

i) Poprawność językowa 

prowadzącego (używanie 

poprawnych form wypowiedzi, 

wyważony styl języka, błędy, 

jąkanie się, powtórzenia, 

nieartykułowane dźwięki, 

niewyraźna mowa) 

2=bezbłędny język prowadzącego, 

poprawna wymowa i styl; 

1=nieliczne błędy językowe; 

0=błędy, jąkanie się, powtórzenia, 

nieartykułowane dźwięki, 

niewyraźna mowa 

1,5 

j) Kompetencje kompozycyjne 

(umiejętna kontrola tempa i 

potoczystości audycji, metody 

kontrolowania dynamiki dyskusji, 

panowanie nad proporcjami części 

składowych audycji, umieszczenie 

audycji w kontekście ramówki – 

zapowiedzi, blocking i stripping). 

Czynnik ten stanowi uzupełnienie 

punktu „g)” arkusza oceny 

2=opanowana kontrola tempa 

audycji, jej struktury, proporcji 

czasowych, odniesienia do innych 

elementów ramówki programu; 

1=nieliczne błędy w kontroli 

kompozycji audycji; 0=brak 

kompetencji kompozycyjnych, 

nieumiejętne prowadzenie audycji 

1,5 
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k) Obraz audycji na stronie 

internetowej stacji. 

2=wyczerpujące i szybko 

zamieszczone informacje o audycji 

na stronie internetowej nadawcy, 

czytelny dostęp do tych informacji 

i do zapisu samej audycji; 1= 

obecne informacje o audycji na 

stronie internetowej, ale niepełne i 

trudne do znalezienia; 0=brak 

informacji o audycji na stronie 

nadawcy 

1 

 

Rangi (wagi wskaźników) zostały nadane w efekcie badania 

fokusowego przeprowadzonego z udziałem grupy ekspertów z dziedziny 

medioznawstwa odpowiedzialnych za kontrolę jakości przeprowadzonego 

monitoringu. Uzyskane skalowania dwóch zestawów czynników oceny 

jakości (dla audycji informacyjnych i publicystycznych) dokonane przez 

ośmioro sędziów kompetentnych poddane zostały analizie zgodności. 

Zastosowana została metoda liczenia miary zgodności Alfa Krippendorfa. 

Uzyskany został satysfakcjonujący wynik pozwalający przyjąć nadanie wag 

czynnikom za uzgodnione. Wynik tego uzgodnienia zawiera się w trzeciej 

kolumnie powyższych tabel. 

Przeprowadzone zostało następnie badanie spójności ocen sędziów 

kompetentnych w odniesieniu do kilku wybranych audycji pilotażowych 

(informacyjnych i publicystycznych). Na części z tych audycji dokonano 

oceny w parach sędziów oceniających, poprzez zastosowanie triangulacji. 

Wszystkie te testy wykazały zasadniczą spójność kodowania a zatem 

zgodność sędziów kompetentnych także w tym zakresie. 

Algorytm obliczania „współczynnika obiektywizmu” WOI (A) wyrażany 

był procentowo, przy przyjęciu za 100% maksymalnych możliwych ocen 

do uzyskania w każdej skali. W celach ilustracyjnych, bardziej niż 

interpretacyjnych, autorzy badania posłużyli się słowną interpretacją 

wyniku procentowego, przyjmując, że ocena powyżej 90% może być 

uznana za „bardzo wysoką”, od 80% do 90% za „wysoką”, od 70% do 
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80% za „niezbyt wysoką” a poniżej 70% za „niską”. Współczynnik WOI 

(A), jako wielkość liczbowa, służyła także w określeniu średnich wyników 

dla poszczególnych prowadzących audycje bądź czytających serwisy 

informacyjne, a następnie dla poszczególnych audycji osobno i 

sumarycznie dla obu głównych kategorii audycji. 

 

Badana próba 

 

Jednostką podlegającą analizie jakościowej była pojedyncza audycja, 

w wypadku audycji informacyjnych zwykle składająca się z szeregu 

newsów (wydzielonych informacji, w terminologii zleceniodawcy 

nazywanych „przekazami”). Ze względu na charakter i cel analizy ocenie 

nie podlegały pojedyncze newsy (elementy składowe audycji 

informacyjnych) z osobna, zatem wnioski z analizy jakościowej w 

mniejszym stopniu dotyczą pracy autorów pojedynczych „przekazów” 

(reporterów, researcherów, operatorów, montażystów), a w większym 

wydawców i redaktorów audycji i, w stopniu najwyższym, lektorów 

(„anchorów”, gospodarzy programu, czytających). W wypadku audycji 

publicystycznych ocena jakościowa nie dotyczy zachowania gości, 

zaproszonych uczestników, skupia się natomiast na pracy gospodarzy 

audycji i, w mniejszym stopniu, ich redaktorów i wydawców.  

Do zanalizowania jakościowego badanych prób tygodniowych 

programu wybrano następujące audycje informacyjne: Serwis 

informacyjny, Skrót wiadomości, Serwis ekonomiczny 

(Wiadomości ekonomiczne) a także audycja umieszczona w planie 

finansowo-programowym w kategorii Informacja Tydzień w parlamencie 

(oceniona jakościowo, ze względu na jej charakter, według kryteriów 

przypisanych audycjom publicystycznym).  

Pozostałe audycje informacyjne są serwisami specjalistycznymi 

(pogoda, sytuacja na drogach, wydarzenia sportowe) i choć oczywiście 

wspierają misję informacyjną i edukacyjną nadawcy publicznego, nie 

stanowią o pluralizmie, bezstronności, niezależności i wyważeniu.  
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Według zestawu parametrów oceny jakości z punktu widzenia 

wypełniania misji określonej w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 

1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U.2016.639 ze zmianami) zostały 

zbadane następujące audycje publicystyczne: Gość po ósmej, Słuchasz 

i wiesz (Puls miasta i regionu), Tacy sami, Czas seniorów.  

 

Metodologia sumarycznej oceny jakościowej audycji informacyjnych i 

publicystycznych 

 

Poza wieloczynnikową opisową analizą poszczególnych audycji, 

zawartą w części B raportu, podsumowane zostały uwagi zawarte w tych 

szczegółowych analizach dotyczące w szczególności: 

 

W wypadku audycji informacyjnych: 

 

Obszaru geograficznego najczęściej obecnego w przekazie 

informacyjnym nadawcy. 

Najczęściej pojawiającej się tematyki i ewentualnych dysproporcji w 

nadanych tej tematyce rangach (miejsce w audycji, czas poświęcony). 

Gatekeepingu – obecności najważniejszych kwestii i ich atrybutów, 

kolejności ich umieszczenia w serwisie. 

Źródła inspiracji newsa i jego aktualności. 

Stopnia uramowienia przekazu (jednostronność lub wielostronność 

przekazu). 

Stopnia złożoności poszczególnych newsów (zrozumiałość całości 

przekazu, logika poszczególnych elementów newsa – setki, voice-over, 

komentarze z offu, stand-upy, wprowadzenia prowadzącego). 

Ogólnej oceny tempa i konstrukcji audycji (liczba newsów, proporcje 

czasu, dyscyplina w czasie rozpoczęcia i zakończenia, poprawności 

forszpanów). 
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Formy przekazu (wiadomość czytana, relacja reporterska, relacja 

reporterska z setkami, relacja live, materiał archiwalny, felieton filmowy, 

impresja). 

Stopnia samodzielności w przygotowywaniu serwisów informacyjnych 

(udział materiałów i relacji własnych). 

Szerokości źródeł informacji – liczby korespondentów w terenie, liczby 

korespondentów z kraju i z zagranicy, informacje z mediów 

społecznościowych. 

Bezstronności w prezentowanych opiniach (proporcje udziału 

ewentualnych stron politycznych, obecność lub brak pozawerbalnych 

sugestii obrazem lub dźwiękiem, obecność ocen wartościujących w 

tekstach offu). 

Zachowania podstawowych reguł dziennikarstwa informacyjnego 

(zasada oddzielania komentarza od informacji, poprawne przytaczanie 

źródeł informacji, prezentacja faktów, ich przyczyn i skutków). 

Neutralności w czytaniu wiadomości (pod względem tonu, emocji, 

tempa). 

Poprawności językowej i poziomu przystępności przekazu. 

Oprawy graficznej i wizualnej (w wypadku programu telewizyjnego – 

infografiki, belki, animacje). 

Zdarzających się błędów konstrukcyjnych i technicznych. 

 

W wypadku audycji publicystycznych: 

 

Staranności kompozycyjnej prowadzącego lub prowadzących 

(zapowiedź i prezentacja uczestników, liczba przerwań i dopowiedzeń, 

kontrola tempa i proporcji tematów i pojedynczych wypowiedzi). 

Zrównoważonego podziału czasu audycji (pomiędzy uczestników, 

pomiędzy tematy i ich aspekty). 

Neutralności i bezstronności prowadzącego (w doborze tematów, 

doborze uczestników, w tonie wypowiedzi, obecności emocji). 
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Poprawności warsztatowej (kompetentne zadawanie pytań, unikanie 

komentarza, pytanie o fakty i opinie). 

Poprawności językowej w zakresie wymowy, formy wypowiedzi, mowy 

ciała, intonacji). 

Obecności zapisu audycji i jej obrazu na stronie internetowej nadawcy. 

Wskazane zostały też walory i niedostatki, mocne i słabe strony całości 

programu w realizacji zadań ustawowych i planów programowych. 

 

A. Struktura gatunkowa programu 
 

Tabela 1. Udział godzinowy i procentowy poszczególnych kategorii 

audycji (zgodnie z art. 21, ust. 1 ustawy o rtv) w tygodniowym czasie 

nadawania.  

           

Kategorie audycji        
 Łączny 

czas 

Udział 

czasu 

audycji w  

programie 

(%) 

Czas 

trwania 

tematyki 

regionalnej 

(wyłącznie 

SŁOWO) 

Udział 

tematyki 

regionalnej 

(%) 

Czas 

trwania 

warstwy 

słownej 

Udział 

słowa 

(%) 

Czas 

trwania 

wastwy 

muzycznej 

Udział 

muzyki 

(%) 

Czas 

trwania 

premier 

Udział 

premier 

(%) 

Czas 

trwania 

powtórek 

Udział powtórek 

(%) 

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

INFORMACJA 
13:51:02 8% 06:04:10 3,61% 13:51:02 8% 

    
13:51:02 8% 

00:00:00 0% 

PUBLICYSTYKA 
09:18:03 5,54% 04:16:49 2,55% 09:18:03 5,54% 

    
9:18:03 5,54% 

00:00:00 0% 

KULTURA 
30:09:40 17,95% 01:52:23 1,11% 09:30:03 5,66% 20:39:37 12,30% 

5:31:21 
17,57% 00:38:19 0,38% 

EDUKACJA 
42:59:06 25,59% 01:35:57 0,95% 10:59:12 6,54% 31:59:54 19,05% 18:33:33 25,33% 00:25:33 

0,3% 

SPORT 
02:52:05 1,71% 0:47:14 0,47% 02:52:05 1,71% 

    
2:52:05 1,71% 

00:00:00 0% 

ROZRYWKA 
65:06:20 38,75% 00:00:00 

0% 
0:59:22 0,59% 64:06:58 38,16% 17:06:20 38,75% 

00:00:00 0% 

Ogłoszenia nadawcy 
00:00:00 

0%                     

Autopromocja  
0:41:34 0,41% 

                    

Reklama 
3:02:10 1,81% 

                    

Razem  168:00:00 100,00% 14:36:33 8,70% 47:29:47 28,27% 116:46:29 69,51% 163:12:24 97,15% 1:03:52 0,63% 

W tym:                         

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym 

odbiorców 
0:22:10 

0,2%                 

Audycje dla mniejszości narodowych i etnicznych 

oraz dla społeczności posługujących się językiem 

regionalnym, tworzone w językach tych mniejszości 

i społeczności. 

0:00:00 0:00:00                 
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Wykres I. Udział procentowy poszczególnych kategorii i innych 

elementów programu (autopromocja, reklama).  

 

 

 

Wykres II. Udział procentowy słowa, muzyki, reklamy i autopromocji. 

 

 

 

 

 

Wykres III. Udział procentowy treści regionalnych. 

8% 5,54% 

17,95% 

25,59% 

1,71% 

38,75% 

0,41% 
1,81% 

Informacje Publicystyka Kultura Edukacja Sport Rozrywka Autopromocja Reklama

28,27% 

69,51% 

1,81% 0,41% 

Słowo Muzyka Reklama (z telesprzedażą) Autopromocja (z ogłoszeniami nadawcy)
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8,70% 
2,00% 

89,30% 

Treści dotyczące regionu Reklama + autopromocja Pozostałe
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B. Opis zawartości programu 
 

 

INFORMACJA 
  

a)  Informacje prezentujące różnorodność wydarzeń w regionie - tj. dzienniki regionalne, 

regionalna część dzienników ogólnych i inne audycje informacyjne dot. regionu   (z 

wyłączeniem odrębnych serwisów kulturalnych i sportowych) 

 

Tytuł/nazwa audycji; Serwis informacyjny 

 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07 

06:00:00, 07:00:00, 08:00:03, 09:00:05, 

10:00:00, 11:00:00, 12:00:00, 13:00:00, 

14:00:00, 15:00:00, 16:00:00, 17:00:00, 

18:00:00, 19:00:00, 19:59:55, 21:00:00, 

21:59:50.23:00:00 

11.07 

06:00:00, 07:00:00, 08:00:03, 09:00:00, 

10:00:00, 11:00:00, 12:00:00, 13:00:00, 

14:00:00, 15:00:00, 16:00:00, 17:00:00, 

18:00:00, 19:00:00, 20:00:00, 21:00:00, 

22:00:00.23:00:00 

12.07 

06:00:00, 07:00:00, 08:00:03, 09:00:00, 

10:00:00, 11:00:00, 12:00:00, 13:00:00, 

14:00:00, 15:00:00, 16:00:00, 17:00:00, 

18:00:00, 19:00:00, 20:00:00, 21:00:00, 

22:00:00.23:00:00 

13.07 

06:00:00, 07:00:00, 08:00:03, 09:00:00, 

10:00:00, 11:00:00, 12:00:00, 13:00:00, 

14:00:00, 15:00:00, 16:00:00, 17:00:00, 

18:00:00, 19:00:00, 20:00:00, 21:00:00, 

22:00:00.23:00:00 

14.07 

06:00:00, 07:00:00, 08:00:03, 09:00:00, 
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10:00:00, 11:00:00, 12:00:00, 13:00:00, 

14:00:00, 15:00:00, 16:00:00, 17:00:00, 

18:00:00, 19:00:00, 20:00:00, 21:00:00, 

22:00:00.23:00:00 

15.07 

06:00:00, 07:00:00, 08:00:03, 09:00:00, 

10:00:00, 11:00:00, 12:00:00, 13:00:00, 

14:00:00, 15:00:00, 16:00:00, 17:00:00, 

18:00:00, 19:00:00, 20:00:00, 21:00:00, 

22:00:00.23:00:00 

16.07 

06:00:00, 07:00:00, 08:00:03, 09:00:00, 

10:00:00, 11:00:00, 12:00:00, 13:00:00, 

14:00:00, 15:00:00, 16:00:00, 17:00:00, 

18:00:00, 19:00:00, 20:00:00, 21:00:00, 

22:00:00.23:00:00 

 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:04:16/00:04:16 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

9:38:03/9:38:03 

 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

03:30:25/03:30:25 

 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym 

Audycja obecna w planie programowym 

Krótka charakterystyka  Wiadomości dotyczące polityki, 

ekonomii, gospodarki, oraz tematy 

społeczne. 

 

Ocena jakościowa 

Poniedziałek, 10 lipca 2017 

Godzina 06:00:00 
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Prowadzący Marcin Mendelbaum 

Tematy newsów 

Areszt dla podejrzanego o zabójstwo w 

Częstochowie (wypowiedź rzecznika policji); 
Akcja "One Contact" w Łodzi (wypowiedź 

organizatorów, uczestników); Pożar w Londynie 
udało się ugasić; Na liście UNESCO już 15 

zabytków, ostatnio wpisane Tarnowskie Góry 
(wypowiedź wicepremiera Glińskiego); 

Mieszkaniec Stalowej Woli pobił rekord w 

głębokości nurkowania w jeziorze Garda. 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Brak równowagi (minister rządu) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Brak źródła informacji z zagranicy 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 82,05% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 07:00:00 

Prowadzący Marcin Mendelbaum 

Tematy newsów 

Po raz pierwszy przez Łódź będzie przejeżdżał 

Pendolino, do 10 sierpnia, z powodu remontu 
CMK; Brak chętnych na zakup byłego więzienia w 

Łęczycy (wypowiedź eksperta); NYT pisze o 
najstarszym synu Donalda Trumpa - info o 

spotkaniu z politykami i prawnikami rosyjskimi, 

info zdementowane; W Bielsku Białej odbyło się 
oficjalne przedstawienie małego fiata dla Toma 

Hanksa (relacja dźwiękowa) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróznicowane  

d) Proporcja tematów Własciwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 
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f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Element w ostatnim newsie 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawna 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 85,90% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 08:00:00 

Prowadzący Marcin Mendelbaum 

Tematy newsów 

Ostrzeżenie przed burzami w Polsce, komunikat 
IMGW; w Zgierzu zatrzymany włamywacz do 

kościoła (wypowiedź proboszcza); uczestnicy 

miesięcznic smoleńskich mają pełne prawo do 
demonstracji a uczestnicy kontrmanifestacji 

łamią prawo; zapowiedź gościa Radia Łódź (posła 
PiS) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowanie niewystarczające 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Brak równowagi (wypowiedź jednej strony) 

f) Równowaga czasowa Nie zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawnie podane źródła  

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Niepoprawna – zła jakość nagrania proboszcza 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 70,51% 

  Niezbyt wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 09:00:05 

Prowadzący Marcin Mendelbaum 
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Tematy newsów 

IMiGW rozszerza ostrzeżenie przed burzami i 

gradem; Za godzinę zatrzyma się w Łodzi pociąg 
Pendolino, z powodu remontu CMK; Kukiz’15 

chce wprowadzić przepis zakazujący promocji 

banderyzmu, wypowiedź jednego z posłów 
Kukiz’15; Posiedzenie niejawne Komisji 

Reprywatyzacyjnej w Warszawie (wypowiedź 
Patryka Jakiego – PiS); smartfon i laptop 

używane coraz częściej na wakacjach 
(wypowiedzi urlopowiczów i eksperta) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowanie wystarczające  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Równowaga (wypowiedź dwóch stron) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawnie podane źródła  

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 96,15% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 10:00:00 

Prowadzący Marcin Mendelbaum 

Tematy newsów 

Opozycja dąży do zakłócenia miesięcznic 
smoleńskich (wypowiedź posła PiS – porannego 

gościa radia, wypowiedź poseł Lubnauer – 
Nowoczesna), manifestacja i kontrmanifestacja; 

w Chojnej w Wielkopolskiej poważny wypadek z 
ofiarami; nie ma chętnych na zakup byłego 

więzienia w Łęczycy (wypowiedź mieszkańców) 

a) Liczba newsów 3, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowanie niewystarczające  

d) Proporcja tematów 
Niewłaściwa proporcja, zbyt rozbudowany news 
pierwszy 

e) Zrównoważenie Równowaga (wypowiedź dwóch stron) 
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f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawnie podane źródła  

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 83,33% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 11:00:00 

Prowadzący Marcin Mendelbaum 

Tematy newsów 

Poważny wypadek koło Ozorkowa na A2, 

zablokowana jezdnia; Pendolino zatrzymuje się w 
Łodzi z powodu remontu CMK (wypowiedź 

polityków PO – pomysłodawców); CBŚ rozbiło w 

mazowieckim laboratorium produkcji 
amfetaminy; turecki minister gospodarki nie 

wpuszczony do Austrii ze względów 
bezpieczeństwa, miał wziąć udział w 

manifestacji; przewodniczący Tagianni 
wypowiedział się o zagrożeniu bezpieczeństwa 

Włoch ze względu na duża liczbę imigrantów; 
pierwsze grzyby w lasach łódzkich (wypowiedź 

znawcy grzybów, sonda uliczna z targowiska) 

a) Liczba newsów 5, Optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowanie wystarczające  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie 

Równowaga zachwiana (wypowiedź jedynie 

polityków PO) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawnie podane źródła  

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 96,15% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 12:00:03 

Prowadzący Jarosław Manowski 

Tematy newsów 

Na autostradzie A2 zderzenie dwóch aut, 
utrudnienia na jezdniach; ponad 140 mln zł trafi 

do łódzkich szpitali – konkurs ze środków 
wojewódzkich (wypowiedź przedstawiciela 

Urzędu Marszałkowskiego oraz jednego z 

dyrektorów szpitali); w Białymstoku znaleziono 
kolejny niewybuch; Zofia Romaszewska 

przekonuje o dużej wolności prowadzenia 
demonstracji – list do Amnesty International 

(wypowiedź Zofii Romaszewskiej); w 20 rocznicę 
powodzi rozbudowa ochrony w starostwie 

kłodzkim 

a) Liczba newsów 4, poprawna minimalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowanie wystarczające  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie 

Równowaga zachwiana (wypowiedź jedynie 

jednej strony) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawnie podane źródła  

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 84,62% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 13:00:04 

Prowadzący Jarosław Manowski 

Tematy newsów 

Tester bloger opowie internautom co można robić 
w Łodzi (wypowiedź blogera, Łódzkie Centrum 

Wydarzeń – wypowiedź przedstawicielki); 
Zakopane niesłusznie pobiera podatek 

klimatyczny – decyzja sądu, zapowiedziane 
odwołanie; D. Trump wycofał się z utworzenia 

wspólnej jednostki z Rosja w walce z cyber-
przestępcami (korespondencja Rafała Motriuka – 

PR); zablokowanie kont bankowych podejrzanych 
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o terroryzm w Belgii 

a) Liczba newsów 4, poprawna minimalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowanie wystarczające  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Równowaga zachowana 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawnie podane źródła  

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Wadliwe nagranie z konferencji prasowej blogera 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 89,74% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 14:00:03 

Prowadzący Jarosław Manowski 

Tematy newsów 

Krewni ofiar smoleńskich apelują o niezakłócanie 
przemarszu w czasie miesięcznicy (wypowiedź 

jednego z uczestników, wypowiedź posłanki 

Lubnauer); Zakopane niesłusznie pobiera 
podatek klimatyczny – decyzja sądu w Krakowie, 

zapowiedziane odwołanie (wypowiedź skarżącego 
oraz prawnika strony miejskiej); PKP PLK 

zaczyna remont CMK, wypowiedź przedstawiciela 
kolei; mazowieccy policjanci rozbili laboratorium 

produkcji amfetaminy 

a) Liczba newsów 4, poprawna minimalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowanie wystarczające  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie 

Równowaga zachowana (wypowiedź dwóch 

stron) 
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f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawnie podane źródła  

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 93,59% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 15:00:00 

Prowadzący Jarosław Manowski 

Tematy newsów 

EC1 otrzymało 85 mln złotych na działalność 

kulturalną (wypowiedź dyrektora); urząd 
marszałkowski wybrał projekty remontów szpitali 

(wypowiedź wicemarszałka oraz jednego z 

dyrektorów szpitali); komisja reprywatyzacyjna 
unieważniła decyzję prywatyzacyjną wobec 

działek przy Twardej; większość grup 
europejskich chce zagwarantować prawa 

przyjezdnych do Wielkiej Brytanii po Brexicie 
(korespondencja Beaty Płomeckiej z Brukseli) 

a) Liczba newsów 4, poprawna minimalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowanie wystarczające  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Równowaga zachowana  

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawnie podane źródła  

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 93,59% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 16:00:00 

Prowadzący Jarosław Manowski 
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Tematy newsów 

Spółka prowadząca restaurację na EXPO w 

Kazachstanie skarży się na miasto (prezes firmy 
w wypowiedzi); artystycznie wykonane przejścia 

dla pieszych w mieście w wyniku konkursu na 

budżet obywatelski (wypowiedź artysty); 
program koncertów LDZ Alternatywa (wypowiedź 

kuratora serii koncertów); NRL apeluje o 
wprowadzenie obowiązku przedstawiania w 

szkołach zaświadczeń zaszczepienia dzieci 
(wypowiedź z NRL) 

a) Liczba newsów 4, poprawna minimalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowanie wystarczające  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Równowaga zachowana  

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawnie podane źródła  

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 93,59% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 17:00:00 

Prowadzący Jarosław Manowski 

Tematy newsów 

EC1 w Łodzi otrzymało 85 mln złotych na 

działalność kulturalną (relacja własna, wypowiedź 

dyrektora, wypowiedź prezes); związkowcy z 
DPS w łódzkim domagają się podwyżek (relacja 

własna, wypowiedź urzędników i związkowców); 
za znieważenie i straszenie kontrolera biletów – 

wyrok sądowy (wypowiedź urzędnika); tester 
bloger Adam Lewandowski opowie internautom 

co można robić w Łodzi (wypowiedź blogera) 

a) Liczba newsów 4, poprawna minimalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowanie wystarczające  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Równowaga zachowana  

f) Równowaga czasowa Zachowana 
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g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawnie podane źródła  

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna 
Zła jakość nagrania z konferencji prasowej 
blogera 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 89,74% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 18:00:00 

Prowadzący Beata Janowska 

Tematy newsów 

Urząd marszałkowski wybrał projekty remontów 
szpitali w Łodzi (wypowiedź wicemarszałka oraz 

jednego z dyrektorów szpitali); sejm zajmie się 
funduszem dróg samorządowych z opłaty 

paliwowej (wiceminister infrastruktury 
Smoliński); obywatelski projekt ustawy 

łagodzącej prawo aborcyjne (wypowiedź 

organizatorki z organizacji Łódzkie Dziewuchy 
Dziewuchom); BOR zwróciło się do stołecznej 

komendy policji o pomoc przed miesięcznicą 
smoleńską 

a) Liczba newsów 4, poprawna minimalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowanie niewystarczające  

d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 

e) Zrównoważenie 
Równowaga nie zachowana (wypowiedź jednej 
strony) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawnie podane źródła  

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 80,77% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 19:00:00 

Prowadzący Beata Janowska 

Tematy newsów 

Spółka prowadząca restaurację na EXPO w 
Kazachstanie skarży się na miasto (wiceprezes 

firmy w wypowiedzi, informacja o wypowiedzi 
przedstawiciela miasta); Uniejów ma nowe 

miasto partnerskie (wypowiedź wójta, wypowiedź 

burmistrza miasta włoskiego); osadzeni w 
Piotrkowskim areszcie śledczym biorą udział w 

systemie pracy w więzieniu (wypowiedź 
osadzonych, wypowiedź rzecznika jednostki) 

a) Liczba newsów 3, mała liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowanie wystarczające  

d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Równowaga zachowana  

f) Równowaga czasowa Nie zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawnie podane źródła  

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 82,05% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 20:00:00 

Prowadzący Beata Janowska 

Tematy newsów 

Autostrada A2 zablokowana po wypadku (flesz); 
EC1 w Łodzi otrzymało 85 mln złotych na 

działalność kulturalną (relacja własna, wypowiedź 

dyrektora, wypowiedź kierownik wydziału 
rozwoju); możliwość kupienia biletu do ZOO 

online (wypowiedź dyrektora); europosłowie 
domagają się zaostrzenia wytycznych do 

negocjacji z Rosja w sprawie Nordstream 2 
(korespondencja Beaty Płomeckiej z Brukseli, 

wypowiedź Jerzego Buzka 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowanie wystarczające  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
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e) Zrównoważenie 

Równowaga nie zachowana (wypowiedź jednej 

strony) 

f) Równowaga czasowa Nie zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawnie podane źródła  

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 88,46% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 21:00:00 

Prowadzący Beata Janowska 

Tematy newsów 

Ograniczenia ruchu po kolejnym wypadku na A2 
(flesz); wieczorne obchody miesięcznicy 

smoleńskiej i kontrmanifestacja (fragment homilii 
z poprzedzającej marsz mszy świętej); NIL 

uważa, że konieczne jest wprowadzenie 
obowiązku zaświadczeń o zaszczepieniu dzieci w 

szkołach (wypowiedź prezesa Naczelnej Izby 
Lekarskiej); kolorowe przejścia dla pieszych w 

Łodzi powstaną pod koniec wakacji (wypowiedź 
profesora ASP) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowanie wystarczające  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Równowaga zachowana  

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawnie podane źródła  

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 94,87% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 21:59:57 

Prowadzący Beata Janowska 

Tematy newsów 

Ograniczenia ruchu po kolejnym wypadku na A2 

(flesz), możliwości objazdów; prezes PiS o 
przyszłości marszy miesięcznicy smoleńskiej 

(wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego), informacje 

o przebiegu; Mosul ostatecznie wyswobodzony z 
rąk ISIS; sąd wydał wyrok w sprawie 

znieważenia kontrolera biletów (wypowiedź 
wiceprezesa MPK Łódź); łódzkie schronisko dla 

psów zorganizowało czytanie książek przez dzieci 
dla zwierząt (rozmowa z organizatorem, relacja, 

wypowiedzi dzieci) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowanie wystarczające  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie 

Równowaga nie zachowana (wypowiedź jednej 

strony) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność 

Niepoprawnie podane źródła (brak źródła 

informacji z Iraku) 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 74,36% 

  Niezbyt wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 23:00:02 

Prowadzący Beata Janowska 

Tematy newsów 

Ograniczenia ruchu po kolejnym wypadku na A2 

(flesz), możliwości objazdów; ponad 140 mln zł 
trafi do szpitali w województwie z funduszy 

marszałkowskich (wypowiedź dyrektora szpitala); 
Rąbień – spór o płace w DPS (wypowiedź 

urzędników, związkowców, relacja własna); w 
Łódzkiej Fabryce Sztuki ruszy seria koncertów 

muzyki alternatywnej (wypowiedź kurator 
koncertów); władze Zakopanego nie rezygnują z 

opłaty klimatycznej (relacja, wypowiedzi 

sędziego i skarżącego) 
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a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowanie wystarczające  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Równowaga zachowana 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawnie podane źródła  

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 96,15% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Wtorek, 11 lipca 2017 

Godzina 06:00:05 

Prowadzący Kuba Kaleta 

Tematy newsów 

Wypadek na S8, jezdnia zablokowana; łódzkie 

centrum kultury EC1 z rekordowym 

dofinansowaniem (wypowiedź dyrektora); zapadł 
wyrok w sprawie znieważenia kontrolera biletów 

(wypowiedź wiceprezesa MPK); w Łódzkiej 
Fabryce Sztuki seria koncertów (wypowiedź 

kuratora koncertów); obchody miesięcznicy 
smoleńskiej bez większych zakłóceń (wypowiedź 

organizatora kontrmarszu, wypowiedź Jarosława 
Kaczyńskiego, relacja reportera) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Równowaga (wypowiedź dwóch stron) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Źródła określone poprawnie 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna, „zadyszka” prowadzącego 
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n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 87,18% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 07:00:00 

Prowadzący Kuba Kaleta 

Tematy newsów 

Wypadek na S8, jezdnia zablokowana, objazdy, 

wypowiedź słuchacza na temat złej regulacji 
ruchu; szpitale łódzkie dostaną dofinansowanie z 

funduszy marszałkowskich (wypowiedź 
marszałka województwa); spór zbiorowy w DPS 

(relacja reportera, wypowiedzi związkowców z 
DPS, dyrektor DPS); artystycznie pomalowane 

przejścia dla pieszych powstaną w Łodzi 
(wypowiedź plastyka)  

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie 
Równowaga (wypowiedź jednej strony ale w roli 
urzędowej) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Źródła określone poprawnie 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 93,59% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 08:00:00 

Prowadzący Kuba Kaleta 
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Tematy newsów 

Wypadek na S8, jezdnia zablokowana, objazdy; 

łódzkie centrum kultury EC1 z rekordowym 
dofinansowaniem; zapadł wyrok półrocznego 

więzienia w sprawie znieważenia kontrolera 

biletów na Radogoszczu (wypowiedź wiceprezesa 
MPK); w Łódzkiej Fabryce Sztuki seria koncertów 

(wypowiedź kuratora koncertów); zapowiedź 
rozmowy Radia Łódź 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Równowaga  

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Źródła określone poprawnie 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 96,15% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 09:00:00 

Prowadzący Kuba Kaleta 

Tematy newsów 

Wypadek na S8, jezdnia zablokowana, objazdy; 
Spółka prowadząca restaurację na EXPO w 

Kazachstanie skarży się na miasto; piotrkowski 

areszt wprowadza system prac dla osadzonych 
(wypowiedź dyrektora, osadzonych, relacja 

reporterki); bloger opowie internautom co można 
robić w Łodzi (wypowiedź blogera); 44 wnioski o 

zakłócenie porządku po obchodach miesięcznicy 
smoleńskiej (wypowiedź komendanta policji, 

wyliczenie uczestników kontrmanifestacji) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie 

Równowaga zachwiana (wyliczenie uczestników 

kontrmanifestacji) 
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f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Źródła określone poprawnie 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna 

Niepoprawna – zła jakość techniczna relacji z 

konferencji prasowej blogera 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 76,92% 

  Niezbyt wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 10:00:00 

Prowadzący Kuba Kaleta 

Tematy newsów 

Wypadek na S8, jezdnia zablokowana, objazdy, 
uwagi słuchacza; pątnicy z Piotrkowa wyruszyli 

na Jasną Górę (relacja, wypowiedzi 
uczestników); schronisko dla psów zorganizowało 

czytanie książek psom (wypowiedź organizatora i 
uczestników); przewidywania dotyczące pogody 

(wypowiedzi synoptyków, relacja reporterki) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Równowaga zachowana 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Źródła określone poprawnie 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 89,74% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 11:00:00 

Prowadzący Kuba Kaleta 
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Tematy newsów 

Wypadek na S8, jezdnia zablokowana, objazdy, 

kolejne utrudnienia w Aleksandrii; łódzkie 
centrum kultury EC1 z rekordowym 

dofinansowaniem (wypowiedź dyrektora); straż 

pożarna interweniuje usuwając skutki opadów; 
narodowy dzień pamięci mordów oddziałów UPA 

na Wołyniu na Polakach (relacja, wypowiedź 
historyka, badaczki dziejów); w katastrofie 

samolotu w Missisipi zginęło kilkanaście osób 
(korespondencja Jan Pachlowskiego z USA) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Równowaga zachowana 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Źródła określone poprawnie 

l) Własne źródła Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 100% 

  

Wybitnie wysoki współczynnik 

obiektywizmu 
 

Godzina 12:00:00 

Prowadzący Monika Czerska 

Tematy newsów 

Wypadek polskiego autokaru z dziećmi w Serbii 

(jedna ofiara śmiertelna, informacje IAR); na 
drodze 91 wypadek w Aleksandrii, utrudnienia; 

utrudnienia pod Sieradzem już od 7 godzin; 
sieradzki magistrat przygotowuje się do przyjęcia 

rodzin z Kazachstanu (wypowiedź sekretarza 
miasta); wnioski do sądu na kilkadziesiąt osób 

uczestniczących w kontrmanifestacji (wypowiedź 

min. M. Błaszczaka) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Równowaga nie zachowana 
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f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Źródła określone poprawnie 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 88,46% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 13:00:00 

Prowadzący Monika Czerska 

Tematy newsów 

Olbrzymi korek pod Sieradzem na drodze S8 

(wypowiedź z Zarządu Dróg); wypadek polskiego 
autokaru z dziećmi w Serbii (jedna ofiara 

śmiertelna, informacje IAR, wypowiedź 

przedstawicielki biura podróży); łódzcy radni PO 
wnioskują do posłów PiS o wycofanie podatku 

paliwowego (wypowiedź radnych PO, brak 
komentarza radnych PiS); władze Skaryszewa 

podpisały umowę w sprawie zakazu handlu 
końmi na rzeź 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone niepoprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 

e) Zrównoważenie 

Równowaga nie zachowana (wypowiedź jednej 
strony, przyznanie się do braku wypowiedzi 

strony drugiej) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność 

Źródła określone niepoprawnie (niesprawdzone 

informacje o skutkach projektowanej ustawy) 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 64,10% 

  Niski współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 14:00:23 

Prowadzący Monika Czerska 

Tematy newsów 

Wypadek polskiego autokaru z dziećmi w Serbii 

(jedna ofiara śmiertelna, informacje 
korespondentki, wypowiedź przedstawicielki 

biura podróży); w Zgierzu zatrzymano złodzieja 

metoda „na autostopowicza” (relacja policjantki 
ze Zgierza); wrocławska prokuratura prowadzi 

śledztwo w sprawie oszustwa „na chore dziecko” 
(informacja rzeczniczki prokuratury); piotrowska 

kuchnia na Festiwalu Smaku (informacja z 
Centrum Informacji Turystycznej) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone niepoprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Równowaga zachowana  

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Źródła określone poprawnie  

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 79,49% 

  Niezbyt wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 15:00:00 

Prowadzący Monika Czerska 

Tematy newsów 

Olbrzymi korek w okolicach Sieradza (wypowiedź 

z Dyrekcji Dróg i Autostrad); w Tomaszowie 
Mazowieckim wprowadzona Karta 

Tomaszowianina (wypowiedź prezydenta); 
narodowy dzień pamięci ofiar ludobójstwa 

oddziałów UPA na Wołyniu na Polakach (relacja, 
wypowiedź min. Macierewicza, fragment listu 

prezydenta Dudy); wypadek polskiego autokaru z 
dziećmi w Serbii (jedna ofiara śmiertelna, 

informacje korespondentki, wypowiedź 
właściciela biura podróży) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone niepoprawnie 
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c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Równowaga nie zachowana (wypowiedź ministra) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Źródła określone poprawnie  

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 89,74% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 16:00:00 

Prowadzący Monika Czerska 

Tematy newsów 

Zainteresowanie wymianą pieców w Łodzi 

(wypowiedź przedstawiciela Wydziału Ochrony 
Środowiska); sejmik województwa sądzić się 

będzie z wojewodą w sprawie powołania zarządu 
WFOŚ (wypowiedzi radnych obu stron); 

narodowy dzień pamięci ofiar ludobójstwa 
oddziałów UPA na Wołyniu na Polakach (relacja, 

wypowiedź min. Macierewicza, fragment listu 
prezydenta Dudy) 

a) Liczba newsów 3, mała liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone niepoprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie 
Równowaga nie zachowana (wypowiedź ministra, 
w temacie lokalnym równowaga zachowana) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Źródła określone poprawnie  

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 80,77% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 



45 
 

 

Godzina 17:00:00 

Prowadzący Monika Czerska 

Tematy newsów 

W Łodzi spadła liczba ciężkich zatruć dopalaczami 
(wypowiedź urzędnika); powstanie mini-

targowisko, ogłoszono konkurs na 
architektoniczny mural iluzoryczny; pątnicy z 

Piotrkowa wyruszyli do Częstochowy (relacja, 
wypowiedzi uczestników); ministerstwo cyfryzacji 

zgłasza projekt zmian w opłatach za esemesy 

premium (wypowiedź urzędnika) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone niepoprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Równowaga zachowana 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Źródła określone poprawnie  

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Słaba jakość relacji z pielgrzymki  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 82,05% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 18:00:00 

Prowadzący Marcin Mendelbaum 

Tematy newsów 

Po kontroli NFZ w Rawie Mazowieckiej zamknięta 

stacja ratownictwa medycznego (wypowiedź 
rzecznika NFZ); łódzcy radni protestują przeciw 

projektowi ustawy na podatek paliwowy 
(wypowiedź radnego PO); po wypadku w Serbii 

(relacja, wypowiedź właściciela firmy 

turystycznej); ruch bezwizowy dla Ukraińców nie 
spowodował zwiększenia ruchu na granicach 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone niepoprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
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d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie 
Równowaga nie zachowana (wypowiedź jednej 
strony) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność 

Źródła określone niepoprawnie (nieznane źródła 

informacji o skutkach wprowadzenia podatku) 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 61,54% 

  Niski współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 19:00:04 

Prowadzący Marcin Mendelbaum 

Tematy newsów 

Dwa wypadki na drogach utrudniają przejazd (S8 
i 74); trzyosobowa rodzina z Kazachstanu 

zamieszka w Sieradzu (wypowiedź sekretarza 
miasta); pracownia indywidualnych implantów w 

Bioenergoparku uzyskała najnowszą drukarkę 3D 

(wypowiedź dyrektora); narodowy dzień pamięci 
ofiar ludobójstwa oddziałów UPA na Wołyniu na 

Polakach (relacja, wypowiedź min. 
Macierewicza); w Krakowie zakończenie obrad 

komitetu UNESCO (przewodniczący sesji omawia 
efekty); grupa antyimigracyjnych działaczy z 

Francji zbiera fundusze na zakup łodzi na swoją 
działalność przeciwdziałania napływowi 

imigrantów do Europy 

a) Liczba newsów 6, zbyt duża liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie 

Równowaga nie zachowana (wypowiedź jednej 

strony) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Źródła określone niepoprawnie (nieznane źródło 
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informacji o działalności grupy z Francji) 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 74,36% 

  Niezbyt wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 20:00:05 

Prowadzący Marcin Mendelbaum 

Tematy newsów 

Tragiczny wypadek w Łodzi; ponad 400 

wniosków w Łodzi o dofinansowanie wymiany 
pieców (wypowiedź przedstawiciela Wydziału 

Ochrony Środowiska); Klub im. R. Dmowskiego 
zorganizował pikietę pod konsulatem Ukrainy z 

protestem przeciw promocji banderyzmu 

(wypowiedź działacza); USA nie potwierdzają 
informacji o śmierci przywódcy ISIS; sąd 

uniewinnił sprawców zatrucia Anny 
Walentynowicz; szef brytyjskiej dyplomacji 

wypowiada się wobec UE per „mogą sobie 
pogwizdać” (korespondencja zagraniczna Adama 

Dąbrowskiego) 

a) Liczba newsów 6, zbyt duża liczba 

b) Ranga/Waga 
Zrównoważone poprawnie, ostatnia informacja 
post-dziennikarska 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie 
Równowaga nie zachowana (wypowiedź jednej 
strony w newsie 3) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Elementy w ostatnim newsie 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Obecne w przekazie ostatnim 

k) Rzetelność 

Źródła określone poprawnie, jednak niespójność 

tłumaczenia zwrotu angielskiego w 
korespondencji i zapowiedzi 

l) Własne źródła Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 62,82% 

  Niski współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 20:59:56 
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Prowadzący Marcin Mendelbaum 

Tematy newsów 

Śmiertelny wypadek w Łodzi (wypowiedź 
policjantki); jedna ofiara wypadku autokaru w 

Serbii, dalsze szczegóły; KE chce pozwać Polskę 
do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu w 

sprawie wycinki lasów (korespondencja Beaty 

Płomeckiej z Brukseli);  z Piotrkowa wyruszyła 
pielgrzymka do Częstochowy (relacja, 

wypowiedzi uczestników)  

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Równowaga zachowana  

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Źródła określone poprawnie 

l) Własne źródła Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 

m) Jakość techniczna 

Poprawna, słabsza jakość techniczna relacji z 

Piotrkowa 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 93,59% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 21:59:55 

Prowadzący Marcin Mendelbaum 

Tematy newsów 

NFZ rozwiązał umowę z SOR w Rawie 

Mazowieckiej po kontroli (wypowiedź rzecznika 
NFZ); spór pomiędzy sejmikiem a wojewodą w 

sprawie powołania prezesa Funduszu Ochrony 
Środowiska (wypowiedź rzecznika sejmiku, 

wypowiedź radnego PiS); zakaz wstępu do lasów 
w katowickim po przejściu huraganu; dane 

demograficzne z GUS 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie 

Równowaga zachowana (wypowiedź dwóch 

stron) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 
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g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Źródła określone poprawnie 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna 
Poprawna, słabsza jakość techniczna wypowiedzi 
telefonicznej radnego 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 85,90% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 23:00:09 

Prowadzący Marcin Mendelbaum 

Tematy newsów 

Kierowca zginął w wypadku na ulicach Łodzi 
(wypowiedź policjantki z drogówki); koniec 

utrudnień na drodze S8 (flesz); z Serbii wracają 
uczestnicy wypadku autokaru w Serbii 

(wypowiedź konsula); jutro w sejmie pierwsze 
czytanie ustawy o funduszu dróg 

samorządowych, protest PO (wypowiedź 

łódzkiego radnego PO); koreański przebój 
internetowy Gangam Style zastąpiony na 

szczycie listy popularności 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie 

Równowaga nie zachowana (wypowiedź jednej ze 

stron) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Ostatni news infotainmentowy 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Źródła określone poprawnie 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 83,33% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Środa, 12 lipca 2017 
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Godzina 06:00:00 

Prowadzący Kuba Kaleta 

Tematy newsów 

440 wniosków na wymianę pieców w Łodzi 

(wypowiedź urzędnika z Wydziału Ochrony 
Środowiska); radni PO apelują do posłów PiS o 

wycofanie projektu ustawy o funduszu dróg 

samorządowych (wypowiedź radnego PO, info o 
braku opinii rządu i braku komentarza radnych 

PiS); z Serbii wracają uczestnicy wypadku w 
Serbii (rzeczniczka firmy turystycznej); pod 

koniec 2019 roku powstanie mini-targowisko, 
rusza konkurs na architektoniczny mural 

iluzoryczny (wypowiedź urzędnika) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Brak równowagi (wypowiedź jednej strony) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność 
Brak źródła informacji o skutkach podwyżek 
opłaty paliwowej 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 75,64% 

  Niezbyt wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 07:00:00 

Prowadzący Kuba Kaleta 

Tematy newsów 

Tragiczny wypadek na łódzkim Złotnie 

(wypowiedź policjantki z drogówki); spadła liczba 
ostrych zatruć dopalaczami (wypowiedź 

urzędnika z Wydziału Zdrowia); z Piotrkowa 
wyruszyła pielgrzymka do Częstochowy (relacja, 

wypowiedzi uczestników); Klub im. R. 

Dmowskiego zorganizował pikietę pod 
konsulatem Ukrainy z protestem przeciw 

promocji banderyzmu (wypowiedź działacza) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
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c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Brak równowagi (wypowiedź jednej strony) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawna 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Słaba jakość relacji z pielgrzymki 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 82,05% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 08:00:00 

Prowadzący Kuba Kaleta 

Tematy newsów 

Do urzędu miasta wpłynęły 444 wnioski o 

wymianę pieca (wypowiedź urzędnika); z Serbii 
wracają uczestnicy wypadku w Serbii 

(rzeczniczka firmy turystycznej); pod koniec 
2019 roku powstanie stylowe mini-targowisko, 

rusza konkurs na architektoniczny mural 
iluzoryczny (wypowiedź urzędnika z Biura 

Architekta Miasta); zapowiedź rozmowy porannej 
Radia Łódź 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Równowaga zachowana 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawna 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Jakość techniczna poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 93,59% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 09:00:00 

Prowadzący Kuba Kaleta 

Tematy newsów 

Po kontroli NFZ w Rawie Mazowieckiej zamknięta 
stacja ratownictwa medycznego (wypowiedź 

rzecznika NFZ); droga nr 713 wyremontuje firma 
Erbedin wybrana w przetargu; Karta 

Tomaszowianina zaplanowana (wypowiedzi w 

sondzie ulicznej); kierowca autokaru po wypadku 
w Serbii zatrzymany na 48 godzin; w sejmie 

debata nad wnioskiem o wotum nieufności wobec 
min. Jurgiela (cytat z prezesa PSL) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Równowaga nie zachowana (cytat jednej strony) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawna 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Jakość techniczna poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 84,62% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 10:00:00 

Prowadzący Kuba Kaleta 

Tematy newsów 

Nowe ustawy w sejmie, także wniosek PSL o 
wotum nieufności wobec min. Jurgiela (relacja, 

wypowiedzi posłów PiS i PSL); nie żyje Lech 

Morawski – sędzia Trybunału Konstytucyjnego; 
spór wokół wyboru prezesa FOŚ pomiędzy 

sejmikiem wojewódzkim a wojewodą (cytaty z 
wypowiedzi przedstawiciela sejmiku i radnego 

PiS); syn Trumpa tłumaczy się z kontaktów z 
rosyjskim prokuratorem (korespondencja Jana 

Pachlowskiego, wypowiedzi Trumpa jr) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
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e) Zrównoważenie 

Równowaga zachowana (cytaty dwóch stron w 

obu newsach politycznych) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawna 

l) Własne źródła Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 

m) Jakość techniczna 
Jakość techniczna poprawna – jedynie obcy 
dźwięk w czasie forszpanu 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 84,62% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 11:00:00 

Prowadzący Kuba Kaleta 

Tematy newsów 

Kierowca autokaru po wypadku w Serbii 
zatrzymany na 48 godzin; TIR wjechał w tył 

autokaru na A1 (wypowiedź policjantki); 

policjanci ruchu drogowego apelują o dokładne 
kontrolowanie stanu autobusów (wypowiedź 

policjantki); drogę nr 713 wyremontuje firma 
Erbedin wybrana w przetargu, koniec remontu w 

2020; strażacy ominęli bramki na autostradzie 
(ciekawostka na podstawie video w Internecie) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone niepoprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane (niepotrzebny soft news na końcu) 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Równowaga zachowana 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Ostatni news ciekawostkowy (bez potrzeby) 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawna 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Jakość techniczna poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 76,92% 

  Niezbyt wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 12:00:00 

Prowadzący Jarosław Manowski 

Tematy newsów 

Rocznica śmierci Grzegorza Palki – złożenie 

kwiatów (wypowiedź urzędnika miasta); 
starostwo w Sieradzu uzyska odszkodowanie za 

utrzymanie drogi ekspresowej; poseł Bogdan 
Rzońca (PiS) o projekcie ustawy drogowej 

(wypowiedź posła); nie żyje Lech Morawski – 
sędzia Trybunału Konstytucyjnego (wspomnienie 

sędzi Przyłębskiej) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie 

Równowaga nie zachowana (wypowiedź jednej ze 

stron) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawna 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Zła jakość techniczna nagrania z sejmu  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 78,21% 

  Niezbyt wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 13:00:00 

Prowadzący Jarosław Manowski 

Tematy newsów 

Droga nr 43 zablokowana w kierunku 
Częstochowy; sejm o projekcie ustawy drogowej 

(wypowiedź marszałka senatu, wypowiedź 
Grzegorza Schetyny); ul S. Grota-Roweckiego 

przygotowywana do remontu (wypowiedź z 

Zarządu Dróg Miejskich); jeden z Polaków 
zatrzymanych podczas zamieszek w Hamburgu 

aresztowany 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
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e) Zrównoważenie 

Równowaga zachowana (wypowiedź dwóch 

stron) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawna 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Słaba jakość techniczna nagrania z sejmu  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 89,74% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 14:00:08 

Prowadzący Jarosław Manowski 

Tematy newsów 

Droga nr 43 zablokowana w kierunku 
Częstochowy; policjanci ruchu drogowego 

apelują o dokładne kontrolowanie stanu 
autobusów (wypowiedź policjantki); areszt dla 

dwóch mężczyzn za napad i kradzież; sejm o 
projekcie ustawy drogowej (krytyka projektu w 

wypowiedzi posła Rzepeckiego - PiS); tydzień do 
Letniej Akademii Jazzu w Łodzi, informacje o 

koncertach (red. naczelny Jazz Press) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie 

Równowaga nie zachowana (wypowiedź jednej ze 

stron) 

f) Równowaga czasowa 
Nie zachowana (nadmiernie rozbudowane dwa 
materiały) 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawna 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Słaba jakość techniczna nagrania z sejmu  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 70,51% 

  Niezbyt wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 15:00:00 

Prowadzący Jarosław Manowski 

Tematy newsów 

W 25 rocznicę śmierci Grzegorza Palki złożone 

zostały kwiaty (wypowiedź wiceprezydenta); do 
łódzkiego schroniska dla zwierząt trafiło wiele 

psów i kotów (wypowiedź dyrektora); pieniądze z 

opłaty paliwowej na fundusz dróg 
samorządowych (wypowiedź wiceministra 

infrastruktury, krytyka projektu w wypowiedzi 
posła Rzepeckiego – PiS); szkolnictwo zawodowe 

ściślej połączone z potrzebami pracodawców 
według projektu ustawy (wypowiedź wiceminister 

rozwoju) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie 

Równowaga nie zachowana (wypowiedź dwojga 

ministrów) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawna 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 76,92% 

  Niezbyt wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 16:00:03 

Prowadzący Jarosław Manowski 

Tematy newsów 

Koniec debaty w sejmie na temat ustawy o 

funduszu dróg samorządowych (relacja, 
wypowiedź posła Rzońcy, posła Schetyny, posła 

Petru, krytyka projektu w wypowiedzi posła 
Rzepeckiego – PiS); happening przed akcja 

Szlachetnej Paczki (wypowiedź koordynatora 

lokalnego); ulica Grota-Roweckiego zostanie 
przebudowana (wypowiedź urzędnika); Wola 

Lubiankowska ma „gościa” – bociana (soft news, 
wypowiedzi mieszkańców, eksperta z zoo) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 
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b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów 

Niewłaściwa proporcja (nadmiernie rozbudowany 

soft news) 

e) Zrównoważenie 

Równowaga zachowana (wypowiedzi trzech 

posłów) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Obecny w ostatnim soft news 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawna 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 79,49% 

  Niezbyt wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 17:00:00 

Prowadzący Jarosław Manowski 

Tematy newsów 

Zatrzymanie ośmiu sprawców napadu na 
taksówkarza w Łodzi (relacja policjantki); NRL 

chce zmusić rodziców do szczepienia dzieci 
(wypowiedź wiceprezesa Naczelnej Rady 

Lekarskiej, dyrektora stacji epidemiologicznej, 
sonda uliczna); termomodernizacja przychodni w 

Łodzi (wypowiedź wiceprzewodniczącego Rady 
Miasta); unijni komisarze zdecydowali o pozwie 

wobec Polski w sprawie wycinki drzew 

(korespondencja Beaty Płomeckiej z Brukseli) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie Równowaga zachowana  

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawna 

l) Własne źródła Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 
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o) Współczynnik WOI 83,33% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 18:00:00 

Prowadzący Beata Janowska 

Tematy newsów 

Sejm przyjął ustawę o Krajowej Radzie 

Sądownictwa (wypowiedź poseł Lubnauer – 
Nowoczesna, min. Ziobry); debata o ustawie w 

sprawie podatku drogowego; happening na 
ulicach Łodzi przed akcją Szlachetnej Paczki 

(wypowiedź koordynatora lokalnego); policjanci 
apelują o kontrolę autokarów (wypowiedź 

policjantki) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie 

Równowaga zachowana (wypowiedzi dwóch 

stron) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawna 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 97,44% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 19:00:00 

Prowadzący Beata Janowska 

Tematy newsów 

Sejm przyjął ustawę o Krajowej Radzie 

Sądownictwa i o ustroju sądów powszechnych 
(relacja); w 25 rocznicę śmierci Grzegorza Palki 

złożone zostały kwiaty (wypowiedź Jerzego 
Kropiwnickiego); nowy dowódca 25. brygady 

kawalerii powietrznej (jego wypowiedź); stadion 
w Sieradzu oficjalnie oddany (wypowiedź 

dyrektora MOSiR, lekkoatlety - mistrza Polski) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
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c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie Równowaga zachowana 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawna 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 97,44% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 20:00:10 

Prowadzący Beata Janowska 

Tematy newsów 

Lekarze w Bełchatowie usunęli zdrowe organy 

młodej kobiecie wskutek sfałszowanej przez nią 
dokumentacji (wypowiedź lekarza, prokuratora); 

sejm skierował ustawę o drogach 
samorządowych do komisji (relacja, wypowiedź 

premier Szydło, posła Neumanna – PO); w Łodzi 
Letnia Akademia Jazzu – zapowiedź redaktora 

Jazz Press; 

a) Liczba newsów 3, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone niepoprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie 

Równowaga zachowana (wypowiedzi dwóch 

stron) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawna 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 76,92% 

  Niezbyt wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 21:00:17 

Prowadzący Beata Janowska 

Tematy newsów 

Prezydent Duda zawetował ustawę o RIO; 

kolorowe przejścia w Łowiczu być może zostaną 
zmienione na tradycyjne (wypowiedź burmistrza, 

informacja o piśmie z urzędu wojewódzkiego); do 

łódzkiego schroniska dla zwierząt trafiło wiele 
psów i kotów (wypowiedź dyrektora); w 

brytyjskiej Izbie Lordów analiza działań mających 
na celu zmniejszenie liczby imigrantów 

(korespondencja z Londynu Adama 
Dąbrowskiego) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie Równowaga zachowana  

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawna 

l) Własne źródła Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 93,59% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 22:00:00 

Prowadzący Beata Janowska 

Tematy newsów 

Prezydent Duda zawetował ustawę o RIO; sejm 

skierował ustawę o funduszu dróg 
samorządowych do komisji (wypowiedź posła 

Rzepeckiego – PiS); NRL chce zmusić rodziców 
do szczepienia dzieci (wypowiedź wiceprezesa 

łódzkiego oddziału Naczelnej Rady Lekarskiej, 
rzecznika stacji epidemiologicznej, dwugłosowa 

sonda uliczna); zatrzymanie ośmiu sprawców 
napadu na taksówkarza w Łodzi (relacja 

policjantki) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
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d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie 
Równowaga nie zachowana (wypowiedź jednej 
strony) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawna 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 80,77% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 22:59:55 

Prowadzący Beata Janowska 

Tematy newsów 

Zablokowany ruch na drodze 72 po wypadku 

(flesz); władze PO zawiesiły dwóch posłów za 
udział w głosowaniu nad ustawa o nowelizacji 

KRS; lekarze w Bełchatowie usunęli zdrowe 
organy młodej kobiecie wskutek sfałszowanej 

przez nią dokumentacji (relacja, wypowiedź 
lekarza, prokuratora); stadion w Sieradzu 

oficjalnie oddany do użytku (wypowiedź 
lekkoatlety - mistrza Polski); ul. S. Grota-

Roweckiego przygotowywana do remontu 
(wypowiedź z Zarządu Dróg Miejskich) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie Równowaga zachowana  

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawna 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 96,15% 
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  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Czwartek, 13 lipca 2017 

Godzina 06:00:00 

Prowadzący Monika Czerska 

Tematy newsów 

Prezydent Duda zawetował ustawę o RIO; sejm 

skierował ustawę o funduszu dróg 
samorządowych do komisji (wypowiedź posła 

Rzepeckiego – PiS); w 25 rocznicę śmierci 
Grzegorza Palki złożone zostały kwiaty 

(wypowiedź Jerzego Kropiwnickiego); kolorowe 
przejścia w Łowiczu być może zostaną zmienione 

na tradycyjne (wypowiedź burmistrza, informacja 

o piśmie z urzędu wojewódzkiego) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie 
Równowaga nie zachowana  (wypowiedź jednej 
strony) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawna 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 89,74% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 07:00:00 

Prowadzący Monika Czerska 

Tematy newsów 

Lekarze w Bełchatowie usunęli zdrowe organy 
młodej kobiecie wskutek sfałszowanej przez nią 

dokumentacji (wypowiedź lekarza, prokuratora); 
NRL chce zmusić rodziców do szczepienia dzieci 

(wypowiedź wiceprezesa łódzkiego oddziału 
Naczelnej Rady Lekarskiej); sejm uchwalił 

ustawę o ustroju sądów powszechnych 
(wypowiedź wiceministra, wypowiedź posła PO) 

a) Liczba newsów 3, mała liczba 
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b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie 
Równowaga zachowana  (wypowiedź dwóch 
stron) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Brak źródła części informacji z sejmu 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 76,92% 

  Niezbyt wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 08:00:00 

Prowadzący Monika Czerska 

Tematy newsów 

Wprowadzenie przepisów o ochronie dzieci 

(wypowiedź rzecznika praw dziecka); w sejmie 
projekt ustawy o funduszu dróg samorządowych 

(wypowiedź posła PiS Rzepeckiego); zatrzymanie 

ośmiu sprawców napadu na taksówkarza w Łodzi 
(relacja policjantki); do łódzkiego schroniska dla 

zwierząt trafiło wiele psów i kotów (wypowiedź 
dyrektora) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie 

Równowaga nie zachowana  (wypowiedź jednej 

ze stron) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 84,62% 
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  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 09:00:00 

Prowadzący Monika Czerska 

Tematy newsów 

Odrzucone wszystkie odwołania w sprawie sieci 

szpitali w łódzkim (wypowiedź rzeczniczki 
oddziału NFZ); prezydent zawetował ustawę o 

RIO (wypowiedź ministra Dery); Ministerstwo 
Sprawiedliwości zapowiada poparcie projektu 

ustawy o Sądzie Najwyższym (wypowiedź 
wiceministra); ul S. Grota-Roweckiego 

przygotowywana do remontu (wypowiedź z 

Zarządu Dróg Miejskich) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie 
Równowaga nie zachowana  (wypowiedź jednej 
ze stron) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 84,62% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 10:00:00 

Prowadzący Monika Czerska 

Tematy newsów 

Utrudnienia na drodze 726 w Inowłodzu 

(wypowiedź policjanta); poseł Rzepecki o 
projekcie ustawy o funduszu dróg 

samorządowych (wypowiedź posła, gościa Radia 
Łódź); T. Cymański (poseł PiS) na temat weta 

prezydenta do ustawy o RIO (wypowiedź posła); 
wkrótce inauguracja Letniej Akademii Jazzu w 

Łodzi, informacje o koncertach (red. naczelny 
Jazz Press)  

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
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c) Zróżnicowanie Zróżnicowane niewystarczająco 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie 

Równowaga nie zachowana  (wypowiedź jednej 

ze stron) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 65,38% 

  Niski współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 11:00:00 

Prowadzący Monika Czerska 

Tematy newsów 

Awaria biletomatów w mieście; odrzucone 

wszystkie odwołania w sprawie sieci szpitali w 
łódzkim (wypowiedź rzeczniczki oddziału NFZ); 

wprowadzenie przepisów o ochronie dzieci 
(relacja, wypowiedź wiceministra 

sprawiedliwości); postępowanie w Polsce w 
sprawie wypadku autokaru W Serbii (wypowiedź 

rzeczniczki prokuratury) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane niewystarczająco 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie 

Równowaga nie zachowana  (wypowiedź jednej 

ze stron) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 80,77% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 12:00:00 

Prowadzący Jarosław Manowski 

Tematy newsów 

Wypadek na drodze 726 (flesz); rzecznik Sądu 
Najwyższego krytycznie o projekcie ustawy 

(wypowiedź sędziego Laskowskiego, wypowiedź 
wiceministra sprawiedliwości); komentarz B. 

Torańskiego (gościa Radia Łódź) na temat 

projektu ustawy o funduszu dróg 
samorządowych; inauguracja Festiwalu LDZ, 

informacje o programie (wypowiedź dyrektora 
festiwalu) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane wystarczająco 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie 

Równowaga nie zachowana  (komentarz jednej 

ze stron) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 80,77% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 12:59:50 

Prowadzący Jarosław Manowski 

Tematy newsów 

Odrzucone wszystkie odwołania w sprawie sieci 
szpitali w łódzkim (wypowiedź rzeczniczki 

oddziału NFZ); półtora tysiąca podpisów petycji o 
budowę pomnika Włókniarek; PiS składa projekt 

ustawy zmieniającej ustrój Sądów Najwyższych 
(wypowiedź rzecznika Sądu Najwyższego, 

przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości); 
KE pozywa Polskę do Trybunału Sprawiedliwości 

w sprawie wycinki drzew 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
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d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie 
Równowaga zachowana  (wypowiedź dwóch 
stron) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność 

Zachowana, choć z brakami w podaniu źródeł 

informacji 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 83,33% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 14:00:00 

Prowadzący Jarosław Manowski 

Tematy newsów 

Łódzka prokuratura skierowała akt oskarżenia w 

sprawie bezprawnego przejmowania kamienic; 
duże zainteresowanie ofertami pracy dla 

kierowców w MPK (wypowiedź rzeczniczki MPK); 

w fabryce Schindlera festiwal filmowy 
Transatlantyk; ministerstwo środowiska nie 

zgadza się z decyzją KE (wypowiedź 
wiceministra) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie 

Równowaga nie zachowana  (wypowiedź jednej 

ze stron) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 88,46% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 15:00:00 

Prowadzący Jarosław Manowski 

Tematy newsów 

Łódzka prokuratura skierowała akt oskarżenia w 

sprawie bezprawnego przejmowania kamienic 

(wypowiedź prezydent miasta, prawnika miasta); 
koniec prac przy budowie ulicy Wierzbowej 

(wypowiedź przedstawiciela Zarządu Dróg); PO 
krytykuje projekt ustawy o Sądzie Najwyższym 

(wypowiedź G. Schetyny, posła PiS) 

a) Liczba newsów 3, mała liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie Równowaga zachowana  (wypowiedź obu stron) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 78,21% 

  Niezbyt wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 16:00:00 

Prowadzący Jarosław Manowski 

Tematy newsów 

Komisja Dialogu Obywatelskiego zwraca się do 

mieszkańców miasta o informacje w sprawie 
konieczności pomocy dla sąsiadów (wypowiedź 

przedstawiciela); organizacje feministyczne 

informują o inicjatywie ustawy w sprawie aborcji 
(wypowiedź inicjatorki), Fundacja Życie i Rodzina 

z kolei kieruje wniosek w sprawie badań 
prenatalnych (wypowiedź inicjatorki); łódzka 

prokuratura skierowała akt oskarżenia w sprawie 
wyłudzenia pieniędzy przez Michała S. 

a) Liczba newsów 3, mała liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie Równowaga zachowana  (wypowiedzi obu stron) 
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f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 78,21% 

  Niezbyt wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 17:00:00 

Prowadzący Jarosław Manowski 

Tematy newsów 

Pierwszy prezes Sądu Najwyższego w sprawie 

projektu ustawy (wypowiedź M. Gersdorf); 
najnowszy tabor kolejowy w Łodzi – wnioski z 

kontroli NIK (wypowiedź prezesa NIK); duże 

zainteresowanie ofertami pracy dla kierowców w 
MPK (wypowiedź rzeczniczki MPK); min. 

Błaszczak napisał list do KE w sprawie 
imigrantów (wypowiedź ministra); unijni 

komisarze zdecydowali o pozwie wobec Polski w 
sprawie wycinki drzew 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie 
Równowaga nie zachowana  (wypowiedzi w obu 
newsach politycznych z jednej ze stron) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 87,18% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 18:00:05 
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Prowadzący Beata Janowska 

Tematy newsów 

Dwa i pół miliona złotych na inwestycje 
medyczne i edukacyjne w Łodzi z rezerwy 

budżetowej; łódzka prokuratura skierowała akt 
oskarżenia w sprawie bezprawnego 

przejmowania kamienic (wypowiedź prezydent 

miasta, prawnika miasta); dodatkowe opłaty za 
parkowanie w Szadku (wypowiedź burmistrza); 

program koncertów LDZ Alternatywa (wypowiedź 
dyrektora) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie Równowaga zachowana   

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 97,44% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 19:00:00 

Prowadzący Beata Janowska 

Tematy newsów 

Łódzka Fundacja Jim zwraca uwagę na potrzeby 
dzieci z autyzmem (wypowiedzi rodziców, 

autorów listu); KE pozywa Polskę do Trybunału 
Sprawiedliwości w Luksemburgu w sprawie 

wycinki lasów (korespondencja Beaty Płomeckiej 

z Brukseli); turniej Plaża Open (wypowiedź 
dyrektora wydarzenia); wspólne bilety zgiersko-

łódzkie cieszą się dużą popularnością (wypowiedź 
z MPK) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie Równowaga zachowana   

f) Równowaga czasowa Zachowana 
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g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 

m) Jakość techniczna Zła jakość zagrania z konferencji turnieju  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 84,62% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 19:59:52 

Prowadzący Beata Janowska 

Tematy newsów 

Komisja Dialogu Obywatelskiego zwraca się do 

mieszkańców miasta o informacje w sprawie 
konieczności pomocy dla sąsiadów (wypowiedź 

przedstawiciela); półtora tysiąca podpisów petycji 
o budowę pomnika Włókniarek; w fabryce 

Schindlera festiwal filmowy Transatlantyk 
(wypowiedź dyrektora); kontrowersje w sprawie 

projektu ustawy o Sądzie Najwyższym 
(wypowiedź M. Gersdorf, wypowiedź G. 

Schetyny, wypowiedź R. Czarneckiego) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie 

Równowaga zachowana (wypowiedzi 

zrównoważone) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 89,74% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 21:00:10 

Prowadzący Beata Janowska 
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Tematy newsów 

Zablokowana droga po wypadku pod Tuszynem 

(flesz); milion złotych na Instytut Zdrowia Matki i 
Dziecka z rezerwy budżetowej; koniec prac przy 

budowie ulicy Wierzbowej (wypowiedź 

przedstawiciela Zarządu Inwestycji Miejskich); 
zmarł laureat pokojowej nagrody Nobla Liu 

Xiaobo; Polak skazany za pomoc w przemycaniu 
imigrantów (korespondencja z Londyny Adama 

Dąbrowskiego) 

a) Liczba newsów 5, optymlna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie Równowaga zachowana  

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 100,00% 

  Maksymalny współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 22:00:00 

Prowadzący Beata Janowska 

Tematy newsów 

Odblokowana droga po wypadku na A1 pod 

Tuszynem (flesz); łódzka prokuratura skierowała 

akt oskarżenia w sprawie bezprawnego 
przejmowania kamienic (wypowiedź prezydent 

miasta, prawnika miasta); duże zainteresowanie 
ofertami pracy dla kierowców w MPK (wypowiedź 

rzeczniczki MPK); w fabryce Schindlera festiwal 
filmowy Transatlantyk (wypowiedź dyrektorki 

festiwalu); senacka komisja przyjęła bez 
poprawek projekt ustawy o KRS 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie Równowaga zachowana  

f) Równowaga czasowa Zachowana 
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g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 100,00% 

  Maksymalny współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 23:00:18 

Prowadzący Beata Janowska 

Tematy newsów 

Łódzka Fundacja Jim zwraca uwagę na potrzeby 

dzieci z autyzmem (wypowiedzi rodziców, 
autorów listu); Polska domaga się umorzenia 

postepowania w sprawie relokacji imigrantów, list 
min. Błaszczaka (wypowiedź ministra); prezydent 

H. Gronkiewicz-Waltz ukarana za niestawienie się 
na posiedzenie komisji prywatyzacyjnej 

a) Liczba newsów 3, mała liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone niepoprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie 
Równowaga nie zachowana (wypowiedź jednej 
strony) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 74,36% 

  Niezbyt wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Piątek, 14 lipca 2017 

Godzina 06:00:00 

Prowadzący Jarosław Manowski 
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Tematy newsów 

Utrudnienia na węźle Łódź Południe (flesz); 

łódzka prokuratura skierowała akt oskarżenia w 
sprawie bezprawnego przejmowania kamienic 

(wypowiedź prezydent miasta, prawnika miasta); 

Komisja Dialogu Obywatelskiego zwraca się do 
mieszkańców miasta o informacje w sprawie 

konieczności pomocy dla sąsiadów ze względu na 
obniżenie świadczeń ze strony MOPS (wypowiedź 

przedstawiciela KDO); Polak skazany za pomoc w 
przemycaniu imigrantów (korespondencja z 

Londynu Adama Dąbrowskiego); na polach 
grunwaldzkich przygotowania do uroczystości 

rocznicowych 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie Równowaga zachowana  

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 100,00% 

  Maksymalny współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 07:00:00 

Prowadzący Jarosław Manowski 

Tematy newsów 

Milion złotych na Instytut Zdrowia Matki i Dziecka 
z rezerwy budżetowej; łódzka prokuratura 

skierowała akt oskarżenia w sprawie 
bezprawnego przejmowania kamienic 

(wypowiedź prawnika miasta); łódzka Fundacja 
Jim zwraca uwagę na potrzeby dzieci z 

autyzmem (wypowiedzi rodziców, autorów listu); 
senacka komisja przyjęła bez poprawek projekt 

ustawy o KRS (wypowiedź rzecznika komisji 
praworządności KE, korespondencja Beaty 

Płomeckiej) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
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c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie Równowaga zachowana  

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 97,44% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 08:00:00 

Prowadzący Jarosław Manowski 

Tematy newsów 

Ministerstwo Rozwoju podpisało umowę z 

Pracodawcami RP w sprawie starań o EXPO w 
Łodzi; najnowszy tabor kolejowy w Łodzi – 

wnioski z kontroli NIK (wypowiedź prezesa NIK); 
koniec prac przy budowie ulicy Wierzbowej 

(wypowiedź przedstawiciela Zarządu Inwestycji 
Miejskich); zapowiedź rozmowy dnia na temat 

smogu 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie Równowaga zachowana  

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 97,44% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 09:00:00 
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Prowadzący Jarosław Manowski 

Tematy newsów 

Komisja Dialogu Obywatelskiego zwraca się do 
mieszkańców miasta o informacje w sprawie 

konieczności pomocy dla sąsiadów ze względu na 
obniżenie świadczeń ze strony MOPS (wypowiedź 

przedstawiciela KDO); wspólne bilety zgiersko-

łódzkie cieszą się dużą popularnością (wypowiedź 
z MPK); G. Schetyna zapowiada działania przeciw  

ustawom dotyczących reformy sądów; Polak 
skazany za pomoc w przemycaniu imigrantów 

(korespondencja z Londynu Adama 
Dąbrowskiego) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie 
Równowaga nie zachowana (wypowiedź jednej 
strony) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 85,90% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 10:00:00 

Prowadzący Jarosław Manowski 

Tematy newsów 

Po wypadku na węźle Łódź Południe utrudnienia 
na drodze (flesz); dwa i pół miliona złotych na 

inwestycje medyczne i edukacyjne w Łodzi z 
rezerwy budżetowej; w lipcu projekt ustawy w 

sprawie budowy centralnego portu lotniczego 
(wypowiedź urzędnika); komentarz 

wicemarszałka sejmu Tyszki z Kukiz’15 do reform 

sądownictwa; dziś mija termin odpowiedzi KE na 
polskie argumenty w sprawie przyjmowania 

uchodźców (korespondencja Beaty Płomeckiej z 
Brukseli) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
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c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie 

Równowaga nie zachowana (wypowiedź jednej 

strony) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 88,46% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 11:00:00 

Prowadzący Jarosław Manowski 

Tematy newsów 

15 osób rannych w wypadku pod Garwolinem 

(wypowiedź policji); senat nie wprowadził jeszcze 
projektu ustawy w sprawie KRS, PO zapowiada 

protesty (wypowiedź senatora PO); policjanci ze 
Świecia wykryli grupę nielegalnych imigrantów w 

kontenerze (wypowiedź policjantki); gala w 
Teatrze Wielkim rozpoczyna festiwal filmowy 

Transatlantyk (wypowiedź dyrektora) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie 

Równowaga nie zachowana (wypowiedź jednej 

strony) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 85,90% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 12:00:00 

Prowadzący Marcin Mendelbaum 

Tematy newsów 

Fałszywy konwojent za kradzież 8 milionów 
złotych ukarany przez sąd; senat zajmie się 

ustawą w sprawie KRS i ustroju sądów 
powszechnych, informacje o protestach 

(wypowiedź R. Petru – Nowoczesna); ABW 

zatrzymała osobę zachęcająca do działań 
terrorystycznych (wypowiedź rzecznika agencji); 

śląski oddział straży granicznej zatrzymał grupę 
zorganizowaną przemytników imigrantów; relacja 

z Poznania o przeniesieniu miejsca Festiwalu 
Jarocin 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie 
Równowaga nie zachowana (wypowiedź jednej 
strony) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 84,62% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 13:00:00 

Prowadzący Marcin Mendelbaum 

Tematy newsów 

Fałszywy konwojent za kradzież 8 milionów 
złotych ukarany przez sąd; senat zajmie się 

ustawą w sprawie KRS i ustroju sądów 
powszechnych (wypowiedź marszałka senatu, 

wypowiedź senatora PO); PLL LOT odbiorą 
ostatniego z zakupionych Dreamlinerów 

(wypowiedź prezesa spółki); wielkie czytanie 

kobiet zainauguruje festiwal filmowy 
Transatlantyk (wypowiedź dyrektora festiwalu) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 
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b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie 
Równowaga zachowana (wypowiedź dwóch 
stron) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 85,90% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 14:00:00 

Prowadzący Marcin Mendelbaum 

Tematy newsów 

Gorąca sytuacja w senacie, zapowiedzi protestów 

(wypowiedź G. Schetyny); KE ma wydać opinię o 
zmianach w prawie w Polsce; prokuratura 

potwierdza wyniki badań ojcostwa dziecka 

Katarzyny P.; w Łodzi ginie więcej rowerów 
miejskich, niż średnio w Polsce (wypowiedź 

operatora systemu); 594 urodziny Łodzi, 
zapowiedź imprez (wypowiedź organizatorki) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie 

Równowaga drastycznie nie zachowana 

(niezrównoważona długa wypowiedź jednej ze 

stron) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 
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o) Współczynnik WOI 71,79% 

  Niezbyt wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 15:00:00 

Prowadzący Marcin Mendelbaum 

Tematy newsów 

Gorąca sytuacja w senacie, zapowiedzi protestów 
(wypowiedź J. Kaczyńskiego, przytoczone 

zapowiedzi G. Schetyny); stadion miejski w Łodzi 
może sam na siebie zarabiać (wypowiedź 

prezydent miasta); wielkie czytanie kobiet 
zainauguruje festiwal filmowy Transatlantyk 

(wypowiedź dyrektora festiwalu); warszawski 
Belweder będzie domem pary książęcej podczas 

pobytu w Polsce 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie 

Równowaga nie zachowana (niewystarczająco 

zrównoważona wypowiedź jednej ze stron) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 73,08% 

  Niezbyt wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 16:00:00 

Prowadzący Marcin Mendelbaum 

Tematy newsów 

Utrudnienia na drodze po wypadku pod 
Wieluniem (flesz); Krzysztof P. podejrzany o 

posiadanie pornografii dziecięcej zatrzymany w 
Rosji (wypowiedź rzecznika prokuratury); 

fałszywy konwojent za kradzież 8 milionów 
złotych ukarany przez sąd (wypowiedź 

przedstawiciela sądu); gorąca sytuacja w 
senacie, zapowiedzi protestów (wypowiedzi J. 

Kaczyńskiego, G. Schetyny); Czesi ograniczają 
wstęp do lasów  
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a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie 

Równowaga zachowana (zrównoważona 

wypowiedź stron) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 83,33% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 17:00:00 

Prowadzący Marcin Mendelbaum 

Tematy newsów 

Hanna Zdanowska wystartuje w wyborach po 

szyldem PO (jej wypowiedź); w Łodzi ginie wiele 
rowerów miejskich (wypowiedź zarządzającej); 

wiceminister zapowiada wszelkie działania w celu 
odwołania RPO (wypowiedź ministra 

Dziedziczaka); dwoje turystów ukraińskich 

zginęło na plaży w Egipcie; na co skarżą się 
służbom turyści nad morzem (softowa informacja 

wakacyjna) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie 
Równowaga nie zachowana (niezrównoważone 
wypowiedzi) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment News ostatni softowy 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  
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n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 74,36% 

  Niezbyt wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 18:00:00 

Prowadzący Kuba Kaleta 

Tematy newsów 

Fałszywy konwojent za kradzież 8 milionów 
złotych ukarany przez sąd; placówki 

nieuwzględnione w projekcie sieci szpitali będą 
startowały w konkursach NFZ (wypowiedź 

dyrektora szpitalu); wojewódzkie święto policji 
(wypowiedź komendanta); dwoje turystów 

ukraińskich zginęło na plaży w Egipcie, wśród 
rannych jest Polka 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie Równowaga zachowana 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 93,59% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 19:00:10 

Prowadzący Kuba Kaleta 

Tematy newsów 

Wychowawca więzienny jest ojcem dziecka żony 

właściciela Amber Gold – ustalenia sądu; 
interwencje radnego PiS w sprawie pobierania 

błędnych stawek za wywóz nieczystości 
(wypowiedź radnego, wypowiedź urzędniczki); 

liczne imprezy na 594 urodziny Łodzi (wypowiedź 
jednego z muzyków); studenci PŁ zaprezentowali 

nowy elektryczny pojazd eksperymentalny 
(wypowiedź studentki); opozycja sprzeciwia się 

projektowi ustawy o Sądzie Najwyższym, 
zapowiedź protestów (relacja reporterska, 
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wypowiedź G. Schetyny, J. Kaczyńskiego) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie 

Równowaga zachowana (zrównoważone 

wypowiedzi stron) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 92,31% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 20:00:00 

Prowadzący Kuba Kaleta 

Tematy newsów 

Krzysztof P. podejrzany o posiadanie pornografii 

dziecięcej zatrzymany w Rosji (wypowiedź 
rzecznika prokuratury); łódzki komornik został 

wydalony z zawodu za nadużycia w wykonywaniu 
obowiązków; w Łodzi ginie więcej rowerów 

miejskich, niż średnio w Polsce (wypowiedź 
urzędniczki); skansen w Zduńskiej Woli trwa 

remont (wypowiedź dyrektora); dwoje turystów 

zginęło na plaży w Egipcie, wśród rannych nie ma 
Polek (sprostowanie i uściślenie informacji ze 

źródeł egipskich) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie Równowaga zachowana  
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f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 92,31% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 21:00:18 

Prowadzący Kuba Kaleta 

Tematy newsów 

Konwojent osądzony za skok stulecia w 

Swarzędzu, skazani też zostali wspólnicy; stadion 
w Łodzi może na siebie zarabiać (wypowiedź 

prezydent miasta); w Tomaszowie Mazowieckim 

obchody święta policji (relacja, wypowiedź 
komendanta wojewódzkiego, komendanta 

głównego); miasto Szadek planuje odbywanie 
posiedzeń rady w terenie (wypowiedź 

przewodniczącej rady); senatorowie debatują o 
ustawie o KRS (relacja, wypowiedzi senatorów 

opozycji) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie Równowaga zachowana (wypowiedzi obu stron) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 89,74% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 22:00:00 
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Prowadzący Kuba Kaleta 

Tematy newsów 

Hanna Zdanowska wystartuje w wyborach po 
szyldem PO (jej wypowiedź); placówki 

nieuwzględnione w projekcie sieci szpitali będą 
startowały w konkursach NFZ (wypowiedź 

dyrektora szpitalu); jedna z dróg w Zduńskiej 

Woli będzie remontowana (wypowiedź 
urzędnika); studenci PŁ zaprezentowali nowy 

elektryczny pojazd eksperymentalny (wypowiedź 
studentki); w ataku nożownika w Egipcie nie 

ucierpieli Polacy (uzupełnienie informacji) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie 

Równowaga nie zachowana (wypowiedź jednej 

strony) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 80,77% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 23:00:00 

Prowadzący Kuba Kaleta 

Tematy newsów 

Wychowawca więzienny jest ojcem dziecka żony 

właściciela Amber Gold – ustalenia sądu, 
wypowiedź rzecznika sądu; łódzki komornik 

został wydalony z zawodu za nadużycia w 
wykonywaniu obowiązków; wielkie czytanie 

kobiet zainaugurowało festiwal filmowy 
Transatlantyk (wypowiedź dyrektora festiwalu); 

targowisko w Sieradza czeka generalny remont 

(wypowiedź prezydenta miasta); rozpoczyna się 
Festiwal w Jarocinie (wypowiedź uczestników) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
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d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie Równowaga zachowana 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 96,15% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Sobota, 15 lipca 2017 

Godzina 07:00:00 

Prowadzący Beata Janowska 

Tematy newsów 

Senat przyjął bez poprawek projekt ustawy o 

KRS i ustroju sądów powszechnych (relacja, 
wypowiedzi opozycji i marszałka senatu); w 

Hurgadzie podczas napadu na plaży nie było 
Polaków, szczegóły; Krzysztof P. podejrzany o 

posiadanie pornografii dziecięcej zatrzymany w 
Rosji (wypowiedź rzecznika prokuratury); 

uroczysta gala rozpoczęła festiwal filmowy 

Transatlantyk (wypowiedź dyrektora festiwalu) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie 
Równowaga zachowana (wypowiedzi obu stron 
sceny politycznej) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 93,59% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 08:00:00 

Prowadzący Beata Janowska 

Tematy newsów 

Senat przyjął nocą bez poprawek projekt ustawy 
o KRS i ustroju sądów powszechnych 

(streszczenie); fałszywy konwojent za kradzież 8 
milionów złotych ukarany przez łódzki sąd 

(wypowiedź sędziego); wysokie straty w 

rolnictwie po surowej zimie i nawałnicach 
(wypowiedź wiceministra rolnictwa); studenci PŁ 

zaprezentowali nowy elektryczny pojazd 
eksperymentalny (wypowiedź studentki) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie Równowaga zachowana  

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 93,59% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 09:00:17 

Prowadzący Beata Janowska 

Tematy newsów 

W pobliżu Radomska po kolizji utrudnienia na 
drodze (flesz); senat przyjął nocą bez poprawek 

projekt ustawy o KRS i ustroju sądów 
powszechnych (wypowiedź wiceministra 

sprawiedliwości, wicemarszałka senatu – PO); 

łódzki komornik został wydalony z zawodu za 
nadużycia w wykonywaniu obowiązków; w Łodzi 

ginie więcej rowerów miejskich, niż średnio w 
Polsce (wypowiedź urzędniczki z Zarządu Dróg i 

Transportu); lokatorzy przy ul. Pomorskiej po 
interwencji radnego PiS nie będą płacili wyższej 

stawki za wywóz nieczystości (wypowiedź 
radnego, wypowiedź przedstawicielki biura 



88 
 

Urzędu Miasta) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie 

Równowaga zachowana (wypowiedzi polityków 

zrównoważone) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 96,15% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 09:59:55 

Prowadzący Beata Janowska 

Tematy newsów 

W pobliżu Radomska po kolizji zakończyły się 
utrudnienia na drodze (flesz); Krzysztof P. 

podejrzany o posiadanie pornografii dziecięcej 
zatrzymany w Rosji (szczegóły na podstawie 

informacji z TVN i Polsatu); stadion w Łodzi może 
na siebie zarabiać (wypowiedź prezydent 

miasta); USA chcą skuteczniej zabezpieczać się 
przed zagrożeniami związanymi z terroryzmem 

(korespondencja Jana Pachlowskiego); skansen 
w Zduńskiej Woli w trakcie remontu (wypowiedź 

dyrektora) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie Równowaga zachowana  

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 
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j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność 
Zachowana z zastrzeżeniem dotyczącym źródeł 
informacji nr 2 

l) Własne źródła 

Własne i agencyjne ale też z jednocześnie dwóch 

stacji telewizji komercyjnej w jednym newsie – 
niezrozumiała konstrukcja przekazu 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 79,49% 

  Niezbyt wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 11:00:00 

Prowadzący Beata Janowska 

Tematy newsów 

Senat przyjął nocą bez poprawek projekt ustawy 
o KRS i ustroju sądów powszechnych; senat 

przyjął poprawki zasady zatrudniania 

obcokrajowców (wypowiedź wiceministra rodziny, 
pracy socjalnej); w schronisku dla zwierząt coraz 

więcej psów i kotów (wypowiedź pracowniczki); 
na polach Grunwaldu przygotowania do 

widowiska plenerowego (wypowiedź 
organizatora) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie Równowaga zachowana  

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana  

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 93,59% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 12:00:00 

Prowadzący Beata Janowska 
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Tematy newsów 

Zmarła Julia Hartwig, poetka (życiorys); senat 

przyjął nocą bez poprawek projekt ustawy o KRS 
i ustroju sądów powszechnych, zakłócenia 

porządku i blokowanie przed gmachem senatu 

(wypowiedź policjanta; głosy z dyskusji w PR3: 
wypowiedź posła Grupińskiego – PO, wypowiedź 

wiceministra sprawiedliwości, streszczenie 
pozostałych); przegląd filmografii Barbary Sas w 

ramach festiwalu Transatlantyk (wypowiedź 
organizatorki) 

a) Liczba newsów 3, mała liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone niepoprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowanie niewielkie 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie Równowaga zachowana  

f) Równowaga czasowa Nie zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana  

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna 
Poprawna z jednym błędem końcówki nagrania z 
festiwalu 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 71,79% 

  Niezbyt wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 13:00:06 

Prowadzący Beata Janowska 

Tematy newsów 

Trzy osoby ranne na drodze nr 1, utrudnienia w 
przejeździe; zmarła Julia Hartwig, poetka 

(życiorys, wspomnienie); za zakłócenia porządku 
i blokowanie przed gmachem senatu 

zawiadomienia do prokuratury; trwa kolarski 
wyścig drogami łódzkimi (relacja dziennikarza 

sportowego) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowanie 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie Równowaga zachowana  

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 



91 
 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność 
Nie zachowana (niepotwierdzone szczegóły o 
wypadku) 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 88,46% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 14:00:05 

Prowadzący Beata Janowska 

Tematy newsów 

Trzy osoby ranne na drodze krajowej nr 1, 

utrudnienia w przejeździe; otwarto niedostępne 
do tej pory pomieszczenia muzeum na 

Radogoszczu w Łodzi (wypowiedź kierownika 

muzeum, wypowiedź dyrektorki Wydziału Kultury 
Urzędu Miasta); koncert muzyki gospel w 

Lutomiersku w ramach festiwalu Kolory Polski 
(wypowiedź dyrektorki festiwalu); KE nie 

zamierza zakazywać sprzedaży alkoholu na 
pokładach samolotów (korespondencja Beaty 

Płomeckiej z Brukseli)  

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowanie 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie Równowaga zachowana  

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność 
Nie zachowana (nadal niepotwierdzone szczegóły 
o wypadku) 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna 

Poprawna z jednym błędem końcówki nagrania w 

newsie nr 3 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 84,62% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 15:00:00 

Prowadzący Marcin Mendelbaum 

Tematy newsów 

W Poraju po zderzeniu utrudnienia w przejeździe 

drogą nr 1; utrudnienia w okolicach Łasku – z 
powodu wyścigu kolarskiego; od sierpnia 

jednocześnie można składać wnioski kilku 

rodzajów (np. o świadczenia rodzinne), ze 
względu na zrównanie terminów (wypowiedź 

urzędniczki); PSL skierował petycję do 
prezydenta apel o niepodpisywanie ustaw o 

reformie KRS (wypowiedź prezesa PSL); turecki 
parlament i mieszkańcy świętują rocznicę 

obalenia puczu (korespondencja Wojciecha 
Cegielskiego, wypowiedzi mieszkańców, 

ambasadora Turcji) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowanie 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie 

Równowaga nie zachowana (wypowiedź polityka 

jednej strony) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 88,46% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 16:00:00 

Prowadzący Marcin Mendelbaum 

Tematy newsów 

W schronisku dla zwierząt coraz więcej psów i 

kotów (wypowiedź pracowniczki); po raz 11 
marsz autonomii Śląska zorganizowany przez 

RAŚ (wypowiedzi uczestników, wypowiedzi 

krytyków); nie żyje pierwszy komendant 
pożarnictwa; w Łodzi trwa festiwal Transatlantyk 

(wypowiedź twórcy pokazu wirtualnej 
rzeczywistości) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 
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b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowanie 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie Równowaga zachowana  

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 89,74% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 16:59:56 

Prowadzący Marcin Mendelbaum 

Tematy newsów 

Pierwsze przetargi na rewitalizację miasta zostały 

ogłoszone (wypowiedź urzędniczki); pięć osób 
rannych koło Sępulna w wypadku drogowym; 

widowisko plenerowe bitwy pod Grunwaldem z 
udziałem 60 tysięcy widzów (relacja, wypowiedzi 

rekonstruktorów); prezydent Duda oddał hołd 
zmarłej Julii Hartwig (odczytany fragment listu); 

wędrowny festiwal Kolory Polski dotarł do 
Lutomierska (wypowiedź reprezentantki 

filharmonii) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowanie 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie 

Równowaga zachowana (fragment listu 

prezydenta nie zawiera wątków politycznych) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 
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o) Współczynnik WOI 96,15% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 18:00:00 

Prowadzący Marcin Mendelbaum 

Tematy newsów 

Pożar hali produkcyjnej w Pajęcznem, nie ma 
ofiar (flesz); Krzysztof P. podejrzany o 

posiadanie pornografii dziecięcej pozostanie w 
areszcie w Rosji; ostrzeżenie policji przed piciem 

alkoholu nad wodą (wypowiedź policjanta); 
Nowoczesna w pismach wystosowanych do 

instytucji europejskich zaprasza je do udziału w 
posiedzeniu sejmu na temat zmian w prawie 

(wypowiedź posła PiS); nietypowa pasja 
mieszkańca Rawy Mazowieckiej – konstruowanie 

rowerów (wypowiedź pomysłodawcy) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowanie 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie 

Równowaga zachowana (fragment listu 

zrównoważony wypowiedzią polityka) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment 

Ostatni news ciekawostkowy na granicy 

infotainment 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność 

Zachowana z wyjątkiem powoływania się nadal 
na źródło informacji z jednej z telewizji 

komercyjnych 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 78,21% 

  Niezbyt wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 19:00:00 

Prowadzący Marcin Mendelbaum 

Tematy newsów 

Łukasz Kubot walczy w finale turnieju na 
Wimbledonie (flesz); Partia Razem protestowała 

pod siedzibą PiS (wypowiedź jednego z polityków 
partii Razem cytowana); wyniki sondażu 

prezydenckiego dla faktów TVN; Norwegowie nie 
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chcą płacić dobrowolnego podatku po apelu 

rządu (korespondencja Przemysława 
Gołyńskiego); jeszcze przez dwie godziny można 

zwiedzać stare więzienie na Radogoszczu 

(wypowiedź kierownika muzeum) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowanie 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie 
Równowaga nie zachowana (fragment 
wypowiedzi jednego polityka) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana  

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 96,15% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 20:00:05 

Prowadzący Marcin Mendelbaum 

Tematy newsów 

Szeroko zakrojona rewitalizacja centrum Łodzi, 

ogłoszone pierwsze przetargi (wypowiedź 
urzędniczki); w schronisku dla zwierząt coraz 

więcej psów i kotów (wypowiedź pracowniczki); 
PSL skierował petycję do prezydenta apel o 

niepodpisywanie ustaw o reformie KRS;  
widowisko plenerowe bitwy pod Grunwaldem z 

udziałem 60 tysięcy widzów (relacja, wypowiedzi 
rekonstruktorów) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowanie 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie Równowaga nie zachowana (apel PSL) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 
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k) Rzetelność Zachowana  

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 93,59% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 21:00:00 

Prowadzący Marcin Mendelbaum 

Tematy newsów 

Z Wimbledonu informacja o 5 secie debla z 

udziałem Kubota (flesz); od sierpnia 
jednocześnie można składać wnioski kilku 

rodzajów (np. o świadczenia rodzinne), ze 
względu na zrównanie terminów (wypowiedź 

urzędniczki); ceny paliw są na poziomie 

podobnym do ubiegłorocznych (wypowiedź 
urzędnika); KE nie zamierza zakazywać 

sprzedaży alkoholu na pokładach samolotów 
(korespondencja Beaty Płomeckiej z Brukseli); 

trwa festiwal Transatlantyk (wypowiedź 
dyrektora programowego festiwalu) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowanie poprawne 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie Równowaga zachowana  

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana  

l) Własne źródła Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 100% 

  Maksymalny współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 22:00:00 

Prowadzący Marcin Mendelbaum 
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Tematy newsów 

Na Mazowszu w wypadku zostało rannych 5 

dzieci (flesz); Partia Razem protestowała pod 
siedzibą PiS (wypowiedź jednego z polityków 

partii Razem cytowana, wypowiedź Z. Ziobry); 

kubański rząd oficjalnie skrytykował politykę USA 
(cytowany D. Trump, korespondencja 

zagraniczna Jana Pachlowskiego) 

a) Liczba newsów 3, mała liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowanie poprawne 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie 

Równowaga zachowana (cytowany polityk 

opozycyjny i minister rządu) 

f) Równowaga czasowa 

Zachowana, serwis skrócony ze względu na 

poszerzenie informacji sportowych 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana  

l) Własne źródła Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 87,18% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 22:59:55 

Prowadzący Marcin Mendelbaum 

Tematy newsów 

Łukasz Kubot i Marcelo Mello wygrali turniej 

debla na Wimbledonie; szeroko zakrojona 
rewitalizacja centrum Łodzi, ogłoszone pierwsze 

przetargi (wypowiedź urzędniczki); Nowoczesna 
w pismach wystosowanych do instytucji 

europejskich zaprasza je do udziału w 
posiedzeniu sejmu na temat zmian w prawie 

(wypowiedź Ryszarda Petru, przytoczenie 
wypowiedzi posła PiS); prochy zmarłego 

chińskiego laureata nagrody Nobla rozrzucone w 
oceanie; w Łodzi wydarzenia towarzyszące 

festiwalowi Transatlantyk (wypowiedź jednego z 
organizatorów) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowanie poprawne 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
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e) Zrównoważenie 

Równowaga zachowana (wypowiedź polityka 

opozycyjnego, cytowany poseł PiS) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana  

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 96,15% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Niedziela, 16 lipca 2017 

Godzina 07:00:00 

Prowadzący Marcin Mendelbaum 

Tematy newsów 

Łukasz Kubot i Marcelo Mello wygrali turniej 
debla na Wimbledonie (wypowiedź Wojciecha 

Fibaka; Partia Razem protestowała pod siedzibą 
PiS (cytowana wypowiedź jednego z polityków 

partii Razem); PSL skierował petycję do 
prezydenta apel o niepodpisywanie ustaw o 

reformie KRS (wypowiedź prezesa PSL); 
prezydent Turcji grozi organizatorom puczu karą 

śmierci; Igor Manaczerow wygrał w 
międzynarodowym konkursie dyrygentów (jego 

wypowiedź) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowanie poprawne 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie 

Równowaga nie zachowana (dwukrotne 

wypowiedzi polityków opozycyjnych) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana  

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 
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o) Współczynnik WOI 83,33% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 08:00:00 

Prowadzący Marcin Mendelbaum 

Tematy newsów 

Od jutra na S8 w Łódzkiem początek remontów 
dróg; Solidarność nie godzi się na ustępstwa w 

projekcie obywatelskim dotyczącym pracy w 
niedzielę (wypowiedź przedstawiciela organizacji 

pracodawców, wypowiedź P. Dudy z 
Solidarności); 8 osób zginęło podczas paniki po 

meczu piłkarskim w Dakarze; miejsca w 
schroniskach dla zwierząt czekają (wypowiedź 

kierownika jednego ze schronisk) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowanie poprawne 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie 

Równowaga zachowana (wypowiedzi dwóch 

stron) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana  

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 88,46% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 08:59:55 

Prowadzący Marcin Mendelbaum 

Tematy newsów 

Szeroko zakrojona rewitalizacja centrum Łodzi, 
ogłoszone pierwsze przetargi (wypowiedź 

urzędniczki); Nowoczesna w pismach 
wystosowanych do instytucji europejskich 

zaprasza je do udziału w posiedzeniu sejmu na 
temat zmian w prawie (przytoczona wypowiedź 

Ryszarda Petru); myśliwce nad Niemcami 
przechwyciły samolot koreański; izraelscy 

policjanci zastrzelili napastnika Palestyńczyka; 
poradnik dla osób udających się w dalekie 
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podróże (wypowiedź eksperta z Polskiej Misji 

Medycznej) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowanie poprawne 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie 

Równowaga nie zachowana (wypowiedź jednej ze 

stron) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność 
Nie zachowana (brak źródeł dwóch informacji 
zagranicznych) 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 78,21% 

  Niezbyt wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 09:59:55 

Prowadzący Marcin Mendelbaum 

Tematy newsów 

Od sierpnia jednocześnie można składać wnioski 

kilku rodzajów (np. o świadczenia rodzinne), ze 
względu na zrównanie terminów (wypowiedź 

urzędniczki); W Sieradzu Pomarańczowy Dzień 

Sportu (wypowiedź olimpijczyka); czasopismo 
włoskie Sole 24 ore pisze o polskim braku 

wyspecjalizowanych pracowników, jednocześnie 
chwaląc wyniki ekonomiczne; litewscy 

pracownicy parku narodowego znaleźli sposób na 
barszcz Sosnowskiego (korespondencja Kamila 

Zalewskiego z Wilna) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowanie poprawne 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie Równowaga zachowana 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 
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i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana  

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 83,33% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 11:00:00 

Prowadzący Marcin Mendelbaum 

Tematy newsów 

Rozbój na mieszkańcu Karsznic – sprawca 

aresztowany tymczasowo; Solidarność nie godzi 
się na ustępstwa w projekcie obywatelskim 

dotyczącym pracy w niedzielę (wypowiedź P. 
Dudy z Solidarności); sprawcy zestrzelenia 

malezyjskiego samolotu mogą być sądzeni poza 
granicami; Polskę odwiedziło w 2016 roku 17 mln 

turystów zagranicznych (relacja, wypowiedź 
rzecznik prezesa GUS) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowanie poprawne 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie Równowaga zachowana 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana  

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 88,46% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 12:00:00 

Prowadzący Marcin Mendelbaum 

Tematy newsów 

Kreatywne osoby mogą otrzymać lokal w 

centrum Łodzi (wypowiedź rzeczniczki urzędu 
miasta); w Lublinie początek obchodów rocznicy 

strajków w 1980 roku (wypowiedź kolejarza); 
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mniej miodu według szacunków pszczelarzy 

poznańskich (relacja z Radia Poznań, wypowiedzi 
pszczelarzy); kino kulinarne na festiwalu 

Transatlantyk (wypowiedź organizatora) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowanie poprawne 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie Równowaga zachowana 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana  

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 94,87% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 13:00:00 

Prowadzący Marcin Mendelbaum 

Tematy newsów 

Kierowca autokaru z dziećmi z Łodzi aresztowany 
za jazdę pod wpływem alkoholu; zwężenia na 

drodze 91 z powodu remontów po ulewach; 
utrudnienia na drogach na Pomorzu; poradnik dla 

osób udających się w dalekie podróże 
(wypowiedź eksperta z Polskiej Misji Medycznej); 

zaproszenie na koncert muzyki organowej w 

klasztorze w Łagiewnikach 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie 

Zróżnicowanie niepoprawne (trzy podobne 

informacje fleszowe, niekonieczne w jednym 
serwisie) 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie Równowaga zachowana 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana  
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l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 83,33% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 14:00:15 

Prowadzący Marcin Mendelbaum 

Tematy newsów 

Miejsca w schroniskach dla zwierząt czekają 
(wypowiedź kierownika schroniska w 

Bełchatowie); w północnowschodniej Polsce 

szkolenia przed jesiennymi manewrami Dragon 
(relacja); we wschodnich Chinach aresztowano 

podpalacza; Bałtyk cieszy się rekordową liczbą 
turystów (wypowiedzi wczasowiczów) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowanie poprawne  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie Równowaga zachowana 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana  

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 84,62% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 14:59:55 

Prowadzący Beata Janowska 

Tematy newsów 

Kreatywne osoby mogą otrzymać lokal w 

centrum Łodzi (wypowiedź rzeczniczki urzędu 
miasta); kino kulinarne na festiwalu 

Transatlantyk (wypowiedź kucharza); tysiące 
ludzi ma dzisiaj wyjść na ulice z okazji rocznicy 

obalenia puczu w Turcji (korespondencja 
Wojciecha Cegielskiego);  

a) Liczba newsów 3, mała liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
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c) Zróżnicowanie Zróżnicowanie poprawne  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie Równowaga zachowana 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana  

l) Własne źródła Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 82,05% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 16:00:00 

Prowadzący Beata Janowska 

Tematy newsów 

Ciało kobiety znalezione w Tomaszowie 
Mazowieckim, prokuratura wyjaśnia (wypowiedź 

policjanta); Minister Spraw Wewnętrznych 
przyznał nagrodę kobiecie, która nie dała się 

oszukać metodą na policjanta; jutro przybywa do 

Polski para książęca z Wielkiej Brytanii (relacja, 
wypowiedź min. Szczerskiego) 

a) Liczba newsów 3, mała liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowanie poprawne  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie 

Równowaga nie zachowana (wypowiedzi jednej 

strony, nie związane z polityką krajową) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana  

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 91,03% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 16:59:53 

Prowadzący Beata Janowska 

Tematy newsów 

Uchwała antysmogowa zostanie przyjęta jesienią 

(wypowiedź przewodniczącego sejmiku); przed 
sejmem protest KOR przeciwko przyjmowaniu 

ustaw dotyczących reformy sądownictwa 

(nagrania z protestu, wypowiedź Grzegorza 
Schetyny); co najmniej 16 hinduskich 

pielgrzymów zginęło w wypadku autobusu; Pałac 
Muzyki po rewitalizacji można zwiedzać jeszcze w 

lipcu (wypowiedź autora projektu) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowanie poprawne  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie 

Równowaga nie zachowana (wypowiedzi jednej 

strony) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana  

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 82,05% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 18:00:00 

Prowadzący Beata Janowska 

Tematy newsów 

Kierowca autokaru z dziećmi z Łodzi aresztowany 

za jazdę pod wpływem alkoholu; przed sejmem 
protest KOR przeciwko przyjmowaniu ustaw 

dotyczących reformy sądownictwa (nagrania z 
protestu, wypowiedź Ryszarda Petru); Polskę 

odwiedziło w 2016 roku 17 mln turystów 
zagranicznych (wypowiedź rzecznik prezesa 

GUS); zapowiedź utrudnień na trasie S8 w 

związku z naprawą jezdni i ekranów 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowanie poprawne  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
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e) Zrównoważenie 

Równowaga nie zachowana (wypowiedzi jednej 

strony) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana  

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 82,05% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 19:00:00 

Prowadzący Beata Janowska 

Tematy newsów 

Prezydent Łodzi tłumaczy deficyt budżetowy 
miasta (wypowiedź prezydent); przed sejmem 

protest KOR przeciwko przyjmowaniu ustaw 
dotyczących reformy sądownictwa, zapowiedź 

wspólnej listy wyborczej opozycji; Francja 
potwierdza swój udział w deportacji Żydów do 

obozów zagłady (korespondencja Marka 
Brzezińskiego) 

a) Liczba newsów 3, mała liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowanie poprawne  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie 
Równowaga nie zachowana (wypowiedź jednej 
strony) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana  

l) Własne źródła Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 83,33% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 20:00:00 
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Prowadzący Beata Janowska 

Tematy newsów 

Dwie osoby brutalnie pobiły swojego znajomego 
w Zduńskiej Woli; kreatywne osoby mogą 

otrzymać lokal w centrum Łodzi (wypowiedź 
rzeczniczki urzędu miasta); przed sejmem 

zakończył się protest KOR przeciwko 

przyjmowaniu ustaw dotyczących reformy 
sądownictwa (relacja, fragmenty wypowiedzi 

protestujących polityków) 

a) Liczba newsów 3, mała liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowanie poprawne  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie 
Równowaga nie zachowana (wypowiedzi jednej 
strony) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana  

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 70,51% 

  Niezbyt wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 21:00:15 

Prowadzący Beata Janowska 

Tematy newsów 

Uchwała antysmogowa zostanie przyjęta jesienią 

(wypowiedź przewodniczącego sejmiku); w 
Gibach obchody 72 rocznicy obławy 

augustowskiej; prezydent USA broni swojego 
syna z kontaktów z rosyjskim prokuratorem 

(korespondencja Jana Pachlowskiego na 

podstawie wpisów na Twitterze) 

a) Liczba newsów 3, mała liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowanie poprawne  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie Równowaga zachowana  

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 
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i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana  

l) Własne źródła Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 82,05% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 22:00:20 

Prowadzący Beata Janowska 

Tematy newsów 

Pikiety przed siedzibami sądów przeciw zmianom 

sejmowym, w tym także w Łodzi (wypowiedź 
uczestników, relacja); ciało kobiety znalezione w 

Tomaszowie Mazowieckim, prokuratura wyjaśnia 
przyczyny śmierci (wypowiedź policjanta); w 

Nowosybirsku odsłonięto pomnik ostatniego cara 
i carewicza (korespondencja Włodzimierza Paca); 

Pałac Muzyki po rewitalizacji można zwiedzać 
jeszcze w lipcu (wypowiedź autora projektu)  

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowanie poprawne  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie Równowaga nie zachowana  

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana  

l) Własne źródła Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 76,92% 

  Niezbyt wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 23:00:00 

Prowadzący Beata Janowska 
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Tematy newsów 

Kierowca autokaru z dziećmi z Łodzi aresztowany 

za jazdę pod wpływem alkoholu; protest przed 
siedzibą Sądu Najwyższego w Warszawie 

(wypowiedź organizatora), pikiety przed 

siedzibami sądów przeciw zmianom sejmowym, 
w tym także w Łodzi; jutro przybywa do Polski 

para książęca z Wielkiej Brytanii (relacja, 
wypowiedź min. Szczerskiego); zapowiedź 

utrudnień na trasie S8 w związku z naprawą 
jezdni i ekranów 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowanie poprawne  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie Równowaga nie zachowana  

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana  

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 76,92% 

  Niezbyt wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Tytuł/nazwa audycji; Skrót wiadomości 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07 

06:30:05,07:30:04,08:30:04,09:30:18,15:30:00, 

16:30:00,17:30:00,18:29:52, 

11.07  

06:29:52,07:29:48,08:29:51,09:30:18,15:30:03, 

16:30:00,17:30:15,18:29:36, 

12.07 

06:30:18,07:30:04,08:30:15,09:29:42,15:30:00, 

16:30:07,17:30:32,18:30:00, 
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13.07 

06:29:57,07:29:52,08:30:05,09:30:12,15:29:56, 

16:29:44,17:30:15,18:30:33, 

14.07 

06:31:15,07:29:45,08:29:38,09:30:03,15:29:49, 

16:30:10,17:29:51 

  

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:01:24/00:01:24 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

1:27:10/1:27:10 

 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:26:17/00:26:17 

 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym 

Audycja obecna w planie programowym 

Krótka charakterystyka  Skrót informacji przedstawiających 

wydarzenia o zróżnicowanej tematyce, 

odnoszącej się do regionu i całego kraju. 

Wiadomości dotyczące polityki, ekonomii, 

gospodarki, oraz tematy społeczne. 

 

Ocena jakościowa 

 

Poniedziałek, 10 lipca 2017 

Godzina 06:30:00 

Prowadzący Marcin Mendelbaum 
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Tematy newsów 

Akt oskarżenia wobec trójki osób dokonujących 

rozboju pod Strykowem; bomba lotnicza zostanie 
wywieziona spod Białegostoku; wicepremier 

Gliński zarzuca niegodne metody walki 
politycznej kontr manifestantom na miesięcznicy 

smoleńskiej; tłumy bielszczan powitały malucha 
przeznaczonego dla Toma Hanksa 

a) Liczba newsów 3, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Brak równowagi (wicepremier rządu) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawna 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 85,90% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 07:30:00 

Prowadzący Marcin Mendelbaum 

Tematy newsów 

W Łodzi na stacji będą zatrzymywały się 

pendolino; bomba lotnicza zostanie wywieziona 
spod Białegostoku; opanowany pożar na Kandem 

Market; w Sieradzu wystawa przed Open Air 

Festiwal 

a) Liczba newsów 4, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawna 
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l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 100% 

  Maksymalny współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 08:30:00 

Prowadzący Marcin Mendelbaum 

Tematy newsów 

Na ul. Wyszyńskiego wypadek motocyklisty; 
cytat z wypowiedzi posła PiS na temat 

manifestacji i kontrmanifestacji w miesięcznicę 

smoleńską; nie ma chętny na kupno byłego 
więzienia w Łęczycy; ostrzeżenia przed 

nawałnicami i silnym wiatrem 

a) Liczba newsów 4, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Niepoprawne (wypowiedź jednej strony) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawna 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 84,62% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 15:30:00 

Prowadzący Jarosław Manowski 

Tematy newsów 

Pożar samochodu na drodze nr 45 w Oleśnicy; 

140 mln złotych trafi do ośrodków medycznych; 
rekordowe dofinansowanie dla EC1; członkowie 

rodzin smoleńskich apelują do protestujących; 

pocisk w Białymstoku usuwany i zabezpieczony; 
w Łodzi pojawią się artystycznie pomalowane 

przejścia dla pieszych 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
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d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Poprawne  

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawna 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 92,31% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 16:30:00 

Prowadzący Jarosław Manowski 

Tematy newsów 

Więzienie za znieważenie kontrolera w 

Radogoszczu; samorząd lekarski apeluje o 
obowiązkowe szczepienia dla uczniów; Patryk 

Jaki zapowiada złożenie wniosku o uchylenie 
decyzji reprywatyzacyjnej; PE nie przyjmie 

brytyjskich decyzji dotyczących obcokrajowców 

a) Liczba newsów 4, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie 

Niepoprawne (wypowiedź jednej strony, choć nie 

w sprawie politycznej) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawna 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 92,31% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 17:30:00 

Prowadzący Beata Janowska 
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Tematy newsów 

Ponad 140 milionów dla placówek medycznych w 

Łódzkiem; Uniejów ma nowe miasto partnerskie; 
sejm zajmie się ustawą o funduszu dróg 

samorządowych; prokuratura bada oszustwo 

przy zbieraniu pieniędzy na rzekomo chore 
dziecko 

a) Liczba newsów 4, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawna 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 100% 

  Maksymalny współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 18:30:00 

Prowadzący Beata Janowska 

Tematy newsów 

Kompleks EC1 otrzyma dofinansowanie unijne; 
więzienie za znieważenie kontrolera na 

Radogoszczu; NRL apeluje o obowiązkowe 
szczepienia dla dzieci; PKP rozpoczyna remont na 

Centralnej Magistrali Kolejowej, na stacji w Łodzi 

zatrzymuje się pendolino 

a) Liczba newsów 4, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawna 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 
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m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 100% 

  Maksymalny współczynnik obiektywizmu 
 

Wtorek, 11 lipca 2017 

Godzina 06:30:00 

Prowadzący Kuba Kaleta 

Tematy newsów 

Kompleks EC1 otrzyma wysokie dofinansowanie 

unijne; ponad 140 milionów dla placówek 

medycznych w Łódzkiem; więzienie za 
znieważenie kontrolera na Radogoszczu; w Łodzi 

pojawią się artystycznie pomalowane przejścia 
dla pieszych 

a) Liczba newsów 4, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawna 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 100% 

  Maksymalny współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 07:30:00 

Prowadzący Kuba Kaleta 

Tematy newsów 

Kompleks EC1 otrzyma wysokie dofinansowanie 

unijne; Rąbień – spór o płace w DPS; fałszywy 
konwojent za kradzież 8 milionów złotych 

ukarany przez łódzki sąd; w katastrofie samolotu 
w Missisipi zginęło kilkanaście osób 

a) Liczba newsów 4, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
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e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawna 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 100% 

  Maksymalny współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 08:30:00 

Prowadzący Kuba Kaleta 

Tematy newsów 

Droga zablokowana na S8, objazdy; spółka 

prowadząca restaurację na EXPO w Kazachstanie 
skarży się na miasto; seria koncertów na 

festiwalu Alternatywa; bloger zamieszka w Łodzi 
w celu promocji miasta 

a) Liczba newsów 4, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawna 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 100% 

  Maksymalny współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 15:30:00 

Prowadzący Monika Czerska 
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Tematy newsów 

Droga nadal zablokowana na S8, zalecane 

objazdy; jedna osoba z Polski zginęła w wypadku 
autokaru w Serbii; oficjalne obchody Narodowego 

Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa – rzezi 

wołyńskiej, list od prezydenta; Skaryszew 
podpisał umowę o sprzedaży hodowli koni 

a) Liczba newsów 4, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawna 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 96,15% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 16:29:40 

Prowadzący Monika Czerska 

Tematy newsów 

Jedna osoba z Polski zginęła w wypadku autokaru 
w Serbii; w Warszawie oficjalne obchody 

Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa – 
rzezi wołyńskiej, list od prezydenta; ponad 440 

wniosków do urzędu miasta na dotacje do 

wymiany pieca; ogłoszono konkurs na 
architektoniczny mural iluzoryczny w Łodzi 

a) Liczba newsów 4, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawna 
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l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 96,15% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 17:30:15 

Prowadzący Marcin Mendelbaum 

Tematy newsów 

Zderzenie pod Wieluniem, 2 osoby ranne, korki; 
jedna osoba z Polski zginęła w wypadku autokaru 

w Serbii, kilkoro dzieci rannych; spadła liczba 

ostrych zatruć dopalaczami w Łodzi; 444 wnioski 
do urzędu miasta na dotacje do wymiany pieca; 

ministerstwo cyfryzacji wprowadza projekt zmian 
w karach za nadużywanie esemesów premium 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawna 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 100% 

  Maksymalny współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 18:29:40 

Prowadzący Marcin Mendelbaum 

Tematy newsów 

Kierowca z Łodzi zginął w wypadku autokaru w 
Serbii, kilkoro dzieci rannych; po kontroli NFZ w 

Rawie Mazowieckiej zamknięta stacja 

ratownictwa medycznego; utrudnienia na S8 i na 
trasie 74j; w Warszawie oficjalne obchody 

Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa – 
rzezi wołyńskiej 

a) Liczba newsów 4, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
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c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawna 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 100% 

  Maksymalny współczynnik obiektywizmu 
 

Środa, 12 lipca 2017 

 

Godzina 06:30:15 

Prowadzący Kuba Kaleta 

Tematy newsów 

444 wnioski do urzędu miasta na dotacje do 

wymiany pieca; w Łodzi spadła liczba ciężkich 
zatruć dopalaczami; spór wokół wyboru prezesa 

WFOŚ pomiędzy sejmikiem wojewódzkim a 
wojewodą; kierowca z Łodzi zginął w wypadku 

autokaru w Serbii, kilkoro dzieci rannych, 
pasażerowie wracają do kraju 

a) Liczba newsów 4, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawna 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 100% 

  Maksymalny współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 07:30:00 

Prowadzący Kuba Kaleta 

Tematy newsów 

Tragiczny wypadek w Łodzi na Złotnie; łódzcy 
radni PO apelują do PiS o wycofanie projektu 

ustawy o funduszu dróg samorządowych; z 
Piotrkowa wyruszyła pielgrzymka do 

Częstochowy; pod koniec 2019 roku powstanie w 

Łodzi mini targowisko 

a) Liczba newsów 4, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawna 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 96,15% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 08:30:12 

Prowadzący Kuba Kaleta 

Tematy newsów 

444 wnioski do urzędu miasta na dotacje do 

wymiany pieca; po kontroli NFZ w Rawie 
Mazowieckiej zamknięta stacja ratownictwa 

medycznego; w Tomaszowie Mazowieckim 
wprowadzona Karta Tomaszowianina; kierowca z 

Łodzi zginął w wypadku autokaru w Serbii, 
kilkoro dzieci rannych 

a) Liczba newsów 4, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 
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i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawna 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 100% 

  Maksymalny współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 15:30:15 

Prowadzący Jarosław Manowski 

Tematy newsów 

O odstąpienie od projektu funduszu dróg 

samorządowych do swoich kolegów apelował 
poseł PiS z Łodzi Łukasz Rzepecki; rocznica 

śmierci byłego prezydenta Grzegorza Palki; 
„Lubię Ludzi” – happening Szlachetnej Paczki w 

Łodzi; pozew do Trybunału Sprawiedliwości na 
wniosek KE  

a) Liczba newsów 4, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie 
Poprawne, z niewielką przewagą prezentacji racji 
jednej strony 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawna 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 94,87% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 16:30:08 

Prowadzący Jarosław Manowski 

Tematy newsów 

Zatrzymano sprawców pobicia taksówkarza; 

posłowie PiS i PO argumentują za i przeciw nowej 
ustawie o funduszu dróg samorządowych; 

termomodernizacja przychodni w Łodzi; polska 
ambasada zaprotestowała wobec używania w „Le 
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Soir” określenia „polskie obozy koncentracyjne” 

a) Liczba newsów 4, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Poprawne, z zarysem prezentacji racji obu stron 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność 

Poprawna z drobnym niedookreśleniem 
przeciwników projektu ustawy po stronie obozu 

rządzącego 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 89,74% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 17:30:34 

Prowadzący Beata Janowska 

Tematy newsów 

Otwarty ponownie oddział neonatologiczny w 

Wieluniu; nowy komendant 25 Brygady Kawalerii 
Powietrznej; sejm przegłosował ustawę o KRS; 

ukarane gimnazjalistki znęcające się nad jeżem; 
w Antarktydzie oderwał się duży kawał góry 

lodowej 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawna  

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 
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o) Współczynnik WOI 92,31% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 18:30:30 

Prowadzący Beata Janowska 

Tematy newsów 

Sejm przegłosował ustawę o KRS; zatrzymano 
sprawców pobicia taksówkarza; stadion w 

Sieradzu oddany przez wykonawcę; w brytyjskiej 
Izbie Lordów opublikowano raport o negatywnych 

efektach wsparcia dla przeprawiających się drogą 
morską uchodźców 

a) Liczba newsów 4, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawna  

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 100% 

  Maksymalny współczynnik obiektywizmu 
 

Czwartek, 13 lipca 2017 

Godzina 06:30:00 

Prowadzący Monika Czerska 

Tematy newsów 

PiS złożył w sejmie projekt ustawy o Sądzie 
Najwyższym; wczoraj sejm przegłosował ustawę 

o ustroju sądów powszechnych; prezydent 

zawetował nowelizację ustawy o RIO; wchodzi w 
życie nowelizacja przepisów dotyczących kar za 

przemoc wobec dzieci; lekarze w Bełchatowie 
usunęli zdrowe organy młodej kobiecie wskutek 

sfałszowanej przez nią dokumentacji; NRL 
apeluje o wprowadzenie obowiązku 

przedstawiania w szkołach zaświadczeń 
zaszczepienia dzieci  

a) Liczba newsów 6, optymalna liczba (kilka informacji fleszowych o 
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podobnej tematyce) 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawna  

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 98,72% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 07:30:00 

Prowadzący Monika Czerska 

Tematy newsów 

PiS złożył w sejmie projekt ustawy o Sądzie 
Najwyższym; władze klubu PO zawiesiły dwoje 

posłów za udział w głosowaniu nad nowelizacją 
KRS; wczoraj sejm przegłosował ustawę o 

ustroju sądów powszechnych; prezydent 
zawetował nowelizację ustawy o RIO; wchodzi w 

życie nowelizacja przepisów dotyczących kar za 
przemoc wobec dzieci; lekarze w Bełchatowie 

usunęli zdrowe organy młodej kobiecie wskutek 
sfałszowanej przez nią dokumentacji 

a) Liczba newsów 

6, optymalna liczba (kilka informacji fleszowych o 

podobnej tematyce) 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawna  

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 



125 
 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 98,72% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 08:30:00 

Prowadzący Monika Czerska 

Tematy newsów 

Komisje sejmowe poparły projekt nowego 

podatku drogowego; PiS złożył w sejmie projekt 
ustawy o Sądzie Najwyższym; wczoraj sejm 

przegłosował ustawę o ustroju sądów 
powszechnych; wchodzi w życie nowelizacja 

przepisów dotyczących kar za przemoc wobec 
dzieci; lekarze w Bełchatowie usunęli zdrowe 

organy młodej kobiecie wskutek sfałszowanej 
przez nią dokumentacji 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie 

Poprawne z zastrzeżeniem (przekazy polityczne 
czysto informacyjne, jednak bez wskazania na 

stanowisko opozycji) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawna  

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 94,87% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 15:30:00 

Prowadzący Jarosław Manowski 

Tematy newsów 

Pierwszy efekt działania zespołu miasta Łódź 

zajmującej się wyłudzeniami kamienic; 1000 

osób chętnych do pracy w łódzkim MPK; PO 
skrytykowała w sejmie projekt ustawy o Sądzie 

Najwyższym; KE pozywa Polskę do Europejskiego 
Trybunału za wycinkę lasu 

a) Liczba newsów 4, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
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c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Niepoprawne (stanowisko jednej strony) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawna  

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 85,90% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 16:29:55 

Prowadzący Jarosław Manowski 

Tematy newsów 

Pierwszy efekt działania zespołu miasta Łódź 
zajmującej się wyłudzeniami kamienic; min. 

Błaszczak napisał list do instytucji europejskich w 
sprawie relokacji uchodźców; wyniki kontroli 

przewoźników regionalnych przez NIK; w Kijowie 
zakończony szczyt Ukraina-UE 

a) Liczba newsów 4, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Niepoprawne (stanowisko jednej strony) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawna  

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 85,90% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 17:30:10 

Prowadzący Beata Janowska  
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Tematy newsów 

Nowe inwestycje w łódzkich placówkach 

medycznych z rezerwy budżetowej; pierwszy 
efekt działania zespołu miasta Łódź zajmującej 

się wyłudzeniami kamienic; wyniki kontroli 

przewoźników regionalnych przez NIK; KE 
zapowiedziała skontrolowanie zmian w 

sądownictwie w Polsce 

a) Liczba newsów 4, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawna  

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 89,74% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 18:30:20 

Prowadzący Beata Janowska 

Tematy newsów 

Komisja Dialogu Obywatelskiego zwraca się do 

mieszkańców miasta o informacje w sprawie 
konieczności pomocy dla sąsiadów ze względu na 

obniżenie świadczeń ze strony MOPS; 1000 osób 

chętnych do pracy w łódzkim MPK; Ministerstwo 
Rozwoju podpisało umowę z Pracodawcami RP w 

sprawie starań o EXPO w Łodzi; prezydent 
Warszawy ponownie ukarana grzywną za 

nieobecność na posiedzeniu Komisji 
Weryfikacyjnej 

a) Liczba newsów 4, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Niepoprawne (brak stanowiska drugiej strony) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 
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i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawna  

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 84,62% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Piątek, 14 lipca 2017 

Godzina 06:29:52 

Prowadzący Jarosław Manowski 

Tematy newsów 

Nowe inwestycje w łódzkich placówkach 

medycznych z rezerwy budżetowej; pierwszy 
efekt działania zespołu miasta Łódź zajmującej 

się wyłudzeniami kamienic; senacka komisja 
przyjęła nowelizację ustawy o KRS, KE 

zapowiedziała skontrolowanie zmian w 
sądownictwie w Polsce; Polak skazany za pomoc 

w przemycaniu imigrantów 

a) Liczba newsów 4, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Niepoprawne (brak stanowiska drugiej strony) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawna  

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 84,62% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 07:29:46 

Prowadzący Jarosław Manowski 

Tematy newsów 

Pierwszy efekt działania zespołu miasta Łódź 
zajmującej się wyłudzeniami kamienic; senat być 

może zajmie się dzisiaj ustawą o KRS, komisja 
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przyjęła nowelizację bez poprawek; Ministerstwo 

Rozwoju podpisało umowę z Pracodawcami RP w 
sprawie starań o EXPO w Łodzi 

a) Liczba newsów 3, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Niepoprawne (brak stanowiska drugiej strony) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawna  

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 79,49% 

  Niezbyt wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 08:29:45 

Prowadzący Jarosław Manowski 

Tematy newsów 

Komisja Dialogu Obywatelskiego zwraca się do 
mieszkańców miasta o informacje w sprawie 

konieczności pomocy dla sąsiadów ze względu na 
obniżenie świadczeń ze strony MOPS; senat być 

może zajmie się dzisiaj ustawą o KRS, komisja 
przyjęła nowelizację bez poprawek; projekcja 

filmu Lalaland na inaugurację łódzkiej Łóżkoteki 

a) Liczba newsów 3, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawna  

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 
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o) Współczynnik WOI 87,18% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 15:29:45 

Prowadzący Marcin Mendelbaum 

Tematy newsów 

PO planuje serię protestów przeciw zmianom w 

ustawodawstwie sądowym; Krzysztof P. 
podejrzany o posiadanie pornografii dziecięcej 

zatrzymany w Rosji; wychowawca więzienny jest 
ojcem dziecka żony właściciela Amber Gold – 

ustalenia sądu; w Łodzi ginie więcej rowerów 
miejskich, niż średnio w Polsce 

a) Liczba newsów 4, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Niepoprawne (brak stanowiska drugiej strony) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność 

Niepoprawna (źródłem jednej z informacji 

telewizja komercyjna) 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 79,49% 

  Niezbyt wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 16:30:02 

Prowadzący Marcin Mendelbaum 

Tematy newsów 

Stadion w Łodzi może na siebie zarabiać; PO 

planuje serię protestów przeciw zmianom w 
ustawodawstwie sądowym; Hans Timmermans 

zapowiada kontrolę ustawodawstwa dotyczącego 
sądów w Polsce; Siła Kobiety na początek 

festiwalu Transatlantyk 

a) Liczba newsów 4, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Poprawne (przedstawione stanowisko drugiej 
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strony) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Poprawna 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 87,18% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 17:30:00 

Prowadzący Jakub Kaleta 

Tematy newsów 

Hanna Zdanowska wystartuje w wyborach pod 

szyldem PO; placówki nieuwzględnione w 
projekcie sieci szpitali będą startowały w 

konkursach NFZ; wieczorem rusza festiwal 
Transatlantyk; w ataku nożownika w Hurgadzie 

jest Polka (według portalu egipskiego)  

a) Liczba newsów 4, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie 

Niepoprawne (nieprzedstawione stanowisko 

drugiej strony) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność 
Niepoprawna (niepewne źródło informacji o 
Hurgadzie) 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 78,21% 

  Niezbyt wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

b) Pozostałe informacje polityczne, ekonomiczno-gospodarcze, społeczne itd.   (z 

wyłączeniem odrębnych serwisów kulturalnych i sportowych) 
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Tytuł/nazwa audycji; Serwis ekonomiczny 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07 07:31:18 , 16:31:02 

11.07 07:31:05, 16:31:09 

12.07 07:31:16,  16:31:16 

13.07 07:31:58, 16:30:58 

14.07 07:30:49, 16:31:25 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:02:24/00:02:24 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:27:28/00:27:28 

 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:00 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym 

Obecność audycji w planie 

programowym. 

Krótka charakterystyka Informacje ekonomiczne i gospodarcze. 

 

Ocena jakościowa 

 

 

Poniedziałek, 10 lipca 2017 

Godzina 07:31:18 

Prowadzący Dariusz Kulas 

Tematy newsów 

Pierwsze wakacyjne podwyżki cen paliw; miesiąc 

od otwarcia wystawy Polski na EXPO w Astanie 
(wypowiedź wiceprezes PARP); Ateny otrzymają 

kolejną transzę pożyczki; we wrześniu wejdzie w 
życie umowa o częściowo wolnym handlu z 

Kanadą (korespondencja Beaty Płomeckiej z 
Brukseli); kursy walut 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
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b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 100% 

  Maksymalny współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 16:31:00 

Prowadzący Dariusz Kulas 

Tematy newsów 

Nowe regulacje dotyczące kredytów hipotecznych 

(fragment rozmowy z ekspertem); rośnie liczba 

ofert pracy zamieszczanych w Internecie (relacja, 
materiał PR); druga transza pożyczki dla Aten 

(korespondencja Beaty Płomeckiej z Brukseli); 
kursy walut 

a) Liczba newsów 4, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 100% 

  Maksymalny współczynnik obiektywizmu 

 

Wtorek, 11 lipca 2017 
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Godzina 07:31:05 

Prowadzący Dariusz Kulas 

Tematy newsów 

GUS poda dane o inflacji (wypowiedź eksperta 

NBP); rośnie popyt na kredyty mieszkaniowe 
(wypowiedź eksperta nieruchomości); kursy 

walut 

a) Liczba newsów 3, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 93,59% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 16:31:10 

Prowadzący Dariusz Kulas 

Tematy newsów 

Zbiórka podpisów pod inicjatywą przeniesienia 

siedziby Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Bankowego do Polski; poziom inflacji w czerwcu 

niższy rok do roku (wypowiedź analityka); po raz 
pierwszy Polska w czołówce rankingu 

zadowolonych na rynku pracy; 136 tys. ofert na 
portalu Pracuj.pl (wypowiedź przedstawiciela 

portalu); kursy walut 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 
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k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 100% 

  Maksymalny współczynnik obiektywizmu 

 

Środa, 12 lipca 2017 

Godzina 07:31:16 

Prowadzący Dariusz Kulas 

Tematy newsów 

Zbiórka podpisów pod inicjatywą przeniesienia 
siedziby Europejskiego Urzędu Nadzoru 

Bankowego do Polski (wypowiedź prezesa 
stowarzyszenia); poziom inflacji w czerwcu 

niższy rok do roku (wypowiedź analityka); po raz 
pierwszy Polska w czołówce rankingu 

zadowolonych na rynku pracy (wypowiedź 
przedstawicielki instytutu przeprowadzającego 

badanie); kursy walut 

a) Liczba newsów 4, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 100% 

  Maksymalny współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 16:31:16 

Prowadzący Dariusz Kulas 

Tematy newsów 

Sejm rozpoczął prace nad ustawą o opłacie 

paliwowej z przeznaczeniem na fundusz dróg 
samorządowych (wypowiedź eksperta, 

wypowiedź marszałka senatu); polski rynek 
pracy atrakcyjny dla Ukraińców (wypowiedź 
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eksperta z portalu Pracuj.pl); od dziś ustawa o 

przewadze kontraktowej wchodzi w życie; 
prezydent Duda nie podpisze ustawy o RIO;  

kursy walut 

a) Liczba newsów 4, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Niepoprawne (wypowiedź jednej ze stron) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 85,90% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Czwartek, 13 lipca 2017 

 

Godzina 07:31:56 

Prowadzący Dariusz Kulas 

Tematy newsów 

Ministerstwo infrastruktury przedstawia zasady 
ustawy o funduszu dróg samorządowych 

(wypowiedź wiceministra); wchodzi w życie 
ustawa o przewadze kontraktowej (wypowiedź 

eksperta); z prognoz wynika, że w przyszłym 

roku będzie w Polsce pracowało ponad 2 mln 
Ukraińców; KE zaproponowała zamknięcie 

postępowania wobec Grecji; kursy walut 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Niepoprawne 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 
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j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 88,46% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 16:31:00 

Prowadzący Dariusz Kulas 

Tematy newsów 

Zwiększone zainteresowanie kupnem domu 

zamiast mieszkań (wypowiedź eksperta 
nieruchomości); zwiększenie o 15% bankructw 

firm budowlanych (wypowiedź eksperta); misja 
eksporterów mebli do Kazachstanu (wypowiedź 

wiceminister rozwoju); doradcy emerytalni w 
ZUS cieszą się dużym powodzeniem (wypowiedź 

eksperta z ZUS); kursy walut 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 100% 

  Maksymalny współczynnik obiektywizmu 

 

Piątek, 14 lipca 2017 

 

Godzina 07:30:48 

Prowadzący Dariusz Kulas 

Tematy newsów 

Premier przekazała środki z rezerwy budżetowej 
na ośrodki medyczne w Łódzkiem; senat zajmie 

się ustawą umożliwiającą zapłatę mandatów 
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online; umożliwienie zakupów firm polskich przez 

Chiny (wypowiedź min. Morawieckiego); 
zwiększone zainteresowanie kupnem domu 

zamiast mieszkań (wypowiedź eksperta 

nieruchomości); kursy walut 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 96,15% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 16:31:25 

Prowadzący Dariusz Kulas 

Tematy newsów 

Stabilizacja cen ubezpieczeń samochodowych 
(wypowiedź eksperta motoryzacji); ostatni z 

ośmiu Dreamlinerów przyjedzie jutro do Polski 
(relacja, wypowiedź prezesa spółki PLL LOT); 

ARiMR podsumowała wypłatę dopłat (wypowiedź 
prezesa agencji); kursy walut 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 
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n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 100% 

  Maksymalny współczynnik obiektywizmu 
 

c) Dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz dla społeczności posługujących się 

językiem regionalnym, tworzone w językach tych mniejszości i społeczności. 

W badanej próbie nie zostały nadane audycje tej podkategorii 

 

d) Nieodpłatne audycje wyborcze (wg ustawy z 5 I 2011 r. Kodeks wyborczy) 

W badanej próbie nie zostały nadane audycje tej podkategorii 

 

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.) 

W badanej próbie nie zostały nadane audycje tej podkategorii 

 

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) 

 

W badanej próbie nie zostały nadane audycje tej podkategorii 

 

g) Informacje o sytuacji na drogach oraz różnego typu zagrożeniach i zjawiskach 

pogodowych 

 

Tytuł/nazwa audycji; Serwis pogoda 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07 

06:04:00,06:34:00,07:03:54,07:34:13,08:11:34, 

08:34:50,09:04:00,09:35:08,10:03:48,11:04:30, 

12:04:52,13:04:27,14:04:48,14:37:50,15:04:25, 

15:34:58,16:04:12,16:33:38,17:04:14,17:34:12, 

18:04:12,18:31:30,19:04:47,20:07:00,21:04:06, 

22:07:32,23:05:22, 

11.07 

06:04:25,06:33:37,07:04:10,07:33:20,08:11:31, 

08:34:08,09:04:04,09:35:03,10:04:08,11:05:42, 
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12:04:22,13:05:12,14:05:15,15:04:05,15:35:44, 

16:04:06,16:33:30,17:04:05,17:34:28,18:03:52, 

18:30:58,19:04:28,20:07:06,21:03:30,22:06:40, 

23:04:05, 

12.07 

06:03:52,  06:34:11,  06:34:11,  07:33:53,  

08:34:05,  09:04:07,  09:34:10,  10:04:00,  

11:04:09,  12:04:36,  13:04:34,  14:04:40,  

15:04:05,  15:35:20,  16:04:16,  16:34:21,  

17:04:14,  17:34:30,  18:03:54,  18:32:04,  

19:04:55,  20:07:31,  21:05:01,  22:08:08  

23:04:43,    

 13.07 

06:04:00,  06:35:10,  07:04:04,  07:34:34,  

08:11:05,  08:35:14,  09:04:13,  09:35:32  

10:04:01,  11:04:38,  12:04:43,  13:03:43,  

14:03:42,  15:04:11,  15:34:50,  16:04:08,  

16:34:04,  17:04:06,  17:34:49  18:04:08,  

18:32:00,  19:04:56,  20:07:26,  21:04:27,  

22:07:28  23:04:45,   

14.07  06:04:10  06:34:32  07:04:01  07:33:08  

08:11:32  08:33:51  09:03:50  09:34:30  

10:04:20  11:04:18  12:04:29  13:04:40  

15:03:53  16:04:00  16:33:54  17:04:05  

17:33:28  18:03:52  19:06:23  20:07:42  

21:05:35  22:07:32  23:05:02   

  15.07  07:04:45,  08:07:04,  09:08:12,  

10:04:34,  11:04:30,  12:04:38,  13:04:18,  

14:04:35,  15:04:52,  16:04:00,  17:04:04,  

18:05:49,  19:04:16,  20:06:16,  21:03:40,  

22:06:20,  23:03:30,       

16.07    07:03:22,  08:06:26,  09:05:39,  

10:03:48,  11:04:00,  12:04:07,  13:03:18,  

14:03:38,  15:04:18,  16:03:22,  17:04:05,  

18:06:34,  19:04:36,  20:06:33,  21:04:02,  

22:08:20,  23:04:30,   

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 00:00:29/00:00:29 
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tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

01:45:41/01:45:41 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

01:45:41/01:45:41 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym 

Zgodność z projektowaną tematyką  

audycji, częstotliwością, czasem trwania i 

porą emisji. 

Krótka charakterystyka Informacje o aktualnym stanie pogodowym 

w regionie i całej Polsce. 

     

Tytuł/nazwa audycji; Za kółkiem 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07 

07:12:00,08:39:25,09:22:54,11:11:25, 

12:12:28,13:11:50,14:37:22,15:43:21, 

15:58:30 

11.07 

06:45:12, 09:11:08,09:20:53,09:27:37, 

15.07 

13:12:10 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:01:27/00:01:27 

 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:22:14/00:22:14 

 

 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:22:14/00:22:14 
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Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym 

Zgodność z projektowaną tematyką  

audycji, częstotliwością, czasem trwania i 

porą emisji.. 

Krótka charakterystyka Informacja o obecnej sytuacji na drogach 

w regionie. 

Tytuł/nazwa audycji; Kalendarium 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07  06:17:45 

12.07  10:08:29 

15.07 06:15:38,08:13:58,09:16:36, 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:01:05/00:01:05 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:05:25/00:05:25 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:00 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym 

Brak audycji w planie programowym. 

Krótka charakterystyka Omówienie najważniejszych momentów 

z historii Polski i świata.  

Osoby prowadzące: Grzegorz Frątczak, Piotr 

Stańczyk, Wojciech Muzal,  

 

Tytuł/nazwa audycji; Festiwal "Kocham dziwne kino" 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 12.07 09:11:46 

15.07  11:38:55 
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Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:10:26/00:10:26 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:10:26/00:10:26 

 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:00 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym 

Brak audycji w planie programowym. 

Krótka charakterystyka Relacja informacyjna z festiwalu 

„Kocham dziwne kino”. 

 

 

  Podsumowanie kategorii INFORMACJA 

 

Łączny czas trwania; 13:51:02 

Udział w badanej tygodniowej próbie; 8% 

Czas trwania słowa;  13:51:02 

Udział słowa; 8% 

Czas trwania treści dotyczących 

regionu; 

6:04:10 

Udział treści dotyczących regionu 3,61% 

 

PUBLICYSTYKA      
 

a) Publicystyka poświęcona problematyce politycznej, ekonomiczno-gospodarczej, 

społecznej     

 

Na dzień dobry / Pierwszy dzień tygodnia (nazwa nie umieszczona w planie, niedzielne 

wydanie „Na dzień dobry”)   
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Tytuł/nazwa audycji; Pierwszy dzień tygodnia 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 16.07 

06:00:13 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

03:06:45/00:20:10 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

03:06:45/00:20:10 

 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:02:00 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym 

Brak audycji w planie programowym. 

Krótka charakterystyka Audycja publicystyczna, dominują 

tematy ekonomiczne, społeczne, 

polityczne i gospodarcze.  

Osoba prowadząca: Małgorzata Warzecha   

  

 Gość po ósmej (w  ramówce występuje jako „Gość Radia Łódź”) 

 

   

            

Tytuł/nazwa audycji; Gość Radia Łódź 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07 08:02:18 

11.07 08:02:51 

12.0708:03:03 

13.07 08:03:30 

14.07 08:02:37 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:10:24/00:10:24 
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Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:51:58/00:51:58 

 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:00 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym na 2017 r. (zgodność z 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Audycja obecna w planie programowym 

pod nazwą „Rozmowa dnia” 

Krótka charakterystyka Rozmowy dotyczące bieżących spraw z 

Łodzi i regionu.  

Temat poniedziałkowy: Miesięcznice 

smoleńskie,     Osoba prowadząca: 

Przemysław Naze, Gość: Waldemar Buda, 

poseł PiS.  

Temat wtorkowy: Dofinansowanie dla EC1 

Miasta Kultury Osoba prowadząca: Maciej 

Trojanowski Osoba uczestnicząca: Błażej 

Moder.   

Temat środowy: Wypadek Polaków w Serbii 

Osoba prowadząca: Przemysław Naze Osoba 

uczestnicząca: Marzanna Boratyńska.   

Temat czwartkowy: Wzrost cen paliw. 

Osoba prowadząca: Maciej Trojanowski 

Osoba uczestnicząca: Błażej Trojański.  

Temat piątkowy: Smog  Osoba prowadząca: 

Przemysław Naze   Osoba uczestnicząca: 

Dominik Artomski. 

  

Ocena jakościowa 

 

 

Dzień emisji Pora 

emisji 

Czas 

trwania 

Region Prowadzący Gość, funkcja, 

tematy 
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Poniedziałek 

08:02:18 00:09:12 00:00:00 

Przemysław 

Naze 

Waldemar Buda, 

poseł PiS. 

Temat: Udział w 

miesięcznicach 

smoleńskich; 

zakłócanie ze strony 

opozycji; osoby 

znane wśród kontr 

manifestantów; 

kwestia 

sprowadzenia wraku 

Tupolewa; 

ewentualna pomoc 

międzynarodowa w 

wyjaśnianiu tragedii 

w Smoleńsku. 

Wtorek 

 

08:02:55 00:08:32 00:08:32 

Maciej 

Trojanowski 

Błażej Moder, 

dyrektor Instytucji 

Kultury EC1 

Temat: Rekordowe 

dofinansowanie 86 

mln dla EC1 z 

funduszy unijnych; 

przeznaczenie 

dofinansowania; 

nowe ekspozycje; 

promocja w Polsce; 

terminy otwarcia; 

nadmierne kwoty 

wydawane na 

obsługę prawną w 

sprawie obrony 

miasta przed 

roszczeniami firm 

Środa 

08:03:02 00:08:31 00:08:31 

Przemysław 

Naze 

Marzanna 

Boratyńska, 

aspirant, Wydział 

Ruchu Drogowego 

Komendy 

Wojewódzkiej Policji 

w Łodzi. 
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Temat: Wypadek 

polskiego autokaru w 

Serbii; kontrole 

autokarów w Polsce 

przed wyjazdem na 

wakacje; najczęstsze 

błędy organizatorów 

wypoczynku; 

elementy 

sprawdzane przez 

policję; warunki tych 

kontroli 

Czwartek 

08:03:31 00:07:33 00:00:00 

Maciej 

Trojanowski 

Błażej Torański, 

dziennikarz, 

publicysta, 

komentator. 

Temat: 

Przewidywane 

podniesienie cen 

paliwa wskutek 

wprowadzenia 

ewentualnego 

podatku paliwowego; 

kontekst polityki 

wewnątrz PiS; 

wystąpienie posła 

Rzepeckiego przeciw 

swojej partii; 

argumenty za i 

przeciw ustawie; 

realność przyjęcia 

ustawy 

Piątek 

08:02:36 

08:42:00 

00:08:56 

+ 

00:08:49 

= 

00:17:53 

00:17:53 

Przemysław 

Naze 

Dominik Artomski, 

Łódzki Alarm 

Smogowy (gość nie 

przybył o czasie, 

rozmowę z gościem 

zastąpiła dyskusja 

wewnątrzredakcyjna; 

rozmowa właściwa 

przesunęła się o pół 

godziny) 
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Temat: Walka ze 

smogiem; wymiana 

pieców; koszty walki 

ze smogiem; 

przykłady metod 

walki ze smogiem z 

innych miast; 

przykład niesłusznej 

opłaty klimatycznej 

w Zakopanem; 

przykład Krakowa; 

przykłady 

zagraniczne; środki 

wydawane na 

kampanie 

informacyjne 

 

 

Ocena jakościowa 

10 lipca 2017 

a) Liczba tematów  Jeden temat główny wieloaspektowy (5 aspektów) 

b) Różnorodność 
 Różnorodność nie zachowana ze względu na 
monotematyczność rozmowy 

c) Wyważenie 
 Poszczególne aspekty tematu omówione 
proporcjonalnie 

d) Dobór uczestników 
 Poprawny dobór ze względu na poruszany aktualny 
temat danego dnia  

e) Prezentacja  Poprawna, neutralna, powtórzona na zakończenie 

f) Proporcja  Wypowiedzi krótkie, merytoryczne, na temat 

g) Moderowanie 
 Umiejętne, z pozycji nieco prowokacyjnej, 
krytyczno-dociekliwej.  

h) Błędy prowadzącego 

 Nieliczne przerwania, głównie w celu dopytania lub 

uściślenia. Prowadzący daje rozmówcy udzielić do 
końca odpowiedzi na pytanie. 

i) Poprawność językowa  Poprawny język, ton i styl prowadzącego 

j) Kompozycja  Umiejętnie kontrolowany czas i tempo audycji 

k) Obraz w Internecie  Poprawny, streszczenie, zdjęcie, link do nagrania 

l) Współczynnik WOI 
 93,33% 

Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

11 lipca 2017 

a) Liczba tematów  Jeden temat główny wieloaspektowy (6 aspektów) 
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b) Różnorodność  Różnorodność zachowana  

c) Wyważenie 

 Poszczególne aspekty tematu omówione nie 
proporcjonalnie, szczególnie zbyt krótko poruszany 

temat sporu z firmami o pieniądze 

d) Dobór uczestników  Poprawny dobór ze względu na aktualny temat  

e) Prezentacja  Poprawna, neutralna, powtórzona na zakończenie 

f) Proporcja 

 Wypowiedzi gościa merytoryczne, na temat; zbyt 
rozbudowane wprowadzenia nowych wątków przez 

prowadzącego 

g) Moderowanie 

 Poprawne, czasem zbyt dociekliwe i agresywne 

dopytywanie, jednak ze znajomością tematu, z 
pozycji potencjalnego użytkownika a także 

kontrolera interesu społecznego 

h) Błędy prowadzącego 

 Liczne przerwania, dodawanie szczegółów i 

dopytywanie, niekiedy zbyt agresywne i 
nadmiarowe; prowadzący dodaje na końcu 
komentarz zaczynający się od słów „miejmy 

nadzieję…”, niepotrzebnie stawiając się w roli strony 
sporu 

i) Poprawność językowa  Poprawny język, ton i styl prowadzącego 

j) Kompozycja  Poprawnie kontrolowany czas i tempo audycji 

k) Obraz w Internecie  Poprawny, streszczenie, zdjęcie, link do nagrania 

l) Współczynnik WOI 
 70% 
Niezbyt wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

12 lipca 2017 

a) Liczba tematów  Jeden temat główny wieloaspektowy (5 aspektów) 

b) Różnorodność  Różnorodność zachowana  

c) Wyważenie 

 Poszczególne aspekty tematu omówione 
proporcjonalnie, niekonieczny wątek pierwszy, 

służący jako wstęp do właściwego tematu 

d) Dobór uczestników  Poprawny dobór ze względu na aktualny temat  

e) Prezentacja  Poprawna, neutralna, powtórzona na zakończenie 

f) Proporcja 
 Wypowiedzi gościa krótkie, konkretne; rozbudowane 
nadmiernie wprowadzenia prowadzącego 

g) Moderowanie  Poprawne, z pozycji zaciekawionego słuchacza 

h) Błędy prowadzącego 

 Liczne przerwania, wchodzenie w słowo, 

wypowiadanie kwestii za rozmówcę. Niepotrzebne 
rozpoczęcie rozmowy od krytyki warunków jazdy w 

Serbii. 

i) Poprawność językowa  Poprawny język, ton i styl prowadzącego 

j) Kompozycja 
 Poprawnie kontrolowany czas i tempo audycji. Błędy 
w poziomie głośności wypowiedzi gościa. 

k) Obraz w Internecie  Poprawny, streszczenie, zdjęcie, link do nagrania 

l) Współczynnik WOI 
 76,67% 
Niezbyt wysoki współczynnik obiektywizmu 
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13 lipca 2017 

a) Liczba tematów  Jeden temat główny wieloaspektowy (5 aspektów) 

b) Różnorodność  Różnorodność zachowana  

c) Wyważenie 
 Poszczególne aspekty tematu omówione 

proporcjonalnie 

d) Dobór uczestników 
 Poprawny dobór ze względu na aktualny temat i 

wyrazistość komentatorską gościa 

e) Prezentacja  Poprawna, neutralna, powtórzona na zakończenie 

f) Proporcja 
 Wypowiedzi gościa rozbudowane, poprawne i 
krótkie pytania prowadzącego 

g) Moderowanie  Poprawne, z pozycji słuchacza 

h) Błędy prowadzącego 

 Nieliczne przerwania. Obecność zwrotów 
nacechowanych i emocji w wypowiedziach gościa 

(„masakryczne”, „skala hipokryzji”, „śmichy-
chichy”), co nie obciąża jednak prowadzącego 

i) Poprawność językowa  Poprawny język, ton i styl prowadzącego 

j) Kompozycja  Poprawnie kontrolowany czas i tempo audycji.  

k) Obraz w Internecie  Poprawny, streszczenie, zdjęcie, link do nagrania 

l) Współczynnik WOI 
 93,33% 
Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

14 lipca 2017 

a) Liczba tematów  Jeden temat główny wieloaspektowy (8 aspektów) 

b) Różnorodność  Różnorodność zachowana  

c) Wyważenie 

 Poszczególne aspekty tematu omówione 
proporcjonalnie; rozmowa wewnątrzredakcyjna 
spontaniczna, rozmowa właściwa bardziej 

uporządkowana 

d) Dobór uczestników 

 Poprawny dobór (ekspert) ale na początku 

zdezaktualizowany przez nie dotarcie zaproszonej 
osoby do studia 

e) Prezentacja  Poprawna, neutralna, powtórzona na zakończenie 

f) Proporcja 

 Wypowiedzi gościa rozbudowane, poprawne, 

spokojne i kompetentne, krótkie rzeczowe pytania 
prowadzącego 

g) Moderowanie  Poprawne, z pozycji mieszkańca miasta 

h) Błędy prowadzącego 

 Nieliczne dopowiedzenia. Prowadzący dzięki 
rozmowie wewnątrzredakcyjnej uratował audycję w 

sytuacji awaryjnej 

i) Poprawność językowa  Poprawny język, ton i styl prowadzącego 

j) Kompozycja 

 Spóźniony gość spowodował konieczność rozmowy 
wewnątrzredakcyjnej. Rozmowa właściwa 

skomponowana poprawnie. Umiejętnie kontrolowany 
czas i tempo audycji.  

k) Obraz w Internecie  Poprawny, streszczenie, zdjęcie, link do nagrania 

l) Współczynnik WOI  96,67% 
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Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Tydzień w parlamencie  

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07 18:07:56 

 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:44:50/00:44:50 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:44:50/00:44:50 

 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:00 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym na 2017 r. (zgodność z 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy i treści, częstotliwości 

nadawania i pór emisji. 

Krótka charakterystyka Rozmowy z parlamentarzystami z rejonu 

łódzkiego.  Ukazanie ich poglądów i 

stanowisk w sprawach publicznych. 

 

Ocena jakościowa 

Dzie

ń 
emis

ji 

Pora 
emisji 

Czas 
trwania 

Region Słowo 
Prowa
dzący 

Gość, funkcja, 
tematy 

10.0

7 

18:08:

10 

00:37:

10 

00:00:

00 

00:37:

10 

Przem

ysław 
Naze 

Goście: 

parlamentarzyści 
Katarzyna Lubnauer 

(Nowoczesna) – 

obecna tylko w I 
części dyskusji, 

Piotr Polak (PiS), 
Piotr Apel 
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(Kukiz’15), Paweł 
Bejda (PSL) 

Tematy: 
1. Kontrdemonstrac

je w dniu 78 
miesięcznicy 

smoleńskiej – ich 
dopuszczalność, 

możliwość 
prowokacji 

2. Decyzje podjęte 
przez 

warszawską 

komisję 
weryfikacyjną w 

sprawie ul. 
Twardej 

3. Projekt ustawy o 
funduszu dróg 

samorządowych 

 

a)      Liczba tematów 

w jednym wydaniu 

audycji; 

Tematy trzy, rozbudowane o szereg aspektów. 

Liczba poprawna ale powodująca monotonię. 

b)      Różnorodność 

tematyczna audycji 

(polityka, sprawy 

społeczne, 

gospodarcze, 

ekonomiczne, krajowe, 

zagraniczne, etc.); 

Tematy dotyczące polityki krajowej. 

Różnorodność wystarczająca. 

 

c)      Wyważenie 

tematów (zachowanie 

proporcji czasowych 

dla realizowanych 

tematów, w zależności 

od ich rangi); 

Pierwszy z tematów zajmuje całą pierwszą część 

audycji (19’35’’), drugi większość czasu drugiej 

części (13’54’’), trzeci czas pozostały czyli 6’41’’. 

Wyważenie poprawne.  
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d)      Właściwy dobór 

uczestników audycji – 

obecność ekspertów w 

danej dziedzinie, 

zachowanie pluralizmu 

w doborze 

przedstawicieli partii 

politycznych;  

Czworo uczestników debaty (w drugiej części 

pozostało trzech) z przeciwstawnych partii – 

dobór pluralistyczny, lecz z przewaga 

przedstawicieli opozycji. Dobór dopuszczalny, 

stanowiska zarysowane jaskrawo. 

e)      Neutralny 

sposób przedstawienia 

uczestników audycji 

(bez 

faworyzowania/krytyki 

kogokolwiek); 

Spokojny ton początkowej zapowiedzi, rzeczowe 

przedstawienie. 

f)       Zachowanie 

proporcji czasowych w 

zakresie wypowiedzi 

uczestników; 

Czas wypowiedzi odpowiedni, w niewielkim 

zakresie kontrolowany przez prowadzącego, 

naturalnie tworzony tematyką dyskusji, 

samoregulujący się.  

g)  Zachowanie przez 

prowadzącego roli 

moderatora dyskusji;  

Moderowanie chaotyczne, z nieustannymi 

przerwaniami i wchodzeniem w słowo, 

szczególnie w części pierwszej. Częste 

prowokacyjne dopowiedzenia. Brak 

wytłumaczenia na początku drugiej części 

audycji nieobecności posłanki Lubnauer. 

h)      Niewłaściwe 

zachowania 

prowadzącego – 

stawianie się w roli 

uczestnika dyskusji, 

emocjonalność 

wypowiedzi (używanie 

słów i zwrotów 

nacechowanych), 

przerywanie 

wypowiedzi innym 

uczestnikom;  

Prowadzący stawia się w roli jednego z 

równoprawnych uczestników audycji. 

Polemizuje, spiera się, gwałtownie protestuje.  

Obecność zwrotów i słów nacechowanych i 

wypowiedzi emocjonalnych („Naród czeka aż się 

w końcu wezmą za te głowy”, „Ciekawe, że w 

innych momentach nie protestują”, „Co miesiąc 

stopniujemy to napięcie”, „pójdzie paliwko w 

górę o 20 groszy”). 

„Jeżeli oskarżacie kogoś, to powinniście osądzić”, 

„przestrzeliliście z tą Twardą?” -  słowa 

skierowane wprost do posła PiS to przykład 

przesadnej subiektywności.  
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i)        Poprawność 

językowa 

prowadzącego 

(używanie poprawnych 

form wypowiedzi, 

wyważony styl języka, 

błędy, jąkanie się, 

powtórzenia, 

nieartykułowane 

dźwięki, niewyraźna 

mowa) 

Poprawny język, ale kilkakrotnie emocjonalny 

ton prowadzącego audycję. 

j)        Kompetencje 

kompozycyjne 

(umiejętna kontrola 

tempa i potoczystości 

audycji, metody 

kontrolowania 

dynamiki dyskusji, 

panowanie nad 

proporcjami części 

składowych audycji, 

umieszczenie audycji w 

kontekście ramówki – 

zapowiedzi, blocking i 

stripping). Czynnik ten 

stanowi uzupełnienie 

punktu „g)” arkusza 

oceny 

Wystarczające panowanie nad tempem audycji. 

Puszczona na żywioł „pyskówka” pod koniec 

audycji (od godziny 18:54:10 przez dwie 

minuty) zupełnie bez ingerencji prowadzącego. 

Brak zapowiedzi następnych elementów 

programu i kolejnej edycji audycji. Brak 

informacji o uszczupleniu grona uczestników 

drugiej części audycji. 

k)      Obraz audycji na 

stronie internetowej 

stacji. 

Wystarczający obraz audycji na stronie stacji. 

l) Całościowy 

współczynnik 

procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

63,33% 

Niski współczynnik obiektywizmu. 
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b) Reportaże oraz inne formy dokumentalne dotyczące regionu, interwencyjne i 

społeczne    

 

Tytuł/nazwa audycji; Studio Reportażu i Dokumentu 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 13.07 21:09:45 

 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:45:40/00:45:40 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:45:40/00:45:40 

 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:00 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym na 2017 r. (zgodność z 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy i treści, częstotliwości 

nadawania.  Pora nadawania niezgodna z 

porą deklarowaną w planie 

programowym. 

Krótka charakterystyka Temat: "Wołyń w moim sercu" reportaż 

Mariusza Kamieńskiego  

   

Tytuł/nazwa audycji; Audycja obywatelska 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 12.07 21:34:16 

 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:23:48/00:23:48 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:23:48/00:23:48 

 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:00 
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Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym na 2017 r. (zgodność z 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym. 

Krótka charakterystyka Reportaż Małgorzaty Warzechy z 2007 r. 

"Gdzieś w sercu Polski"  

 

c) Audycje dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz dla społeczności posługujących się 

językiem regionalnym, tworzone w językach tych mniejszości i społeczności. 

W badanej próbie nie zostały nadane audycje tej podkategorii 

 

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców (§ 11. 3. Rozporz. z 27.04.2011 r.)   

 

Słowo 

Tytuł/nazwa audycji; Słowo 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 16.07  06:47:36 

 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:04:06/00:04:06 

 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:04:06/00:04:06 

 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:00 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Audycja nadana zgodnie z planem w zakresie 

formy i treści, częstotliwości nadawania.  Pora 

nadawania niezgodna z porą deklarowaną w 

planie programowym. 

Audycja nieobecna w planie 

programowym. 

Krótka charakterystyka Audycja ekumeniczna kościołów 

zrzeszonych w Polskiej Radzie 
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Ekumenicznej. Słowo pastora Leszka 

Wakuły  

   

Tytuł/nazwa audycji; Droga do kapłaństwa u Baptystów  

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 16.07 06:21:24 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:08:43/00:08:43 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:08:43/00:08:43 

 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:00 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Audycja nadana zgodnie z planem w zakresie 

formy i treści, częstotliwości nadawania.  Pora 

nadawania niezgodna z porą deklarowaną w 

planie programowym. 

Brak audycji w planie programowym 

Krótka charakterystyka Temat: Historia kapłaństwa pastora 

Neumanna              Osoba prowadząca: 

Małgorzata Warzecha  Osoba uczestnicząca: 

pastor Remigiusz Neumann 

   

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Z wizytą w Sanktuarium w Niepokalanowie 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 16.07  

06:08:39 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:09:21/00:09:21 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:09:21/00:09:21 
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Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:00 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Audycja nadana zgodnie z planem w zakresie 

formy i treści, częstotliwości nadawania.  Pora 

nadawania niezgodna z porą deklarowaną w 

planie programowym. 

Brak audycji w planie programowym 

Krótka charakterystyka Temat: Śladami Maksymiliana Marii Kolbego, 

Niepokalanów                  Osoba prowadząca: 

Małgorzata Warzecha Osoba uczestnicząca: 

ks. Jacek Staszewski    

 

Inne audycje publicystyczne   

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Tacy sami 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 12.07  21:11:10 

 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:16:58/00:16:58 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:16:58/00:16:58 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:09:23 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym na 2017 r. (zgodność z 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy i treści, częstotliwości 

nadawania.  Pora nadawania niezgodna z 

porą deklarowaną w planie 

programowym. 

Krótka charakterystyka. Temat: Zakład aktywności zawodowej. 

Audycja opowiada o powyższym zakładzie, 

powołanym przez Caritas archidiecezji 

łódzkiej w 2011 r. Ukazuje, że dzięki niemu 
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osoby niepełnosprawne zyskują umiejętności 

zawodowe, a dzięki temu szanse na 

odnalezienie się na rynku pracy. Gość audycji 

wyjaśnia, jaki stopień niepełnosprawności 

upoważnia do zatrudnienia w zakładzie oraz 

w jaki sposób można się doń zgłosić. 

Pokazuje, że w ten sposób mają oni szanse 

na rehabilitację lecznicą, zawodową i 

społeczną.                           Osoba 

prowadząca: Małgorzata Warzecha Osoba 

uczestnicząca: Beata Kaczmarek-Malec, 

doradca zawodowy osób niepełnosprawnych 

     

 

Tytuł/nazwa audycji; Czas seniorów 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 11.07 21:08:28 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:29:26/00:29:11 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:29:26/00:29:11 

 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:19:35 

 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym na 2017 r. (zgodność z 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy i treści, częstotliwości 

nadawania.  Pora nadawania niezgodna z 

porą deklarowaną w planie 

programowym. 

Krótka charakterystyka Temat: Senioralia. Audycja opowiada o 

minionych senioraliach - corocznej imprezie 

dla seniorów oraz przywołuje ich historię. 

Pokazuje, iż zainteresowanie tym 

wydarzniem rośnie (w tym roku 60 tys. 

uczestników, w 2014 r. - 15 tys.). Ukazuje 

także ofertę Łodzi dla ludzi starszych oraz 

propozycję nowych aktywności dla seniorów 
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i przebudowy miasta tak, by było dla nich 

przyjazne. W drugiej części gość porusza 

temat dużej ilości leków, kupowanych przez 

osoby starsze.        Osoba prowadząca: 

Dorota Matyjasik   Osoba uczestnicząca: 

Krzysztof Piątkowski, wiceprezydent Łodzi, 

Joanna Gąsiorowska, farmaceutka.  

  

  

 Strefa publiczna  

 

Tytuł/nazwa audycji; Stefa Publiczna 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07   18:59:57 

11.07 19:00:04 

12.07 18:59:58 

13.07 19:00:00 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:08:34/00:08:34 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:27:27/00:27:27 

 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:01:20 

 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym na 2017 r. (zgodność z 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym. 

Krótka charakterystyka Audycja o szeroko rozumianej kulturze. 

Tematy powiązane z literaturą, sztuką, 

tańcem między innymi baletem.  

Osoba prowadząca: Wojciech Muzal, 

Małgorzata Warzecha, Małgorzata Warzecha  
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Tytuł/nazwa audycji; Przegląd prasy 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań 10.07 07:23:43,07:45:38,08:22:42, 

11.07 07:22:50, 07:47:48,  08:24:53,  

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:02:30/00:02:30 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:11:58/00:11:58 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:00 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym 

Brak audycji w planie programowym. 

Krótka charakterystyka Przegląd informacji prasowych z polski i ze 

świata. Osoba prowadząca: Grzegorz 

Frątczak,  

 

Tytuł/nazwa audycji; Materiały z IAR 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07  10:35:23, 11:35:55, 12:31:32,12:39:52 

17:25:24 

12.07 13:38:49 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:02:09/00:02:09 

 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:10:55/00:10:55 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:00 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 
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Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym 

Brak audycji w planie programowym. 

Krótka charakterystyka  

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Słuchasz i wiesz 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07 14:59:58 

11.07 14:59:59 

12.07 15:00:00 

13.07 15:00:00 

14.07 15:00:00 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:13:15/00:13:15 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

01:14:16/01:14:16 

 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:45:49 

 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym 

Brak audycji w planie programowym. 

Krótka charakterystyka Osoba prowadząca: Jarosław Turek, 

Jarosław Manowski 

 

 

Audycje reporterskie w trakcie „Słuchasz i wiesz” 

 

Nazwa audycji Data emisji Pora emisji Czas trwania 

Konflikt w DPS 

10 VII 2017 

poniedziałek 15:21:24 00:05:46 

Młodzi pracują w 

wakacje 

10 VII 2017 

poniedziałek 15:43:46 00:04:24 

Praca za granicą 

10 VII 2017 

poniedziałek 15:52:05 00:03:05 
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Kierowcy rozjeżdżają 

trawniki 

10 VII 2017 

poniedziałek 16:11:44 00:04:25 

Więźniowie do pracy 

10 VII 2017 

poniedziałek 16:22:12 00:05:00 

Ratujmy kobiety 

10 VII 2017 

poniedziałek 16:45:34 00:04:52 

Dotacje dla szpitali 

10 VII 2017 

poniedziałek 17:13:38 00:03:46 

Wymiana pieców 

węglowych 11 VII 2017 wtorek 15:18:18 00:04:08 

Kradzieże w kościołach  11 VII 2017 wtorek 15:46:26 00:03:55 

Walka z dopalaczami  11 VII 2017 wtorek 16:20:26 00:03:34 

Europejski Nadzór 

Bankowy w Łodzi 11 VII 2017 wtorek 16:46:32 00:05:30 

Brak promocja Expo  11 VII 2017 wtorek 17:14:49 00:03:57 

Karta Tomaszowianina  11 VII 2017 wtorek 17:49:41 00:03:58 

Malowanie pasów w 

nocy 11 VII 2017 wtorek 18:20:17 00:04:51 

Siłownie plenerowe  11 VII 2017 wtorek 18:46:00 00:04:26 

Zwierzaki na wakacjach  12 VII 2017 środa 15:20:12 00:10:09 

Lekarska pomyłka 12 VII 2017 środa 15:48:58 00:05:16 

Szkolnictwo zawodowe 12 VII 2017 środa 16:19:55 00:04:08 

Szczepienie dzieci 12 VII 2017 środa 16:49:28 00:04:28 

Lubię ludzi - Szlachetna 

Paczka 12 VII 2017 środa 17:18:06 00:05:14 

Bocian wśród ludzi 12 VII 2017 środa 17:49:00 00:04:35 

Wspomnienie G. Palki 

Prezydenta Łodzi 12 VII 2017 środa 18:08:40 00:15:05 

Nowy Dowódca 

Kawalerii Powietrznej 12 VII 2017 środa 18:48:16 00:06:58 

Starsi i chorzy w upały 13 VII 2017 czwartek 15:19:26 00:06:54 

Opłaty za parkowanie w 

Szadku 13 VII 2017 czwartek 15:43:20 00:04:36 

Łowcy kamienic 13 VII 2017 czwartek 16:21:28 00:04:22 

Wakacje dzieci z 

autyzmem 13 VII 2017 czwartek 16:46:04 00:04:18 

Złe wiaty przystankowe 13 VII 2017 czwartek 17:47:18 00:04:34 

Hotel dla psów 13 VII 2017 czwartek 18:36:25 00:04:10 

Dzień dzika 13 VII 2017 czwartek 18:48:17 00:03:33 

Wyrok za napad 

stulecia 14 VII 2017 piątek 15:16:24 00:06:05 

Sieć szpitali - co dalej? 14 VII 2017 piątek 15:47:18 00:05:08 

Fuszerka remontowa w 

Skierniewicach 14 VII 2017 piątek 16:51:32 00:04:00 

Święto Policji 14 VII 2017 piątek 17:21:26 00:03:44 

Nowy bolid solarny  14 VII 2017 piątek 17:47:52 00:05:48 

 

Tytuł/nazwa audycji; Audycje reporterskie w trakcie 

„Słuchasz i wiesz” 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 0:05:06/0:05:06 
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tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

2:58:42/2:58:42 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

2:58:42/2:58:42 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym 

Brak audycji w planie programowym. 

Krótka charakterystyka Relacje reporterskie o tematyce lokalno 

społecznej, w trakcie trwania pasma 

„Słuchasz i Wiesz” 

 

 

Ocena jakościowa 

 
Dzień 

emisji 

Pora 

emisji 

Czas 

trwania 
Słowo Muzyka Region 

Prowadz

ący 
Tematy 

Poniedzi

ałek 
15:04:25 00:45:20 00:17:20 00:28:00 00:09:57 

Jarosław 

Turek 

1. Konflikt w DPS w 

Rąbieniu 

związany z 

postulatem 

wzrostu 

wynagrodzeń 

2. Praca dla 

młodych w czasie 

wakacji, oferty z 

Urzędu Pracy, 

możliwości 

wyjazdu za 

granicę z 

zachowaniem 

ostrożności 

3. Kierowcy 

parkujący w 

niedozwolonych 

miejscach 

niszczący trawniki 

pozostają 

bezkarni 

4. Inicjatywa lewicy 

„Ratujmy kobiety” 

– regionalna 

konferencja 

5. Dotacje dla 

szpitali, w 
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szczególności dla 

Łódzkiego 

Szpitala im. 

Kopernika 

6. Praca dla 

więźniów, jej rola 

resocjalizacyjna 

7. Większe kary dla 

osób 

obrażających 

kontrolerów w 

pojazdach 

komunikacji 

miejskiej 

8. Akcja czytania 

bajek psom 

Wtorek 15:04:35 00:44:33 00:17:32 00:26:01 00:16:00 

Jarosław 

Manows

ki 

1. Wnioski o 

wymianę pieców 

węglowych 

2. Kradzieże w 

kościołach 

3. Walka z 

dopalaczami 

4. Petycja o 

poparcie 

kandydatury 

Łodzi na siedzibę 

Europejskiego 

nadzoru 

bankowego 

5. Niewystarczająca 

promocja 

kandydatury 

Łodzi do 

organizacji EXPO 

6. Karta 

Tomaszowianina 

7. Malowanie 

znaków na jezdni 

w nocy 

8. Plenerowe place 

do ćwiczeń 

ruchowych 

Środa 15:04:30 00:43:09 00:22:35 00:20:34 00:13:33 

Marcin 

Mendelb

aum 

1. Lekarska pomyłka 

2. Los zwierząt w 

czasie wakacji 

3. Szkolnictwo 

zawodowe 

4. Wspomnienie 

byłego 

prezydenta Łodzi 

Grzegorza Palki 

5. Szczepienia dla 

dzieci 

6. Bocian wśród 

ludzi 

7. Nowy dowódca 
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Brygady kawalerii 

Powietrznej w 

Łodzi 

8. Akcja Lubię Ludzi 

zorganizowana 

przez Szlachetną 

paczkę 

Czwarte

k 
15:04:40 00:42:43 00:21:19 00:21:24 00:13:55 

Jarosław 

Manows

ki 

1. Osoby starsze i ich 

kondycja w 

czasie upałów 

2. Opłaty za 

parkowanie w 

Szadku 

3. Łowcy kamienic 

4. Głosowanie nad 

ustawą o Sądzie 

Najwyższym 

5. Festiwal Filmowy 

Transatlantyk, 

rozmowa z 

organizatorem i 

pomysłodawcą 

Janem A.P. 

Kaczmarkiem 

6. Złej jakości wiaty 

przystankowe 

7. Dzień Dzika 

8. Wakacje dla 

dzieci z 

autyzmem 

9. Hostel dla psów 

Piątek 15:04:00 00:45:27 00:19:29 00:25:58 00:11:55 

Marcin 

Mendelb

aum 

1. Wyrok za napad 

stulecia 

2. Efekty 

wprowadzenia 

nowej sieci szpitali 

w województwie 

3. Zła jakość 

remontu w 

Skierniewicach 

4. Wypowiedzi 

prezydent 

Zdanowskiej o 

kandydaturze 

Łodzi do 

organizacji EXPO 

5. Festiwal Filmowy 

Transatlantyk 

6. Święto Policji 

7. Nowy solarny 

pojazd 

przygotowany 

przez studentów 

 

Ocena jakościowa 
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Poniedziałek, 10 lipca 2017 

a) Liczba tematów 
Osiem tematów. Liczba poprawna. 

b) Różnorodność 

Tematy dotyczące życia społecznego, ekonomicznego, duży udział 

treści regionalnych, spraw bytowych i edukacji. Różnorodność 

wystarczająca. 

c) Wyważenie 

Tematy omawiane proporcjonalnie do rangi, wagi i 

zainteresowania społecznego. 

d) Dobór uczestników 

Audycja składa się z relacji reporterskich, ilustrowanych 

nagraniami wywiadów z ekspertami, organizatorami akcji, 

urzędnikami. Dobór wypowiadających się z zachowaniem 

kryterium kompetencji i zasady pluralizmu.  

e) Prezentacja 

Rzeczowy ton zapowiedzi, poprawne przedstawianie kolejnych 

tematów w magazynie. 

f) Proporcja 

Czas wypowiedzi odpowiedni do kompetencji rozmówców i wagi 

tematu.  

g) Moderowanie 

Moderowanie prowadzącego polegające na kontroli czasu oraz 

zapowiedziach kolejnych elementów audycji.  

h) Błędy prowadzącego 

Prowadzący we właściwy sposób wypełnia swoją rolę. Brak 

zwrotów i słów nacechowanych. Reporterzy odpowiedzialni za 

poszczególne segmenty audycji zachowują neutralność. 

Poprawnie podają źródła informacji. 

i) Poprawność językowa 
Poprawny język, spokojny ton prowadzącego audycję. 

j) Kompozycja 

Dobre panowanie nad tempem audycji. Wprowadzanie lub 

podtrzymywanie kolejnych materiałów informacyjnych a także 

elementów oprawy muzycznej. Oszczędne dopowiedzenia po 

zakończonych elementach audycji. Brak zapowiedzi następnych 

elementów programu i kolejnej edycji audycji. 

k) Obraz w Internecie 
Wystarczający obraz audycji na stronie stacji. 

l) Współczynnik WOI 

96,67% 

Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu. 

 

Wtorek, 11 lipca 2017 

  

a) Liczba tematów 
Osiem tematów. Liczba poprawna. 

b) Różnorodność 

Tematy dotyczące życia społecznego, ekonomicznego, duży udział 

treści regionalnych, spraw bytowych i edukacji. Różnorodność 

wystarczająca. 

c) Wyważenie Tematy omawiane proporcjonalnie do rangi, wagi i 
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zainteresowania społecznego. 

d) Dobór uczestników 

Audycja składa się z relacji reporterskich, ilustrowanych 

nagraniami wywiadów z ekspertami, organizatorami akcji, 

urzędnikami. Dobór wypowiadających się z zachowaniem 

kryterium kompetencji i zasady pluralizmu.  

e) Prezentacja 

Rzeczowy ton zapowiedzi, poprawne przedstawianie kolejnych 

tematów w magazynie. 

f) Proporcja 

Czas wypowiedzi odpowiedni do kompetencji rozmówców i wagi 

tematu.  

g) Moderowanie 

Moderowanie prowadzącego polegające na kontroli czasu oraz 

zapowiedziach kolejnych elementów audycji.  

h) Błędy prowadzącego 

Prowadzący we właściwy sposób wypełnia swoją rolę. Brak 

zwrotów i słów nacechowanych. Reporterzy odpowiedzialni za 

poszczególne segmenty audycji zachowują neutralność. 

Poprawnie podają źródła informacji. 

i) Poprawność językowa 
Poprawny język, spokojny ton prowadzącego audycję. 

j) Kompozycja 

Dobre panowanie nad tempem audycji. Wprowadzanie lub 

podtrzymywanie kolejnych materiałów informacyjnych a także 

elementów oprawy muzycznej. Oszczędne dopowiedzenia po 

zakończonych elementach audycji. Brak zapowiedzi następnych 

elementów programu i kolejnej edycji audycji. 

k) Obraz w Internecie 
Wystarczający obraz audycji na stronie stacji. 

l) Współczynnik WOI 

96,67% 

Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu. 

 

Środa, 12 lipca 2017 

 

a) Liczba tematów 
Osiem tematów. Liczba poprawna. 

b) Różnorodność 

Tematy dotyczące życia społecznego, ekonomicznego, duży udział 

treści regionalnych, spraw bytowych, problematyki ochrony 

zdrowia i edukacji. Różnorodność wystarczająca. 

c) Wyważenie 

Tematy omawiane proporcjonalnie do rangi, wagi i 

zainteresowania społecznego. 

d) Dobór uczestników 

Audycja składa się z relacji reporterskich, ilustrowanych 

nagraniami wywiadów z ekspertami, organizatorami akcji, 

urzędnikami. Dobór wypowiadających się z zachowaniem 

kryterium kompetencji i zasady pluralizmu.  

e) Prezentacja Rzeczowy ton zapowiedzi, poprawne przedstawianie kolejnych 
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tematów w magazynie. 

f) Proporcja 

Czas wypowiedzi odpowiedni do kompetencji rozmówców i wagi 

tematu.  

g) Moderowanie 

Moderowanie prowadzącego polegające na kontroli czasu oraz 

zapowiedziach kolejnych elementów audycji.  

h) Błędy prowadzącego 

Prowadzący we właściwy sposób wypełnia swoją rolę. Brak 

zwrotów i słów nacechowanych. Reporterzy odpowiedzialni za 

poszczególne segmenty audycji zachowują neutralność. 

Poprawnie podają źródła informacji. 

i) Poprawność językowa 
Poprawny język, spokojny ton prowadzącego audycję. 

j) Kompozycja 

Dobre panowanie nad tempem audycji. Wprowadzanie lub 

podtrzymywanie kolejnych materiałów informacyjnych a także 

elementów oprawy muzycznej. Oszczędne dopowiedzenia po 

zakończonych elementach audycji. Brak zapowiedzi następnych 

elementów programu i kolejnej edycji audycji. 

k) Obraz w Internecie 
Wystarczający obraz audycji na stronie stacji. 

l) Współczynnik WOI 

96,67% 

Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu. 

 

Czwartek, 13 lipca 2017 

 

a) Liczba tematów 
Dziewięć tematów. Liczba poprawna. 

b) Różnorodność 

Tematy dotyczące życia społecznego, ekonomicznego, 

kulturalnego, duży udział treści regionalnych, spraw bytowych i 

edukacji. Różnorodność wystarczająca. 

c) Wyważenie 

Tematy omawiane proporcjonalnie do rangi, wagi i 

zainteresowania społecznego. 

d) Dobór uczestników 

Audycja składa się z relacji reporterskich, ilustrowanych 

nagraniami wywiadów z ekspertami, organizatorami akcji, 

urzędnikami. Dobór wypowiadających się z zachowaniem 

kryterium kompetencji i zasady pluralizmu.  

e) Prezentacja 

Rzeczowy ton zapowiedzi, poprawne przedstawianie kolejnych 

tematów w magazynie. 

f) Proporcja 

Czas wypowiedzi odpowiedni do kompetencji rozmówców i wagi 

tematu.  

g) Moderowanie 

Moderowanie prowadzącego polegające na kontroli czasu oraz 

zapowiedziach kolejnych elementów audycji.  

h) Błędy prowadzącego Prowadzący we właściwy sposób wypełnia swoją rolę. Brak 
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zwrotów i słów nacechowanych. Reporterzy odpowiedzialni za 

poszczególne segmenty audycji zachowują neutralność. 

Poprawnie podają źródła informacji. 

i) Poprawność językowa 
Poprawny język, spokojny ton prowadzącego audycję. 

j) Kompozycja 

Dobre panowanie nad tempem audycji. Wprowadzanie lub 

podtrzymywanie kolejnych materiałów informacyjnych a także 

elementów oprawy muzycznej. Oszczędne dopowiedzenia po 

zakończonych elementach audycji. Brak zapowiedzi następnych 

elementów programu i kolejnej edycji audycji. 

k) Obraz w Internecie 
Wystarczający obraz audycji na stronie stacji. 

l) Współczynnik WOI 

96,67% 

Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu. 

 

Piątek, 14 lipca 2017 

 

a) Liczba tematów 
Siedem tematów. Liczba poprawna. 

b) Różnorodność 

Tematy dotyczące życia społecznego, ekonomicznego i 

kulturalnego, duży udział treści regionalnych, spraw bytowych i 

edukacji. Różnorodność wystarczająca. 

c) Wyważenie 

Tematy omawiane proporcjonalnie do rangi, wagi i 

zainteresowania społecznego. 

d) Dobór uczestników 

Audycja składa się z relacji reporterskich, ilustrowanych 

nagraniami wywiadów z ekspertami, organizatorami akcji, 

urzędnikami. Dobór wypowiadających się z zachowaniem 

kryterium kompetencji i zasady pluralizmu.  

e) Prezentacja 

Rzeczowy ton zapowiedzi, poprawne przedstawianie kolejnych 

tematów w magazynie. 

f) Proporcja 

Czas wypowiedzi odpowiedni do kompetencji rozmówców i wagi 

tematu.  

g) Moderowanie 

Moderowanie prowadzącego polegające na kontroli czasu oraz 

zapowiedziach kolejnych elementów audycji.  

h) Błędy prowadzącego 

Prowadzący we właściwy sposób wypełnia swoją rolę. Brak 

zwrotów i słów nacechowanych. Reporterzy odpowiedzialni za 

poszczególne segmenty audycji zachowują neutralność. 

Poprawnie podają źródła informacji. 

i) Poprawność językowa 
Poprawny język, spokojny ton prowadzącego audycję. 

j) Kompozycja 

Dobre panowanie nad tempem audycji. Wprowadzanie lub 

podtrzymywanie kolejnych materiałów informacyjnych a także 

elementów oprawy muzycznej. Oszczędne dopowiedzenia po 
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zakończonych elementach audycji. Brak zapowiedzi następnych 

elementów programu i kolejnej edycji audycji. 

k) Obraz w Internecie 
Wystarczający obraz audycji na stronie stacji. 

l) Współczynnik WOI 

96,67% 

Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu. 

 

 

 Podsumowanie kategorii PUBLICYSTYKA 

 

Łączny czas trwania; 9:18:03 

Udział w badanej tygodniowej próbie; 5,54% 

Czas trwania słowa;  9:18:03 

Udział słowa; 5,54% 

Czas trwania treści dotyczących 

regionu; 

4:16:49 

Udział treści dotyczących regionu 2,55% 

   

 

KULTURA    
 

a) Audycje prezentujące dzieła i popularyzujące wiedzę o kulturze i sztuce regionu 

W badanej próbie nie zostały nadane audycje tej podkategorii 

 

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    

 

Sposób na weekend ( weekendowe wydanie audycji „W środku dnia”) 

 

Tytuł/nazwa audycji; Sposób na weekend 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 15.07  10:59:53 

16.07 11:00:00 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

02:43:33/00:09:22 
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Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

05:27:06/00:18:45 

 

 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:01:05 

 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym na 2017 r. (zgodność z 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym. 

Audycja obecna w planie programowym 

pod nazwą „W środku dnia”. 

Krótka charakterystyka Audycja prowadzona z udziałem 

telefonicznym słuchaczy, zagadki, 

konkursy z nagrodami. Tematyka 

społeczna, związana głównie z 

wydarzeniami dziejącymi się w 

weekend. Osoby prowadzące: Jacek 

Czekalski , Izabela Berkowska,  

 

   

 

Tytuł/nazwa audycji; Strefa kultury 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07 09:31:36, 15:31:30 

11.07 09:31:33, 15:32:10 

12.07 09:31:10, 15:31:50 

13.07 09:31:57, 15:31:20 

14.07 09:31:00, 15:31:03, 18:00:02, 19:00:10 

 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:03:32/00:03:32 
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Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:34:18/00:34:18 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:29:48 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym na 2017 r. (zgodność z 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy i treści, częstotliwości 

nadawania i pór emisji. 

Krótka charakterystyka Omówienie najważniejszych wydarzeń 

kulturalnych w Łodzi. Przedstawienia 

twórców i uczestników kultury. Osoba 

prowadząca: Agata Zielińska, Agata 

Gwizdała,  

  

  

 

Tytuł/nazwa audycji; Melpomena 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07  

20:14:48 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:37:12/00:37:12 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:37:12/00:37:12 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:00 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym na 2017 r. (zgodność z 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym. 

Krótka charakterystyka Temat: Ósme urodziny Tetru Małego w 

Manufakturze w Łodzi. Przypomnienie 
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historii teatru.  Osoba prowadząca: 

Małgorzata Warzecha Osoba uczestnicząca: 

Mariusz Pilawski, dyrektor Teatru Małego w 

Łodzi 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Nowości książkowe 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07  11:17:00, 19:26:16 

12.07 11:16:47 

14.07 11:13:50 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:08:39/00:08:39 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:25:57/00:25:57 

 

 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:00 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym na 2017 r. (zgodność z 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy i treści, częstotliwości 

nadawania.  Pora nadawania niezgodna z 

porą deklarowaną w planie 

programowym.  

Krótka charakterystyka 10. 07 Temat: Książka "System of a Down. 

Hipnotyczny Krzyk" Bartka Koziczyńskiego 

Osoba prowadząca: Bartosz Florczak.  

12.07  Temat: Książka "Wymyśliłam cię" 

Marioli Pryzwan. Osoba prowadząca: Adrian 

Krupa . Osoba uczestnicząca: Maria Duszka. 

14.07  Temat: "Srebrzysko. Powieść dla 

dorosłych" Stefana Chwina. Osoba 

prowadząca: Małgorzata Warzecha.  
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Tytuł/nazwa audycji; Książka na weekend 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 15.07 15:44:07 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:02:37/00:02:37 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:02:37/00:02:37 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:00 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym na 2017 r. (zgodność z 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym. 

Krótka charakterystyka Temat: Książka "Ranczo. Kulisy serialu 

wszechczasów" Maty Lipeckiej i Eli 

Piotrowskiej Osoba prowadząca: Małgorzata 

Warzecha 

 

 Moje radio, moja muzyka (wyd. niedzielne) 

Tytuł/nazwa audycji; Moje radio, moja muzyka 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 16.0714:59:50 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

02:07:12/00:04:26 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

02:07:12/00:04:26 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:00 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym na 2017 r. (zgodność z 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy i treści, częstotliwości 

nadawania.  Pora nadawania niezgodna z 

porą deklarowaną w planie 
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czasem trwania i porą emisji) programowym. 

Krótka charakterystyka Prezentacja muzyki z różnych lat, 

ukazanie zmian w stylach muzyki. 

Niedzielne wydanie zawiera zapowiedzi 

koncertów w regionie, wywiady z 

twórcami i producentami muzycznymi. 

Osoba prowadząca: Jakub Wielgus 

   

Magazyn filmowy (występuje w planie pod nazwą „ Nowości filmowe”) 

 

Tytuł/nazwa audycji; Nowości filmowe 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 11.07  11:14:25 

13.07 11:14:07 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:04:24/00:04:24 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:08:48/00:08:48 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:00 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym na 2017 r. (zgodność z 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Audycja obecna w planie programowym 

pod nazwą  „Nowości filmowe” 

Krótka charakterystyka Prezentacja nowości filmowych, recenzje 

filmów, wywiady z twórcami. We 

wtorkowej audycji omawiano Film "Czym 

chata bogata".Osoba prowadząca: Marcin 

Tercjak . W  czwartek omawiano film "Ptaki 

śpiewają w Kigali"  Osoba prowadząca: Agata 

Gwizdała. 

   

 

Tytuł/nazwa audycji; Magazyn awangardowy 
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Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07 19:12:20 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:10:25/00:04:40 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:10:25/00:04:40 

 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:00 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym na 2017 r. (zgodność z 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym 

Krótka charakterystyka Osoba prowadząca: Agata Gwizdała 

   

 

c) Audycje popularyzujące twórców regionalnych  

W badanej próbie nie zostały nadane audycje tej podkategorii 

 

d) Reportaże radiowe i inne formy prezentujące kulturę i sztukę regionu 

W badanej próbie nie zostały nadane audycje tej podkategorii 

 

e) Słuchowiska radiowe 

W badanej próbie nie zostały nadane audycje tej podkategorii 

 

f) Różnego rodzaju artystyczne formy udramatyzowane dla dzieci i młodzieży, w tym bajki i 

słuchowiska 

W badanej próbie nie zostały nadane audycje tej podkategorii 

 

g) Proza i poezja czytana na antenie     

 

Tytuł/nazwa audycji; Liryczne radio 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07  21:52:21 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 00:02:40/00:02:40 
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tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:02:40/00:02:40 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:00 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:38:19 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym na 2017 r. (zgodność z 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy i treści, częstotliwości 

nadawania.  Pora nadawania niezgodna z 

porą deklarowaną w planie 

programowym. 

Krótka charakterystyka Temat: Wiersze Romy Alvarado-Łagunionok 

Osoba prowadząca: Anna Groblińska 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Powieść : W. S. Reymont "Ziemia 

obiecana" 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07 09:45:14, 14:43:38 

11.07 09:44:43, 14:44:08 

12.07 09:45:32, 14:46:32 

13.07 09:46:05, 14:44:57 

14.07 09:45:12,14:44:58 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:08:45/00:08:45 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

01:16:39/01:16:39 

 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:00 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:38:19 

Informacja o obecności lub braku audycji w Audycja nadana zgodnie z planem w 
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planie programowym na 2017 r. (zgodność z 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

zakresie formy i treści, częstotliwości 

nadawania.  Pora nadawania niezgodna z 

porą deklarowaną w planie 

programowym. 

Krótka charakterystyka Odcinek powieści W. S. Reymont 

"Ziemia obiecana" czytanej przez 

łódzkich artystów. 

   

h) Radiowy reportaż artystyczny  

W badanej próbie nie zostały nadane audycje tej podkategorii 

 

i) Koncerty muzyki klasycznej i współczesnej oraz transmisje i omówienia ważnych 

wydarzeń artystycznych w dziedzinie muzyki klasycznej i współczesnej              

 

 Transmisje z wydarzeń kulturalnych    

 

Tytuł/nazwa audycji; Sesja koncertowa 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 16.07  20:06:54 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:53:21/00:14:56 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:53:21/00:14:56 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:00 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym na 2017 r. (zgodność z 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym 

Krótka charakterystyka Fragmenty archiwalne koncertu 

„Rockowisko 81” z archiwum RŁ. 

Prowadził Bartosz Florczak. 
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Tytuł/nazwa audycji; Transmisja z Teatru Wielkiego 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 14.07 18:04:24 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:55:07/00:20:54 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:55:07/00:20:54 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:00 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym na 2017 r. (zgodność z 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym 

Krótka charakterystyka Transmisja wydarzenia z Teatru Wielkiego 

 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Festiwal Transatlantyk  

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 13.07 18:13:14 

14.07  

17:08:26 

19:06:48 

15.07  

17:40:44 

17:39:53 

16.07 17:39:53 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:14:46/00:08:27 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 01:13:52/00:42:14 
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trwania warstwy słownej;  

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:21:26 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym na 2017 r. (zgodność z 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym 

Krótka charakterystyka Temat: Festiwal Transatlantyk, relacje ze 

studia, transmisja z gali otwarcia festiwalu, 

 

  j) Prezentacja wykonań utworów muzyki klasycznej i współczesnej    

 

Tytuł/nazwa audycji; Wieczór z klasyką 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 16.07 23:00:00 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:55:07/00:08:08 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:55:07/00:08:08 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:00 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym na 2017 r. (zgodność z 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy i treści, częstotliwości 

nadawania.  Pora nadawania niezgodna z 

porą deklarowaną w planie 

programowym. 

Krótka charakterystyka Omówienie i prezentacja utworów 

klasycznych. Osoba prowadząca: Anna 

Kolasa. 
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Tytuł/nazwa audycji; Tutti Frutti Werk Show (brak audycji) 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań;  

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:00 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym na 2017 r. (zgodność z 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy i treści, częstotliwości 

nadawania.  Pora nadawania niezgodna z 

porą deklarowaną w planie 

programowym. 

Krótka charakterystyka Autorska audycja muzyczna Macieja 

Werka. 

     

 

Tytuł/nazwa audycji; Moje radio, moja muzyka (wyd. 

sobotnie) 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 15.07 15:00:02 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

03:55:42/00:28:01 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

03:55:42/00:28:01 

 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:06:17 

 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym na 2017 r. (zgodność z 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy i treści, częstotliwości 
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projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

nadawania.  Pora nadawania niezgodna z 

porą deklarowaną w planie 

programowym. 

Krótka charakterystyka Prezentacja muzyki z różnych lat, 

ukazanie zmian w stylach muzyki. Osoba 

prowadząca: Marcin Tercjak 

 

 

  

Tytuł/nazwa audycji; Płyta tygodnia 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07 22:20:25 

11.0722:16:24 

12.07 22:16:35 

13.07 22:14:20 

14.07 22:13:55 

15.07 15:17:54,16:17:12, 17:14:17 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:07:44/00:03:33 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

01:01:55/00:28:20 

 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:00 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym na 2017 r. (zgodność z 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy i treści, częstotliwości 

nadawania i pór emisji. 

Krótka charakterystyka Temat: Płyta "Waiting on the song" Dana 

Auerbacha. Osoba prowadząca: Bartosz 

Florczak 

   

k) Audycje ułatwiające odbiór dzieł kultury i sztuki   
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Tytuł/nazwa audycji; Strefa ŁDK 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07 19:44:18 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:06:35/00:06:35 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:06:35/00:06:35 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:06:35 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym 

Brak audycji w planie programowym. 

Krótka charakterystyka Temat: ŁDK w wakacje. Ukazanie różnych 

form aktywności ŁDK w wakacje - 

warsztatów tańca, teatralnych, gimnastyki 

zdrowotnej, fitness. Zachęcenie do 

aktywnego spędzania wolnego czasu.     

Osoba prowadząca: Anna Groblińska    

Osoba uczestnicząca: Zyta Solarska 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; "Kim jest Max Winckler" – słuchowisko 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07 21:17:38 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:29:04/00:29:04 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:29:04/00:29:04 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:000 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 
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Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym 

Brak audycji w planie programowym. 

Krótka charakterystyka Autorzy: Bartosz Szpak, Adam Chyliński  

 

Tytuł/nazwa audycji; Wspomnienie Jana Karskiego  

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 12.07 19:11:22 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:31:21/00:31:21 

 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:31:21/00:31:21 

 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:000 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym 

Brak audycji w planie programowym. 

Krótka charakterystyka Temat: Wspomnienie Jana Karskiego, książka 

W. Piaseckiego.  Przybliżenie sylwetki  

łodzianina Jana Karskiego, jego działalności 

w czasie II WŚ. Osoba prowadząca: 

Małgorzata Warzecha Osoba uczestnicząca: 

Waldemar Piasecki  

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Stowarzyszenie "Topografie" – goście 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 12.07 20:12:33 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:30:47/00:30:47 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:30:47/00:30:47 
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Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:000 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym 

Brak audycji w planie programowym. 

Krótka charakterystyka Temat: Stowarzyszenie, jego ofeta 

wakacyjna Osoba prowadząca: Małgorzata 

Warzecha Osoby uczestniczące: Marta 

Madejska, Izabela Alwingier, Marta Kocemba 

 

Tytuł/nazwa audycji; Muzyka miasta 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07 21:59:50 

11.07 21:59:39 

12.07 22:00:00 

13.07 22:00:04 

14.07 22:00:03 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

01:32:28/00:11:04 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

07:42:19/00:55:22 

 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:000 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym 

Brak audycji w planie programowym. 

Krótka charakterystyka Osoby prowadzące: Marcin Tercjak, Bartosz 

Florczak, Jerzy Kijo. 

 

Tytuł/nazwa audycji; Śniadanie awangardowe 
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Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 15.07 10:05:54 

 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:54:59/00:51:42 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:54:59/00:51:42 

 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:000 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym 

Brak audycji w planie programowym. 

Krótka charakterystyka Temat: Stulecie Awangardy w Łodzi i w Polce                                  

Osoby prowadzące: Marcin Tercjak, Dariusz 

Pawłowski               Osoby uczestniczące: 

Michał Urbaniak, Marcin Stańczyk, Marek 

Kądziela, Piotr Trzaskalski  

 

 

l) Transmisje i relacje z uroczystości i wydarzeń artystycznych związanych ze świętami 

narodowymi i innymi ważnymi wydarzeniami      

W badanej próbie nie zostały nadane audycje tej podkategorii 

m) Prezentacja muzyki ludowej regionu 

W badanej próbie nie zostały nadane audycje tej podkategorii 

 

  Podsumowanie kategorii KULTURA   

 

Łączny czas trwania; 30:09:40 

Udziale w badanej tygodniowej 

próbie; 

17,95% 

Czas trwania słowa;  9:30:03 

Udział słowa; 5,66% 

Czas trwania treści dotyczących 

regionu; 

1:52:23 
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Udział treści dotyczących regionu 1,11% 

Muzyka 20:39:37 

    

 

EDUKACJA       
 

 

a) Audycje popularnonaukowe dotyczące różnych dziedzin nauki i techniki, w tym 

omawiające nowe technologie    

  

Tytuł/nazwa audycji; Szkiełko i oko 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07 14:18:55 

11.07 14:16:22 

12.0714:16:06 

13.0714:15:50 

14.07 14:14:53 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:05:19/00:05:19 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:26:37/00:26:37 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:00 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym na 2017 r. (zgodność z 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy i treści, częstotliwości 

nadawania i pór emisji. 

Krótka charakterystyka Prezentacja najnowszych naukowych 

odkryć, wynalazków, wyników badań. 

Gościny udział bierze naukowiec.  

10.07 Temat: Finansowanie szkolnictwa 

wyższego w Polsce. Ukazanie źródeł 
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finansowania uczelni wyższych oraz zmian, 

jakie zaszły w tej dziedzinie, a tym samym w 

funkcjonowaniu uczelni. Przdestawienie, że 

obecnie budżety polskich uczelni są 

zdecydowanie za niskie oraz potrzebują 

nowych źródeł zasilania. Osoba prowadząca: 

Radosław Wilczek Osoba uczestnicząca: 

Jacek Kalinowski, dr z katedry rachunkowości 

Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 

Łódzkiego 

11.07 Temat: Drukarki 3D. Prezentacja 

nowoczesnego modelu drukarki, wykazanie, 

dlaczego warto drukować na drukarkach 3D, 

przedstawienie ich ceny, szerokiego 

wykorzystywania, np. w medycynie.  Osoba 

prowadząca: Radosław Wilczek Osoby 

uczestniczące: Adam Kozubowicz, Marcin 

Elgalal  

12.07 Temat: Projekt turbiny wiatrowej 

studentów PŁ .Osoba prowadząca: Radosław 

Wilczek  Osoba uczestnicząca: Damian, 

Kądrowski, Rafał Skalski, Michał Kulak, 

Dominika Raszewska, Łukasz Pokrzywka 

13.07  Temat: Statystyka. Przedstawienie 

czym jest statystyka, na czym polega. 

Wyjaśnienie, w jakis sposób można za 

pomocą statystyki zafałszować dane.  Osoba 

prowadząca: Radosław Wilczek Osoba 

uczestnicząca: prof. Alina Jędrzejczak, 

dyrektor instytutu statystyki i demografi, 

wydział demograficzno - socjologiczny UŁ 

14.07 Temat: Trepanacja czaszki. Ukazanie 

sposobów i historii dokonywania trepanacji 

czaszki.  Osoba prowadząca: Radosław 

Wilczek Osoba uczestnicząca: prof. Wiesław 

Lorkiewicz 

    

 

Tytuł/nazwa audycji; Login 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 11.07 13:15:11 
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13.07 13:15:02 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:04:22/00:04:22 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:08:44/00:08:44 

 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:00 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym na 2017 r. (zgodność z 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy i treści, częstotliwości 

nadawania.  Pora nadawania niezgodna z 

porą deklarowaną w planie 

programowym. 

Krótka charakterystyka 11.07 Temat: Robot mający pomóc dzieciom 

w nauce programowania. W audycji 

przedstawiony jest projekt robota łódzkich 

informatyków i sposób jego funkcjonowania 

a także postawiona teza, iż programowanie 

jest coraz ważniejszą nauką dla młodego 

pokolenia.  Osoba prowadząca: Łukasz 

Czuku   Osoba uczestnicząca: Marcin Franc, 

współtwórca projektu robota. 

13.07  Temat: Internet rzeczy. Audycja 

opowiada o nowym pomyśle w ramach IoT - 

piłce dla psów.   Osoba prowadząca: Adam 

Owczarek    Osoba uczestnicząca: Piotr 

Jasiński  

   

b) Reportaże i inne formy audycji dotyczące historii regionu      

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Rozmowy o historii 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 13.07 19:27:45 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 00:20:52/00:20:52 
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tym czas trwania warstwy słownej;  

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:20:52/00:20:52 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:00 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:20:52/00:20:52 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym na 2017 r. (zgodność z 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy i treści, częstotliwości 

nadawania i pór emisji. 

Krótka charakterystyka   Temat: KS Rycerz Sieradz - klub rycerski                  

Osoba prowadząca: Agata Zielińska        

Osoba uczestnicząca: Adam Urbaniak 

 

Tytuł/nazwa audycji; Mam prawo 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07 12:45:16 

11.07 13:45:20 

12.07 13:45:18 

13.07 13:46:23 

14.07 13:45:13 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:07:02/00:07:02 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:35:12/00:35:12 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:00 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym na 2017 r. (zgodność z 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy i treści, częstotliwości 

nadawania i pór emisji. 
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czasem trwania i porą emisji) 

Krótka charakterystyka   10.07Temat: Rozdzielność majątkowa. 

Ukazanie czym jest rozdzielność majątkowa 

oraz sposobów jej ustanowienia, zmiany oraz 

statutu prawnego. Osoba prowadząca: 

Agata Zielińska. Osoba uczestnicząca: 

mecenas Małgorzata Striszko 

11.07  Temat: Doradcy emerytalni. 

Wyjaśnienie kim są doradcy emerytalni, jakie 

są ich zadania, kto może korzystać z ich 

usług. Ukazanie obecnej sytuacji na "rynku 

emeytur" oraz przypomnienie sposobów 

liczenia emerytury.  Osoba prowadząca: 

Agata Zielińska.Osoba uczestnicząca: 

Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik 

prasowy ZUS-u woj. łódzkiego 

12.07  Temat: Doradcy emerytalni. 

Przedstawienie sposobów umówienia się z 

doradcami emerytalnymi, zainteresowania 

łodzian ich usługami. Osoba prowadząca: 

Agata Zielińska. Osoba uczestnicząca: 

Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik 

prasowy ZUS woj. łódzkiego 

13.07 Temat: Sanatoria. Przedstawienie 

tematu sanatoriów - kto może z nich 

korzystać, na jakich zasadach, na czym 

polega rehabilitacja.  Osoba prowadząca: 

Agata Zielińska . Osoba uczestnicząca: 

Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik ZUS 

woj. łódzkiego 

14.07 Temat: Obowiązek alimentacyjny. 

Wyjaśnienie kiedy można otrzymać alimenty, 

okoliczności zmniejszających ich wysokość.               

Osoba prowadząca: Agata Zielińska      

Osoba uczestnicząca: mecenas Małgorzata 

Striszko 

   

 

Tytuł/nazwa audycji; Historie rodzinne 
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Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 16.10  

14:28:42 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:13:59/00:13:59 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:13:59/00:13:59 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:13:59 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym na 2017 r. (zgodność z 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy i treści, częstotliwości 

nadawania.  Pora nadawania niezgodna z 

porą deklarowaną w planie 

programowym. 

Krótka charakterystyka Przedstawienie sylwetki rodziny ważnej 

dla rejonu łódzkiego. Historia rodzinna 

Katarzyny Dobrowolskiej. Audycja przybliża 

historię rodziny Katarzyny Dobrowolskiej, 

powiązanej rodzinnie z Łodzią. Ukazuje losy 

jej krewnych, będących w przeszłości 

zaangażowanych w życie społeczne miasta, 

przybliża losy muzyka Woroszyło oraz 

Krystiana Augusta Moesa.  Audycja pokazuje, 

iż warto znać historię swoich najbliższych 

oraz regionu.  Osoba prowadząca: Agata 

Zielińska .Osoba uczestnicząca: Katarzyna 

Dobrowolska, była dziennikarka radiowa i 

telewizyjna. 

     

 

Tytuł/nazwa audycji; Nie tylko pałace i fabryki 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 15.10 

14:31:46 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:04:06/00:04:06 
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Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:04:06/00:04:06 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:04:06 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym na 2017 r. (zgodność z 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji)   

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy i treści, częstotliwości 

nadawania.  Pora nadawania niezgodna z 

porą deklarowaną w planie 

programowym. 

Krótka charakterystyka Przedstawienie przykładów architektury 

w rejonie łódzkim z okresu II połowy XX 

wieku. Temat: Dom Pomocy Społecznej 

"Włókniarz". Audycja przedstawia elementy 

architektury Łodzi, zaprojektowane przez 

łódzkiego projektanta Aleksandra Zwierko w 

czasach socjalistycznych. Charakteryzuje 

zaprojektowane przezeń obietky, głównie 

dom pomocy społecznej. Osoba 

prowadząca: Piotr Andrzejaczak (nie 

przedstawił się).  Osoba uczestnicząca: 

Marek Diehl, wiceprezes łódzkiego oddziału 

domu pomocy społecznej  

     

 

c) Audycje popularnonaukowe i poradnicze upowszechniające wiedzę o języku polskim 

 

Tytuł/nazwa audycji;     Język polski na co dzień 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.0710:47:28 

11.0710:46:08 

12.0710:46:09 

13.0710:44:44 

14.0710:45:01 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:02:34/00:02:34 
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Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:12:49/00:12:49 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:00 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym na 2017 r. (zgodność z 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy i treści, częstotliwości 

nadawania i pór emisji. 

Krótka charakterystyka Tłumaczenie zawiłości języka polskiego w 

sposób przystępny i łatwo rozumiały dla 

młodego odbiorcy. Na pytania w audycji 

odpowiada profesor  językoznawca z 

Uniwersytetu Łódzkiego.  W trakcie 

tygodnia przedstawiano znaczenie słowa 

"album, "salon” "prognostyk" "dublet" 

."fistuła, potasz". Osoba prowadząca: Jan 

Targowski. Osoba uczestnicząca: prof. 

Marek Cybulski 

 

 

d) Audycje poświęcone edukacji obywatelskiej, w tym poszerzające wiedzę w zakresie prawa 

wyborczego i kompetencji wybieranych władz  

W badanej próbie nie zostały nadane audycje tej podkategorii 

 

e) Audycje poradnicze z zakresu prawa, ekologii i zdrowia  

 

    

Tytuł/nazwa audycji; Zdrowym być 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07  10:13:22 

11.07  10:18:13 

12.07  10:15:55 

13.07 10:20:18 

14.07  10:16:40 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 00:04:55/00:04:55 
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tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:24:36/00:24:36 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:00 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym na 2017 r. (zgodność z 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym 

Krótka charakterystyka Audycja poradnikowa o zdrowiu. W 

poniedziałek tematem było Finansowanie 

usług stomatologicznych. Przedstawienie 

usług stomatologicznych, które są 

nieodpłatne oraz warunków uzyskania 

skierowania lekarskiego na badania 

stomatologiczne. Osoba prowadząca: 

Dorota Matyjasik  Osoba uczestnicząca: 

Anna Leder, rzecznik łódzkiego oddziału NFZ. 

W środę dotyczył programu profilaktyki 

zakażeń w Łodzi. Audycja wyjaśnia do kogo 

skierowany jest program i kto może z niego 

skorzystać, a także jego cel - wykrywanie 

wiruca HCV. Osoba prowadząca: Dorota 

Matyjasik. Osoba uczestnicząca: Marta 

Syguda, wydział zdrowia urzędu miasta. W 

czwartek jakości wody w kąpieliskach. 

Audycja opowiada o jakości wody w łódzkich 

kąpieliskach, przedstawiając, iż jest ona 

dobra, a także zasady badania jakości wody.                        

Osoba prowadząca: Dorota Matyjasik  

Osoba uczestnicząca: Zbigniew Solarz, 

rzecznik wojewódzkiej stacji sanitarno –

epidemiologicznej.  W piątek Diety paleo 

Osoba prowadząca: Dorota Matyjasik Osoba 

uczestnicząca: Maria Jagiełło. 
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Tytuł/nazwa audycji; Magazyn ekonomiczny 

 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07 12:45:28 

11.07 12:45:47 

12.07 12:46:02 

13.0712:46:44 

14.0712:43:24 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:04:33/00:04:33 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:22:43/00:22:43 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:00 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym na 2017 r. (zgodność z 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym 

Krótka charakterystyka Audycja poświęcona ekonomii.  

 

Na dzień dobry  

 

Tytuł/nazwa audycji; Na dzień dobry 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07 06:00:00, 07:00:00, 08:00:03, 09:00:05 

11.07 06:00:05, 07:00:00, 08:00:00, 09:00:00 

12.07 06:00:00, 07:00:00, 08:00:00, 09:00:00 

13.07 06:00:00, 07:00:03, 07:59:55, 08:59:59 

14.07 05:59:58, 06:59:58, 07:59:58, 

09:00:00, 

15.07 06:00:08, 06:59:50, 07:59:56, 09:00:16 
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Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

02:35:49/00:13:05 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

17:19:12/1:48:22 

 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:06:49  

 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym na 2017 r. (zgodność z 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy i treści, częstotliwości 

nadawania i pór emisji. 

Krótka charakterystyka Poranna audycja, przedstawiająca krótkie 

podsumowanie poprzedniego dnia, oraz 

zapowiedź najważniejszych wydarzeń 

danego dnia. Osoby prowadzące: Jerzy Kijo, 

Grzegorz Frątczak, Jacek Czekalski, Wojciech 

Muzal.    

 

Nazwa audycji Data emisji Pora emisji Czas trwania 

Muzeum Militariów w 
Lipcach 
Reymontowskich 15 VII 2017 sobota 08:41:06 00:04:10 

Bitwa pod 
Grunwaldem  15 VII 2017 sobota 09:26:26 00:02:50 

Bolid słoneczny z 
Politechniki Łódzkiej 15 VII 2017 sobota 09:45:00 00:04:31 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Relacje reporterskie w trakcie „Na 

dzień dobry” 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 15.07  

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:11:31/00:11:31 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:11:31/00:11:31 
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Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:06:49 

 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym na 2017 r. (zgodność z 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy i treści, częstotliwości 

nadawania i pór emisji. 

Krótka charakterystyka Relacje reporterskie w trakcie trwania 

audycji „Na dzień dobry” 

   

 

Tytuł/nazwa audycji; Pogotowie kulinarne 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 16.07  13:29:05 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:12:57/00:12:57 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:12:57/00:12:57 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:00 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym na 2017 r. (zgodność z 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy i treści, częstotliwości 

nadawania.  Pora nadawania niezgodna z 

porą deklarowaną w planie 

programowym. 

Krótka charakterystyka Krótkie porady na temat kulinarny. 

Temat: Zdrowe jedzenie - sałatka z bobu                                 

Osoba prowadząca: Agata Zielińska           

Osoba uczestnicząca: Edyta Stępczyńska 
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Tytuł/nazwa audycji; Moto-Podgląd 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07 13:18:30 

12.07  13:14:46 

14.07 13:14:58 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:05:39/00:05:39 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:16:57/00:16:57 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:00 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym na 2017 r. (zgodność z 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy i treści, częstotliwości 

nadawania.  Pora nadawania niezgodna z 

porą deklarowaną w planie 

programowym. 

Krótka charakterystyka Audycja informacyjna, mówiąca o 

używanych oraz nowych samochodach. 

Zawiera również przydatne porady o 

serwisowaniu. Tematy: Pojazd napędzany 

energią słoneczną. Przedstawienie modelu 

nowego samochodu, jego funkcjonalności.  

Przyszłość samochodów elektrycznych w 

Polsce. Ukazanie, że na chwilę obecną jest 

ich w Polsce stosunkowo niewiele, lecz wg 

ministerstwa do 2020 r. ma być ich milion. 

Przedstawienie zalet samochodów 

elektrycznych oraz przyszłości w Polsce 

elektrowni energii odnawialnej, które by je 

ładowały. Serwis internetowy dla 

motocyklistów. Przedstawienie nowego 

portalu motoryzacyjnego, służącego do 

zakupu i sprzedaży sprzętów do motocykli.                      

Osoba prowadząca: Radosław Wilczek 

Gośćmi byli Jerzy Kępiński, prezes firmy 

motoryzacyjnej, Paula Mierzejewska, 

Bartłomiej Sztyler, koordynatorzy projektu 
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Łódź Solar Team 

   

 

Tytuł/nazwa audycji; Jestem Eko 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07 12:17:30 

11.07  12:15:00 

12.07  12:16:38 

13.07  12:16:43 

14.07  12:16:55 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:06:29/00:06:29 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:25:57/00:25:57 

 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:00 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym na 2017 r. (zgodność z 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym. 

Krótka charakterystyka 10.07 Temat: Naturalne kosmetyki. 

Przedstawienie produktów 

wykorzystywanych do produkcji naturalnych 

kosmetyków oraz procedur ich wytwarzania.               

Osoba prowadząca: Agata Zielińska                  

Osoba uczestnicząca: Paulina Ciąćka, 

pomysłodawca marki Wojsa 

11.07 Temat: Porozumienie między MOSIR a 

UŁ. Tematem porozumienia jest poprawa 

czystości wody zbiorników łódzkich o raz 

działanie systemów oczyszczających wodę. 

Wyyjaśnienie powodów zanieczyszczenia 

zbiorników łódzkich (użytkowanie 

rekreacyjne, płytkość i niewielka 
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powierzchnia). Osoba prowadząca: Agata 

Zielińska     Osoba uczestnicząca: Arianna 

Wojtal-Frankiewicz, dyrektor Instytutu 

Biologii i Ochrony Środowiska UŁ 

12.07 Temat: Biotechnologia w oczyszczaniu 

zbiorników wodnych Osoba prowadząca: 

Agata Zielińska  Osoba uczestnicząca: prof. 

Maciej Zalewski 

13.07 Temat: Współpraca między UŁ a 

MOSiR celem poprawy jakości wody w 

miejskich stawach. Audycja przedstawia, że 

badania uczelni w znaczny sposób pomocne 

są w dokonaleniu jakości wód łódzkich 

stawów. Osoba prowadząca: Agata Zielińska              

Osoba uczestnicząca: Eryk Rawicki, dyrektor 

MOSiR Łódź  

14.07 Temat: Festiwal "Zielone smaki Łodzi" 

Osoba prowadząca: Agata Zielińska      

Osoby uczestniczące: Klaudyna 

Andryjewska, Michał Andryjewski,  Matylda 

Andryjewska 

   

 

Tytuł/nazwa audycji; W środku dnia 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07 10:00:00 

11.07 09:59:58 

12.07 10:00:00 

13.07 09:59:58 

14.07  10:00:00 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

03:22:14/00:16:55 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

16:51:10/01:24:34 

 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:06:48 
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Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym na 2017 r. (zgodność z 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy i treści, częstotliwości 

nadawania i pór emisji. 

Krótka charakterystyka Swobodna audycja, prowadzona z 

udziałem telefonicznym słuchaczy.  

Poruszana tematyka społeczna, kulinarna, 

kulturalna. Konkursy z nagrodami dla 

słuchaczy. Audycję prowadzili: Kuba 

Kaleta, Piotr Stańczyk, Monika Czerska, 

Agata Gwiazdała, Anna Groblińska, 

Jerzy Kijo. 

   

 

  

f) Audycje służące intelektualnemu, estetycznemu i społecznemu rozwojowi dzieci i 

młodzieży, adresowane specjalnie do tej kategorii odbiorców    

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Nasze dzieci 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 16.10 09:59:53 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:55:22/00:36:39 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:55:22/00:36:39 

 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:00 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00  

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym na 2017 r. (zgodność z 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy i treści, częstotliwości 

nadawania i pór emisji. 

Krótka charakterystyka Audycja mająca na celu edukowanie 

rodziców i dzieci w wieku powyżej lat 7. 
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Temat: Zwiedzanie szkoły pilotów               

Osoba prowadząca: Agata Zielińska        

Osoba uczestnicząca: Paweł Zając, dzieci 

 

Tytuł/nazwa audycji;   Ekstra-Klasa  

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 13.07 20:12:18 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:30:07/00:30:07 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:30:07/00:30:07 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:00 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym na 2017 r. (zgodność z 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy i treści, częstotliwości 

nadawania i pór emisji. 

Krótka charakterystyka Temat: Znajomość języków obcych     Osoba 

prowadząca: Agata Zielińska     Osoba 

uczestnicząca: Katarzyna Malinowska 

 

 

     

Tytuł/nazwa audycji; Wychowanie to wyzwanie(brak 

audycji) 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań;  

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:00 
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Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym na 2017 r. (zgodność z 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy i treści, częstotliwości 

nadawania.  Pora nadawania niezgodna z 

porą deklarowaną w planie 

programowym. 

Krótka charakterystyka Audycja poradnikowa skierowana do 

rodziców. Rozmowy z ekspertami i 

gośćmi.  

 

 

  Inne audycje edukacyjne    

 

Tytuł/nazwa audycji; Ludzie z pasją 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 16.07  12:27:25 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:08:12/00:08:12 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:08:12/00:08:12 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:00 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym na 2017 r. (zgodność z 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy i treści, częstotliwości 

nadawania.  Pora nadawania niezgodna z 

porą deklarowaną w planie 

programowym. 

Krótka charakterystyka Prezentacja ludzi wyróżniających się 

wyjątkowymi zainteresowaniami. 

Kolekcjonerzy, naukowcy itp.  Temat: 

Pasje Stanisława Kowalczyka - założyciela 

łódzkiego "Płazika". Audycja opowiada o 

historii łódzkiego "Płazika", założonego jako 

klub studencki już w 1969 r., ukazuje, że owa 
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organizacja nawet po niemal pięćdziesięciu 

latach istnienia cieszy się dużą popularnością 

wśród studentów. Osoba prowadząca: 

Radosław Wilczek Osoba uczestnicząca: 

Stanisław Kowalczyk 

    

 

Tytuł/nazwa audycji; Historia pewnej piosenki 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07 11:45:28, 22:44:56 

11.07 11:44:23, 22:44:23 

12.07  11:46:00, 22:46:26 

13.07  11:47:08, 22:43:05 

14.07  11:44:17, 22:45:50 

15.07  16:46:43 

16.07 16:44:48 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:06:19/ 00:02:40 

 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

01:15:45/00:32:00 

 

 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:00 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:25:33 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym na 2017 r. (zgodność z 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy i treści, częstotliwości 

nadawania.  Pora nadawania niezgodna z 

porą deklarowaną w planie 

programowym. 

Krótka charakterystyka Audycja opowiadająca historie znanej 

piosenki. W jednej z audycji 
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przedstawienie kulisów powstania 

piosenki.W badanym tygodniu omawiano 

piosenki "Chałupy welcome to","Summer in 

the city", "Killing me softly" , : "Turn turn 

turn", "You are the only one that I want”,  

"Nie płacz Ewka”, "(I Can't Get No) 

Satisfaction" Osoba prowadząca: Bartosz 

Florczak. 

 

  

Tytuł/nazwa audycji; Równouprawnienie 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 11.07  

19:09:19 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:31:52/00:31:52 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:31:52/00:31:52 

 

 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:31:52 

 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym na 2017 r. (zgodność z 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy i treści, częstotliwości 

nadawania.  Pora nadawania niezgodna z 

porą deklarowaną w planie 

programowym. 

Krótka charakterystyka Audycja mająca na celu propagowanie 

równouprawnienia. Tematem audycji były 

problemy sieradzanek. Audycja przedstawia 

najważniejsze problemy, z jakimi zmagają się 

Sieradzanie, zgłaszający się do ośrodka 

pomocy społecznej (najważniejszy: przemoc 

wobec kobiet), a także ukazuje ich podłoże 

psychologiczne. Przybliża także zasady 
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działania pracowników ośrodka interwencji 

kryzysowej oraz jak wygląda taka 

interwencja.  Osoba prowadząca: Wojciech 

Muzal. Osoby uczestniczące: Ewa Grudzień, 

Grzegorz Delida, Julita Woźny (pracownicy 

ośrodka interwencji kryzysowej w Sieradzu) 

 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Gry planszowe z dzieciństwa 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 13.07 10:37:54 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:17:09/00:17:09 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:17:09/00:17:09 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:00 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym 

Brak audycji w planie programowym. 

Krótka charakterystyka Temat: "Renesans" planszówek              

Osoba prowadząca: Agata Gwiazdała        

Osoba uczestnicząca: Kajetan Gałczyński  

 

Tytuł/nazwa audycji; Rodzina zastępcza 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 13.07 19:10:32 

 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:08:26/00:08:26 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:08:26/00:08:26 
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Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:00 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym 

Brak audycji w planie programowym. 

Krótka charakterystyka Temat: Zadania rodziny zastępczej                         

Osoba prowadząca: Tomasz Bilicki        

Osoba uczestnicząca: Zdzisław Brewiński 

 

Tytuł/nazwa audycji; Marzyciele z końców świata 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 15.07 12:31:42 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:06:40/00:06:40 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:06:40/00:06:40 

 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:00 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym 

Brak audycji w planie programowym. 

Krótka charakterystyka Temat: Podróż przez Bałkany do Australii 

Osoba prowadząca: Anka (brak podanych 

więcej informacji) 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; O śpiewie ptaków - rozmowa z ornitologiem 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 16.07 12:12:35 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:06:48/00:06:48 

 



210 
 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:06:48/00:06:48 

 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:00 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym 

Brak audycji w planie programowym. 

Krótka charakterystyka Temat: Zachowanie ptaków a pogoda  

Osoba prowadząca: Izabela Berkowska  

Osoba uczestnicząca:  dr Tomasz Janiszewski 

 

Tytuł/nazwa audycji; Jak zwierzęta radzą sobie z kapryśną 

pogodą? 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 16.07 13:09:42 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:11:04/00:11:04 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:11:04/00:11:04 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:00 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym 

Brak audycji w planie programowym. 

Krótka charakterystyka Temat: Wady i zalety burzliwej pogody i 

niżowych frontów dla zwierząt                       

Osoba prowadząca: Izabela Berkowska  

Osoba uczestnicząca:  Włodzimierz 

Stanisławski 

 

 Podsumowanie kategorii EDUKACJA   
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Łączny czas trwania; 42:59:06 

Udziale w badanej tygodniowej 

próbie; 

25,59% 

Czas trwania słowa;  10:59:12 

Udział słowa; 6,54% 

Czas trwania treści dotyczących 

regionu; 

1:35:57 

Udział treści dotyczących regionu 0,95% 

Muzyka   31:59:54 

 

     

 

SPORT    
 

a) Audycje poświęcone aktywnemu wypoczynkowi i sportowi powszechnemu oraz 

popularyzujące sport wśród dzieci i młodzieży    

 

   

Tytuł/nazwa audycji; Zakręcony świat 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 15.07 13:31:20 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:03:49/00:03:49 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:03:49/00:03:49 

 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:00   

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym na 2017 r. (zgodność z 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy i treści, częstotliwości 

nadawania.  Pora nadawania niezgodna z 

porą deklarowaną w planie 
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czasem trwania i porą emisji) programowym. 

Krótka charakterystyka Magazyn skierowany do fanów 

kolarstwa. Informacje o rodzajach 

sprzętów, trasach rowerowych, 

imprezach związanych z tą tematyką. 

Temat: Rowery. Przedstawienie pomysłu na 

nowe rowery, ich funkcjonalności.          

Osoba prowadząca: Katarzyna Grabowska 

Osoba uczestnicząca: Maciej Trojanowski 

   

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Rajd rowerowy dla życia 

 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 16.07 06:34:49 

 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:07:03/00:07:03 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:07:03/00:07:03 

 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:00   

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym na 2017 r. (zgodność z 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym. 

Krótka charakterystyka Temat: Rajd dla życia Osoba prowadząca: 

Katarzyna Grabowska Osoba uczestnicząca:  

ks. Rafał Buzała, uczestnicy rajdu 
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Tytuł/nazwa audycji; Strefa Kibica 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 16.07  17:59:57 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

01:12:36/00:07:30 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

01:12:36/00:07:30 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:02:27 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym na 2017 r. (zgodność z 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy i treści, częstotliwości 

nadawania i pór emisji. 

Krótka charakterystyka Reflacje z imprez i najważniejszych 

sportowych wydarzeń tygodnia. 

   

Nazwa audycji Data emisji Pora emisji Czas trwania 

Sukces młodych 
szczypiornistów 
Anilany  16 VII 2017 niedziela 18:23:50 00:05:31 

Turniej Plaża Open 16 VII 2017 niedziela 18:38:31 00:08:04 

Finał debla 
Wimbledonu  16 VII 2017 niedziela 19:15:54 00:07:20 

Warta Sieradz w 
piłkarskim Pucharze 
Polski 16 VII 2017 niedziela 19:31:28 00:06:00 

ŁKS przed II Ligą 16 VII 2017 niedziela 19:41:20 00:08:34 

 

b) Transmisje i relacje z wydarzeń sportowych o ważnym znaczeniu regionalnym, 

narodowym, międzynarodowym, odbywających się na terenie rozpowszechniania programu     

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Audycje reporterskie w  trakcie 

„Strefa kibica” 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 16.07 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 00:07:06/00:07:06 
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tym czas trwania warstwy słownej;  

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:35:29/00:35:29 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:24:06 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym na 2017 r. (zgodność z 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym. 

Krótka charakterystyka Relacje i transmisje z wydarzeń 

sportowych regionalnych i 

ogólnopolskich podczas audycji „Strefa 

kibica” 

   

 

Inne audycje dotyczące sportu (w tym serwisy sportowe i magazyny dotyczące sportu 

kwalifikowanego, wyczynowego)    

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Magazyn żeglarski "Kilwater" 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 15.07 11:29:34  

16.07 11:29:07 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:12:22/00:12:22 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:12:22/00:12:22 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:00   

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym na 2017 r. (zgodność z 

Brak audycji w planie programowym. 
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projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Krótka charakterystyka Temat: Spotkania żeglarskie. Audycja 

wyjaśnia czym jest  Kilwater, ukazuje tajniki 

życia i spotkań żeglarskich, muzykę 

żeglarską.  Osoba prowadząca: brak 

informacji 

 

  

Tytuł/nazwa audycji; Serwis sportowy 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07 06:31:25, 08:31:30, 17:31:42,20:04:10, 

22:04:40, 

11.07  

06:31:12,08:31:30,17:31:50,20:04:35, 

22:03:45, 

12.07 06:31:41,08:31:45,17:32:03,20:04:52, 

22:04:44, 

13.07 

06:31:59, 08:32:02, 17:31:35, 20:04:28, 

22:05:03, 

14.0706:31:14,08:30:50,17:31:22,20:05:25, 

22:04:56, 

15.07 08:04:42,09:05:20,18:03:33,20:03:20, 

22:03:20, 

16.0708:03:24,09:03:16,18:03:51,20:04:15, 

22:05:13, 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:02:30/00:02:30 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

01:35:52/01:35:52 
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Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:20:41 

 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym na 2017 r. (zgodność z 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Audycja obecna w planie programowym 

Krótka charakterystyka Informacje sportowe, ogólnopolskie oraz 

z regionu łódzkiego. 

     

 

Podsumowanie kategorii SPORT   

Łączny czas trwania; 2:52:05 

Udziale w badanej tygodniowej 

próbie; 

1,71% 

Czas trwania słowa;  2:52:05 

Udział słowa; 1,71% 

Czas trwania treści dotyczących 

regionu; 

0:47:14 

Udział treści dotyczących regionu 0,47% 

 

ROZRYWKA      
 

Różnorodne formy twórczości rozrywkowej ze szczególnym uwzględnieniem wkładu 

artystycznego polskich twórców i wykonawców   

 

   

Tytuł/nazwa audycji; Radiowa dyskoteka 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 15.07  20:00:05 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

03:38:39/00:25:44 
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Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

03:38:39/00:25:44 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:00 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym na 2017 r. (zgodność z 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji)   

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy i treści, częstotliwości 

nadawania.  Pora nadawania niezgodna z 

porą deklarowaną w planie 

programowym. 

Krótka charakterystyka Aktualne i popularne piosenki z gatunku 

muzyki dyskotekowej. Osoba 

prowadząca: Piotr Stańczyk,  

   

Noc z Radiem (Audycja pod nazwą „ Gwiazdy śpiewają nocą”) 

Tytuł/nazwa audycji;  Gwiazdy śpiewają nocą 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07 00:00:00 

11.07 00:00:00 

12.07 00:00:00 

13.07 00:00:00 

14.07 00:00:00 

15.07 00:00:00 

16.07 00:00:00 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

06:00:00/00:00:00 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

42:00:00/00:00:00 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:00 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w Audycja obecna w planie programowym 
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planie programowym na 2017 r. (zgodność z 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

pod nazwą „Gwiazdy śpiewają nocą”. 

Krótka charakterystyka Nocna audycja 100% muzyki. 

   

 

Tytuł/nazwa audycji; Lista przebojów RŁ 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 14.07 20:00:02 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

01:46:11/00:21:02 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

01:46:11/00:21:02 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:00 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym na 2017 r. (zgodność z 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji)  

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy i treści, częstotliwości 

nadawania.  Pora nadawania niezgodna z 

porą deklarowaną w planie 

programowym. 

Krótka charakterystyka Lista piosenek wytypowana przez 

słuchaczy drogą głosowania. Osoba 

prowadząca: Piotr Stańczyk 

   

   

Inne audycje o charakterze rozrywkowym, np. rozmaite "gale", muzyka oprawowa z innych 

kategorii, itp.     

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Konkursy 

 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 15.07 12:12:30, 14:12:02 

16.07 10:54:42, 12:39:50,13:46:37,14:46:58, 
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Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:01:46/00:01:46 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:11:31/00:11:31 

 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:00 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym na 2017 r. (zgodność z 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Audycja obecna w planie programowym 

Krótka charakterystyka Konkursy z telefonicznym i listownym 

udziałem słuchaczy 

   

 

Tytuł/nazwa audycji; Oprawa sportu 

Czas  1:05:06 

Tytuł/nazwa audycji; Oprawa publicystyki 

Czas; 16:23:48 

 

Łączny czas trwania oprawy 17:28:54 

 

 

Podsumowanie kategorii: ROZRYWKA 

Łączny czas trwania audycji rozrywkowych 65:06:20 
 

Udział procentowy w badanej próbie 38,75% 

Słowo 0:59:22 

Udział warstwy słownej 0,59% 

Muzyka 64:06:58 
 

Udział muzyki 38,16% 
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POZOSTAŁE ELEMENTY PROGRAMU 

 

   Łączny czas nadawania  

w badanej próbie 

Udział procentowy 

czasu audycji w 

badanej próbie 

Autopromocja (w 

tym ogłoszenia 

nadawcy) 

0:41:34 

  

0,41% 

 

Reklama 3:02:10 

 

1,81% 

 

Telesprzedaż 00:00:00 00:00:00 

 

 

Szczegółowa zawartość programu – dzień powszedni (wtorek, 11 lipca 

2017 roku) 
 

data godzina 
nazwa bloku lub 

audycji 
tytuł audycji czas 

2017-07-11 00:00:00 Gwiazdy śpiewają nocą Gwiazdy śpiewają nocą 01:00:00 

2017-07-11 01:00:00 Gwiazdy śpiewają nocą Gwiazdy śpiewają nocą 01:00:00 

2017-07-11 02:00:00 Gwiazdy śpiewają nocą Gwiazdy śpiewają nocą 01:00:00 

2017-07-11 03:00:00 Gwiazdy śpiewają nocą Gwiazdy śpiewają nocą 01:00:00 

2017-07-11 04:00:00 Gwiazdy śpiewają nocą Gwiazdy śpiewają nocą 01:00:00 

2017-07-11 05:00:00 Gwiazdy śpiewają nocą Gwiazdy śpiewają nocą 00:59:32 

2017-07-11 05:59:32 Gwiazdy śpiewają nocą Reklama 00:00:33 

2017-07-11 06:00:05 Na dzień dobry Na dzień dobry 00:48:43 

2017-07-11 06:00:05 Na dzień dobry Wiadomości Radia Łódź 00:04:20 

2017-07-11 06:04:25 Na dzień dobry Pogoda 00:00:15 

2017-07-11 06:29:52 Na dzień dobry Wiadomości w skrócie 00:01:20 

2017-07-11 06:31:12 Na dzień dobry Wiadomości sportowe 00:02:25 

2017-07-11 06:33:37 Na dzień dobry Pogoda 00:00:38 

2017-07-11 06:45:12 Na dzień dobry Za kółkiem 00:02:14 

2017-07-11 07:00:00 Na dzień dobry Na dzień dobry 00:43:19 

2017-07-11 07:00:00 Na dzień dobry Wiadomości Radia Łódź 00:04:10 

2017-07-11 07:04:10 Na dzień dobry Pogoda 00:00:20 

2017-07-11 07:15:52 Na dzień dobry Kalendarium 00:00:55 

2017-07-11 07:16:47 Na dzień dobry Reklama 00:01:45 

2017-07-11 07:22:50 Na dzień dobry Przegląd prasy 00:02:25 

2017-07-11 07:29:48 Na dzień dobry Wiadomości w skrócie 00:01:17 

2017-07-11 07:31:05 Na dzień dobry Wiadomości ekonomiczne 00:02:25 
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2017-07-11 07:33:20 Na dzień dobry Pogoda 00:01:00 

2017-07-11 07:37:50 Na dzień dobry Reklama 00:01:26 

2017-07-11 07:47:48 Na dzień dobry Przegląd prasy 00:00:58 

2017-07-11 08:00:00 Na dzień dobry Na dzień dobry 00:34:12 

2017-07-11 08:00:00 Na dzień dobry Wiadomości Radia Łódź 00:02:51 

2017-07-11 08:02:51 Na dzień dobry Gość Radia Łódź 00:08:40 

2017-07-11 08:11:31 Na dzień dobry Pogoda 00:00:29 

2017-07-11 08:18:29 Na dzień dobry Reklama 00:01:45 

2017-07-11 08:24:53 Na dzień dobry Przegląd prasy 00:01:06 

2017-07-11 08:29:51 Na dzień dobry Wiadomości w skrócie 00:01:39 

2017-07-11 08:31:30 Na dzień dobry Wiadomości sportowe 00:02:38 

2017-07-11 08:34:08 Na dzień dobry Pogoda 00:01:05 

2017-07-11 08:39:32 Na dzień dobry Reklama 00:00:32 

2017-07-11 08:44:56 Na dzień dobry Dzieci czytają  psom 00:03:54 

2017-07-11 08:58:45 Na dzień dobry Autopromocja 00:00:39 

2017-07-11 08:59:24 Na dzień dobry Reklama 00:00:30 

2017-07-11 09:00:00 Na dzień dobry Na dzień dobry 00:33:57 

2017-07-11 09:00:00 Na dzień dobry Wiadomości Radia Łódź 00:04:04 

2017-07-11 09:04:04 Na dzień dobry Pogoda 00:00:22 

2017-07-11 09:11:08 Na dzień dobry Za kółkiem 00:01:00 

2017-07-11 09:20:53 Na dzień dobry Za kółkiem 00:02:47 

2017-07-11 09:27:37 Na dzień dobry Za kółkeim 00:01:54 

2017-07-11 09:29:31 Na dzień dobry Reklama 00:00:32 

2017-07-11 09:30:03 Na dzień dobry Wiadomości w skrócie 00:01:30 

2017-07-11 09:31:33 Na dzień dobry Strefa kultury 00:03:30 

2017-07-11 09:35:03 Na dzień dobry Pogoda 00:01:28 

2017-07-11 09:44:43 Na dzień dobry 
"Ziemia obiecana" W. 

Reymont 
00:06:50 

2017-07-11 09:57:54 Na dzień dobry Reklama 00:02:04 

2017-07-11 09:59:58 W środku dnia W środku dnia 00:47:20 

2017-07-11 09:59:58 W środku dnia Wiadomości Radia Łódź 00:04:10 

2017-07-11 10:04:08 W środku dnia Pogoda 00:00:22 

2017-07-11 10:18:13 W środku dnia Zdrowym być 00:05:04 

2017-07-11 10:46:08 W środku dnia Język polski na co dzień 00:02:31 

2017-07-11 10:59:26 W środku dnia Reklama 00:00:33 

2017-07-11 10:59:58 W środku dnia W środku dnia 00:43:46 

2017-07-11 10:59:58 W środku dnia Wiadomości Radia Łódź 00:05:44 

2017-07-11 11:05:42 W środku dnia Pogoda 00:00:20 

2017-07-11 11:14:25 W środku dnia Nowości filmowe 00:03:30 

2017-07-11 11:28:45 W środku dnia Reklama 00:00:47 

2017-07-11 11:44:23 W środku dnia Historia Pewnej Piosenki 00:05:32 

2017-07-11 11:59:37 W środku dnia Reklama 00:00:21 

2017-07-11 11:59:58 W środku dnia W środku dnia 00:30:53 
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2017-07-11 11:59:58 W środku dnia Wiadomości Radia Łódź 00:04:24 

2017-07-11 12:04:22 W środku dnia Pogoda 00:00:20 

2017-07-11 12:15:00 W środku dnia Jestem eko 00:07:50 

2017-07-11 12:29:58 W środku dnia Gość Radia Łódź 00:10:32 

2017-07-11 12:45:47 W środku dnia Magazyn ekonomiczny 00:04:53 

2017-07-11 12:58:50 W środku dnia Autopromocja 00:00:39 

2017-07-11 12:59:29 W środku dnia Reklama 00:00:29 

2017-07-11 12:59:58 W środku dnia W środku dnia 00:26:12 

2017-07-11 12:59:58 W środku dnia Wiadomości  Radia Łódź 00:05:14 

2017-07-11 13:05:12 W środku dnia Pogoda 00:00:20 

2017-07-11 13:15:11 W środku dnia Login 00:04:46 

2017-07-11 13:23:32 W środku dnia Gość Radia Łódź 00:15:19 

2017-07-11 13:45:20 W środku dnia Mam prawo 00:08:12 

2017-07-11 14:00:01 W środku dnia W środku dnia 00:42:26 

2017-07-11 14:00:01 W środku dnia Reklama 00:00:20 

2017-07-11 14:00:21 W środku dnia Wiadomości Radia Łódź 00:03:54 

2017-07-11 14:05:15 W środku dnia Pogoda 00:00:30 

2017-07-11 14:16:22 W środku dnia Szkiełko i oko 00:04:32 

2017-07-11 14:28:48 W środku dnia Reklama 00:00:17 

2017-07-11 14:35:00 W środku dnia Kalendarium 00:01:25 

2017-07-11 14:44:08 W środku dnia 
"Ziemia obiecana" W. 

Reymont 
00:06:34 

2017-07-11 14:59:59 Słuchasz i wiesz Słuchasz i wiesz 00:40:00 

2017-07-11 14:59:59 Słuchasz i wiesz Wiadomości Radia Łódź 00:04:06 

2017-07-11 15:04:05 Słuchasz i wiesz Pogoda 00:00:29 

2017-07-11 15:18:18 Słuchasz i wiesz 
Wymiana pieców 

węglowych  
00:04:08 

2017-07-11 15:30:10 Słuchasz i wiesz Wiadomości w skrócie 00:02:00 

2017-07-11 15:32:10 Słuchasz i wiesz Strefa kultury 00:03:34 

2017-07-11 15:35:44 Słuchasz i wiesz Pogoda 00:00:26 

2017-07-11 15:38:49 Słuchasz i wiesz Reklama 00:00:17 

2017-07-11 15:46:26 Słuchasz i wiesz Kradzieże w kościołach 00:03:55 

2017-07-11 15:58:54 Słuchasz i wiesz Reklama 00:01:03 

2017-07-11 15:59:57 Słuchasz i wiesz Słuchasz i wiesz 00:40:04 

2017-07-11 15:59:57 Słuchasz i wiesz Wiadomości Radia Łódź 00:04:09 

2017-07-11 16:04:06 Słuchasz i wiesz Pogoda 00:00:28 

2017-07-11 16:16:24 Słuchasz i wiesz Reklama 00:00:30 

2017-07-11 16:20:26 Słuchasz i wiesz Walka z dopalaczami 00:03:34 

2017-07-11 16:29:31 Słuchasz i wiesz Wiadomości w skrócie 00:01:38 

2017-07-11 16:31:09 Słuchasz i wiesz Wiadomości ekonomiczne 00:02:21 

2017-07-11 16:33:30 Słuchasz i wiesz Pogoda 00:00:27 

2017-07-11 16:37:46 Słuchasz i wiesz Reklama 00:01:16 
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2017-07-11 16:46:32 Słuchasz i wiesz 
Europejski Nadzór 

Bankowy w Łodzi 
00:05:30 

2017-07-11 16:59:54 Słuchasz i wiesz Słuchasz i wiesz 00:40:39 

2017-07-11 16:59:54 Słuchasz i wiesz Wiadomości Radia Łódź 00:04:11 

2017-07-11 17:04:05 Słuchasz i wiesz Pogoda 00:00:27 

2017-07-11 17:14:49 Słuchasz i wiesz Brak promocja Expo 00:03:57 

2017-07-11 17:30:15 Słuchasz i wiesz Wiadomości w skrócie 00:01:35 

2017-07-11 17:31:50 Słuchasz i wiesz Wiadomości sportowe 00:02:38 

2017-07-11 17:34:28 Słuchasz i wiesz Pogoda 00:00:28 

2017-07-11 17:39:20 Słuchasz i wiesz Autopromocja 00:00:39 

2017-07-11 17:39:59 Słuchasz i wiesz Reklama 00:01:32 

2017-07-11 17:49:41 Słuchasz i wiesz Karta Tomaszowianina 00:03:58 

2017-07-11 17:59:58 Słuchasz i wiesz Słuchasz i wiesz 00:43:55 

2017-07-11 17:59:58 Słuchasz i wiesz Wiadomości Radia Łódź 00:03:52 

2017-07-11 18:03:52 Słuchasz i wiesz Pogoda 00:00:36 

2017-07-11 18:20:17 Słuchasz i wiesz Malowanie pasów w nocy 00:04:51 

2017-07-11 18:29:36 Słuchasz i wiesz Wiadomości w skrócie 00:01:22 

2017-07-11 18:30:58 Słuchasz i wiesz Pogoda 00:00:28 

2017-07-11 18:46:00 Słuchasz i wiesz Siłownie plenerowe 00:04:26 

2017-07-11 18:59:28 Słuchasz i wiesz Reklama 00:00:36 

2017-07-11 19:00:04 Strefa publiczna Strefa publiczna 00:23:20 

2017-07-11 19:00:04 Strefa publiczna Wiadomości Radia Łódź 00:04:24 

2017-07-11 19:04:28 Strefa publiczna Pogoda 00:00:26 

2017-07-11 19:09:19 Strefa publiczna Równouprawnienie 00:31:52 

2017-07-11 20:00:06 Strefa publiczna Strefa publiczna 00:25:22 

2017-07-11 20:00:06 Strefa publiczna Wiadomości Radia Łódź 00:04:29 

2017-07-11 20:04:35 Strefa publiczna Wiadomości sportowe 00:02:31 

2017-07-11 20:07:06 Strefa publiczna Pogoda 00:00:26 

2017-07-11 20:11:20 Strefa publiczna Obywatelskość 00:26:52 

2017-07-11 20:59:46 Strefa publiczna Strefa publiczna 00:26:17 

2017-07-11 20:59:46 Strefa publiczna Wiadomości Radia Łódź 00:03:44 

2017-07-11 21:03:30 Strefa publiczna Pogoda 00:00:26 

2017-07-11 21:08:28 Strefa publiczna Czas seniorów 00:29:26 

2017-07-11 21:59:39 Muzyka miasta Muzyka miasta 00:31:22 

2017-07-11 21:59:39 Muzyka miasta Wiadomości Radia Łódź 00:04:06 

2017-07-11 22:03:45 Muzyka miasta Wiadomości sportowe 00:02:55 

2017-07-11 22:06:40 Muzyka miasta Pogoda 00:00:25 

2017-07-11 22:16:24 Muzyka miasta Płyta tygodnia 00:05:40 

2017-07-11 22:34:37 Muzyka miasta Historia Pewnej Piosenki 00:16:02 

2017-07-11 23:00:09 Muzyka miasta Muzyka miasta 00:55:30 

2017-07-11 23:00:09 Muzyka miasta Wiadomości Radia Łódź 00:03:56 

2017-07-11 23:04:05 Muzyka miasta Pogoda 00:00:25 
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Szczegółowa zawartość programu – dzień weekendowy (niedziela, 16 

lipca 2017 roku) 
 

data godzina 
nazwa bloku lub 

audycji 
tytuł audycji czas 

2017-07-16 00:00:00 Gwiazdy śpiewają nocą Gwiazdy śpiewają nocą 01:00:00 

2017-07-16 01:00:00 Gwiazdy śpiewają nocą Gwiazdy śpiewają nocą 01:00:00 

2017-07-16 02:00:00 Gwiazdy śpiewają nocą Gwiazdy śpiewają nocą 01:00:00 

2017-07-16 03:00:00 Gwiazdy śpiewają nocą Gwiazdy śpiewają nocą 01:00:00 

2017-07-16 04:00:00 Gwiazdy śpiewają nocą Gwiazdy śpiewają nocą 01:00:00 

2017-07-16 05:00:00 Gwiazdy śpiewają nocą Gwiazdy śpiewają nocą 01:00:13 

2017-07-16 06:00:13 
Pierwszy dzień 

tygodnia 
Pierwszy dzień tygodnia 00:30:34 

2017-07-16 06:08:39 
Pierwszy dzień 

tygodnia 

Z wizytą w Sanktuarium 

w Niepokalanowie 
00:09:21 

2017-07-16 06:21:24 
Pierwszy dzień 

tygodnia 

Droga do kapłaństwa u 

Baptystów  
00:08:43 

2017-07-16 06:34:49 
Pierwszy dzień 

tygodnia 
Rajd rowerowy dla życia 00:07:03 

2017-07-16 06:47:36 
Pierwszy dzień 

tygodnia 

Słowo - magazyn 

ekumeniczny 
00:04:06 

2017-07-16 07:00:00 Na dzień dobry Na dzień dobry 00:54:36 

2017-07-16 07:00:00 Na dzień dobry Wiadomości Radia Łódź 00:03:22 

2017-07-16 07:03:22 Na dzień dobry Pogoda 00:00:22 

2017-07-16 07:28:07 Na dzień dobry Reklama 00:01:00 

2017-07-16 07:59:19 Na dzień dobry Autopromocja 00:00:39 

2017-07-16 07:59:59 Na dzień dobry Na dzień dobry 00:49:43 

2017-07-16 07:59:59 Na dzień dobry Wiadomości Radia Łódź 00:03:25 

2017-07-16 08:03:24 Na dzień dobry Wiadomości sportowe 00:03:02 

2017-07-16 08:06:26 Na dzień dobry Pogoda 00:00:22 

2017-07-16 08:28:24 Na dzień dobry Autopromocja 00:00:38 

2017-07-16 08:29:02 Na dzień dobry Reklama 00:01:13 

2017-07-16 08:58:22 Na dzień dobry Autoprmocja 00:00:39 

2017-07-16 08:59:01 Na dzień dobry Reklama 00:00:45 

2017-07-16 08:59:46 Na dzień dobry Na dzień dobry 00:51:52 

2017-07-16 08:59:46 Na dzień dobry Wiadomości Radia Łódź 00:03:30 

2017-07-16 09:03:16 Na dzień dobry Wiadomości sportowe 00:02:23 

2017-07-16 09:05:39 Na dzień dobry Pogoda 00:00:22 

2017-07-16 09:28:01 Na dzień dobry Autopromocja 00:00:38 

2017-07-16 09:28:39 Na dzień dobry Reklama 00:01:22 

2017-07-16 09:59:53 Nasze dzieci Nasze dzieci 00:55:22 

2017-07-16 09:59:53 Nasze dzieci Wiadomości Radia Łódź 00:03:55 

2017-07-16 10:03:48 Nasze dzieci Pogoda 00:00:22 
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2017-07-16 10:54:42 Nasze dzieci Konkurs 00:00:28 

2017-07-16 11:00:00 Sposób na weekend Sposób na weekend 00:44:37 

2017-07-16 11:00:00 Sposób na weekend Wiadomości Radia Łódź 00:04:00 

2017-07-16 11:04:00 Sposób na weekend Pogoda 00:00:20 

2017-07-16 11:20:03 Sposób na weekend 
O śpiewie ptaków - 

rozmowa z ornitologiem 
00:05:00 

2017-07-16 11:29:07 Sposób na weekend 
Magazyn żeglarski 

"Kilwater" 
00:06:03 

2017-07-16 12:00:00 Sposób na weekend Sposób na weekend 00:33:48 

2017-07-16 12:00:00 Sposób na weekend Wiadomości Radia Łódź 00:04:07 

2017-07-16 12:04:07 Sposób na weekend Pogoda 00:00:23 

2017-07-16 12:12:35 Sposób na weekend 
O śpiewie ptaków - 

rozmowa z ornitologiem 
00:06:48 

2017-07-16 12:25:55 Sposób na weekend Autopromocja 00:00:38 

2017-07-16 12:26:33 Sposób na weekend Reklama 00:00:52 

2017-07-16 12:27:25 Sposób na weekend Ludzie z pasją 00:08:12 

2017-07-16 12:39:50 Sposób na weekend Konkurs 00:03:02 

2017-07-16 12:57:50 Sposób na weekend Autopromocja 00:00:39 

2017-07-16 12:58:29 Sposób na weekend Reklama 00:01:18 

2017-07-16 12:59:47 Sposób na weekend Sposób na weekend 00:39:24 

2017-07-16 12:59:47 Sposób na weekend Wiadomości Radia Łódź 00:03:31 

2017-07-16 13:03:18 Sposób na weekend Pogoda 00:00:20 

2017-07-16 13:09:42 Sposób na weekend 
Jak zwierzęta radzą sobie 

z kapryśną pogodą? 
00:02:56 

2017-07-16 13:29:05 Sposób na weekend Pogotowie kulinarne 00:12:57 

2017-07-16 13:46:37 Sposób na weekend Konkurs 00:01:21 

2017-07-16 14:00:16 Sposób na weekend Sposób na weekend 00:29:13 

2017-07-16 14:00:16 Sposób na weekend Wiadomości Radia Łódź 00:03:22 

2017-07-16 14:03:38 Sposób na weekend Pogoda 00:00:24 

2017-07-16 14:10:47 Sposób na weekend 
Jak zwierzęta radzą sobie 

z kapryśną pogodą? 
00:08:08 

2017-07-16 14:26:26 Sposób na weekend Autopromocja 00:00:38 

2017-07-16 14:28:34 Sposób na weekend Reklama 00:01:38 

2017-07-16 14:28:42 Sposób na weekend Historie rodzinne 00:13:59 

2017-07-16 14:46:58 Sposób na weekend Konkurs 00:02:12 

2017-07-16 14:59:50 
Moje radio - moja 

muzyka 
Moje radio - moja muzyka 00:44:08 

2017-07-16 14:59:50 
Moje radio - moja 

muzyka 
Wiadomości Radia Łódź 00:04:28 

2017-07-16 15:04:18 
Moje radio - moja 

muzyka 
Pogoda 00:00:20 

2017-07-16 15:16:32 
Moje radio - moja 

muzyka 
Płyta tygodnia 00:05:06 

2017-07-16 15:44:35 Moje radio - moja Film na weekend 00:03:40 
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muzyka 

2017-07-16 15:57:32 
Moje radio - moja 

muzyka 
Autopromocja 00:00:39 

2017-07-16 15:58:11 
Moje radio - moja 

muzyka 
Reklama 00:01:46 

2017-07-16 15:59:57 
Moje radio - moja 

muzyka 
Moje radio - moja muzyka 00:40:53 

2017-07-16 15:59:57 
Moje radio - moja 

muzyka 
Wiadomości Radia Łódź 00:03:25 

2017-07-16 16:03:22 
Moje radio - moja 

muzyka 
Pogoda 00:00:25 

2017-07-16 16:14:14 
Moje radio - moja 

muzyka 
Płyta tygodnia 00:05:20 

2017-07-16 16:26:40 
Moje radio - moja 

muzyka 
Autopromocja 00:00:39 

2017-07-16 16:44:48 
Moje radio - moja 

muzyka 
Historia Pewnej Piosenki 00:07:50 

2017-07-16 16:58:29 
Moje radio - moja 

muzyka 
Reklama 00:01:23 

2017-07-16 16:59:52 
Moje radio - moja 

muzyka 
Moje radio - moja muzyka 00:42:11 

2017-07-16 16:59:52 
Moje radio - moja 

muzyka 
Wiadomości Radia Łódź 00:04:13 

2017-07-16 17:04:05 
Moje radio - moja 

muzyka 
Pogoda 00:00:25 

2017-07-16 17:14:23 
Moje radio - moja 

muzyka 
Płyta tygodnia 00:06:11 

2017-07-16 17:39:53 
Moje radio - moja 

muzyka 

Studio Festiwalu 

"Transatlantyk" 
00:07:05 

2017-07-16 17:59:57 Strefa kibica Strefa kibica 00:39:28 

2017-07-16 17:59:57 Strefa kibica Wiadomości Radia Łódź 00:03:54 

2017-07-16 18:03:51 Strefa kibica Wiadomości sportowe 00:02:43 

2017-07-16 18:06:34 Strefa kibica Pogoda 00:00:22 

2017-07-16 18:23:50 Strefa kibica 
Sukces młodych 

szczypiornitów Anilany 
00:05:31 

2017-07-16 18:38:31 Strefa kibica Turniej Plaża Open  00:08:04 

2017-07-16 18:59:59 Strefa kibica Strefa kibica 00:33:08 

2017-07-16 18:59:59 Strefa kibica Wiadomości Radia Łódź 00:04:37 

2017-07-16 19:04:36 Strefa kibica Pogoda 00:00:22 

2017-07-16 19:15:54 Strefa kibica Finał debla Wimbledonu 00:07:20 

2017-07-16 19:31:28 Strefa kibica 

Warta Sieradz w 

piłkarskim Pucharze 

Polski 

00:06:00 

2017-07-16 19:41:20 Strefa kibica ŁKS przed II Ligą  00:08:34 

2017-07-16 20:00:00 Sesja koncertowa Sesja koncertowa 00:00:00 

2017-07-16 20:00:00 Sesja koncertowa Wiadomości Radia Łódź 00:04:15 

2017-07-16 20:04:15 Sesja koncertowa Wiadomości sportowe 00:02:18 
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2017-07-16 20:06:33 Sesja koncertowa Pogoda 00:00:21 

2017-07-16 20:06:54 Sesja koncertowa Rockowisko 81 00:53:21 

2017-07-16 21:00:15 Muzyka miasta Muzyka miasta 00:55:58 

2017-07-16 21:00:15 Muzyka miasta Wiadomości Radia Łódź 00:03:47 

2017-07-16 21:04:02 Muzyka miasta Pogoda 00:00:20 

2017-07-16 22:00:20 Muzyka miasta Muzyka miasta 00:51:20 

2017-07-16 22:00:20 Muzyka miasta Wiadomości Radia Łódź 00:04:53 

2017-07-16 22:05:13 Muzyka miasta Wiadomości sportowe 00:03:07 

2017-07-16 22:08:20 Muzyka miasta Pogoda 00:00:20 

2017-07-16 23:00:00 Wieczór z klasyką Wieczór z klasyką 00:55:07 

2017-07-16 23:00:00 Wieczór z klasyką Wiadomości Radia Łódź 00:04:30 

2017-07-16 23:04:30 Wieczór z klasyką Pogoda 00:00:23 

 

 

C. Opisowa ocena realizacji planów programowych na 

2017 rok 
 

W zakresie zgodności z planem nie stwierdzono żadnych odstępstw w 

istotny sposób zmieniających jakość programu, zarówno w zakresie 

założonych kategorii audycji, czasu ich nadawania, czasu trwania, formy i 

treści. 

Zauważalna jest jednak bardzo duża liczba odstępstw w rzeczywistych 

czasach emisji w porównaniu z ich porami deklarowanymi. W wielu 

przypadkach jest to różnica jednej godziny, lecz duża różnica jest na 

przykład podczas audycji „Moto-pogląd” gdy rozpoczęcie nastąpiło o 

godzinie 13:20 a planowo powinno 16:45.  Podobna sytuacja jest w 

przypadku audycji „Nie tylko pałace i fabryki” , (rozpoczęcie 14:30, 

planowo 17:00) oraz ”Ludzie z pasją” (rozpoczęcie 12:30 planowo 20:30). 

Zmiany w czasach emisji nie miały jednak wpływu na treść i formę 

audycji. 

Niektóre z audycji występują w ramówkach i w planach programowych 

pod inną nazwą, niż używana na antenie. Dotyczy to na przykład audycji 

„Pierwszy dzień tygodnia”, która jest niedzielnym wydaniem audycji „Na 

dzień dobry”, audycji „Gość po ósmej”, która w planie programowym 

figuruje pod nazwą „Rozmowa dnia”, audycja „Sposób na weekend”, która 
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jest weekendowym wydaniem figurującej w planie audycji „W środku 

dnia”, „Magazyn filmowy”, który w planie występuje pod nazwą „Nowości 

filmowe”, czy „Noc z Radiem”, która w planie programowych nosi tytuł 

„Gwiazdy śpiewają nocą”. 

Jedna z najważniejszych zmian w audycji jest codzienna wakacyjna 

audycja „Słuchasz i wiesz” zamiast audycji „Puls miasta i regionu”. Przez 

cały tydzień w trakcie audycji emitowane były reportaże o tematyce 

społeczno rozrywkowej. Komentowane były aktualne wydarzenia 

kulturalne, problemy społeczne, a także tematyka rozrywkowa.  

Szeregu audycji wpisanych do planu programowego nie można znaleźć w 

analizowanej tygodniowej próbie (na przykład audycji informacyjnej „Łódź 

w remoncie”, audycji publicystycznych „Debata wspólna Radia Łódź”, 

„Poranny felieton” i „Pomóż sobie, pomóż innym”, audycji kulturalnych  

„Druga strefa kultury”, „Łódzki teatr radiowy”, „Veni Vidi Vinyl”, „Cudze 

chwalicie, swego nie znacie”, „Rockowskaz”, edukacyjnych „Historia 

jednego wynalazku”, „Rozmowy o historii”, „Wolni i demokratyczni”, 

„Zielone studio”, „Audycja o zwierzętach”, „Radioterapia”, „Uniwersytet 

dziecięcy”, „Recyclofons”, „Lider”, „Audycja o fotografii”, „Historia 

rock’n’rolla”, rozrywkowych: „Budzik”, „Top Radia Łódź”). Audycje te mają 

inny cykl nadawania lub posiadają charakter sezonowy. Nadawca wyjaśnia 

to w piśmie skierowanym do KRRiT, dodając, że powodem nieobecności 

niektórych audycji może być też zawieszenie ich „z powodów 

oszczędnościowych lub wygaśnięcia umów cywilno-prawnych”. Pojawiły się 

natomiast nieplanowane audycje, na przykład „Strefa publiczna”, „Jestem 

eko” i „Magazyn ekonomiczny”, edukacyjny cykl audycji „Zdrowym być”,   

a także „Rodzina zastępcza”. W trakcie badanego tygodnia obecne były 

również nie uwzględnione  w planie programowym audycje odpowiadające 

potrzebom religijnym odbiorców takie jak „Droga do kapłaństwa u 

Baptystów”, oraz „Z wizytą w Sanktuarium w Niepokalanowie”. Pojawiły 

się również dodatkowe audycje obecne z powodu okresu wakacyjnego, 

takie jak „Książka na weekend”, „Magazyn awangardowy”, „Śniadanie 
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awangardowe”, „Strefa ŁDK”, „Stowarzyszenie "Topografie”, „Muzyka 

miasta”, oraz „Rajd rowerowy dla życia”. 

Udział czasów audycji w poszczególnych kategoriach w większości 

przypadków odbiega, choć nie w drastyczny sposób od wielkości 

zaplanowanych: 

Informacja 8 % przy zaplanowanych 13% 

Publicystyka 5,54% przy zaplanowanych 12% 

Kultura 17,95% przy zaplanowanych 14% 

Edukacja 25,59% przy zaplanowanych 22% 

Sport 1,71% przy zaplanowanych 3% 

Rozrywka 38,37% przy zaplanowanych 33%. 

Autopromocja wraz z ogłoszeniami nadawcy zajęły 0,41% czasu 

antenowego, znacznie mniej od planowanego 1% udziału w programie. 

Wykonany udział czasu reklamowego to 1,81%, przy zaplanowanych 2%. 

 

Zakwalifikowanie pewnych audycji lub ich części do kategorii kultury lub 

edukacji oddaje ich charakter, choć ze względu na formę mogły być 

traktowane jako publicystyczne lub informacyjno-publicystyczne i jako 

takie umieszczone w planach. Rozbieżności z planami wykazane w badaniu 

nie wpływają jednak na jakość programu, w którym została zachowana 

równowaga pomiędzy funkcją informacyjną, edukacyjną i rozrywkową. 

 

 

 

Ocena jakościowa audycji preferowanych 

 

1) Audycje służące kształtowaniu postaw tolerancji, służące 

przeciwdziałaniu dyskryminacji. 

- Tacy Sami – czas trwania audycji w tygodniu : 00:16:58 

Tematem audycji był zakład aktywności zawodowej. Audycja opowiada o 

powyższym zakładzie, powołanym przez Caritas archidiecezji łódzkiej w 

2011 r. Ukazuje, że dzięki niemu osoby niepełnosprawne zyskują 
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umiejętności zawodowe, a dzięki temu szanse na odnalezienie się na 

rynku pracy. Gość audycji wyjaśnia, jaki stopień niepełnosprawności 

upoważnia do zatrudnienia w zakładzie oraz w jaki sposób można się doń 

zgłosić. Pokazuje, że w ten sposób mają oni szanse na rehabilitację 

lecznicą, zawodową i społeczną.  Osoba prowadząca: Małgorzata 

Warzecha.  Gościem była Beata Kaczmarek-Malec, doradca zawodowy 

osób niepełnosprawnych. Audycja dotyczyła pomocy osobom 

niepełnosprawnym i wpisywała się w deklarowaną kategorię.  

 

- Czas seniorów – czas trwania audycji w tygodniu  00:29:11 

Tematem audycji były senioralia. Audycja opowiada o minionych 

senioraliach - corocznej imprezie dla seniorów oraz przywołuje ich historię. 

Pokazuje, iż zainteresowanie tym wydarzaniem rośnie (w tym roku 60 tys. 

uczestników, w 2014 r. - 15 tys.). Ukazuje także ofertę Łodzi dla ludzi 

starszych oraz propozycję nowych aktywności dla seniorów i przebudowy 

miasta tak, by było dla nich przyjazne. W drugiej części gość porusza 

temat dużej ilości leków, kupowanych przez osoby starsze. Osoba 

prowadząca: Dorota Matyjasik. Goścmi był Krzysztof Piątkowski, 

wiceprezydent Łodzi, Joanna Gąsiorowska, farmaceutka.  Temat audycji 

dotyczył sposobu spędzania czasu ludzi starszych i wpisywał się w 

kategorię.  

- Równouprawnienie czas trwania audycji w tygodniu  00:31:52 

Tematem audycji problemy sieradzanek. Audycja przedstawia 

najważniejsze problemy, z jakimi zmagają się Sieradzanie, zgłaszający się 

do ośrodka pomocy społecznej (najważniejszy: przemoc wobec kobiet), a 

także ukazuje ich podłoże psychologiczne. Przybliża także zasady działania 

pracowników ośrodka interwencji kryzysowej oraz jak wygląda taka 

interwencja. Prowadził Wojciech Muzal. Gośćmi byli Ewa Grudzień, 

Grzegorz Delida, Julita Woźny (pracownicy ośrodka interwencji kryzysowej 

w Sieradzu).  Audycja pasuje do kategorii preferowanej.  
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- Audycja obywatelska 00:23:48 

Reportaż Małgorzaty Warzechy z 2007 r. "Gdzieś w sercu Polski".  Materiał 

zrealizowany został podczas pikniku chrześcijańskiego u państwa Piątków i 

ukazuje oddolną inicjatywę obywatelską (to, jak ludzie sami potrafią się 

organizować).  

 

- Obywatelskość w małych ojczyznach - 00:26:52 

Podczas audycji omawiano działalność stowarzyszenia Dzika Róża Adamki. 

Audycja przybliża funkcjonowanie stowarzyszenia, porusza kwestie 

obywatelskości mieszkańców Adamek. Pokazuje, iż mieszkańcy małej wsi 

(ponad 100 dorosłych mieszkańców) potrafią sie zorganizować i 

zaangażować w życie obywatelskie swojej małej ojczyzny. Audycja 

pokazuje pozytywny wpływ stowarzyszenia na integrację mieszkańców  

oraz przybliża jego działalność.  Osoba prowadząca: Wojciech Muzal. 

Gośćmi audycji byli Dorota Łabęcka, Józef Kotala, Justyna Pańczak, 

Aleksandra Nowicka (przedstawiciele stowarzyszenia) 

Łączny czas audycji preferowanych „służące kształtowaniu postaw 

tolerancji, służące przeciwdziałaniu dyskryminacji” w tygodniu : 

2:08:41 

Deklarowany czas w planie programowym: 3:05:00 

Założenia planu programowego nie pokryły się z rzeczywistym czasem 

trwania treści tej kategorii. Podczas badanego tygodnia wyemitowano 

wszystkie zaplanowane audycje, jednak czasy ich trwania były mniejsze. 

Ocena jakościowa : 

- Audycje poświęcone poszerzaniu wiedzy na temat życia osób -

niepełnosprawnych. 

- Udział osób niepełnosprawnych w audycjach Tacy sami. 
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- Przedstawienie problemów osób w starszym wieku (60+) w audycji 

Czas seniorów.  

- Praktyczne pokazanie przykładów aktywności jakie mogą podejmować 

osoby starsze, jak również ukazanie ich problemów min, wykluczeniu 

społecznemu.  

- Promowanie postaw obywatelskich w małych miejscowościach.  

- Pokazanie sposobów na obywatelskie inicjatywy.  

 

2) Audycje ukazujące rozwój, oraz polityczne, społeczne i 

gospodarcze przemiany. 

 

Wolni i demokratyczni 

Przekreślone nazwy audycji oznaczają, że nie pojawiły się one w 

programie analizowanego tygodnia. 

Łączny czas audycji preferowanych „ukazujących rozwój, oraz 

polityczne, społeczne i gospodarcze przemiany” w tygodniu 

:00:00:00 

Deklarowany czas w planie programowym: 01:00:00  

 

3) Audycje adresowane do młodzieży 

- Uniwersytet dziecięcy 

- Nasze dzieci – łączny czas trwania audycji w tygodniu 00:55:22 

Audycja mająca na celu edukowanie rodziców i dzieci w wieku powyżej lat 

7. Podczas audycji relacjonowano zwiedzania  przez dzieci szkoły pilotów. 

Rozmowy o budowie samolotów oraz o zawodzie pilota.  Audycję 

prowadziła Agata Zielińska , a ekspertem był Paweł Zając. Audycja z 
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gościnnym udziałem dzieci i tematyka skierowaną do tej grupy wiekowej. 

Spełnia zatem warunki kategorii.  

- Ekstra-klasa – łączny czas trwania audycji w tygodniu 00:30:07  

Podczas audycji ekspertka Katarzyna Malinowska wraz z prowadzącą 

omawiała ważność znajomości wielu języków obcych. Audycję prowadziła 

Agata Zielińska. Audycja spełnia warunki kategorii.  

- Język polski na co dzień – łączny czas trwania audycji w tygodniu  

00:12:49 

Tłumaczenie zawiłości języka polskiego w sposób przystępny i łatwo 

rozumiały dla młodego odbiorcy. Na pytania w audycji odpowiada profesor  

językoznawca z Uniwersytetu Łódzkiego.  W trakcie tygodnia 

przedstawiano znaczenie słowa "album, "salon” "prognostyk" "dublet" 

."fistuła, potasz". Osoba prowadząca: Jan Targowski. Osoba 

uczestnicząca: prof. Marek Cybulski 

 

- Login – łączny czas trwania audycji w tygodniu 00:08:44 

W audycji wtorkowej tematem był robot mający pomóc dzieciom w nauce 

programowania. W audycji przedstawiony był projekt robota łódzkich 

informatyków i sposób jego funkcjonowania a także postawiona teza, iż 

programowanie jest coraz ważniejszą nauką dla młodego pokolenia.  

Prowadził Łukasz Czuku , a gościem był Marcin Franc, współtwórca 

projektu robota. Audycja czwartkowa opowiadała o nowym pomyśle w 

ramach IoT - piłce dla psów.   Prowadził Adam Owczarek, a gościem był  

Piotr Jasiński. Audycja zawierała tematykę edukacyjną skierowaną do 

młodzieży, zatem spełniała wymogi kategorii preferowanej.  

- Strefa młodego kibica 

- Recyklofons 

- Lider 



234 
 

Przekreślone nazwy audycji oznaczają, że nie pojawiły się one w 

programie analizowanego tygodnia. 

Łączny czas audycji preferowanych „dla młodzieży” w tygodniu : 

1:47:02 

Deklarowany czas w planie programowym: 4:00:00 

Założenia planu programowego nie pokryły się z rzeczywistym czasem 

trwania treści tej kategorii. Podczas badanego tygodnia wyemitowano 

tylko 4  z 8 audycji preferowanych. 

 

Ocena jakościowa : 

- Audycje z gościnnym udziałem dzieci i rodziców. 

- Rozmowy na temat problemów młodych i ich rodziców, porady 

ekspertów w audycji Nasze dzieci.  

- Zachęcanie do nauki języków i rozwoju intelektualnego dzieci.  

- Udział językoznawców w audycjach poświęconych językowi w 

codziennych audycjach Język polski na co dzień.  

- W przystępny sposób przedstawiane zawiłości języka polskiego. 

- Audycje omawiające w ciekawy sposób najnowsze technologie i 

nowinki w audycji Login. 

- Czas emisji poszczególnych audycji zgodny był z planem.  

 

4) Audycje popularyzujące wiedzę o literaturze polskiej.  

- Podróże literackie  

- Nowości książkowe - łączny czas trwania audycji w tygodniu  

00:25:57 
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Podczas audycji przestawiane były książki takie jak książka "System of a 

Down. Hipnotyczny Krzyk" Bartka Koziczyńskiego,  "Wymyśliłam cię" 

Marioli Pryzwan oraz "Srebrzysko. Powieść dla dorosłych" Stefana Chwina. 

Audycje prowadzili Małgorzata Warzecha, Bartosz Florczak i Adrian Krupa . 

Gościem, jednej z audycji była Maria Duszka. Podczas audycji promowana 

była literatura polska, zatem audycja spełnia warunki kategorii.  

- Liryczne radio - łączny czas trwania audycji w tygodniu  00:02:40 

Wiersze Romy Alvarado-Łagunionok. Recytacja i przedstawienie sylwetki 

poetki. Prowadziła  Anna Groblińska. Tematyka audycji zgodna z 

preferowaną kategorią.  

- Powieść - łączny czas trwania audycji w tygodniu  01:16:39 

W trakcie audycji odczytane były fragmenty powieści polskiej pod 

tytułem „Ziemia obiecana” Władysława Reymonta. Temat zgodny z 

kategorią.  

Przekreślone nazwy audycji oznaczają, że nie pojawiły się one w 

programie analizowanego tygodnia. 

Łączny czas audycji preferowanych „popularyzujących wiedzę o 

literaturze polskiej” w tygodniu : 1:45:16 

Deklarowany czas w planie programowym: 2:00:00 

Założenia planu programowego nie pokryły się z rzeczywistym czasem 

trwania treści tej kategorii. Nie wyemitowano 1 z 4 deklarowanych 

audycji.  

Ocena jakościowa: 

- Prowadzący w audycji Nowości książkowe przedstawiają ciekawe 

nowości książkowe, krótko je streszczając i zachęcając do lektury. 

- Recytacja wierszy i prezentacja poetki w audycji „Liryczne radio” 
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- W ciekawy i przykuwający ucho sposób, artyści Łódzkiej sceny 

odczytują fragmenty powieści a audycji Powieść. 

- Czas emisji poszczególnych audycji zgodny był z planem.  

 

5) Udramatyzowane formy radiowe 

- Łódzki teatr radiowy  

- Studio reportażu i dokumentu - łączny czas trwania audycji w 

tygodniu  : 00:45:40 

Podczas audycji zaprezentowano reportaż „Wołyń w moim sercu" 

Mariusza Kamieńskiego. Reportaż opowiada historię rodziny Jankowskich, 

którzy mieszkali we wsi Jarosławycze na Wołyniu, z której musieli uciekać 

na początku lat 40. 

Przekreślone nazwy audycji oznaczają, że nie pojawiły się one w 

programie analizowanego tygodnia. 

Łączny czas audycji preferowanych „Udramatyzowane formy 

radiowe” w tygodniu  : 00:45:40 

Deklarowany czas w planie programowym: 01:45:00 

Założenia planu programowego nie pokryły się z rzeczywistym czasem 

trwania treści tej kategorii. Nie wyemitowano 1 z 2 deklarowanych 

audycji.  

Ocena jakościowa : 

- Ciekawa realizacja reportażu, opowiadającego o ważnych sprawach 

społecznych. 

- Czas emisji audycji był zgodny z planem. 
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Ocena realizacji misji regionalnej 

 

Analizowany program tygodniowy w niewystarczający sposób pod 

względem ilościowym spełniał plany dotyczące udziału treści regionalnych 

w nadawanych audycjach. Zastrzeżeń nie budzi natomiast forma i 

zawartość audycji z udziałem treści regionalnych a także ich jakość i 

rzetelność. W analizowanym tygodniu najlepiej misję regionalną 

zrealizowały trzy audycje:  

Nie tylko pałace i fabryki, Historie rodzinne oraz Tacy sami. 

 

Nie tylko pałace i fabryki 

Podczas audycji przedstawiono Dom Pomocy Społecznej "Włókniarz". 

Audycja przedstawia elementy architektury Łodzi, zaprojektowane przez 

łódzkiego projektanta Aleksandra Zwierko w czasach socjalistycznych. 

Charakteryzuje zaprojektowane przezeń obiekty, głównie dom pomocy 

społecznej. Audycję prowadził Piotr Andrzejaczak. Gościem audycji był 

Marek Diehl, wiceprezes łódzkiego oddziału domu pomocy społecznej 

 

Historie rodzinne  

Historia rodzinna Katarzyny Dobrowolskiej. Audycja przybliża historię 

rodziny Katarzyny Dobrowolskiej, powiązanej rodzinnie z Łodzią. Ukazuje 

losy jej krewnych, będących w przeszłości zaangażowanych w życie 

społeczne miasta, przybliża losy muzyka Woroszyło oraz Krystiana 

Augusta Moesa.  Audycja pokazuje, iż warto znać historię swoich 

najbliższych oraz regionu Audycję prowadziła, Agata Zielińska . A gościem 

była bohaterka audycji Katarzyna Dobrowolska, była dziennikarka radiowa 

i telewizyjna. 

 

Tacy sami 

Tematem audycji był zakład aktywności zawodowej w regionie łódzkim. 

Audycja opowiada o powyższym zakładzie, powołanym przez Caritas 

archidiecezji łódzkiej w 2011 r. Ukazuje, że dzięki niemu osoby 
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niepełnosprawne zyskują umiejętności zawodowe, a dzięki temu szanse na 

odnalezienie się na rynku pracy w rejonie łódzkim. Osoba prowadząca: 

Małgorzata Warzecha.  Gościem była Beata Kaczmarek-Malec, doradca 

zawodowy osób niepełnosprawnych.  

 

Poszczególne kategorie:  

 

- Informacja 

Deklarowany czas trwania tematyki regionalnej w tygodniu: 14:30:13 

(8,63%) 

Tygodniowy czas trwania tematyki regionalnej: 06:04:10 (3,61%) 

 

Uwagi: Czas rzeczywisty prezentowania tematyki regionalnej jest o ponad  

8 godzin krótszy deklarowany. Relacjonowane są wydarzenia społeczne, 

polityczne i gospodarcze regionu Łódzkiego, jak również wypowiedzi 

ekspertów z regionu. Bardzo dużo czasu w serwisach zajmuje jednak 

tematyka ogólnokrajowa. W radiu regionalnym przeważać powinna jednak 

treść regionalna, dlatego misja dotycząca treści regionalnych nie została 

spełniona.  

 

-  Publicystyka 

Deklarowany czas trwania tematyki regionalnej w tygodniu: 18:51:58 

(11,23%) 

Tygodniowy czas trwania tematyki regionalnej: 04:16:49 (2,55%) 

Uwagi:  Czas rzeczywisty prezentowania tematyki regionalnej jest 

drastycznie mniejszy niż deklarowany. Różnica wynosi prawie 14 godzin. 

Treści regionalne obecne są tylko podczas debat publicystycznych .W 

planie programowym obecne są również dokumenty poświęcone ludziom z 

regionu. Audycje Tacy Sami oraz Czas seniorów skupiają się na 

aktywizacji ludzi starszych i niepełnosprawnych z regionu. Mimo to misja 

dotycząca treści regionalnych nie została spełniona. 
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- Kultura  

Deklarowany czas trwania tematyki regionalnej w tygodniu: 

10:03:44(5,99%) 

Tygodniowy czas trwania tematyki regionalnej: 01:52:23 (1,11%) 

Uwagi : Czas rzeczywisty prezentowania tematyki regionalnej jest 

drastycznie mniejszy niż deklarowany. Różnica wynosi prawie 8 godzin. W 

badanym tygodniu było stosunkowo niewiele treści regionalnych 

zawartych w programach kulturalnych. Jedynie w luźnych tematach 

kulturalnych omawiane były wydarzenia kulturalne, zaproszenia na 

wydarzenia, bądź rozdawano zaproszenia. Mimo to misja dotycząca treści 

regionalnych nie została spełniona. 

 

- Edukacja 

Deklarowany czas trwania tematyki regionalnej w tygodniu: 

15:38:07(9,31%) 

Tygodniowy czas trwania tematyki regionalnej: 01:35:57 (0,95%) 

Uwagi: Czas rzeczywisty prezentowania tematyki regionalnej jest 

drastycznie mniejszy. Różnica wynosi o ponad 14 godziny krótszy niż 

deklarowany. Audycje edukacyjne przedstawiały historię regionu, 

zabytków lokalnych. Przedstawiane były również losy ludzi mieszkających 

w tym regionie. Pojawiały się również reportaże dotyczące tematów 

regionalnych. Mimo to misja dotycząca treści regionalnych nie została 

spełniona. 

 

- Sport 

Deklarowany czas trwania tematyki regionalnej w tygodniu: 

3:59:46(2,38%) 

Tygodniowy czas trwania tematyki regionalnej: 00:47:14  (0,47%) 

Uwagi: Czas rzeczywisty prezentowania tematyki regionalnej jest o ponad 

3 godziny krótszy niż deklarowany. Sprawozdania i informacje sportowe 

dotyczyły w o wiele mniejszej części drużyn z regionu. Misja dotycząca 

treści regionalnych nie została spełniona. 
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