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Zakres i metodologia badania 
 

Zakres 
 

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

okresie od 2 do 8 października 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. 
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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) = ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗 ∗  𝑆𝑆𝑗𝑗  
n
𝑗𝑗=1 (𝐴𝐴), 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, a także audycję umieszczoną 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 Radia Łódź, Tacy 

sami, Czas seniorów, Pierwszy dzień tygodnia, Słowo, Słuchasz i 

wiesz.  

 

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 14:07:00 8,40% 07:20:27 4,37% 13:55:41 8,29%     14:07:00 8,40% 0:00:00 0,00% 

PUBLICYSTYKA 11:09:40 6,64% 05:36:36 3,34% 
11:09:40 

6,64%     11:09:40 6,64% 0:00:00 0,00% 

KULTURA 31:55:36 19,00% 03:14:14 1,93% 09:26:12 5,62% 22:29:24 13,39% 41:23:34 24,64% 00:57:07 0,57% 

EDUKACJA 43:09:09 25,69% 02:52:14 1,71% 
12:38:01 

7,52% 30:31:08 18,17% 31:40:01 18,85% 11:29:08 6,84% 

SPORT 02:49:10 1,68% 01:25:00 0,84% 02:49:10 1,68%     02:49:10 1,68% 0:00:00 0,00% 

ROZRYWKA 61:36:21 36,67% 00:00:00 0,00% 01:00:17 0,60% 60:54:55 36,26% 61:55:12 36,86% 0:00:00 0,00% 

Ogłoszenia 
nadawcy 0:00:00 0,00%                     

Autopromocja  00:26:12 0,26%                     

Reklama 02:46:52 1,66%                     

Razem  168:00:00 100% 20:28:31 12,19% 50:59:01 30,35% 113:55:27 67,81% 163:04:37 97,07% 12:26:15 7% 

W tym:                         

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym 
odbiorców 00:59:25 0,59%                 
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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. 

8,40% 

6,64% 

19,00% 

25,69% 
1,68% 

36,67% 

0,26% 
1,66% 

Informacje Publicystyka Kultura Edukacja Sport Rozrywka Autopromocja Reklama

30,35% 

67,81% 

1,66% 0,26% 

Słowo Muzyka Reklama (z telesprzedażą) Autopromocja (z ogłoszeniami nadawcy)
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12,19% 

87,81% 

Treści dotyczące regionu 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; 02.10.2017: 06:00:00, 07:00:00, 

08:00:00, 09:00:00, 10:00:00, 11:00:12, 

12:00:16, 13:00:00, 14:00:00, 15:00:00, 

16:00:00, 17:00:00, 18:00:11, 19:00:00, 

20:00:00, 21:00:00, 22:00:00, 23:00:18 

03.10.2017: 06:00:00, 07:00:00, 

08:00:20, 09:00:00, 10:00:00, 11:00:00, 

12:00:12, 13:00:00, 14:00:00, 15:00:00, 

16:00:00, 17:00:00, 18:00:00, 19:00:00, 

20:00:15, 21:00:00, 22:00:00, 23:00:16 

04.10.2017: 06:00:00, 07:00:00, 

08:00:07, 09:00:01, 10:00:01, 11:00:00, 

12:59:55, 13:00:00, 14:00:00, 15:00:00, 

16:00:00, 17:00:00, 18:00:03, 19:00:06, 

20:00:12, 21:00:10, 22:00:13, 23:00:00 

05.10.2017: 06:00:00, 07:00:00, 

08:00:00, 09:00:00, 09:59:59, 11:00:00, 

12:00:03, 13:00:16, 14:00:02, 15:00:01, 

15:59:58, 17:00:00, 18:00:03, 19:00:21, 
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20:00:00, 21:00:10, 22:00:00, 23:00:19 

06.10.2017: 06:00:00, 07:00:00, 

08:00:00, 09:00:00, 10:00:00, 10:59:59, 

12:00:00, 13:00:00, 14:00:00, 15:00:04, 

16:00:05, 17:00:00, 18:00:00, 19:00:00, 

20:00:00, 21:00:10, 22:00:00, 23:00:00 

07.10.2017: 06:00:00, 07:00:00, 

08:00:00, 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 

08.10.2017: 06:00:00, 07:00:00, 

08:00:00, 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; 

00:04:09/00:04:09 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

09:11:56/09:11:56 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

04:40:22 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy, treści i pór emisji. 

Większa częstotliwość nadawania niż w 

planie programowym (plan – 129, tutaj – 

133). 
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Krótka charakterystyka  Wiadomości dotyczące polityki, 

ekonomii, gospodarki oraz tematy 

społeczne. 

 

Ocena jakościowa 

Serwis informacyjny 

Poniedziałek, 2 października 2017 

Godzina 06:00:00 
Prowadzący Beata Janowska 

Forszpan 
Zabójstwo dziecka z Wieruszowa; referendum w 
Katalonii; zmiany w rozkładach jazdy 

Tematy newsów 

1. Zarzut maltretowania dziecka z 
Wieruszowa, wypowiedź rzecznik 
prokuratury 

2. 90% uczestników referendum za 
autonomią Katalonii, hiszpański Trybunał 
Konstytucyjny uznał referendum za 
bezprawne 

3. Studenci zaczynają nowy rok akademicki, 
relacja agencyjna na temat projektu 
reformy, wypowiedź min. Gowina, 
wypowiedź rektora UW 

4. Wracają tramwaje na ul. Kopernika i 
Gdańską, wypowiedź urzędnika ZDiT 

a) Liczba newsów 4, 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 93,90% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 07:00:00 
Prowadzący Beata Janowska 

Forszpan 

Zabójstwo dziecka z Wieruszowa; rozbita siatka 
handlarzy narkotyków w Polsce; KOD protestuje 
pod sądem 

Tematy newsów 

1. Zarzut maltretowania 3-letniego dziecka z 
Wieruszowa postawiony ojcu - 
Portugalczykowi, relacja własna, 
wypowiedź rzecznik prokuratury 

2. CBŚ rozbiło grupę „Suchego”, zarzuty 
dotyczą produkcji amfetaminy, handlu 
narkotykami i bronią 

3. Około 300 osób protestowało pod sądem w 
Łodzi podczas zgromadzenia KOD – 
wypowiedzi uczestników 

4. Głosowanie nad budżetem obywatelskim w 
regionie łódzkim, wypowiedź koordynatorki 
BO 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Równowaga nie zachowana w materiale nr 3 
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 90,24% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 08:00:00 
Prowadzący Beata Janowska 

Forszpan 

Zabójstwo dziecka z Wieruszowa; poseł Rzepecki 
zawieszony; przedstawiciel Porozumienia 
Rezydentów będzie gościem  
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Tematy newsów 

1. Zarzut maltretowania 3-letniego dziecka z 
Wieruszowa postawiony ojcu - 
Portugalczykowi, wypowiedź rzecznik 
prokuratury 

2. Poseł z Sieradzkiego został zawieszony w 
PiS, decyzja wynika z niezgodnego z linią 
partii głosowania posła 

3. Wracają tramwaje na ul. Kopernika i 
Gdańską, wypowiedź urzędnika ZDiT  

4. Zapowiedź rozmowy z lekarzem z 
Porozumienia Rezydentów 

a) Liczba newsów 4, 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 93,90% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 09:00:00 
Prowadzący Beata Janowska 

Forszpan 

Pogrzeb Królikiewicza; rozbita szajka handlarzy 
narkotykami; weszła w życie ustawa 
dezubekizacyjna  

Tematy newsów 

1. Uroczystości pogrzebowe Grzegorza 
Królikiewicza w Łodzi, wypowiedź min. 
Glińskiego 

2. CBŚ rozbiło gang handlarzy narkotyków, 
relacja agencyjna 

3. Weszła w życie ustawa dezubekizacyjna, 
wypowiedź min. M. Błaszczaka 

4. Posłowie wszystkich frakcji w Bundestagu 
bojkotują posłów Alternatywy dla Niemiec 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
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b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Równowaga nie jest 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 90,24% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 10:00:00 
Prowadzący Beata Janowska 

Forszpan 
Rozpoczęty protest rezydentów; kary dla 
kierowców quadów; referendum w Katalonii 

Tematy newsów 

1. Akcja protestacyjna rezydentów, 
wypowiedź uczestniczki 

2. W nadleśnictwie Kolumna zatrzymywani 
użytkownicy quadów i karani za zniszczenia 
w lasach, wypowiedzi strażników i leśników 

3. W Katalonii analiza wyników referendum w 
Katalonii, korespondencja z Hiszpanii Ewy 
Wysockiej 

a) Liczba newsów 3, zbyt mała liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Równowaga zachowana  
f) Równowaga czasowa Niezachowana 
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 



29 
 

o) Współczynnik WOI 86,59% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 11:00:00 
Prowadzący Beata Janowska 

Forszpan 

Wniosek prokuratury o areszcie mordercy z 
Wieruszowa; akcja protestacyjna rezydentów; 
początek roku akademickiego 

Tematy newsów 

1. Wniosek prokuratury o areszt dla mordercy 
z Wieruszowa  

2. Akcja protestacyjna rezydentów, 
wypowiedź uczestniczki, wypowiedź 
dyrektora szpitala w Łodzi 

3. Inauguracja roku akademickiego na 
Uniwersytecie Łódzkim, wypowiedź rektora, 
wypowiedź wicepremiera Gowina 

4. Ponad 20 ofiar nocnej strzelaniny w Las 
Vegas (flesz) 

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 93,90% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 12:00:00 
Prowadzący Marcin Mendelbaum 

Forszpan 

Wniosek prokuratury o areszt dla mordercy z 
Wieruszowa; strzelanina w Las Vegas; zmiany w 
komunikacji miejskiej w Łodzi 
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Tematy newsów 

1. Wniosek prokuratury o areszt dla mordercy 
z Wieruszowa, wypowiedź prokurator 

2. Ponad 20 osób zginęło podczas strzelaniny 
w Las Vegas, wypowiedź policjanta 
miejscowego tłumaczona 

3. W Katalonii analiza wyników referendum w 
Katalonii, korespondencja z Hiszpanii Ewy 
Wysockiej 

4. CBŚ rozbiło grupę „Suchego”, zarzuty 
dotyczą produkcji amfetaminy, handlu 
narkotykami i bronią 

5. W powiecie Tomaszowskim funkcjonariusze 
policji ujawnili plantację narkotyków 

6. Zmiany w transporcie miejskim w Łodzi, 
wracają tramwaje na ul. Gdańską, 
wypowiedź urzędniczki 

a) Liczba newsów 6, 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 13:00:00 
Prowadzący Marcin Mendelbaum 

Forszpan 
Areszt mordercy z Wieruszowa; strzelanina w Las 
Vegas; zmiany w komunikacji miejskiej w Łodzi 

Tematy newsów 

1. Wniosek prokuratury o areszt dla mordercy 
z Wieruszowa, wypowiedź prokurator 

2. Rośnie bilans strzelaniny w Las Vegas 
3. Inauguracja roku akademickiego na 

Uniwersytecie Łódzkim, wypowiedź rektora, 
przytoczona wypowiedź wicepremiera 
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Gowina 
4. NIK ostrzega o słabości kadry naukowej 

polskich uczelni, wypowiedź prezesa NIK 
5. Nobel z medycyny dla naukowców 

amerykańskich 
6. W Norwegii ulewne opady deszczu 

a) Liczba newsów 6, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie 
Zróżnicowane niewystarczająco, mało 
wiadomości z regionu 

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 96,34% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 14:00:00 
Prowadzący Marcin Mendelbaum 

Forszpan 

Festiwal Life Move w centrum Łodzi; protesty 
lekarzy rezydentów; zaostrzone normy dla 
kotłów grzewczych 
 

Tematy newsów 

1. Korek na drodze krajowej nr 74 (flesz) 
2. Festiwal Life Move w centrum Łodzi, 

wypowiedź organizatorów 
3. Protesty rezydentów w szpitalach, 

wypowiedź jednej z organizatorek protestu, 
wypowiedź dyrektora szpitala w Łodzi 

4. Zaostrzone normy dla kotłów grzewczych 
wchodzą w życie, wypowiedź wiceminister 
rozwoju 

5. Linie lotnicze Monarch w upadłości, 
korespondencja Adama Dąbrowskiego z 
Londynu 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
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b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane poprawnie 
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 15:00:00 
Prowadzący Marcin Mendelbaum 

Forszpan 

Zarzuty dla kolejnej osoby z afery Amber Gold; 
SLD nie zgadza się na przepisy o wolnych 
niedzielach w handlu; znana jest tożsamość 
zabójcy z Las Vegas 
 

Tematy newsów 

1. Zarzuty dla kolejnej osoby z afery Amber 
Gold - teściowej Marcina P. 

2. SLD nie zgadza się na przepisy dotyczące 
wolnych od handlu niedziel, wypowiedź 
wiceprzewodniczącego SLD 

3. Program edukacyjny dla osób 
niepełnosprawnych, wypowiedź dyr. 
Przewoźnika 

4. Bilans strzelaniny w Las Vegas, 
korespondencja Jana Pachlowskiego z USA 

5. Wchodzą w życie obniżone okresy wieku 
emerytalnego, wypowiedź premier Szydło 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane poprawnie 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie 
Równowaga zachowana w serwisie, brak 
zrównoważenia w poszczególnych newsach 

f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
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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 96,15% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 16:00:00 
Prowadzący Marcin Mendelbaum 

Forszpan 

Nowy fragment ul. Kościuszki w Łodzi; tłumy 
ludzi na festiwalu Life Move; PKW zwróci się o 
zbadanie finansowania kongresu PiS 
 

Tematy newsów 

1. Nowy fragment ul. Kościuszki w Łodzi 
oddany do użytku, wypowiedź 
przedstawiciela Zarządu Dróg 

2. Festiwal Life Move w centrum Łodzi 
oblegany przez uczestników, wypowiedź 
organizatorów 

3. Bilans strzelaniny w Las Vegas, 
korespondencja Marka Wałkuskiego z USA 

4. PKW zwróci się do Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego o zbadanie finansowania 
kongresu PiS w Katowicach po donosie 
opozycji, wypowiedź członka PKW 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane poprawnie 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie 
Równowaga nie zachowana w serwisie, brak 
zrównoważenia w materiale nr 4 

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 
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o) Współczynnik WOI 89,74% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 17:00:00 
Prowadzący Marcin Mendelbaum 

Forszpan 

Protest rezydentów; pogrzeb Grzegorza 
Królikiewicza w Łodzi; nowy program żywieniowy 
w szkołach 

Tematy newsów 

1. W całym kraju protest rezydentów w 
szpitalach, wypowiedź jednej z 
organizatorek protestu, wypowiedź 
dyrektora szpitala w Łodzi 

2. Pogrzeb Grzegorza Królikiewicza w Łodzi, 
wypowiedzi wspominających, relacja 

3. Żywieniowy program dla szkół wchodzi w 
życie, wypowiedź przedstawiciela rolników 

4. Dynia gigant wyrosła w gospodarstwie, 
wypowiedź rolnika 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane poprawnie 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Równowaga zachowana 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Ostatnia wiadomość infotainmentowa 
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 18:00:00 
Prowadzący Adrian Krupa 

Forszpan 
Uciążliwy hałas na ul. Kopernika w Łodzi; nowy 
odcinek alei Kościuszki; program „Za życiem” 

Tematy newsów 
1. Uciążliwy hałas na ul. Kopernika w Łodzi, 

relacja, wypowiedź przedstawiciela Zarządu 
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Dróg i Transportu, wypowiedzi 
mieszkańców 

2. Nowy odcinek Alei Kościuszki otwarty, 
wypowiedź dyrektora Wydziału Dróg 

3. Konsultacje społeczne na temat programu 
„Za życiem”, wypowiedź przedstawiciela 
ministerstwa 

4. Wyjaśnianie śmierci jednej z osadzonych w 
więzieniu na warszawskim Grochowie, 
wypowiedź prawnika 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane poprawnie 
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 19:00:00 
Prowadzący Adrian Krupa 

Forszpan 

Obniżenie wieku emerytalnego; protest 
rezydentów; pomysły na pomoc dla młodych 
lekarzy 

Tematy newsów 

1. Wejście w życie przepisów o obniżonym 
wieku emerytalnym, rząd zapewnia o 
zapewnieniu środków w budżecie, relacja 
agencyjna, wypowiedź premier Szydło, 
wicepremiera Morawieckiego i min. 
Rafalskiej 

2. W całym kraju protest rezydentów w 
szpitalach, wypowiedź jednej z 
organizatorek protestu, wypowiedź 
dyrektora szpitala w Łodzi 

3. Posłowie i rani PSL w Łodzi z propozycjami 
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pomocy na pomoc dla młodych lekarzy, 
wypowiedź szefa regionalnego PSL 

4. Festiwal Life Move w centrum Łodzi 
oblegany przez uczestników, wypowiedź 
organizatorów 

5. Dynia gigant wyrosła w gospodarstwie, 
wypowiedź rolnika 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane poprawnie 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Równowaga nie zachowana 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Informacja ostatnia infotainmentowa 
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 20:00:00 
Prowadzący Adrian Krupa 

Forszpan 

Areszt z zarzutem zabójstwa dziecka w 
Wieruszowie; Dwa lata więzienia dla księdza z 
Kętrzyna; dynia gigant 

Tematy newsów 

1. Zarzut maltretowania dziecka z 
Wieruszowa, wypowiedź rzecznik 
prokuratury 

2. Radni PiS zapraszają mieszkańców na 
spotkanie w sprawach miejskich, 
wypowiedź radnego PiS 

3. Dwa lata więzienia dla księdza z Kętrzyna, 
relacja agencyjna, wypowiedź rzecznika 
sądu 

4. Dynia gigant wyrosła w gospodarstwie, 
wypowiedź rolnika 

a) Liczba newsów 4, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane poprawnie 
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d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Równowaga nie zachowana 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Informacja ostatnia infotainmentowa 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna, zła jakość nagrania w materiale nr 2 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 73,08% 
  Niezbyt wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 21:00:00 
Prowadzący Adrian Krupa 

Forszpan 

Dzień Walk i Męczeństwa Polskiej Wsi; 
przesłuchania w aferze Amber Gold; rośnie bilans 
ofiar w Las Vegas 

Tematy newsów 

1. Dzień Walk i Męczeństwa Polskiej Wsi, 
propozycje PSL, wypowiedź posła 

2. Zarzut prania brudnych pieniędzy dla 
teściowej Marcina P. 

3. Pogrzeb Grzegorza Królikiewicza w Łodzi, 
wypowiedzi wspominających, relacja 

4. Rośnie liczba ofiar strzelaniny w Las Vegas, 
wypowiedź prokuratora  

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane poprawnie 
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 89,74% 
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  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 22:00:00 
Prowadzący Adrian Krupa 

Forszpan 
Przywrócenie wieku emerytalnego; protest 
rezydentów; budżet obywatelski w województwie 

Tematy newsów 

1. Wchodzą w życie obniżone okresy wieku 
emerytalnego, wypowiedź premier Szydło  

2. W całym kraju protest rezydentów w 
szpitalach, wypowiedź jednej z 
organizatorek protestu, wypowiedź 
dyrektora szpitala w Łodzi 

3. Uciążliwy hałas na ul. Kopernika w Łodzi, 
relacja, wypowiedź przedstawiciela Zarządu 
Dróg i Transportu, wypowiedzi 
mieszkańców 

4. Projekty z powiatu sieradzkiego składają 
wnioski w budżecie obywatelskim, 
wypowiedź wicestarosty  

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane poprawnie 
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 23:00:00 
Prowadzący Adrian Krupa 

Forszpan 

Zarzuty dla sprawcy napadu na polskich turystów 
w Rimini; oddanie do użytku odcinka Alei 
Kościuszki w Łodzi; hołd ofiarom strzelaniny w 
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Las Vegas 

Tematy newsów 

1. Zarzuty dla sprawcy napadu na polskich 
turystów w Rimini, korespondencja z 
Rzymu Piotra Kowalczuka 

2. Nowy odcinek Alei Kościuszki otwarty, 
wypowiedź dyrektora Wydziału Dróg 

3. 250% stawki za pracę w niedziele – 
propozycja SLD, wypowiedź polityka 

4. Minutą ciszy Donald Trump oddał hołd 
ofiarom strzelaniny w Las Vegas, 
korespondencja Marka Wałkuskiego z USA   

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane poprawnie 
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, korespondencje zagraniczne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 89,74% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Wtorek, 3 października 2017 

 

 

Godzina 06:00:00 
Prowadzący Beata Janowska 

Forszpan 

Strzelanina w Las Vegas, minister zdrowia o 
żądaniach lekarzy rezydentów, pogrzeb 
Grzegorza Królikiewiza 

Tematy newsów 

O sprawcy strzelaniny w Las Vegas;  minister 
zdrowia o żądaniach strajkujących lekarzy 
rezydentów; pogrzeb Grzegorza Królikiewiza; o 
zmianie organizacji ruchu w Bełchatowie w 
związku z remontami 
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a) Liczba newsów 4, poprawna liczba przekazów. 
b) Ranga/Waga Pierwszy news na ważny temat zagraniczny. 

c) Zróżnicowanie 

Informacje ze świata, z kraju i z regionu, 
poprawnie zróżnicowany serwis ze względu na 
geografię. 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie 
Zachwiane. W drugiej wiadomości wypowiedź 
tylko ministra zdrowia. 

f) Równowaga czasowa 
Zachwiana z powodu zbyt długiego pierwszego 
newsa. 

g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna 
Błąd realizacyjny w trakcie ostatniej wypowiedzi 
puszczony dżingiel. 

n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 84,62% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

   

Godzina 07:00:00 
Prowadzący Beata Janowska 

Forszpan 

Areszt tymczasowy dla podejrzanego o zabójstwo 
trzyletniego chłopca z Wieruszowa, rządowe 
prace nad projektem ustawy dotyczącej ludzi 
pracujących na umowach zlecenie, strajk w 
Katalonii, 

Tematy newsów 

Areszt tymczasowy dla podejrzanego o zabójstwo 
trzyletniego chłopca z Wieruszowa; rządowe 
prace nad projektem ustawy dotyczącej ludzi 
pracujących na umowach zlecenie; SLD nie 
popiera ograniczenia handlu w niedzielę, 
propozycje zmian; strajk w Katalonii 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba.  

b) Ranga/Waga 

Wiadomość z regionu na pierwszym miejscu, 
dwie kolejne krajowe, ostatnia informacja ze 
świata. 

c) Zróżnicowanie 

Informacje ze świata, z kraju i z regionu, 
poprawnie zróżnicowany serwis ze względu na 
geografię. 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
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e) Zrównoważenie 
Wypowiedź przedstawiciela SLD w trzeciej 
informacji.  

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 Dostateczna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 87,18% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 08:00:20 
Prowadzący Beata Janowska 

Forszpan 

Sukces Light Move Festivalu w Łodzi, przywódca 
gangu we Włoszech, który napadł na polaków w 
Rimini stanie przed sądem, zapowiedź gościa 
dnia w radiu Łódź  

Tematy newsów 

Sukces Light Move Festivalu w Łodzi; rozpoczęcie 
roku akademickiego, wypowiedź rektora 
Uniwersytetu Łódzkiego; przywódca gangu we 
Włoszech, który napadł na polaków w Rimini 
stanie przed sądem; 

a) Liczba newsów 3 poprawna liczba przekazów- dolna granica. 
b) Ranga/Waga Pierwszy news dotyczący regionu. 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Informacje bez komentarzy polityków. 

f) Równowaga czasowa 
Proporcje czasowe właściwe 
 

g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana poprawnie 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła 
Informacje własne występują (relacja 
dziennikarska, korespondencja). 

m) Jakość techniczna Dostateczna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 92,31% 
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  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 09:00:00 
Prowadzący Beata Janowska 

Forszpan 

Protest lekarzy rezydentów; politycy PSL o 
konieczności zmian w systemie rezydentur;  
zarzuty dla teściowej byłego prezesa Amber 
Gold; 

Tematy newsów 

Protest lekarzy rezydentów; Łódźcy politycy PSL 
o konieczności zmian w systemie rezydentur;  
zarzuty dla teściowej byłego prezesa Amber 
Gold; o dyni gigancie wyhodowanej pod 
Zelowem, która powalczy w konkursie dyni w 
Niemczech  

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie 
Wypowiedź przedstawiciela PSL w drugiej 
wiadomości,  

f) Równowaga czasowa Zachowana poprawnie 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Dostateczna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 96,15% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 10:00:00 
Prowadzący Beata Janowska  

Forszpan 

Śledztwo w sprawie strzelaniny w Las Vegas, 
powołanie zespołu do spraw reparacji wojennych 
od Niemiec, o niezmiennych stopach 
procentowych 
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Tematy newsów 

Śledztwo w sprawie strzelaniny w Las Vegas; 
powołanie zespołu do spraw reparacji wojennych 
od Niemiec; zapowiedź posiedzenia rady polityki 
pieniężnej w sprawie wysokości stóp 
procentowych; debata w parlamencie w 
Strasburgu dotycząca Brexitu; 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Pierwszy news na ważny światowy temat. 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane poprawnie 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie 
Wypowiedź przedstawiciela PIS w drugiej 
wiadomości,  

f) Równowaga czasowa Zachwiana przez zbyt rozwinięty pierwszy news. 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła 

Informacje własne występują (relacja 
dziennikarska, korespondencja). 
 

m) Jakość techniczna Dostateczna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 93,59% 
  Barszo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 11:00:00 
Prowadzący Beata Janowska 

Forszpan 

przywódca gangu we Włoszech, który napadł na 
polaków w Rimini stanie przed sądem; ratownicy 
w Tatrach wznowili poszukiwania turysty, który 
nie wrócił ze szlaku; mieszkańcy Łodzi przy 
wyremontowanym torowisku skarżą się na hałas; 

Tematy newsów 

przywódca gangu we Włoszech, który napadł na 
polaków w Rimini stanie przed sądem; ratownicy 
w Tatrach wznowili poszukiwania turysty, który 
nie wrócił ze szlaku; mieszkańcy Łodzi przy 
wyremontowanym torowisku skarżą się na hałas; 
radni PIS zapraszają mieszkańców na spotkanie 
sejmiku dotyczących spraw miasta. 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Pierwsza wiadomość na ważny temat ze świata 
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c) Zróżnicowanie Zróżnicowane poprawnie 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie 
Zachwiane, w ostatniej wiadomości wypowiedź 
tylko przedstawiciela PIS 

f) Równowaga czasowa 
Zachwiana z powodu zbyt długiej pierwszej 
wiadomości,  

g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana poprawnie 
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 12:00:12 
Prowadzący Jarosław Manowski 

Forszpan 

Utrudnienia na drodze krajowej w Źgowie z 
powodu wypadku; o zmianie organizacji ruchu w 
Bełchatowie w związku z remontami; 
zatrzymanie 11 osób handlujących podrabianymi 
towarami na Wólce Kosowskiej;  

Tematy newsów 

Utrudnienia na drodze krajowej w Źgowie z 
powodu wypadku; wypadek śmiertelny w Gminie 
Kleszczów; o zmianie organizacji ruchu w 
Bełchatowie w związku z remontami; 
zatrzymanie 11 osób handlujących podrabianymi 
towarami na Wólce Kosowskiej; saperzy rozbroili 
bombę w centrum Berlina 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga 
Poprawna kolejność newsów. Ważna wiadomość 
regionalna na pierwszy miejscu.  

c) Zróżnicowanie 
Trzy wiadomości z regionu, przedostatnia 
krajowa ostatnia ze świata. 

d) Proporcja tematów 
Niewłaściwa proporcja, przewaga wiadomości z 
regionu 

e) Zrównoważenie Apolityczna tematyka serwisu 
f) Równowaga czasowa Zachowana poprawnie 
g) Infotainment Brak 

h) Forszpan 
Niepoprawny, szybkie odczytywanie wiadomości 
przez co mało czytelne.  
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i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Dostateczna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 94,87% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

 

Godzina 13:00:00 
Prowadzący Jarosław Manowski 

Forszpan 

Rzecznik praw dziecka weźmie udział w 
dochodzeniu w sprawie śmierci 3 latka z 
Wieruszowa; pomnik Tadeusza Kotarbińskiego 
stanął w Łodzi; rząd chce by okręg polonijny 
pojawił się w przyszłych wyborach do senatu 

Tematy newsów 

Wypadki na drodze w kierunku Kutna i 
Wrocławia; rzecznik praw dziecka weźmie udział 
w dochodzeniu w sprawie śmierci 3 latka z 
Wieruszowa; pomnik Tadeusza Kotarbińskiego 
stanął w Łodzi; rząd chce by okręg polonijny 
pojawił się w przyszłych wyborach do senatu; 
protesty w Katalonii 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga 
Zrównoważone poprawnie, pierwsze newsy na 
nagłe wypadki krajowe. 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Informacje bez komentarzy polityków. 
f) Równowaga czasowa Zachwiana przez zbyt rozwinięty trzeci news. 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła 

Informacje własne występują (relacja 
dziennikarska, korespondencja). 
 

m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 96,15% 
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  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 14:00:00 
Prowadzący Jarosław Manowski 

Forszpan 

Śledztwo prokuratury w sprawie śmierci 
wcześniaka w Ostrowie Wielkopolskim; 
podpisano umowy w sprawie unijnych dotacji 
dotyczących inwestycji transportowych; o 
Festiwalu Desingu w Łodzi.  

Tematy newsów 

Śledztwo prokuratury w sprawie śmierci 
wcześniaka w Ostrowie Wielkopolskim; 
podpisano umowy w sprawie unijnych dotacji 
dotyczących inwestycji transportowych; 
Festiwalu Desingu w Łodzi; protest głodowy 
lekarzy rezydentów; sąd z Rimini przełożył 
termin posiedzenia w sprawie domniemanego 
szefa gangu odpowiedzialnego za morderstwo 
polaków. 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga 

Poprawna kolejność newsów. Wiadomości 
krajowe i regionalne na pierwszych czterech 
miejscach, ostatnia informacja ze świata 

c) Zróżnicowanie 

Informacje ze świata, z kraju i z regionu, 
poprawnie zróżnicowany serwis ze względu na 
geografię. 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Informacje bez komentarzy polityków. 
f) Równowaga czasowa Poprawna 
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 15:00:00 
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Prowadzący Jarosław Manowski 

Forszpan 

Zarzuty dla 30 osób w związku aferą w 
kutnowskiej ubojni; unijne dofinansowanie do 
budowy tunelu kolejowego pod Łodzią; wyniki 
tegorocznej nagrody Nobla. 

Tematy newsów 

Zarzuty dla 30 osób w związku aferą w 
kutnowskiej ubojni; unijne dofinansowanie do 
budowy tunelu kolejowego pod Łodzią; 
zapowiedzi gości i wydarzeń festiwalu krytyki 
sztuki filmowej w Łodzi; wyniki tegorocznej 
nagrody Nobla. 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 

 b) Ranga/Waga 
Zachwiana, na pierwszym miejscu regionalna 
wiadomość.  

c) Zróżnicowanie 

Informacje ze świata, z kraju i z regionu, 
poprawnie zróżnicowany serwis ze względu na 
geografię. 

d) Proporcja tematów Przewaga informacji regionalnych i krajowych.  
e) Zrównoważenie Informacje bez komentarzy polityków. 
f) Równowaga czasowa Zachowana poprawnie 
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 16:00:00 
Prowadzący Jarosław Manowski 

Forszpan 

Pomnik Tadeusza Kotarbińskiego stanął w Łodzi; 
koniec budowy hali lodowej w Tomaszowie 
Mazowieckim; rząd chce by okręg polonijny 
pojawił się w przyszłych wyborach do senatu 
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Tematy newsów 

Pomnik Tadeusza Kotarbińskiego stanął w Łodzi; 
koniec budowy hali lodowej w Tomaszowie 
Mazowieckim, zapowiedź mistrzostw  Polski w 
łyżwiarstwie szybkim; rząd chce by okręg 
polonijny pojawił się w przyszłych wyborach do 
senatu; prezydent USA o sprawcy strzelaniny w 
Los Angeles. 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga 
Zachwiana, na pierwszym miejscu wiadomość 
regionalna. 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów 
Tematyka zrównoważona z zachowaniem 
dobrych proporcji 

e) Zrównoważenie 
Wypowiedź tylko przedstawiciela PIS w trzeciej 
wiadomości,  

f) Równowaga czasowa Zachowana poprawnie 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła 
Informacje własne występują (relacja 
dziennikarska, korespondencja) 

m) Jakość techniczna Dostateczna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 85,90% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 17:00:00 
Prowadzący 

 

Forszpan 

W Łodzi podpisano pierwsze w Polsce 
porozumienie uruchamiające preferencyjne 
pożyczki dla rynku pracy; o rewolucji w dostępie 
do Łódzkich bibliotek; o powodach korków w 
Łodzi 

Tematy newsów 

W Łodzi podpisano pierwsze w Polsce 
porozumienie uruchamiające preferencyjne 
pożyczki dla rynku pracy; o rewolucji w dostępie 
do Łódzkich bibliotek; o powodach korków w 
Łodzi; o Festiwalu Desingu w Łodzi 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 



49 
 

b) Ranga/Waga 
Zrównoważone poprawnie, pierwszy news na 
ważny regionalny temat 

c) Zróżnicowanie 
Informacje tylko z regionu, niepoprawnie 
zróżnicowany serwis ze względu na geografię. 

d) Proporcja tematów 
Właściwa proporcja zachwiana, przez zbyt duży 
udział tematów regionalnych.  

e) Zrównoważenie Informacje bez komentarzy polityków. 
f) Równowaga czasowa Zachowna 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła 
Informacje własne występują (relacja 
dziennikarska, korespondencja). 

m) Jakość techniczna Dostateczna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 92,31% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

 

Godzina 18:00:00 
Prowadzący Monika Gosławska 

Forszpan 

Śledztwo prokuratury w sprawie śmierci 
wcześniaka w Ostrowie Wielkopolskim; 
planowane ulgi podatkowe dla artystów i 
twórców; o Festiwalu Desingu w Łodzi 

Tematy newsów 

Śledztwo prokuratury w sprawie śmierci 
wcześniaka w Ostrowie Wielkopolskim; 
planowane ulgi podatkowe dla artystów i 
twórców; Brytyjski rząd zaostrza kary wobec 
terroryzmu internecie: o Festiwalu Desingu w 
Łodzi;  

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga 
Ranga zachwiana, pierwsza wiadomość na temat 
regionalny.  

c) Zróżnicowanie 

Informacje ze świata, z kraju i z regionu, 
poprawnie zróżnicowany serwis ze względu na 
geografię. 

d) Proporcja tematów 

Tematyka zrównoważona z zachowaniem 
dobrych proporcji.  
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e) Zrównoważenie 
Nie zachowane. W drugiej informacji wypowiedź 
tylko Mateusza Morawieckiego i Piotra Glińskiego.  

f) Równowaga czasowa Zachwiana przez zbyt rozwinięty drugi news. 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Niewyraźne nagrania podczas trzeciej informacji.   
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 83,33% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 19:00:00 
Prowadzący Monika Gosławska 

Forszpan 
O czarnym wtorku; manifestacja w Barcelonie; o 
rewolucji w dostępie do Łódzkich bibliotek;  

Tematy newsów 

O czarnym wtorku; manifestacja i paraliż w 
Barcelonie; o rewolucji w dostępie do Łódzkich 
bibliotek;  

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga 
Zrównoważone poprawnie, pierwszy news na 
ważny krajowy temat 

c) Zróżnicowanie 

Informacje ze świata, z kraju i z regionu, 
poprawnie zróżnicowany serwis ze względu na 
geografię. 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Udział zrównoważony 

f) Równowaga czasowa 
Zachwiana równowaga przez zbyt rozbudowany 
pierwszy news. 

g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Dostateczna 
n) Mglistość języka W normie 
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o) Współczynnik WOI 97,44% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

 

Godzina 20:00:15 
Prowadzący Monika Gosławska 

Forszpan 

O bublu Łódzkiego programu „miasto kamienic’; 
pomnik Tadeusza Kotarbińskiego stanął w Łodzi;  
agencja mienia wojskowego wystawiła w Łodzi 
używany sprzęt woskowy i odzież   

Tematy newsów 

Utrudnienia drogowe w Łodzi z powodu 
potrącenia motocyklisty i zator w kierunku 
Łowicza; problemy lokatorów po remoncie 
kamienicy w ramach programu „miasto kamienic” 
w Łodzi; pomnik Tadeusza Kotarbińskiego stanął 
w Łodzi;  agencja mienia wojskowego wystawiła 
w Łodzi używany sprzęt woskowy i odzież   

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga 
Pierwsze informacje o nagłych wypadkach 
drogowych 

c) Zróżnicowanie 
Obecne tylko informacje regionalne.  
 

d) Proporcja tematów 

Tematyka zrównoważona z zachowaniem 
dobrych proporcji.  
 

e) Zrównoważenie 
Apolityczna tematyka serwisu 
 

f) Równowaga czasowa Zachowana poprawnie 
g) Infotainment Brak 

h) Forszpan 
Nieprawny, pierwsza zapowiedź z trudno 
zrozumianym słowem „bubel” 

i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Błąd realizatorski, ostatnia wypowiedź ucięta. 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 87,18% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 21:00:00 
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Prowadzący Monika Gosławska 

Forszpan 

Problemy z odkrywką w Złoczewie; o nieznanych 
zapiskach wspomnień Marka Edelmana; o nowo 
otwartym muzeum Yves Saint Laurent w Paryżu. 

Tematy newsów 

Problemy z odkrywką w Złoczewie; o nieznanych 
zapiskach wspomnień Marka Edelmana 
zaprezentowanych w Łodzi; PIS proponuje 
poprawki do ustawy o służbie zagranicznej; o 
nowo otwartym muzeum Yves Saint Laurent w 
Paryżu. 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga 
Zrównoważenie niepoprawnie, pierwszy news 
dotyczący regionu 

c) Zróżnicowanie 

Informacje ze świata, z kraju i z regionu, 
poprawnie zróżnicowany serwis ze względu na 
geografię. 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie 
Poprawne. Fragmenty wypowiedzi posłanki PIS 
oraz posła PO w trzeciej informacji. 

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 
Błędy techniczne przy nagraniu w trzeciej 
informacji.  

n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 84,62% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 22:00:00 
Prowadzący Monika Gosławska 

Forszpan 

O czarnym wtorku; rządowe prace nad projektem 
ustawy dotyczącej ludzi pracujących na umowach 
zlecenie; o budowie bursztynowego ołtarza w 
bazylice w Gdańsku.  
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Tematy newsów 

O czarnym wtorku; rzecznik praw dziecka 
weźmie udział w dochodzeniu w sprawie śmierci 
3 latka z Wieruszowa; rządowe prace nad 
projektem ustawy dotyczącej ludzi pracujących 
na umowach zlecenie; o budowie bursztynowego 
ołtarza w bazylice w Gdańsku. 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga 
Zrównoważone poprawnie, pierwszy news na 
ważny krajowy temat 

c) Zróżnicowanie 
Zróżnicowane zachwiane. Tylko tematyka z kraju 
i regionu. 

d) Proporcja tematów Proporcja zachowana właściwie. 
e) Zrównoważenie Poprawne. Informacje bez komentarzy polityków 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawmy 
i) Neutralność Słowa i zwroty nacechowane nie występują 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła 
Własne bogate materiały krajowe oparte na 
materiałach z regionów. 

m) Jakość techniczna Dostateczna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 89,74% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 23:00:16 
Prowadzący Monika Gosławska 

Forszpan 

podpisano umowy w sprawie unijnych dotacji 
dotyczących inwestycji transportowych; o 
Festiwalu Desingu w Łodzi; koniec budowy hali 
lodowej w Tomaszowie Mazowieckim, zapowiedź 
mistrzostw  Polski w łyżwiarstwie szybkim 

Tematy newsów 

podpisano umowy w sprawie unijnych dotacji 
dotyczących inwestycji transportowych; w Łodzi 
podpisano pierwsze w Polsce porozumienie 
uruchamiające preferencyjne pożyczki dla rynku 
pracy o Festiwalu Desingu w Łodzi; koniec 
budowy hali lodowej w Tomaszowie 
Mazowieckim, zapowiedź mistrzostw  Polski w 
łyżwiarstwie szybkim 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 



54 
 

b) Ranga/Waga 
Zrównoważone poprawnie, pierwszy temat na 
krajowy temat. 

c) Zróżnicowanie 
Zróżnicowane zachwiane, brak zagranicznych 
wiadomości 

d) Proporcja tematów 
Zachwiana proporcja zbyt duża liczbę wiadomości 
regionalnych  

e) Zrównoważenie 
Wypowiedź  ministra rozwoju w pierwszym 
newsie. 

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 Dostateczna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 89,74% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Środa, 4 października 2017 

 

Godzina 06:00:00 
Prowadzący Marcin Mendelbaum 

Forszpan 
Budowa tunelu w Łodzi; festiwal designu w Łodzi; 
strzelanina w Las Vegas  

Tematy newsów 

Budowa tunelu w Łodzi (wypowiedź Ireneusza 
Merkela); festiwal designu w Łodzi (wypowiedzi 
uczestników festiwalu); strzelanina w Las Vegas 
(relacja Marka Wałkuskiego); rząd pozytywnie 
zaopiniował podwyższenie ulg podatkowych dla 
artystów i twórców; 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachwiana 
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 89,74% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 07:00:00 
Prowadzący Marcin Mendelbaum 

Forszpan 
Czarny wtorek; PIS chce zmian w dyplomacji; 
światowy dzień zwierząt 

Tematy newsów 

Czarny wtorek (wypowiedzi protestujących); 
uruchomienie odkrywki węglowej z Łoczew ulega 
przesunięciu (wypowiedzi przedstawicieli kopalni 
Bełchatów) PIS chce zmian w dyplomacji 
(wypowiedź Małgorzaty Gosiewskiej); światowy 
dzień zwierząt (wypowiedź Katarzyny Pokrzywy) 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana  
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachwiana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Dostateczna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 84,62% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 08:00:00 
Prowadzący Marcin Mendelbaum 

Forszpan 
Korki w Łodzi z powodu deszczu; zamach w Las 
Vegas; gościem radia będzie Michał Kwiatkowski 
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Tematy newsów 

Korki w Łodzi z powodu deszczu; (wypowiedz 
Tomasza Andrzejewskiego); rodziny otrzymują 
świadczenie 500+ w formie innej niż pieniężna; 
zamach w Las Vegas; gościem radia będzie 
Michał Kwiatkowski 

a) Liczba newsów 4, 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 Dostateczna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 89,74% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 09:00:00 
Prowadzący Marcin Mendelbaum 

Forszpan 

Kamienica po remoncie do remontu; każdy 
mieszkaniec Łodzi dostanie kartę biblioteczną; 
komisja Europejska krytykuje Ryanair  

Tematy newsów 

Kamienica po remoncie do remontu (wypowiedzi 
przedstawiciela urzędu miasta i mieszkańców); 
każdy mieszkaniec Łodzi dostanie kartę 
biblioteczną (wypowiedź Haliny Bernat); CBA 
zatrzymało 2 osoby wmieszane w korupcje w 
krakowskim sądzie; komisja Europejska 
krytykuje Ryanair (relacja Beaty Płomeckiej) 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
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f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachwiana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 91,03% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 10:00:00 
Prowadzący Marcin Mendelbaum 

Forszpan 

UE dofinansuje budowę tunelu w Łodzi; przy 
uniwersytecie łódzkim odsłonięto pomnik 
Tadeusza Kotarbińskiego; adwokacji z Barcelony 
chcą negocjować z Katalonią 

Tematy newsów 

UE dofinansuje budowę tunelu w Łodzi 
(wypowiedź prezesa PKP w Łodzi); przy 
uniwersytecie łódzkim odsłonięto pomnik 
Tadeusza Kotarbińskiego (wypowiedź profesora); 
prezes PIS zapowiedział, że prace dotyczące 
reparacji wojennych zostaną przeniesione do 
sądu;  reforma sądownictwa (wypowiedź Rafała 
Bochenka);  adwokacji z Barcelony chcą 
negocjować z Katalonią (relacja Ewa Wysocka) 

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 Zachwiana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 93,59% 
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  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 11:00:00 
Prowadzący Marcin Mendelbaum 

Forszpan 

Bezrobotni z łódzkiego mogą starać się o 
pożyczki na otworzenie działalności; Józef 
Robakowski odbierze tytuł honoris causa; projekt 
ustawy antyaborcyjnej 

Tematy newsów 

Bezrobotni z łódzkiego mogą starać się o 
pożyczki na otworzenie działalności (wypowiedź 
Witolda Stępnia); Józef Robakowski odbierze 
tytuł honoris causa;  budowa lodowiska w 
Tomaszowie (wypowiedź prezydenta 
Tomaszowa); projekt ustawy antyaborcyjnej 
(wypowiedź Jarosława Gowina); włoscy 
parlamentarzyści rozpoczęli strajk głodowy 

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 Zachwiana 
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 Marcin Mendelbaum 

Forszpan 

Prokuratorzy mają prowadzić eksperyment w 
Suszku; świadczenie 500+ w formie innej niż 
pieniężna; wystawa meksykańskiej popkultury w 
Łodzi  
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Tematy newsów 

Utrudnienia na krajowej 45; Prokuratorzy mają 
prowadzić eksperyment w Suszku (wypowiedź 
prokuratora); świadczenie 500+ w formie innej 
niż pieniężna (Wypowiedź Elżbiety Rafalskiej); 
projekt ustawy antyaborcyjnej (wypowiedź 
Jarosława Gowina); wystawa meksykańskiej 
popkultury w Łodzi (wypowiedź dyrektor 
muzeum) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa 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 13:00:00 
Prowadzący Jarosław Manowski 

Forszpan 

Spotkanie ministra zdrowia z protestującymi 
lekarzami;  Nowoczesna zbiera podpisy przeciw 
zakazowi handlu w niedzielę; Antoni Macierewicz 
uczestniczył w inauguracji roku akademickiego 
na Akademii Sztuki Wojennej 

Tematy newsów 

Spotkanie ministra zdrowia z protestującymi 
lekarzami (wypowiedź rzeczniczki resortu 
zdrowia); Nowoczesna zbiera podpisy przeciw 
zakazowi handlu w niedzielę (wypowiedź 
Ryszarda Petru); Antoni Macierewicz uczestniczył 
w inauguracji roku akademickiego na Akademii 
Sztuki Wojennej (wypowiedź Antoniego 
Macierewicza); mecz Polska- Armenia 
(wypowiedź Kamila Grosickiego) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
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d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachwiana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 88,46% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 14:00:00 
Prowadzący Jarosław Manowski 

Forszpan 

W Centrum Zdrowia Matki polki w Łodzi 
wprowadzono nowe metody leczenia słuchu; sieć 
stacji rowerowych w województwie łódzkim; 
protest lekarzy rezydentów 

Tematy newsów 

W Centrum Zdrowia Matki polki w Łodzi 
wprowadzono nowe metody leczenia słuchu 
(wypowiedzi kierownika kliniki i rodziców 
pacjentów; sieć stacji rowerowych w 
województwie łódzkim (wypowiedź Teresy 
Woźniak); protest lekarzy rezydentów 
(wypowiedzi protestujących); ogłoszenie Nagrody 
Nobla w dziedzinie chemii (relacja Przemysława 
Gołyńskiego) 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowanie poprawne 
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 93,59% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 15:00:00 
Prowadzący Jarosław Manowski 

Forszpan 

Łódź buduje mieszkania socjalne; Prokuratorzy 
mają prowadzić eksperyment w Suszku;  
Prezydent Duda uczestniczył w inauguracji roku 
akademickiego warszawskiej WSH 

Tematy newsów 

Łódź buduje mieszkania socjalne (wypowiedź 
Andrzeja Chojnackiego); prokuratorzy mają 
prowadzić eksperyment w Suszku (wypowiedź 
Pawła Wnuka); Prezydent Duda uczestniczył w 
inauguracji roku akademickiego warszawskiej 
WSH (relacja Sylwia Białek, wypowiedź 
prezydenta) 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa 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 91,03% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 16:00:00 
Prowadzący Jarosław Manowski 

Forszpan 

Dodatkowe pieniądze dla Instytutu Centrum 
Zdrowia Matki Polki; tytuł  honoris causa dla 
Józefa Robakowskiego; Różewicz Festiwal 
rozpoczął się w Radomsku 
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Tematy newsów 

Dodatkowe pieniądze dla Instytutu Centrum 
Zdrowia Matki Polki (wypowiedź rzecznika 
instytutu); tytuł  honoris causa dla Józefa 
Robakowskiego (wypowiedzi rektora Akademii 
Sztuk Pięknych i  uhonorowanego); Różewicz 
Festiwal rozpoczął się w Radomsku (wypowiedź 
koordynatora wydarzenia; mecz Polska Armenia 
(wypowiedź Adama Nawałki) 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa 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 91,03% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 17:00:00 
Prowadzący Jarosław Manowski 

Forszpan 

Protest lekarzy rezydentów; powstaje sieć 
rowerów województwa łódzkiego; obniżona 
akcyza na cydr 

Tematy newsów 

Protest lekarzy rezydentów (wypowiedzi 
lekarzy); powstaje sieć rowerów województwa 
łódzkiego (wypowiedź Teresy Woźniak); obniżona 
akcyza na cydr (wypowiedź Mateusza 
Morawieckiego); 

a) Liczba newsów 3, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa 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 ZachwIana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne  
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 85,90% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 18:00:00 
Prowadzący Beata Janowska 

Forszpan 

Sekcja zwłok pobitego dziecka; w Instytucie 
Zdrowia Matki Polki wprowadzono nowe metody 
leczenia słuchu; skargi na firmy ubezpieczeniowe 

Tematy newsów 

Sekcja zwłok pobitego dziecka (wypowiedź 
prokuratora z Sieradza); w Instytucie Zdrowia 
Matki Polki wprowadzono nowe metody leczenia 
słuchu (wypowiedzi kierownika szpitala i 
rodziców leczonych dzieci); skargi na firmy 
ubezpieczeniowe (wypowiedź rzecznika 
ubezpieczeniowego); Putin nie zdecydował czy 
będzie startował w kolejnych wyborów; 

a) Liczba newsów 4, 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 
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Godzina 19:00:00 
Prowadzący Beata Janowska 

Forszpan 

Łódź buduje mieszkania socjalne; Różewicz Open 
Festiwal w Radomsku; parlamentarzyści apelują 
by Katalonia nie ogłaszała niepodległośći 

Tematy newsów 

Łódź buduje mieszkania socjalne (wypowiedź 
Andrzeja Chojnackiego); Różewicz Open Festiwal 
w Radomsku (wypowiedź Krystyny Michalskiej); 
minister zdrowia spotkał się z protestującymi 
lekarzami; europejscy parlamentarzyści apelują 
by Katalonia nie ogłaszała niepodległości (relacja 
Beata Płomecka); w Byczynie rozpoczęło się 
spotkanie Okręgowego Pucharu Polski 

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 96,15% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 20:00:00 
Prowadzący Beata Janowska 

Forszpan 

Sieć stacji rowerowych w łódzkim; w Krakowie 
zatrzymano mężczyznę podejrzanego o 
morderstwo z przed kilkunastu lat; konferencja 
kosmiczna w Sieradzu 

Tematy newsów 

Sieć stacji rowerowych w łódzkim (wypowiedź 
marszałka województwa łódzkiego); w Krakowie 
zatrzymano mężczyznę podejrzanego o 
morderstwo z przed kilkunastu lat; (relacja 
Grzegorza Krzywaka); Marek Chodkiewicz 
powołany na stanowisko podsekretarza stanu w 
ministerstwie infrastruktury i budownictwa; 
konferencja kosmiczna w Sieradzu 9wypowiedź 
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Roberta Lubańskiego); 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa 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 94,87% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 21:00:00 
Prowadzący Beata Janowska 

Forszpan 

Ponad 8 mln zł dla Instytutu Centrum Zdrowia 
Matki Polki; Minister zdrowia rozmawia z 
protestującymi lekarzami; strzelanina w Las 
Vegas 

Tematy newsów 

Ponad 8 mln zł dla Instytutu Centrum Zdrowia 
Matki Polki (wypowiedź rzeczniczki instytutu); 
Minister zdrowia rozmawia z protestującymi 
lekarzami (wypowiedź rzeczniczki lekarzy); 
strzelanina w Las Vegas (relacja Marek 
Wałkuski); Widzew Łódź ma na koncie kolejną 
wygraną 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
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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 
 

 

Godzina 22:00:00 
Prowadzący Beata Janowska 

Forszpan 

Wyniki sekcji zwłok pobitego chłopca; Łódź 
buduje mieszkania socjalne; remonty dróg w 
Sieradzu droższe niż przewidziano 

Tematy newsów 

Wyniki sekcji zwłok pobitego chłopca (wypowiedź 
rzecznika prokuratury okręgowej w Sieradzu); 
Łódź buduje mieszkania socjalne (wypowiedź 
Andrzeja Chojnackiego); remonty dróg w 
Sieradzu droższe niż przewidziano (wypowiedź 
prezydenta miasta); Józef Robakowski 
utytułowany tytułem honoris causa (wypowiedź 
uhonorowanego) 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa 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 94,87% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 23:00:00 
Prowadzący Beata Janowska 

Forszpan 

Rozmowa ministra zdrowia z protestującymi; 
mieszkańcy  łódzkiego Złotna protestują przeciw 
zabudowie obszaru; sieć rowerów w łódzkim 

Tematy newsów 

Utrudnienia na drodze krajowej nr 91; 
mieszkańcy  łódzkiego Złotna protestują przeciw 
zabudowie obszaru (wypowiedzi Jolanty Cała i 
rzecznika prezydenta Łodzi); Rozmowa ministra 
zdrowia z protestującymi (wypowiedź Łukasza 
Jankowskiego); sieć rowerów w łódzkim 
(wypowiedź marszałka województwa Łódzkiego) 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa 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 94,87% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Czwartek, 5 października 2017 

 

Godzina 06:00:00 
Prowadzący Jarosław Manowski 

Forszpan 

Sekcja zwłok zamordowanego chłopca; Instytut 
Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi otrzyma 
dodatkowe pieniądze; spór kompetencyjny 
między prezydent Warszawy a komisją 
weryfikacyjną 
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Tematy newsów 

Sekcja zwłok zamordowanego chłopca 
(Wypowiedź Jolanty Szkilnik); Instytut Centrum 
Zdrowia Matki Polki w Łodzi otrzyma dodatkowe 
pieniądze( wypowiedź Beaty Szkielaniec); 
konferencja kosmiczna w Sieradzu; spór 
kompetencyjny między prezydent Warszawy a 
komisją weryfikacyjną (relacja Jolanty 
Turkowskiej, wypowiedzi Patryka Jakiego i 
zastępcy rzecznika NSA); pożegnanie w 
Warszawie Wiesława Michnikowskiego 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa 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 07:00:00 
Prowadzący Jarosław Manowski 

Forszpan 

Łódź buduje mieszkania socjalne; mieszkańcy 
okolic Brusa strajkują; wniosek o upadłość 
właściciela galerii Sukcesja w Łodzi 

Tematy newsów 

Łódź buduje mieszkania socjalne (wypowiedź 
Andrzeja Chojnackiego); mieszkańcy okolic Brusa 
strajkują (wypowiedź Jolanty Cała); wniosek o 
upadłość właściciela galerii Sukcesja w Łodzi; 
spotkanie ministra zdrowia ze strajkującymi 
lekarzami (wypowiedź Łukasza Jankowskiego) 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
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f) Równowaga czasowa Zachowana  
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachwiana 
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 Jarosław Manowski 

Forszpan 

Sieć stacji rowerowych w łódzkim; Open 
Różewicz Festiwal w Radomsku; rozmowa z 
Joanną Kopcińską 

Tematy newsów 

Sieć stacji rowerowych w łódzkim (wypowiedź 
marszałka województwa łódzkiego); Open 
Różewicz Festiwal w Radomsku (wypowiedź 
Krystyny Michalskiej); wzrost sprzedaży broni w 
Ameryce; rozmowa z Joanną Kopcińską 

a) Liczba newsów 4, 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 09:00:00 
Prowadzący Jarosław Manowski 
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Forszpan 

Sekcja zwłok zamordowanego chłopca; Instytut 
Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi otrzyma 
dodatkowe pieniądze; Józef Robakowski 
uhonorowany tytułem honoris causa 

Tematy newsów 

Sekcja zwłok zamordowanego chłopca 
(wypowiedź rzecznika prokuratury okręgowej); 
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi 
otrzyma dodatkowe pieniądze (wypowiedź 
rzeczniczki instytutu); Józef Robakowski 
uhonorowany tytułem honoris causa (wypowiedź 
uhonorowanego); spór kompetencyjny między 
prezydent Warszawy a komisją weryfikacyjną 
(relacja Jolanty Turkowskiej, wypowiedzi 
Agnieszki Kłąb, Patryka Jakiego i zastępcy 
rzecznika NSA); propozycje ministra zdrowia dla 
protestujących lekarzy 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachwiana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Niepoprawny 
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 10:00:00 
Prowadzący Jarosław Manowski 

ówóForszpan 

Joanna Kopcińska zapewniała, że PIS nie 
wprowadzi zmian w ustawie antyaborcyjnej; ; 
mieszkańcy okolic Brusa strajkują; protest 
lekarzy rezydentów 

Tematy newsów 

Joanna Kopcińska zapewniała, że PIS nie 
wprowadzi zmian w ustawie antyaborcyjnej 
(wypowiedź posłanki); mieszkańcy okolic Brusa 
strajkują (wypowiedzi Jolanty Cała i rzecznika  
prezydenta Łodzi); protest lekarzy rezydentów 
(wypowiedź Konstantego Radziwiłła); przemowa 
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Theresy May (relacja Adama Dąbrowskiego) 

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 11:00:00 
Prowadzący Jarosław Manowski 

Forszpan 

Instytut Centrum Matki Polki w Łodzi wprowadza 
nowe metody w leczeniu słuchu; wiceszef 
Parlamentu Europejskiego zarzuca komisji 
europejskiej hipokryzję w sprawie Katalonii; ); 
konferencja kosmiczna w Sieradzu 

Tematy newsów 

Instytut Centrum Matki Polki w Łodzi wprowadza 
nowe metody w leczeniu słuchu (wypowiedź 
kierownika kliniki); wiceszef Parlamentu 
Europejskiego zarzuca komisji europejskiej 
hipokryzję w sprawie Katalonii (wypowiedź 
deputowanego); konferencja kosmiczna w 
Sieradzu (wypowiedź Roberta Lubańskiego); 
mecz Polska Armenia (wypowiedzi kibiców) 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
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h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachwiana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 85,90% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 12:00:00 
Prowadzący Beata Janowska 

Forszpan 

Apel wojewody łódzkiego o zachowanie 
bezpieczeństwa; przetarg na budowę ulicy 
Nowotargowej w Łodzi; wysadzony bankomat w 
Łodzi 

Tematy newsów 

Apel wojewody łódzkiego o zachowanie 
bezpieczeństwa; przetarg na budowę ulicy 
Nowotargowej w Łodzi (wypowiedź Katarzyny 
Mikołajec); wysadzony bankomat w Łodzi 
(wypowiedź Adama Kolasa); Joanna Kopcińska 
zapewniała, że PIS nie wprowadzi zmian w 
ustawie antyaborcyjnej (wypowiedź posłanki);  

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa 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 91,03% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 13:00:00 
Prowadzący Beata Janowska 

Forszpan 

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem; tańsze bilety 
kolejowe mają zachęcać do wizyt w łódzkim 
teatrze; strzelanina w Las Vegas  

Tematy newsów 

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem; tańsze bilety 
kolejowe mają zachęcać do wizyt w łódzkim 
teatrze (wypowiedź marszałka województwa 
łódzkiego); centrum usług finansowych Philips 
Lighting (wypowiedź prezydent miasta); spadek 
stopy bezrobocia; strzelanina w Las Vegas 

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 14:00:00 
Prowadzący Beata Janowska 

Forszpan 

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem; oddział 
kardiologii i chorób wewnętrznych w szpitalu w 
Piotrkowie zawiesza działalność; ogłoszenie 
literackiej nagrody Nobla 

Tematy newsów 

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem (wypowiedź 
Krzysztofa Janeckiego); oddział kardiologii i 
chorób wewnętrznych w szpitalu w Piotrkowie 
zawiesza działalność (wypowiedź rzeczniczki 
piotrkowskiego starostwa); ogłoszenie literackiej 
nagrody Nobla; strażacy ze Zgierza uratowali 
życie dwóm rodzinom (wypowiedź strażaka)  

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
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c) Zróżnicowanie Zróżnicowanie poprawne 
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 15:00:00 
Prowadzący Beata Janowska 

Forszpan 

Nowy system wspierania kobiet w ciąży chorych 
na raka;  Henryk Pietrzak patronem nowego 
ronda w Łodzi; ogłoszenie literackiej nagrody 
Nobla 

Tematy newsów 

 Nowy system wspierania kobiet w ciąży chorych 
na raka (wypowiedź Ewy Kalinka –Warzocha); 
Henryk Pietrzak patronem nowego ronda w 
Łodzi; przetarg na budowę ul. Nowotargowej w 
Łodzi (wypowiedź Katarzyny Mikołajec); 
ogłoszenie literackiej nagrody Nobla (wypowiedź 
Tadeusza Lewandowskiego) 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachwiana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
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m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 85,90% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 16:00:00 
Prowadzący Beata Janowska 

Forszpan 

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem; łódzki 
skansen zostanie zmodernizowany; sprawa 
warszawskiej reprywatyzacji 

Tematy newsów 

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem (wypowiedź 
Krzysztofa Janeckiego); łódzki skansen zostanie 
zmodernizowany (wypowiedź Ryszarda 
Uliańskiego); sprawa warszawskiej 
reprywatyzacji (Wypowiedź rzeczniczki NSA) 

a) Liczba newsów 3, poprawnana liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa 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 91,03% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
Godzina 17:00:00 
Prowadzący Beata Janowska 

Forszpan 

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem; oddział 
kardiologii i chorób wewnętrznych w szpitalu w 
Piotrkowie zawiesza działalność; PO chce 
informacji od rządu w sprawie przeszukań 
policyjnych w lokalach centrum praw kobiet; 
Różewicz Open Festwial w Rdomsku 
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Tematy newsów 

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem; oddział 
kardiologii i chorób wewnętrznych w szpitalu w 
Piotrkowie zawiesza działalność (wypowiedź 
rzeczniczki piotrkowskiego starostwa); PO chce 
informacji od rządu w sprawie przeszukań 
policyjnych w lokalach centrum praw kobiet 
(wypowiedź Joanny Augustynowskiej); Różewicz 
Open Festwial w Rdomsku (wypowiedź 
koordynatorki wydarzenia); hiszpański trybunał 
konstytucyjny zakazał zwołania sesji 
katalońskiego parlamentu; 

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 18:00:00 
Prowadzący Adrian Krupa 

Forszpan 

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem; nowy system 
wspierania kobiet w ciąży chorych na raka; na 
warszawskich powązkach pochowano Wiesława 
michnikowskiego 

Tematy newsów 

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem (wypowiedź 
Krzysztofa Janeckiego); nowy system wspierania 
kobiet w ciąży chorych na raka (wypowiedź Ewy 
Kalinka –Warzocha); strażacy ze Zgierza 
utatowali życie dwóm rodzinom (wypowiedź 
strażaka); na warszawskich powązkach 
pochowano Wiesława Michnikowskiego 
(wypowiedź Andrzeja Strzeleckiego) 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
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b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa 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 91,03% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 19:00:00 
Prowadzący Adrian Krupa 

Forszpan 

Mieszkańcy łódzkich mieszkań komunalnych 
czują się oszukani; oddział kardiologii i chorób 
wewnętrznych w szpitalu w Piotrkowie zawiesza 
działalność; inauguracja roku akademickiego na 
politechnice łódzkiej  

Tematy newsów 

Mieszkańcy łódzkich mieszkań komunalnych 
czują się oszukani (wypowiedź Joanny 
Kopcińskiej); oddział kardiologii i chorób 
wewnętrznych w szpitalu w Piotrkowie zawiesza 
działalność (wypowiedź rzecznika piotrkowskiego 
starostwa); inauguracja roku akademickiego na 
politechnice łódzkiej (wypowiedź Jarosława 
Gowina); pogrzeb dwóch ofiar ataku 
terrorystycznej we Francji (relacja Marka 
Brzezińskiego; mecz Polska Armenia 

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 
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j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachwiana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 91,03% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 20:00:00 
Prowadzący Adrian Krupa 

Forszpan 

Ostrzeżenie przed silnymi wiatrami w łódzkim; 
łódzki skansen zostanie zmodernizowany; 
widowisko terenowe w Piotrkowie Trybunalskim 

Tematy newsów 

Ostrzeżenie przed silnymi wiatrami w łódzkim 
(wypowiedź Krzysztofa Janeckiego); łódzki 
skansen zostanie zmodernizowany (wypowiedź 
Ryszarda Uliańskiego); widowisko terenowe w 
Piotrkowie Trybunalskim (wypowiedź Bartosza 
Gomulca); 

a) Liczba newsów 3, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa 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 91,03% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 21:00:00 
Prowadzący Adrian Krupa 
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Forszpan 

Szkody po przejściu orkanu Ksawery; oddział 
kardiologii i chorób wewnętrznych w szpitalu w 
Piotrkowie zawiesza działalność; PO chce 
informacji od rządu w sprawie przeszukań 
policyjnych w lokalach centrum praw kobiet;  

Tematy newsów 

Szkody po przejściu orkanu Ksawery; oddział 
kardiologii i chorób wewnętrznych w szpitalu w 
Piotrkowie zawiesza działalność; PO chce 
informacji od rządu w sprawie przeszukań 
policyjnych w lokalach centrum praw kobiet 
(wypowiedź Joanny Augustynowskiej); oddalenie 
wniosków prezydent warszawy w sprawie 
reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie 
(wypowiedzi prezydent warszawy i Patryka 
Jakiego; relacja Jolanty Turkowskiej) 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachwiana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 85,90% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 22:00:00 
Prowadzący Adrian Krupa 

Forszpan 

Szkody po przejściu orkanu Ksawery; nowy 
system wspierania kobiet w ciąży chorych na 
raka; mieszkańcy łódzkich mieszkań 
komunalnych czują się oszukani przez miasto 
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Tematy newsów 

Szkody po przejściu orkanu Ksawery (wypowiedź 
Krzysztofa Janeckiego); skutki wichury 
zagranicą; nowy system wspierania kobiet w 
ciąży chorych na raka (wypowiedź Ewy Kalinka –
Warzocha); mieszkańcy łódzkich mieszkań 
komunalnych czują się oszukani przez miasto; 
mechanizm stałej relokacji uchodźców jest 
błędny według Mariusza Błaszczaka (wypowiedź 
Mariusza Błaszczaka) 

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% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 23:00:00 
Prowadzący Adrian Krupa 

Forszpan 

Skutki orkanu Ksawery; strażacy zachęcają do 
montażu czujki czadu; inauguracja roku 
akademickiego na politechnice łódzkiej 

Tematy newsów 

Skutki orkanu Ksawery; strażacy zachęcają do 
montażu czujki czadu (wypowiedź strażaka); 
inauguracja roku akademickiego na politechnice 
łódzkiej (wypowiedź Jarosława Gowina); 
widowisko plenerowe w Piotrkowie Trybunalskim 
(wypowiedzi pomysłodawcy wydarzenia i 
aktorów) 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa 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 Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 91,03% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Piątek, 6 października 2017 

Godzina 06:00:00 
Prowadzący Jarosław Manowski 

Forszpan 

Skutki huraganu Ksawery; lokatorzy łódzkich 
mieszkań komunalnych czują się oszukani;  
ogłoszono przetarg na budowę ul. Nowotargowej 
w Łodzi 

Tematy newsów 

Skutki huraganu Ksawery (wypowiedź Jolanty 
Kowalik – Gęsiak); lokatorzy łódzkich mieszkań 
komunalnych czują się oszukani (wypowiedź 
Joanny Kopczyńskiej); ogłoszono przetarg na 
budowę ul. Nowotargowej w Łodzi (wypowiedź 
Katarzyny Mikołajec); spotkanie Prezydenta z z 
Prezesem PIS w sprawie reformy sądownictwa 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność ZachwIana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 89,74% 
  wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 07:00:00 
Prowadzący Jarosław Manowski 

Forszpan 

Skutki huraganu Ksawery; inauguracja roku 
akademickiego na Politechnice Łódzkiej; Dyrekcja 
Centralnego Muzeum Włókiennictwa 
wypowiedziała mieszkania 

Tematy newsów 

Skutki huraganu Ksawery (wypowiedź Jolanty 
Kowalik – Gęsiak); inauguracja roku 
akademickiego na Politechnice Łódzkiej 
(wypowiedź Jarosława Gowina); Dyrekcja 
Centralnego Muzeum Włókiennictwa 
wypowiedziała mieszkania (wypowiedź 
prowadzącego muzeum); oferty turystyczne za 
pół ceny 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachwiana  
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 
 

 

Godzina 08:00:00 
Prowadzący Jarosław Manowski 

Forszpan 

Skutki huraganu Ksawery; Piotrkowska 
kardiologia znowu zamknięta; rondo im. Henryka 
Pietrzaka 
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Tematy newsów 

Skutki huraganu Ksawery (wypowiedź Jolanty 
Kowalik – Gęsiak); Piotrkowska kardiologia 
znowu zamknięta; rondo im. Henryka Pietrzaka 
(wypowiedź Andrzeja Amerskiego); rozmowa z 
Bogusławem Hubertem 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachwiana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 85,90% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 09:00:00 
Prowadzący Jarosław Manowski 

Forszpan 

Skutki huraganu Ksawery; w Łodzi powstanie 
Centrum Usług Finansowych; PO chce informacji 
od rządu na temat przeszukań mieszkań w 
biurach organizacji kobiecy 

Tematy newsów 

Skutki huraganu Ksawery (wypowiedź Jolanty 
Kowalik – Gęsiak); w Łodzi powstanie Centrum 
Usług Finansowych Philips Lighting (wypowiedź 
prezydent miasta); PO chce informacji od rządu 
na temat przeszukań mieszkań w biurach 
organizacji kobiecy (wypowiedź Joanny 
Augustynowskiej); Różewicz Open Festiwal 
(wypowiedź Krystyny Michalskiej) 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 
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e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachwiana 
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 
 

 

Godzina 10:00:00 
Prowadzący Jarosław Manowski 

Forszpan 

Skutki huraganu Ksawery; Instytut Centrum 
Zdrowia Matki Polki będzie prowadził leczenie 
kobiet w ciąży chorych na raka; ogłoszono 
przetarg na budowę ul. Nowotargowej w Łodzi 

Tematy newsów 

Skutki huraganu Ksawery (wypowiedź Jolanty 
Kowalik – Gęsiak, relacja Moniki Gosławsiej); 
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki będzie 
prowadził leczenie kobiet w ciąży chorych na 
raka; ogłoszono przetarg na budowę ul. 
Nowotargowej w Łodzi (wypowiedzi Ewy Kalinki- 
Warzochy  i Katarzyny Mikołajec); zderzenie 
autobusu z pociągiem w Rosji (relacja Macieja 
Jastrzębskiego) 

a) Liczba newsów 4, 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 
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o) Współczynnik WOI 93,59% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 11:00:00 
Prowadzący Jarosław Manowski 

Forszpan 

Skutki huraganu Ksawery; rondo im. Henryka 
Pietrzaka w Łodzi; ogłoszenie Literackiej Nagrody 
Nobla; 

 

Tematy newsów 

Skutki huraganu Ksawery; rondo im. Henryka 
Pietrzaka w Łodzi (wypowiedź Andrzeja 
Amerskiego); ogłoszenie Literackiej i Pokojowej 
Nagrody Nobla (relacja Adama Dąbrowskiego); 

 
a) Liczba newsów 3, 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 Zachwiana 
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 Jarosław Manowski 

Forszpan 

Skutki przejścia orkanu Ksawery; strefa 
ekonomiczna w Łodzi; ogłoszenie pokojowej 
Nagrody Nobla 
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Tematy newsów 

Skutki przejścia orkanu Ksawery (wypowiedzi 
Komendanta Państwowej Straży Pożarnej i 
Adama Rafalskiego); strefa ekonomiczna w Łodzi 
(wypowiedź Marcina Masłowskiego); protest 
przeciwko nowego pasa startowego w Balicach 
(wypowiedź rzecznika prasowego Balic); 
ogłoszenie pokojowej Nagrody Nobla 

a) Liczba newsów 5, 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 92,31% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 13:00:00 
Prowadzący Marcin Mendelbaum  

Forszpan 

Skutki przejścia orkanu Ksawery; ocena 
placówek dziennego wsparcia w Łodzi; protest 
lekarzy rezydentów 

Tematy newsów 

Skutki przejścia orkanu Ksawery; (wypowiedzi 
poszkodowanych, rzecznika PKP PLK i rzecznika 
PGN Dystrybucja; relacja Moniki Gosławskiej); 
ocena placówek dziennego wsparcia w Łodzi 
(wypowiedź Jacka Pyżalskiego); protest lekarzy 
rezydentów (wypowiedź wiceprzewodniczącego 
związku głodujących lekarzy); białoruscy celnicy 
wykryli kontrabandę pieniędzy 

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 
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g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachwiana 
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 
 

 

 

Godzina 14:00:00 
Prowadzący Marcin Mendelbaum  

Forszpan 
Skutki przejścia orkanu Ksawery; nowe rondo na 
Złotnie w Łodzi; kara za spalenie kukły żyda 

Tematy newsów 

Skutki przejścia orkanu Ksawery (wypowiedź 
Łukasza Gurczyńskiego); nowe rondo na Złotnie 
w Łodzi (wypowiedź Michała Guglewskiego); kara 
za spalenie kukły żyda; hiszpański rząd 
przeprasza Katalończyków za zamieszki; premier 
Norwegii zapowiedziała, że jej rząd nie podpisze 
traktatu o zakazie broni nuklearnej (relacja 
Przemysława Gołyńskiego) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowanie poprawne 
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 
Zachwiana, braki we wskazaniu źródła 
wypowiedzi 

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 15:00:00 
Prowadzący Marcin Mendelbaum  

Forszpan 

Skutki przejścia orkanu Ksawery; nowy rzecznik 
praw konsumentów w Łodzi; coraz więcej 
obcokrajowców pracuje w Polsce nielegalnie 

Tematy newsów 

Skutki przejścia orkanu Ksawery; nowy rzecznik 
praw konsumentów w Łodzi (wypowiedź nowego 
rzecznika); coraz więcej obcokrajowców pracuje 
w Polsce nielegalnie (wypowiedź Piotra 
Prokopowicza); rozpoczęcie roku akademickiego 
na łódzkiej filmówce (wypowiedzi studentów); 
Różewicz Open Festiwal(relacja Moniki 
Gosławskiej, wypowiedzi Elżbiety Kwiatkowskiej i 
uczestników konkursu) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachwiana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 88,46% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 16:00:00 
Prowadzący Marcin Mendelbaum  

Forszpan 

Skutki huraganu Ksawery; policja szuka sprawcy 
zabójstwa mieszkanki Wejherowa; kalendarz 
fundacji Gajusz  
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Tematy newsów 

Skutki huraganu Ksawery (wypowiedź rzecznika 
PGE Dystrybucja); utrudnienia w ruchu na 
Okulnej  w Łodzi (wypowiedź Tomasza 
Adrzejewskiego); policja szuka sprawcy 
zabójstwa mieszkanki Wejherowa; ogłoszenie 
laureata Pokojowej Nagrody Nobla; kalendarz 
fundacji Gajusz (wypowiedź Katarzyny 
Mirowskiej); ogłoszenie Grand Prix Trzeciego 
Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Animacji 
Animart w Łodzi 

a) Liczba newsów 6, 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 17:00:00 
Prowadzący Marcin Mendelbaum  

Forszpan 
Skutki huraganu Ksawery; skandal na dworcu w 
Bolesławcu; w Łodzi na Złotnie nowe rondo 

Tematy newsów 

Skutki huraganu Ksawery (wypowiedź Małgorzaty 
Tomczuk); skandal na dworcu w Bolesławcu 
(wypowiedzi pasażerki i przedstawiciela PKP); w 
Łodzi na Złotnie nowe rondo (Wypowiedź Michała 
Gogolewskiego); Festiwal Sztuki Jabłka w 
Bełchatowie (wypowiedź Katarzyny Źródelnej) 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
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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 91,03% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 18:00:00 
Prowadzący Beata Janowska 

Forszpan 

Premier złożyłam kondolencje ofiarom 
wczorajszych nawałnic; spotkanie Prezydenta z 
prezesem PIS w sprawie reformy ustaw 
sądownictwa; jest wniosek o areszt podejrzanego 
o morderstwo studentki z Krakowa z przed 
kilkunastu lat 

Tematy newsów 

Premier złożyłam kondolencje ofiarom 
wczorajszych nawałnic (wypowiedź pani 
premier); spotkanie Prezydenta z prezesem PIS 
w sprawie reformy ustaw sądownictwa (relacja 
Dominiki Baraniec; jest wniosek o areszt 
podejrzanego o morderstwo studentki z Krakowa 
z przed kilkunastu lat; Festiwal Sztuki Jabłka w 
Bełchatowie (wypowiedź Mariusz Gorzelak); 
mecz eliminacji mistrzostw Europy do lat 21 
(relacja Roberta Zwolińskiego) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachwiana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
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m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 88,46% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 19:00:00 
Prowadzący Beata Janowska 

Forszpan 

Skutki orkanu Ksawery; do niedzieli można 
głosować na propozycje do budżetu 
obywatelskiego; prace zespołu antysmogowego 
w województwie łódzkim 

Tematy newsów 

Skutki orkanu Ksawery (relacja Karola Surówki; 
wypowiedzi poszkodowanych, Małgorzaty 
Tomczuk i Pani Premier); do niedzieli można 
głosować na propozycje do budżetu 
obywatelskiego (wypowiedź radnego); prace 
zespołu antysmogowego w województwie 
łódzkim (wypowiedź Dominika Artomskiego); 
mecz eliminacji mistrzostw Europy do lat 21 
(relacja Roberta Zwolińskiego) 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachwiana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Niepoprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 85,90% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 20:00:00 
Prowadzący Beata Janowska 
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Forszpan 

Skutki huraganu Ksawery; PKP naprawiają 
uszkodzenia; spotkania informacyjne dla 
frankowiczów  

Tematy newsów 

Utrudnienia na autostradzie A1; skutki huraganu 
Ksawery (wypowiedź Jadwigi Sobańskiej); PKP 
naprawiają uszkodzenia; spotkania informacyjne 
dla frankowiczów (wypowiedź Marcina 
Jaworskiego) 

a) Liczba newsów 3, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa 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 91,03% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 21:00:00 
Prowadzący Beata Janowska 

Forszpan 

Andrzej Duda rozmawiał z Prezesem PIS w 
sprawie reformy sądownictwa; zatrzymano 
podejrzanych w sprawie posługiwania się 
fałszywymi fakturami vat w łodzi; w Łodzi na 
Złotnie nowe rondo 

Tematy newsów 

Koniec utrudnienia na autostradzie A2; Andrzej 
Duda rozmawiał z Prezesem PIS w sprawie 
reformy sądownictwa (relacja Agnieszka 
Drążkiewicz); zatrzymano podejrzanych w 
sprawie posługiwania się fałszywymi fakturami 
vat w łodzi; w Łodzi na Złotnie nowe rondo 
(Wypowiedź Michała Gogolewskiego); 
rozpoczęcie roku akademickiego w łódzkiej 
szkole firmowej (wypowiedź rektora uczelni) 



93 
 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa 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 22:00:00 
Prowadzący Beata Janowska 

Forszpan 

Łodzianie głosują na budżet obywatelski; nie ma 
powodów do obaw o brak terenów 
inwestycyjnych w Łodzi według rzecznika 
prezydenta miasta; do poniedziałku można 
zgłaszać propozycje remont nawierzchni na ulicy 
Okulnej 

Tematy newsów 

Łodzianie głosują na budżet obywatelski 
(wypowiedź radnego); nie ma powodów do obaw 
o brak terenów inwestycyjnych w Łodzi według 
rzecznika prezydenta miasta (wypowiedź Marcina 
Masłowskiego); do poniedziałku można zgłaszać 
propozycje remont nawierzchni na ulicy Okulnej 
(wypowiedź Tomasza Andrzejewskiego); 
Różewicz Open Festiwal (wypowiedzi aktorów) 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
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 91,03% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 23:00:00 
Prowadzący Beata Janowska 

Forszpan 

Skutki orkanu Ksawery; prace zespołu 
antysmogowego w łódzkim; kalendarz fundacji 
Gajusz 

Tematy newsów 

Skutki orkanu Ksawery (wypowiedź Pani 
Premier); prace zespołu antysmogowego w 
łódzkim (wypowiedź Dominika Artomskiego); 
kalendarz fundacji Gajusz (wypowiedź 
pomysłodawczyni akcji); przeszukania w sprawie 
wykorzystania środków z funduszu pomocy 
pokrzywdzonym  

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachwiana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 85,90% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Sobota, 7 października 2017 
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Godzina 07:00:00 

Prowadzący Jarosław Manowski 

Tematy newsów 

1. Trwa usuwanie skutków nocnej wichury. 
Bez prądu pozostaje nadal w województwie 
łódzkim 50 tys. mieszkańców; 

2. Remont nawierzchni na ulicy Okulnej w 
Łodzi (wypowiedź członka Zarządu Dróg i 
Transportu); 

3. Rozpoczął pracę zespół antysmogowy 
powołany przez Marszałka woj. łódzkiego 
(wypowiedź członka Alarmu 
Antysmogowego); 

4. Będzie kolejne spotkanie prezydenta RP z 
prezesem PiSu Jarosławem Kaczyńskim w 
sprawie poprawek do ustaw dot. 
sądownictwa;  

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie  Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów 
Zachwiana, brak tematów światowych, dużo 
regionalnych 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan poprawny 

i) Neutralność Zachowana  

j) Nacechowanie Pojedyncze słowa nacechowane 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Bardzo dobra 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 

89,74% 

 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 08:00:13 

Prowadzący Jarosław Manowski 

Tematy newsów 

 
1. Jutro mija termin głosowania w budżecie 

obywatelskim (wypowiedź radnego jednej z 
dzielnic łódzkich);  

2. Na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej i Siewnej 
w Łodzi powstało rondo (wypowiedź 
członka Zarządu Dróg i Transportu); 

3. Łodzianie mają nowego rzecznika praw 
konsumenta. Została nim Anna Mlostoń-
Olszewska (wypowiedź rzecznik); 

4. Dzisiaj odbędzie się akcja „Różaniec do 
Granic” (relacja reporterska) 

a) Liczba newsów 4, poprawna minimalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie  Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów 
Brak tematów światowych, głównie tematy 
regionalne  

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan poprawny 

i) Neutralność Zachowana  

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne  

m) Jakość techniczna Poprawna, słyszalne cięcia 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 

 

91,03% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 09:00:11 

Prowadzący Jarosław Manowski  

Tematy newsów 

1. Energetycy usuwają skutki orkanu 
Ksawery, który w nocy przeszedł nad 
Polską (wypowiedź synoptyka); 

2. Rzecznik prezydenta Łodzi zapewnia, że nie 
ma powodów do obaw o brak w mieście 
terenów inwestycyjnych (wypowiedź 
dyrektora strefy inwestycyjnej; 

3. Rzecznik Praw Obywatelskich nakłania 
frankowiczów do złożenia spraw do sądu 
(wypowiedź mecenasa);  

4. Dwie godziny trwało spotkanie prezydenta 
RP z prezesem PiSu dot. poprawek w 
ustawach sądowniczych (relacja 
reporterska);  
 

 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie  Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Brak tematów światowych 

e) Zrównoważenie zachowane  

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan poprawny 

i) Neutralność Zachowana  

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne  

m) Jakość techniczna Słyszalne szmery 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 

91,03% 

 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 10:00:03 

Prowadzący Jarosław Manowski 

Tematy newsów 

1. Służby usuwają skutki orkanu Ksawery 
(wypowiedź strażaka).  

2. Utrudnienia w ruchu na ulicy Okulnej w 
Łodzi (wypowiedź członka Zarządu Dróg i 
Transportu); 

3. W Piotrkowie Trybunalskim odbędzie się 
premiera spektaklu o miłości króla 
Zygmunta Augusta i Barbary Radziwiłłówny 
(relacja reporterska); 

4. Dzisiaj odbędzie się akcja „Różaniec do 
granic” (relacja reporterska) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie  Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Brak tematów światowych 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan poprawny 

i) Neutralność Zachowana  

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne  

m) Jakość techniczna 
przejęzyczenia prowadzącego, słyszalne cięcia i 
szmery  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 

87,18% 

 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 11:00:15 

Prowadzący Jarosław Manowski 

Tematy newsów 

1. 37 tys. mieszkańców regionu nadal bez 
prądu po przejściu orkanu Ksawery 
(wypowiedź Jolanty Kowalik-Gęsiak);  

2. W uroczystość św. Faustyny – patronki 
miasta, ruszy procesja ku jej czci  
(wypowiedź proboszcza parafii); 

3. Szef gabinetu Prezydenta zapewnia, że 
coraz bliżej zaakceptowania przez PiS 
poprawek prezydenta do ustaw w sprawie 
reformy sądownictwa (wypowiedź 
Krzysztofa Szczerskiego); 

4. Policja ujawnia kolejne szczegóły dotyczące 
masakry w Las Vegas (korespondencja) 

a) Liczba newsów 4, poprawna minimalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie  Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie zachowane  

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan poprawny 

i) Neutralność Zachowana  

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne  

m) Jakość techniczna Poprawna, słyszalne cięcia 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 

 

93,59% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Godzina 12:00:11 



100 
 

Prowadzący Jarosław Manowski 

Tematy newsów 

1. Utrudnienia na drogach w Łodzi 
spowodowane remontami (wypowiedź 
członka Zarządu Dróg i Transportu);  

2. W ponad 300 kościołach na obrzeżach 
Polski rozpoczął się „Różaniec bez granic” 
(wypowiedzi uczestników i organizatora);  

3. We wtorek w Łodzi odbędzie się spotkanie 
dla osób, które spłacają kredyt we frankach 
(wypowiedź prawnika);  

4. Trwa głosowanie na najlepszą Książkę 
Historyczną Roku w Polsce (relacja 
reporterska) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie  Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Brak tematów światowych 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan poprawny 

i) Neutralność Zachowana  

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne  

m) Jakość techniczna Poprawna, słyszalne cięcia 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 

91,03% 

 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Godzina 13:00:00 

Prowadzący Jarosław Manowski  
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Tematy newsów 

1. Jedna osoba została ranna w wyniku 
zderzenia motoroweru z samochodem 
ciężarowym na drodze krajowej nr 91 w 
Stalowej Górze; 

2. Służby usuwają skutki przejścia orkanu 
Ksawery (wypowiedzi mieszkańców 
województwa łódzkiego); 

3. W Spale odbywa się Hubertus - święto 
łowiectwa (wypowiedź prezesa); 

4. Prezes PiS jest honorowym gościem 
konwencji Solidarnej Polski (wypowiedź J. 
Kaczyńskiego) 

a) Liczba newsów 4, poprawna minimalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie  Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Brak tematów światowych 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment 
Przedostatni news z zabarwieniem 
infotainmentowym 

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 14:00:00 

Prowadzący Jarosław Manowski  
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Tematy newsów 

1. W uroczystość patronki miasta św. 
Faustyny wyruszy procesja ulicami miasta 
(wypowiedź proboszcza katedry); 

2. Dobiegają końca obchody 560. rocznicy 
nadania praw miejskich Skierniewicom 
(wypowiedź naczelnika kultury miasta); 

3. W Warszawie trwa konwencja Solidarnej 
Polski (wypowiedź J.Kaczyńskiego);  
 

a) Liczba newsów 3, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie  Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Brak tematów światowych  

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan poprawny 

i) Neutralność Zachowana  

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne  

m) Jakość techniczna Poprawna, słyszalne cięcia  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 

88,46% 

 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu  

 

 

Godzina 15:00:00 

Prowadzący Monika Gosławska 
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Tematy newsów 

1. Łódzki sąd aresztował 29-latka 
oskarżonego o udział w zorganizowanej 
grupie przestępczej (wypowiedź rzecznika 
prokuratury); 

2. Liderzy Solidarnej Polski podsumowali 2 
lata rządów Zjednoczonej Prawicy (relacja 
reporterska);  

3. Kilkaset osób w demonstracji w Moskwie 
wyraziło swoje poparcie dla Aleksieja 
Nawalnego (korespondencja);  

4. Premiera spektaklu „Posłowie w Piotrkowie” 
(wypowiedź pomysłodawcy)  

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga zachowana 

c) Zróżnicowanie  Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan poprawny 

i) Neutralność Zachowana  

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne  

m) Jakość techniczna Poprawna, słyszalne cięcia  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 

 

93,59% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Godzina 16:00:11 

Prowadzący Monika Gosławska 
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Tematy newsów 

 

1. Prąd wraca do gospodarstw po przejściu 
orkanu Ksawery (wypowiedź eksperta); 

2. W całej Polsce trwa akcja „Różaniec do 
granic” (wypowiedź uczestników); 

3. W Spale odbywa się święto łowiectwa 
„Hubertus” (wypowiedź organizatora); 

4. Dobiegają końca obchody 560. rocznicy 
nadania praw miejskich Skierniewicom 
(wypowiedź naczelnika kultury miasta) 

a) Liczba newsów 4, poprawna minimalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie  Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment 
Przedostatni news z zabarwieniem 
infotainmentowym 

h) Forszpan poprawny 

i) Neutralność Zachowana  

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne  

m) Jakość techniczna 
błąd merytoryczny prowadzącej (Różaniec bez 
granic) 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 

87,18% 

 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Godzina 17:00:03 

Prowadzący Monika Gosławska 
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Tematy newsów 

1.  Otwarcie ulicy Śniechowskiego w Zgierzu 
po 4 miesięcznym remoncie (relacja 
reporterska);  

2. „ To wielkie zadanie i musimy temu 
sprostać”- powiedziała w Szczecinie 
minister Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej Elżbieta Rafalska (wypowiedź 
minister);  

3. W Bełchatowie odbywają się zawody w 
hokeju w wodzie (wypowiedź 
organizatora);  

4. Dzisiaj odbędzie się „Biała noc” w Paryżu 
pod mottem „Tworzymy wspólnie” 
(korespondencja);  
 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie  Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan poprawny 

i) Neutralność Zachowana  

j) Nacechowanie Pojedyncze słowa nacechowane 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne  

m) Jakość techniczna Poprawna, słyszalne szmery i cięcia 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 

88,46% 

 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Godzina 18:00:10 
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Prowadzący Monika Gosławska 

Tematy newsów 

1. W Londynie samochód wjechał w grupę 
przechodniów, kilka osób zostało rannych 
(korespondencja);  

2. W Polsce nadal bez prądu pozostaje 113 
tysięcy gospodarstw domowych 
(wypowiedź Anny Adamkiewicz i rzecznika 
PSP); 

3. Wystawa w Muzeum Plakatów w Wilanowie 
była tematem Śniadania Awangardowego w 
Radiu Łódź (wypowiedź dyrektora) 

a) Liczba newsów 3,  zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie  Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa Drugi news nadmiernie rozszerzony 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan poprawny 

i) Neutralność Zachowana  

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne  

m) Jakość techniczna Poprawna, kilka przejęzyczeń prowadzącej 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 

87,18% 

 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Godzina 19:00:00 

Prowadzący Monika Gosławska 
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Tematy newsów 

1. Pikieta poparcia dla protestujących lekarzy 
rezydentów odbyła się przed Ministerstwem 
Zdrowia (wypowiedź uczestników);  

2. W całej Polsce odbywała się dzisiaj akcja 
„Różaniec do granic” (relacja reporterska); 

3. Otwarcie ulicy Śniechowskiego w Zgierzu 
po 4 miesięcznym remoncie (relacja 
reporterska); 

4. Rozpoczyna się spektakl „Posłowie w 
Piotrkowie” (wypowiedź organizatora);  

a) Liczba newsów 4, poprawna minimalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie  Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Brak tematów światowych 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa Nadmiernie rozszerzony pierwszy news 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan poprawny 

i) Neutralność Zachowana  

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne  

m) Jakość techniczna Poprawna, słyszalne cięcia  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 

 

87,18% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Godzina 20:00:18 

Prowadzący Monika Gosławska 
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Tematy newsów 

1. Łódzki sąd aresztował 39-latka 
podejrzanego o obrót fikcyjnymi fakturami 
i wyłudzenia na 25 mln złotych (wypowiedź 
rzecznika prokuratury); 

2. Zakończyła się modlitewna inicjatywa 
„Różaniec do granic” (relacja reporterska); 

3. Tysiące mieszkańców Hiszpanii 
manifestowało na rzecz dialogu rządu w 
Madrycie z lokalnymi władzami Katalonii;  

4. W Bełchatowie odbyła się inscenizacja 
pokazująca wydarzenia września 1939 
(wypowiedzi uczestników); 

a) Liczba newsów 4, poprawna minimalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa poprawna 

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, słyszalne cięcia 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 

 

93,59% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Godzina 21:00:02 

Prowadzący Monika Gosławska 
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Tematy newsów 

1. Bliżej porozumienia prezydenta RP z 
prezesem PiSu w sprawie reformy 
sądownictwa  (relacja reporterska);  

2. Ulicami Łodzi przeszła procesja ku czci 
patronki miasta św. Faustyny (wypowiedzi 
uczestników); 

3. Brytyjska policja poinformowała, że 
dzisiejszy incydent nie miał charakteru 
ataku terrorystycznego (korespondencja);  

4. W Bełchatowie trwają Mistrzostwa Polski w 
hokeju pod wodą (wypowiedź organizatora) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie  Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan poprawny 

i) Neutralność Zachowana  

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne  

m) Jakość techniczna Poprawna, przejęzyczenia prowadzącej  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 

 

93,59% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Godzina 22:00:00 

Prowadzący Monika Gosławska 
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Tematy newsów 

1. Energetycy w wielu miastach Polski pracuje 
nad usuwanie skutków przejścia orkanu 
Ksawery (wypowiedź Anny Adamczyk);  

2. Tysiące mieszkańców Hiszpanii 
manifestowało na rzecz dialogu rządu w 
Madrycie z lokalnymi władzami Katalonii 
(korespondencja);  

3. Dziecięcy Uniwersytet Artystyczny w Łodzi 
rozpoczął nowy rok akademicki;  

 

a) Liczba newsów 3, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie  Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa Nadmiernie rozbudowany pierwszy news 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan poprawny 

i) Neutralność Zachowana  

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne  

m) Jakość techniczna Poprawna, przejęzyczenia prowadzącej 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 

85,90% 

 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Godzina 23:00:12 

Prowadzący Monika Gosławska  
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Tematy newsów 

1. Ponad 17 tysięcy odbiorców w łódzkim 
nadal nie ma dostępu do prądu po 
przejściu Orkanu Ksawery;  

2. Pod powierzchnią kopalni Rudna zaginął 
jeden z górników; 

3. W Bełchatowie odbyła się inscenizacja 
pokazująca wydarzenia września 1939 
(wypowiedzi uczestników); 

4. W jednym z francuskich kościołów 
odmawiano różaniec w ramach inicjatywy 
„Różaniec do granic” (korespondencja); 

5. W Petersburgu policja zatrzymała ponad 
100 demonstrantów popierających 
Aleksieja Nawalnego (korespondencja) 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie  Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan poprawny 

i) Neutralność Zachowana  

j) Nacechowanie Pojedyncze słowa nacechowane 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna, przejęzyczenia prowadzącej 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 

91,03% 

 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Niedziela, 8 października 2017 
 
Godzina 07:00:00 
Prowadzący Beata Janowska 
Tematy newsów 1. Wypadek na drodze S8 w Tomaszowie 



112 
 

Mazowieckim; 
2. Zerwany przewód linii energetycznej we wsi 
Stoczki pod napięciem (wypowiedzi słuchaczy); 
3. Podsumowanie akcji „Różaniec do granic” 
(relacja; wypowiedzi uczestników i 
organizatorów); 
4. Zdarzenie w Londynie to wypadek, a nie atak 
terrorystyczny; 
5. Powrót tramwajów na Rondo Solidarności w 
Łodzi. 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba newsów 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Niepełne zróżnicowanie geograficzne 
d) Proporcja tematów Znaczna przewaga newsów krajowych 
e) Zrównoważenie Zachowane 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Pojedyncze słowa nacechowane 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna 
Błędy czytającej, gorsza jakość nagrań 
telefonicznych 

n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 84,62% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 
 
Godzina 08:00:00 
Prowadzący Beata Janowska 

Tematy newsów 

1. Wypadek na drodze S8 w Tomaszowie 
Mazowieckim; 
2. Procesja z relikwiami św. Faustyny ulicami 
Łodzi (wypowiedzi uczestników wydarzenia); 
3. Obchody XVII Dnia Papieskiego (relacja; 
wypowiedzi: ks. Dariusz Kowalczyk – dyrektor 
Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, stypendyści); 
4. Dwóch Polaków wśród poszkodowanych we 
wczorajszym wypadku w Londynie; 
5. Mistrzostwa Polski w hokeju pod wodą w 
Bełchatowie (wypowiedź: Robert Król – 
organizator). 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba newsów 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Brak dostatecznego zróżnicowania geograficznego 
d) Proporcja tematów Znaczna przewaga newsów krajowych 
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e) Zrównoważenie Zachowane 
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 Błędy czytającej, zła jakość nagrań reporterskich 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 85,90% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 
 
Godzina 09:00:00 
Prowadzący Beata Janowska 

Tematy newsów 

1. Droga S8 w Tomaszowie Mazowieckim już 
przejezdna; 
2. Ciągłe utrudnienia w dostępie do prądu w 
rejonie łódzkim (wypowiedź słuchacza); 
3. Poszukiwania górnika w kopalni miedzi „Rudna” 
(relacja); 
4. Manifestacja przeciwników niepodległości 
Katalonii w Barcelonie (korespondencja z 
Hiszpanii); 
5. Doroczna inspekcja dzwonu Serce Łodzi 
(wypowiedź: Piotr Machlański – opiekun grupy 
Strażników Dzwonu). 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba newsów 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Niedostateczne zróżnicowanie geograficzne 
d) Proporcja tematów Znacząca przewaga newsów krajowych 
e) Zrównoważenie Zachowane 
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 Sporadyczne błędy czytającej 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 89,74% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 10:00:00 
Prowadzący Beata Janowska 

Tematy newsów 

1. Obchody XVII Dnia Papieskiego (relacja; 
wypowiedzi: ks. Dariusz Kowalczyk – dyrektor 
Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, stypendyści); 
2. Powrót tramwajów na Rondo Solidarności w 
Łodzi. 
3. Piknik rodzinny w Piotrkowie Trybunalskim 
(wypowiedź: Marta Januszewska – dziennikarka 
radiowej Jedynki); 
4. Huragan Nate w Stanach Zjednoczonych 
(korespondencja z USA). 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba newsów 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Niedostateczne zróżnicowanie geograficzne 
d) Proporcja tematów Znacząca przewaga newsów krajowych 
e) Zrównoważenie Zachowane 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Element w trzecim newsie 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Sporadyczne błędy czytającej, chrypka 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 84,62% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 
 
Godzina 11:00:00 
Prowadzący Beata Janowska 

Tematy newsów 

1. Ponad 9000 odbiorców nie ma prądu w 
województwie łódzkim (wypowiedź: Krystian 
Makowski – wydział zarządzania kryzysowego 
Urzędu Wojewódzkiego); 
2. 560-lecie nadania praw miejskich 
Skierniewicom (wypowiedź: Anna Wolińska – 
naczelnik wydziału kultury i promocji Urzędu 
Miasta); 
3. Zapowiedź meczu Polska-Czarnogóra (relacja; 
wypowiedź: Monika Borzdyńska – rzeczniczka 
stadionu narodowego); 
4. Pozew Belgii przeciwko liniom lotniczym 
Ryanair (korespondencja z Belgii).  

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba newsów 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
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c) Zróżnicowanie Niedostateczne zróżnicowanie geograficzne 
d) Proporcja tematów Znacząca przewaga newsów krajowych 
e) Zrównoważenie Zachowane 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Tylko własne 

m) Jakość techniczna 
Sporadyczne błędy czytającej, zła jakość nagrań 
reporterskich 

n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 87,18% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 
 
Godzina 12:00:00 
Prowadzący Beata Janowska 

Tematy newsów 

1. Strzały z wiatrówki dwóch nastolatków ze 
Zgierza (wypowiedź: Joanna Kącka – komenda 
wojewódzka policji); 
2. Sprzedaż kremówek przez Szkolne Koła Caritas 
Archidiecezji Łódzkiej z okazji XVII Dnia 
Papieskiego (wypowiedzi mieszkańców i 
młodzieży); 
3. Wielki wyścig pojazdów napędzanych energią 
słoneczną w Australii; 
4. Przyjęcie wniosków o dotacje na proekologiczne 
inwestycje (wypowiedź: Artur Michalski – 
wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej).  

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba newsów 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Niedostateczne zróżnicowanie geograficzne 
d) Proporcja tematów Znacząca przewaga newsów krajowych 
e) Zrównoważenie Zachowane 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Pojedyncze słowa nacechowane 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Sporadyczne błędy czytającej 
n) Mglistość języka W normie 
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o) Współczynnik WOI 82,05% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 
 
Godzina 13:00:00 
Prowadzący Beata Janowska 

Tematy newsów 

1. Poród pijanej mieszkanki Tomaszowa 
Mazowieckiego (relacja; wypowiedź: Joanna 
Kącka – komenda wojewódzka policji); 
2. Doroczna inspekcja dzwonu Serce Łodzi 
(wypowiedź: Piotr Machlański – opiekun grupy 
Strażników Dzwonu); 
3. Zapewnienia premiera Mariano Rajoya o 
jedności Hiszpanii (korespondencja z Hiszpanii). 

a) Liczba newsów 3, zbyt mała liczba newsów 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zachowane 
d) Proporcja tematów Przewaga newsów krajowych 
e) Zrównoważenie Zachowane 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Tylko własne 
m) Jakość techniczna Sporadyczne błędy czytającej 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 88,46% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 
 
Godzina 14:00:00 
Prowadzący Beata Janowska 

Tematy newsów 

1. Ponad 9000 odbiorców nie ma prądu w 
województwie łódzkim; 
2. Ostatnie godziny głosowania na projekty w 
budżecie obywatelskim; 
3. Zapowiedź meczu Polska-Czarnogóra 
(wypowiedź: trener Adam Nawałka); 
4. Zatrzymania podczas wczorajszych protestów 
opozycyjnych w Rosji (korespondencja z Rosji). 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba newsów 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Niedostateczne zróżnicowanie geograficzne 
d) Proporcja tematów Znacząca przewaga newsów krajowych 
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e) Zrównoważenie Zachowane 
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 Błędy czytającej 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 87,18% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 
 
Godzina 15:00:00 
Prowadzący Monika Gosławska 

Tematy newsów 

1. Strzały z wiatrówki dwóch nastolatków ze 
Zgierza (wypowiedź: Joanna Kącka – komenda 
wojewódzka policji); 
2. Poszukiwania górnika w kopalni miedzi „Rudna” 
(relacja); 
3. Manifestacja w Barcelonie na rzecz jedności 
Hiszpanii (korespondencja z Hiszpanii); 
4. Interaktywna ławeczka w Piotrkowie 
Trybunalskim (wypowiedź: Marta Januszewska – 
dziennikarka radiowej Jedynki). 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba newsów 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Niedostateczne zróżnicowanie geograficzne 
d) Proporcja tematów Znacząca przewaga newsów krajowych 
e) Zrównoważenie Zachowane 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Pojedyncze słowa nacechowane 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Tylko własne 
m) Jakość techniczna Sporadyczne błędy czytającej 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 82,05% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 
 
Godzina 16:00:00 
Prowadzący Monika Gosławska 
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Tematy newsów 

1. Poród pijanej mieszkanki Tomaszowa 
Mazowieckiego (relacja; wypowiedź: Joanna 
Kącka – komenda wojewódzka policji); 
2. Centralne obchody Dnia Papieskiego (relacja; 
wypowiedzi: kard. Kazimierz Nycz, stypendystki 
Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia); 
3. System przeciwrakietowy Patriot ochroni 
również Litwę (korespondencja z Litwy); 
4. Odliczanie przed meczem Polska-Czarnogóra 
(wypowiedzi kibiców). 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba newsów 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Niedostateczne zróżnicowanie geograficzne 
d) Proporcja tematów Znacząca przewaga newsów krajowych 
e) Zrównoważenie Zachowane 
f) Równowaga czasowa Nadmiernie rozszerzony drugi news 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Tylko własne 
m) Jakość techniczna Sporadyczne błędy czytającej 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 83,33% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 
 
Godzina 17:00:00 
Prowadzący Monika Gosławska 

Tematy newsów 

1. Oczekiwanie na mecz Polska-Czarnogóra 
(wypowiedzi kibiców); 
2. Wygrana w przetargu na leczenie 
kardiologiczne w powiecie brzezińskim i zgierskim 
przez grupę American Heart of Poland 
(wypowiedź: Anna Leder – rzeczniczka łódzkiego 
oddziału NFZ); 
3. Pożar na wysypisku śmieci w Kluczach (relacja; 
wypowiedź: Paweł Piasny – starosta olkuski); 
4. Ulica Lecha i Marii Kaczyńskich zamiast ulicy 19 
stycznia w Bełchatowie (wypowiedzi 
mieszkańców); 
5. Rozpoczęcie tygodnia nauki we Francji 
(korespondencja z Francji). 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba newsów 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Niedostateczne zróżnicowanie geograficzne 
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d) Proporcja tematów Znacząca przewaga newsów krajowych 
e) Zrównoważenie Zachowane 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Tylko własne 
m) Jakość techniczna Bardzo dobra 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 93,59% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 
 
Godzina 18:00:00 
Prowadzący Monika Gosławska 

Tematy newsów 

1. Poród pijanej mieszkanki Tomaszowa 
Mazowieckiego (relacja; wypowiedź: Joanna 
Kącka – komenda wojewódzka policji); 
2. Doroczna inspekcja dzwonu Serce Łodzi 
(wypowiedź: ks. prałat Ireneusz Kulesza – 
proboszcz); 
3. Koncert galowy XVII Dnia Papieskiego 
(wypowiedzi stypendystów Fundacji Dzieło 
Nowego Tysiąclecia, ks. kard. Kazimierz Nycz); 
4. Pozew Belgii przeciwko liniom lotniczym 
Ryanair (korespondencja z Belgii). 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba newsów 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Niedostateczne zróżnicowanie geograficzne 
d) Proporcja tematów Znacząca przewaga newsów krajowych 
e) Zrównoważenie Zachowane 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Pojedyncze słowa nacechowane 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Tylko własne 
m) Jakość techniczna Pogorszenie jakości nagrań reporterskich 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 82,05% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 19:00:00 
Prowadzący Monika Gosławska 

Tematy newsów 

1. Zatrzymanie dwóch mężczyzn nielegalnie 
produkujących tabletki w Łodzi (wypowiedź: 
Joanna Kącka – komenda wojewódzka policji); 
2. Marcin Gołaszewski nowym przewodniczącym 
.Nowoczesnej w Łodzi (wypowiedź: Marcin 
Gołaszewski); 
3. Śmierć Polaka na Rajdzie Lipawy na Łotwie 
(korespondencja z Łotwy); 
4. Pożar na wysypisku śmieci w Kluczach 
(wypowiedź: Sebastian Woźniak – straż pożarna); 
5. Zakończenie manifestacji na rzecz jedności 
Hiszpanii (wypowiedź uczestnika). 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba newsów 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zachowane 
d) Proporcja tematów Przewaga newsów krajowych 
e) Zrównoważenie Zachowane 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Pojedyncze słowa nacechowane 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Tylko własne 
m) Jakość techniczna Błędy czytającej 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 88,46% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 
 
Godzina 20:00:00 
Prowadzący Monika Gosławska 

Tematy newsów 

1. Wygrana Polski z Czarnogórą i awans na 
mundial w Rosji; 
2. Strzały z wiatrówki dwóch nastolatków ze 
Zgierza (wypowiedź: Joanna Kącka – komenda 
wojewódzka policji); 
3. Jarmark polskich harcerzy w Wilnie 
(wypowiedzi harcerzy i uczestników jarmarku); 
4. Koncert galowy XVII Dnia Papieskiego (relacja; 
wypowiedzi stypendystów Fundacji Dzieło Nowego 
Tysiąclecia, ks. kard. Kazimierz Nycz). 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba newsów 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Niedostateczne zróżnicowanie geograficzne 
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d) Proporcja tematów Znacząca przewaga newsów krajowych 
e) Zrównoważenie Zachowane 
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 Bardzo dobra 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 91,03% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 
 
Godzina 21:00:00 
Prowadzący Monika Gosławska 

Tematy newsów 

1. Zwycięstwo Polaków nad Czarnogórą 
(wypowiedzi kibiców); 
2. Osłabnięcie huraganu Nate (korespondencja z 
USA); 
3. Odnalezienie ciała górnika w kopalni „Rudna” 
(relacja); 
4. Wygrana w przetargu na leczenie 
kardiologiczne w powiecie brzezińskim i zgierskim 
przez grupę American Heart of Poland 
(wypowiedź: Anna Leder – rzeczniczka łódzkiego 
oddziału NFZ); 
5. Sprzedaż kremówek przez Szkolne Koła Caritas 
Archidiecezji Łódzkiej z okazji XVII Dnia 
Papieskiego (wypowiedzi mieszkańców i 
młodzieży). 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba newsów 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Niedostateczne zróżnicowanie geograficzne 
d) Proporcja tematów Znacząca przewaga newsów krajowych 
e) Zrównoważenie Zachowane 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Pojedyncze słowa nacechowane 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Tylko własne 
m) Jakość techniczna Pogorszenie jakości w nagraniach reporterskich 
n) Mglistość języka W normie 
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o) Współczynnik WOI 84,62% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 
 
Godzina 22:00:00 
Prowadzący Monika Gosławska 

Tematy newsów 

1. Gratulacje dla piłkarzy od prezydenta Andrzeja 
Dudy (wypowiedź: prezydent Andrzej Duda); 
2. Doroczna inspekcja dzwonu Serce Łodzi 
(wypowiedź: ks. prałat Ireneusz Kulesza – 
proboszcz); 
3. III przegląd grup artystycznych programu 
„Profilaktyka – a ty?” (wypowiedzi uczestników); 
4. VI Festiwal Anny German w Mińsku 
(wypowiedzi współorganizatorki wydarzenia i 
ambasadora Polski na Białorusi). 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba newsów 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Niedostateczne zróżnicowanie geograficzne 
d) Proporcja tematów Znacząca przewaga newsów krajowych 
e) Zrównoważenie Zachowane 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Tylko własne 
m) Jakość techniczna Sporadyczne błędy czytającej 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 87,18% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 
 
Godzina 23:00:00 
Prowadzący Monika Gosławska 

Tematy newsów 

1. Zwycięstwo Polski nad Czarnogórą i awans na 
mundial w Rosji (wypowiedzi kibiców); 
2. Spełnione marzenie niepełnosprawnego Franka 
podczas meczu reprezentacji Polski (relacja); 
3. Poród pijanej mieszkanki Tomaszowa 
Mazowieckiego (wypowiedź: Joanna Kącka – 
komenda wojewódzka policji); 
4. Marcin Gołaszewski nowym przewodniczącym 
.Nowoczesnej w Łodzi (wypowiedź: Marcin 
Gołaszewski); 
5. Interaktywna ławeczka w Piotrkowie 
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Trybunalskim (wypowiedź: Marta Januszewska – 
dziennikarka radiowej Jedynki). 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba newsów 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Brak zróżnicowania geograficznego 
d) Proporcja tematów Tylko newsy krajowe 
e) Zrównoważenie Zachowane 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Tylko własne 
m) Jakość techniczna Sporadyczne błędy czytającej 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 85,90% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 
 

 

Tytuł/nazwa audycji; Skrót wiadomości 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 02.10.2017: 06:30:24, 07:29:59, 

08:29:52, 09:30:31, 15:29:47, 16:30:13, 

17:29:32, 18:29:59,  

03.10.2017: 06:30:43, 07:29:48, 

08:29:50, 09:30:07, 15:29:36, 16:30:20, 

17:29:52, 18:29:34 

04.10.2017: 06:29:25, 07:29:56, 

08:30:13, 09:30:05, 15:29:46, 16:29:55, 

17:29:51, 18:30:33 

05.10.2017: 06:29:40, 07:29:32, 

08:29:40, 09:30:00, 15:29:55, 16:29:36, 

17:29:44, 18:30:15 

06.10.2017: 06:29:56, 07:29:50, 

08:30:32, 09:30:25, 15:29:59, 16:29:36, 
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17:30:01  

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:01:33/00:01:33 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:57:07/00:57:07 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:29:28 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy, treści i pór emisji. 

Większa częstotliwość nadawania niż w 

planie programowym (plan – 35, tutaj – 

37). 

Krótka charakterystyka  Skrót informacji przedstawiających 

wydarzenia o zróżnicowanej tematyce, 

odnoszącej się do regionu i całego kraju. 

Wiadomości dotyczące polityki, 

ekonomii, gospodarki oraz tematy 

społeczne. 

 

 

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

wyłączeniem odrębnych serwisów kulturalnych i sportowych) 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Serwis ekonomiczny 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 02.10.2017: 07:31:29,  16:31:56 

03.10.2017: 07:31:28,  16:31:30 
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04.10.2017: 07:31:40,  16:31:17 

05.10.2017: 07:30:58,  16:30:58 

06.10.2017: 07:31:05,  16:30:59 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:04:07/00:04:07 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:41:15/00:41:15 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:11:57 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy i treści, częstotliwości 

nadawania i pór emisji. 

Krótka charakterystyka Informacje ekonomiczne i gospodarcze, 

głównie z kraju, ale też z zagranicy. W 

audycjach badanego tygodnia między 

innymi o wnioskach emerytalnych 

składanych do ZUS, podwyższeniu limitu 

przychodu objętego ulgą 50% kosztów 

uzyskania dla twórców, wyłudzeniach 

przestępców bankowych, stypendiach dla 

studentów, o wzroście wskaźników 

ekonomicznych, trendach wzrostowych w 

gospodarce, program rozwoju 

mobilności, spotkanie z nowym szefem 

GPW. Na zakończenie audycji bieżące 

notowania walutowe. 
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Tytuł/nazwa audycji; My decydujemy 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 04.10.2017: 20:14:24 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:34:38/00:34:38 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:34:38/00:34:38 

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 z udziałem działaczy lokalnych. 

W wydaniu Stowarzyszenie Przyjaciół 

Harcerskiego Zespołu Artystycznego 

"Krajki" – tworzą je rodzice dziewcząt 

występujących w zespole. 

 

 

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) 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Ogłoszenia społeczne 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 02.10.2017: 08:58:30, 12:00:00. 

03.10.2017: 07:20:06, 07:58:45, 

12:59:37, 16:41:44 
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04.10.2017: 07:40:56, 10:31:20, 15:15:21 

05.10.2017: 08:58:27, 13:27:17, 17:16:48 

06.10.2017: 06:58:23, 11:29:30 

07.10.2017: 07:27:47, 12:59:19, 15:59:37 

08.10.2017: 07:30:29, 08:59:32, 11:59:29 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:00:36/00:00:36 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:11:19/00:11:19 

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 Ogłoszenia społeczne o działalności 

organizacji pożytku publicznego.  

 

 

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

pogodowych 

 

Tytuł/nazwa audycji; Serwis pogoda 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 02.10.2017: 06:04:15, 06:34:14, 07:04:20, 

07:35:24, 08:11:22, 08:33:56, 09:04:21, 

09:35:38, 10:04:10, 11:04:29, 12:05:16, 
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13:04:16, 14:04:58, 15:04:00, 15:35:07, 

16:04:11, 16:36:12, 17:04:06, 17:33:13, 

18:04:20, 18:31:37, 19:05:12, 20:07:26, 

21:05:05, 22:07:46, 23:04:33 

03.10.2017: 06:04:46, 06:34:53, 07:04:11, 

07:36:09, 08:11:18, 08:34:05, 09:03:35, 

09:35:07, 10:04:24, 11:03:58, 12:03:58, 

13:04:52, 14:04:42, 15:04:01, 15:34:24, 

16:04:21, 16:35:16, 17:04:16, 17:34:14, 

18:04:02, 18:31:51, 19:04:53, 20:07:51, 

21:06:20, 22:06:56, 23:04:42 

04.10.2017: 06:04:12, 06:31:31, 07:04:03, 

07:36:03, 08:11:32, 08:34:24, 09:04:06, 

09:35:08, 10:04:15, 11:03:47, 12:04:46, 

13:03:25, 14:04:42, 15:04:12, 15:34:30, 

16:04:05, 17:03:58, 17:33:52, 18:04:04, 

18:32:03, 19:04:41, 20:07:42, 21:04:16, 

22:08:03, 23:04:52 

05.10.2017: 06:04:10, 06:32:57, 07:04:07, 

07:34:56, 08:11:33, 08:33:13, 09:04:15, 

09:34:52, 10:04:10, 11:04:04, 12:04:02, 

13:04:57, 14:04:32, 15:04:08, 15:34:50, 

16:04:05, 16:35:23, 17:04:11, 17:34:02, 

18:04:00, 18:31:47, 19:05:59, 20:07:10, 

21:05:25, 22:08:22, 23:05:20 

06.10.2017: 06:04:10, 06:33:53, 07:04:10, 

07:35:20, 08:12:07, 08:35:33, 09:03:57, 

09:35:07, 10:04:10, 11:04:20, 12:04:30, 

13:04:51, 14:05:03, 15:04:08, 15:34:50, 

16:04:11, 16:34:41, 17:03:58, 17:34:24, 

18:04:10, 19:04:30, 20:07:43, 21:04:50, 
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22:08:11, 23:04:54 

07.10.2017: 07:03:48, 08:07:50, 09:08:19, 

10:04:23, 11:04:47, 12:05:10, 13:03:18, 

14:03:48, 15:05:17, 16:04:29, 17:05:12, 

18:07:55, 19:06:20, 20:09:14, 21:04:39, 

22:06:37, 23:05:53 

08.10.2017: 07:05:03, 08:07:39, 09:07:55, 

10:04:25, 11:04:25, 12:04:41, 13:04:14, 

14:03:42, 15:04:38, 16:05:07, 17:05:41, 

18:07:11, 19:05:52, 20:06:46, 21:04:55, 

22:07:12, 23:05:20 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:00:31/00:00:31 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

01:13:55/01:13:55 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

01:01:54 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy, treści i pór emisji. Większa 

częstotliwość nadawania niż w planie 

programowym (plan – 129, tutaj – 145). 

Krótka charakterystyka Informacje o aktualnym stanie pogodowym 

w regionie i całej Polsce. 

     

Tytuł/nazwa audycji; Za kółkiem 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 02.10.2017: 06:29:24, 06:59:11, 

07:29:03, 07:59:06, 08:29:03, 08:59:01, 



130 
 

14:58:46, 16:29:32, 16:59:02, 17:28:37, 

17:59:12 

03.10.2017: 06:29:10, 06:59:00, 

07:29:58, 07:59:18, 08:28:50, 08:58:52, 

14:59:03, 15:28:50, 15:59:04, 16:29:29, 

16:59:02, 17:28:56, 17:58:39 

04.10.2017: 06:28:41, 06:59:08, 

07:29:12, 07:59:06, 08:29:10, 08:58:57, 

14:58:59, 15:29:01, 15:58:58, 16:29:12, 

16:59:02, 17:29:10, 17:59:02 

05.10.2017: 06:28:58, 06:59:01, 

07:29:00, 07:58:59, 08:28:53, 08:59:01, 

14:59:01, 15:29:13, 15:58:57, 16:28:51, 

16:58:59, 17:28:55, 17:59:01 

06.10.2017: 06:29:11, 06:58:55, 

07:29:05, 07:58:56, 08:29:29, 08:59:02, 

14:59:00, 15:29:18, 15:59:02, 16:28:44, 

16:59:01, 17:29:07, 17:59:00 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:01:04/00:01:04 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:56:46/00:56:46 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:56:46 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:56:46 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy, treści i pór emisji. 

Mniejsza częstotliwość nadawania niż w 

planie programowym (plan – 60, tutaj – 
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53). 

Krótka charakterystyka Informacja o obecnej sytuacji na drogach 

w regionie. 

 

Inne audycje informacyjne: 

 

Tytuł/nazwa audycji; Materiały ze „Sposobu na weekend” 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 07.10.2017: 10:19:24, 12:20:06, 

13:18:59, 14:44:45. 

08.10.2017: 13:11:32, 13:23:47. 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:04:01/00:04:01 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:20:04/00:20:04 

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 na 2017 r. (zgodność z 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym. 

Krótka charakterystyka Materiały, wyemitowane w ramach bloku 

„Sposób na weekend”. W wydaniach 

m.in. narodowy dzień sportu, szkolny 

satelita czy skarb przed urzędem 

podatkowym. 
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  Podsumowanie kategorii INFORMACJA 

 

Łączny czas trwania; 14:07:00 

Udział w badanej tygodniowej 

próbie; 

8,40% 

Czas trwania słowa;  14:07:00 

Udział słowa; W kategorii: 100% 

W badanej próbie: 8,40% 

Czas trwania treści dotyczących 

regionu; 

07:20:27 

Udział treści dotyczących regionu 4,37% 

 

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”)   

 

Tytuł/nazwa audycji; Pierwszy dzień tygodnia 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 08.10.2017: 06:00:35 

 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:30:26/00:30:26 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:30:26/00:30:26 



133 
 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:15:46 

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.  

W analizowanym tygodniu w wydaniu: 

książka o książce dr Eveliny Kristanovej, 

Forum Charyzmatyczne Centrum Mocni 

w Duchu, VIII festiwal muzyczny Słowo 

i muzyka u Jezuitów, a także odpust ku 

czci św. Faustyny.  

  

Ocena jakościowa 

 

 

Dzień 
emisji Pora emisji Prowadzący Gość, funkcja, tematy 

08.10 06:00:35 Małgorzata 
Warzecha 

Goście:  
Dr Ewelina Kristanova, 
autorka książki 
zawierającej analizę 
recenzji książkowych w 
tygodnikach katolickich 
Ks. Józef Łągwa, 
pomysłodawca Festiwalu 
Muzycznego 
Tematy: 

1. „Książka o książkach” 
dr Eweliny 
Kristanowej, wywiad 
w studiu 

2. Forum 
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Charyzmatyczne w 
Łodzi przygotowane 
przez Centrum 
„Mocni w Duchu”, 
relacja reporterska z 
wypowiedziami 
uczestników 

3. VIII Międzynarodowy 
Festiwal Muzyczny 
Słowo i muzyka, u 
Jezuitów, informacja i 
rozmowa z 
organizatorem 

4. Odpust ku czci św. 
Faustyny Kowalskiej, 
patronki Łodzi, 
informacja. 

5. Słowo – ks. biskup 
Bernard Kubicki, 
kościół mariawitów 

 

Ocena jakościowa 

a)      Liczba tematów 

Cztery tematy główne, prezentowane w formie 
magazynowej plus cześć audycji o nazwie 
„Słowo” przeznaczona dla innych kościołów 
chrześcijańskich. Liczba poprawna, w ramach tej 
audycji wystarczająca. 

b)      Różnorodność 
Różnorodność wystarczająca. 

c)      Wyważenie 
Poszczególne tematy omawiane proporcjonalnie.  

d)      Dobór 
uczestników 

Jeden gość, dobrze dobrany do charakteru 
audycji.  

e)      Prezentacja 

Spokojny ton zapowiedzi audycji i jej kolejnych 
części, rzeczowe przedstawianie.  

f)       Proporcja Czas wypowiedzi gości proporcjonalny. 

g)  Moderowanie 

Moderowanie poprawne, spokojne. Prowadząca 
jest dobrze przygotowana merytorycznie do 
rozmowy w poszczególnych tematach. 
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h)      Błędy 
prowadzącego 

Prowadząca zachowuje neutralność, nie okazuje 
emocji. Wtrącenia są dopowiedzeniami na temat, 
niekiedy zbyt wyprzedzające i dopowiadające za 
rozmówcę zaplanowaną przez niego kwestię. 

Porusza także kwestie dotyczące życia 
osobistego gości i bocznych kontekstów ich 
działania. 

i)        Poprawność 
językowa 

Poprawny język i ton prowadzącej audycję. 

j)        Kompozycja 

Poprawne panowanie nad tempem audycji, nad 
czasem trwania wypowiedzi, znaczące 
uzupełnianie wypowiedzi gości o własne 
refleksje.  

Audycja ma formę magazynu, łączącego formę 
rozmowy studyjnej z relacjami reporterskimi i 
czystą informacją. 

k)      Obraz w 
Internecie 

Brak wystarczającego obrazu audycji na stronie 
stacji. 

l) Współczynnik WOI 

93,55% 

Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu. 

 

            

Tytuł/nazwa audycji; Gość Radia Łódź 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 02.10.2017: 08:03:08 

03.10.2017: 08:03:32 

04.10.2017: 08:02:43 

05.10.2017: 08:02:20 

06.10.2017: 08:03:16 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:08:35/00:08:35 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 00:42:53/00:42:53 
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trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:08:51 

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 „Gość po ósmej”. Audycja 

nadana zgodnie z planem w zakresie 

formy, treści i pór emisji. Większa 

częstotliwość nadawania niż w planie 

programowym (plan – 2, tutaj – 5). 

Krótka charakterystyka Rozmowy dotyczące bieżących spraw z 

Łodzi i regionu. W analizowanym 

tygodniu:  

Poniedziałek:  Gościem był Filip 

Płożański z Porozumienia Lekarzy 

Rezydentów. Tematem audycji był 

protest lekarzy rezydentów. Rozmawiano 

o sytuacji służby zdrowia, o potrzebie 

wzrostu nakładów i zarobkach lekarzy. 

Wtorek:  Gościem był Tadeusz Woźniak 

– przewodniczący Narodowego komitetu 

Obchodów  Dnia Praw Rodziny z PiS. 

Rozmowa dotyczyła Dnia Praw Rodziny. 

Środa:  Gościem był Michał 

Kwiatkowski. Rozmowa dotyczyła  

możliwości ograniczenia dostępu do 

broni w Ameryce, po masakrze w Las 

Vegas 

Czwartek: gościem była posłanka PiS 
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Joanna Kopcińska. Rozmowa dotyczyła 

afery Amber Gold.  

Piątek: Gościem był Bogusław Huber. 

Rozmawiano o projektach w 

tegorocznym budżecie obywatelskim.  

  

Ocena jakościowa 
 
 

Dzień emisji Pora emisji Prowadzący Gość, funkcja, tematy 

02.10 

08:03:05 

Maciej 
Trojanowski 

Filip Płużański, 
Porozumienie Rezydentów 
(rozmowa telefoniczna) 

Tematy: Udział w 
proteście rezydentów - 
powody; nakłady na 
ochronę zdrowia w Polsce; 
skala protestów 

03.10 

 

08:03:30 

Przemysław 
Naze 

Tadeusz Woźniak, 
przewodniczący Komitetu 
Organizacyjnego Dnia 
Praw Rodziny, poseł 
Solidarnej Polski 

Temat: Organizacja Dnia 
Praw Rodziny; pojęcie 
„rodziny” z różnych 
punktów widzenia; rodzina 
jako podmiot prawa; 
Karta Praw Rodziny 

04.10 

08:02:44 

Przemysław 
Naze 

Michał Kwiatkowski, 
dziennikarz, twórca kanału 
wideo Strzelnica.tv 

Temat: Strzelanina i 
masakra w USA; regulacje 
dotyczące dostępu 
Amerykanów do broni; 
polskie prawo dotyczące 
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pozwolenia na broń 

05.10 

08:02:20 

Maciej 
Trojanowski 

Joanna Kopcińska, 
posłanka PiS. 

Temat: afera Amber Gold, 
zarzuty dla teściowej 
Marcina P.; tematyka 
aborcji i in vitro na forum 
parlamentarnym; protesty 
rezydentów medycznych 

06.10 

08:03:18 

Przemysław 
Naze 

Bogusław Hubert, 
przewodniczący doraźnej 
komisji ds. Budżetu 
Obywatelskiego 

Temat: Glosowanie na 
projekty w Budżecie 
Obywatelskim; 
zainteresowanie 
mieszkańców udziałem w 
działaniach społecznych 

 

 

Ocena jakościowa 

2 października 2017 

a) Liczba tematów  Jeden temat główny wieloaspektowy (3 aspekty) 

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 neutralnej ale dociekliwej.  

h) Błędy prowadzącego 

 Nieliczne przerwania, zwykle w celu dopytania lub 
uściślenia. Prowadzący pozwala rozmówcy udzielić 
odpowiedzi na każde pytanie. 

i) Poprawność językowa  Poprawny język, ton i styl prowadzącego 
j) Kompozycja  Umiejętnie kontrolowany czas i tempo audycji 
k) Obraz w Internecie  Poprawny 

l) Współczynnik WOI 
 93,75% 
Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
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3 października 2017 

a) Liczba tematów  Jeden temat główny wieloaspektowy (4 aspekty) 
b) Różnorodność  Różnorodność zachowana 

c) Wyważenie 
 Poszczególne aspekty tematu omówione 
proporcjonalnie 

d) Dobór uczestników  Poprawny dobór ze względu na poruszany temat  
e) Prezentacja  Poprawna, neutralna, powtórzona na zakończenie 

f) Proporcja 
 Wypowiedzi krótkie, merytoryczne, precyzyjnie na 
temat 

g) Moderowanie  Umiejętne, z pozycji dociekliwej.  

h) Błędy prowadzącego 
 Nieliczne przerwania, zwykle w celu dopytania lub 
uściślenia.  

i) Poprawność językowa  Poprawny język, ton i styl prowadzącego 
j) Kompozycja  Umiejętnie kontrolowany czas i tempo audycji 
k) Obraz w Internecie  Poprawny 

l) Współczynnik WOI 
 89,06% 
Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

4 października 2017 

a) Liczba tematów  Jeden temat główny wieloaspektowy (4 aspekty) 
b) Różnorodność  Różnorodność zachowana 

c) Wyważenie 
 Poszczególne aspekty tematu omówione 
proporcjonalnie 

d) Dobór uczestników 
 Poprawny dobór eksperta ze względu na poruszany 
temat  

e) Prezentacja  Poprawna, neutralna, powtórzona na zakończenie 
f) Proporcja  Wypowiedzi gościa krótkie, na temat 
g) Moderowanie  Umiejętne, z pozycji partnerskiej.  

h) Błędy prowadzącego 
 Nieliczne przerwania, zwykle w celu dopytania lub 
uściślenia.  

i) Poprawność językowa  Poprawny język, ton i styl prowadzącego 
j) Kompozycja  Umiejętnie kontrolowany czas i tempo audycji 
k) Obraz w Internecie  Poprawny 

l) Współczynnik WOI 
 96,88% 
Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

5 października 2017 

a) Liczba tematów  Trzy tematy główne wieloaspektowe 
b) Różnorodność  Różnorodność zachowana 

c) Wyważenie 
 Poszczególne aspekty tematu omówione 
proporcjonalnie 

d) Dobór uczestników  Poprawny dobór powodujący jednak jednostronność 
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e) Prezentacja  Poprawna, neutralna, powtórzona na zakończenie 
f) Proporcja  Wypowiedzi gościa dłuższe, rozbudowane 

g) Moderowanie 
 Poprawne, z pozycji przedstawiciela opinii 
publicznej.  

h) Błędy prowadzącego 
 Nieliczne przerwania, zwykle w celu dopytania lub 
uściślenia.  

i) Poprawność językowa  Poprawny język, ton i styl prowadzącego 
j) Kompozycja  Umiejętnie kontrolowany czas i tempo audycji 
k) Obraz w Internecie  Poprawny 

l) Współczynnik WOI 
 85,94% 
Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

6 października 2017 

a) Liczba tematów  Jeden temat 
b) Różnorodność  Różnorodność nie zachowana 

c) Wyważenie 
 Poszczególne aspekty tematu omówione 
proporcjonalnie 

d) Dobór uczestników  Poprawny dobór  
e) Prezentacja  Poprawna, neutralna, powtórzona na zakończenie 

f) Proporcja 
 Wypowiedzi gościa niezbyt składne, przedłużane bez 
przerwania 

g) Moderowanie 
 Poprawne, z pozycji przedstawiciela opinii 
publicznej.  

h) Błędy prowadzącego 

 Nieliczne przerwania, zwykle w celu dopytania lub 
uściślenia. Prowadzenie utrudnione ze względu na 
ograniczony temat i jąkającego się gościa 

i) Poprawność językowa  Poprawny język, ton i styl prowadzącego 
j) Kompozycja  Umiejętnie kontrolowany czas i tempo audycji 
k) Obraz w Internecie  Poprawny 

l) Współczynnik WOI 
 84,38% 
Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

  

 

   

 

Tytuł/nazwa audycji; Tydzień w parlamencie  

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 02.10.2017: 18:07:52 

 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 00:40:29/00:40:29 
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tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:40:29/00:40:29 

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, treści i częstotliwości 

emisji. Inna pora nadawania niż w planie 

programowym (w planie 9:00). 

Krótka charakterystyka Rozmowy z parlamentarzystami z rejonu 

łódzkiego. Ukazanie ich poglądów i 

stanowisk w sprawach publicznych. W 

analizowanym tygodniu gośćmi audycji 

byli: Iwona Śledzińska-Katarasińska z 

PO, Tadeusz Woźniak z PiS, Piotr Apel z 

Kukiz’15, Paweł Bejda z PSL, Marcin 

Gorawszewski z .Nowoczesnej. Tematem 

dyskusji był strajk lekarzy rezydentów, 

nakłady na służbę zdrowia, 

wynagrodzenia dla rezydentów i brak 

wystarczającej liczby pracowników 

służby zdrowia.  

     

Ocena jakościowa 
 

Dzień emisji Pora emisji Prowadzący Gość, funkcja, tematy 

02.10 
18:08:10 

Przemysław 
Naze 

Goście: Iwona Śledzińska-
Katarasińska (PO); 
Tadeusz Woźniak 
(Solidarna Polska, PiS); 
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Piotr Apel (Kukiz’15); 
Paweł Bejda (PSL); Marcin 
Gołaszewski 
(Nowoczesna) 

Tematy: Protest 
rezydentów; sprzeciw 
opozycji wobec ustawy 
dezubekizacyjnej; 
niedzielne referendum 
niepodległościowe w 
Katalonii 

 

a) Liczba tematów  Trzy tematy, liczba wystarczająca 
b) Różnorodność  Różnorodność zachowana 

c) Wyważenie 

 Poszczególne aspekty tematu omówione 
proporcjonalnie; ostatni temat z zakresu polityki 
międzynarodowej najkrócej 

d) Dobór uczestników 
 Poprawny dobór zapewniający zróżnicowanie 
stanowisk 

e) Prezentacja 
 Poprawna, neutralna, powtórzona po przerwie i na 
zakończenie 

f) Proporcja 
 Wypowiedzi gości we właściwej proporcji, 
prowadzący pilnuje zrównoważenia czasowego 

g) Moderowanie 
 Poprawne, niełatwe przy dużej liczbie 
zróżnicowanych politycznie gości.  

h) Błędy prowadzącego 

 Nieliczne przerwania, lekkie zaognienie pod koniec 
pierwszej połowy debaty zażegnane ogłoszeniem 
oczekiwania na skrót informacji, nieskuteczne 
sprowadzanie na główny temat pod koniec drugiego 
tematu audycji 

i) Poprawność językowa  Poprawny język, ton i styl prowadzącego 
j) Kompozycja  Umiejętnie kontrolowany czas i tempo audycji 
k) Obraz w Internecie  Poprawny 

l) Współczynnik WOI 
 93,75% 
Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 
 

b) Reportaże oraz inne formy dokumentalne dotyczące regionu, interwencyjne i 

społeczne    

   

Tytuł/nazwa audycji; Audycja obywatelska 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 03.10.2017: 20:12:15 
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Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:32:19/00:32:19 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:32:19/00:32:19 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:15:02 

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 Gościem audycji był Tomasz Jęk 

wicedyrektor Szkoły Mistrzostwa 

Sportowego w Łodzi i Bogdan Lewiński 

–nauczyciel. Rozmawiano o tym, czy 

szkoła powinna przygotowywać dzieci do 

udziału w życiu publicznym. W drugiej 

części gościem była Katarzyna 

Mikołajczyk i Piotr Szewczyk z fundacji 

„Obywatel rodzic”. Opowiedzieli o 

historii inicjatywy, jej celach i głównych 

założeniach. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Studio reportażu i dokumentu 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 05.10.2017: 21:05:47 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 00:51:10/00:51:10 
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tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:51:10/00:51:10 

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, treści i częstotliwości 

emisji. Inna pora nadawania niż w planie 

programowym (w planie o 20:00). 

Krótka charakterystyka Reportaż o Sprawiedliwej Wśród 

Narodów Świata – Zofii Modzelewskiej 

"Łyżeczka Lusi". 

 

 

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

 

Tytuł/nazwa audycji; Słowo 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 08.10.2017: 06:52:04 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:03:33/00:03:33 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:03:33/00:03:33 

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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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 Audycja ekumeniczna kościołów 

zrzeszonych w Polskiej Radzie 

Ekumenicznej. Gościem audycji był ks. 

bp Bernard Kubicki z Kościoła 

starokatolickiego.  

   

Inne audycje publicystyczne   

 

Tytuł/nazwa audycji; Tacy sami 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 04.10.2017: 21:10:14 

 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:29:37/00:29:37 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:29:37/00:29:37 

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, treści i częstotliwości 

emisji. Inna pora nadawania niż w planie 

programowym (w planie o 20:00). 

Krótka charakterystyka. Program o problemach, ale także nowych 

rozwiązaniach technicznych, czy 
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drogowych ułatwiających życie 

niepełnosprawnym. Tematem audycji był 

rynek pracy dla osób niepełnosprawnych. 

Gościem audycji był dyrektor Zakładu 

Pracy Chronionej Adam Mizerski.  

     

Środa, 4 października 2017 

Dzień 
emisji Pora emisji Prowadzący Gość, funkcja, tematy 

04.10 21:05:00 Anna 
Groblińska 

Goście:  
Adam Mizerski, dyrektor 
Zakładu Pracy Chronionej 
Remister  
Tematy: 
1. Zatrudnienie osób 
niepełnosprawnych  
2. Rola zakładów pracy 
chronionej 

 

Ocena jakościowa 

a)      Liczba tematów 
Jeden temat, obejmujący kilka aspektów. Liczba 
mała, ale w ramach tej audycji wystarczająca. 

b)      Różnorodność 
Różnorodność wystarczająca. 

c)      Wyważenie 
Podtematy omawiane proporcjonalnie.  

d)      Dobór 
uczestników 

Jeden gość, dobrze dobrany do charakteru 
audycji.  

e)      Prezentacja 

Spokojny ton zapowiedzi, rzeczowe 
przedstawienie. We wstępie do audycji 
prowadząca prezentuje gościa w samych 
superlatywach. 

f)       Proporcja Czas wypowiedzi gościa proporcjonalny. 

g)  Moderowanie 

Moderowanie poprawne, spokojne. Prowadząca 
dobrze przygotowana merytorycznie do 
rozmowy. 
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h)      Błędy 
prowadzącego 

Prowadząca zachowuje neutralność, nie okazuje 
emocji. Na początku audycji prowadząca 
proponuje powitać słuchaczy słowami „dobry 
wieczór”, ujawniając niepotrzebnie kulisy 
wcześniej nagranej rozmowy. Część rozmowy 
prowadzona jest na hali produkcyjnej, co źle 
wpływa na jakość nagrania. 

i)        Poprawność 
językowa 

Poprawny język i ton prowadzącej audycję. 

j)        Kompozycja 
Poprawne panowanie nad tempem audycji, nad 
czasem trwania wypowiedzi.  

k)      Obraz w 
Internecie 

Brak obrazu audycji na stronie stacji. 

l) Współczynnik WOI 

84,38% 

Wysoki współczynnik obiektywizmu. 

 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Czas seniorów  

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 03.10.2017: 21:14:05 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:27:52/00:27:52 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:27:52/00:27:52 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:27:52 

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 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy, treści i częstotliwości 
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projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

emisji. Inna pora nadawania niż w planie 

programowym (w planie o 20:00). 

Krótka charakterystyka Audycja adresowana do seniorów. W 

audycji zaproszenia na wydarzenia w 

Łodzi m.in. cykliczne bezpłatne 

wycieczki po najciekawszych okolicach 

Łodzi, na wykłady z zakresu zdrowia, 

profilaktyki i odpowiedniej diety 

„akademia zdrowia”, na spotkania  

„Jesienny fitness seniora”. O nowym 

klubie seniora który powstał przy 

Polskim Czerwonym Krzyżu. Gośćmi 

audycji byli Ewelina Frątczak, Alicja 

Frątczak i Irena Gierszewska, które 

opowiadały o klubie seniora. Podczas 

audycji również ostrzeżenia przed 

oszustami, którzy oszukują, że potrafią 

wyliczyć emerytom większą emeryturę. 

 

Wtorek, 3 października 2017 

Dzień 
emisji Pora emisji Prowadzący Gość, funkcja, tematy 

04.10 21:09:45 Dorota 
Matyjasik 

Goście:  
Ewa Paczkowska, zastępca 
Miejskiego Centrum 
Medycznego; Wojciech 
Kosakowski, Oddział 
Urzędu Miasta ds. Polityki 
Senioralnej  
Członkinie Klubu Seniora 
przy Polskim Czerwonym 
Krzyżu 
Romana Mierzejewska, 
dyrektor Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych 
Tematy: 
1. Zaproszenia na imprezy 
kulturalne 
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2. Nowe kluby seniora 
3. Ostrzeżenie przed 
oszustami oferującymi 
podwyższenie świadczeń z 
ZUS 

 

Ocena jakościowa 

a)      Liczba tematów 
Trzy tematy, obejmujące kilka aspektów. Liczba 
wystarczająca. 

b)      Różnorodność 
Różnorodność wystarczająca. 

c)      Wyważenie 
Podtematy omawiane proporcjonalnie.  

d)      Dobór 
uczestników 

Trzy zestawy gości, dobrze dobranych do 
poszczególnych części audycji.  

e)      Prezentacja 

Spokojny ton zapowiedzi, rzeczowe 
przedstawienie.  

f)       Proporcja 
Czas wypowiedzi gości proporcjonalny. 

g)  Moderowanie 

Moderowanie poprawne, spokojne. Prowadząca 
przygotowana merytorycznie do rozmów. 

h)      Błędy 
prowadzącego 

Prowadząca zachowuje neutralność, nie okazuje 
emocji. 

i)        Poprawność 
językowa 

Poprawny język i ton prowadzącej audycję. 

j)        Kompozycja 
Poprawne panowanie nad tempem audycji, nad 
czasem trwania wypowiedzi.  

k)      Obraz w 
Internecie 

Brak wystarczającego obrazu audycji na stronie 
stacji. 

l) Współczynnik WOI 

93,75% 

Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu. 
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Tytuł/nazwa audycji; Strefa publiczna 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 02.10.2017: 19:05:37 

03.10.2017: 19:05:15 

04.10.2017: 19:05:11 

05.10.2017: 19:06:25 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:31:20/00:31:20 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

02:05:21/02:05:21 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:58:24 

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.  

W analizowanym tygodniu m.in.: goście 

audycji rozmawiali o spektaklu „Dryl”, 

którego premiera będzie miała miejsce w 

Łodzi, a także o Teatrze Nowym w 

Mińsku. Gościem audycji był m.in. 

dyrektor Instytutu Polskiego.  
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Tytuł/nazwa audycji; Przegląd prasy 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań 02.10.2017: 07:24:29, 07:46:09 

04.10.2017: 07:48:54 

05.10.2017: 07:15:05, 07:21:28 

06.10.2017: 07:11:55 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:00:43/00:00:43 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:04:18/00:04:18 

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. Cytowane gazety to m.in. 

Ekspres Ilustrowany,  Dziennik i dodatek 

sportowy, Fakt, Super Express, Do 

Rzeczy, Newsweek.  

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Słuchasz i wiesz 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 02.10.2017: 15:04:43 

03.10.2017: 15:04:21 

04.10.2017: 15:04:29 
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05.10.2017: 15:04:29 

06.10.2017: 15:04:29 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:28:26/00:28:26 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

02:22:11/02:22:11 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

01:00:06 

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 W analizowanym tygodniu:  

W poniedziałek: m.in. o śmierci 

Grzegorza Królikiewicza, o problemach 

domu pomocy społecznej w Ozorkowie i 

braku dostępu do ciepłej wody. 

We wtorek tematem audycji były między 

innymi przyczyny korków w Łodzi, 

manifestacja środowisk feministycznych 

pod siedzibą PiS.  

W środę rozmawiano m.in. o rynku pracy 

i perspektywach na przyszłość, a 

szczególnie o zakazie handlu w niedzielę, 

a także o II RP i Józefie Piłsudskim. 

W czwartek rozmawiano m.in. o 

skutkach przejścia nad Polską i nad 

Łodzią orkanu Ksawery. 
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W piątek tematem był stan powietrza w 

Łodzi, a także pomoc dla frankowiczów. 

 

Ocena jakościowa 
 
Dzień emisji Pora emisji Prowadzący Tematy 

Poniedziałek, 
2.10 15:04:43 Jarosław 

Manowski 

1. Pogrzeb reżysera Grzegorza 
Królikiewicza 

2. Protest lekarzy rezydentów  
3. DPS w Ozorkowie, złe warunki 

pobytu 
4. Ul. Kopernika w Łodzi i hałas 

tramwajów na zakręcie 
5. Program „Za życiem”, wywiad z 

pełnomocnikiem rządu ds. 
niepełnosprawnych  

6. Rekordowe dynie z okolic Zelowa 

Wtorek, 3.10 15:04:21 Jarosław Turek 

1. Korki na drogach wokół Łodzi i w 
Łodzi 

2. Złoczewskie złoża węgla 
brunatnego i ich przyszłość 

3. Zabójstwo dziecka w Wieruszowie, 
postepowanie sądowe przeciw 
rodzicom 

4. Możliwości w Bibliotece Miejskiej w 
Łodzi 

5. Protest feministek w rocznicę 
„czarnego protestu” przed siedzibą 
PiS, relacja na żywo, rozmowa z 
ekspertami w studiu 

6. Kamienica przy ul. Legionów 15 
błędy po remoncie 

7. Tomaszów Mazowiecki – budowa 
krytej hali lodowej 

8. Tendencje we współczesnym 
wzornictwie przemysłowym i 
użytkowym (początek „Design 
Festival” w Łodzi 

Środa, 4.10 15:04:29 Jarosław Turek 

1. Droga krajowa 71 przez Zgierz w 
remoncie z powodu remontu muru 
wokół kościoła farnego 

2. Wszczepianie implantów 
ślimakowych dla niesłyszących w 
Instytucie Centrum Matki Polski 

3. Rozmowa o wolnych niedzielach w 
handlu i o rynku pracy 

4. Studium zagospodarowania 
przestrzennego dla Złotna 

5. Spotkanie w Domu Literatury – z 
okazji Dni Piłsudskiego, rozmowa 
studyjna z gośćmi 

6. Plany budowy wojewódzkiej sieci 
stacji rowerowych 
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7. Różewicz Open Festiwal w 
Radomsku 

8. Szkolenie strażaków ochotników 

Czwartek, 5.10 15:04:29 Marcin 
Mendelbaum 

1. Huragan Ksawery, ostrzeżenia 
meteorologiczne 

2. Apel straży pożarnej o montowanie 
czujników czadu 

3. Piotrków Trybunalski przygotowuje 
się do widowiska historycznego 

4. Pierwszy w Polsce ośrodek 
kompleksowej opieki nad matkami 
chorymi na nowotwór 

5. Samolot na podwórku szkoły w 
Zduńskiej Woli 

6. Wypowiedzenie umów w skansenie 
w Łodzi 

7. Inauguracja roku akademickiego na 
Politechnice  Łódzkiej, wywiad z 
ministrem Jarosławem Gowinem 

8. Uroczyste nadanie honorowego 
obywatelstwa pływaczce Aleksandry 
Urbańczyk-Olejarczyk 

Piątek, 6.10 15:04:29 Jarosław Turek 

1. Placówki wspierające rodziny w 
województwie łódzkim, konferencja 
na temat placówek wsparcia 
dziennego 

2. Ozorkowskie przedszkole, problemy 
z ogrzewaniem 

3. Kredyty frankowe, projekty 
rozwiązania problemów 

4. Inauguracja roku akademickiego w 
Łódzkiej Szkole Filmowej 

5. Walka ze smogiem, przygotowania 
do uchwały smogowej, posiedzenie 
zespołu antysmogowego 

6. Uroczystości św. Faustyny, patronki 
Łodzi 

 

Ocena jakościowa 

Poniedziałek, 2 października 2017 

 

a) Liczba tematów 

Sześć  tematów. Liczba poprawna (ostatnia godzina bloku zajęta 
przez audycję Tydzień w parlamencie). 

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 
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nagraniami wywiadów z ekspertami, organizatorami akcji, 
urzędnikami, mieszkańcami. 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. Zapowiadanie, 
wprowadzanie lub podtrzymywanie kolejnych materiałów 
informacyjnych a także elementów oprawy muzycznej. Oszczędne 
dopowiedzenia po niektórych zakończonych elementach audycji. 
Prowadzący  zapowiada następne elementy programu i kolejne 
edycje audycji. 

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

l) Współczynnik WOI 

90,63% 

Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu. 

 
Wtorek, 3 października 2017 

 

a) Liczba tematów 
Osiem  tematów. Liczba poprawna. 

b) Różnorodność 

Tematy dotyczące życia społecznego, ekonomicznego, transportu, 
bezpieczeństwa, duży udział treści regionalnych, spraw bytowych 
i kulturalnych. 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, mieszkańcami. Dobór wypowiadających się z 
zachowaniem kryterium kompetencji i zasady pluralizmu.  

e) Prezentacja 

Rzeczowy ton zapowiedzi, poprawne przedstawianie kolejnych 
tematów w magazynie. 
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f) Proporcja 

Czas wypowiedzi odpowiedni do kompetencji rozmówców i wagi 
tematu.  

g) Moderowanie 

Moderowanie prowadzącego polegające na kontroli czasu oraz 
zapowiedziach kolejnych elementów audycji. W audycji obecne 
telefoniczne wypowiedzi słuchaczy. Jeden z tematów w formie 
relacji na żywo i rozmowy studyjnej z ekspertami. 

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. Zapowiadanie, 
wprowadzanie lub podtrzymywanie kolejnych materiałów 
informacyjnych a także elementów oprawy muzycznej. 
Dopowiedzenia, niekiedy lekko humorystyczne po niektórych 
zakończonych elementach audycji. Prowadzący  zapowiada 
następne elementy programu i kolejne edycje audycji. 

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

l) Współczynnik WOI 

96,88% 

Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu. 

 

Środa, 4 października 2017 

 

a) Liczba tematów 
Osiem  tematów. Liczba poprawna. 

b) Różnorodność 

Tematy dotyczące życia społecznego, ekonomicznego, transportu, 
bezpieczeństwa, duży udział treści regionalnych, spraw bytowych 
i kulturalnych. 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, mieszkańcami. 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 
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zapowiedziach kolejnych elementów audycji. W audycji obecne 
telefoniczne wypowiedzi słuchaczy. Dwa z tematów w formie 
rozmowy studyjnej z ekspertami. 

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. Zapowiadanie, 
wprowadzanie lub podtrzymywanie kolejnych materiałów 
informacyjnych a także elementów oprawy muzycznej. 
Dopowiedzenia, niekiedy lekko humorystyczne po niektórych 
zakończonych elementach audycji. Prowadzący  zapowiada 
następne elementy programu, nie zapowiada jednak kolejnych 
edycji audycji. 

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

l) Współczynnik WOI 

96,88% 

Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu. 

 

Czwartek, 5 października 2017 

 

a) Liczba tematów 
Osiem  tematów. Liczba poprawna. 

b) Różnorodność 

Tematy dotyczące życia społecznego, ekonomicznego, transportu, 
bezpieczeństwa, duży udział treści regionalnych, spraw bytowych 
i kulturalnych. 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, mieszkańcami. 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. W audycji obecne 
telefoniczne wypowiedzi słuchaczy. Jeden z tematów w formie 
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wywiadu z ministrem. 

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. Zapowiadanie, 
wprowadzanie lub podtrzymywanie kolejnych materiałów 
informacyjnych a także elementów oprawy muzycznej. 
Dopowiedzenia po niektórych elementach audycji. Prowadzący  
zapowiada następne elementy programu, nie zapowiada jednak 
kolejnych edycji audycji. 

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

l) Współczynnik WOI 

90,63% 

Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu. 

 

Piątek, 6 października 2017 

 

a) Liczba tematów 

Sześć  tematów. Liczba poprawna (ostatnia godzina bloku 
przeznaczona na tematy kulturalne). 

b) Różnorodność 

Tematy dotyczące życia społecznego, ekonomicznego, duży udział 
treści regionalnych, spraw bytowych i kulturalnych. 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, mieszkańcami. 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. W audycji obecne 
telefoniczne wypowiedzi słuchaczy.  

h) Błędy prowadzącego 
Prowadzący w poprawny sposób wypełnia swoją rolę. Brak 
zwrotów i słów nacechowanych. Reporterzy odpowiedzialni za 
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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. Zapowiadanie, 
wprowadzanie lub podtrzymywanie kolejnych materiałów 
informacyjnych a także elementów oprawy muzycznej. Oszczędne 
dopowiedzenia, niekiedy lekko humorystyczne po zakończonych 
elementach audycji. Prowadzący zapowiada następne elementy 
programu. 

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

l) Współczynnik WOI 

90,63% 

Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Audycje reporterskie w trakcie 

„Słuchasz i wiesz” 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 02.10.2017: 15:44:35, 16:46:08, 17:49:31 

04.10.2017: 15:20:46, 15:50:15, 

17:17:49, 18:19:42, 18:44:13 

05.10.2017: 15:40:40, 16:16:12, 

16:42:26, 17:17:20, 17:46:17,  

06.10.2017: 14:48:50 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:09:44/00:09:44 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

02:16:11/02:16:11 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

02:07:15 

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 Relacje reporterskie o tematyce lokalno-

społecznej w trakcie trwania pasma 

„Słuchasz i wiesz”. 

Poniedziałek: Protest lekarzy rezydentów, 

uciążliwy remont torów, rekordowa 

dynia. 

Wtorek: Kulisy śmierci 3-latka w 

Wieruszowie. 

Środa: Runął kościelny mur, implantacja 

u dzieci, plany zagospodarowania Łodzi. 

Czwartek: Orkan Ksawery, czujki gazu, 

onkologia dla ciężarnych. 

 

  

 Podsumowanie kategorii PUBLICYSTYKA 

 

Łączny czas trwania; 11:09:40 

Udział w badanej tygodniowej 

próbie; 

6,64% 

Czas trwania słowa;  11:09:40 

Udział słowa; W kategorii: 100% 

W badanej próbie: 6,64%  

Czas trwania treści dotyczących 

regionu; 

05:36:36 

Udział treści dotyczących regionu 3,34% 
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KULTURA    
 

a) Audycje prezentujące dzieła i popularyzujące wiedzę o kulturze i 
sztuce regionu 

Brak audycji tej podkategorii w badanym tygodniu 

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 

 

Brak audycji tej podkategorii w badanym tygodniu 

 

 

c) 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; 07.10.2017: 10:04:36 

08.10.2017: 11:04:42 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

02:49:54/00:31:17 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

05:39:49/01:02:33 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:43:21 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:00:00 
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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. W wydaniach m.in. o 

festiwalu designu; Igor Jankowski, 

Adam Kopczyński, Piotr Niedźwiedzki 

o Festiwalu Restaurant Week; sytuacja 

na drogach lokalnych. 

   

 

Tytuł/nazwa audycji; Strefa kultury 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 02.10.2017: 09:32:02, 15:31:36 

03.10.2017: 09:31:33, 15:30:55 

04.10.2017: 09:31:38, 15:30:58 

05.10.2017: 09:31:20, 15:31:19 

06.10.2017: 09:31:38, 15:31:16 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:12:48/ 00:05:07 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

02:07:57/00:51:06 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:46:23 
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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 Omówienie najważniejszych wydarzeń 

kulturalnych w Łodzi. Przedstawienia 

twórców i uczestników kultury. W 

wydaniach m.in. o wieczorze 

wspominkowym zmarłego mistrza 

polskiego kina Grzegorza Królikiewicza, 

organizowanym przez Stowarzyszenie 

Łódź Filmowy i Kino Charlie, o festiwalu 

Anime Art w Łodzi oraz o spotkaniu 

„Poniedziałek jednak z teatrem”. 

  

  

 

Tytuł/nazwa audycji; Melpomena 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; Brak audycji w analizowanym okresie 

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; 

 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 
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Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym na 2017 r. (zgodność z 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

 

Krótka charakterystyka  

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Nowości książkowe 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 02.10.2017: 11:14:57 

04.10.2017: 11:16:26 

06.10.2017: 11:15:09 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:06:27/00:05:11 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:19:22/00:15:33 

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, treści i pór emisji. 

Mniejsza częstotliwość nadawania niż w 

planie programowym (plan – 5, tutaj – 3). 

Krótka charakterystyka W analizowanym tygodniu Anna 

Groblińska polecała poradnik 

„Autentyczność – jak być sobą i dlaczego 

jest to ważne”; o premierze czwartej 

książki z serii o Barcelonie i cmentarzu 

oraz o zapomnianych książkach 
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„Labirynt duchów” Carlosa Ruiza 

Zafona. 

  

Tytuł/nazwa audycji; Książka na weekend 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 07.10.2017: 15:46:13 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:05:24/00:05:24 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:05:24/00:05:24 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:05:24 

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 W analizowanym tygodniu o wywiadzie 

„Najważniejsze to odnaleźć Warszyca”; 

książka Dariusza Roguta „Precz z 

komuną”. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Moje radio, moja muzyka 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 07.10.2017: 15:05:33 

08.10.2017: 15:04:54 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

02:51:37/00:31:10 
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Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

05:43:15/01:02:21 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:52 

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 i pór emisji. 

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.  

   

 

Tytuł/nazwa audycji; Nowości filmowe 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 03.10.2017: 11:16:34 

05.10.2017: 11:16:48 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:05:03/00:05:03 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:10:05/00:10:05 

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 na 2017 r. (zgodność z 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym. 

Krótka charakterystyka Prezentacja nowości filmowych, recenzje 

filmów, wywiady z twórcami. W 

analizowanym tygodniu o filmie „Mój 

Vincent”. 

   

 

Tytuł/nazwa audycji; Film na weekend 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 08.10.2017: 15:49:11 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:05:21/00:05:21 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:05:21/00:05:21 

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 Prezentacja nowości filmowych, recenzje 

filmów, wywiady z twórcami. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Magazyn „Awangarda” 
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Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 02.10.2017: 19:15:51 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:05:02/00:05:02 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:05:02/00:05:02 

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) 

Brak audycji w planie programowym 

Krótka charakterystyka W analizowanym tygodniu Agata 

Gwizdała rozmawiała z Tomaszem 

Bocheńskim o grupie poetyckiej 

Skamander oraz o miesięczniku „Pro 

Arte Studio”. 

   

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     
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Tytuł/nazwa audycji; Liryczne radio 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 02.10.2017: 21:57:15 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:02:44/00:02:44 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:02:44/00:02:44 

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, treści i pór emisji. 

Mniejsza częstotliwość nadawania niż w 

planie programowym (plan – 4, tutaj – 1). 

Krótka charakterystyka W analizowanym tygodniu wiersz 

Justyny Fruzińskiej czytała Anna 

Groblińska. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Powieść: W. S. Reymont „Ziemia 

obiecana” 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 02.10.2017: 09:43:25, 14:43:18 

03.10.2017: 09:46:29, 14:44:35 

04.10.2017: 09:46:03, 14:44:38 

05.10.2017: 09:47:21, 14:44:20 

06.10.2017: 09:44:00, 14:43:56 
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Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:07:38/00:07:38 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

01:16:23/01:16:23 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:00 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:23:12 

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. Większa 

częstotliwość nadawania niż w planie 

programowym (plan – 5, tutaj – 10), inna 

pora emisji (w planie 13:50). 

Krótka charakterystyka Odcinek powieści W. S. Reymonta 

„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; 08.10.2017: 20:07:01 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 00:52:59/00:11:21 
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tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:52:59/00:11:21 

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 Fragmenty archiwalne koncertów. 

 

 

  j) Prezentacja wykonań utworów muzyki klasycznej i współczesnej    

 

Tytuł/nazwa audycji; Wieczór z klasyką 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 08.10.2017: 23:05:32 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:35:10/00:04:59 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:35:10/00:04:59 

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 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, treści i częstotliwości 

emisji. Inna pora nadawania niż w planie 

programowym (w planie o 22:00). 

Krótka charakterystyka Omówienie i prezentacja utworów 

klasycznych. W wydaniu wykonania 

Krzysztofa Lasonia. 

    

 

Tytuł/nazwa audycji; W tonacji sepii 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 08.10.2017: 07:05:17 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

02:32:55/00:16:20 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

02:32:55/00:16:20 

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, treści i częstotliwości 

emisji. Inna pora nadawania niż w planie 

programowym (w planie programowym o 

8:00). 

Krótka charakterystyka Prezentacja utworów z dawnych lat, lata 

50 oraz 60. 

   

   

Tytuł/nazwa audycji; Płyta tygodnia 
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Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 02.10.2017: 22:16:34 

03.10.2017: 22:19:28 

04.10.2017: 22:18:30 

05.10.2017: 22:17:30 

06.10.2017: 22:19:08 

07.10.2017: 15:15:22, 16:11:04, 17:16:05 

08.10.2017: 15:14:33, 16:14:22, 17:14:57 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:05:48/00:01:41 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

01:03:43/00:18:35 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:00 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:33:55 

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. Większa 

częstotliwość i inna pora nadawania niż 

w planie programowym (w planie 

programowym o 18:20). 

Krótka charakterystyka Płyta belgijskiego artysty Oscar and the 

Wolf pod tytułem „Infinity”. 

   

k) Audycje ułatwiające odbiór dzieł kultury i sztuki   

   

 

Tytuł/nazwa audycji; Strefa ŁDK 
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Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 06.10.2017: 14:17:03 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:06:45/00:06:45 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:06:45/00:06:45 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:06:45 

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 Gość Teresa Radzikowska, dyrektorka 

Teatru Pod Lupą i aktorka teatru, „Ja 

wiem, że Ty tego nie widzisz – sceny z 

Różewicza”. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Muzyka miasta 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 02.10.2017: 22:08:08 

03.10.2017: 22:07:23 

04.10.2017: 22:08:31 

05.10.2017: 22:08:47 

06.10.2017: 22:08:25 

08.10.2017: 21:05:11 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

01:36:12/00:20:02 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 09:37:13/02:00:11 
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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 

Brak audycji w planie programowym. 

Krótka charakterystyka W wydaniach m.in. o koncercie The 

Rolling Stones w Amsterdamie. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Śniadanie awangardowe 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 07.10.2017: 11:08:25 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:46:52/00:46:52 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:46:52/00:46:52 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:46:52 

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 W analizowanym tygodniu rozmowa z 

klubu "Lokal"; m.in. Ewa Blum 

Kwiatkowska, Mariusz Stępień, 

Sławomir Kosmęka z łódzkiej Akademii 

Sztuk Pięknych i Łódzkiej Szkoły 
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Filmowej w rozmowie o plakacie i 

projektowaniu graficznym. 

 

 

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 

 

Inne audycje kulturalne: 

 

Tytuł/nazwa audycji; Łódź kreuje dla seniorów 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 02.10.2017: 11:45:10 

03.10.2017: 11:44:23 

04.10.2017: 11:44:37 

05.10.2017: 11:45:50 

06.10.2017: 11:44:48 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:05:29/00:05:29 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:27:26/00:27:26 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:23:20 

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. 
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Krótka charakterystyka W analizowanym tygodniu: 

Poniedziałek: Gościem była Ewelina 

Frątczak s Polskiego Czerwonego 

Krzyża. Tematem była akcja bezpłatnego 

szkolenia z pierwszej pomocy dla 

seniorów w Łodzi. Rozmawiano także o 

podstawach pierwszej pomocy. 

Wtorek: Gościem audycji był starszy 

aspirant Adam Dębiński. Rozmawiano o 

programie „Krajowa mapa zagrożeń 

bezpieczeństwa” i warsztatach dla 

seniorów związanych z tym programem. 

Środa: Gościem była Agata Dawidowicz, 

koordynator programu „Czas na kulturę 

60+”. Tematyka rozmowy dotyczyła 

tańszych biletów dla seniorów na 

przedstawienia teatralne. 

Czwartek: Gościem była Agata 

Dawidowicz, koordynator programu 

„Czas na kulturę 60+”. Rozmawiano o 

tym co dzieje się dla seniorów w 

Łódzkich Domach Kultury: Górna i na 

Bałutach.  

Piątek: Gościem była Agata Dawidowicz, 

koordynator programu „Czas na kulturę 

60+”. Rozmawiano o tym co dzieje się 

dla seniorów w Łódzkich Domach 

Kultury: Polesie.  

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Materiały ze „Strefy kultury” 
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Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 02.10.2017: 15:44:35 

03.10.2017: 09:15:04, 15:50:14, 15:20:53 

04.10.2017: 15:04:29 

06.10.2017: 18:14:35, 18:14:35, 18:45:04 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:02:16/00:02:16 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:18:10/00:18:10 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:18:10 

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 Materiały wyemitowane w ramach pasma 

„Strefa kultury”. W analizowanym 

tygodniu m.in. o proteście lekarzy 

rezydentów czy o drodze do EXPO 2022. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Festiwal montażu 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 07.10.2017: 16:17:10 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:07:09/00:07:09 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:07:09/00:07:09 
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Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:07:09 

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 W wydaniu rozmowa z Dominiką 

Kołczewiak i Adrianem Jasionem - 

organizatorami Montaż Film Festiwal. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Akademia Muzyczna w nowym sezonie 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 08.10.2017: 23:06:28 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:19:18/00:19:18 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:19:18/00:19:18 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:19:18 

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 W wydaniu rozmowa z Aleksandrą 

Bęben z biura promocji Akademii 
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Muzycznej w Łodzi. 

 

 

  Podsumowanie kategorii KULTURA   

 

Łączny czas trwania; 31:55:36 

Udziale w badanej tygodniowej 

próbie; 

19,00% 

Czas trwania słowa;  09:26:12 

Udział słowa; 5,62% 

Czas trwania treści dotyczących 

regionu; 

03:14:14 

Udział treści dotyczących regionu 1,93% 

Muzyka 13,39% 

    

 

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; 02.10.2017: 14:16:03 

03.10.2017: 14:16:21 

04.10.2017: 14:16:12 

05.10.2017: 14:17:31 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 00:05:13/00:05:13 
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tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:20:53/00:20:53 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:15:31 

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, treści i pór emisji. 

Mniejsza częstotliwość nadawania niż w 

planie programowym (plan – 5, tutaj – 4). 

Krótka charakterystyka Prezentacja najnowszych naukowych 

odkryć, wynalazków, wyników badań. 

Gościny udział bierze naukowiec.  

W analizowanym tygodniu: 

Poniedziałek: audycję prowadził 

Radosław Wilczek. Gościem audycji był 

profesor i rektor Uniwersytetu 

Łódzkiego, który opowiadał o 

nominacjach profesorów do nagrody I 

rektora Uniwersytetu Łódzkiego. O roli 

nagrody i jej historii. 

Wtorek: rozmowa z przewodniczącym 

rady miejskiej Tomaszem Kacprzakiem. 

Rozmowa dotyczyła odsłonięcia pomnika 

pierwszego rektora Uniwersytetu 

Łódzkiego Mariusza Kotarbskiego. 

Relacja ze zdjęcia zasłony z pomnika, 

przypomnienie postaci rektora, jego 

wpływu na uczelnie. Prowadził Radosław 
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Wilczek. 

Środa: Radosław Wilczek podgląda 

studentów. 

Czwartek: Planetarium EC1, a w nim 

nowy pokaz „Niezbadane światy”. 

    

 

Tytuł/nazwa audycji; Login 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 03.10.2017: 13:15:16 

05.10.2017: 13:16:56 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:03:56/00:03:56 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:07:51/00:07:51 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:03:45 

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, treści i częstotliwości 

emisji. Inna pora nadawania niż w planie 

programowym (w planie 12:25). 

Krótka charakterystyka W analizowanym tygodniu: o 

nowoczesnym sprzęcie umożliwiającym 

monitorowanie stanu pacjenta na 

odległość; rozmowa o tym, że niemal 

wszystkie dzieci w klasie 1-3 mają 

możliwość korzystania z Internetu i o 

tym, że rośnie świadomość wychowania 
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cyfrowego dzieci. 

   

b) Reportaże i inne formy audycji dotyczące historii regionu      

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Rozmowy o historii 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 05.10.2017: 19:06:25 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:31:22/00:31:22 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:31:22/00:31:22 

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 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy, treści i częstotliwości 

emisji. Inna pora nadawania niż w planie 

programowym (w planie 13:40). 

Krótka charakterystyka   W wydaniu rozmowa o gen. Rommlu, 

gość Sławomir Sowa. 

 

Tytuł/nazwa audycji; Mam prawo 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 02.10.2017: 13:42:46 

03.10.2017: 13:44:31 

04.10.2017: 13:46:29 

05.10.2017: 13:44:40 
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06.10.2017: 13:46:13 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:05:59/00:05:59 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:29:55/00:29:55 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:07:21 

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   W wydaniach m.in. rozmowa z 

mecenasem Natalią Zawadzką o 

umieszczaniu w Internecie zdjęć 

samochodów źle zaparkowanych; 

rozmowa z prawnikiem Maciejem 

Jaworskim. Tematem były ubezpieczenia 

mieszkań, tradycyjne i nowoczesne typy 

ubezpieczeń; Monika Giełczyńska – 

regionalny rzecznik ZUS w Łodzi, 

„Projekt lekcje z ZUS" dla szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych. 

   

 

Tytuł/nazwa audycji; Historie rodzinne 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 08.10.2017: 14:13:13 
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Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:35:28/00:27:47 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:35:28/00:27:47 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:27:47 

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, treści i częstotliwości 

emisji. Inna pora nadawania niż w planie 

programowym (w planie o 16:20). 

Krótka charakterystyka Przedstawienie sylwetki rodziny ważnej 

dla rejonu łódzkiego. W analizowanym 

tygodniu Anna Rzeźniewska-

Musiałowicz - przewodniczka po Łodzi i 

anglistka. 

     

 

Tytuł/nazwa audycji; Nie tylko pałace i fabryki 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 07.10.2017: 14:30:28 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:05:41/00:05:41 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:05:41/00:05:41 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:05:41 

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

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, treści i częstotliwości 

emisji. Inna pora nadawania niż w planie 

programowym (w planie o 17:30). 

Krótka charakterystyka Przedstawienie przykładów architektury 

w rejonie łódzkim z okresu II połowy XX 

wieku. W analizowanym tygodniu gość 

Marek Diehl – wiceprezes łódzkiego 

oddziału Architektów Polskich - o 

Zakładach WUKO. 

     

 

c) Audycje popularnonaukowe i poradnicze upowszechniające wiedzę o języku polskim 

 

Tytuł/nazwa audycji; Język polski na co dzień 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 02.10.2017: 10:44:24 

03.10.2017: 10:44:18 

04.10.2017: 10:46:57 

05.10.2017: 10:43:57 

06.10.2017: 10:44:54 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:03:18/00:03:18 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:16:32/00:16:32 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:00 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 00:06:07 
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tygodniu; 

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, treści i częstotliwości 

emisji. Inna pora nadawania niż w planie 

programowym (w planie o 9:50). 

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 analizowanym tygodniu m.in. 

wymowa grup samogłoskowych „eu”, 

„au”, mowa potoczna. 

 

d) Audycje poradnicze z zakresu prawa, ekologii i zdrowia  

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Wolni i demokratyczni 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 04.10.2017: 19:10:15 

 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:41:32/00:41:32 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:41:32/00:41:32 

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 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, treści, czasu i  

częstotliwości emisji. 

Krótka charakterystyka W analizowanym tygodniu rozmowa o 

dofinansowaniu sportu, obiektach 

sportowych: zmiany w nowej Polsce. 

Gościem audycji byli historyk sportu 

Jarosław Owsiański, Jacek Sarzało- były 

dziennikarz sportowy. 

 

 

    

Tytuł/nazwa audycji; Zdrowym być 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 02.10.2017: 10:16:31 

03.10.2017: 10:15:36 

04.10.2017: 10:16:25 

05.10.2017: 10:14:24 

06.10.2017: 10:15:32 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:04:52/00:04:52 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:24:22/00:24:22 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:04:21 

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. 



189 
 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Krótka charakterystyka Audycja poradnikowa o zdrowiu. W 

analizowanym tygodniu m.in. o zasadach 

domowych wizyt, różnicy w wystawianiu 

recept oraz o interwencjach NFZ w 

przychodniach. 

   

 

Tytuł/nazwa audycji; Magazyn ekonomiczny 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 02.10.2017: 12:44:48 

03.10.2017: 12:44:10 

04.10.2017: 12:45:05 

05.10.2017: 12:44:51 

06.10.2017: 12:43:47 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:04:28/00:04:28 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:22:22/00:22:22 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:10:42 

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. 
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Krótka charakterystyka Audycja poświęcona ekonomii. W 

analizowanym tygodniu m.in. o 

pożyczkach Polaków na prywatne zabiegi 

kosmetyczne czy o nowych obowiązkach 

agencji pracy i pośrednikach pracy. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Na dzień dobry 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 02.10.2017: 06:04:31 

03.10.2017: 06:05:15 

04.10.2017: 06:04:31 

05.10.2017: 06:04:30 

06.10.2017: 06:04:30 

07.10.2017: 06:01:16 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

02:41:05/00:18:35 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

16:06:32/01:51:31 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:21:10 

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 
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zapowiedź najważniejszych wydarzeń 

danego dnia. W wydaniach m.in. o 

komunikacji tramwajowej w Łodzi, o 

festiwalu Live Move Festival. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Relacje reporterskie w trakcie „Na 

dzień dobry” 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 02.10.2017: 08:31:33, 09:18:28 

03.10.2017: 09:15:04 

04.10.2017: 09:15:31 

05.10.2017: 09:15:20 

06.10.2017: 09:16:03 

07.10.2017: 07:35:15, 08:31:22, 

09:19:52, 09:37:11. 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:03:49/00:03:31 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:45:48/00:42:08 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:27:09 

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 reporterskie w trakcie trwania 
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audycji „Na dzień dobry”, m.in. dramat 

rodzinny w Wieruszowie. 

   

 

Tytuł/nazwa audycji; Pogotowie kulinarne 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 08.10.2017: 13:35:56 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:06:22/00:06:22 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:06:22/00:06:22 

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 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy, treści i częstotliwości 

emisji. Inna pora nadawania niż w planie 

programowym (w planie 11:40). 

Krótka charakterystyka Krótkie porady na temat kulinarny. W 

wydaniu Michał Sobolewski o parzeniu 

kawy z awokado. 

   

 

Tytuł/nazwa audycji; Moto-podgląd 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 02.10.2017: 13:15:14 

04.10.2017: 13:17:15 

06.10.2017: 13:17:45 
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Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:05:28/00:05:28 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:16:23/00:16:23 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:04:53 

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. Większa 

częstotliwość nadawania niż w planie 

programowym (plan – 1, tutaj – 3). Pora 

nadawania niezgodna z porą deklarowaną 

w planie programowym (w planie o 

16:45). 

Krótka charakterystyka Audycja informacyjna, mówiąca o 

używanych oraz nowych samochodach. 

Zawiera również przydatne porady o 

serwisowaniu. W wydaniach o amatorsko 

zbudowanym motocyklu, o cenach 

jednośladów, o prośbie łódzkich 

motocyklistów o głos w budżecie 

obywatelskim. 

   

Tytuł/nazwa audycji; Audycja o zwierzętach (brak audycji) 

 

Tytuł/nazwa audycji; Radioterapia (brak audycji) 

 

Tytuł/nazwa audycji; Zielone studio (brak audycji) 
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Tytuł/nazwa audycji; Jestem Eko 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 02.10.2017: 12:16:10 

03.10.2017: 12:16:40 

04.10.2017: 12:16:30 

05.10.2017: 12:17:37 

06.10.2017: 12:15:10 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:07:29/00:07:29 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:37:23/00:37:23 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:07:31 

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 W wydaniach m.in. prowadząca Agata 

Zielińska rozmawiała z Marleną 

Kropidłowską, specjalistką od spraw 

jakości powietrza. O sposobach poprawy 

jakości powietrza, na przykład o źródłach 

informacji. O potrzebie transformacji 

energetycznej w Polsce; Agata Zielińska 

rozmawiała z Dorotą Szczepańską i 

Magdą Jędrzejczyk, prowadzącymi sklep 

internetowy o nazwie „Druga świnka”, 
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czyli sklep z zabawkami drewnianymi. 

   

 

Tytuł/nazwa audycji; W środku dnia 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 02.10.2017: 10:04:29 

03.10.2017: 10:04:41 

04.10.2017: 10:04:37 

05.10.2017: 10:04:30 

06.10.2017: 10:04:30 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

03:31:42/00:36:54 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

17:38:32/03:04:31 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:08:46 

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, treści i częstotliwości 

emisji. Inna pora nadawania niż w planie 

programowym (w planie o 9:00). 

Krótka charakterystyka Swobodna audycja, prowadzona z 

udziałem telefonicznym słuchaczy.  

Poruszana tematyka społeczna, kulinarna, 

kulturalna. Konkursy z nagrodami dla 

słuchaczy. 
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Tytuł/nazwa audycji; Będę mamą 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; Brak audycji w analizowanym tygodniu 

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; 

 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym na 2017 r. (zgodność z 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

 

Krótka charakterystyka  

  

e) Audycje służące intelektualnemu, estetycznemu i społecznemu rozwojowi dzieci i 

młodzieży, adresowane specjalnie do tej kategorii odbiorców    

 

   

Tytuł/nazwa audycji;  Uniwersytet dziecięcy (brak audycji) 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Nasze dzieci 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 08.10.2017: 10:04:44 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:55:16/00:27:37 
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Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:55:16/00:27:37 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:27:37 

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. 

W wydaniu Basia, Julka i Maks 

odwiedzili festiwal designu. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Extra-Klasa  

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 05.10.2017: 20:17:03 

 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:42:57/00:24:06 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:42:57/00:24:06 

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 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 i pór emisji. 

Krótka charakterystyka W analizowanym tygodniu rozmawiano o 

tym jak obecność znanych osób wpływa 

na kreatywność u dzieci.  

 

 

     

Tytuł/nazwa audycji; Wychowanie to wyzwanie 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; Brak audycji w analizowanym tygodniu 

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; 

 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym na 2017 r. (zgodność z 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

 

Krótka charakterystyka  

 

Tytuł/nazwa audycji;  Recyklofons (brak audycji) 

  

Tytuł/nazwa audycji;  Lider (brak audycji) 
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  Inne audycje edukacyjne    

 

Tytuł/nazwa audycji; Ludzie z pasją 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 08.10.2017: 12:32:53 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:07:32/00:07:32 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:07:32/00:07:32 

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 (w planie o 20:30). 

Krótka charakterystyka Prezentacja ludzi wyróżniających się 

wyjątkowymi zainteresowaniami. 

Kolekcjonerzy, naukowcy itp. W 

wydaniu Jan Szymański o starych 

zegarach. 

   

 

Tytuł/nazwa audycji; Jazz przed północą 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; Brak audycji w analizowanym tygodniu 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w  
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tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym na 2017 r. (zgodność z 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

 

Krótka charakterystyka  

   

 

Tytuł/nazwa audycji; Jazz Monday 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; Brak audycji w analizowanym tygodniu 

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; 

 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym na 2017 r. (zgodność z 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 
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Krótka charakterystyka  

   

 

Tytuł/nazwa audycji; Megafonia 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; Brak audycji w analizowanym tygodniu 

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; 

 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

 

Informacja o obecności lub braku audycji w 

planie programowym na 2017 r. (zgodność z 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

 

Krótka charakterystyka  

   

 

Tytuł/nazwa audycji; Historia pewnej piosenki 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 02.10.2017: 08:46:00, 22:43:59 

03.10.2017: 08:48:45, 22:45:23 

04.10.2017: 08:44:23 

05.10.2017: 08:44:11, 22:44:15 

06.10.2017: 08:44:24, 22:46:43 

07.10.2017: 16:45:04 
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08.10.2017: 16:44:51 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:07:26/00:03:25 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

01:21:51/00:37:36 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:00 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji w 

tygodniu; 

00:14:59 

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. Inna pora emisji i 

większa częstotliwość nadawania niż w 

planie programowym (plan – 5, tutaj – 

11). 

Krótka charakterystyka Audycja opowiadająca historię znanej 

piosenki. W wydaniach m.in. o piosence 

“Monday Monday” The Mamas & The 

Papas czy  “Another Day in Paradise” 

Phila Collinsa. 

  

Tytuł/nazwa audycji; Równouprawnienie 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 03.10.2017: 19:07:20 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:30:27/00:30:27 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:30:27/00:30:27 

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, treści i częstotliwości 

emisji. Inna pora nadawania niż w planie 

programowym (w planie 12:20). 

Krótka charakterystyka Audycja mająca na celu propagowanie 

równouprawnienia. W wydaniu rozmowa 

o projekcie, mającym na celu 

przeciwdziałanie mowie nienawiści. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Marzyciele z końców świata 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 07.10.2017: 12:29:30 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:04:08/00:04:08 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:04:08/00:04:08 

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 

Brak audycji w planie programowym. 

Krótka charakterystyka W wydaniu o wyprawie do Mostaru w 

Bośni i Hercegowinie. 

 

 

 Podsumowanie kategorii EDUKACJA   
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Łączny czas trwania; 43:09:09 

Udziale w badanej tygodniowej 

próbie; 

25,69%  

Czas trwania słowa;  12:38:01 

Udział słowa; 7,52%  

Czas trwania treści dotyczących 

regionu; 

02:52:14 

Udział treści dotyczących regionu 1,71% 

Muzyka   17,98% 

     

 

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; 07.10.2017: 13:29:09 

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; 

00:06:29/00:06:29 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:00:00 

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

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, treści i częstotliwości 

emisji. Inna pora nadawania niż w planie 

programowym (w planie 8:15). 

Krótka charakterystyka Magazyn skierowany do fanów 

kolarstwa. Informacje o rodzajach 

sprzętów, trasach rowerowych, 

imprezach związanych z tą tematyką. W 

wydaniu rozmowa z Janem i Marzeną, 

którzy wrócili z wyprawy rowerowej do 

Azji. 

     

 

Tytuł/nazwa audycji; Strefa kibica 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 08.10.2017: 18:07:23 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:10:25/00:10:25 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:10:25/00:10:25 

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 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 
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sportowych wydarzeń tygodnia. 

   

 

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; 08.10.2017: 18:26:37, 18:40:30, 

19:15:43, 19:28:17, 19:32:19, 19:43:51 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:05:22/00:05:22 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:32:10/00:32:10 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:27:45 

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”. W wydaniach m.in. o meczu 

ŁKS i spotkaniu Widzewa. 
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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; 07.10.2017: 10:30:21 

08.10.2017: 11:29:42 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:03:34/00:03:34 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:07:08/00:07:08 

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) 

Brak audycji w planie programowym. 

Krótka charakterystyka W wydaniach o kontaktach z Poloniąi  o 

obowiązkach kapitana mówi kapitan 

Zbigniew Bobiński.  

 

  

Tytuł/nazwa audycji; Serwis sportowy 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 02.10.2017: 06:32:13, 08:31:40, 

17:31:12, 20:04:47, 22:05:16. 

03.10.2017: 06:32:08, 08:31:39, 
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17:31:52, 20:04:57, 22:04:46 

04.10.2017: 06:31:32, 08:31:53, 

17:31:34, 20:04:27, 22:04:22 

05.10.2017: 06:30:47, 08:30:46, 

17:31:37, 20:04:40, 22:06:52 

06.10.2017: 06:31:21, 08:31:57, 

17:31:39, 20:04:33, 22:05:19 

07.10.2017: 08:04:04, 09:05:20, 

18:05:17, 20:05:41, 22:03:55 

08.10.2017: 08:04:26, 09:04:37, 

18:04:46, 20:04:09, 22:04:29 

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; 

01:31:27/01:31:27 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:35:44 

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, treści i pór emisji. 

Mniejsza częstotliwość nadawania niż w 

planie programowym (plan – 37, tutaj – 

35). 

Krótka charakterystyka Informacje sportowe, ogólnopolskie oraz 

z regionu łódzkiego. 
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Tytuł/nazwa audycji; Relacje sportowe 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 07.10.2017: 15:21:23, 15:37:24, 

16:09:34, 16:31:17, 16:56:05, 18:31:59, 

18:47:20, 19:28:59, 19:47:57 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:02:23/00:02:23 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:21:31/00:21:31 

Łączny czas trwania w tygodniu treści 

dotyczących regionu; 

00:21:31 

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 W wydaniach relacja z meczu Widzew 

Łódź – Tur Bielsk Podlaski. 

 

 

Podsumowanie kategorii SPORT   

Łączny czas trwania; 02:49:10 

Udziale w badanej tygodniowej 

próbie; 

1,68% 

Czas trwania słowa;  02:49:10 

Udział słowa; W kategorii: 100% 

W badanej próbie: 1,68% 

Czas trwania treści dotyczących 01:25:00 
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regionu; 

Udział treści dotyczących regionu 0,84% 

 

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; 07.10.2017: 20:09:29 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

03:32:30/00:21:29 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

03:32:30/00:21:29 

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, treści i pór emisji. 

Mniejsza częstotliwość nadawania niż w 

planie programowym (w planie 21:00). 

Krótka charakterystyka Aktualne i popularne piosenki z gatunku 

muzyki dyskotekowej. 

   

Tytuł/nazwa audycji; Gwiazdy śpiewają nocą 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 02.10.2017: 00:00:00 
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03.10.2017: 00:00:00 

04.10.2017: 00:00:00 

05.10.2017: 00:00:00 

06.10.2017: 00:00:00 

07.10.2017: 00:00:00 

08.10.2017: 00:00:00 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

05:43:07/00:00:00 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

05:43:07/00:00:00 

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 

planie programowym na 2017 r. (zgodność z 

projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Audycja obecna w planie programowym 

pod nazwą „Noc z Radiem”. Audycja 

nadana zgodnie z planem w zakresie 

formy i treści, częstotliwości nadawania i 

pór emisji. 

Krótka charakterystyka Nocna audycja 100% muzyki. 

   

 

Tytuł/nazwa audycji; Lista przebojów RŁ 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 06.10.2017: 20:07:59 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

01:46:54/00:18:02 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 01:46:54/00:18:02 
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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, treści i częstotliwości 

emisji. Inna pora nadawania niż w planie 

programowym (w planie o 18:00). 

Krótka charakterystyka Lista piosenek wytypowana przez 

słuchaczy drogą głosowania.  

   

 

Tytuł/nazwa audycji; Budzik 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 04.10.2017: 04:00:00 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

02:00:00/00:15:30 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

02:00:00/00:15:30 

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, treści i pór emisji. 

Mniejsza częstotliwość nadawania niż w 

planie programowym (plan – 5, tutaj – 1). 

Krótka charakterystyka Audycja z jedynie polskimi piosenkami. 
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Zapowiedzi nagłówków gazet, prognoza 

pogody na cały dzień, kalendarium. 

  Inne audycje o charakterze rozrywkowym, np. rozmaite "gale", muzyka oprawowa z innych 

kategorii, itp.     

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Konkursy 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 08.10.2017: 11:42:43 

Średni czas trwania pojedynczego wydania, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:05:16/00:05:16 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 

trwania warstwy słownej; 

00:05:16/00:05:16 

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, treści i pór emisji. 

Mniejsza częstotliwość nadawania niż w 

planie programowym (plan – 5, tutaj – 1). 

Krótka charakterystyka Konkursy z telefonicznym i listownym 

udziałem słuchaczy 

   

Inne audycje o charakterze rozrywkowym, np. rozmaite "gale", muzyka oprawowa z innych 

kategorii, itp. 

 

Tytuł/nazwa audycji; Oprawa muzyczna sportu 

Czas  01:05:49 
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Tytuł/nazwa audycji; Oprawa muzyczna publicystyki 

Czas; 13:04:01 

Łączny czas trwania oprawy 14:09:50 

 

 

Podsumowanie kategorii: ROZRYWKA 

Łączny czas trwania audycji rozrywkowych 61:36:21 

Udział procentowy w badanej próbie 36,67% 

Słowo 01:00:17 

Udział warstwy słownej 0,60% 

Czas trwania treści dotyczących regionu; 00:00:00 

Udział treści dotyczących regionu 00:00:00 

Muzyka 30:12:17 

Udział muzyki 17,98% 

 

 

 

POZOSTAŁE ELEMENTY PROGRAMU 

 

   Łączny czas nadawania  

w badanej próbie 

Udział procentowy 

czasu audycji w 

badanej próbie 

Autopromocja (w 

tym ogłoszenia 

nadawcy) 

00:26:12 0,26% 

Reklama 02:46:52 1,66% 

Telesprzedaż 00:00:00 0,00% 

 

  

Szczegółowa zawartość programu – dzień powszedni (wtorek, 3 
października 2017 roku) 
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data godzina nazwa bloku lub 
audycji tytuł audycji czas 

2017-10-03 00:00:00 Gwiazdy 
śpiewają nocą Gwiazdy śpiewają nocą 01:00:00 

2017-10-03 01:00:00 Gwiazdy 
śpiewają nocą Gwiazdy śpiewają nocą 01:00:00 

2017-10-03 02:00:00 Gwiazdy 
śpiewają nocą Gwiazdy śpiewają nocą 01:00:00 

2017-10-03 03:00:00 Gwiazdy 
śpiewają nocą Gwiazdy śpiewają nocą 01:00:00 

2017-10-03 04:00:00 Gwiazdy 
śpiewają nocą Gwiazdy śpiewają nocą 01:00:00 

2017-10-03 05:00:00 Gwiazdy 
śpiewają nocą Gwiazdy śpiewają nocą 01:00:00 

2017-10-03 06:00:00 Na dzień dobry Wiadomości 00:04:46 
2017-10-03 06:04:46 Na dzień dobry Pogoda 00:00:29 
2017-10-03 06:05:15 Na dzień dobry Na dzień dobry 00:23:55 
2017-10-03 06:29:10 Na dzień dobry Za kółkiem 00:01:33 
2017-10-03 06:30:43 Na dzień dobry Skrót wiadomości 00:01:25 
2017-10-03 06:32:08 Na dzień dobry Wiadomości sportowe 00:02:45 
2017-10-03 06:34:53 Na dzień dobry Pogoda 00:00:53 
2017-10-03 06:35:46 Na dzień dobry Na dzień dobry 00:03:59 
2017-10-03 06:39:45 Na dzień dobry Reklama 00:00:18 
2017-10-03 06:40:03 Na dzień dobry Na dzień dobry 00:18:57 
2017-10-03 06:59:00 Na dzień dobry Za kółkiem 00:01:00 
2017-10-03 07:00:00 Na dzień dobry Wiadomości 00:04:11 
2017-10-03 07:04:11 Na dzień dobry Pogoda 00:00:18 
2017-10-03 07:04:29 Na dzień dobry Na dzień dobry 00:10:21 
2017-10-03 07:18:10 Na dzień dobry Reklama 00:01:56 
2017-10-03 07:20:06 Na dzień dobry Ogłoszenie społeczne 00:00:17 
2017-10-03 07:20:23 Na dzień dobry Na dzień dobry 00:09:35 
2017-10-03 07:29:58 Na dzień dobry Za kółkiem 00:00:50 
2017-10-03 07:30:48 Na dzień dobry Skrót wiadomości 00:01:40 
2017-10-03 07:31:28 Na dzień dobry Serwis ekonomiczny 00:04:41 
2017-10-03 07:36:09 Na dzień dobry Pogoda 00:00:39 
2017-10-03 07:36:48 Na dzień dobry Na dzień dobry 00:03:38 
2017-10-03 07:40:26 Na dzień dobry Autopromocja 00:00:37 
2017-10-03 07:41:03 Na dzień dobry Reklama 00:03:01 
2017-10-03 07:44:04 Na dzień dobry Na dzień dobry 00:13:36 
2017-10-03 07:57:40 Na dzień dobry Reklama 00:01:05 
2017-10-03 07:58:45 Na dzień dobry Ogłoszenie społeczne 00:00:17 
2017-10-03 07:59:18 Na dzień dobry Za kółkiem 00:01:01 
2017-10-03 08:00:00 Na dzień dobry Wiadomości 00:03:32 
2017-10-03 08:03:32 Na dzień dobry Gość Radia Łódź 00:07:46 
2017-10-03 08:11:18 Na dzień dobry Pogoda 00:00:17 
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2017-10-03 08:11:35 Na dzień dobry Na dzień dobry 00:06:18 
2017-10-03 08:17:53 Na dzień dobry Reklama 00:01:05 
2017-10-03 08:18:58 Na dzień dobry Na dzień dobry 00:09:52 
2017-10-03 08:28:50 Na dzień dobry Za kółkiem 00:01:00 
2017-10-03 08:29:50 Na dzień dobry Wiadomości sportowe 00:02:08 
2017-10-03 08:34:05 Na dzień dobry Pogoda 00:01:17 
2017-10-03 08:35:22 Na dzień dobry Na dzień dobry 00:03:54 
2017-10-03 08:39:16 Na dzień dobry Reklama 00:01:00 
2017-10-03 08:40:16 Na dzień dobry Na dzień dobry 00:16:20 
2017-10-03 08:56:36 Na dzień dobry reklama 00:02:16 
2017-10-03 08:58:52 Na dzień dobry Za kółkiem 00:01:08 
2017-10-03 09:00:00 Na dzień dobry Wiadomości 00:03:37 
2017-10-03 09:03:37 Na dzień dobry Pogoda 00:00:20 
2017-10-03 09:03:57 Na dzień dobry Dzień dobry 00:11:07 
2017-10-03 09:15:04 Na dzień dobry Droga do EXPO 2022 00:04:50 
2017-10-03 09:19:54 Na dzień dobry Na dzień dobry 00:04:55 
2017-10-03 09:24:49 Na dzień dobry Reklama 00:01:12 
2017-10-03 09:26:01 Na dzień dobry Na dzień dobry 00:04:06 
2017-10-03 09:30:07 Na dzień dobry Skrót wiadomości 00:01:16 
2017-10-03 09:31:23 Na dzień dobry Strefa kultury 00:03:37 
2017-10-03 09:35:07 Na dzień dobry Pogoda 00:01:10 
2017-10-03 09:36:17 Na dzień dobry Na dzień dobry 00:10:12 
2017-10-03 09:46:29 Na dzień dobry "Ziemia obiecana" W.Reymont  00:07:55 
2017-10-03 09:54:24 Na dzień dobry Na dzień dobry 00:04:30 
2017-10-03 09:58:54 Na dzień dobry Autopromocja 00:00:38 
2017-10-03 09:59:32 Na dzień dobry Reklama 00:00:28 
2017-10-03 10:00:00 Na dzień dobry Wiadomości 00:04:25 
2017-10-03 10:04:24 Na dzień dobry Pogoda 00:00:17 
2017-10-03 10:04:41 W środku dnia W środku dnia 00:10:55 
2017-10-03 10:15:36 W środku dnia Zdrowym być 00:04:28 
2017-10-03 10:20:04 W środku dnia W środku dnia 00:24:14 
2017-10-03 10:44:18 W środku dnia Język polski na co dzień - powt. 00:04:29 
2017-10-03 10:48:47 W środku dnia W środku dnia 00:11:01 
2017-10-03 10:59:48 W środku dnia wiadomości 00:00:12 
2017-10-03 11:00:00 W środku dnia wiadomości 00:03:57 
2017-10-03 11:03:57 W środku dnia Pogoda 00:00:27 
2017-10-03 11:04:25 W środku dnia W środku dnia 00:12:09 
2017-10-03 11:16:34 W środku dnia Nowości filmowe 00:06:03 
2017-10-03 11:22:37 W środku dnia W środku dnia 00:21:46 
2017-10-03 11:29:16 W środku dnia Reklama 00:02:05 
2017-10-03 11:31:21 W środku dnia W środku dnia 00:13:02 
2017-10-03 11:44:23 W środku dnia Łódź kreuje dla seniorów 00:08:02 
2017-10-03 11:52:25 W środku dnia W środku dnia 00:07:35 
2017-10-03 12:00:00 W środku dnia Reklama 00:00:12 
2017-10-03 12:00:12 W środku dnia Wiadomości 00:03:47 
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2017-10-03 12:03:59 W środku dnia Pogoda 00:00:23 
2017-10-03 12:04:20 W środku dnia W środku dnia 00:12:20 
2017-10-03 12:16:40 W środku dnia Jestem Eko 00:06:44 
2017-10-03 12:23:24 W środku dnia W środku dnia 00:20:46 

2017-10-03 12:44:10 W środku dnia Magazyn ekonomiczny 00:04:16 

2017-10-03 12:48:26 W środku dnia W środku dnia 00:09:36 
2017-10-03 12:58:02 W środku dnia Reklama 00:01:35 
2017-10-03 12:59:37 W środku dnia Ogłoszenie społeczne 00:00:23 
2017-10-03 13:00:00 W środku dnia Wiadomości 00:04:52 
2017-10-03 13:04:52 W środku dnia Pogoda 00:00:15 
2017-10-03 13:05:06 W środku dnia W środku dnia 00:10:10 
2017-10-03 13:15:16 W środku dnia Login 00:03:45 
2017-10-03 13:19:01 W środku dnia W środku dnia 00:25:30 
2017-10-03 13:44:31 W środku dnia Mam prawo 00:06:04 
2017-10-03 13:50:35 W środku dnia W środku dnia 00:07:38 
2017-10-03 13:58:13 W środku dnia Reklama 00:01:47 
2017-10-03 14:00:00 W środku dnia Wiadomości 00:04:42 
2017-10-03 14:04:42 W środku dnia Pogoda 00:00:15 
2017-10-03 14:04:57 W środku dnia W środku dnia 00:11:24 
2017-10-03 14:16:21 W środku dnia Szkiełko i oko 00:05:00 
2017-10-03 14:21:21 W środku dnia W środku dnia 00:23:14 
2017-10-03 14:44:35 W środku dnia "Ziemia obiecana" W.Reymont  - powt. 00:08:05 
2017-10-03 14:52:40 W środku dnia W środku dnia 00:04:47 
2017-10-03 14:57:27 W środku dnia Reklama 00:01:36 
2017-10-03 14:59:03 W środku dnia Za kółkiem 00:00:57 
2017-10-03 15:00:00 Słuchasz i wiesz Wiadomości 00:04:00 
2017-10-03 15:04:01 Słuchasz i wiesz Pogoda 00:00:20 
2017-10-03 15:04:21 Słuchasz i wiesz Słuchasz i wiesz 00:11:27 
2017-10-03 15:15:48 Słuchasz i wiesz Reklama 00:00:54 

  15:16:42 Słuchasz i wiesz Słuchasz i wiesz 00:04:11 
2017-10-03 15:20:53 Słuchasz i wiesz Zakorkowana łódź 00:04:16 

  15:25:09 Słuchasz i wiesz Słuchasz i wiesz 00:03:41 
2017-10-03 15:28:50 Słuchasz i wiesz Za kółkiem 00:00:47 
2017-10-03 15:29:36 Słuchasz i wiesz Skrót wiadomości 00:01:18 
2017-10-03 15:30:55 Słuchasz i wiesz Strefa kultury 00:03:31 
2017-10-03 15:34:26 Słuchasz i wiesz Pogoda 00:00:34 
2017-10-03 15:35:00 Słuchasz i wiesz Słuchasz i wiesz 00:02:51 
2017-10-03 15:37:51 Słuchasz i wiesz Reklama 00:00:54 
2017-10-03 15:38:45 Słuchasz i wiesz Słuchasz i wiesz 00:11:29 
2017-10-03 15:50:14 Słuchasz i wiesz Odkrywka w Złoczewie  00:03:53 
2017-10-03 15:54:07 Słuchasz i wiesz Słuchasz i wiesz 00:03:54 
2017-10-03 15:58:01 Słuchasz i wiesz Reklama 00:01:03 
2017-10-03 15:59:04 Słuchasz i wiesz Za kółkiem 00:00:56 
2017-10-03 16:00:00 Słuchasz i wiesz Wiadomości 00:04:21 
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2017-10-03 16:04:21 Słuchasz i wiesz Pogoda 00:00:19 
2017-10-03 16:04:40 Słuchasz i wiesz Słuchasz i wiesz 00:16:31 
2017-10-03 16:19:24 Słuchasz i wiesz Reklama 00:01:47 
2017-10-03 16:21:11 Słuchasz i wiesz Kulisy śmierci 3 latka w Wieruszowie 00:04:45 
2017-10-03 16:25:56 Słuchasz i wiesz Słuchasz i wiesz 00:03:33 
2017-10-03 16:29:29 Słuchasz i wiesz Za kółkiem 00:00:51 
2017-10-03 16:30:20 Słuchasz i wiesz Skrót wiadomości 00:01:10 
2017-10-03 16:31:30 Słuchasz i wiesz Serwis ekonomiczny 00:03:45 
2017-10-03 16:35:16 Słuchasz i wiesz Pogoda 00:00:26 
2017-10-03 16:35:42 Słuchasz i wiesz Słuchasz i wiesz 00:04:14 
2017-10-03 16:39:56 Słuchasz i wiesz Reklama 00:01:48 
2017-10-03 16:41:44 Słuchasz i wiesz Ogłoszenie społeczne 00:00:33 
2017-10-03 16:42:17 Słuchasz i wiesz Słuchasz i wiesz 00:07:46 
2017-10-03 16:50:03 Słuchasz i wiesz Promocja czytelnictwa  00:02:51 
2017-10-03 16:52:54 Słuchasz i wiesz Słuchasz i wiesz 00:05:26 
2017-10-03 16:58:20 Słuchasz i wiesz Reklama 00:00:42 
2017-10-03 16:59:02 Słuchasz i wiesz Za kółkiem 00:00:58 
2017-10-03 17:00:00 Słuchasz i wiesz Wiadomości 00:04:16 
2017-10-03 17:04:16 Słuchasz i wiesz Pogoda 00:00:24 
2017-10-03 17:04:40 Słuchasz i wiesz Słuchasz i wiesz 00:08:18 

2017-10-03 17:12:58 Słuchasz i wiesz Rocznica Czarnego protestu  00:06:14 

2017-10-03 17:19:12 Słuchasz i wiesz Reklama 00:00:55 
2017-10-03 17:20:07 Słuchasz i wiesz Słuchasz i wiesz 00:08:49 
2017-10-03 17:28:56 Słuchasz i wiesz Za kółkiem 00:00:56 
2017-10-03 17:29:52 Słuchasz i wiesz Skrót wiadomości 00:01:51 
2017-10-03 17:31:52 Słuchasz i wiesz Wiadomości sportowe 00:02:13 
2017-10-03 17:34:14 Słuchasz i wiesz Pogoda 00:00:35 
2017-10-03 17:34:49 Słuchasz i wiesz Słuchasz i wiesz 00:04:22 
2017-10-03 17:39:11 Słuchasz i wiesz Reklama 00:00:55 
2017-10-03 17:40:06 Słuchasz i wiesz Słuchasz i wiesz 00:17:19 
2017-10-03 17:57:25 Słuchasz i wiesz Reklama 00:01:14 
2017-10-03 17:58:39 Słuchasz i wiesz Za kółkiem 00:00:58 
2017-10-03 17:59:37 Słuchasz i wiesz Wiadomości 00:00:23 
2017-10-03 18:00:00 Słuchasz i wiesz Wiadomości 00:04:02 
2017-10-03 18:04:02 Słuchasz i wiesz Pogoda 00:00:19 
2017-10-03 18:04:21 Słuchasz i wiesz Słuchasz i wiesz 00:04:40 
2017-10-03 18:09:01 Słuchasz i wiesz Miasto kamienic i buble  00:04:00 
2017-10-03 18:13:01 Słuchasz i wiesz Słuchasz i wiesz 00:16:33 
2017-10-03 18:29:34 Słuchasz i wiesz Skrót wiadomości 00:02:17 
2017-10-03 18:31:51 Słuchasz i wiesz Pogoda 00:00:39 
2017-10-03 18:32:30 Słuchasz i wiesz Słuchasz i wiesz 00:15:19 
2017-10-03 18:47:49 Słuchasz i wiesz Festiwal Łódź Design  00:05:05 
2017-10-03 18:52:54 Słuchasz i wiesz Słuchasz i wiesz 00:06:41 
2017-10-03 18:59:35 Słuchasz i wiesz Reklama 00:00:25 
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2017-10-03 19:00:00 Strefa publiczna Wiadomości 00:04:53 
2017-10-03 19:04:53 Strefa publiczna Pogoda 00:00:23 
2017-10-03 19:05:15 Strefa publiczna Strefa publiczna 00:02:05 
2017-10-03 19:07:20 Strefa publiczna Równouprawnienie 00:30:27 
2017-10-03 19:37:47 Strefa publiczna Strefa publiczna 00:22:13 
2017-10-03 20:00:00 Strefa publiczna Strefa publiczna 00:00:15 
2017-10-03 20:00:15 Strefa publiczna Wiadomości 00:04:43 
2017-10-03 20:04:58 Strefa publiczna Wiadomości sportowe 00:02:52 
2017-10-03 20:07:51 Strefa publiczna Pogoda 00:00:20 
2017-10-03 20:08:11 Strefa publiczna Strefa publiczna 00:04:04 
2017-10-03 20:12:15 Strefa publiczna Audycja obywatelska 0:32:19 
2017-10-03 20:44:34 Strefa publiczna Strefa publiczna 00:15:26 
2017-10-03 21:00:00 Strefa publiczna Wiadomości 00:06:20 
2017-10-03 21:06:20 Strefa publiczna Pogoda 00:00:21 
2017-10-03 21:06:42 Strefa publiczna Strefa publiczna 00:07:23 
2017-10-03 21:14:05 Strefa publiczna Czas seniorów 00:27:52 
2017-10-03 21:41:57 Strefa publiczna Strefa publiczna 00:18:03 
2017-10-03 22:00:00 Muzyka miasta Wiadomości 00:04:46 
2017-10-03 22:04:46 Muzyka miasta Wiadomości sportowe 00:02:10 
2017-10-03 22:06:56 Muzyka miasta Pogoda 00:00:27 
2017-10-03 22:19:28 Muzyka miasta Płyta tygodnia 00:05:58 
2017-10-03 22:25:26 Muzyka miasta Muzyka miasta 00:19:57 

2017-10-03 22:45:23 Muzyka miasta Historia jednej piosenki 00:07:35 

2017-10-03 22:52:58 Muzyka miasta Muzyka miasta 00:07:02 
2017-10-03 23:00:00 Muzyka miasta Muzyka miasta 00:00:16 
2017-10-03 23:00:16 Muzyka miasta Wiadomości 00:04:42 
2017-10-03 23:04:58 Muzyka miasta Pogoda 00:00:16 
2017-10-03 23:05:14 Muzyka miasta Muzyka miasta 00:54:46 

 

Szczegółowa zawartość programu – dzień weekendowy (niedziela, 8 
października 2017 roku) 
 

data godzin
a nazwa bloku lub audycji tytuł audycji czas 

2017-10-
08 

00:00:
00 Gwiazdy śpiewają nocą Gwiazdy śpiewają nocą 01:00:

00 
2017-10-

08 
01:00:

00 Gwiazdy śpiewają nocą Gwiazdy śpiewają nocą 01:00:
00 

2017-10-
08 

02:00:
00 Gwiazdy śpiewają nocą Gwiazdy śpiewają nocą 01:00:

00 
2017-10-

08 
03:00:

00 Gwiazdy śpiewają nocą Gwiazdy śpiewają nocą 01:00:
00 

2017-10-
08 

04:00:
00 Gwiazdy śpiewają nocą Gwiazdy śpiewają nocą 01:00:

00 
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2017-10-
08 

05:00:
00 Gwiazdy śpiewają nocą Gwiazdy śpiewają nocą 01:00:

00 
2017-10-

08 
06:00:

00 Pierwszy dzień tygodnia Gwiazdy śpiewają nocą 00:00:
35 

2017-10-
08 

06:00:
35 Pierwszy dzień tygodnia Pierwszy dzień tygodnia 00:51:

29 
2017-10-

08 
06:52:

04 Pierwszy dzień tygodnia Słowo 00:07:
56 

2017-10-
08 

07:00:
00 

 Na dzień dobry (W tonacji 
sepii)   Wiadomości 00:05:

03 
2017-10-

08 
07:05:

03 
 Na dzień dobry (W tonacji 

sepii)   Pogoda 00:00:
14 

2017-10-
08 

07:05:
17 

 Na dzień dobry (W tonacji 
sepii)   Na dzień dobry (w tonacji sepii) 00:24:

45 
2017-10-

08 
07:30:

02 
 Na dzień dobry (W tonacji 

sepii)   Reklama 00:00:
27 

2017-10-
08 

07:30:
29 

 Na dzień dobry (W tonacji 
sepii)   Ogłoszenie społeczne 00:00:

33 
2017-10-

08 
07:31:

02 
 Na dzień dobry (W tonacji 

sepii)   Na dzień dobry (w tonacji sepii) 00:28:
00 

2017-10-
08 

07:59:
02 

 Na dzień dobry (W tonacji 
sepii)   Reklama 00:00:

58 
2017-10-

08 
08:00:

00 
 Na dzień dobry (W tonacji 

sepii)   Wiadomości 00:04:
26 

2017-10-
08 

08:04:
26 

 Na dzień dobry (W tonacji 
sepii)   Wiadomości sportowe 00:03:

13 
2017-10-

08 
08:07:

39 
 Na dzień dobry (W tonacji 

sepii)   Pogoda 00:00:
15 

2017-10-
08 

08:07:
54 

 Na dzień dobry (W tonacji 
sepii)   Na dzień dobry (w tonacji sepii) 00:20:

11 
2017-10-

08 
08:28:

05 
 Na dzień dobry (W tonacji 

sepii)   Reklama 00:00:
27 

2017-10-
08 

08:28:
32 

 Na dzień dobry (W tonacji 
sepii)   Na dzień dobry (w tonacji sepii) 00:29:

58 
2017-10-

08 
08:58:

30 
 Na dzień dobry (W tonacji 

sepii)   Reklama 00:01:
02 

2017-10-
08 

08:59:
32 

 Na dzień dobry (W tonacji 
sepii)   Ogłoszenie społeczne 00:00:

28 
2017-10-

08 
09:00:

00 
 Na dzień dobry (W tonacji 

sepii)   Wiadomości 00:04:
37 

2017-10-
08 

09:04:
37 

 Na dzień dobry (W tonacji 
sepii)   Wiadomości sportowe 00:03:

18 
2017-10-

08 
09:07:

55 
 Na dzień dobry (W tonacji 

sepii)   Pogoda 00:00:
19 

2017-10-
08 

09:08:
14 

 Na dzień dobry (W tonacji 
sepii)   Na dzień dobry (w tonacji sepii) 00:19:

08 
2017-10-

08 
09:27:

22 
 Na dzień dobry (W tonacji 

sepii)   Reklama 00:00:
27 

2017-10-
08 

09:27:
49 

 Na dzień dobry (W tonacji 
sepii)   Na dzień dobry (w tonacji sepii) 00:30:

53 
2017-10-

08 
09:58:

42 
 Na dzień dobry (W tonacji 

sepii)   Reklama 00:01:
18 

2017-10-
08 

10:00:
00 Nasze dzieci Wiadomości 00:04:

25 
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2017-10-
08 

10:04:
25 Nasze dzieci Pogoda 00:00:

19 
2017-10-

08 
10:04:

44 Nasze dzieci  Nasze dzieci – o sztuce użytkowej   00:55:
16 

2017-10-
08 

11:00:
00 Sposób na weekend  Wiadomości 00:04:

25 
2017-10-

08 
11:04:

25 Sposób na weekend  Pogoda 00:00:
17 

2017-10-
08 

11:04:
42 Sposób na weekend  Sposób na weekend 00:25:

00 
2017-10-

08 
11:29:

42 Sposób na weekend  Magazyn żeglarski 00:04:
50 

2017-10-
08 

11:34:
32 Sposób na weekend  Sposób na weekend 00:08:

11 
2017-10-

08 
11:42:

43 Sposób na weekend  Konkurs 00:01:
36 

2017-10-
08 

11:44:
19 Sposób na weekend  Sposób na weekend 00:03:

41 
2017-10-

08 
11:48:

00 Sposób na weekend  Konkurs 00:01:
33 

2017-10-
08 

11:49:
33 Sposób na weekend  Sposób na weekend 00:03:

11 
2017-10-

08 
11:52:

44 Sposób na weekend  Konkurs 00:00:
41 

2017-10-
08 

11:53:
25 Sposób na weekend  Sposób na weekend 00:04:

38 
2017-10-

08 
11:58:

03 Sposób na weekend  Reklama 00:01:
26 

2017-10-
08 

11:59:
29 Sposób na weekend  Ogłoszenie społeczne 00:00:

31 
2017-10-

08 
12:00:

00 Sposób na weekend  Wiadomości 00:04:
41 

2017-10-
08 

12:04:
41 Sposób na weekend  Pogoda 00:00:

17 
2017-10-

08 
12:04:

58 Sposób na weekend  Sposób na weekend 00:23:
41 

2017-10-
08 

12:28:
39 Sposób na weekend  Autopromocja 00:00:

51 
2017-10-

08 
12:29:

30 Sposób na weekend  Sposób na weekend 00:03:
22 

2017-10-
08 

12:32:
53 Sposób na weekend  Ludzie z pasją 00:07:

32 
2017-10-

08 
12:40:

24 Sposób na weekend  Sposób na weekend 00:19:
36 

2017-10-
08 

13:00:
00 Sposób na weekend  Wiadomości 00:04:

14 
2017-10-

08 
13:04:

14 Sposób na weekend  Pogoda 00:00:
19 

2017-10-
08 

13:04:
33 Sposób na weekend  Sposób na weekend 00:06:

59 
2017-10-

08 
13:11:

32 Sposób na weekend  Sposoby parzenia kawy  00:05:
34 

2017-10-
08 

13:17:
06 Sposób na weekend  Sposób na weekend 00:06:

41 
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2017-10-
08 

13:23:
47 Sposób na weekend  Sposoby parzenia kawy  00:06:

08 
2017-10-

08 
13:29:

55 Sposób na weekend  Reklama 00:01:
21 

2017-10-
08 

13:31:
16 Sposób na weekend  Sposób na weekend 00:04:

40 
2017-10-

08 
13:35:

56 Sposób na weekend  Pogotowie kulinarne 00:06:
22 

2017-10-
08 

13:42:
18 Sposób na weekend  Sposób na weekend 00:08:

53 
2017-10-

08 
13:51:

11 Sposób na weekend  Konkurs 00:01:
26 

2017-10-
08 

13:52:
37 Sposób na weekend  Sposób na weekend 00:07:

23 
2017-10-

08 
14:00:

00 Sposób na weekend  Wiadomości 00:03:
42 

2017-10-
08 

14:03:
42 Sposób na weekend  Pogoda 00:00:

15 
2017-10-

08 
14:03:

57 Sposób na weekend  Sposób na weekend 00:09:
16 

2017-10-
08 

14:13:
13 Sposób na weekend  Historie rodzinne 00:16:

16 
2017-10-

08 
14:29:

29 Sposób na weekend  Autopromocja 00:00:
50 

2017-10-
08 

14:30:
19 Sposób na weekend  Historie rodzinne 00:19:

12 
2017-10-

08 
14:49:

31 Sposób na weekend  Sposób na weekend 00:10:
29 

2017-10-
08 

15:00:
00 Moje radio - moja muzyka Wiadomości 00:04:

38 
2017-10-

08 
15:04:

38 Moje radio - moja muzyka Pogoda 00:00:
16 

2017-10-
08 

15:04:
54 Moje radio - moja muzyka Moje radio - moja muzyka 00:09:

39 
2017-10-

08 
15:14:

33 Moje radio - moja muzyka Płyta tygodnia 00:03:
59 

2017-10-
08 

15:18:
32 Moje radio - moja muzyka Moje radio - moja muzyka 00:13:

46 
2017-10-

08 
15:32:

18 Moje radio - moja muzyka Reklama 00:00:
30 

2017-10-
08 

15:32:
48 Moje radio - moja muzyka Moje radio - moja muzyka 00:16:

23 
2017-10-

08 
15:49:

11 Moje radio - moja muzyka Film na weekend 00:05:
21 

2017-10-
08 

15:54:
32 Moje radio - moja muzyka Moje radio - moja muzyka 00:04:

35 
2017-10-

08 
15:59:

07 Moje radio - moja muzyka Reklama 00:00:
53 

2017-10-
08 

16:00:
00 Moje radio - moja muzyka Wiadomości 00:05:

07 
2017-10-

08 
16:05:

07 Moje radio - moja muzyka Pogoda 00:00:
17 

2017-10-
08 

16:05:
24 Moje radio - moja muzyka Moje radio - moja muzyka 00:08:

58 
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2017-10-
08 

16:14:
22 Moje radio - moja muzyka Płyta tygodnia 00:04:

58 
2017-10-

08 
16:19:

20 Moje radio - moja muzyka Moje radio - moja muzyka 00:12:
02 

2017-10-
08 

16:31:
22 Moje radio - moja muzyka Autopromocja 00:00:

51 
2017-10-

08 
16:32:

13 Moje radio - moja muzyka Moje radio - moja muzyka 00:12:
38 

2017-10-
08 

16:44:
51 Moje radio - moja muzyka Historia jednej piosenki 00:07:

52 
2017-10-

08 
16:52:

43 Moje radio - moja muzyka Moje radio - moja muzyka 00:07:
17 

2017-10-
08 

17:00:
00 Moje radio - moja muzyka Wiadomości 00:05:

41 
2017-10-

08 
17:05:

41 Moje radio - moja muzyka Pogoda 00:00:
16 

2017-10-
08 

17:05:
57 Moje radio - moja muzyka Moje radio - moja muzyka 00:09:

00 
2017-10-

08 
17:14:

57 Moje radio - moja muzyka Płyta tygodnia 00:04:
49 

2017-10-
08 

17:19:
46 Moje radio - moja muzyka Moje radio - moja muzyka 00:40:

14 
2017-10-

08 
18:00:

00 Strefa kibica  Wiadomości 00:04:
46 

2017-10-
08 

18:04:
46 Strefa kibica  Wiadomości sportowe 00:02:

25 
2017-10-

08 
18:07:

11 Strefa kibica  Pogoda 00:00:
12 

2017-10-
08 

18:07:
23 Strefa kibica  Strefa kibica 00:19:

14 
2017-10-

08 
18:26:

37 Strefa kibica  Relacja po meczu ŁKS 00:05:
13 

2017-10-
08 

18:31:
50 Strefa kibica  Strefa kibica 00:08:

40 
2017-10-

08 
18:40:

30 Strefa kibica  Relacja po meczu Widzewa Łódź  00:04:
29 

2017-10-
08 

18:44:
59 Strefa kibica  Strefa kibica 00:15:

01 
2017-10-

08 
19:00:

00 Strefa kibica  Wiadomości 00:05:
52 

2017-10-
08 

19:05:
52 Strefa kibica  Pogoda 00:00:

20 
2017-10-

08 
19:06:

12 Strefa kibica  Strefa kibica 00:09:
31 

2017-10-
08 

19:15:
43 Strefa kibica  Zawody Superenduro  00:04:

25 
2017-10-

08 
19:20:

08 Strefa kibica  Strefa kibica 00:08:
09 

2017-10-
08 

19:28:
17 Strefa kibica  Lodomania z M.Czerkawskim   00:04:

02 
2017-10-

08 
19:32:

19 Strefa kibica  Hokeiści z ŁKH 00:07:
05 

2017-10-
08 

19:39:
24 Strefa kibica  Strefa kibica 00:04:

27 
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2017-10-
08 

19:43:
51 Strefa kibica  Otwarcie Zatoki Sportu  00:06:

56 
2017-10-

08 
19:50:

47 Strefa kibica  Strefa kibica 00:09:
13 

2017-10-
08 

20:00:
00 Sesja koncertowa Wiadomości 00:04:

09 
2017-10-

08 
20:04:

09 Sesja koncertowa Wiadomości sportowe 00:02:
37 

2017-10-
08 

20:06:
46 Sesja koncertowa Pogoda 00:00:

15 
2017-10-

08 
20:07:

01 Sesja koncertowa Sesja koncertowa 00:52:
59 

2017-10-
08 

21:00:
00 Muzyka miasta Wiadomości 00:04:

55 
2017-10-

08 
21:04:

55 Muzyka miasta Pogoda 00:00:
16 

2017-10-
08 

21:05:
11 Muzyka miasta Muzyka miasta 00:54:

49 
2017-10-

08 
22:00:

00 Muzyka miasta Wiadomości 00:04:
29 

2017-10-
08 

22:04:
29 Muzyka miasta Wiadomości sportowe 00:02:

43 
2017-10-

08 
22:07:

12 Muzyka miasta Pogoda 00:00:
19 

2017-10-
08 

22:07:
31 Muzyka miasta Muzyka miasta 00:52:

29 
2017-10-

08 
23:00:

00 Wieczór z klasyką Wiadomości 00:05:
20 

2017-10-
08 

23:05:
20 Wieczór z klasyką Pogoda 00:00:

12 
2017-10-

08 
23:05:

32 Wieczór z klasyką Wieczór z klasyką 00:00:
56 

2017-10-
08 

23:06:
28 Wieczór z klasyką Akademia muzyczna w nowym sezonie - 

rozmowa  
00:19:

18 
2017-10-

08 
23:25:

46 Wieczór z klasyką Wieczór z klasyką 00:34:
14 

 

 

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. 



225 
 

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 

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”. 

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. Pojawiły się 

natomiast nieplanowane audycje, na przykład „Strefa publiczna”, „Jestem 

eko” i „Magazyn ekonomiczny”, edukacyjny cykl audycji „Zdrowym być”,   

a także „Rodzina zastępcza”.  

Udział czasów audycji w poszczególnych kategoriach w większości 

przypadków odbiega, choć nie w drastyczny sposób od wielkości 

zaplanowanych: 

Informacja 8,40% przy zaplanowanych 13% 

Publicystyka 6,64% przy zaplanowanych 12% 

Kultura 19,00% przy zaplanowanych 14% 

Edukacja 25,69% przy zaplanowanych 22% 

Sport 1,68% przy zaplanowanych 3% 

Rozrywka 36,67% przy zaplanowanych 33%. 
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Autopromocja wraz z ogłoszeniami nadawcy zajęły 0,26% czasu 

antenowego, znacznie mniej od planowanego 1% udziału w programie. 

Wykonany udział czasu reklamowego to 1,66%, 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 treści w tygodniu: 00:29:37 

Tematem audycji był rynek pracy dla osób niepełnosprawnych. Gościem 

audycji był dyrektor Zakładu Pracy Chronionej w Łodzi- Adam Mizerski. 

Temat audycji zachęca do przeciwdziałania dyskryminacji w związku z 

niepełnosprawnością, więc zgodny jest z kategorią.  

- Czas seniorów – czas trwania treści w tygodniu: 00:27:52 

Tematem audycji był nowy klub seniora, który powstał przy Polskim 

Czerwonym Krzyżu. Gośćmi audycji byli Ewelina Frątczak, Alicja Frątczak i 

Irena Gierszewska, które opowiadały o klubie seniora. Podczas audycji 

również ostrzeżenia przed oszustami, którzy kłamią, że potrafią wyliczyć 

emerytom większą emeryturę. Tematyka audycji zgodna z kategorią 

wiekową słuchaczy. 
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- Równouprawnienie- czas trwania treści w tygodniu: 00:30:27 

Audycja propagująca równouprawnienie. W badanym tygodniu  w audycji 

odbyła się rozmowa o projekcie, mającym na celu przeciwdziałanie mowie 

nienawiści. Tematyka ta jest zgodna z kategorią, a więc audycja wypełnia 

misję audycji preferowanej.  

- Audycja obywatelska-  czas trwania treści w tygodniu: 00:00:00 

W audycji rozmawiano o tym, czy szkoła powinna przygotowywać dzieci 

do udziału w życiu publicznym. W drugiej części Katarzyna Mikołajczyk i 

Piotr Szewczyk z fundacji „Obywatel rodzic” opowiadali o historii 

inicjatywy, jej celach i głównych założeniach. Tematyka ta nie wpisuję się 

w tę kategorię, zatem audycja nie spełnia swojej misji  

- Obywatelskość w małych ojczyznach 

 

Przekreślone nazwy audycji oznaczają, że nie pojawiły się one w 

programie analizowanego tygodnia. 

 

Łączny czas audycji preferowanych „służące kształtowaniu postaw 

tolerancji  i przeciwdziałaniu dyskryminacji” w tygodniu: 01:27:56 

Deklarowany czas w planie programowym: 3:05:00 

Założenia planu programowego nie pokryły się z rzeczywistym czasem 

trwania treści tej kategorii. Czas deklarowany był o około 1,5 godziny 

większy od czasu rzeczywistego. Kategoria w połowie wypełniła misję.  

 

Ocena jakościowa : 

- Podczas badanego tygodnia wyemitowano tylko 4 z 5 audycji 

preferowanych.  

- Trzy dotyczyły treści odpowiadającej tej kategorii. 
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- Audycje poświęcone były poszerzaniu wiedzy na temat życia osób -

niepełnosprawnych. 

- 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, m.in. wykluczeniu 

społecznemu.  

 

2) Audycje ukazujące rozwój, oraz polityczne, społeczne i 

gospodarcze przemiany. 

 

-Wolni i demokratyczni- łączny czas treści w tygodniu: 

00:41:32 

W badanym tygodniu rozmowa dotyczyła  dofinansowania sportu i 

obiektów sportowych – zmiany w nowej Polsce. Gośćmi byli historyk 

sportu Jarosław Owsiański, a także Jacek Sarzało – były dziennikarz 

sportowy. Audycja ta wypełniła misję audycji preferowanej w tej kategorii.  

Łączny czas audycji preferowanych „ukazujących rozwój, oraz 

polityczne, społeczne i gospodarcze przemiany” w tygodniu : 

00:41:32 

Deklarowany czas w planie programowym: 01:00:00  

Deklarowany czas był większy od czasu rzeczywistego, ale różnica nie była 

wielka.  

 

3) Audycje adresowane do młodzieży 

- Uniwersytet dziecięcy 

- Nasze dzieci – łączny czas trwania treści w tygodniu 00:27:37 
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Audycja mająca na celu edukowanie rodziców i dzieci w wieku powyżej lat 

7. W wydaniu Basia, Julka i Maks odwiedzili festiwal designu. Ze względu 

na charakter audycji a także tematykę audycja wypełnia misję audycji 

preferowanej w tej kategorii.  

- Ekstra-klasa – łączny czas trwania treści w tygodniu: 00:24:06 

W analizowanym tygodniu rozmawiano o tym jak obecność znanych osób 

wpływa na kreatywność u dzieci. Tematyka mająca na celu pomoc 

rodzicom, nauczycielom jak i również uczniom, dlatego audycja   jest 

zgodna z kategorią.  

- Język polski na co dzień – łączny czas trwania treści w tygodniu: 

00:16:32 

Tłumaczenie zawiłości języka polskiego w sposób przystępny i łatwo 

rozumiały dla młodego odbiorcy. Na pytania w audycji odpowiada profesor  

językoznawca z Uniwersytetu Łódzkiego. W analizowanym tygodniu m.in. 

wymowa grup samogłoskowych „eu”, „au”, a także mowa potoczna. 

Tematyka jak i charakter audycji są zgodne z kategorią.  

- Login – łączny czas trwania treści w tygodniu: 00:07:51 

W analizowanym tygodniu: o nowoczesnym sprzęcie umożliwiającym 

monitorowanie stanu pacjenta na odległość; rozmowa o tym, że niemal 

wszystkie dzieci w klasie 1-3 mają możliwość korzystania z Internetu i o 

tym, że rośnie świadomość wychowania cyfrowego dzieci. Tematyka 

audycji  interesująca dla młodego odbiorcy, zatem zgodna z kategorią.  

- Strefa młodego kibica 

- Recyklofons 

- Lider 

Przekreślone nazwy audycji oznaczają, że nie pojawiły się one w 

programie analizowanego tygodnia. 
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Łączny czas audycji preferowanych „dla młodzieży” w tygodniu: 

01:16:06 

Deklarowany czas w planie programowym: 4:00:00 

Założenia planu programowego nie pokryły się z rzeczywistym czasem 

trwania treści tej kategorii. Czas deklarowany był ponad trzykrotnie 

większy od czasu rzeczywistego. Kategoria w 40% wypełnia swoją misję.  

 

Ocena jakościowa : 

Podczas badanego tygodnia wyemitowano tylko 4  z 8 audycji 

preferowanych. 

- Wszystkie z wyemitowanych audycji były zgodne z kategorią. 

- Audycje z gościnnym udziałem dzieci i rodziców. 

- Rozmowy na temat problemów młodych i ich rodziców, porady 

ekspertów w audycji Nasze dzieci.  

- Udział językoznawców w audycjach poświęconych językowi w 

codziennych audycjach Język polski na co dzień. W nim są przedstawiane 

w przystępny sposób zawiłości języka polskiego 

- Audycje omawiające w ciekawy sposób najnowsze technologie i nowinki 

w audycji Login. 

 

4) Audycje popularyzujące wiedzę o literaturze polskiej.  

- Podróże literackie  

- Nowości książkowe - łączny czas trwania treści w tygodniu: 

00:15:33 

W analizowanym tygodniu Anna Groblińska polecała poradnik 

„Autentyczność – jak być sobą i dlaczego jest to ważne”; mówiła o 
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premierze czwartej książki z serii o Barcelonie i cmentarzu oraz o 

zapomnianych książkach- „Labirynt duchów” Carlosa Ruiza Zafona. 

Tematyka audycji wypełnia misję audycji preferowanej.  

- Powieść - łączny czas trwania audycji w tygodniu: 01:16:23 

W trakcie audycji odczytane były fragmenty powieści polskiej 

Władysława Reymonta „Ziemia obiecana”. Temat zgodny z kategorią, 

zatem audycja wypełnia misję audycji preferowanej.  

-Liryczne radio- łączny czas trwania treści w tygodniu: 00:02:44 

W analizowanym tygodniu wiersz Justyny Fruzińskiej czytała Anna 

Groblińska. Charakter audycji wpisuje się w kategorie, dlatego wypełnia 

ona misję audycji preferowanej.  

 

Przekreślone nazwy audycji oznaczają, że nie pojawiły się one w 

programie analizowanego tygodnia. 

 

Łączny czas audycji preferowanych „popularyzujących wiedzę o 

literaturze polskiej” w tygodniu: 01:34:40 

Deklarowany czas w planie programowym: 2:00:00 

Założenia planu programowego nie pokryły się  całkowicie z rzeczywistym 

czasem trwania treści tej kategorii. Czas trwania jest krótszy o ponad 20 

minut od czasu deklarowanego.  

 

Ocena jakościowa: 

- w analizowanym tygodniu nadano 3 z 4 audycji zaplanowanych 

- wszystkie nadane były zgodne z kategorią 
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- Prowadzący w audycji Nowości książkowe przedstawiają ciekawe nowości 

książkowe, krótko je streszczając i zachęcając do lektury. 

- W audycji Liryczne radio przeczytano polski wiersz. 

- Artyści Łódzkiej sceny odczytują fragmenty powieści a audycji Powieść. 

W tym tygodniu była to powieść „Ziemia obiecana”.  

 

5) Udramatyzowane formy radiowe 

- Łódzki teatr radiowy  

- Studio reportażu i dokumentu - łączny czas treści w tygodniu: 

00:51:10 

Reportaż o Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata – Zofii Modzelewskiej 

"Łyżeczka Lusi". Forma audycji wpisuje się w kategorią, zatem wypełnia 

ona misję audycji audycji preferowanej.  

Przekreślone nazwy audycji oznaczają, że nie pojawiły się one w 

programie analizowanego tygodnia. 

Łączny czas audycji preferowanych „Udramatyzowane formy 

radiowe” w tygodniu: 00:51:10 

Deklarowany czas w planie programowym: 01:45:00 

Założenia planu programowego nie pokryły się z rzeczywistym czasem 

trwania treści tej kategorii. Czas rzeczywisty był o połowę krótszy od 

zaplanowanego. Podczas badanego tygodnia wyemitowano tylko 1 z 2 

deklarowanych audycji.    

 

Ocena realizacji misji regionalnej 
 

W analizowanym tygodniu najlepiej misję regionalną zrealizowały trzy 

audycje:  
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Nie tylko pałace i fabryki, Historie rodzinne oraz Strefa kultury.  

 

 

Nie tylko pałace i fabryki. 

Audycja ma na celu przedstawienie przykładów architektury w rejonie 

łódzkim z okresu II połowy XX wieku. W analizowanym tygodniu gościem 

był Marek Diehl – wiceprezes łódzkiego oddziału Architektów Polskich. 

Opowiadał on o Wytwórni Urządzeń Komunalnych w Łodzi – WUKO.  

 

Historie rodzinne  

Przedstawienie sylwetki rodziny ważnej dla rejonu łódzkiego. W 

analizowanym tygodniu główną bohaterką była Anna Rzeźniewska-

Musiałowicz - przewodniczka po Łodzi i anglistka. Opowiadała o swojej 

rodzinie, głównie o kobietach w niej, a szczególnie o ciotce. Prowadziła 

Agata Zielińska.  

 

Strefa kultury: 

Omówienie najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Łodzi. 

Przedstawienia twórców i uczestników kultury. W wydaniach m.in. o 

wieczorze wspominkowym zmarłego mistrza polskiego kina Grzegorza 

Królikiewicza, organizowanym przez Stowarzyszenie Łódź Filmowy i Kino 

Charlie, o festiwalu Anime Art w Łodzi oraz o spotkaniu „Poniedziałek 

jednak z teatrem”. Wszystkie tematy związane były z regionem.  

 

 

Poszczególne kategorie:  

 

Informacja 

Deklarowany czas trwania tematyki regionalnej w tygodniu: 14:30:13 

(8,63%) 

Tygodniowy czas trwania tematyki regionalnej: 07:20:27 (4,37%) 
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Uwagi: Czas rzeczywisty prezentowania tematyki regionalnej jest o ponad 

7 godzin krótszy niż deklarowany. Relacjonowane są wydarzenia 

społeczne, polityczne i gospodarcze regionu łódzkiego, jak również 

wypowiedzi ekspertów z regionu. W wiadomościach tematyka regionalna 

zajmuje połowę wszystkich treści. Podobnie jest w skrótach wiadomości. 

Pogoda i Za kółkiem w całości dotyczą regionu. Misja dotycząca treści 

regionalnych w kategorii informacja została wypełniona tylko w połowie.   

 

 

Publicystyka 

Deklarowany czas trwania tematyki regionalnej w tygodniu: 18:51:58 

(11,23%) 

Tygodniowy czas trwania tematyki regionalnej: 05:36:36 (3,34%) 

 

Uwagi: Czas rzeczywisty prezentowania tematyki regionalnej jest 

drastycznie mniejszy niż czas deklarowany. Różnica wynosi ponad 13 

godzin. Treści regionalne obecne są tylko podczas niektórych audycji. 

Audycje Tacy Sami oraz Czas seniorów skupiają się na aktywizacji ludzi 

starszych i niepełnosprawnych z regionu. Jedyna audycja ekumeniczna 

Słowo nie dotyczyła regionu. W pozostałych audycjach sporadycznie były 

treści regionalne. Misja dotycząca treści regionalnych w tej kategorii nie 

została spełniona. 

 

Kultura  

Deklarowany czas trwania tematyki regionalnej w tygodniu: 

10:03:44(5,99%) 

Tygodniowy czas trwania tematyki regionalnej: 03:14:14 (1,93%) 

 

Uwagi: Czas rzeczywisty prezentowania tematyki regionalnej jest o wiele 

mniejszy niż czas deklarowany. Różnica wynosi ponad 6 godzin. W 

badanym tygodniu było stosunkowo niewiele treści regionalnych 

zawartych w programach kulturalnych. Jedynie w luźnych tematach 
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kulturalnych omawiane były wydarzenia kulturalne, zaproszenia na 

wydarzenia, bądź rozdawano zaproszenia. Głównym tematem był Festiwal 

Open Różewicz i Festiwal Designu. W Strefie kultury skupiono się na 

bieżących wydarzeniach regionalnych. Mimo to misja dotycząca treści 

regionalnych w tej kategorii nie została spełniona.  

 

Edukacja 

Deklarowany czas trwania tematyki regionalnej w tygodniu: 

15:38:07(9,31%) 

Tygodniowy czas trwania tematyki regionalnej: 02:52:14 (1,71%) 

 

Uwagi: Czas rzeczywisty prezentowania tematyki regionalnej jest 

drastycznie mniejszy niż czas zadeklarowany. Różnica wynosi prawie 13 

godzin – w kategorii jest to bardzo dużo. Audycje edukacyjne 

przedstawiały historię regionu, zabytków lokalnych. Przedstawiane były 

również losy ludzi mieszkających w tym regionie. Pojawiały się również 

reportaże dotyczące tematów regionalnych, ale to wszystko było tylko 

sporadycznie. Poruszane były głównie tematy ogólne. Mimo to misja 

dotycząca treści regionalnych w tej kategorii nie została spełniona. 

 

 

Sport 

Deklarowany czas trwania tematyki regionalnej w tygodniu: 3:59:46 

(2,38%) 

Tygodniowy czas trwania tematyki regionalnej: 01:25:00  (0,84%) 

 

Uwagi: Czas rzeczywisty prezentowania tematyki regionalnej jest o ponad 

2 godziny krótszy niż czas deklarowany. Sprawozdania i informacje 

sportowe dotyczyły głównie informacji o części drużyn z regionu. Jednak 

misja dotycząca treści regionalnych w tej kategorii nie została spełniona. 
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