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Zakres i metodologia badania 
 

Zakres 
 

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

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

Celem badania było dokonanie oceny jakości oferty programowej oraz 

sposobu realizowania planów programowych na rok 2017 uzgodnionych z 

Krajową Radą Radiofonii i Telewizji. 

Ocenie jakościowej zostały poddane także wyemitowane w badanym 

okresie audycje informacyjne i publicystyczne, w szczególności realizacja 

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

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

zachowanie pluralizmu, bezstronności, wyważenia i niezależności. 

Badana próba obejmowała łącznie 168 godzin nagranego programu.  

 

Metoda 
 

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 1 do umowy 

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

 Strukturę gatunkową programu (Część A) 

Opis zawartości programu (Część B) 

 Opisową ocenę realizacji planów programowych (Część C) 

 Opisową ocenę jakości analizowanego programu (Część D). 

 

Ad. A 

Gatunkowa struktura programu obejmuje podział audycji na kategorie 

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

pomocy tabeli uwzględniającej udział godzinowy i procentowy tych 

kategorii w tygodniowym czasie nadawania (168 godzin programu). 

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

telesprzedaży. 

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

prezentacja udziału godzinowego i procentowego warstwy słownej i 

muzycznej. 

W wypadku analizy programu radia regionalnego w tabeli umieszczony 

został również zakres godzinowy i procentowy udział treści regionalnych w 

badanym tygodniowym czasie nadawania. 

Zobrazowaniu struktury gatunkowej służą w tej części wykresy: 

▪ Udziału procentowego kategorii audycji oraz reklamy, 

autopromocji i telesprzedaży oraz udziału premier w badanej 

tygodniowej próbie.  

▪ Udziału warstwy słownej, muzyki, reklamy i autopromocji. 

▪ Udziału treści regionalnych. 

▪ Wyniki zaprezentowane za pomocą tabeli i wykresów stanowiły 

jeden z elementów uwzględnionych w ocenie realizacji planów 

programowych (Część C).  

 

Ad. B 

Zawartość programu opisana jest w podziale na kategorie i 

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

audycji oznaczonych literami w rozporządzeniu KRRiT z 27 kwietnia 2011 

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

opisana jest poprzez metryczkę i krótką charakterystykę.  

 

Metryczka zawiera: 

▪ Tytuł/nazwa audycji; 

▪ Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 

▪ Średni czas trwania pojedynczego wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

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

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

▪ Informację o obecności lub braku audycji w planie programowym 

na 2017 r. (zgodność z projektowaną tematyką audycji, 

częstotliwością, czasem trwania i porą emisji); 

▪ Krótką charakterystyka audycji: opis zawartości i forma 

realizacji; 

▪ Łączny czas trwania treści dotyczących regionu 

 

Pod opisem każdej z głównych kategorii audycji umieszczona jest 

informacja o łącznym czasie jej trwania i udziale procentowym w badanej 

próbie tygodniowej. 

Dodatkowo, po opisach poszczególnych kategorii audycji znajduje się 

informacja o łącznym czasie trwania i udziale w badanej próbie 

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

Wybrane dwa dni programu (jeden dzień powszedni i jeden dzień 

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

po minucie”). 

Ze względu na zachowanie przejrzystości prezentacji, każdorazowe 

badanie jakościowe dokonywane na próbie audycji informacyjnych i 

publicystycznych przy użyciu narzędzia badawczego opisanego w 

następnym podrozdziale umieszczone zostało bezpośrednio pod metryczką 

badanej audycji. 

 

Ad. C 

Punkt C zawiera opisową ocenę realizacji planów programowych na 

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

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

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

ewentualnie udział poszczególnych warstw przekazu w próbce programu. 

Kategorie przypisane poszczególnym audycjom zawarte w planach 

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

publicystyki, kultury, edukacji rozrywki czy sportu. Nieścisłości pojawiać 

się mogą najczęściej w wypadku audycji informacyjno-publicystycznych, 

bloków programowych, cyklów audycji publicystycznych o tematyce 

kulturalnej lub edukacyjnej, a także różnie rozumianego pojęcia kategorii 

„rozrywka”.  

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

zaplanowane na cały rok wielkości udziału poszczególnych kategorii oraz 

ich składowych nie muszą znaleźć idealnego odzwierciedlenia w badanej 

próbie. Odpowiedzialne za odchylenia mogą być na przykład 

nierównomierności sezonowe ramówek programu. Czynniki te zostały 

uwzględnione w badaniu stopnia wykonania planu programowego. 

W analizie dokonane zostały zarówno oceny odchyleń od założonych 

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

planu uzgodnione pomiędzy KRRiT i nadawcą. 

Osobno sprawdzone zostało wykonanie powinności programowych 

nadawcy w zakresie obecności audycji preferowanych i tam gdzie ma to 

zastosowanie ocena wykonania planu w zakresie obecności treści 

regionalnych w poszczególnych kategoriach audycji. 

 

Ad. D 

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

mają charakter mierzalny a zatem całkowicie wolny od wady 

subiektywizmu. Większość czynników wpływających na jakość ma jednak 

charakter niewymierny, choć możliwy do oszacowania w ocenie 

jakościowej. Ta wieloczynnikowość oceny jakości programu powoduje 

potrzebę konstruowania narzędzi do jak najlepszego ujęcia i zdefiniowania 

podstawowych zmiennych wpływających na jakość programu i 

poszczególnych jego składowych. Zadanie to dotyczy przede wszystkim 

audycji informacyjnych i publicystycznych, które wprost, na mocy zapisów 

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

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

oceny jakości programu jest brak obiektywnego wzorca, mogącego 

stanowić punkt odniesienia w analizie porównawczej. Badania prowadzone 

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

zwykle charakter analiz porównawczych, w których wybrana próba z 

korpusu audycji jednego typu obejmowała kilku nadawców1. Analiza 

programów nadawcy publicznego sprowadzała się najczęściej do badań 

nad zmianą struktury gatunkowej programu2.  

Trudność w skonstruowaniu narzędzia kompleksowej i obiektywnej 

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

punktem odniesienia do analizy jakościowej programu powinien być jakiś 

modelowy zestaw cech składających się na idealny wzór z punktu widzenia 

cech założonych w zasadach pluralizmu, niezależności, bezstronności i 

wyważenia. Taki archetypiczny wzór, idealny model, optymalny fenotyp 

nie istnieje. Analiza jakości programu w zakresie wypełniania przezeń 

misji jest więc przybliżeniem, polegającym na wyodrębnianiu wskaźników, 

możliwych do intersubiektywnego ich wyznaczania lub mierzenia. 

Następnie na przypisaniu tych wskaźników jako jednostek 

operacjonalizujących do czynników (najlepiej uzyskanych w starannej 

analizie czynnikowej), które są zdefiniowane jako elementy zakładanego 

efektu jakości programu. Zleceniodawca wskazał na zestaw czynników do 

oceny jakości audycji informacyjnych i publicystycznych, umożliwiając 

jednocześnie uzupełnienie tych zestawów o własne propozycje. 

Wykonawca korzystając z tej możliwości dodał zarówno nowe elementy 
                                                           
1 Por. badanie Macieja Mrozowskiego i Tatiany Papadiak—Kuligowskiej (Ekspertyza programów 

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

11.02.2016 r.)  
2 Zob. Tomasz Mielczarek, Misja czy komercja – Ewolucja programu Telewizji Polskiej S.A., 
Zeszyty Prasoznawcze, vol. 56, nr 4, Kraków 2013, Tomasz Mielczarek, Telewizja Polska SA w 
latach 1994-1996, Zeszyty Prasoznawcze, nr ¾, Kraków 1996, Maciej Mrozowski, Kultura w telewizji 
publicznej: dylematy misjonarza, Zeszyty Prasoznawcze,  nr 3/4, Kraków 1996. 
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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, Serwis informacyjny – skrót i Wiadomości lokalne a 

także audycje umieszczone w planie finansowo-programowym w kategorii 

Informacja Przy gorącym stole, Skazani na dialog (ocenione 

jakościowo, ze względu na ich 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: W środku dnia, Wywiad z 

chuliganem, Kluczowy temat, Gość programu, Rozmowy przy 

małej czarnej, Pocztówka z plaży, Felieton całkiem niepolityczny.  

 

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 17:33:37 10,45% 16:16:27 9,69% 17:33:37 10,45%     17:33:37 10,45% 0:00:00 0,00% 

PUBLICYSTYKA 14:37:01 8,70% 08:49:15 5,25% 14:44:20 8,77%     14:44:20 8,77% 0:00:00 0,00% 

KULTURA 31:45:23 18,90% 04:20:43 2,59% 09:37:38 5,73% 22:07:45 13,17% 31:45:23 18,90% 0:00:00 0,00% 

EDUKACJA 06:22:30 3,79% 00:52:56 0,53% 05:07:39 3,05% 01:14:51 0,74% 06:22:30 3,79% 0:00:00 0,00% 

SPORT 06:11:23 3,68% 05:20:48 3,18% 06:11:23 3,68%     06:11:23 3,68% 0:00:00 0,00% 

ROZRYWKA 87:08:42 51,87% 01:12:03 0,71% 03:12:35 1,91% 83:56:07 49,96% 87:08:42 51,87% 0:00:00 0,00% 

Ogłoszenia 
nadawcy 0:00:00 0,00%                     

Autopromocja  01:09:36 0,69%                     

Reklama 03:11:48 1,90%                     

Razem  168:00:00 100% 36:52:12 22% 56:27:12 34% 107:18:43 64% 163:45:55 97% 0:00:00 0% 

 

 

Wykres I. Udział procentowy poszczególnych kategorii i innych 

elementów programu (autopromocja, reklama).  
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Wykres II. Udział procentowy słowa, muzyki, reklamy i autopromocji. 

 
 

 

 

Wykres III. Udział procentowy treści regionalnych. 

 

10,45% 

8,71% 

18,90% 

3,79% 

3,68% 

51,87% 

0,69% 1,90% 

Struktura gatunkowa 

Informacja Publicystyka

Kultura Edukacja

Sport Rozrywka

Reklama i telesprzedaż Autopromocja i ogłoszenia nadawcy

33,60% 

63,88% 

1,90% 0,69% 

Udział słowa i muzyki 

Słowo Muzyka Reklama i telesprzedaż Autopromocja i ogłoszenia nadawcy
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21,95% 

2,59% 

75,53% 

Udział treści regionalnych 

Region Reklama i autopromocja Pozostałe
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B. Opis zawartości programu 
 
 
 

INFORMACJA 
  

a)  Informacje prezentujące różnorodność wydarzeń w regionie - tj. dzienniki regionalne, 
regionalna część dzienników ogólnych i inne audycje informacyjne dot. regionu   (z 
wyłączeniem odrębnych serwisów kulturalnych i sportowych) 

 

 
Tytuł/nazwa audycji; Serwis informacyjny 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07.2017: 00:03:07, 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 

11.07.2017: 00:03:18, 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 

12.07.2017: 00:03:07, 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 

13.07.2017: 00:02:49, 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, 21:00:00, 
22:00:00, 23:00:00 

14.07.2017: 00:03:26, 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, 22:00:00, 23:00:00 

15.07.2017: 00:03:21, 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, 
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16:00:00, 17:00:00, 18:00:00, 19:00:00, 
20:00:00, 21:00:00, 22:00:00, 23:00:00 

16.07.2017: 00:03:33, 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, 20:00:00, 21:00:00, 22:00:00, 
23:00:00 

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

Średni czas trwania wydania: 00:04:07 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:04:07 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 08:42:50 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
08:42:50 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

04:36:57 

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. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Najważniejsze informacje z kraju i ze świata, 
ze szczególnym uwzględnieniem wiadomości 
z Wielkopolski. Serwis informacyjny 

 

Ocena jakościowa 

 

Poniedziałek, 10 lipca 2017 

Godzina 06:00:00 
Prowadzący Beata Chmielewska 
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Tematy newsów 

Strażacy opanowali pożar w Londynie na Kamden 
Market; kolejna runda negocjacji pokojowych w 
Genewie w sprawie Syrii (korespondencja 
Wojciecha Cegielskiego); z Gniezna do Taize 
pielgrzymka młodzieży (wypowiedź biskupa 
Polaka); w Gnieźnie rozpoczyna się rewitalizacja 
Doliny Pojednania (wypowiedź urzędników) 

a) Liczba newsów 4, Minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga 
Zrównoważone niepoprawnie (pierwszy news nie 
tak istotny) 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła 
Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 
PR 

m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 87,18% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 07:00:00 
Prowadzący Beata Chmielewska 

Tematy newsów 

Po ewakuacji z powodu niewybuchu w 
Białymstoku mieszkańcy wracają do domów 
(relacja, wypowiedzi wojskowych); sekretarz 
generalny NATO weźmie udział w spotkaniu w 
Kijowie (korespondencja Pawła Buszko); minister 
Rafalska odwiedza Leszno (wypowiedź 
wiceprezydenta Leszna); kibice powitali 
zawodników Lecha Poznań (wypowiedzi kibiców, 
relacja); Rafał Majka mocno potłuczony po 
kraksie na wyścigu. 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga 
Zrównoważone niepoprawnie (pierwszy news nie 
dotyczący regionu) 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
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d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła 
Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 
PR 

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

Godzina 08:00:00 
Prowadzący Beata Chmielewska 

Tematy newsów 

Zderzenie autobusu  z ciężarówką na drodze 12 
w powiecie kaliskim, droga zablokowana 
(wypowiedź policjantki); nawałnice z gradem 
zapowiadane w Wielkopolsce; prezydent Macron 
oddał hołd żołnierzom walczącym o Mosul 
(korespondencja Marka Brzezińskiego); na listę 
UNESCO wpisane zostały Tarnowskie Góry 
(relacja, wypowiedzi świadków wydarzenia); 
kolejka wożąca pasażerów wokół Malty obchodzi 
45-lecie (relacja, wypowiedzi użytkowników i 
obsługujących) 

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, korespondencja zagraniczna 
PR 

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

Godzina 09:00:00 
Prowadzący Beata Chmielewska 

Tematy newsów 

Zderzenie autobusu  z ciężarówką na drodze 12 
w powiecie kaliskim, droga zablokowana (relacja 
własna); kolejna runda negocjacji pokojowych w 
Genewie w sprawie Syrii (korespondencja 
Wojciecha Cegielskiego); z Gniezna do Taize 
pielgrzymka młodzieży (wypowiedź biskupa 
Polaka); poznaniacy malowali krzesła szczęścia 
(wypowiedź organizatorki, uczestników) 

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

l) Własne źródła 
Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 
PR 

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

Godzina 10:00:00 
Prowadzący Beata Chmielewska 

Tematy newsów 

Kontrmanifestacja wobec miesięcznicy 
smoleńskiej (wypowiedź wiceministra kultury, 
posłanki Nowoczesnej); kaliska wytwórnia 
sprzętu przejmuje kolejne wytwórnie w kraju; 
kibice powitali zawodników Lecha Poznań 
(wypowiedzi kibiców, relacja); w Bielsku Białej 
tłumy powitały „malucha” dla Toma Hanksa 
(relacja, wypowiedź mieszkańców i władz 
Bielska)  

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 
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b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne (wypowiedzi dwóch stron) 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 89,74% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 11:00:00 
Prowadzący Beata Chmielewska 

Tematy newsów 

Zderzenie autobusu  z ciężarówką na drodze 12 
w powiecie kaliskim, 10 osób rannych, droga 
odblokowana (wypowiedź rzecznik policji); nie 
będzie referendum w sprawie uchodźców podczas 
sesji miasta (wypowiedź przewodniczącego rady 
miasta); niemieccy politycy wyciągną 
konsekwencje wobec agresywnych 
protestujących anarchistów w Hamburgu 
(korespondencja Waldemara Maszewskiego); 
Radwańska zagra z Kuzniecową w Wimbledonie 
(wypowiedź zawodniczki) 

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

Godzina 12:00:00 
Prowadzący Beata Chmielewska 

Tematy newsów 

W Białymstoku kolejna bomba będzie usuwana 
przez żołnierzy; zderzenie autobusu  z 
ciężarówką na drodze 12 w powiecie kaliskim, 10 
osób rannych, droga odblokowana (wypowiedź 
rzecznika kaliskiego szpitala); synoptycy 
ostrzegają przed silnymi burzami (wypowiedź 
przedstawiciela Biura Prognoz); warszawskie 
obchody miesięcznicy smoleńskiej (relacja); 
opłaty klimatyczne w Zakopanem nielegalne 

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 91,03% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 13:00:00 
Prowadzący Mikołaj Gronet 

Tematy newsów 

Prezydent USA wycofał się z projektu wspólnej z 
Rosją komisji cyberbezpieczeństwa 
(korespondencja Rafała Motriuka); włoski 
minister spraw wewnętrznych przeciwko 
przyjmowaniu wszystkich przybywających 
imigrantów (korespondencja Piotra Kowalczuka); 
dwa remonty mostów w Śremie i we Wronkach 
zostały zakończone (wypowiedź urzędnika z 
Zarządu Dróg); usuwanie azbestu z dachów w 
powiecie gnieźnieńskim (relacja, wypowiedź 
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starosty powiatu oraz dyrektor Wydziału 
Środowiska) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga 
Zrównoważone niepoprawnie (informacje 
zagraniczne nie są pierwszej wagi) 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Proporcja niewłaściwa 
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, korespondencje zagraniczne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 88,46% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 14:00:00 
Prowadzący Mikołaj Gronet 

Tematy newsów 

Z raportu NBP wynika zmniejszenie w 
najbliższych dwóch latach wzrostu PKB (ekspert 
bankowy); emerytalni doradcy działają we 
wszystkich województwach – zapowiedziała w 
Lesznie minister Rafalska (jej wypowiedź); 
krewni ofiar apelują o zachowanie spokoju 
podczas dzisiejszej miesięcznicy smoleńskiej 
(wypowiedź jednego z członków rodziny ofiary); 
małżeństwo koczujące na ulicach Łodzi otrzymają 
mieszkanie „treningowe” a następnie socjalne 
(wypowiedź urzędniczki miasta)  

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Proporcja właściwa 
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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 97,44% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 15:00:00 
Prowadzący Mikołaj Gronet 

Tematy newsów 

W Lesznie min. Rafalska spotkała się z 
mieszkańcami i pracownikami ZUS (relacja); 
większość stron w Parlamencie Europejskim chce 
zachowania praw dla obcokrajowców w Wielkiej 
Brytanii (korespondencja Beaty Płomeckiej z 
Brukseli); Ukraina ma dostosować armię do 
standardów NATO podczas wizyty Jensa 
Stoltenberga (korespondencja Pawła Buszki z 
Kijowa); postrzelenie rowerzysty koło 
Damasławka wyjaśniane przez prokuraturę 
(wypowiedź prokurator) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Proporcja właściwa 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 97,44% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 16:00:00 
Prowadzący Mikołaj Gronet 

Tematy newsów 

Zapowiedź burz i gradu w Wielkopolsce (relacja, 
wypowiedź synoptyka); zmiana nazewnictwa ulic 
na sesji Rady Miasta Poznań (wypowiedź 
wiceprzewodniczącego rady); Kukiz’15 złożył 
ponownie projekt ustawy przywracającej 50% 
kosztów uzyskania przychodu dla twórców 
(wypowiedź posła Kukiz’15); Centrum Badawcze 
powstanie w Grzemisławicach (wypowiedź 
starosty wrzesińskiego, wypowiedź marszałka 
województwa, wypowiedź prezydenta Leszna, 
prezydenta Konina) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Proporcja właściwa 
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, bogata relacja z 
Grzemisławic 

m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 97,44% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 17:00:00 
Prowadzący Mikołaj Gronet 

Tematy newsów 

Nowa opłata paliwowa ma służyć sfinansowaniu 
budowy dróg samorządowych (wypowiedź 
wiceministra infrastruktury); w Jedwabnem 
wspólne modlitwy wyznawców różnych religii 
(wypowiedź naczelnego rabina Polski, wypowiedź 
biskupa, wypowiedź wicemarszałka sejmu, 
wypowiedzi uczestników); po wypadku w Chojnie 
troje rannych w szpitalu 

a) Liczba newsów 3, zbyt mała liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
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d) Proporcja tematów Proporcja właściwa 

e) Zrównoważenie 
Nie zawsze poprawne (wypowiedzi nie wszystkich 
stron) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 87,18% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 18:00:00 
Prowadzący Mikołaj Gronet 

Tematy newsów 

Minister Rafalska wręczyła becikowe 
mieszkańcom Leszna (relacja); zmiana terminu 
posiedzenia sejmu na środę (wypowiedź 
wicemarszałek Kidawy-Błońskiej); koniński BO 
cieszy się zainteresowaniem mieszkańców 
(wypowiedź koordynatorki BO), przykłady 
wniosków; 149 głuchych sportowców będzie 
reprezentować Polskę na Letnich Igrzyskach 
Głuchych (wypowiedź trenera i zawodników, 
relacja PR) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone niepoprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Proporcja właściwa 

e) Zrównoważenie 
Nie poprawne (wypowiedź jednej strony w 
sejmie) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 80,77% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 19:00:00 
Prowadzący Piotr Maciejewski 

Tematy newsów 

Straty po nawałnicy w Wielkopolsce; po wypadku 
w Chojnie troje rannych w szpitalu (wypowiedź 
rzecznik policji); Michał Materla, sportowiec 
podejrzany o udział w grupie zbrojnej nadal w 
areszcie (relacja Radia Szczecin); reforma 
organizacji pomocy społecznej, zagrożenie utratą 
pracy (wypowiedź pracowników, przytoczone 
opinie wiceprezydenta) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone niepoprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Proporcja właściwa 

e) Zrównoważenie 
Nie poprawne (wypowiedź jednej strony, 
przytoczenie stanowiska drugiej) 

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

k) Rzetelność 
Nie zachowana – brak danych o źródłach 
informacji w newsie 1 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 79,49% 
  Niezbyt wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 20:00:00 
Prowadzący Piotr Maciejewski 

Tematy newsów 

Europarlament chce zaostrzenia stanowiska 
wobec Rosji w sprawie Nordstream 2 
(korespondencja Beaty Płomeckiej z Brukseli, 
wypowiedź Jerzego Buzka); min. Rafalska kończy 
wizytę w Lesznie (wypowiedź minister); na 
terenie szpitala w Ostrowie Wlkp kłopoty z 
palącymi papierosy (wypowiedź dyrektora 
szpitala); partia Razem protestuje przeciw 
zmianom nazw ulic (wypowiedź jednego z 
polityków Razem) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone niepoprawnie 
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c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Proporcja właściwa 

e) Zrównoważenie 
Nie poprawne (niezrównoważone wypowiedzi 
jednej strony politycznej) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 82,05% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 21:00:00 
Prowadzący Piotr Maciejewski 

Tematy newsów 

Obchody miesięcznicy smoleńskiej z 
kontrmanifestacja Obywateli RP (fragment 
homilii, cytaty z przemówienia J. Kaczyńskiego), 
lista osób uczestniczących w kontrmanifestacji; 
minister spraw wewnętrznych Niemiec porównał 
awanturników w Hamburgu do ekstremistów i 
terrorystów; finał śledztwa w sprawie 
śmiertelnego postrzelenia rowerzysty (wypowiedź 
prokurator); w najbliższą niedzielę festyn farny 
„Warkocz Magdaleny” (wypowiedź pracownika 
Muzeum Diecezjalnego) 

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

Godzina 22:00:00 
Prowadzący Piotr Maciejewski 

Tematy newsów 

Obchody miesięcznicy smoleńskiej z 
kontrmanifestacja Obywateli RP (fragment 
przemówienia J. Kaczyńskiego), lista osób 
uczestniczących w kontrmanifestacji; emerytalni 
doradcy działają we wszystkich województwach – 
poinformowała w Lesznie minister Rafalska 
(wypowiedź minister); małżeństwo koczujące na 
ulicach Łodzi otrzyma mieszkanie „treningowe” a 
następnie socjalne (wypowiedź urzędniczki 
miasta) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Proporcja właściwa 
e) Zrównoważenie Niepoprawne (wypowiedź jednej strony) 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 82,05% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 23:00:00 
Prowadzący Piotr Maciejewski 

Tematy newsów 

W Centrum Interwencji Kryzysowej spędzi noc 6 
osób z zawalonej w wichurze kamienicy; po 
wypadku w Chojnie troje rannych w szpitalu 
(wypowiedź rzecznik policji); najstarszy syn D. 
Trumpa przyznał się do spotkania z rosyjską 
prawniczką (korespondencja Jana Pachlowskiego 
z USA); Irak wyzwolony z rąk ISIS 
(korespondencja Wojciecha Cegielskiego)  

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
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c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Proporcja właściwa 
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, korespondencje zagraniczne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 97,44% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Wtorek, 11 lipca 2017 

Godzina 06:00:00 
Prowadzący Beata Chmielewska 

Tematy newsów 

Wichury przeszły przez Wielkopolskę, ponad 200 
interwencji, 6 osób musiało być ewakuowanych 
(wypowiedź synoptyka); emerytalni doradcy 
działają we wszystkich województwach – 
poinformowała w Lesznie minister Rafalska 
(wypowiedź minister); GUS opublikuje dane o 
inflacji; Ateny otrzymają kolejną transzę pożyczki 
(korespondencja z Aten Beata Kukiel Wraila); 
najstarszy syn D. Trumpa przyznał się do 
spotkania z rosyjską prawniczką (korespondencja 
Jana Pachlowskiego z USA) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga 
Zrównoważone niepoprawnie (informacje z Aten 
mniej istotne od informacji z USA) 

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, korespondencje zagraniczne 
PR 
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m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 87,18% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 07:00:00 
Prowadzący Beata Chmielewska 

Tematy newsów 

Wichury przeszły przez Wielkopolskę, ponad 200 
interwencji, 6 osób musiało być ewakuowanych; 
barierki między manifestantami podczas 
miesięcznicy smoleńskiej uchroniły przed 
incydentami (relacja, wypowiedź W. 
Cimoszewicza, fragment przemówienia J. 
Kaczyńskiego); spotkanie na temat włoskiej 
propozycji reagowania na napływ imigrantów 
(korespondencja Piotra Kowalczuka); Centrum 
Badawcze powstanie w Grzemisławicach (relacja, 
wypowiedź starosty wrzesińskiego, wypowiedź 
marszałka województwa, wypowiedź prezydenta 
Leszna, prezydenta Konina, szefa MPK w 
Gnieźnie) 

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

l) Własne źródła 
Własne i agencyjne, korespondencje zagraniczne 
PR 

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

Godzina 08:00:00 
Prowadzący Beata Chmielewska 
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Tematy newsów 

Po wypadku w Chojnie troje rannych w szpitalu 
(wypowiedź rzecznik policji); Michał Materla, 
sportowiec podejrzany o udział w grupie zbrojnej 
nadal w areszcie (relacja Radia Szczecin); 
minister Rafalska wręczyła becikowe 
mieszkańcom Leszna (wypowiedź minister, 
rodziców); przedstawiciele NRL domagają się 
wprowadzenia przymusu szczepienia dzieci w 
szkołach i przedszkolach (wypowiedź 
przedstawiciela Naczelnej Rady lekarskiej) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Niepoprawne (wypowiedź niezrównoważona) 
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, relacja z Radia Szczecin 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 82,05% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 08:00:00 
Prowadzący Beata Chmielewska 

Tematy newsów 

Po wypadku w Chojnie troje rannych w szpitalu 
(wypowiedź rzecznik policji); Michał Materla, 
sportowiec podejrzany o udział w grupie zbrojnej 
nadal w areszcie (relacja Radia Szczecin); 
minister Rafalska wręczyła becikowe 
mieszkańcom Leszna (wypowiedź minister, 
rodziców); przedstawiciele NRL domagają się 
wprowadzenia przymusu szczepienia dzieci w 
szkołach i przedszkolach (wypowiedź 
przedstawiciela Naczelnej Rady lekarskiej) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Niepoprawne (wypowiedź niezrównoważona) 



40 
 

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, relacja z Radia Szczecin 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 82,05% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 09:00:00 
Prowadzący Beata Chmielewska 

Tematy newsów 

Ponad tysiąc interwencji straży pożarnej po 
wichurach i burzach (wypowiedź strażaka); 
zmiana nazewnictwa ulic na sesji Rady Miasta 
Poznań (wypowiedź wiceprzewodniczącego rady), 
partia Razem protestuje przeciw zmianom nazw 
ulic (wypowiedź jednego z polityków Razem); 
emerytalni doradcy działają we wszystkich 
województwach – potwierdziła w Lesznie minister 
Rafalska (jej wypowiedź); w Londynie szczyt 
poświęcony bezpiecznemu planowaniu rodziny 
(korespondencja Rafała Motriuka z Londynu) 

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

Godzina 10:00:00 
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Prowadzący Beata Chmielewska 

Tematy newsów 

Ponad tysiąc interwencji straży pożarnej po 
wichurach i burzach (zaczęty temat – 
omyłkowo); ostatni dzień zawieszenia strefy 
Schengen, wzmożone kontrole (wypowiedź 
celnika); ministrowie finansów UE mają podpisać 
porozumienie z Ukrainą; kolejny piłkarz z Polski 
w lidze włoskiej; Poznań chce utworzyć Centrum 
Usług Wspólnych (wypowiedź pracowników 
zagrożonych zwolnieniem, cytowany 
wiceprezydent)  

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, błąd w materiale 1 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Niepoprawna, pomylone nagrania do materiału 1 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 64,10% 
  Niski współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 11:00:00 
Prowadzący Beata Chmielewska 

Tematy newsów 

Do popołudnia wielkopolanie powinni mieć prąd 
po burzach (informacja z Energii Operator); 
Polacy są pośród zatrzymanych w zamieszkach w 
Hamburgu; po obchodach miesięcznicy 
smoleńskiej skierowane zostały zgłoszenia do 
prokuratury; Ministerstwo Rozwoju przedstawi 
wykorzystanie środków unijnych; koniński Budżet 
Obywatelski cieszy się powodzeniem (wypowiedź 
koordynatorki)  

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Niepoprawne (wymienione nazwiska uczestników 
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jedynie kontrmanifestacji) 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 84,62% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 12:00:00 
Prowadzący Beata Chmielewska 

Tematy newsów 

Wypadek w Serbii autokaru z dziećmi, nie żyje 
jedna osoba; budynek w Kaliszu z zapadniętym 
po burzy dachem nie nadaje się do użytkowania 
(relacja własna); zmiana nazewnictwa ulic na 
sesji Rady Miasta Poznań (relacja z posiedzenia 
rady); Donald Trump odwiedzi Wielką Brytanię 
później (korespondencja Adama Dąbrowskiego z 
Londynu) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 93,59% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 13:00:00 
Prowadzący Mikołaj Gronet 
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Tematy newsów 

Wypadek w Serbii autokaru z dziećmi, nie żyje 
kierowca (relacja, wypowiedź rzecznika biura 
turystycznego); w powiecie ostrowskim straż 
usuwa skutki nawałnic (wypowiedź 
przedstawicielki straży); Narodowy Dzień Pamięci 
Ludobójstwa na Kresach (wypowiedź autorki 
książek na temat historii ludobójstwa na 
Wołyniu); sesja UNESCO w Krakowie zakończyła 
się sukcesem (wypowiedź jednego z 
organizatorów) 

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

d) Proporcja tematów 
Właściwa proporcja (rozbudowany gorący news 
pierwszy) 

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 89,74% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 14:00:00 
Prowadzący Mikołaj Gronet 

Tematy newsów 

Wypadek w Serbii autokaru z dziećmi, nie żyje 
kierowca (relacja, wypowiedź rzecznika biura 
turystycznego); UE podpisze umowę 
stowarzyszeniową z Ukrainą (korespondencja 
Beaty Płomeckiej z Brukseli); ponad 50 dzieci z 
Białorusi znalazło schronienie w POSiR po awarii 
ich autokaru; wyłudzenie na chore dziecko od 
znanych osób przedmiotem badania w 
ministerstwie ds. zabezpieczenia społecznego 
(wypowiedź wiceministra) 

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

Godzina 15:00:00 
Prowadzący Mikołaj Gronet 

Tematy newsów 

Zniszczenia upraw spowodowane gradem w 
gminie Bojanowo (wypowiedzi rolników); 
wypadek autokaru z dziećmi w Serbii, nie żyje 
kierowca (wypowiedź rzecznika biura 
turystycznego); w Warszawie obchody 
Narodowego Dnia Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu 
(relacja, wypowiedź min. Macierewicza, fragment 
listu od prezydenta Dudy, wypowiedź 
uczestniczki); cztery mieszkania dla rodzin, które 
w Kaliszu straciły w nawałnicy budynek 
(wypowiedź wiceprezydent Kalisza) 

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

e) Zrównoważenie 
Poprawne (wypowiedzi polityków jednej strony 
ale bez politycznego kontekstu) 

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 16:00:00 
Prowadzący Mikołaj Gronet 

Tematy newsów 

Wypadek autokaru z dziećmi w Serbii, nie żyje 
kierowca, cztery osoby przebywają w szpitalu 
(wypowiedź właściciela biura turystycznego); po 
półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową 
(wypowiedź ministerstwa finansów); mniejsze 
dworce PKP zostaną zmodernizowane, trwają 
konsultacje (relacja, wypowiedzi podróżnych i 
mieszkańców); dwóch piłkarzy z Lecha Poznań 
odchodzi do klubów zagranicznych 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 93,59% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 17:00:00 
Prowadzący Mikołaj Gronet 

Tematy newsów 

Eksplozja butli z gazem w Sierakowie, dwoje 
rannych (wypowiedź policjanta); wypadek 
autokaru z dziećmi w Serbii, nie żyje kierowca, 
cztery osoby przebywają w szpitalu (relacja, 
wypowiedź właściciela biura turystycznego, 
wypowiedź rzeczniczki biura); dane z GUS na 
temat demografii w Polsce (wypowiedź 
psychologa); małżeństwo koczujące na ulicach 
Łodzi otrzymają mieszkanie „treningowe” a 
następnie socjalne (wypowiedź przedstawicielki 
stowarzyszenia Barka) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
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d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie 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 18:00:10 
Prowadzący Mikołaj Gronet 

Tematy newsów 

W Czerwonaku obchody Narodowego Dnia Ofiar 
Ludobójstwa na Wołyniu (relacja); niemieccy 
politycy analizują metody przeciwdziałania 
ekstremistom z lewicy (korespondencja 
Waldemara Maszewskiego z Berlina); mężczyzna 
znęcający się nad psem zostanie pociągnięty do 
odpowiedzialności (wypowiedź opiekuna psa); 
poznańscy radni zablokowali możliwość budowy 
na działkach chronionych ekologicznie 
(wypowiedź radnego) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 
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 Piotr Maciejewski 

Tematy newsów 

Kontrowersje między policją a Obywatelami RP 
(relacja, wypowiedź przedstawiciela Obywateli 
RP, wypowiedź rzecznika komendy policji, 
wypowiedź organizatora miesięcznicy); 
zniszczenia upraw spowodowane gradem w 
gminie Bojanowo (wypowiedzi rolników); Anna 
German będzie miała swoją ulicę w Poznaniu 
(wypowiedź radnego inicjatora), inne decyzje w 
nazewnictwie ulic; powstanie Narodowy Instytut 
Polskiego Dziedzictwa Kulturowego Zagranicą 
(wypowiedź wiceminister kultury) 

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

e) Zrównoważenie 
Poprawne (racje trzech stron przekazane 
proporcjonalnie) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 89,74% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 20:00:00 
Prowadzący Piotr Maciejewski 

Tematy newsów 

Jutro dotrą do Wielkopolski uczestnicy wypadku 
w Serbii; w Gdańsku prezydent złożył kwiaty 
ofiarom Wołynia; w Czerwonaku obchody 
Narodowego Dnia Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu; 
Kolscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który na 
swojej posesji przechowywał zdemontowane auta 
z kradzieży 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
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e) Zrównoważenie Poprawne  
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie 
W ostatnim przekazie niepotrzebne słowo 
nacechowane „odsiadka” 

k) Rzetelność 
Nie zachowana (dziennikarz nie przeczytał nazwy 
miejsca obchodów – news nr 2 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 76,92% 
  Niezbyt wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 21:00:00 
Prowadzący Piotr Maciejewski 

Tematy newsów 

Najstarszy syn D. Trumpa podejrzewany o 
spotkania z rosyjskim prokuratorem; Komisja 
Europejska zamierza postawić sprawę wycinki 
lasów w Polsce przed Trybunałem 
Sprawiedliwości; kierowca TIR-a, który 
spowodował wczoraj wypadek w Chojnie, usłyszał 
zarzuty; poznańscy radni zgodzili się na 
powstanie wypożyczalni samochodów (cytat z 
wiceprezydenta) 

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

l) Własne źródła 
Własne i agencyjne, brak jakichkolwiek nagrań i 
relacji 

m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 89,74% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 22:00:00 
Prowadzący Piotr Maciejewski 

Tematy newsów 

Jutro dotrą do Wielkopolski uczestnicy wypadku 
w Serbii (wypowiedź rzeczniczki biura); 
poznańscy radni zgodzili się na powstanie 
wypożyczalni samochodów (wypowiedź 
wiceprezydenta); na Czerwonaku obchody 
Narodowego Dnia Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu 
(relacja, wypowiedzi uczestników, wójta gminy); 
małżeństwo koczujące na ulicach Łodzi otrzymają 
mieszkanie „treningowe” a następnie socjalne 
(wypowiedź małżeństwa) 

a) Liczba newsów 3, mała liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne  
f) Równowaga czasowa Nie zachowana (rozwlekłe omówienie tematu 2) 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 80,77% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 23:00:00 
Prowadzący Piotr Maciejewski 

Tematy newsów 

Jutro dotrą do Wielkopolski pierwsi uczestnicy 
wypadku w Serbii (wypowiedź ambasadora w 
Serbii); kierowca TIR-a, który spowodował 
wczoraj wypadek w Chojnie, usłyszał zarzuty; 
Anna German będzie miała swoją ulicę w 
Poznaniu (wypowiedź radnego inicjatora), inne 
decyzje w nazewnictwie ulic; Kolscy policjanci 
zatrzymali mężczyznę, który na swojej posesji 
przechowywał zdemontowane auta z kradzieży 
(wypowiedź prokuratora); ksiądz Henryk Nowak 
przestanie być ekonomem kurii archidiecezji 
poznańskiej 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
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b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne  
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 92,31% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Środa, 12 lipca 2017 

Godzina 06:00:00 
Prowadzący Beata Chmielewska 

Tematy newsów 

Docierają do Wielkopolski pierwsi uczestnicy 
wypadku w Serbii, kierowca został zatrzymany 
na 48 godzin; na Czerwonaku obchody 
Narodowego Dnia Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu 
(relacja, wypowiedzi uczestników); rosyjskie 
media piszą krytycznie o ustawie sankcjonującej 
likwidację pomników post-sowieckich 
(korespondencja Macieja Jastrzębskiego); 
dobiega końca sesja UNESCO w Krakowie 
(wypowiedź jednego z organizatorów, prof. Jacka 
Purchli)  

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne  
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 
m) Jakość techniczna Poprawna 
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n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 97,44% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 07:00:00 
Prowadzący Beata Chmielewska 

Tematy newsów 

Wypadek za Radomskiem (flesz); docierają do 
Wielkopolski pierwsi uczestnicy wypadku w Serbii 
(wypowiedź ambasadora w Serbii); zniszczenia 
upraw spowodowane gradem w gminie Bojanowo 
(relacja, wypowiedzi rolników); Komisja 
Europejska zamierza postawić sprawę wycinki 
lasów w Polsce przed Trybunałem 
Sprawiedliwości (korespondencja Beaty 
Płomeckiej z Brukseli); pierwsze czytanie 
projektu ustawy w sejmie - nowa opłata 
paliwowa ma służyć sfinansowaniu budowy dróg 
samorządowych (wypowiedź prezesa PSL, 
wypowiedź senatora PiS) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne (przedstawione stanowiska stron) 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 89,74% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 08:00:00 
Prowadzący Beata Chmielewska 

Tematy newsów 

Wypadek za Radomskiem (flesz); docierają do 
Wielkopolski pierwsi uczestnicy wypadku w Serbii 
(wypowiedź rzecznik biura podróży); wyłudzenie 
na chore dziecko od znanych osób przedmiotem 
badania w prokuraturze wrocławskiej (relacja, 
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wypowiedź prokurator, wiceministra rodziny); 
wotum nieufności wobec ministra rolnictwa na 
wniosek PSL (wypowiedź prezesa PSL, ministra 
rolnictwa) 

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

Godzina 09:00:00 
Prowadzący Beata Chmielewska 

Tematy newsów 

Docierają do Wielkopolski pierwsi uczestnicy 
wypadku w Serbii, zatrzymany kierowca autokaru 
(wypowiedź rzecznik biura podróży); poznańscy 
radni zablokowali możliwość budowy na działkach 
chronionych ekologicznie (wypowiedź właściciela 
działki, wypowiedź radnego); w sanktuarium 
ogólnopolska pielgrzymka represjonowanych 
górników w Licheniu; na Czerwonaku odbyły się 
obchody Narodowego Dnia Ofiar Ludobójstwa na 
Wołyniu (relacja, wypowiedzi uczestników); w 
siedzibie Frontexu dyskusja o możliwości pomocy 
dla operacji Tryton prowadzonej we Włoszech 

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 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 10:00:00 
Prowadzący Beata Chmielewska 

Tematy newsów 

Wybudowana obwodnica Ostrowa jako fragment 
drogi ekspresowej (relacja); pierwsze czytanie 
projektu ustawy w sejmie - nowa opłata 
paliwowa ma służyć sfinansowaniu budowy dróg 
samorządowych (relacja, wypowiedź posła PiS, 
posła z Ruchu Kukiz’15); utrudnienia na 
lotniskach francuskich; opiekunowie 
niepełnosprawnych mogą brać udział w 
szkoleniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
(wypowiedź organizatorki) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne (wypowiedzi rządzących i opozycji) 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 89,74% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 11:00:00 
Prowadzący Beata Chmielewska 

Tematy newsów 

Zmarł Lech Morawski, sędzia Trybunału 
Konstytucyjnego (wspomnienie sędzi); zginął 
mężczyzna przygnieciony przez koparkę; 
wybudowana obwodnica Ostrowa jako fragment 
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drogi ekspresowej (wypowiedź przedstawiciela 
Głównego Zarządu Dróg); wędliniarze z 
Wielkopolski chcą certyfikacji kiełbasy białej 
parzonej (przedstawiciel Izby Rzemieślniczej); w 
Lesznie powstanie targ kieszonkowy (wypowiedź 
projektantki, wypowiedź dyrektora szkoły)  

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

e) Zrównoważenie 
Niepoprawne (wspomnienie zmarłego z 
elementami politycznymi) 

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 12:00:00 
Prowadzący Beata Chmielewska 

Tematy newsów 

Polak z zarzutami aresztowany w Hamburgu; 
polski kierowca aresztowany w Serbii po 
wypadku autokaru, pasażerowie wracają do 
kraju; otwarcie obwodnicy Ostrowa jako 
fragmentu drogi ekspresowej (relacja); wotum 
nieufności wobec ministra rolnictwa na wniosek 
PSL (wypowiedź posłanki PO, ministra rolnictwa); 
proces byłego posła oskarżonego o wyłudzenia z 
lat 70. 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne (wypowiedzi dwóch stron) 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
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j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność 

Nie zachowana – brak informacji o 
przynależności partyjnej byłego posła (news 
ostatni) 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 82,05% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 13:00:00 
Prowadzący Piotr Jaśkowiak 

Tematy newsów 

Gorąca debata nad ustawa wprowadzającą opłatę 
paliwową (wypowiedź posła PiS, wypowiedź 
przewodniczącego Schetyny – PO); w Słupcy 
dziecko uwięzione w samochodzie (flesz); 
otwarcie obwodnicy Ostrowa jako fragmentu 
drogi ekspresowej; UE nie odbierze Polsce 
pracowników z Ukrainy, jak wynika z badań 
(wypowiedź przedstawiciela Stowarzyszenia 
Pracodawców) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne (wypowiedzi dwóch stron) 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana  
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 89,74% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 14:00:00 
Prowadzący Piotr Jaśkowiak 

Tematy newsów 

Utonął mężczyzna w powiecie koniński w 
Łuszczawie (flesz); w Kostrzynie ewakuowane 
osoby po uszkodzeniu rury gazowej (flesz); 



56 
 

gorąca debata nad ustawą wprowadzającą opłatę 
paliwową (wypowiedź przedstawiciela partii 
Wolność, wypowiedź posła PiS); proces byłego 
posła PiS oskarżonego o wyłudzenia z lat 70. 
(relacja, wypowiedź prokurator, wypowiedź 
byłego posła); Lech Wałęsa wyszedł ze szpitala 
kardiologicznego (wypowiedź ordynatora); 
dobiega końca sesja UNESCO w Krakowie 

a) Liczba newsów 
6, duża, poprawna liczba (dwie wiadomości 
fleszowe) 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne (wypowiedzi dwóch stron) 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana  
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 92,31% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 15:00:00 
Prowadzący Piotr Jaśkowiak 

Tematy newsów 

W Kostrzynie ewakuowane osoby po uszkodzeniu 
rury gazowej (relacja); otwarcie obwodnicy 
Ostrowa jako fragmentu drogi ekspresowej 
(wypowiedź użytkowników); pasażerowie 
autokaru w Serbii wyszli ze szpitala (relacja 
dziennikarza TVP); manewry obrony 
przeciwlotniczej NATO na terenie Litwy, Czech i 
Rumunii (korespondencja Kamila Zalewskiego z 
Wilna) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba  
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
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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 97,44% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 16:00:00 
Prowadzący Piotr Jaśkowiak 

Tematy newsów 

Gorąca debata nad ustawą wprowadzającą opłatę 
paliwową (relacja, wypowiedź posła PiS, 
wypowiedź szefa PO, wypowiedź szefa 
Nowoczesnej); kolejny autobus ostrzelany z 
wiatrówki w Poznaniu (wypowiedź policjanta); 
piłkarze Lecha w Norwegii zagrają w 
kwalifikacjach Ligi Europejskiej (relacja); 
samorząd Bojanowa pomoże rolnikom 
poszkodowanym przez grad w Kawczu 
(wypowiedź burmistrza Bojanowa) 

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

l) Własne źródła 
Własne i agencyjne, własna korespondencja 
zagraniczna 

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

Godzina 17:00:00 
Prowadzący Piotr Jaśkowiak 
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Tematy newsów 

Sejm przyjął ustawę o KRS (flesz); prezydent 
może zawetować ustawę o RIO przegłosowaną w 
sejmie; wyniki kontroli sanepidu w Szpitalu 
Wojewódzkim w Poznaniu (wypowiedź rzecznik 
stacji sanepidu); ostrowska radna odpowie za 
przywłaszczenie mienia (wypowiedź rzecznika 
prokuratury w Ostrowie); Uniwersytet 
Wrocławski apeluje o poważne zdjęcia 
kandydatów na studia (wypowiedź 
przedstawicielki uczelni) 

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 Elementy infotainment w ostatnim newsie 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana  
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 97,44% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 18:00:00 
Prowadzący Piotr Jaśkowiak 

Tematy newsów 

Sejm przegłosował ustawę o KRS (wypowiedź 
poseł Lubnauer, wypowiedź min. Ziobry); 
belgijski dziennik „Le Soir” wycofuje się ze 
sformułowania „polskie obozy” po interwencji 
polskiej ambasady (korespondencja Beaty 
Płomeckiej); przyczyny śmierci kierowcy 
ciężarówki wyjaśnia policja (wypowiedź 
policjantki); nieczynną parowozownię można 
zwiedzać w czasie wakacji (relacja, wypowiedzi 
gospodarza miejsca)  

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba  
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne (wypowiedzi obu stron) 
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f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana  
l) Własne źródła Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 92,31% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 19:00:00 
Prowadzący Mikołaj Gronet 

Tematy newsów 

Sejm przegłosował ustawę o KRS i ustroju sądów 
powszechnych (relacja); prezydent Francji 
potwierdził w Trieście, że Francja nie przejmie 
uchodźców ekonomicznych z Włoch 
(korespondencja Piotra Kowalczuka); w powiecie 
rawickim można zapłacić za usługi przy pomocy 
smartfona (wypowiedź starosty); do końca lipca 
w Murowanej Goślinie funkcjonuje tematyczny 
park historyczny (wypowiedź pracownika parku) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba  
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana  
l) Własne źródła Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 97,44% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 19:59:50 
Prowadzący Mikołaj Gronet 
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Tematy newsów 

Pasażerowie autokaru, który uległ wypadkowi w 
Serbii, wracają do kraju; sejm nie poparł 
wniosków opozycji o odrzucenie projektu ustawy 
o opłacie drogowej; kibice Kolejarza Rawicz 
przepraszają za swoje zachowanie podczas 
meczu; Polki prowadzą podczas mistrzostw 
żeglarskich 

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

Nie zachowana (chaotyczny przekaz, brak 
jakichkolwiek nagrań, serwis w całości 
przeczytany) 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 70,51% 
  Niezbyt wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 20:59:50 
Prowadzący Mikołaj Gronet 

Tematy newsów 

Prezydent zawetował ustawę o RIO; w Kostrzynie 
ewakuowane osoby po uszkodzeniu rury 
gazowej; wyniki kontroli sanepidu w Szpitalu 
Wojewódzkim w Poznaniu; firmy internetowe 
protestują przeciwko zróżnicowaniu prędkości 
przesyłania sygnału 

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

Nie zachowana (chaotyczny przekaz, brak 
jakichkolwiek nagrań, serwis w całości 
przeczytany) 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 70,51% 
  Niezbyt wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 22:00:00 
Prowadzący Mikołaj Gronet 

Tematy newsów 

Pasażerowie autokaru, który uległ wypadkowi w 
Serbii, wrócili do Poznania (relacja z dworca); 
sejm nie poparł wniosków opozycji o odrzucenie 
projektu ustawy o opłacie drogowej (relacja, 
wypowiedź premier Szydło, wypowiedź posła 
Neumanna z PO); kaliszanie składają wnioski na 
odnawialne źródła energii (wypowiedź głównego 
energetyka miasta); firmy internetowe protestują 
przeciwko zróżnicowaniu prędkości przesyłania 
sygnału (korespondencja Rafała Motriuka) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba  
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 92,31% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 23:00:00 
Prowadzący Mikołaj Gronet 

Tematy newsów 

W Kostrzynie ewakuowane osoby po uszkodzeniu 
rury gazowej (relacja); pierwsze w Polsce 
Centrum Wsparcia Rzemiosła powstało w 
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Poznaniu (wypowiedź z Zarządu Województwa); 
unikatowe znalezisko z początku XIX wieku w 
Budzistowie (wypowiedź przedstawiciela 
muzeum); zespół Lecha Poznań gra w turze 
eliminacyjnej Ligi Europejskiej (wypowiedź 
kibiców) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba  
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 92,31% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Czwartek, 13 lipca 2017 

Godzina 06:00:00 
Prowadzący Beata Chmielewska 

Tematy newsów 

Otwarcie obwodnicy Ostrowa jako fragmentu 
drogi ekspresowej (relacja, wypowiedź min. 
Dery); samorząd Bojanowa pomoże rolnikom 
poszkodowanym przez grad w Kawczu 
(wypowiedź burmistrza Bojanowa); sejmowa 
podkomisja zajmie się propozycją dekomunizacji 
służby zagranicznej (relacja, wypowiedź J. 
Kaczyńskiego); rok od objęcia rządu w Wielkiej 
Brytanii przez Therese May (korespondencja 
Adama Dąbrowskiego z Londynu) 

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

e) Zrównoważenie 
Niepoprawne (brak wypowiedzi przeciwnej 
strony) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 
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g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 80,77% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 07:00:00 
Prowadzący Beata Chmielewska 

Tematy newsów 

Prezydent zawetował ustawę o RIO; sejm 
przegłosował ustawę o KRS i ustroju sądów 
powszechnych (relacja, wypowiedź 
wnioskodawcy, krytyka posła Brejzy); 
pasażerowie autokaru, który uległ wypadkowi w 
Serbii, wrócili do Poznania (relacja z dworca); 
otwarcie obwodnicy Ostrowa jako fragmentu 
drogi ekspresowej (relacja, wypowiedź 
kierowców i mieszkańców); zespół Lecha Poznań 
gra w turze eliminacyjnej Ligi Europejskiej 
(wypowiedź kibiców) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba  
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne (wypowiedź przeciwnej strony) 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 87,18% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 08:00:00 
Prowadzący Beata Chmielewska 
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Tematy newsów 

Podkomisje sejmowe poparły projekt ustawy o 
opłacie drogowej (relacja, wypowiedź premier 
Szydło, wypowiedź posła Neumanna z PO, 
wypowiedź prezesa PSL); Komisja Europejska 
zamierza postawić sprawę wycinki lasów w Polsce 
przed Trybunałem Sprawiedliwości 
(korespondencja Beaty Płomeckiej z Brukseli); 
kolejny autobus ostrzelany z wiatrówki w 
Poznaniu (wypowiedź policjanta); władze 
Jarocina zleciły oprysk przeciw komarom i 
kleszczom przed festiwalem (wypowiedź 
wiceburmistrza)  

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba  
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne (wypowiedzi wielu stron) 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 89,74% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 09:00:00 
Prowadzący Beata Chmielewska 

Tematy newsów 

Poselski projekt PiS ustawy o Sądzie Najwyższym 
w sejmie; wchodzi w życie obowiązek zgłaszania 
przestępstw wobec dzieci (wypowiedź rzecznika 
praw dziecka); w powiecie poznańskim brakuje 
wykwalifikowanych rzemieślników, pierwsze w 
Polsce Centrum Wsparcia Rzemiosła powstało w 
Poznaniu (wypowiedź z Zarządu Województwa); 
otwarcie obwodnicy Ostrowa jako fragmentu 
drogi ekspresowej (wypowiedź min. Dery); jutro 
przypada święto narodowe Francji 
(korespondencja z Paryża Marka Brzezińskiego) 

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

Godzina 10:00:00 
Prowadzący Beata Chmielewska 

Tematy newsów 

Sejmowa podkomisja zajmie się propozycją 
dekomunizacji służby zagranicznej (relacja, 
wypowiedź J. Kaczyńskiego); rok od objęcia 
rządu w Wielkiej Brytanii przez Therese May 
(korespondencja Adama Dąbrowskiego z 
Londynu); cenne przedmioty wykopane na placu 
Kolegiackim w Poznaniu (wypowiedź 
archeologa); zespół Lecha Poznań gra w turze 
eliminacyjnej Ligi Europejskiej (wypowiedź 
kibiców) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba  
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Niepoprawne (wypowiedź jednej strony) 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 82,05% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 11:00:00 
Prowadzący Beata Chmielewska 

Tematy newsów 

Zablokowane pasy na drogach poznańskich 
(relacja dziennikarza); prezydent zawetował 
ustawę o RIO (wypowiedź min. Dery, wypowiedź 
wiceprzewodniczącego klubu parlamentarnego 
PiS); Aleksander Doba na półmetku swojej 
trzeciej podróży dookoła świata (relacja 
dziennikarza Radia Szczecin); nietypowa siedziba 
urzędu w Ślesinie (relacja, wypowiedź 
burmistrza) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba  
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Niepoprawne (wypowiedź tylko jednej strony) 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne, relacja z Radia Szczecin 

m) Jakość techniczna 
Niepoprawna (zła jakość relacji w newsie 
ostatnim) 

n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 74,36% 
  Niezbyt wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 12:00:00 
Prowadzący Beata Chmielewska 

Tematy newsów 

Prokuratorskie postępowanie w sprawie wypadku 
autokaru w Serbii (wypowiedź rzecznik 
prokuratury, wypowiedź wysłannika TVP z 
Suboticy); płoną lasy na Sycylii (korespondencja 
Piotra Kowalczuka z Rzymu); rozpoczęły się 
obrady Komisji Reprywatyzacyjnej w Warszawie; 
piłkarze Lecha w Norwegii zagrają w 
kwalifikacjach Ligi Europejskiej (relacja) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba  
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
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d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie 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, relacja z TVP 
m) Jakość techniczna Poprawna  
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 97,44% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 13:00:00 
Prowadzący Beata Chmielewska 

Tematy newsów 

Posłowie PiS składają projekt reformy SN, Sąd 
Najwyższy jest przeciwny reformie (relacja, 
wypowiedź sędziego SN, wiceministra z resortu 
sprawiedliwości); prezydenta Jaśkowiaka 
krytykuje potencjalny kandydat na prezydenta 
Poznania z ramienia PiS Tadeusz Zysk (jego 
wypowiedź); samotni seniorzy z Poznania mogą 
korzystać z bezpłatnej całodobowej pomocy 
(relacja, wypowiedź przedstawicielki 
Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy, ekspertki 
ds. teleopieki); sąd w Moskwie skazał na 20 lat 
więzienia zabójcę Borysa Niemcowa 
(korespondencja z Moskwy Włodzimierza Paca) 

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

e) Zrównoważenie 
Niepoprawne (w drugim newsie 
niezrównoważona wypowiedź) 

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

Godzina 14:00:00 
Prowadzący Piotr Jaśkowiak 

Tematy newsów 

Tragiczny wypadek śmiertelny na drodze z 
Leszna do Rawicza; kierowca autokaru po 
wypadku w Serbii nadal w areszcie 
(korespondencja); prezydent Warszawy nie 
stawiła się na posiedzeniu Komisji 
Reprywatyzacyjnej (relacja, wypowiedzi 
prezydent i jednego ze świadków); piłkarze 
Lecha w Norwegii zagrają w kwalifikacjach Ligi 
Europejskiej (relacja, wypowiedź trenera) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba  
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne (zrównoważone wypowiedzi stron) 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna  
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 89,74% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 15:00:00 
Prowadzący Piotr Jaśkowiak 

Tematy newsów 

KE zajmie się zmianami w ustawodawstwie 
dotyczącym KRS; kary grzywny za blokowanie 
wjazdu na Wawel w grudniu (relacja, wypowiedź 
prokurator); większe pieniądze są potrzebna na 
remonty dróg, rozpoczęta dyskusja nad nową 
ustawą w sejmie (relacja, wypowiedź premier 
Szydło, wypowiedź przedstawiciela samorządu); 
Inicjatywa Pracownicza przypomina firmie 
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Amazon o przestrzeganie przepisów pracy 
(wypowiedź przedstawiciela Inicjatywy 
Pracowniczej) 

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

e) Zrównoważenie 
Niepoprawne (niezrównoważone wypowiedzi 
stron) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Nie zachowana (niejasny przekaz nr 4) 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna  
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 76,92% 
  Niezbyt wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 16:00:00 
Prowadzący Piotr Jaśkowiak 

Tematy newsów 

PiS chce wygasić kadencje sądów SN (wypowiedź 
europosła Ryszarda Czarneckiego, opinia prezesa 
PSL); kolejny autobus ostrzelany z wiatrówki w 
Poznaniu (wypowiedź policjanta); w Kościanie 
największa inwestycja komunalna – 
modernizacja oczyszczalni ścieków (relacja); 
wyniki kontroli taboru kolejowego przez NIK 
(wypowiedź prezesa NIK) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba  
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne (zrównoważone wypowiedzi stron) 
f) Równowaga czasowa Nie zachowana (rozwlekły i suchy przekaz nr 3) 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
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m) Jakość techniczna Poprawna  
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 78,21% 
  Niezbyt wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 17:00:00 
Prowadzący Piotr Jaśkowiak 

Tematy newsów 

Pierwsza prezes SN przeciwna reformie Sądu 
Najwyższego (wypowiedź sędzi Gersdorf, 
wypowiedź senatora PiS); zabójca pracownika 
PKS stanie przed sądem (wypowiedź rzecznika 
prokuratury); mijają 2 tygodnie od przejęcia 
opieki nad dwoma cmentarzami (wypowiedź 
prezydenta miasta); nie żyje Liu Xiaobo, laureat 
nagrody Nobla 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba  

b) Ranga/Waga 
Zrównoważone niepoprawnie – nieistotny i nie 
mający cech aktualności news nr 3 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie 
Niepoprawne (niezrównoważone wypowiedzi 
stron) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna  
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 73,08% 
  Niezbyt wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 18:00:00 
Prowadzący Piotr Jaśkowiak 

Tematy newsów 

Pożar w Wysocku Małym w trakcie gaszenia; 
Grzegorz Majewski po przesłuchaniu w Komisji 
Reprywatyzacyjnej (relacja, wypowiedź 
świadka); prezydent Trump rozpoczął dwudniową 
wizytę we Francji (korespondencja Marka 
Brzezińskiego z Paryża); w Wielkopolsce 
powstaną kolejne bezpieczne drogi lokalne z 
budżetu państwa (relacja, wypowiedź 
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przedstawiciela urzędu, wypowiedź 
wicewojewody, wypowiedź burmistrza 
Międzychodu, wypowiedź starosty poznańskiego)  

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba  
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne  
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 
m) Jakość techniczna Poprawna  
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 93,59% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Brak serwisu o 19 i 20 z powodu transmisji sportowej 

 

Godzina 21:00:00 
Prowadzący Piotr Maciejewski 

Tematy newsów 

Moskwa poinformowała NATO o planowanych 
ćwiczeniach Zapad; Dziesiąte Przykazanie 
Demokracji – protest KOD-u na Placu Wolności w 
Poznaniu; dzieci z powiatu poznańskiego zostaną 
zaszczepione przeciw pneumokokom; policja 
potwierdziła postrzelanie autobusu z wiatrówki; 
Lech Poznań przegrał mecz w Norwegii 

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 
Niepotrzebne cytowanie obraźliwego hasła 
demonstrantów („Precz z Kaczorem”) 
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k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne, brak wypowiedzi, relacji 
m) Jakość techniczna Poprawna  
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 73,08% 
  Niezbyt wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 22:00:20 
Prowadzący Piotr Maciejewski 

Tematy newsów 

Moskwa poinformowała NATO o planowanych 
ćwiczeniach Zapad 2017 (korespondencja Beaty 
Płomeckiej z Brukseli); Dziesiąte Przykazanie 
Demokracji – protest KOD-u na Placu Wolności w 
Poznaniu (wypowiedź przedstawiciela KOD-u, 
relacja); Kukiz’15 chce odpartyjnić samorządy 
(wypowiedź z Leszna posła Ruchu Kukiz’15); w 
sanktuarium w Licheniu ogólnopolska 
pielgrzymka represjonowanych górników 
(relacja, wypowiedzi górników); laureaci 
Festiwalu Filmowego „Animator” (wypowiedź z 
Biura Promocji i Marketingu) 

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

e) Zrównoważenie 
Niepoprawne (brak zrównoważenia w dwóch 
materiałach) 

f) Równowaga czasowa Nie zachowana (przedłużony news 2) 
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 65,38% 
  Niski współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 23:00:20 
Prowadzący Piotr Maciejewski 

Tematy newsów 
w Wielkopolsce powstaną kolejne bezpieczne 
drogi lokalne z budżetu państwa (relacja, 
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wypowiedź przedstawiciela urzędu, wypowiedź 
wicewojewody, wypowiedź burmistrza 
Międzychodu, wypowiedź starosty 
poznańskiego); poznańska prokuratura prowadzi 
postępowanie w sprawie wypadku autokaru w 
Serbii (wypowiedź rzecznik prokuratury); protest 
przeciwko asfaltowni w Tarnowie Podgórnym 
(wypowiedź organizatorów protestu, wypowiedź 
starosty); Lech Poznań przegrał mecz w Norwegii  
(wypowiedź trenera); wielki sukces polskiego 
tenisa – awans debla z udziałem Kubota  

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba  
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne (wypowiedzi dwóch stron) 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna  
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 87,18% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Piątek, 14 lipca 2017 

Godzina 06:00:00 
Prowadzący Beata Chmielewska 

Tematy newsów 

Komisja Senacka przyjęła bez poprawek 
nowelizację w sprawie KRS i sądów 
powszechnych; pozew KE do Trybunału 
Sprawiedliwości w sprawie wyrębu lasu w Polsce 
(korespondencja Beaty Płomeckiej z Brukseli); w 
Wielkopolsce powstaną kolejne bezpieczne drogi 
lokalne z budżetu państwa (relacja, wypowiedź 
przedstawiciela urzędu, wypowiedź wojewody, 
wypowiedź burmistrza Międzychodu, wypowiedź 
starosty poznańskiego); władze Jarocina zleciły 
odkomarzanie i odkleszczanie (wypowiedź 
burmistrza) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba  
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b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie 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 07:00:00 
Prowadzący Beata Chmielewska 

Tematy newsów 

Komisja Senacka przyjęła bez poprawek 
nowelizację w sprawie KRS i sądów 
powszechnych (wypowiedź sędziego SN, 
wypowiedź przedstawiciela ministerstwa 
sprawiedliwości); Polak skazany za próbę 
nielegalnego transportu grupy imigrantów w 
Wielkiej Brytanii (korespondencja Adama 
Dąbrowskiego z Londynu); autobus ostrzelany z 
wiatrówki w Poznaniu (wypowiedź policjanta); 
Lech Poznań przegrał w Norwegii (wypowiedź 
trenera) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba  
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne (stanowiska obu stron) 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 
m) Jakość techniczna Poprawna  
n) Mglistość języka W normie 
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o) Współczynnik WOI 89,74% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 08:00:00 
Prowadzący Beata Chmielewska 

Tematy newsów 

W Jerozolimie strzały, są ranni (flesz); 
nowelizacja w sprawie KRS i sądów 
powszechnych krytykowana przez opozycję 
(relacja, wypowiedź sędzi SN Gersdorf, 
wypowiedź Grzegorza Schetyny, wypowiedź 
Ryszarda Czarneckiego); protest przeciwko 
asfaltowni w Tarnowie Podgórnym (wypowiedź 
organizatorów protestu); dzieci z powiatu 
poznańskiego zostaną zaszczepione przeciw 
pneumokokom; laureaci Festiwalu Filmowego 
„Animator” (wypowiedź z Biura Promocji i 
Marketingu) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba  
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne (stanowiska wszystkich stron) 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna  
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 92,31% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 09:00:00 
Prowadzący Beata Chmielewska 

Tematy newsów 

Polska, Czechy i Węgry podtrzymują swoją 
niezgodę na przyjmowanie imigrantów z Grecji i 
Włoch (korespondencja Beaty Płomeckiej z 
Brukseli, wypowiedź min. Błaszczaka); w 
sanktuarium w Licheniu ogólnopolska 
pielgrzymka represjonowanych górników 
(relacja, wypowiedzi byłych represjonowanych 
górników); w Kaliszu w szpitalu powstała strefa 
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rodzica (wypowiedź dyrektora szpitala); festiwal 
w Jarocinie zaczyna się od dzisiaj w zmienionej 
formule 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba  
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Niepoprawne (stanowisko jednej strony) 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 
m) Jakość techniczna Poprawna  
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 89,74% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 10:00:00 
Prowadzący Beata Chmielewska 

Tematy newsów 

Ustawa o KRS i ustroju sądów powszechnych w 
senacie, ustawa o Sądzie Najwyższym w sejmie 
(wypowiedź sędziego Laskowskiego z SN oraz 
przedstawiciela ministerstwa sprawiedliwości); 
Donald Trump na trybunie honorowej w Paryżu 
(korespondencja Marka Brzezińskiego z Paryża); 
Lech Poznań przegrał w Norwegii (wypowiedź 
trenera); festiwal w Jarocinie zaczyna się od 
dzisiaj w zmienionej formule (relacja) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba  
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne (stanowiska dwóch strony) 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 
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m) Jakość techniczna Poprawna  
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 93,59% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 11:00:00 
Prowadzący Beata Chmielewska 

Tematy newsów 

Ustawa o KRS i ustroju sądów powszechnych w 
senacie, wniosek PO o przerwę, ustawa o Sądzie 
Najwyższym w sejmie; nocny pożar w budynku 
Uniwersytetu Poznańskiego (relacja); na 
gnieźnieńskim rynku przegląd muzyki związanej 
z wodą (wypowiedź organizatora); w Wiśle 
inauguracja skoków narciarskich (wypowiedź 
Macieja Kota)  

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba  
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna  
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 93,59% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 12:00:00 
Prowadzący Beata Chmielewska 

Tematy newsów 

Wyrok na fałszywego konwojenta; ustawa o KRS 
i ustroju sądów powszechnych w senacie 
(wypowiedź marszałka senatu, wypowiedź 
Ryszarda Petru); sprzątanie po nocnym pożarze 
w bibliotece uniwersyteckiej w Poznaniu 
(relacja); festiwal w Jarocinie zaczyna się od 
dzisiaj w zmienionej formule (relacja) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba  
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
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c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne (wypowiedzi stron politycznego sporu) 
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 
Niepoprawna (początek relacji w materiale nr 3 z 
„echem”) 

n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 82,05% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 13:00:00 
Prowadzący Piotr Maciejewski 

Tematy newsów 

Wyrok na fałszywego konwojenta (relacja, 
przypomnienie historii); parada w święto 
narodowe Francji z udziałem Donalda Trumpa 
(korespondencja Marka Brzezińskiego z Paryża); 
wiceszef KE ma przedstawić na posiedzeniu 
komisarzy stan ustawodawstwa sądowego w 
Polsce; festiwal w Jarocinie zaczyna się od dzisiaj 
w zmienionej formule (relacja, wypowiedzi 
uczestników); pożegnanie wyjeżdżających do 
Jarocina (brak połączenia ze sprawozdawcą) 

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 
Nie zachowana (sonda uliczna z Jarocina 
nieudana) 

l) Własne źródła Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 

m) Jakość techniczna 

Niepoprawna (początek relacji w materiale nr 4 z 
„echem”; nieudane połączenie z reporterem 
przed materiałem nr 5) 
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n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 67,95% 
  Niski współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 14:00:00 
Prowadzący Piotr Maciejewski 

Tematy newsów 

KE i PE zamierzają oceniać stan praworządności 
w Polsce (korespondencja Beaty Płomeckiej z 
Brukseli); urzędnicy z Centrum Świadczeń będą 
mieli zwiększoną liczbę spraw do obsłużenia 
(wypowiedź wiceprezydenta Poznania, 
wypowiedź dyrektora Centrum Świadczeń); ulica 
Ratajczaka w Poznaniu pojedzie tramwaj; PLL Lot 
odbiorą ostatniego Dreamlinera (relacja, 
wypowiedź prezesa spółki) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba  
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne  
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana  
l) Własne źródła Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 93,59% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 15:00:00 
Prowadzący Piotr Maciejewski 

Tematy newsów 

Pociąg potrącił człowieka na linii w stronę 
Ostrowa (flesz); wyrok na fałszywego 
konwojenta (wypowiedź prokuratora); pod 
poznańskim Rondem Kaponiera przez dwa 
miesiące parkowanie będzie bezpłatne 
(wypowiedź zarządzającego parkingiem); 
Spichlerz Polskiego Rocka w Jarocinie (relacja z 
koncertu, wypowiedź kierowniczki obiektu); 
pożegnanie wyjeżdżających do Jarocina (relacja 
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sprawozdawcy) 

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 91,03% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 16:00:00 
Prowadzący Piotr Maciejewski 

Tematy newsów 

Ustawa o KRS i ustroju sądów powszechnych w 
senacie, zaostrza się spór (wypowiedź Grzegorza 
Schetyny, wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, 
cytowana wypowiedź Ryszarda Petru); osiedlowe 
uliczki w Poznaniu po wykonaniu remontu 
(relacja, wypowiedź przedstawiciela osiedla, 
wiceprezydenta miasta); starosta leszczyński 
ostrzega, że remonty dróg są droższe od założeń 
kosztorysowych (wypowiedź starosty); PKP 
Intercity i Pol-Regio wprowadziły wspólny bilet  

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

e) Zrównoważenie 
Poprawne (przytoczone wypowiedzi wszystkich 
stron) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana  
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l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 93,59% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 17:00:00 
Prowadzący Piotr Maciejewski 

Tematy newsów 

W Hurgadzie od ciosów nożem zginęły dwie 
osoby z Ukrainy (flesz); w Jerozolimie 
najpoważniejszy atak palestyńskich napastników 
(korespondencja Wojciecha Cegielskiego); 
ustawa o KRS i ustroju sądów powszechnych 
oraz o Sadzie Najwyższym - zaostrza się spór 
(wypowiedź posłów PO i Nowoczesnej z Gniezna, 
wypowiedź posła PiS); festiwal w Jarocinie 
zaczyna się w zmienionej formule (relacja, 
wypowiedzi uczestników) 

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

e) Zrównoważenie 
Niepoprawne (przytoczone wypowiedzi 
wszystkich stron ale w przewadze opozycji) 

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

k) Rzetelność 
Nie zachowana (nieprecyzyjne źródło informacji z 
Hurgady) 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 80,77% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 18:00:00 
Prowadzący Piotr Maciejewski 

Tematy newsów 

Wśród ofiar Polka (według egipskich źródeł) - w 
Hurgadzie od ciosów nożem zginęły dwie osoby z 
Ukrainy (korespondencja Wojciecha 
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Cegielskiego); wyrok na fałszywego konwojenta 
(streszczenie historii); nowa siedziba redakcji 
Wiadomości Wrzesińskich nie na sprzedaż 
(wypowiedź redaktora naczelnego); festiwal w 
Jarocinie odbywa się w zmienionej formule 
(relacja, wypowiedzi uczestników) 

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

k) Rzetelność 
Nie zachowana (niejasne źródło informacji z 
Hurgady, chaotyczna korespondencja) 

l) Własne źródła Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 66,67% 
  Niski współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 19:00:00 
Prowadzący Piotr Jaśkowiak 

Tematy newsów 

Ustawa o KRS i ustroju sądów powszechnych w 
senacie, zaostrza się spór (relacja); nowe rondo 
w Kaliszu (wypowiedź szefa kaliskich 
drogowców); urzędnicy z Centrum Świadczeń 
będą mieli zwiększoną liczbę spraw do obsłużenia 
(wypowiedź wiceprezydenta Poznania, 
wypowiedź dyrektora Centrum Świadczeń); na 
Ukrainie zajęto majątek byłego ministra 
dochodów (korespondencja Pawła Buszko z 
Kijowa) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba  
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
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i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana  
l) Własne źródła Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 97,44% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 20:00:45 
Prowadzący Piotr Jaśkowiak 

Tematy newsów 

Festiwal w Jarocinie odbywa się w zmienionej 
formule (relacja); Wśród ofiar Polka (według 
egipskich źródeł) - w Hurgadzie od ciosów nożem 
zginęły dwie osoby (sprostowanie informacji o 
rzekomej ofierze Polce); ustawa o KRS i ustroju 
sądów powszechnych w senacie, zaostrza się 
spór (flesz); 20 mln to koszt remontu muzeum 
na poznańskiej Ławicy 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba  

b) Ranga/Waga 
Zrównoważone niepoprawnie (jako pierwsza 
nieistotna informacja z Jarocina) 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana – serwis skrócony 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana  

l) Własne źródła 
Własne i agencyjne, w serwisie jedna krótka 
relacja własna, pozostałe newsy w formie skrótu 

m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 73,08% 
  Niezbyt wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 22:00:00 
Prowadzący Piotr Jaśkowiak 

Tematy newsów 

W Hurgadzie od ciosów nożem zginęły dwie 
osoby (sprostowanie informacji o rzekomej 
ofierze Polce); ustawa o KRS i ustroju sądów 
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powszechnych w senacie, zaostrza się spór 
(relacja); w Poznaniu obrady ruchów miejskich 
(wypowiedzi uczestników); w przyszłym tygodniu 
w Swarzędzu powstanie Centrum Kształcenia 
Ustawicznego (wypowiedź dyrektora centrum) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba  
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana  
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 97,44% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 23:00:00 
Prowadzący Piotr Jaśkowiak 

Tematy newsów 

Festiwal w Jarocinie odbywa się w zmienionej 
formule w centrum miasta (relacja, wypowiedź 
widzów); Putin o Trumpie pozytywnie po 
spotkaniu w Hamburgu (korespondencja 
Włodzimierza Paca); oszust naciągający klientów 
kupujących samochody zatrzymany w areszcie 
(wypowiedź policjantki); tytuł mistrzów handlu 
wręczone w Poznaniu (wypowiedź nagrodzonej)  

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba  
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana  
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l) Własne źródła Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 97,44% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Sobota, 15 lipca 2017 

Godzina 00:03:21 
Prowadzący Piotr Jaśkowiak 

Tematy newsów 

Debata o ustrojów sądów w senacie, wypowiedzi 
senatora Leszka Czarnowaja z PO oraz Marcina 
Warchoła z PIS; rocznica bitwy pod Grunwaldem, 
atrakcje dni Grunwaldu; Wiadomości Wrzesińskie 
nie zmienią siedziby wypowiedź redaktora 
Waldemara Śliwczyńskiego;  

a) Liczba newsów 3, znacząco zbyt mała 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 i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna  
n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 
94,87% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 06:00:00 
Prowadzący Piotr Maciejewski 

Tematy newsów 

Przyjęcie przez senat ustawy o krajowej radzie 
sądownictwa i ustroju sądów powszechnych, 
wypowiedzi Bogdana Tlicha z PO oraz Stanisława 
Karczewskiego z PIS; 8 lat kary dla fałszywego 
konwojenta ze Swarzędza; darmowe parkingi pod 
Poznańskim rondem, wypowiedź Macieja 
Zawadzkiego; zapowiedź festiwalu w Jarocinie;    

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Tylko wiadomości krajowe 
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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 i agencyjne 
m) Jakość techniczna Sporadyczne błędy techniczne podczas relacji 
n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 
93,59% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 07:00:00 
Prowadzący Piotr Maciejewski 

Tematy newsów 

Osunięcie się ściany domu mieszkalnego w 
Pilśnie; Komisja Europejska otrzymała odpowiedź 
Polski w sprawie odmowy przyjęcia imigrantów;  
szacowane straty w uprawach rolnych 
spowodowanych wiosennymi przymrozkami; 
rozpoczęcie przyjmowania świadczeń 
alimentacyjnych i stypendiach szkolnych w 
Poznańskich urzędach;  

a) Liczba newsów 4, zbyt mała 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 i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna  
n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 
97,44% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 08:00:00 
Prowadzący Piotr Maciejewski 
Tematy newsów Przyjęcie przez senat ustawy o krajowej radzie 
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sądownictwa i ustroju sądów powszechnych, 
wypowiedzi Bogdana Tlicha z PO oraz Stanisława 
Karczewskiego z PIS;  zaostrzenie przepisów 
wizowych w USA; spotkanie przedstawicieli 
zarządu ruchów miejskich i opinie o znaczeniu i 
zadaniach ruchów miejskich w Poznaniu; 
Wiadomości Wrzesińskie nie zmienią siedziby 
wypowiedź redaktora Waldemara Śliwczyńskiego; 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Zachowane 
f) Równowaga czasowa Zbyt długa druga wiadomość 
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 
 

Godzina 09:00:00 
Prowadzący Piotr Maciejewski 

Tematy newsów 

Śmierć przywódcy organizacji Państwa 
Islamskiego; relacja z rocznicy bitwy pod 
Grunwaldem; o makiecie z klocków Lego 
dotyczącej powstania Wielkopolskiego; powrót 
wolnego targu w Poznaniu;  

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga 
Zrównoważone poprawnie, ale brak wiadomości 
krajowej na pierwszym miejscu 

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 i agencyjne 
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m) Jakość techniczna Poprawna  
n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 
92,31% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 10:00:00 
Prowadzący Piotr Maciejewski 

Tematy newsów 

Osunięta ściana w domu ze Złotowa, dwie rodziny 
bez dachu nad głową; rozpoczęcie przyjmowania 
świadczeń alimentacyjnych i stypendiach 
szkolnych w Poznańskich urzędach; zaproszenie 
na finał Jarocińskich Rytmów Młodych w 
Spichlerzu, alarm amerykańskich naukowców o 
wyniszczaniu terenów do życia dla 5 gatunków 
ssaków; 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała 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 i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna  
n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 
97,44% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 11:00:00 
Prowadzący Piotr Maciejewski 

Tematy newsów 

Nowe regulacje dotyczące zatrudniania 
cudzoziemców w Polsce, wypowiedź Marcina 
Zielenieckiego z PIS; przebudowa Poznańskiej 
Palmiarni; internetowe forum przeznaczone dla 
stworzenia interaktywnego muzeum historii 
Gniezna; sprzedaż książek za „symboliczną 
złotówkę” w miejskiej bibliotece publicznej w 
Lesznie;  

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
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c) Zróżnicowanie Tylko wiadomości krajowe 
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 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 Piotr Maciejewski 

Tematy newsów 

Śmierć Juli Hartwig; osunięta ściana w domu ze 
Złotowa, dwie rodziny bez dachu nad głową; 
postępowania policji w sprawie blokowania 
dojazdu do sejmu podczas nocnej demonstracji; 
poznańska piesza pielgrzymka dotarła na Jasną 
Górę; Łukasz Kubot przed szansą zwycięstwa w 
turnieju wielkoszlemowym na Wimbledonie;    

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba newsów 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Tylko wiadomości krajowe 
d) Proporcja tematów Zaburzona – tylko newsy krajowe 
e) Zrównoważenie Zachowane 
f) Równowaga czasowa Zbyt długi pierwszy i 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 Poprawna  
n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 
89,74% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 13:00:00 
Prowadzący Beata Chmielewska 
Tematy newsów Dyrektor szpitala w Poznaniu odwołany; śmierć 



90 
 

Juli Hartwig; zapowiedź premiery odkrytej opery 
Karola Kurpińskiego „Aleksander Apelles”; 
mistrzostwa świata dzieci z domu dziecka w piłce 
nożnej w Warszawie;  

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga 
Zrównoważone poprawnie, ale brak wiadomości 
krajowej na pierwszym miejscu 

c) Zróżnicowanie Tylko wiadomości krajowe 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa 
Nieznacznie zachwiana przez długą drugą 
pierwszą wiadomość 

g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna  
n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 
84,62% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 14:00:00 
Prowadzący Beata Chmielewska 

Tematy newsów 

Wyniki najnowszego sondażu prezydenckiego, 
wzrost poparcia dla Andrzeja Dudy; Włosi 
domagają się zamknięcia portów przed 
emigrantami; osunięta ściana w domu ze Złotowa, 
dwie rodziny bez dachu nad głową; tłumy 
poznaniaków podczas pikniku technologicznego, 
przedstawienie nowinek technologicznych;    

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

e) Zrównoważenie 
Zachowane, przedstawiciele jednej ze stron w 
nieznacznej przewadze   

f) Równowaga czasowa Zbyt krótki pierwszy news 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
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m) Jakość techniczna Poprawna  
n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 
89,74% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 15:00:00 
Prowadzący Beata Chmielewska 

Tematy newsów 

Śmierć Julii Hartwig; apel PSL do prezydenta w 
sprawie zmian w sądownictwie, wypowiedź 
prezesa PSL Władysława Kosiniak-Kanysza, 
oraz wice-ministra sprawiedliwości Michała 
Wójcika; Komisja Europejska nie zamierza 
proponować zakazu sprzedaży alkoholu w 
samolotach i na lotniskach; powrót wolnego 
targu w Poznaniu;  

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba newsów 
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 
Pierwsza wiadomość nie przedstawiona w 
zapowiedzi 

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 
98,72% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 16:00:00 
Prowadzący Beata Chmielewska 

Tematy newsów 

Możliwość składania wniosków socjalnych w 
urzędzie już od sierpnia; marsz autonomii śląska 
oraz kontrdemonstracja; weekendowa akcja 
policji „prędkość”; otwarcie dla zwiedzania 
mieszkańców najstarszej zabytkowej strażnicy w 
Poznaniu; relacja z festiwalu w Jarocinie,  
przedstawienie programu dla najmłodszych;    

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba newsów 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
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c) Zróżnicowanie Tylko wiadomości krajowe; 
d) Proporcja tematów Zaburzone – tylko newsy krajowe 
e) Zrównoważenie Zachowane 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Zbyt krótkie i nieczytelnie sformowane zapowiedzi 
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 17:00:00 
Prowadzący Beata Chmielewska 

Tematy newsów 

Relacja z inscenizacji bitwy pod Grunwaldem; 
zwycięstwo wielkoszlemowego turnieju 
Wimbledonu przez Gabrine Muguruze; relacja z 
Leszczyńskiego Parkrun’u; otwarcie escape-
room’u podczas poznańskich targów, zapowiedzi 
atrakcji poznańskich targów;  

a) Liczba newsów 4, zbyt mała 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 i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna  
n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 
97,44% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 18:00:00 
Prowadzący Beata Chmielewska 

Tematy newsów 
Andrzej Duda oddał hołd zmarłej Julii Hartwig; 
poznańska piesza pielgrzymka dotarła pod Jasną 
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Górę; osunięta ściana w domu ze Złotowa, dwie 
rodziny bez dachu nad głową; żużlowiec Piotr 
Pawlicki odniósł się do wyroku skazującego za 
udział w bójce;  rozstrzygnięcie konkursu młodych 
artystów w Jarocinie, przedstawienie zwycięzców;  

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba newsów 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Tylko wiadomości krajowe 
d) Proporcja tematów Zaburzone – tylko newsy krajowe 
e) Zrównoważenie Zachowane 
f) Równowaga czasowa Zbyt krótka pierwsza wiadomość,  
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 18:59:50 
Prowadzący Mikołaj Gronet 

Tematy newsów 

Nowoczesna żąda obecności zagranicznych 
delegacji podczas obrad sejmu, wypowiedź 
Ryszarda Petru oraz o wiele dłuższa wypowiedź 
posła PIS Stefana Strzałkowskiego; hołd 
przedstawiciela NATO dla ofiar nieudanego puczu 
w Turcji; dzieci ukraińskich wojskowych kończą 
wakacje w Lusowie w ramach partnerskiej 
współpracy; zapowiedź targów ekonomi 
społecznej w Lesznie 

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

e) Zrównoważenie 
Zachowane, przedstawiciele jednej ze stron w 
nieznacznej przewadze  

f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
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l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna  
n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 
89,74% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 20:00:00 
Prowadzący Mikołaj Grenet 

Tematy newsów 

Escape-room na poznańskich tarkach; powrót 
starej waluty w Rzymie w osobistych 
transakcjach; sprzedaż książek za „symboliczną 
złotówkę” w miejskiej bibliotece publicznej w 
Lesznie; złoty medal polek Agnieszki Skrzypulek i 
Irminy Mrózek- Gliszczyńskej w Żeglarskich 
Mistrzostwach Świata 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 
b) Ranga/Waga Pierwsza wiadomość na temat regionalny 
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 i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna  
n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 
92,31% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 21:00:00 
Prowadzący Mikołaj Gronet 

Tematy newsów 

Koniec międzynarodowej parafiady dzieci i 
młodzieży w Warszawie; przebudowa Poznańskiej 
Palmiarni; zapowiedź premiery odkrytej opery 
Karola Kurpińskiego „Aleksander Apelles”; relacja 
z II ogólnopolskiego czempionatu koni arabskich 
w Radimiu;  

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba, 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Tylko wiadomości krajowe 
d) Proporcja tematów Zaburzone – tylko newsy krajowe 
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e) Zrównoważenie Zachowane 
f) Równowaga czasowa Zbyt krótka pierwsza informacja 
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 Mikołaj Gronet 

Tematy newsów 

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro 
przekonuje o konieczności zmian w sądownictwie, 
krytyka opozycji wobec zmian; odwołanie 
dyrektora szpitala w Poznaniu; zmiana i 
zaostrzenie polityki USA wobec Kuby; 
weekendowa akcja policji „prędkość” 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga 
Pierwsza informacja oparta na opinii, nie na 
faktach 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie 
Zachowane, przedstawiciele jednej ze stron w 
nieznacznej przewadze   

f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Brak 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna  
n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 
85,90% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 23:00:00 
Prowadzący Mikołaj Gronet 

Tematy newsów 
Prochy laureata nagrody nobla Liu Xiaobo  
wrzucono do morza; wzgórze świątynne w 
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Jerozolimie będzie ponownie otwarte dla 
turystów; osunięta ściana w domu ze Złotowa, 
dwie rodziny bez dachu nad głową; o makiecie z 
klocków Lego dotyczącej powstania 
Wielkopolskiego 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga 
Zrównoważone poprawnie, ale brak wiadomości 
krajowej na pierwszym miejscu 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Zachowane 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Brak 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna  
n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 
89,74% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Niedziela, 16 lipca 2017 

Godzina 00:03:00 
Prowadzący Mikołaj Gronet 

Tematy newsów 

Krytyka rządu kubańskiego w stosunku do polityki 
USA wobec Kuby; koniec drugiego dnia festiwalu 
w Jarocinie, powrót wolnego targu w Poznaniu; 
zwycięstwo Łukasza Kubota w turnieju 
wielkoszlemowym na Wimbledonie; 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga 
Zrównoważone poprawnie, ale brak wiadomości 
krajowej na pierwszym miejscu 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Zachowane 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Bardzo skrótowy 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Sporadyczne błędy techniczne podczas relacji z 
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Jarocina 
n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 
87,18% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 07:00:00 
Prowadzący Jacek Cerkaski 

Tematy newsów 

Zablokowana autostrada między Nowym 
Tomyślem a Poznaniem; weekendowa akcja policji 
„prędkość”; dyrektor szpitala w Poznaniu 
odwołany; rozstrzygnięcie konkursu młodych 
artystów w Jarocinie, przedstawienie zwycięzców; 
prezydent Turcji sugeruje, że odpowiedzialni za 
próbę zamachu stanu mogą być skazani na karę 
śmierci; wzgórze świątynne w Jerozolimie będzie 
ponownie otwarte dla turystów 

a) Liczba newsów 6, zbyt duża liczba newsów 
b) Ranga/Waga Pierwsza wiadomość na temat lokalny 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa 
Nieznacznie zachwiana przez zbyt krótką pierwszą 
wiadomość oraz zbyt długą trzecią wiadomość 

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 techniczne podczas 
telefonicznej wypowiedzi 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 
93,59% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 08:00:00 
Prowadzący Jacek Cerkaski 

Tematy newsów 

Nocny pożar w powiecie Czarnowsko- Czarneckim, 
śmierć mężczyzny; blokada autostrady po 
porannym wypadku między Poznaniem a Nowym 
Tomyślem; poznańscy lekarze wyruszyli na misję 
medyczną do Pigmejów; rozpoczęcie nowego 
sezonu piłkarzy Lecha Poznań, zapowiedź meczu z 
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Sandecją; zapowiedź biegu Zamoyskiego.   
a) Liczba newsów 5, poprawna liczba newsów 
b) Ranga/Waga Pierwsza wiadomość na temat lokalny 
c) Zróżnicowanie Tylko wiadomości krajowe 
d) Proporcja tematów Zaburzone – 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 Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna  
n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 
92,31% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 09:00:00 
Prowadzący Jacek Cerkaski 

Tematy newsów 

Autostrada po porannym wypadku między 
Poznaniem a Nowym Tomyślem już przejezdna; 
wymuszone lądowanie tureckiego samolotu 
Boeinga 777 nad Stuttgartem; nowy skuteczny 
sposób na barszcz Sosnowskiego na Litwie; 
zaproszenie na festyn Farny Warkocz Magdaleny 
w Poznaniu 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 
b) Ranga/Waga Pierwsza wiadomość na temat lokalny 
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 i agencyjne 

m) Jakość techniczna 
Sporadyczne błędy techniczne podczas relacji z 
festynu  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 
91,03% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 10:00:00 
Prowadzący Jacek Cerkaski 

Tematy newsów 

Ostatni dzień festiwalu w Jarocinie; na co i gdzie 
najczęściej wydają pieniądze zagraniczni turyści w 
Polsce; dzieci ukraińskich wojskowych kończą 
wakacje w Lusowie w ramach partnerskiej 
współpracy; możliwość usługi wiadomości 
tekstowych Kalickiego urzędu miasta do 
mieszkańców; 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Tylko wiadomości krajowe 
d) Proporcja tematów Zaburzone – tylko newsy krajowe 
e) Zrównoważenie Zachowane 
f) Równowaga czasowa Zbyt długa pierwsza wiadomość 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna  
n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 
83,33% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 11:00:00 
Prowadzący Jacek Cerkaski 

Tematy newsów 

Rośnie sondażowa przewaga partii CDU nad SPD 
w Niemczech; możliwość zaocznego sądzenia 
sprawców odpowiedzialnych za zestrzelenie 
samolotu pasażerskiego na Ukrainie; wielkopolscy 
pszczelarze ostrzegają, że w tym roku będzie 
mniej miodu; piknik promujący szeroko 
rozumiane bezpieczeństwo dla dzieci w Szreniawie  

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga 
Zrównoważone poprawnie, ale brak wiadomości 
krajowej na pierwszym miejscu 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Zachowane 
f) Równowaga czasowa Zbyt długa pierwsza wiadomość 
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 Drobny błąd realizatorski przy relacji z pikniku 
n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 
88,46% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 12:00:00 
Prowadzący Jacek Cerkaski 

Tematy newsów 

Opinia przewodniczącego komisji Europejskiej o 
Ankarze oraz obecna sytuacja w Turcji; poznańscy 
lekarze wyruszyli na misję medyczną do 
Pigmejów; relacja z wolnego targu w Poznaniu; 
zaproszenie na festyn Farny Warkocz Magdaleny 
w Poznaniu; rozpoczęcie nowego sezonu piłkarzy 
Lecha Poznań, zapowiedź meczu z Sandecją; 
zapowiedź biegu Zamoyskiego;  

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba newsów 

b) Ranga/Waga 
Zrównoważone poprawnie, ale brak wiadomości 
krajowej na pierwszym miejscu 

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 i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna  
n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 
94,87% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 13:00:00 
Prowadzący Piotr Maciejewski  

Tematy newsów 

Uroczystości pogrzebowe Leona Taraszkiewicza 
Jastrzębia we Włodawie, list prezydenta o 
zasługach bohatera; minister spraw 
wewnętrznych i administracji nagrodził 82-letnią 
kobietę, która nie dała się nabrać na metodę „na 
policjanta”, ostrzeżenie MSWIA przed 
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wyłudzeniami; zapowiedzi utrudnień drogowych w 
Poznaniu; piknik promujący szeroko rozumiane 
bezpieczeństwo dla dzieci w Szreniawie;   

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Tylko wiadomości krajowe 
d) Proporcja tematów Zaburzone – tylko newsy krajowe 
e) Zrównoważenie Zachowane 
f) Równowaga czasowa Zbyt długa pierwsza wiadomość 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Drobne błędy przy relacji z pikniku w Szreniawie  
n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 
87,18% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 14:00:00 
Prowadzący Piotr Maciejewski 

Tematy newsów 

Ćwiczenia żołnierzy NATO w północnowschodniej 
Polsce; poznańscy lekarze wyruszyli na misję 
medyczną do Pigmejów; walka Białorusi z 
kornikiem drukarzem; relacja z wolnego targu w 
Poznaniu;  

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Zachowane 
f) Równowaga czasowa Zbyt długa przedostatnia wiadomość 
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 
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Godzina 15:00:00 
Prowadzący Piotr Maciejewski  

Tematy newsów 

Złożenie przysięgi wojskowej podkarpackich 
żołnierzy obrony terytorialnej; papież Franciszek 
podczas katechezy napiętnował egoizm, chciwość 
i żądzę władzy; piknik promujący szeroko 
rozumiane bezpieczeństwo dla dzieci w 
Szreniawie, zachęta do oddawania krwi; Jerzy 
Janowicz gwiazdą turnieju tenisowego na Poznań 
Open na Golęcinie; relacja z drugiego biegu 
Zamoyskiego, przedstawienie zwycięzców;  

a) Liczba newsów 4, zbyt mała 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 i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna  
n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 
97,44% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 16:00:00 
Prowadzący Piotr Maciejewski  

Tematy newsów 

Oskarżenie Władysława Frasyniuka wobec 
ministra obrony o powiązania z Rosją; 
uroczystości pogrzebowe Leona Taraszkiewicza 
Jastrzębia we Włodawie; papież Franciszek 
podczas katechezy napiętnował egoizm, chciwość 
i żądzę władzy zaproszenie na festyn Farny 
Warkocz Magdaleny w Poznaniu; rozpoczęcie 
nowego sezonu piłkarzy Lecha Poznań, zapowiedź 
meczu z Sandecją; 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba newsów 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Zachowane 
f) Równowaga czasowa Zbyt długi pierwszy news 
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g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna  
n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 
96,15% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 17:00:00 
Prowadzący Piotr Maciejewski 

Tematy newsów 

Protest KOD-u przed sejmem; uroczystości 
pogrzebowe Leona Taraszkiewicza Jastrzębia we 
Włodawie; aresztowanie ukraińskiego 
dziennikarza przez separatystów w Donbasie; 
ostatni dzień festiwalu w Jarocinie, relacja z mszy 
festiwalowej; zapowiedź utrudnień drogowych w 
Poznaniu   

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba newsów 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie, 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Zachowane 
f) Równowaga czasowa Zbyt długa trzecia wiadomość 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna  
n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 
96,15% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 20:00:00 
Prowadzący Beata Chmielewska 

Tematy newsów 

Remis Lecha Poznań z Sandecją Nowy Sącz; 
zakończenie protestów opozycji przed sejmem; 
uroczystości pogrzebowe Leona Taraszkiewicza 
Jastrzębia we Włodawie; wyniki poszukiwania 
przez policjantów 14-latki z Opalenicy;  relacja z 
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festynu Farny Warkocz Magdaleny w Poznaniu 
a) Liczba newsów 5, poprawna liczba newsów 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Tylko wiadomości krajowe 
d) Proporcja tematów Zaburzone – tylko newsy krajowe 
e) Zrównoważenie Zachowane 
f) Równowaga czasowa Zbyt krótka pierwsza wiadomość 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Pierwsza wiadomość nie zapowiedziana 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna 
Sporadyczne błędy techniczne podczas relacji z 
protestów  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 
92,31% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 21:00:00 
Prowadzący Beata Chmielewska 

Tematy newsów 

Pro-rządowe demonstracje w Turcji i pomnik ofiar 
nieudanego puczu; minister spraw wewnętrznych i 
administracji nagrodził 82-letnią kobietę, która nie 
dała się nabrać na metodę „na policjanta”, 
ostrzeżenie MSWIA przed wyłudzeniami; 
weekendowa akcja policji „prędkość”; maluch dla 
Toma Hanksa zachwyca nad Bałtykiem z okazji 
dni Bielska Białej;  

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga 
Zrównoważone poprawnie, ale brak wiadomości 
krajowej na pierwszym miejscu 

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 i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna  
n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 
92,31% 
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  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 22:00:00 
Prowadzący Beata Chmielewska 

Tematy newsów 

Protest przed parlamentem; uroczystości 
związane z 72 rocznicą obławy augustowskiej;   
poznańscy lekarze wyruszyli na misję medyczną 
do Pigmejów; Remis Lecha Poznań z Sandecją 
Nowy Sącz;  

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Tylko wiadomości krajowe 
d) Proporcja tematów Zaburzone – tylko newsy krajowe 
e) Zrównoważenie Zachowane 
f) Równowaga czasowa Zbyt krótka pierwsza wiadomość 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna  
n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 
87,18% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 23:00:00 
Prowadzący Beata Chmielewska 

Tematy newsów 

Protest i świece przed sądem najwyższym, 
cytowany minister Ziobro; zmiany i utrudnienia 
drogowe w Poznaniu; relacja z  festynu Farny 
Warkocz Magdaleny w Poznaniu; koniec festiwalu 
w Jarocinie, podsumowanie; 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Tylko wiadomości krajowe 
d) Proporcja tematów Zaburzone – tylko newsy krajowe 

e) Zrównoważenie 
Zachowane, przedstawiciele jednej ze stron w 
nieznacznej przewadze   

f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
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l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna  
n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 
89,74% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Tytuł/nazwa audycji; Serwis informacyjny – skrót 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07.2017: 06:30:01, 07:29:55 

11.07.2017: 06:30:29 

12.07.2017: 06:29:39 

13.07.2017: 06:30:00 

14.07.2017: 06:30:17 

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

Średni czas trwania wydania: 00:02:01 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:02:01 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:12:04 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:12:04 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

00:05:58 

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 nieobecna w planie programowym 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Skrócona wersja serwisu informacyjnego 
zawierająca najważniejsze informacje dnia. 
Flash. 

 

Ocena jakościowa 

Poniedziałek, 10 lipca 2017 

Godzina 06:30:01 
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Prowadzący Beata Chmielewska 

Tematy newsów 

Pogórnicze zabytki w Dąbrowie Górniczej wpisane 
na listę dziedzictwa UNESCO; Krzysztof Szczerski 
zapowiada polityczne konsultacje polsko-
niemieckie; w Lesznie gości Elżbieta Rafalska; w 
urzędzie marszałkowskim zostanie podpisana 
umowa o elektrycznych pojazdach komunikacji 
miejskiej w Lesznie; od dziś utrudnienia przy 
budowie nowego ronda w Poznaniu  

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

Godzina 07:29:55 
Prowadzący Beata Chmielewska 

Tematy newsów 

Od dziś utrudnienia przy budowie nowego ronda 
w Poznaniu; w urzędzie marszałkowskim zostanie 
podpisana umowa o elektrycznych pojazdach 
komunikacji miejskiej w Lesznie; barszcz 
Sosnowskiego nadal groźny na działkach w 
Poznaniu; w Gnieźnie rewitalizacja Doliny 
Pojednania za 400 tysięcy złotych 

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 Brak 
i) Neutralność Zachowana 
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j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana  
l) Własne źródła Własne źródła informacji lokalnych 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 93,59% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Wtorek, 11 lipca 2017 

Godzina 06:30:29 
Prowadzący Beata Chmielewska 

Tematy newsów 

W powiecie kościańskim jedna osoba zmarła w 
pożarze; interwencje straży pożarnej w 
Poznańskiem; obchody miesięcznicy smoleńskiej 
bez większych incydentów; zmniejszenie 
bezrobocia w Polsce; Naczelna Rada Lekarska za 
obowiązkowymi szczepieniami przed przyjęciem 
do żłobków; Dawid Kownacki z Lecha Poznań 
przejdzie testy w Sampdorii Genua 

a) Liczba newsów 6, 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 Brak 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana  
l) Własne źródła Własne źródła informacji lokalnych 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 93,59% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Środa, 12 lipca 2017 

Godzina 06:29:39 
Prowadzący Beata Chmielewska 

Tematy newsów 

Do Polski wraca pierwsza grupa turystów po 
wypadku w Serbii; władze Kalisza przygotowały 
cztery mieszkania dla poszkodowanych w 
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wichurze; poznańscy radni zablokowali budowę 
domów na działkach przy jeziorze Omułtowskim; 
spotkanie delegacji włoskiej MSZ w Warszawie; 
dziś w sejmie pierwsze czytanie ustawy o opłacie 
na drogi samorządowe  

a) Liczba newsów 6, 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 Brak 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana  
l) Własne źródła Własne źródła informacji lokalnych 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 93,59% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Czwartek, 13 lipca 2017 

Godzina 06:30:00 
Prowadzący Beata Chmielewska 

Tematy newsów 

Sejmowe komisje poparły projekt ustawy o 
opłacie drogowej; Komisja Europejska rozpatrzy 
pozew przeciw Polsce w sprawie wycinki drzew; 
komisja reprywatyzacyjna zajmuje się kolejnym 
adresem; autobus z turystami z Serbii po 
wypadku wrócił do kraju; otwarta obwodnica 
Ostrowa Wielkopolskiego; Lech Poznań zagra na 
wyjeździe  

a) Liczba newsów 6, 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 Brak 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
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k) Rzetelność Zachowana  
l) Własne źródła Własne źródła informacji lokalnych 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 93,59% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Piątek, 14 lipca 2017 

Godzina 06:30:17 
Prowadzący Beata Chmielewska 

Tematy newsów 

Poselski projekt ustawy o Sądzie Najwyższym w 
sejmie, opozycja krytykuje; sejmowa komisja 
przyjęła projekt ustawy o służbie zagranicznej; 
dzisiaj święto narodowe Francji; policja 
potwierdziła postrzelenie autobusu miejskiego; 
Robert Cambrinus laureatem konkursu Animatora  

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 Brak 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana  

l) Własne źródła 
Własne źródła informacji lokalnych, zagraniczne 
agencyjne 

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

 

Tytuł/nazwa audycji; Radioranek 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07.2017: 06:05:16 

11.07.2017: 06:06:17 

12.07.2017: 06:05:33 
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13.07.2017: 06:06:13 

14.07.2017: 06:06:13 

15.07.2017: 07:04:43 

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

Średni czas trwania wydania: 00:12:52 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:12:52 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 01:17:10 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
01:17:10 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

00:55:34 

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 z zakresie 
formy, treści, częstotliwości i pór emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Poranne pasmo Radia Merkury. Przegląd 
wydarzeń poprzedniego dnia, zapowiedzi 
kulturalne, zapowiedzi wydarzeń w regionie. 
Magazyn. 

 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Wiadomości lokalne 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07.2017: 15:30:00, 18:30:00 

11.07.2017: 07:29:56, 15:29:57, 18:29:58 

12.07.2017: 07:30:01, 15:30:19, 18:30:54 

13.07.2017: 07:29:57, 15:29:35, 18:29:53 

14.07.2017: 07:30:11, 15:29:44, 18:30:01 

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

Średni czas trwania wydania: 00:02:21 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:02:21 
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Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:32:50 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:32:50 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

00:32:50 

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 z zakresie 
formy, treści i pór emisji. Mniejsza 
częstotliwość nadawania niż w planie 
programowym (plan – 15, tutaj – 14). 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Najważniejsze wydarzenia z obszaru 
Wielkopolski, wzbogacone relacjami i 
wypowiedziami. Serwis informacyjny. 

 

Ocena jakościowa 

Poniedziałek, 10 lipca 2017 

Godzina 15:30:00 
Prowadzący Mikołaj Gronet 

Tematy newsów 

W porządku sesji rady miasta nie znalazł się 
punkt dotyczący uchodźców; małżeństwo 
koczujące na placu w Poznaniu dostanie lokal 
zastępczy; remont ronda w Poznaniu, utrudnienia 
w ruchu; w Śremie i Wronkach zakończone 
remonty drogowe, koniec korków 

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 Brak 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność 
Zachowana częściowo, prowadzący nie 
przedstawił się 

l) Własne źródła Własne źródła informacji lokalnych 
m) Jakość techniczna Poprawna 
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n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 88,46% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 18:30:00 
Prowadzący Piotr Maciejewski 

Tematy newsów 

Doradcy podatkowi są już we wszystkich 
oddziałach ZUS, wizyta min. Rafalskiej w 
Lesznie; małżeństwo koczujące na placu 
Wielkopolskim w Poznaniu dostanie lokal 
zastępczy; remont ronda w Poznaniu, utrudnienia 
w ruchu; radni gminy w Poznaniu będą 
dyskutować na temat nazewnictwa ulic 

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 Brak 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana  
l) Własne źródła Własne źródła informacji lokalnych 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 93,59% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Wtorek, 11 lipca 2017 

Godzina 07:29:56 
Prowadzący Beata Chmielewska 

Tematy newsów 

W pożarze w powiecie kołczańskim zginął 
człowiek; w Śremie i Wronkach zakończone 
remonty drogowe, koniec korków; Centrum 
Badań i Nowoczesnych Technologii powstanie w 
Grzemisławicach; radni gminy w Poznaniu będą 
dyskutować na temat nazewnictwa ulic 

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

k) Rzetelność 
Zachowana częściowo, prowadząca nie 
przedstawiła się  

l) Własne źródła Własne źródła informacji lokalnych 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 88,46% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 15:29:58 
Prowadzący Mikołaj Gronet 

Tematy newsów 

Bilans wypadku polskiego autokaru w Serbii; 
radni gminy w Poznaniu dyskutują na temat 
nazewnictwa ulic; zmiany personalne w 
archidiecezji poznańskiej – nowy dyrektor 
ekonomiczny kurii; w Gnieźnie powstała strefa 
aktywnego odpoczynku 

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 Brak 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność 
Zachowana częściowo, prowadzący nie 
przedstawił się  

l) Własne źródła Własne źródła informacji lokalnych 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 88,46% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 18:29:57 
Prowadzący Piotr Maciejewski 
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Tematy newsów 

Bilans wypadku polskiego autokaru w Serbii, nie 
żyje jeden z kierowców; tragedia rodzinna w 
powiecie gostyńskim, zmarło dziecko; w 
Sierakowie wybuch gazu z butli, trwają 
oględziny; małżeństwo koczujące na placu 
Wielkopolskim w Poznaniu dostanie lokal 
zastępczy; zmiany personalne w archidiecezji 
poznańskiej – nowy dyrektor ekonomiczny kurii 

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 Brak 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana  
l) Własne źródła Własne źródła informacji lokalnych 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 93,59% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Środa, 12 lipca 2017 

Godzina 07:30:01 
Prowadzący Beata Chmielewska 

Tematy newsów 

Wypożyczalnia samochodów powstanie w 
Poznanie; rolnicy z Kawcza liczą straty po 
gradzie; w Lesznie powstanie „kieszonkowy park” 
zaprojektowany przez laureatkę konkursu; 
gnieźnieńska parowozownia oddana do 
zwiedzania 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba  

b) Ranga/Waga 
Zrównoważone niepoprawnie – pierwsza z 
informacji nie najważniejsza 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Brak 
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i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana  
l) Własne źródła Własne źródła informacji lokalnych 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 89,74% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 15:30:19 
Prowadzący Piotr Jaśkowiak 

Tematy newsów 

Kolejny autobus miejski ostrzelany z wiatrówki; 
partia Wolność z Poznania apeluje do posłów PiS 
o niewprowadzanie opłat drogowych; były poseł 
oskarżony o wyłudzanie kredytów nie przyznaje 
się do winy; opiekunowie niepełnosprawnych 
mogą zgłaszać się do MOP w Poznaniu; 
poznański chór katedralny udaje się na występy 
do Rio de Janeiro 

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 Brak 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana  
l) Własne źródła Własne źródła informacji lokalnych 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 93,59% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 18:30:54 
Prowadzący Piotr Jaśkowiak 

Tematy newsów 

Są wyniki kontroli sanepidu w szpitalu w 
Poznaniu; partia Wolność z Poznania apeluje do 
posłów PiS o niewprowadzanie opłat drogowych; 
w Murowanej Goslinie pod Poznaniem 
funkcjonuje park historyczny; Lech Poznań 
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przeprowadza kolejne transfery, testy nowego 
zawodnika 

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 Brak 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne źródła informacji lokalnych 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 93,59% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Czwartek, 13 lipca 2017 

Godzina 07:29:57 
Prowadzący Beata Chmielewska 

Tematy newsów 

Są wyniki kontroli sanepidu w szpitalu w 
Poznaniu; w powiecie poznańskim brakuje 
wykwalifikowanych pracowników – powstaje 
centrum doskonalenia; powiat rawicki – 
mieszkańcy załatwiają sprawy przez telefon; w 
Murowanej Goslinie pod Poznaniem funkcjonuje 
park historyczny; koncerty szant w Gnieźnie 

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 Brak 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana  
l) Własne źródła Własne źródła informacji lokalnych 
m) Jakość techniczna Poprawna 
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n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 93,59% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 15:29:35 
Prowadzący Piotr Jaśkowiak 

Tematy newsów 

Autobus MPK ostrzelany z wiatrówki; prezydent 
Jaśkowiak zdaniem Tadeusza Zyska wykorzystuje 
sprawę uchodźców do kampanii wyborczej; akcja 
związkowców w firmie Amazon; Lech Poznań 
rozegra wyjazdowe spotkanie w Lidze 
Europejskiej 

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

Godzina 18:29:53 
Prowadzący Piotr Maciejewski 

Tematy newsów 

Prokuratura prowadzi postepowanie w sprawie 
wypadku autobusowego w Serbii; autobus MPK 
ostrzelany z wiatrówki; kolejne bezpieczne drogi 
lokalne za ponad 19 mln złotych w Poznańskiem; 
Poznań zajął cmentarze miejskie od firmy 
Uniwersum 

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 
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g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Brak 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana  
l) Własne źródła Własne źródła informacji lokalnych 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 93,59% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Piątek, 14 lipca 2017 

Godzina 07:30:11 
Prowadzący Beata Chmielewska 

Tematy newsów 

Kolejne bezpieczne drogi lokalne za ponad 19 
mln złotych w Poznańskiem; Poznań zajął 
cmentarze miejskie od firmy Uniwersum; Robert 
Cambrinus laureatem festiwalu Animator; 
poznański chór katedralny udaje się na występy 
do Rio de Janeiro 

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 Brak 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana  
l) Własne źródła Własne źródła informacji lokalnych 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 93,59% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 15:29:44 
Prowadzący Piotr Maciejewski 

Tematy newsów 

Wyrok na fałszywego konwojenta w Swarzędzu; 
urzędnicy Poznańskiego Centrum Świadczeń 
obsłużą nawet 60 tysięcy petentów; pod rondem 



120 
 

Kaponiera przez dwa miesiące za darmo parking 
dla mieszkańców; laureaci konkursu na 
najlepszych sprzedawców „Mistrzowie handlu” 

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 Brak 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana  
l) Własne źródła Własne źródła informacji lokalnych 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 93,59% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 18:30:01 
Prowadzący Piotr Jaśkowiak 

Tematy newsów 

Wyremontowana droga osiedlowa w Poznaniu; 
pod rondem Kaponiera przez dwa miesiące za 
darmo parking dla mieszkańców; przebudowa 
siedziby muzeum broni pancernej w Poznaniu na 
Ławicy za 12 mln złotych; w Lesznie francuskie 
„Kino ze smakiem”  

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 Brak 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana  
l) Własne źródła Własne źródła informacji lokalnych 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 93,59% 
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  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

b) Pozostałe informacje polityczne, ekonomiczno-gospodarcze, społeczne itd.   (z 
wyłączeniem odrębnych serwisów kulturalnych i sportowych) 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Gospodarskie wieści rolnicze 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07.2017: 06:39:15, 17:48:35 

11.07.2017: 06:38:11, 17:49:34 

12.07.2017: 06:39:25, 17:49:13 

13.07.2017: 06:38:57, 17:48:59 

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

Średni czas trwania wydania: 00:02:16 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:02:16 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:18:09 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:18:09 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

00:04:59 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji 
w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 
planie programowym na 2017 r. (zgodność z 
projektowaną tematyką  audycji, 
częstotliwością, czasem trwania i porą 
emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem z zakresie 
formy, treści, częstotliwości i pór emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Informacje bieżące, przeznaczone dla 
rolników i osób z branży rolno-spożywczej. 
Audycja zawiera porady, a także doniesienia o 
zmianach w przepisach, trendach, nowościach 
technicznych, zagrożeniach. Audycja 
informacyjna. 

 

c) Dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz dla społeczności posługujących się 
językiem regionalnym, tworzone w językach tych mniejszości i społeczności. 
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W badanej próbie nie zostały nadane audycje tej podkategorii 
 

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

W badanej próbie nie zostały nadane audycje tej podkategorii 
 

e) Przedstawianie stanowisk partii politycznych, organizacji związków zawodowych i 
związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych (zgodnie z Rozporz. z dn 24.IV 
2003 r. z późn. zm.) 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Przy gorącym stole 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07.2017: 19:15:31 

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

Średni czas trwania wydania: 00:40:23 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:40:23 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:40:23 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:40:23 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

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 z zakresie 
formy, treści, częstotliwości i pór emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Audycja, w której o bieżących sprawach 
polityczno-społecznych dyskutują 
przedstawiciele partii reprezentowanych w 
polskim parlamencie. Rozmowy dotyczą 
spraw ogólnopolskich, ale też ich wpływu na 
Wielkopolskę i jej mieszkańców. Dyskusja 
redakcyjna. 

 

Ocena jakościowa 
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Dzień 
emisji 

Pora emisji Czas trwania Prowadzący Gość, funkcja, tematy 

10.07.2017 19:15:30 00:36:00 Łukasz 
Kaźmierczak 

Goście: Ewa Jemielity (PiS), Jakub 
Rutnicki (PO), Krzysztof Paszyk (PSL), 
Bartosz Kaczmarek (SLD), Mirosław 
Piasecki (Kukiz’15) 
Tematy: 
Wizyta Donalda Trumpa, jej przebieg i 
przesłanie; kontrakty gazowe, kontrakty 
zbrojeniowe, wizy dla Polaków, zwrot 
wraku; wydźwięk wizerunkowy wizyty; 
program 500+ i jego finansowanie; 
podatek drogowy 

 

 

a)      Liczba tematów 
Znaczna liczba podtematów dwóch tematów głównych (wizyta 
Donalda Trumpa oraz program 500+). 

b)      Różnorodność 
Tematyka niezbyt zróżnicowana. 

c)      Wyważenie 
Poprawnie zachowane proporcje poszczególnych podtematów. 

d)      Dobór uczestników 
Dobór odpowiedni – obecni reprezentatywni przedstawiciele 
głównych sił politycznych. 

e)      Prezentacja Sposób przedstawienia gości neutralny. 

f)       Proporcja 

Prowadzący stara się bilansować tematykę i czasy wypowiedzi 
gości, nie zawsze skutecznie. 

g)  Moderowanie 

Prowadzący moderuje rozmową pasywnie, dopuszcza do 
przekrzykiwania się i nakładania na siebie głosów gości. Jeden z 
gości nie może doczekać się na swoją kolej.  

h)      Błędy prowadzącego 
Prowadzący zauważył sprzężenie z telefonem komórkowym u 
jednego z gości, nastąpiła chwila niezręczności.  

i)        Poprawność językowa Prowadzący używa poprawnej polszczyzny. 

j)        Kompozycja 
Audycja przebiega w większej swojej części niespokojnie. Na koniec 
audycji prowadzący zapowiada kolejne jej wydanie. 

k)      Obraz w Internecie Poprawnie przedstawione informacje na stronie internetowej stacji. 

l) Współczynnik WOI 

88,33% 

Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 



124 
 

 

Tytuł/nazwa audycji; Skazani na dialog 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 12.07.2017: 19:16:36 

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

Średni czas trwania wydania: 00:36:18 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:36:18 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:36:18 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:36:18 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

00:36:18 

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) 

Audycja nadana zgodnie z planem z zakresie 
formy, treści, częstotliwości i pór emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

W audycji propagowany jest dialog 
społeczny. Przedstawiciele związków 
zawodowych i związków pracodawców mają 
okazję do zaprezentowania swoich stanowisk 
w ważnych sprawach. Dyskusja. 

 

Ocena jakościowa 

 

Dzień 
emisji 

Pora emisji Czas trwania Prowadzący Gość, funkcja, tematy 

12.07.2017 19:16:50 00:36:00 Jacek 
Kosiak 

Gość: Jarosław Lange, przewodniczący 
Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ 
„Solidarność” 

Jacek Kulik, wiceprezes Wielkopolskiego 
Związku Pracodawców Lewiatan 

Tematy: 

Sytuacja w służbie zdrowia; 
rozporządzenia ministra zdrowia; płace 
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pracowników niemedycznych; 
organizacje związkowe w placówkach 
służby zdrowia; regulacje dotyczące 
zakazu handlu w niedziele 

 

 

a)      Liczba tematów 
Znaczna liczba podtematów dwóch tematów głównych (służba 
zdrowia, handel w niedziele). 

b)      Różnorodność 

Tematyka niezbyt zróżnicowana, ogniskuje się wokół 
nieporozumień pomiędzy związkowcami i ministerstwem zdrowia 
oraz regulacji handlu w święta. 

c)      Wyważenie 
Poprawnie zachowane proporcje poszczególnych podtematów. 

d)      Dobór uczestników 
Dobór odpowiedni w ramach charakteru audycji – reprezentatywni 
przedstawiciele dwóch stron. 

e)      Prezentacja Sposób przedstawienia gości neutralny. 

f)       Proporcja 

Prowadzący zadaje konkretne pytania. Wypowiedzi rozmówcy 
pierwszego są rozbudowane. Nie są zachowane proporcje czasowe. 

g)  Moderowanie 

Prowadzący moderuje rozmową pasywnie, pyta o fakty i opinie, ale 
nieskutecznie kontroluje przebieg i tempo rozmowy w pierwszej 
części audycji. Nie używa słów i zwrotów nacechowanych. 

h)      Błędy prowadzącego 

Prowadzący miał problemy z przerwaniem potoku wypowiedzi 
pierwszego gościa. Wielokrotnie usiłuje przerywać rozmówcy, 
pozwala mu następnie dokończyć wypowiadane kwestie. Druga 
część audycji bardziej podobna do dialogu. 

i)        Poprawność językowa Prowadzący używa poprawnej polszczyzny. 

j)        Kompozycja 

Audycja przebiega spokojnie, ale w zbyt szybkim i jednostronnym 
tempie (szczególnie w części pierwszej). Kolejne pytania rozdzielone 
jinglem. Na koniec audycji prowadzący zapowiada kolejne jej 
wydanie. 

k)      Obraz w Internecie Poprawnie przedstawione informacje na stronie internetowej stacji. 

l) Współczynnik WOI 

88,33% 

Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

f) Informacje o nieodpłatnej działalności prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego 
(rodzaje audycji wg §2 ust. 3 pkt 1,2,3 Rozporz. z 29 IV 2011) 
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Tytuł/nazwa audycji; Kampania społeczna 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 14.07.2017: 17:52:09 

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

Średni czas trwania wydania: 00:00:31 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:00:31 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:00:31 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:00:31 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

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 z zakresie 
formy, treści, częstotliwości i pór emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

 

 

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

 

Tytuł/nazwa audycji; Prognoza pogody 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07.2017: 00:07:46, 01:00:00, 02:00:00, 
03:00:00, 04:00:00, 05:00:00, 05:15:49, 
05:27:29, 05:44:22, 06:12:00, 06:33:12, 
07:10:21, 08:08:48, 09:09:23, 10:10:00, 
11:10:20, 13:09:38, 14:05:08, 15:06:02, 
15:33:38, 16:05:32, 17:07:51, 18:08:45, 
18:32:22, 19:04:20, 20:05:14, 21:05:12, 
22:03:45, 23:04:38 

11.07.2017: 00:08:37, 01:00:00, 02:00:00, 
03:00:00, 04:00:00, 05:00:00, 05:15:08, 
05:29:58, 05:45:18, 06:11:54, 06:33:28, 
07:09:28, 08:07:52, 09:05:32, 10:08:16, 
11:09:17, 12:03:25, 13:06:48, 14:05:36, 
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15:05:14, 15:33:39, 16:04:42, 17:08:32, 
18:09:12, 18:32:28, 19:04:44, 20:02:10, 
21:02:12, 22:05:13, 23:03:42 

12.07.2017: 00:08:06, 01:00:00, 03:00:00, 
04:00:00, 05:00:00, 05:16:20, 05:30:21, 
05:44:13, 06:10:40, 06:32:25, 07:08:32, 
09:10:23, 10:09:27, 12:04:14, 14:06:15, 
15:05:20, 15:34:01, 16:05:56, 17:08:50, 
18:09:20, 18:34:14, 19:03:49, 20:02:10, 
21:01:56, 22:04:44, 23:03:38 

13.07.2017: 00:07:07, 01:00:00, 02:00:00, 
03:00:00, 04:00:00, 05:00:00, 05:16:19, 
05:44:26, 06:11:24, 06:33:01, 07:07:28, 
08:09:33, 09:09:40, 10:09:37, 11:09:20, 
12:04:07, 13:05:50, 14:04:57, 15:05:08, 
15:33:28, 17:09:30, 18:09:12, 18:32:14, 
21:02:13, 22:05:46, 23:05:22 

14.07.2017: 00:09:45, 01:00:00, 02:00:00, 
03:00:00, 04:00:00, 05:00:00, 05:14:48, 
05:28:46, 05:43:28, 06:12:24, 06:32:57, 
07:07:41, 08:08:32, 09:09:35, 10:10:03, 
12:03:39, 13:05:46, 14:05:58, 15:06:05, 
15:33:43, 16:06:23, 17:09:52, 18:09:30, 
18:32:32, 19:04:18, 20:02:36, 22:03:46, 
23:03:49 

15.07.2017: 00:07:08, 01:00:00, 02:00:00, 
03:00:00, 04:00:00, 05:00:00, 05:31:09, 
06:04:36, 07:04:13, 08:04:39, 09:04:24, 
10:04:16, 11:03:41, 12:05:30, 13:03:34, 
14:03:55, 15:03:57, 16:03:47, 17:03:43, 
18:03:17, 19:04:27, 20:04:05, 21:03:55, 
22:02:21, 23:02:15 

16.07.2017: 00:08:25, 01:00:00, 02:00:00, 
03:00:00, 04:00:00, 05:00:00, 06:00:00, 
07:04:04, 08:03:40, 09:03:39, 10:04:48, 
11:03:27, 12:04:38, 13:04:53, 14:04:31, 
15:04:20, 16:04:36, 17:04:40, 20:03:41, 
21:03:13, 22:03:36, 23:03:47 

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

Średni czas trwania wydania: 00:00:41 

Średni czas trwania warstwy słownej:  
00:00:41  
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Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 02:07:17 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
02:07:17 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

02:04:46 

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 obecna w planie programowym pod 
nazwą „serwisy pogodowe”. Audycja nadana 
zgodnie z planem z zakresie formy, treści i 
pór emisji. Mniejsza częstotliwość niż w 
planie programowym. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Audycja, z której Wielkopolanie dowiedzą się 
wszystkiego o pogodzie w regionie. 
Prezentowane są wiadomości 
meteorologiczne i astrologiczne. Audycja 
informacyjna. 

 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Nasz synoptyk 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07.2017: 07:33:42, 16:31:20 

11.07.2017: 07:33:28, 16:30:34 

12.07.2017: 07:33:25, 16:31:17 

13.07.2017: 07:33:22, 16:32:03 

14.07.2017: 07:33:30, 16:31:28 

15.07.2017: 07:30:07 

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

Średni czas trwania wydania: 00:02:52 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:02:52 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:31:29 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:31:29 

Łączny czas trwania treści regionalnych 00:31:29 
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danej audycji w tygodniu; 

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 z zakresie 
formy, treści, częstotliwości i pór emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Audycja stanowi dopełnienie prognozy 
pogody. Każdorazowo podczas jej trwania 
prowadzący łączy się na żywo z 
przedstawicielem Biura Prognoz Instytutu 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej w 
Poznaniu. Audycja informacyjna. 

 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Informacje motoryzacyjne 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07.2017: 06:31:51, 07:04:15, 07:32:15, 
08:04:42, 08:30:07, 09:04:03, 10:04:13, 
11:03:29, 12:04:52, 13:04:04, 14:04:05, 
15:04:50, 15:32:22, 16:04:21, 16:28:00, 
17:03:16, 18:04:23, 19:04:45 

11.07.2017: 06:32:39, 07:04:48, 07:32:14, 
08:04:09, 08:30:50, 09:04:08, 10:03:37, 
11:03:25, 12:04:37, 13:05:37, 14:04:25, 
15:04:01, 15:32:14, 16:03:12, 16:29:08, 
17:04:01, 17:30:27, 18:04:09, 19:05:11 

12.07.2017: 06:31:35, 07:04:29, 07:32:20, 
08:04:15, 08:30:04, 09:04:23, 10:03:44, 
11:04:11, 12:04:33, 13:03:21, 14:05:04, 
15:03:43, 15:32:38, 16:04:30, 16:29:56, 
17:03:45, 17:30:10, 18:04:24, 18:33:11, 
19:04:08 

13.07.2017: 06:31:57, 07:04:21, 07:32:17, 
08:04:13, 08:29:55, 09:04:16, 10:04:19, 
11:04:02, 12:04:39, 13:04:49, 14:03:07, 
15:03:45, 15:31:57, 16:04:52, 16:30:28, 
17:04:18, 17:30:07, 18:04:19 
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14.07.2017: 06:32:08, 07:04:07, 07:32:33, 
08:04:06, 08:30:49, 09:04:11, 10:04:37, 
11:03:03, 12:03:40, 13:04:42, 14:04:38, 
15:04:34, 15:33:05, 16:04:57, 16:29:59, 
17:04:11, 18:05:06, 19:04:36 

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

Średni czas trwania wydania: 00:01:13 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:01:13 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 01:53:34 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
01:53:34 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

01:47:39 

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 „Motosygnały”. Audycja nadana 
zgodnie z planem z zakresie formy, treści i 
pór emisji. Mniejsza częstotliwość niż w 
planie programowym. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Serwisy informacyjne dla kierowców o 
warunkach i utrudnieniach na wielkopolskich 
drogach. Część informacji pochodzi od 
słuchaczy. Serwis informacyjny. 

 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Motomagazynek 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07.2017: 17:30:49 

14.07.2017: 17:30:41 

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

Średni czas trwania wydania: 00:03:25 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:03:25 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:06:50 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
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00:06:50 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

00:05:35 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji 
w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 
planie programowym na 2017 r. (zgodność z 
projektowaną tematyką  audycji, 
częstotliwością, czasem trwania i porą 
emisji) 

Audycja nieobecna w planie programowym. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Audycja dotycząca utrudnień 
komunikacyjnych w regionie. 

 

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

W badanej próbie nie zostały nadane audycje tej podkategorii 
 

Inne audycje informacyjne 

 

Tytuł/nazwa audycji; Przegląd prasy 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07.2017: 06:24:06, 07:25:52 

11.07.2017: 06:24:57, 07:19:35 

12.07.2017: 06:21:44, 07:16:00 

13.07.2017: 06:22:36, 07:15:42 

14.07.2017: 06:25:10, 07:15:53 

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

Średni czas trwania wydania: 00:02:21 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:02:21 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:23:32 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:23:32 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

00:14:42 



132 
 

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 z zakresie 
formy, treści i pór emisji. Mniejsza 
częstotliwość niż w planie programowym. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

W audycji przedstawione zostają 
najważniejsze i najciekawsze, zdaniem 
prowadzących, artykuły z 
dzienników/tygodników. Audycja 
informacyjna (rozmowa). 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Zapowiedź programu “W środku dnia” 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 11.07.2017: 11:55:24 

12.07.2017: 11:54:43  

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

Średni czas trwania wydania: 00:00:42 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:00:42 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:01:23 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:01:23 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

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 nieobecna w planie programowym 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Zapowiedź audycji „W środku dnia”. 
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Tytuł/nazwa audycji; Zapowiedź programu 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07.2017: 11:55:18 

11.07.2017: 06:55:07 

12.07.2017: 06:56:02 

13.07.2017: 06:53:49 

14.07.2017: 06:54:35 

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

Średni czas trwania wydania: 00:01:51 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:01:51 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:09:17 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:09:17 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

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 nieobecna w planie programowym 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Zapowiedź audycji, emitowanych w Radiu 
Poznań. 

 

 

Podsumowanie kategorii: INFORMACJA 

 

Łączny czas trwania audycji informacyjnych 
w badanej próbie tygodniowej 

17:33:37 

Udział procentowy w badanej próbie 10,45% 

Udział warstwy słownej W kategorii: 100% 

W tygodniu: 10,45% 

Łączny czas trwania treści regionalnych w 
kategorii 

16:16:27 
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Udział treści regionalnych W kategorii: 92,68% 

W tygodniu: 9,69% 

 

 

PUBLICYSTYKA 
  

a) Publicystyka poświęcona problematyce politycznej, ekonomiczno-
gospodarczej, społecznej 

 

Tytuł/nazwa audycji; W środku dnia 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07.2017: 12:06:03 

11.07.2017: 12:05:50 

12.07.2017: 12:05:38 

13.07.2017: 12:05:40 

14.07.2017: 12:03:41 

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

Średni czas trwania wydania: 00:31:47 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:31:47 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 02:38:55 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
02:38:55 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

01:28:51 

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 nadana zgodnie z planem z zakresie 
formy, treści, częstotliwości i pór emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Audycja, w której prowadzone są dyskusje na 
najważniejsze bieżące tematy, głównie z 
regionu wielkopolskiego. Słuchacze, łącząc 
się ze studiem Radia Merkury, mają okazję 
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wyrazić swoje zdanie w dyskusji. Dyskusja. 

 

Ocena jakościowa 

 

Dzień emisji Pora emisji Czas trwania Prowadzący Gość, funkcja, tematy 

10.07.2017 12:14:45 00:34:59 Wojciech 
Chmielewski 

Goście:  

Damian Kupka - Parta Wolność 
(nagrana wypowiedź) 

Grzegorz Ganowicz - Przewodniczący 
Rady Miasta Poznania (nagrana 
wypowiedź) 

Hanna Surma - rzecznik prasowy 
prezydenta Poznania (nagrana 
wypowiedź) 

Tematy: 

wniosek Partii Wolność dotyczący 
przeprowadzenia referendum 
lokalnego na temat przyjmowania 
przez Poznań uchodźców z Bliskiego 
Wschodu i Afryki 

11.07.2017 12:25:27 00:26:11 Wojciech 
Chmielewski 

Audycja z uczestnictwem słuchaczy 
dzwoniących do studia. 

Nagranie wypowiedzi Mateusza 
Latuszewskiego - rzecznik policji w 
Turku oraz innych policjantów 

Nagrane wypowiedzi różnych osób, 
kierowców, motocyklistów 

Temat: 

Motocykliści na drogach, stereotypy 
na temat motocyklistów 

12.07.2017 12:16:17 00:32:00 Wojciech 
Chmielewski 

Maciej Wudarski - Wice prezydent 
Poznania (wypowiedź nagrana) 

Tomasz Lipiński - radny PO 
(wypowiedź nagrana) 

Mateusz Rozmiarek - radny PiS 
(wypowiedź nagrana) 
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Dariusz Jaworski - radny  

(wypowiedź nagrana) 

Uczestnicy audycji dzwoniący do 
studia 

Tematy: 

Poznań planuje wprowadzić car 
sharing - wypożyczalnia miejskich 
samochodów 

13.07.2017 12:16:17 00:32:00 Wojciech 
Chmielewski 

Marcin Krawczyk- Poznańskie Koło 
Zielonych (nagrana wypowiedź) 

Henryk Jankowski - Wójt Krzymowa 
(nagrana wypowiedź) 

Hanna Kończal - Zastępca 
Wielkopolskiego WIOŚ (nagrana 
wypowiedź) 

Marzena Wodzińska - Członek Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego 
(nagrana wypowiedź) 

Waldemar Paternoga - Zastępca 
Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i 
Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu 
(nagrana wypowiedź) 

Nagrane wypowiedzi mieszkańców 
Kłodawy 

Andrzej Skrzypczak - członek Zarządu 
Kłodawskiej Kopalni (nagrana 
wypowiedź) 

Tematy: 

Problem śmiecenia, niebezpieczne 
odpady chemiczne, Polska - 
śmietnikiem Europy, nielegalne 
składowiska śmieci 

14.07.2017 12:14:58 00:34:27 Wojciech 
Chmielewski 

Audycja z uczestnictwem słuchaczy 
dzwoniących do studia.  

Wypowiedź kierowców (nagrane 
wypowiedzi) 

Paweł Arndt - poseł PO (nagrana 
wypowiedź) 
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Zbigniew Dolata- poseł PiS (nagrana 
wypowiedź) 

Andrzej Łozowski - wójt gminy 
Łubowo (nagrana wypowiedź) 

Temat: 

Prace nad projektem ustawy 
dotyczącym funduszu dróg 
samorządowych - pozyskanie 
pieniędzy na budowę dróg 
powiatowych i lokalnych  

 

Ocena jakościowa 

Poniedziałek, 10.07.2017 r. 

a)      Liczba tematów Jeden temat w trakcie całej audycji.  

b)      Różnorodność 
Brak różnorodności. Cała audycja poświęcona jednemu tematowi. 

c)      Wyważenie 
Proporcja czasowa zachowana. 

d)      Dobór uczestników 
Brak gościa w studiu, wypowiedzi nagrane wcześniej, uczestnikami 
audycji są także uczestnicy dzwoniący do studia. 

e)      Prezentacja 
Uczestnikami audycji są uczestnicy dzwoniący do studia - 
przedstawienie jedynie z imienia. 

f)       Proporcja 

Proporcje czasowe zachowane poprawnie, dużo telefonów w czasie 
trakcie audycji, prowadzący monitoruje czas wypowiedzi. 

g)  Moderowanie 
Prowadzący moderuje rozmowę bardzo sprawnie, dyskutuje ze 
słuchaczami, zachęca do dzwonienia do studia.  

h)      Błędy prowadzącego 
Brak błędów prowadzącego. 

i)        Poprawność językowa Prowadzący używa poprawnej polszczyzny. 

j)        Kompozycja 
Prowadzący panuje nad kompozycją audycji, kontroluje dynamikę 
dyskusji/ wypowiedzi słuchaczy. 

k)      Obraz w Internecie 
Na stronie internetowej Radia Poznań nie występuje osobna 
podstrona dotycząca audycji: „W środku dnia”. 

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

 

Wtorek, 11.07.2017 r. 



138 
 

a)      Liczba tematów 
Jeden temat w trakcie całej audycji. Temat dotyczący 
motocyklistów na drogach. 

b)      Różnorodność 
Brak różnorodności - tematem jest jeden główny temat, z którego 
wynikają inne wątki. 

c)      Wyważenie 
Proporcjonalna ilość czasu do poszczególnych zagadnień w ramach 
tematu. 

d)      Dobór uczestników 
Brak gościa w studiu, wypowiedzi ekspertów-policjantów, 
uczestnikami audycji są także uczestnicy dzwoniący do studia. 

e)      Prezentacja 
Uczestnikami audycji są uczestnicy dzwoniący do studia- 
przedstawienie jedynie z imienia. 

f)       Proporcja 

Proporcje czasowe zachowane poprawnie, dużo telefonów w czasie 
trakcie audycji. 

g)  Moderowanie 

Prowadzący moderuje rozmowę bardzo sprawnie. Potrafi przerwać 
za długą rozmowę telefoniczną bądź niecenzuralną wypowiedź 
słuchaczy.  

h)      Błędy prowadzącego 
Brak błędów prowadzącego. 

i)        Poprawność językowa Prowadzący używa poprawnej polszczyzny. 

j)        Kompozycja 
Prowadzący panuje nad kompozycją audycji, kontroluję dynamikę 
dyskusji/ wypowiedzi słuchaczy. 

k)      Obraz w Internecie 
Na stronie internetowej Radia Poznań nie występuje osobna 
podstrona dotycząca audycji: „W środku dnia”. 

l) Współczynnik WOI 86,67% Dobry współczynnik obiektywizmu 

 

Środa, 12.07.2017 r. 

a)      Liczba tematów 
Jeden temat w trakcie całej audycji. Temat dotyczący car sharingu w 
Poznaniu 

b)      Różnorodność 
Brak różnorodności - tematem jest jeden główny temat, z którego 
wynikają inne wątki. 

c)      Wyważenie 
Proporcjonalna ilość czasu do poszczególnych zagadnień w ramach 
tematu. 

d)      Dobór uczestników 

Brak gościa w studiu, wypowiedź wice prezydenta Poznania, 
radnego PO i PiS nagrana wcześniej, uczestnikami audycji są także 
uczestnicy dzwoniący do studia. 

e)      Prezentacja 
Uczestnikami audycji są uczestnicy dzwoniący do studia - 
przedstawienie jedynie z imienia. 
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f)       Proporcja 

Proporcje czasowe zachowane poprawnie, dużo telefonów w czasie 
trakcie audycji, prowadzący monitoruje czas wypowiedzi. 

g)  Moderowanie 

Prowadzący moderuje rozmowę bardzo sprawnie, zadaje pytania 
słuchaczom, zachęca do dzwonienia do studia. Nie boi się dyskusji 
ze słuchaczami, jednocześnie potrafi przerwać za długą rozmowę 
telefoniczną. 

h)      Błędy prowadzącego 
Brak błędów prowadzącego. 

i)        Poprawność językowa Prowadzący używa poprawnej polszczyzny. 

j)        Kompozycja 
Prowadzący panuje nad kompozycją audycji, kontroluje dynamikę 
dyskusji/ wypowiedzi słuchaczy. 

k)      Obraz w Internecie 
Na stronie internetowej Radia Poznań nie występuje osobna 
podstrona dotycząca audycji: „W środku dnia”. 

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

 

Czwartek, 13.07.2017 r. 

a)      Liczba tematów Jeden temat w trakcie całej audycji.  

b)      Różnorodność 
Brak różnorodności. Cała audycja poświęcona jednemu tematowi. 

c)      Wyważenie 
Proporcja czasowa zachowana. 

d)      Dobór uczestników 
Brak gościa w studiu, wypowiedzi nagrana wcześniej, uczestnikami 
audycji są także uczestnicy dzwoniący do studia. 

e)      Prezentacja 
Uczestnikami audycji są uczestnicy dzwoniący do studia- 
przedstawienie jedynie z imienia. 

f)       Proporcja 

Proporcje czasowe zachowane poprawnie, dużo telefonów w czasie 
trakcie audycji, prowadzący monitoruje czas wypowiedzi. 

g)  Moderowanie 
Prowadzący moderuje rozmowę bardzo sprawnie, dyskutuje ze 
słuchaczami, zachęca do dzwonienia do studia.  

h)      Błędy prowadzącego 
Brak błędów prowadzącego. 

i)        Poprawność językowa Prowadzący używa poprawnej polszczyzny. 

j)        Kompozycja 
Prowadzący panuje nad kompozycją audycji, kontroluje dynamikę 
dyskusji/ wypowiedzi słuchaczy. 

k)      Obraz w Internecie 
Na stronie internetowej Radia Poznań nie występuje osobna 
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podstrona dotycząca audycji: „W środku dnia”. 

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

 

Piątek, 14.07.2017 r. 

a)      Liczba tematów 
Jeden temat w trakcie całej audycji. Temat dotyczący funduszu dróg 
samorządowych. 

b)      Różnorodność 
Brak różnorodności- tematem jest jeden główny temat, z którego 
wynikają inne wątki. 

c)      Wyważenie 
Proporcjonalna ilość czasu do poszczególnych zagadnień w ramach 
tematu. 

d)      Dobór uczestników 
Brak gościa w studiu, wypowiedzi ekspertów są nagrane, 
uczestnikami audycji są także uczestnicy dzwoniący do studia. 

e)      Prezentacja 
Uczestnikami audycji są uczestnicy dzwoniący do studia- 
przedstawienie jedynie z imienia. 

f)       Proporcja 

Proporcje czasowe zachowane poprawnie, dużo telefonów w czasie 
trakcie audycji. 

g)  Moderowanie 
Prowadzący moderuje rozmowę bardzo sprawnie.  

h)      Błędy prowadzącego 
Brak błędów prowadzącego. 

i)        Poprawność językowa Prowadzący używa poprawnej polszczyzny. 

j)        Kompozycja 
Prowadzący panuje nad kompozycją audycji, kontroluję dynamikę 
dyskusji. 

k)      Obraz w Internecie 
Na stronie internetowej Radia Poznań nie występuje osobna 
podstrona dotycząca audycji: „W środku dnia”. 

l) Współczynnik WOI 93,33% Doskonały współczynnik obiektywizmu 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Wywiad z chuliganem 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 15.07.2017: 15:05:46 

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

Średni czas trwania wydania: 00:50:31 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:50:31 
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Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:50:31 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:50:31 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

00:50:31 

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 z zakresie 
formy, treści i częstotliwości emisji. Inna pora 
nadania (plan: 20:00, tutaj: 15:05). 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Rozmowy z ludźmi niesztampowymi, których 
charakteryzuje bunt przeciwko przeszłej lub 
obecnej sytuacji politycznej. Wywiad. 

 

Ocena jakościowa 

 

Dzień 
emisji 

Pora emisji Czas trwania Prowadzący Gość, funkcja, tematy 

16.07.2017 15:05:46 00:50:31 Piotr 
Lisiewicz 

Gość: Jadwiga Chmielowska, 
dziennikarka, legenda podziemia z lat 
80. 

Tematy: 

Dziewięcioletnie ukrywanie się w latach 
80; udział w pracy w podziemiu; 
działania na Wschodzie; działanie w 
Solidarności podziemnej; działanie w 
Solidarności Walczącej. 

 

 

a)      Liczba tematów 
Znaczna liczba wątków w opowieści o niezwykłej historii życia 
bohaterki. 

b)      Różnorodność 
Tematyka zróżnicowana w ramach jednego bogatego życia 
bohaterki. 

c)      Wyważenie 
Poprawnie zachowane proporcje poszczególnych podtematów. 
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d)      Dobór uczestników 
Dobór idealnie pasujący do charakteru audycji. 

e)      Prezentacja Sposób przedstawienia gościa neutralny. 

f)       Proporcja 

Prowadzący zadaje krótkie pytania, pozwala snuć opowieść. Nie są 
zachowane proporcje czasowe. 

g)  Moderowanie 

Prowadzący moderuje rozmową poprawnie, z dużą wiedzą i 
empatią. Pyta z wyraźnym zaciekawieniem o fakty i opinie, niekiedy 
używa słów i zwrotów nacechowanych. Kilkakrotnie komentuje 
wypowiadając swoje opinie, w tym na tematy polityki najnowszej, 
lub przytakując i potwierdzając a nawet wzmacniając opinie 
rozmówczyni. 

h)      Błędy prowadzącego 

Prowadzący rozmawia po koleżeńsku, swobodnie, poufale. 
Niepotrzebne przerywniki muzyczne, choć pasujące do stylu 
„chuligańskiego”. Zła jakość dźwiękowa nagrania, z wyraźnym 
pogłosem. 

i)        Poprawność językowa 
Prowadzący używa poprawnej polszczyzny, niekiedy wplatając 
kolokwializmy („hard core”, „rozpieprzyła”). 

j)        Kompozycja 
Audycja przebiega spokojnie, niekiedy słychać miejsca montażu. 
Prowadzący na zakończenie zaprasza na kolejne wydania audycji. 

k)      Obraz w Internecie Poprawnie przedstawione informacje na stronie internetowej stacji. 

l) Współczynnik WOI 

84,38% 

Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Kluczowy temat 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07.2017: 08:14:54 

11.07.2017: 08:16:00 

12.07.2017: 08:15:56 

13.07.2017: 08:15:24 

14.07.2017: 08:16:01 

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

Średni czas trwania wydania: 00:10:17 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:10:17 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:51:27 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
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00:51:27 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

00:30:19 

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 z zakresie 
formy, treści i pór emisji. Większa 
częstotliwość niż w planie programowym 
(plan – 4, tutaj – 5). 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Rozmowy o najważniejszym obecnie temacie 
w Wielkopolsce. Dyskusję wzbogacają 
zaproszeni do studia goście. Dyskusja. 

 

 

Dzień emisji Pora emisji Czas trwania Prowadzący Gość, funkcja, tematy 

10.07.2017 08:14:54 00:11:06 Łukasz 
Kaźmierczak 

Gość: Grzegorz Ganowicz - 
Przewodniczący Rady Miasta Poznania 

Tematy: 

Sesja Rady Miasta, 

wniosek Partii Wolność dotyczący 
przeprowadzenia referendum 
lokalnego na temat przyjmowania 
przez Poznań uchodźców z Bliskiego 
Wschodu i Afryki 

11.07.2017 08:16:00 00:10:40 Łukasz 
Kaźmierczak 

Gość: Sandra Błażejewska- autorka 
książki Wołyń 1943 

 

Temat: Rozmowa dotycząca książki 
gościa „Wołyń 1943”. Rozmowa 
odbywa się w Narodowy Dzień Pamięci 
Ofiar Ludobójstwa na Kresach 
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12.07.2017 08:15:56 00:08:53 Wojciech 
Sikorski 

Gość: Marek Napierała - Dyrektor 
Generalny Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad w Poznaniu 

Tematy: 

Najważniejsze inwestycje drogowe w 
Wielkopolsce, otwarcie Obwodnicy 
Ostrowa Wielkopolskiego 

13.07.2017 08:15:24 00:10:20 Łukasz 
Kaźmierczak 

Gość: Tadeusz Zysk - przedsiębiorca, 
wydawca, kandydat na kandydata PiS 
na prezydenta miasta Poznania 

Tematy: 

Rozmowa z Tadeuszem Zyskiem na 
temat kandydatury na prezydenta 
Poznania 

 

14.07.2017 08:16:01 00:10:28 Łukasz 
Kaźmierczak 

Gość:  

Łukasz Malczewski - prawnik, wice 
burmistrz Margolina, były Inspektor 
Kontroli Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu, pracownik 
MSWiA 

Tematy: 

Weto prezydenta A. Dudy w sprawie 
nowelizacji ustawy dotyczącej 
Regionalnych Izb Obrachunkowych 

 

Ocena jakościowa 

Poniedziałek, 10.07.2017 r. 

a)      Liczba tematów Trzy tematy. 

b)      Różnorodność 
Trzy tematy poruszone w audycji - wszystkie tematy polityczne. 

c)      Wyważenie 
Proporcje czasowe zachowane poprawnie. 

d)      Dobór uczestników 
Gość dobrze dobrany - kompetentne i rzeczowe wypowiedzi. 

e)      Prezentacja Gość przedstawiony imieniem i nazwiskiem oraz pełnioną funkcją. 
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f)       Proporcja 

Prowadzący zadaje konkretne pytania, gość rzetelnie na nie 
odpowiada, proporcje czasowe zachowane poprawnie. 

g)  Moderowanie 
Prowadzący poprawnie spełnia rolę moderatora. Zadaje konkretne 
pytania i czeka na odpowiedzi, nie przerywa. 

h)      Błędy prowadzącego 
Brak błędów prowadzącego. Prowadzący przyjął rolę neutralnego 
gospodarza programu, na wysokim, dziennikarskim poziomie. 

i)        Poprawność językowa Prowadzący używa poprawnej polszczyzny. 

j)        Kompozycja 
Audycja przebiega spokojnie. Audycja ma schemat: pytanie-
odpowiedź. 

k)      Obraz w Internecie 

Na stronie internetowej Radia Poznań nie występuje osobna 
podstrona dotycząca audycji: „Kluczowy temat”. Na YT można 
znaleźć tę audycję. 

l) Współczynnik WOI 

93,33% 

Bardzo dobry współczynnik obiektywizmu 

 

Wtorek, 11.07.2017 r. 

a)      Liczba tematów 
Jeden temat dotyczący wydania książki Wołyń 1943 przez Sandrę 
Błażejewską. 

b)      Różnorodność 
Brak różnorodności - tematem jest książka Wołyń 1943. Rozmowa 
prowadzącego z autorką książki o jej powstaniu, inspiracjach, itp. 

c)      Wyważenie 
Jeden temat podczas całej audycji. 

d)      Dobór uczestników 
Dobór odpowiedni - autorka książki. 

e)      Prezentacja 
Gość przedstawiony jako „koleżanka z redakcji internetowej Radia 
Poznań, autorka książki…” 

f)       Proporcja 

Prowadzący zadaje konkretne pytania, gość na nie odpowiada. 

g)  Moderowanie 
Prowadzący moderuje rozmową pasywnie, pyta o fakty i opinie.  

h)      Błędy prowadzącego 
W pewnym momencie audycji zapanowała cisza, prowadzący 
dopiero po chwili zareagował. 

i)        Poprawność językowa Prowadzący używa poprawnej polszczyzny. 

j)        Kompozycja 
Audycja przebiega spokojnie. Audycja ma schemat: pytanie-
odpowiedź. 
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k)      Obraz w Internecie 

Na stronie internetowej Radia Poznań nie występuje osobna 
podstrona dotycząca audycji: „Kluczowy temat”. Występuje jednak 
informacja o tym konkretnym odcinku z zarysem historycznym 
tematu i możliwością wysłuchania audycji. 

l) Współczynnik WOI 

78,33% 

Dobry współczynnik obiektywizmu 

 

Środa 12.07.2017 r. 

a)      Liczba tematów 
Jeden temat główny dotyczący budowy Obwodnicy Ostrowa 
Wielkopolskiego, jej roli i nowych oraz planowanych inwestycji. 

b)      Różnorodność 
Brak różnorodności - tematem jest nowo otwarta obwodnica. 

c)      Wyważenie 
Jeden temat podczas całej audycji, ale czasowo wyważony. 

d)      Dobór uczestników 
Gość dobrze dobrany - kompetentne i rzeczowe wypowiedzi. 

e)      Prezentacja Gość przedstawiony imieniem i nazwiskiem oraz pełnioną funkcją. 

f)       Proporcja 

Prowadzący zadaje konkretne pytania, gość na nie odpowiada, 
proporcje czasowe zachowane poprawnie. 

g)  Moderowanie 
Prowadzący poprawnie spełnia rolę moderatora. Zadaje konkretne 
pytania i czeka na odpowiedzi, nie przerywa. 

h)      Błędy prowadzącego 
Brak błędów prowadzącego. Prowadzący przyjął rolę neutralnego 
gospodarza programu, dziennikarsko profesjonalnie. 

i)        Poprawność językowa Prowadzący używa poprawnej polszczyzny. 

j)        Kompozycja 
Audycja przebiega spokojnie. Audycja ma schemat: pytanie -
odpowiedź. 

k)      Obraz w Internecie 
Na stronie internetowej Radia Poznań nie występuje osobna 
podstrona dotycząca audycji: „Kluczowy temat”.  

l) Współczynnik WOI 

90,00% 

Bardzo dobry współczynnik obiektywizmu 

 

Czwartek 13.07.2017 r. 

a)      Liczba tematów Jeden główny polityczny temat. 

b)      Różnorodność 
Główny polityczny temat z kilkoma różnorodnymi wątkami. 
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c)      Wyważenie 
Jeden temat podczas całej audycji, wyważone czasowo wątki. 

d)      Dobór uczestników 
Gość dobrze dobrany - kompetentne i rzeczowe wypowiedzi. 

e)      Prezentacja Gość przedstawiony imieniem i nazwiskiem oraz pełnioną funkcją. 

f)       Proporcja 

Prowadzący zadaje konkretne pytania, gość rzetelnie na nie 
odpowiada, proporcje czasowe zachowane poprawnie. 

g)  Moderowanie 
Prowadzący poprawnie spełnia rolę moderatora. Zadaje konkretne 
pytania i czeka na odpowiedzi, nie przerywa. 

h)      Błędy prowadzącego 
Brak błędów prowadzącego. Prowadzący przyjął rolę neutralnego 
gospodarza programu, na wysokim, dziennikarskim poziomie. 

i)        Poprawność językowa Prowadzący używa poprawnej polszczyzny. 

j)        Kompozycja 
Audycja przebiega spokojnie. Audycja ma schemat: pytanie-
odpowiedź. 

k)      Obraz w Internecie 
Na stronie internetowej Radia Poznań nie występuje osobna 
podstrona dotycząca audycji: „Kluczowy temat”.  

l) Współczynnik WOI 

93,33% 

Bardzo dobry współczynnik obiektywizmu 

 

Piątek 14.07.2017r. 

a)      Liczba tematów Jeden temat w trakcie całej audycji. 

b)      Różnorodność 
Polityczna tematyka audycji. 

c)      Wyważenie 
Jeden temat podczas całej audycji z różnymi wątkami- proporcje 
czasowe zachowane. 

d)      Dobór uczestników 
Gość kompetentny, odpowiedni do tematyki audycji. 

e)      Prezentacja 
Prowadzący podał imię i nazwisko oraz funkcje pełnione – zbyt 
wiele funkcji przytoczono. 

f)       Proporcja 

Prowadzący zadaje konkretne pytania, gość na nie odpowiada. 

g)  Moderowanie 
Poprawne moderowanie rozmowy. Prowadzący zadaje pytania 
konkretne i rzeczowe.  

h)      Błędy prowadzącego 
Brak błędów. Prowadzący nie przerywa rozmówcy ani nie używa 
słów nacechowanych. 
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i)        Poprawność językowa Momentami kolokwializm np. „będę lubował się w…” 

j)        Kompozycja 
Audycja przebiega spokojnie. Audycja ma schemat: pytanie-
odpowiedź. 

k)      Obraz w Internecie 
Na stronie internetowej Radia Poznań nie występuje osobna 
podstrona dotycząca audycji: „Kluczowy temat”.  

l) Współczynnik WOI 81,67% Dobry współczynnik obiektywizmu 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Gość programu 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07.2017: 14:29:52 

14.07.2017: 14:29:16  

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

Średni czas trwania wydania: 00:06:39 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:06:39 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:13:18 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:13:18 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

00:02:48 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji 
w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 
planie programowym na 2017 r. (zgodność z 
projektowaną tematyką  audycji, 
częstotliwością, czasem trwania i porą 
emisji) 

Audycja nieobecna w planie programowym. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Rozmowa z zaproszonym do studia gościem 
na ważne, bieżące tematy regionalne. 
Wywiad. 

 

Ocena jakościowa 

 

Dzień 
emisji 

Pora emisji Czas trwania Prowadzący Gość, funkcja, tematy 



149 
 

10.07.2017 14:29:52 00:14:28 Sławek 
Bajew 

Gość: Piotr Miśkiewicz, firma odzieży 
sportowej BCM Novatex 

Tematy: 

Cechy odzieży sportowej, technologie 
wytwarzania, funkcje. Konkurs z 
pytaniem i nagrodami rzeczowymi. 

14.07.2017 14:29:16 00:02:30 Sławek 
Bajew 

Gość: Marcel Skierski, animator kultury 

Temat: Po zakończeniu festiwalu 
„Animator”. Zapowiedź konkursu dla 
słuchaczy, z nagrodą w formie plakatu z 
festiwalu. 

 

Poniedziałek, 10 lipca 2017 

a)      Liczba tematów Jeden temat, rozbudowane wątki. 

b)      Różnorodność 
Tematyka nie zróżnicowana, specjalistyczna. 

c)      Wyważenie 
Poprawnie zachowane proporcje poszczególnych wątków. 

d)      Dobór uczestników 
Dobór poprawny. 

e)      Prezentacja Sposób przedstawienia gościa neutralny. 

f)       Proporcja 

Prowadzący zadaje pytania z punktu widzenia użytkownika, są 
zachowane proporcje czasowe. 

g)  Moderowanie 

Prowadzący moderuje rozmową poprawnie. Pyta z zaciekawieniem, 
zadaje pytania praktyczne. Nie używa słów i zwrotów 
nacechowanych.  Początek audycji chaotyczny. 

h)      Błędy prowadzącego 

Prowadzący rozmawia rzeczowo. Niepotrzebny podkład muzyczny, 
przeszkadzający w odbiorze. Szelest materiałów niepotrzebnie 
nagłośniony. Rozmowa ma cechy ukrytej reklamy, ze względu na 
podaną na początku nazwę firmy. 

i)        Poprawność językowa Prowadzący używa poprawnej polszczyzny. 

j)        Kompozycja 
Audycja przebiega w poprawnym tempie. Prowadzący na 
zakończenie zaprasza na kolejne wydania audycji. 

k)      Obraz w Internecie Ogólnie przedstawione informacje na stronie internetowej stacji. 

l) Współczynnik WOI 

84,38% 

Wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Piątek, 14 lipca 2017 

a)      Liczba tematów Jeden temat, jeden wątek. 

b)      Różnorodność 
Tematyka nie zróżnicowana, specjalistyczna. 

c)      Wyważenie 
Poprawnie zachowane proporcje. 

d)      Dobór uczestników 
Dobór poprawny. 

e)      Prezentacja Sposób przedstawienia gościa neutralny. 

f)       Proporcja 

Prowadzący zadaje proste i rzeczowe pytania, są zachowane 
proporcje czasowe. 

g)  Moderowanie 
Prowadzący moderuje krótką rozmową poprawnie. Nie używa słów 
i zwrotów nacechowanych.  Początek audycji niejasny. 

h)      Błędy prowadzącego 
Prowadzący rozmawia rzeczowo. 

i)        Poprawność językowa Prowadzący używa poprawnej polszczyzny. 

j)        Kompozycja 
Audycja przebiega w poprawnym tempie. Jest krótka, stanowi 
zaledwie wyjaśnienie zasad konkursu. 

k)      Obraz w Internecie Ogólnie przedstawione informacje na stronie internetowej stacji. 

l) Współczynnik WOI 

81,25% 

Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Rozmowy przy małej czarnej 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07.2017: 09:19:39, 10:19:27, 11:19:10 

11.07.2017: 09:17:58, 10:19:35, 11:22:50 

12.07.2017: 09:20:27, 10:19:20, 11:20:37 

13.07.2017: 09:19:02, 10:41:29, 11:18:51 

14.07.2017: 09:18:46, 10:33:22, 11:18:44 

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

Średni czas trwania wydania: 00:08:01 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:08:01 
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Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 02:00:10 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
02:00:10 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

00:51:43 

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 nieobecna w planie programowym 
(element audycji „Mała czarna lattem”). 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Rozmowa z gościem, przeprowadzana w 
ramach audycji „Mała czarna lattem”. 
Wywiad. 

 

Ocena jakościowa 

 

Dzień emisji Pora emisji Czas trwania Prowadzący Gość, funkcja, tematy 

10.07.2017 09:19:39 00:07:21 Joanna 
Kardasz Dyc 

Gość: Marcin Giżycki - Dyrektor 
artystyczny festiwalu Animator w 
Poznaniu 

 

Tematy: Międzynarodowy Festiwal 
Filmów Animowanych Animator w 
Poznaniu 

 

 

 

10.07.2017 10:19:27 00:09:25 Joanna 
Kardasz Dyc 

Gość:  

Justyna Alejska, Małgorzata Spychała 
Szuszczyńska - Izba Administracji 
Skarbowej w Poznaniu 

 

Tematy: 
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Przedmioty, których nie należy 
przywozić z wakacji- rady pracownic 
Izby Administracji Skarbowej w 
Poznaniu 

 

 

10.07.2017 11:19:10 00:08:32 Joanna 
Kardasz Dyc  

Gość: Sylwester Kaczmarek - kucharz, 
dietetyk, kulturysta 

 

Tematy: 

Zdrowe gotowanie 

11.07.2017 09:17:58 00:08:42 Joanna 
Kardasz Dyc  

Gość: Grzegorz Celiński- animator, 
organista i przyjaciel poznańskiej Fary. 

Temat: 

Rozmowa dotycząca farnych 
koncertów organowych i kameralnych 
oraz historia renowacji organów 
Ladegasta  

11.07.2017 10:19:35 00:09:09 Joanna 
Kardasz Dyc  

Gość: Ewelina Sterczewska - menadżer 
z parku tenisowego Olimpia i Maciej 
Henszel rzecznik Poznań Open 

 

Tematy: 

Międzynarodowy Turniej Tenisowy 
Challenger ATP- Poznań Open 2017 - 
14 edycja, dekalog kibica tenisowego 

 

 

11.07.2017 11:22:50 00:06:51 Joanna 
Kardasz Dyc  

Gość: Danuta Mizgalska - piosenkarka 

Tematy: 

Historia piosenki Casablanca, kariera 
Danuty Mizgalskiej i zaproszenie na 
koncert w Swarzędzu 

 

12.07.2017 09:20:27 00:08:40 Joanna Gość: Andrzej Trybusz - Dyrektor 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- 
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Kardasz Dyc epidemiologicznej w Poznaniu  

Tematy: 

Stan czystości wielkopolskich wód, 
bezpieczna kąpiel, badania wód 

Zbieranie i handel grzybami 

 

12.07.2017 10:19:20 00:07:55 Joanna 
Kardasz Dyc 

Gość: Małgorzata Spychała- 
Szuszczyńska - Izba Administracji 
Skarbowej w Poznaniu 

Tematy: 

Handel grzybami, jagodami bez 
zezwolenia 

12.07.2017 11:20:37 00:08:45 Joanna 
Kardasz Dyc  

Gość: Wojciech Machalica - aktor 

Tematy: 

W studiu Radia Poznań od kilku dni 
nagrywany jest najnowszy audiobook 
książki "Świadek" 

 

 

13.07.2017 09:19:02 00:07:57 Joanna 
Kardasz Dyc 

Gość: Krzysztof Jordan - Dyrektor 
turnieju Poznań Open 

Tematy:  

Międzynarodowy Turniej Tenisowy 
Challenger ATP- Poznań Open 2017- 
14 edycja- organizacja 

W trakcie trwania audycji został 
ogłoszony konkurs. 

13.07.2017 10:41:29 00:05:46 Joanna 
Kardasz Dyc 

Gość: Michał Wiraszko - Dyrektor 
artystyczny Jarocin Festiwal 2017 

Tematy: 

Tegoroczna edycji festiwalu, która 
poświęcona jest głównie polskim 
artystom 
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13.07.2017 11:18:51 00:09:53 Joanna 
Kardasz Dyc  

Gość: Maria Magdalena Kwiatkiewicz - 
autorka wystawy fotografii 
podróżniczej i biżuterii etnicznej 

Tematy: 

Wernisaż wystawy, znaczenie biżuterii 
w życiu człowieka 

 

14.07.2017 09:18:46 00:07:58 Joanna 
Kardasz Dyc  

Gość: Przemysław Szwajkowski - 
Dyrektor Palmiarni Poznańskiej 

Tematy: Nocne zwiedzanie Palmiarni 
Poznańskiej 

14.07.2017 10:33:22 00:05:22 Joanna 
Kardasz Dyc  

Gość: Wojciech Sikorski - Producent 
programu Radia Poznań 

Tematy: 

Radio Poznań- lato 2017 

Konkurs dla słuchaczy 

14.07.2017 11:18:44 00:07:54 Joanna 
Kardasz Dyc  

Gość: Jarosław Pucek - Stowarzyszenie 
Kibiców Lecha Poznań 

Tematy: 

Kibice Kolejorza pomagają choremu na 
nowotwór koledze i jego 
nastoletniemu synowi. 

 

Ocena jakościowa 

10.07.2017 r. - 09:19:39 

a)      Liczba tematów Jeden temat główny. 

b)      Różnorodność 
Temat główny dotyczący festiwalu Animator. 

c)      Wyważenie 
Proporcja czasowa poprawna. 

d)      Dobór uczestników 

Właściwy dobór gościa - Dyrektor festiwalu. 

 

e)      Prezentacja 
Prowadząca przedstawiała gościa spokojnie, profesjonalnie z 
imienia nazwiska i zajmowanego stanowiska. 
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f)       Proporcja 

Proporcje czasowe zostały zachowane, gość mówił spokojnie. 

g)  Moderowanie 
Prowadząca zaangażowana w rozmowę, ale nie zdominowała 
gościa. 

h)      Błędy prowadzącego 
Brak błędów prowadzącej, słów nacechowanych. 

i)        Poprawność językowa 
Prowadzący używa poprawnej polszczyzny, momentami zdarzają się 
kolokwializmy. 

j)        Kompozycja 
Audycja przebiega spokojnie, przyjazna atmosfera.  

k)      Obraz w Internecie 
Na stronie internetowej Radia Poznań występuje spis audycji Mała 
czarna, ale tej audycji nie ma 

l) Współczynnik WOI 

81,67% 

Dobry współczynnik obiektywizmu. 

 

10.07.2017 r. - 10:19:27 

 

a)      Liczba tematów Jeden temat. 

b)      Różnorodność 
Jeden, główny temat przewijający się przez całą audycję. 

c)      Wyważenie 
Proporcje czasowe zachowane poprawnie.  

d)      Dobór uczestników 
Dobór gościa odpowiedni - Panie z Izby Administracji Skarbowej 

e)      Prezentacja 
Prowadząca przedstawiała gościa spokojnie, profesjonalnie z 
imienia nazwiska. 

f)       Proporcja 

Proporcje czasowe wypowiedzi gościa zachowane. Obydwie panie 
zabierały głos podobną ilość razy. 

g)  Moderowanie 
Prowadząca poprawnie moderuje rozmowę. Prowadząca zadaje 
pytania, dopytuje, prosi o rozwinięcie trudnych skrótów. 

h)      Błędy prowadzącego 
Prowadzący nie używała słów nacechowanych. 

i)        Poprawność językowa Poprawny styl, język, czasami zdarzają się kolokwializmy. 

j)        Kompozycja 
Audycja przebiega spokojnie, dobre tempo. 
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k)      Obraz w Internecie 
Na stronie internetowej Radia Poznań występuję spis audycji Mała 
czarna, ale tej audycji nie ma. 

l) Współczynnik WOI 

88,33% 

Bardzo dobry współczynnik obiektywizmu 

 

10.07.2017 r. - 11:19:10 

a)      Liczba tematów Jeden główny temat. 

b)      Różnorodność 
Jeden główny temat z różnymi wątkami – zdrowe gotowanie. 

c)      Wyważenie 
Proporcja czasowa poprawna. 

d)      Dobór uczestników 
Kompetentny gość- kucharz, dietetyk - profesjonalista. 

e)      Prezentacja 
Prowadząca przedstawiała gościa spokojnie, z imienia i nazwiska 
oraz podała profesję. 

f)       Proporcja 

Rozmowa prowadzącej i gościa, proporcje czasowe wypowiedzi 
gościa zachowane. 

g)  Moderowanie 
Prowadząca zaangażowana w rozmowę, poprawnie spełniła rolę 
moderatora rozmowy. Pilnowała tempa audycji. 

h)      Błędy prowadzącego 
Prowadząca nie używała słów nacechowanych, brak błędów. 

i)        Poprawność językowa 
Prowadząca słuchała gościa, spokojny ton prowadzącej audycję, 
występowały kolokwializmy np. „jak jeden mąż”. 

j)        Kompozycja 
Umiejętna kontrola tempa audycji. 

k)      Obraz w Internecie 
Na stronie internetowej Radia Poznań występuję spis audycji Mała 
czarna, ta audycja występuje. 

l) Współczynnik WOI 

95,00%   

Doskonały współczynnik obiektywizmu. 

 

11.07.2017 r. - 09:17:58 

a)      Liczba tematów 
Jeden temat dotyczący historii i renowacji organów Ladegasta i 
koncertów farnych. 

b)      Różnorodność 
Brak różnorodności - tematem jest historia organów Ladegasta i 
koncertów farnych. 
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c)      Wyważenie 
Jeden temat podczas całej audycji. 

d)      Dobór uczestników 
Dobór odpowiedni - organista poznańskiej Fary 

e)      Prezentacja 
Prowadząca przedstawiała gościa spokojnie, profesjonalnie z 
imienia nazwiska i zajmowanego stanowiska. 

f)       Proporcja 

Prowadzący zadaje konkretne pytania, gość na nie odpowiada. 

g)  Moderowanie 
Prowadząca zaangażowana w rozmowę, zadaje pytania, dopowiada.  

h)      Błędy prowadzącego 
Brak błędów prowadzącego. 

i)        Poprawność językowa 
Prowadzący używa poprawnej polszczyzny, gość wtrąca 
kolokwializmy. 

j)        Kompozycja 
Audycja przebiega spokojnie, przyjazna atmosfera. Audycja ma 
schemat: pytanie-odpowiedź. 

k)      Obraz w Internecie 
Na stronie internetowej Radia Poznań występuję spis audycji Mała 
czarna, ta audycja nie występuje. 

l) Współczynnik WOI 

81,67% 

Dobry współczynnik obiektywizmu 

 

11.07.2017 r. - 10:19:35 

a)      Liczba tematów 
Jeden temat dotyczący tenisa i zasad z nim związanych m.in. 
zachowania kibiców. 

b)      Różnorodność 
Jeden temat dotyczący tenisa i zachowania kibiców, w trakcie 
trwania audycji został ogłoszony konkurs. 

c)      Wyważenie 
Jeden temat podczas całej audycji. 

d)      Dobór uczestników 
Dobór odpowiedni- goście zaangażowani w omawianą tematykę. 

e)      Prezentacja 

Prowadząca przedstawiała gościa spokojnie, profesjonalnie z 
imienia nazwiska i zajmowanego stanowiska, Maciej Henszel został 
przedstawiony także jako współpracownik Radia Poznań. 

f)       Proporcja 

Proporcje czasowe zostały zachowane. Goście wypowiadali się 
podobną ilość razy. 

g)  Moderowanie 
Prowadząca zaangażowana w rozmowę, zadaje pytania, dopowiada, 
atmosfera w studiu przyjazna. 
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h)      Błędy prowadzącego 
Prowadząca czasami za bardzo chce dopowiadać, brać aktywny 
udział w rozmowie zamiast gości. 

i)        Poprawność językowa 
Prowadzący używa poprawnej polszczyzny, sporadycznie pojawiły 
się kolokwializmy. 

j)        Kompozycja 
Audycja przebiega spokojnie, przyjazna atmosfera. Audycja ma 
schemat luźnej rozmowy. 

k)      Obraz w Internecie 
Na stronie internetowej Radia Poznań występuję spis audycji Mała 
czarna, tej audycja nie ma. 

l) Współczynnik WOI 

81,67% 

Dobry współczynnik obiektywizmu. 

 

11.07.2017 r. - 11:22:50 

a)      Liczba tematów 
Jeden temat; dotyczący twórczości i planów artystycznych Danuty 
Mizgalskiej. 

b)      Różnorodność 
Brak różnorodności- rozmowa wokół postaci Danuty Mizgalskiej i jej 
twórczości/ kariery. 

c)      Wyważenie 
Jeden temat podczas całej audycji. 

d)      Dobór uczestników 
Gość- artystka, której poświęcona jest audycja. 

e)      Prezentacja 
Prowadząca przedstawiała gościa spokojnie, z imienia i nazwiska, 
nawiązała do piosenki puszczonej przed wejściem na antenę. 

f)       Proporcja 

Rozmowa prowadzącej i gościa, proporcje zachowane. 

g)  Moderowanie 
Prowadząca zaangażowana w rozmowę, zadaje pytania, mówi o 
swoich uczuciach względem twórczości artystki. 

h)      Błędy prowadzącego 
Brak błędów prowadzącego, może czasami za bardzo emocjonalne 
podejście. 

i)        Poprawność językowa 
Prowadzący używa poprawnej polszczyzny, czasami wtrąca 
kolokwializmy. 

j)        Kompozycja 
Audycja przebiega spokojnie, przyjazna atmosfera. Prowadząca 
emocjonalnie zaangażowana w rozmowę. 

k)      Obraz w Internecie 
Na stronie internetowej Radia Poznań występuję spis audycji Mała 
czarna, ta audycja nie występuje. 

l) Współczynnik WOI 

81,67%   

Dobry współczynnik obiektywizmu. 
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12.07.2017 r. - 09:20:27 

a)      Liczba tematów 
Jeden główny temat, pod koniec audycji prowadząca nawiązała do 
tematu, który będzie prezentowany w kolejnej odsłonie programu. 

b)      Różnorodność 
Rozmowa wokół jednego tematu - stanu czystości wód w 
Wielkopolsce. 

c)      Wyważenie 
Proporcja czasowa poprawna. 

d)      Dobór uczestników 
Gość poprawnie dobrany. Specjalista w swojej dziedzinie. 

e)      Prezentacja 
Prowadząca przedstawiała gościa spokojnie, z imienia i nazwiska 
oraz podała pełnioną funkcję. 

f)       Proporcja 

Rozmowa prowadzącej i gościa, proporcje zachowane. Gość 
odpowiadał rzetelnie na pytania, nie przedłużał sztucznie 
wypowiedzi. 

g)  Moderowanie 

Prowadząca zaangażowana w rozmowę, zadaje pytania, 
momentami stara się tłumaczyć „naukowy” język gościa na mniej 
formalny. 

h)      Błędy prowadzącego 
Momentami prowadząca zapominała o ważnym temacie audycji, 
zbyt luźne podejście. 

i)        Poprawność językowa 
Prowadzący używa poprawnej polszczyzny, czasami wtrąca 
kolokwializmy. 

j)        Kompozycja 
Audycja przebiega spokojnie, umiejętna kontrola tempa. 

k)      Obraz w Internecie 
Na stronie internetowej Radia Poznań występuję spis audycji Mała 
czarna, ta audycja nie występuje. 

l) Współczynnik WOI 

81,67%   

Dobry współczynnik obiektywizmu. 

 

12.07.2017 r. - 10:19:20 

a)      Liczba tematów Jeden temat. 

b)      Różnorodność 
Temat dotyczący sprzedaży grzybów, jagód przy drodze w aspekcie 
podatkowym. 

c)      Wyważenie 
Jeden temat podczas całej audycji. 
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d)      Dobór uczestników 

Gościem specjalista - rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej 
w Poznaniu. 

 

e)      Prezentacja 
Prowadząca przedstawiała gościa spokojnie, profesjonalnie z 
imienia nazwiska i zajmowanego stanowiska. 

f)       Proporcja 

Proporcje czasowe zostały zachowane.  

g)  Moderowanie 
Prowadząca zaangażowana w rozmowę, zadaje pytania, 
doprecyzowuje wypowiedzi posługując się słowami „tak to jest?” 

h)      Błędy prowadzącego 
Brak błędów prowadzącej. 

i)        Poprawność językowa 
Prowadzący używa poprawnej polszczyzny, pojawiają się 
kolokwializmy, „mhm”. 

j)        Kompozycja 
Audycja przebiega spokojnie, przyjazna atmosfera.  

k)      Obraz w Internecie 
Na stronie internetowej Radia Poznań występuję spis audycji Mała 
czarna, tej audycja nie ma. 

l) Współczynnik WOI 

90,00% 

Bardzo dobry współczynnik obiektywizmu. 

 

12.07.2017 r. - 11:20:37 

a)      Liczba tematów Jeden temat dotyczący nagrywania audiobooka. 

b)      Różnorodność 
Rozmowa dotyczący nagrywania audiobooka - główny motyw z 
kilkoma wątkami pobocznymi. 

c)      Wyważenie 
Cała audycja poświęcona jest audiobookowi „Świadek” - aktor 
opowiada o pracy nad interpretacją oraz swoim życiu.  

d)      Dobór uczestników 
Dobór gościa odpowiedni. 

e)      Prezentacja 
Prowadząca przedstawiała gościa spokojnie, profesjonalnie z 
imienia nazwiska. 

f)       Proporcja 

Proporcje czasowe zachowane poprawnie. 

g)  Moderowanie 
Prowadząca zaangażowana w rozmowę, zadaje pytania, dopowiada, 
forma rozmowy luźna. 

h)      Błędy prowadzącego 
Momentami prowadząca ma zbyt lekkie podejście do rozmowy, ale 
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nie jest do niestosowne, gdyż temat jest rozrywkowy. 

i)        Poprawność językowa Poprawny styl, język. 

j)        Kompozycja 
Audycja przebiega spokojnie, przyjazna, luźna atmosfera.  

k)      Obraz w Internecie 
Na stronie internetowej Radia Poznań występuję spis audycji Mała 
czarna i istnieje ta audycja w formie video. 

l) Współczynnik WOI 

88,33% 

Bardzo dobry współczynnik obiektywizmu 

 

13.07.2017 r. - 09:19:02 

a)      Liczba tematów Jeden temat. 

b)      Różnorodność 
Jeden, główny temat przewijający się przez całą audycję. 

c)      Wyważenie 
Proporcje zachowane poprawnie.  

d)      Dobór uczestników 
Dobór gościa odpowiedni- dyrektor turnieju. 

e)      Prezentacja 
Prowadząca przedstawiała gościa spokojnie, profesjonalnie z 
imienia nazwiska. 

f)       Proporcja 

Proporcje czasowe zachowane poprawnie. 

g)  Moderowanie 
Prowadząca poprawnie moderuje rozmowę. Prowadząca 
stonowana, wymusił to na niej spokojny rozmówca. 

h)      Błędy prowadzącego 
Brak błędów. 

i)        Poprawność językowa Poprawny styl, język, czasami zdarzają się kolokwializmy. 

j)        Kompozycja 
Audycja przebiega spokojnie, dobre tempo. 

k)      Obraz w Internecie 
Na stronie internetowej Radia Poznań występuję spis audycji Mała 
czarna, ale tej audycji nie ma. 

l) Współczynnik WOI 

88,33% 

Bardzo dobry współczynnik obiektywizmu 
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13.07.2017 r. - 10:41:29 

a)      Liczba tematów Temat główny dotyczący festiwalu w Jarocinie. 

b)      Różnorodność 
Jeden główny temat z wieloma wątkami oscylującymi wokół 
organizacji festiwalu. 

c)      Wyważenie 
Proporcja czasowa poprawna. 

d)      Dobór uczestników 

Właściwy dobór gościa. Dyrektor festiwalu w Jarocinie - 
kompetentny, odpowiedni do tematyki audycji. 

 

e)      Prezentacja 
Prowadząca przedstawiała gościa spokojnie, profesjonalnie z 
imienia nazwiska i zajmowanego stanowiska. 

f)       Proporcja 

Proporcje czasowe zostały zachowane. Poruszone wątki 
przedstawione w dobrych proporcjach. 

g)  Moderowanie 
Prowadząca zaangażowana w rozmowę, ale nie zdominowała 
gościa. 

h)      Błędy prowadzącego 
Brak błędów prowadzącej. 

i)        Poprawność językowa Prowadzący używa poprawnej polszczyzny. 

j)        Kompozycja 
Audycja przebiega spokojnie, przyjazna atmosfera.  

k)      Obraz w Internecie 
Na stronie internetowej Radia Poznań występuję spis audycji Mała 
czarna i istnieje ta audycja. 

l) Współczynnik WOI 

96,67% 

Doskonały współczynnik obiektywizmu. 

 

13.07.2017 r. - 11:18:51 

a)      Liczba tematów Jeden główny temat. 

b)      Różnorodność 
Jeden główny temat – biżuteria w życiu człowieka. 

c)      Wyważenie 
Proporcja czasowa poprawna. 

d)      Dobór uczestników 
Kompetentny gość. 

e)      Prezentacja 
Prowadząca przedstawiała gościa spokojnie, z imienia i nazwiska 
oraz podała profesję i od razu zaprosiła na wernisaż gościa. 
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f)       Proporcja 

Rozmowa prowadzącej i gościa, proporcje zachowane.  

g)  Moderowanie 
Prowadząca zaangażowana w rozmowę, bardzo plastyczna audycja 
dzięki opisom biżuterii przez prowadzącą. 

h)      Błędy prowadzącego 
Prowadząca nie używała słów nacechowanych.  

i)        Poprawność językowa Prowadząca słuchała gościa, spokojny ton prowadzącej audycję. 

j)        Kompozycja 
Umiejętna kontrola tempa audycji, dostosowana do spokoju gościa. 

k)      Obraz w Internecie 
Na stronie internetowej Radia Poznań występuję spis audycji Mała 
czarna, ta audycja nie występuje. 

l) Współczynnik WOI 

93,33%   

Bardzo dobry współczynnik obiektywizmu. 

 

14.07.2017 r. - 09:18:46 

a)      Liczba tematów Jeden temat. 

b)      Różnorodność 
Brak różnorodności - rozmowa dotyczy Poznańskiej palmiarni. 

c)      Wyważenie 
Jeden temat podczas całej audycji.  

d)      Dobór uczestników 
Gość-  kompetentny. 

e)      Prezentacja 
Prowadząca przedstawiała gościa spokojnie, z imienia i nazwiska i 
funkcji. 

f)       Proporcja Rozmowa prowadzącej i gościa, proporcje zachowane. 

g)  Moderowanie 
Prowadząca zaangażowana w rozmowę, zadaje pytania, zdarza się 
przerywać, dopowiadać. 

h)      Błędy prowadzącego 
Prowadząca pokazuje emocjonalny stosunek, używa form ‘możecie, 
robicie”. 

i)        Poprawność językowa Język audycji poprawny. 

j)        Kompozycja 
Audycja przebiega spokojnie, przyjazna atmosfera. Prowadząca 
emocjonalnie zaangażowana w rozmowę. 

k)      Obraz w Internecie 
Na stronie internetowej Radia Poznań występuję spis audycji Mała 
czarna, ta audycja nie występuje. 

l) Współczynnik WOI 81,67%   
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Dobry współczynnik obiektywizmu. 

 

14.07.2017 r. - 10:33:22 

a)      Liczba tematów Jeden temat. 

b)      Różnorodność 
Kalendarz wydarzeń w całej Polsce w których weźmie udział Radio 
Poznań. 

c)      Wyważenie 
Proporcje zostały zachowane. 

d)      Dobór uczestników 
Dobór odpowiedni- producent radia Poznań. 

e)      Prezentacja 
Prowadząca przedstawiała gościa spokojnie, zażyłość między 
prowadząca a gościem od razu wyczuwalna (koledzy w pracy) 

f)       Proporcja Proporcje czasowe zostały zachowane.  

g)  Moderowanie 
Prowadząca zaangażowana w rozmowę, zadaje pytania, dopowiada, 
atmosfera w studiu przyjazna. 

h)      Błędy prowadzącego 
Emocjonalny stosunek prowadzącej, luźna forma prowadzenia 
audycji. 

i)        Poprawność językowa 
Poprawność językowa zachowana. 

j)        Kompozycja 
Audycja ma schemat luźnej rozmowy. Tempo zachowane. 

k)      Obraz w Internecie 
Na stronie internetowej Radia Poznań występuję spis audycji Mała 
czarna, tej audycja nie ma. 

l) Współczynnik WOI 

86,67% 

Dobry współczynnik obiektywizmu. 

 

14.07.2017 r. - 11:18:44 

a)      Liczba tematów Audycja poświęcona jednemu tematowi. 

b)      Różnorodność 

Tematem jest pomoc choremu na nowotwór koledze i jego 
nastoletniemu synowi. 

 

c)      Wyważenie 
Proporcje zachowane. 

d)      Dobór uczestników 
Dobrze dobrany gość. 
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e)      Prezentacja 
Prowadząca przedstawiała gościa spokojnie, profesjonalnie z 
imienia nazwiska i zajmowanego stanowiska. 

f)       Proporcja 

Prowadzący zadaje konkretne pytania, gość na nie odpowiada. 

g)  Moderowanie 
Prowadząca zaangażowana w rozmowę, zadaje pytania, spokojny, 
wyważony wywiad, dostosowany do tematyki. 

h)      Błędy prowadzącego 
Brak błędów prowadzącej. 

i)        Poprawność językowa Poprawność językowa zachowana. 

j)        Kompozycja 
Audycja przebiega spokojnie. Tempo poprawne. 

k)      Obraz w Internecie 
Na stronie internetowej Radia Poznań występuję spis audycji Mała 
czarna, ta audycja występuje w formie video. 

l) Współczynnik WOI 

96,67% 

Bardzo dobry współczynnik obiektywizmu 

 

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

 

Tytuł/nazwa audycji; Reportaż 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07.2017: 13:16:11 

11.07.2017: 13:16:24 

12.07.2017: 13:14:41 

13.07.2017: 13:16:10 

14.07.2017: 13:22:58 

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

Średni czas trwania wydania: 00:14:49 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:14:49 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 01:14:07 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
01:14:07 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

00:46:34 
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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 z zakresie 
formy i treści. Większa częstotliwość niż w 
planie programowym i inna godzina emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Materiał o aktualnym, ważnym i trudnym 
temacie regionalnym. Reportaż. 

 

Tytuł/nazwa audycji; Materiał reporterski 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07.2017: 16:10:47, 16:39:24, 16:49:21 

11.07.2017: 16:10:58 

12.07.2017: 16:11:59, 16:18:32, 16:39:07, 
16:48:55 

13.07.2017: 16:12:08, 16:19:40, 16:39:18, 
16:48:25 

14.07.2017: 16:18:23, 16:36:27, 16:42:15, 
16:47:21, 16:54:00 

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

Średni czas trwania wydania: 00:03:40 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:03:40 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 01:02:24 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
01:02:24 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

00:52:57 

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 nieobecna w planie programowym. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Krótszy niż reportaż materiał o bieżących 
problemach w Wielkopolsce. Reportaż. 
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Tytuł/nazwa audycji; Wejście reporterskie 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07.2017: 07:49:40, 15:45:04 

11.07.2017: 07:49:44, 15:44:12, 16:37:25, 
16:49:36 

12.07.2017: 07:49:22, 15:44:46 

13.07.2017: 07:49:25, 15:44:52 

14.07.2017: 07:53:37, 15:43:08, 16:13:07 

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

Średni czas trwania wydania: 00:03:38 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:03:38 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:47:11 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:47:11 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

00:47:11 

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 nieobecna w planie programowym. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Wejście reporterskie to krótka wypowiedź 
reportera na budzący zainteresowanie temat 
regionalny. Wypowiedź nie jest realizowana 
na żywo. Reportaż. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Studio retro 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 11.07.2017: 13:41:56 

12.07.2017: 13:40:38 

13.07.2017: 13:43:02 
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14.07.2017: 13:45:19 

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

Średni czas trwania wydania: 00:04:34 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:04:34 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:18:14 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:18:14 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

00:10:38 

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 z zakresie 
formy, treści i pór emisji. Mniejsza 
częstotliwość niż w planie programowym. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Audycja ma na celu przypomnienie 
archiwalnych nagrań Radia Merkury i 
Polskiego Radia z dziedziny publicystyki, 
kultury, ale też muzyki i rozrywki. Magazyn. 

 

c) Audycje dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz dla społeczności 
posługujących się językiem regionalnym, tworzone w językach tych 
mniejszości i społeczności. 

W badanej próbie nie zostały nadane audycje tej podkategorii 

 

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

 

Tytuł/nazwa audycji; Między niebem a ziemią 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 16.07.2017: 12:06:32 

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

Średni czas trwania wydania: 00:40:40 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:40:40 
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Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łągczny czas trwania w tygodniu: 00:40:40 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:40:40 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

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 z zakresie 
formy, treści, częstotliwości i pór emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Audycja, której celem jest poszerzenie wiedzy 
na temat chrześcijaństwa i jego wartości. 
Prezentowane są wydarzenia związane z 
Kościołem katolickim w regionie i 
wyznaniami mniejszościowymi w 
Wielkopolsce. Magazyn. 

 

Inne audycje publicystyczne 

 

Tytuł/nazwa audycji; Mała czarna lattem 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07.2017: 09:05:41 

11.07.2017: 09:05:10 

12.07.2017: 09:05:25 

13.07.2017: 09:05:55 

14.07.2017: 09:05:13 

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

Średni czas trwania wydania: 00:11:22 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:11:22 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:56:51 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:56:51 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

00:47:02 
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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 obecna w planie programowym pod 
nazwą „Mała czarna”. Audycja nadana 
zgodnie z planem z zakresie formy, treści, 
częstotliwości i pór emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Audycja o tematyce lifestyle’owej i 
kulturalnej. Do studia zapraszani są 
dziennikarze związani z tymi dziedzinami i 
inni goście. Magazyn z elementami dyskusji. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Tropem odkrywców 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 16.07.2017: 16:05:28 

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

Średni czas trwania wydania: 00:29:00 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:29:00 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:29:00 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:29:00 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

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 z zakresie 
formy, treści, częstotliwości i pór emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Audycja dotyczy aktualnych odkryć 
historycznych. Prowadzący z zaproszonymi 
do studia gośćmi rozmawiają na temat ich 
fascynacji historycznych. Magazyn z 
elementami wywiadu. 
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Tytuł/nazwa audycji; Zdarzyło się dziś 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07.2017: 06:19:09 

11.07.2017: 06:19:50 

12.07.2017: 06:16:03 

13.07.2017: 06:18:04 

14.07.2017: 06:19:42 

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

Średni czas trwania wydania: 00:01:44 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:01:44 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:08:42 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:08:42 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

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 z zakresie 
formy, treści i pór emisji. Mniejsza 
częstotliwość niż w planie programowym. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Krótka informacja, co wydarzyło się tego dnia 
w minionych latach. Przypominane są ważne 
wydarzenia społeczno-polityczno-kulturalne, 
słuchacze informowani są również o 
rocznicach urodzin i śmierci. Magazyn. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Kotonotatnik 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07.2017: 08:39:31 

11.07.2017: 08:40:57 

12.07.2017: 08:39:50 

13.07.2017: 08:38:48 

14.07.2017: 08:40:19 
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Średni czas trwania pojedynczego wydania, 
w tym czas trwania warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 00:03:33 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:03:33 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:17:46 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:17:46 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

00:03:31 

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 z zakresie 
formy, treści, częstotliwości i pór emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Zestaw informacji historycznych, opartych na 
prasie minionego okresu oraz opinie o 
aktualnych wydarzeniach z życia społecznego 
i kulturalnego Poznania. Felieton. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Studio nadawczo-odbiorcze 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07.2017: 13:05:13 

11.07.2017: 13:07:29 

12.07.2017: 13:05:22 

13.07.2017: 13:06:31 

14.07.2017: 13:06:21 

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

Średni czas trwania wydania: 00:21:21 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:21:21 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 01:46:44 

Łączny czas trwania warstwy słownej:  
01:46:44  

Łączny czas trwania treści regionalnych 01:31:54 



173 
 

danej audycji w tygodniu; 

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 nieobecna w planie programowym. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Popołudniowe pasmo Radia Poznań. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Powiedziane – zapisane 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07.2017: 15:19:42 

14.07.2017: 15:26:39 

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

Średni czas trwania wydania: 00:03:21 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:03:21 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:06:41 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:06:41 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

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 nieobecna w planie programowym. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

W audycji omawiane są fragmenty nagrań z 
archiwum Radia Poznań. 
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Tytuł/nazwa audycji; Pocztówka z plaży 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07.2017: 17:39:51 

11.07.2017: 17:40:26 

12.07.2017: 17:40:41 

13.07.2017: 17:39:48 

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

Średni czas trwania wydania: 00:02:09 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:02:09 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:10:47 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:10:47 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

00:02:50 

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 nieobecna w planie programowym. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Audycja o charakterze felietonu. 

 

Ocena jakościowa 

Dzień 
emisji 

Pora emisji Czas trwania Prowadzący Tematy 

10.07.2017 17:40:40 00:05:20 Wiesław 
Kot 

Wino marki Lipko 

11.07.2017 17:40:33 00:05:37 Wiesław 
Kot 

Porady kosmetyczne; Grunwald; Janko z 
Czarnkowa 

12.07.2017 17:40:52 00:06:48 Wiesław 
Kot 

List z kolonii; Słopanów; cytaty z PRL 

13.07.2017 17:39:45 00:03:45 Wiesław 
Kot 

Kaowcy; metody zrywania. 
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a)      Liczba tematów Znaczna liczba podtematów w felietonach. 

b)      Różnorodność 
Tematyka zróżnicowana, ciekawostki, rozmaitości, dokumenty 
historii obyczajów. 

c)      Wyważenie 
Zachowane proporcje poszczególnych podtematów. Felieton bazuje 
na luźnych skojarzeniach i strumieniu myśli. 

d)      Dobór uczestników 
Felieton jednego autora. 

e)      Prezentacja Brak gości 

f)       Proporcja 

Felietonista operuje dowolnie czasem. 

g)  Moderowanie 
Felietonista ujmuje absurdy i ciekawostki z napotkanych miejsc w 
rodzaj magazynu rozmaitości (fait diverse). 

h)      Błędy prowadzącego 

Felietony w formie lekkiej (zaleta) ale w wielu wypadkach lekkość 
jest infantylna. Maniera sztucznej tonacji głosu, stylizowanie 
wypowiedzi w manierze trzeciorzędnego kabaretu. 

i)        Poprawność językowa Prowadzący używa poprawnej polszczyzny. 

j)        Kompozycja 

Audycja chaotyczna, felieton pseudo-zabawny. Drugą część audycji 
stanowi odpowiednio dobrana piosenka z epoki. Autor nie 
przedstawia się i nie jest przedstawiany. 

k)      Obraz w Internecie 
Wystarczająco przedstawione informacje na stronie internetowej 
stacji. 

l) Współczynnik WOI 

75% 

Niezbyt wysoki współczynnik obiektywizmu (w tym wypadku 
jakości) 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Felieton całkiem niepolityczny 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 14.07.2017: 17:42:28 

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

Średni czas trwania wydania: 00:03:33 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:03:33 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:03:33 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:03:33 
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Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

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 nieobecna w planie programowym 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Audycja o charakterze felietonu. 

 

Ocena jakościowa 

Dzień 
emisji 

Pora emisji Czas trwania Prowadzący Tematy 

14.07.2017 17:42:35 00:05:20 Piotr 
Cywiński 

Sologamia, śluby same z sobą. 

 

a)      Liczba tematów Jeden temat w felietonie. 

b)      Różnorodność 
Tematyka nie zróżnicowana, ciekawostka z zagranicznej prasy i 
Internetu wyeksploatowana. 

c)      Wyważenie 

Felieton bazuje na prześmiewczym omówieniu zjawiska 
obyczajowego. Przesadnie i w mocno naciągany sposób 
przeprowadzona wiwisekcja mikro-tematu. 

d)      Dobór uczestników 
Felieton jednego autora. 

e)      Prezentacja Brak gości 

f)       Proporcja 

Felietonista operuje dowolnie czasem. 

g)  Moderowanie 
Felietonista operuje stylizacjami, dopowiedzeniami, hipotezami. 
Poprawna forma felietonu. 

h)      Błędy prowadzącego 
Felieton czytany z przesadną manierą. 

i)        Poprawność językowa Prowadzący używa poprawnej polszczyzny. 

j)        Kompozycja 
Utrzymana forma gatunku, poprawna struktura. 
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k)      Obraz w Internecie 
Wystarczająco przedstawione informacje na stronie internetowej 
stacji. 

l) Współczynnik WOI 

78,13% 

Niezbyt wysoki współczynnik obiektywizmu (w tym wypadku 
jakości) 

 

Podsumowanie kategorii: PUBLICYSTYKA 

 

Łączny czas trwania audycji publicystycznych 
w badanej próbie tygodniowej 

14:37:01 

Udział procentowy w badanej próbie 8,71% 

Udział warstwy słownej W kategorii: 100% 

W tygodniu: 8,71% 

Łączny czas trwania treści regionalnych w 
kategorii 

08:49:15 

Udział treści regionalnych W kategorii: 59,85% 

W tygodniu: 5,25% 

 

 

KULTURA   
 

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

 

Tytuł/nazwa audycji; Kot wieczorową porą 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 11.07.2017: 22:07:25 

16.07.2017: 17:05:59 

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

Średni czas trwania wydania: 00:53:20 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:26:22 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 01:46:40 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
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00:52:44 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

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 z zakresie 
formy, treści i pór emisji. Większa 
częstotliwość niż w planie programowym. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Magazyn filmowy, w którym prowadzący 
omawia i recenzuje premiery filmowe oraz 
przestawia kinematograficzne kalendarium. 
Dopełnieniem jest odpowiednia muzyka 
filmowa. Magazyn. W wydaniach o 
wakacyjnych premierach filmowych, filmach 
animowanych, muzyce filmowej. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Niedziela na Głównym 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 16.07.2017: 11:04:41 

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

Średni czas trwania wydania: 00:50:54 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:28:24 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:50:54  

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:28:24 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

00:28:24 

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) 

Audycja nadana zgodnie z planem z zakresie 
formy, treści, częstotliwości i pór emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Audycja prezentująca najważniejsze 
wydarzenia kulturalne, wzbogacona 
rozmowami z zaproszonymi gośćmi. 
Magazyn z elementami dyskusji. W wydaniu 
gość, Krystyna Rożańska-Gorgolewska, o 
Julii Hartwig, o urban sketchingu, wernisażu 
w muzeum Marcina Rożka, teledyskach, jako 
dziełach sztuki. 

 

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 

 

Tytuł/nazwa audycji; Pod naszym patronatem 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07.2017: 11:25:54, 14:27:19, 17:22:23 

11.07.2017: 11:37:38, 14:41:43, 17:22:27 

12.07.2017: 11:35:44, 14:41:01, 17:22:20 

13.07.2017: 11:32:04, 14:39:27, 17:12:06 

14.07.2017: 11:30:53, 14:38:23, 17:23:27 

15.07.2017: 07:38:12 

16.07.2017: 11:55:33 

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

Średni czas trwania wydania: 00:02:25 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:02:25 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:40:59 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:40:59 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

00:38:27 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji 
w tygodniu; 

00:00:00 



180 
 

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 z zakresie 
formy, treści i pór emisji. Mniejsza 
częstotliwość niż w planie programowym. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Audycja informująca o wartościowych, ale 
słabo promowanych w mediach wydarzeniach 
kulturalnych i rozrywkowych na terenie 
Wielkopolski, które odbywają się pod 
patronatem Radia Poznań. Audycja 
kulturalno-informacyjna. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Wydarzenia kulturalne 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07.2017: 09:48:46 

11.07.2017: 09:50:45 

12.07.2017: 09:51:24 

13.07.2017: 09:48:58 

14.07.2017: 09:49:12 

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

Średni czas trwania wydania: 00:03:50 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:03:50 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:19:09 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:19:09 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

00:19:09 

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) 

Audycja nieobecna w planie programowym. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Zapowiedź najciekawszych wydarzeń 
kulturalnych z regionu wielkopolskiego. W 
wydaniach: Krystyna Różańska-Gorgolewska 
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m.in. o przygotowaniach do Ogólnopolskiego 
Festiwalu Muzyki Dawnej w Kaliszu, 
warsztatach w Muzeum Narodowym, 
koncercie organowy Grzegorza Celińskiego. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Relacja z Jarocina 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 14.07.2017: 15:22:16 

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

Średni czas trwania wydania: 00:04:22 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:04:22 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:04:22 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:04:22 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

00:04:22 

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 nieobecna w planie programowym. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Relacja z Festiwalu w Jarocinie. W wydaniu 
wywiad z zespołem Dezerter. 

 

 c) Audycje popularyzujące twórców regionalnych  

 

Tytuł/nazwa audycji; Piosenka ładnie napisana 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 16.07.2017: 15:04:57 

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

Średni czas trwania wydania: 00:55:05 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:17:30 
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Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:55:05 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:17:30 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

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 z zakresie 
formy, treści i pór emisji. Mniejsza 
częstotliwość niż w planie programowym. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Audycja, w której prezentowane są debiuty i 
nowości na rynku muzycznym. Rozmowy o 
muzyce i tekstach piosenek przeplatają się z 
rozmowami o relacjach międzyludzkich czy 
obecnej sytuacji. Magazyn z elementami 
dyskusji. W wydaniu Grzegorz Tomczak o 
nowej płycie i planach wydawniczych. 
Pozostałe tematy: Festiwal Nadzieja, Jacek 
Kaczmarski, koncert „Kolega z pracy”. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Otwarta scena 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 15.07.2017: 20:05:01 

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

Średni czas trwania wydania: 00:55:02 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:05:30 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:55:02 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:05:30 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

00:05:30 

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) 

Audycja nadana zgodnie z planem z zakresie 
formy, treści i częstotliwości emisji. Inna pora 
nadawania (plan: 15:00, tutaj: 20:05). 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Program, w którym debiutujący wokaliści i 
zespoły z Wielkopolski mają szansę 
zaprezentować swoją twórczość szerszej 
publiczności. Wszystko uzupełniają rozmowy 
z muzykami. Audycja muzyczna z 
elementami rozmowy. W wydaniu o 41. 
Wielkopolskiej Kuźni Dźwięku. 

 

 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 

 

Tytuł/nazwa audycji; Za siedmioma górami… 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07.2017: 18:44:41 

11.07.2017: 18:45:26 

12.07.2017: 18:44:36 

13.07.2017: 18:45:17 

14.07.2017: 18:45:13 

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

Średni czas trwania wydania: 00:05:48 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:05:48 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:29:00 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:29:00 

Łączny czas trwania treści regionalnych 00:00:00 
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danej audycji w tygodniu; 

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 z zakresie 
formy, treści, częstotliwości i pór emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Audycja dla dzieci z adaptacjami klasyki 
literatury. Słuchowisko. W wydaniach 
fragment bajki „Żubr Pompik – letni 
zmierzch”. 

 

g) Proza i poezja czytana na antenie 

 

Tytuł/nazwa audycji; Weź wiersz i… 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07.2017: 13:54:34 

11.07.2017: 13:55:02 

12.07.2017: 13:54:38 

13.07.2017: 13:55:15 

14.07.2017: 13:55:43 

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

Średni czas trwania wydania: 00:01:33 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:01:33 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:07:44 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:07:44 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

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) 

Audycja nadana zgodnie z planem z zakresie 
formy, treści i częstotliwości emisji. Inna pora 
nadawania (plan: 9:00, tutaj: 13:55). 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Audycja, w której interpretowana jest 
klasyczna polska poezja. Również słuchacze 
mają okazję do zaprezentowania swojej 
poetyckiej twórczości. Audycja kulturalna. W 
wydaniach m.in. wiersze Zuzanny Gińczanki 
„Pycha”, Dominiki Kornobis „Mój akcjonizm 
wiedeński” czy Andrzeja Mroza „Tryptyk 
flandryjski”. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Tytuł tygodnia 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07.2017: 09:31:34, 14:11:08 

11.07.2017: 14:10:09 

12.07.2017: 14:12:06 

13.07.2017: 14:12:15 

14.07.2017: 14:15:36 

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

Średni czas trwania wydania: 00:07:11 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:07:11 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:43:05 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:43:05 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

00:03:33 

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 z zakresie 
formy, treści i pór emisji. Większa 
częstotliwość niż w planie programowym. 
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Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

W audycji prezentowane są nowości 
książkowe z kraju i ze świata. Magazyn. W 
wydaniach fragmenty „Żywej historii 
martwych dusz” A. Wilowskiej. 

 

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 

 

Tytuł/nazwa audycji; Klasyka muzyczna 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07.2017: 23:05:05 

11.07.2017: 23:04:18 

12.07.2017: 23:04:03 

13.07.2017: 23:05:49 

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

Średni czas trwania wydania: 01:46:20 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:29:39 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 07:05:20 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
01:58:37 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

01:37:55 

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 z zakresie 
formy, treści, częstotliwości i pór emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Audycja poświęcona muzyce klasycznej. 
Utwory przeplatają się z kalendarium, 
recenzjami, historią danego gatunku 
muzycznego czy fragmentami biografii 
konkretnego wykonawcy. Magazyn. W 
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wydaniach m.in. Poznański Chór Katedralny, 
Staromiejskie koncerty organowe, pojedynek 
mistrzów – muzyka dla każdego, Muzyka z 
Kurnika, Letnie koncerty kameralne. Wywiad 
– goście: Mariusz i Marta Makuszewscy, 
rozmowa o płycie Marty Makuszewskiej. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Godzina koncertowa 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 15.07.2017: 14:05:06 

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

Średni czas trwania wydania: 00:51:00 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:01:26 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:51:00 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:01:26 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

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 „Merkury koncertowo”. Audycja 
nadana zgodnie z planem z zakresie formy, 
treści, częstotliwości i pór emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Zapis koncertów polskich wykonawców i 
zespołów muzycznych. Koncert. W wydaniu 
koncert The Blues Brothers. 

 

j) Prezentacja wykonań utworów muzyki klasycznej i współczesnej  

 

Tytuł/nazwa audycji; Klasyka poranna 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 16.07.2017: 06:00:37 
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Średni czas trwania pojedynczego wydania, 
w tym czas trwania warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 01:52:59 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:12:37 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 01:52:59 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:12:37 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

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 „Poranek klasyczny”. Audycja nadana 
zgodnie z planem z zakresie formy, treści, 
częstotliwości i pór emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Utwory muzyki klasycznej, połączone z 
komentarzami prowadzących. Audycja 
muzyczna z elementami dyskusji. W wydaniu 
twórczość Franza Schuberta i zapowiedź 
Letniego Festiwalu Gitary. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Muzyczne Radio Poznań 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 15.07.2017: 16:08:16, 19:10:24 

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

Średni czas trwania wydania: 01:17:48 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:09:05 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 02:35:37 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:18:10 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

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) 

Audycja obecna w planie programowym pod 
nazwą „Muzyczne Radio Merkury”. Audycja 
nadana zgodnie z planem z zakresie formy, 
treści i pór emisji. Większa częstotliwość niż 
w planie programowym. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Audycja, która ma na celu zaprezentowanie 
różnorodnych gatunków muzycznych: od 
klasycznych i powszechnie znanych otworów 
po nowe, pionierskie kompozycje. Audycja 
muzyczna. W wydaniu tematy: płyta 
tygodnia, piosenka dnia, archiwum rocka – 
John Lawton, przedstawienie dorobku 
znanych wykonawców: Snow White, Deep 
Purple. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Aksamitny jazz 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 16.07.2017: 14:05:29 

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

Średni czas trwania wydania: 00:53:48 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:08:30 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:53:48 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:08:30 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

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 z zakresie 
formy, treści, częstotliwości i pór emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Program w całości poświęcony muzyce 
jazzowej. Ma na celu zaprezentowanie 
utworów, informowanie o wydarzeniach 
związanych z tym gatunkiem muzyki. 
Audycja informacyjno-muzyczna. 
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Tytuł/nazwa audycji; Planeta country 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 16.07.2017: 09:09:53 

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

Średni czas trwania wydania: 01:41:36 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:10:00 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 01:41:36 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:10:00 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

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 z zakresie 
formy, treści, częstotliwości i pór emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Program, w którym słuchacze mogą 
zamawiać utwory z nurtu country i łączyć się 
telefonicznie ze studiem Radia Merkury. 
Audycja muzyczna. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Radio Satysfakcja 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 15.07.2017: 10:07:30 

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

Średni czas trwania wydania: 01:42:10 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:21:46 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 01:42:10 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:21:46 
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Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

00:12:53 

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 z zakresie 
formy, treści, częstotliwości i pór emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

W audycji przypomniane zostaną największe 
przeboje z przeszłości. Prowadzący ujawnia 
również nieznane fakty z historii polskiej 
muzyki. Audycja muzyczna. W wydaniu 
przedstawienie muzyki wybranych trzech 
artystów: The Animals, Skaldowie, Rod 
Stewart. 

 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Hotel złamanych serc 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 15.07.2017: 12:07:04 

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

Średni czas trwania wydania: 00:52:12 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:06:46 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:52:12 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:06:46 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

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 z zakresie 
formy, treści, częstotliwości i pór emisji. 
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Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

W audycji słuchacze przypomną sobie 
największe przeboje lat 50. i 60. W każdym 
odcinku prezentowana jest historia jednego 
wokalisty/zespołu. Audycja muzyczna. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Królewski wieczór 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 15.07.2017: 18:04:14 

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

Średni czas trwania wydania: 00:54:57 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:04:46 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:54:57 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:04:46 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

00:04:46 

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 z zakresie 
formy, treści, częstotliwości i pór emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Audycja popularyzująca szeroko rozumianą 
muzykę rozrywkową. Szczególnie 
uwzględniona jest w niej twórczość młodych 
polskich artystów. Audycja muzyczna. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Melodramat 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07.2017: 20:05:51 

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

Średni czas trwania wydania: 00:54:15 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:54:15 
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Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 01:48:29 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:21:41 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

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 nieobecna w planie programowym. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Magazyn prowadzony przez Tomasza 
Budzyńskiego, w którym zostają 
przedstawione mało znane, tzw. alternatywne 
utwory muzyczne. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Klasyka na bis 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 16.07.2017: 20:04:05 

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

Średni czas trwania wydania: 01:52:24 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:30:21 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 01:52:24 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:30:21 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

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 z zakresie 
formy, treści, częstotliwości i pór emisji. 
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Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

W audycji przedstawiono największe przeboje 
muzyki poważnej. 

 

k) Audycje ułatwiające odbiór dzieł kultury i sztuki  

 

Tytuł/nazwa audycji; Historia hitu 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07.2017: 13:39:54 

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

Średni czas trwania wydania: 00:08:39 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:03:15 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:08:39 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:03:15 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

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 nieobecna w planie programowym. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Kulisy powstania najważniejszych piosenek w 
przemyśle muzycznym. W wydaniu historia 
piosenki „Zegarmistrz Światła” Tadeusza 
Woźniaka. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Niedzielne spotkania z Jackiem Hałasikiem 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 16.07.2017: 08:44:56 

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

Średni czas trwania wydania: 00:03:03 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:03:03 
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Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:03:03 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:03:03 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

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 nieobecna w planie programowym. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

W wydaniu o historii hymnu Polski. 

 

l) Transmisje i relacje z uroczystości i wydarzeń artystycznych związanych ze świętami 
narodowymi i innymi ważnymi wydarzeniami   

W badanej próbie nie zostały nadane audycje tej podkategorii 
 

m) Prezentacja muzyki ludowej regionu 

W badanej próbie nie zostały nadane audycje tej podkategorii 
 

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

W badanej próbie nie zostały nadane audycje tej podkategorii 
 

Inne audycje dotyczące kultury 

 

Tytuł/nazwa audycji; Klasyka humoru 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 15.07.2017: 13:03:59 

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

Średni czas trwania wydania: 00:51:38 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:10:19 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:51:38 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
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00:10:19 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

00:02:24 

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) 

Audycja nadana zgodnie z planem z zakresie 
formy, treści, częstotliwości i pór emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Program słowno-muzyczny, prezentujący 
klasykę polskiego kabaretu. W wydaniu gość 
Krzysztof Wyszcyński, wspomnienie 
Zbigniewa Wodeckiego, Kabaretowe Lato z 
Radiem, Kabaret Tey, Bohdań Smoleń. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Arsenał kultury 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 14.07.2017: 19:14:21 

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

Średni czas trwania wydania: 00:45:42 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:43:29 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:45:42 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:43:29 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

00:43:20 

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) 

Audycja nieobecna w planie programowym. 
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Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

W wydaniu rozmowa o galeriach 
artystycznych w Poznaniu, ich środowisku i 
rynku sztuki w Poznaniu. Goście: Katarzyna 
Jankowiak-Gumna, Rafał Misiak, Piotr 
Grzywacz. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Radio Poznań – przepraszamy, przyjęcie 
towaru 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 16.07.2017: 13:10:01 

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

Średni czas trwania wydania: 00:53:49 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:14:25 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:53:49 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:14:25 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

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 nieobecna w planie programowym. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

W wydaniu prezentacja nowości 
wydawniczych oraz płyta tygodnia. 

 

 

Podsumowanie kategorii: KULTURA 

 

Łączny czas trwania audycji kulturalnych w 
badaniej próbie tygodniowej 

31:45:23 

Udział procentowy w badanej próbie 18,90% 

Udział warstwy słownej W kategorii: 30,32% 
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W tygodniu: 5,73% 

Łączny czas trwania treści regionalnych w 
kategorii 

04:20:43 

Udział treści regionalnych W kategorii: 13,68%  

W tygodniu: 2,59%  

 

 

EDUKACJA  
 

a) Audycje popularnonaukowe dotyczące różnych dziedzin nauki i techniki, w tym 
omawiające nowe technologie 

 

Tytuł/nazwa audycji; Targi na fali 

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 treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

 

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 audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Audycja o wydarzeniach targowych i 
gospodarczych w regionie, w której 
prezentowana jest oferta miasta w tej 
dziedzinie. Magazyn. 
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Tytuł/nazwa audycji; Trzecie milenium 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 13.07.2017: 22:08:21 

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

Średni czas trwania wydania: 00:51:41 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:32:29 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:51:41 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:32:29 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

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 z zakresie 
formy, treści, częstotliwości i pór emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Audycja ma na celu pokazywanie i 
promowanie polskiej myśli technologicznej. 
Na temat innowacji wypowiadają się 
zaproszeni do studia goście. Magazyn z 
elementami rozmowy. W wydaniu  o 
przyszłości, nowych technologiach/gadżetach; 
satelity i GPS. Wywiad: gość Grzegorz 
Podębski z firmy NotiOne. 

 

b) Reportaże i inne formy audycji dotyczące historii regionu  

 

Tytuł/nazwa audycji; Historia, jakiej nie znacie 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 12.07.2017: 22:06:53 

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

Średni czas trwania wydania: 00:50:45 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:50:45 
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Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:50:45 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:50:45 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

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 z zakresie 
formy, treści, częstotliwości i pór emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Audycja o mało znanych kartach historii 
Polski i Wielkopolski. Na antenie odbywa się 
dyskusja z ekspertami i słuchaczami. Audycja 
edukacyjna z elementami dyskusji. W 
wydaniu o Manfredzie von Richthofenie. 
Gość: Maciej Kowalczyk o książce 
„Czerwony Baron w Ostrowie”. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Historia bez retuszu 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 12.07.2017: 15:20:31 

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

Średni czas trwania wydania: 00:03:51 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:03:51 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:03:51 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:03:51 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

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) 

Audycja nieobecna w planie programowym. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

W wydaniu o historii bitwy pod Grunwaldem 
oraz „dwóch nagich mieczy”. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Kowalski na 5 minut 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 11.07.2017: 15:20:08 

13.07.2017: 15:19:47 

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

Średni czas trwania wydania: 00:06:18 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:01:45 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:12:36 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:03:29 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

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 nieobecna w planie programowym. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Audycja historyczna. W wydaniach o historii 
Jana Długosza i jego kronikach, o Wojnie 
Konfederackiej, konfederatach i historii 
polskiej w tym okresie. 

 

c) Audycje popularnonaukowe i poradnicze upowszechniające wiedzę o języku polskim 

 

Tytuł/nazwa audycji; Słowo o słowie 
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Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07.2017: 11:44:16 

11.07.2017: 11:43:50 

12.07.2017: 11:45:36 

13.07.2017: 11:46:06 

14.07.2017: 11:43:46 

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

Średni czas trwania wydania: 00:02:22 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:02:22 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:11:52 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:11:52 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

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 „Język na zakręcie”. Audycja nadana 
zgodnie z planem z zakresie formy, treści i 
częstotliwości emisji. Inna pora emisji niż w 
planie programowym (plan: 14:00, tutaj: 
11:45). 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Audycja, która ma na celu wyjaśnienie 
zawiłości codziennego języka polskiego. 
Audycja edukacyjna. W wydaniach m.in. o 
imionach rodzin królewskich czy o odmianie 
słowa „dzień”. 

 

d) Audycje poświęcone edukacji obywatelskiej, w tym poszerzające wiedzę w zakresie prawa 
wyborczego i kompetencji wybieranych władz  

W badanej próbie nie zostały nadane audycje tej podkategorii 
 

e) Audycje poradnicze z zakresu prawa, ekologii i zdrowia 

 

Tytuł/nazwa audycji; Uśmiech na zdrowie 
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Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07.2017: 09:39:13 

11.07.2017: 09:39:49 

12.07.2017: 09:41:45 

13.07.2017: 09:39:37 

14.07.2017: 09:41:17 

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

Średni czas trwania wydania: 00:02:38 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:02:38 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:13:11 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:13:11 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

00:01:51 

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 nadana zgodnie z planem z zakresie 
formy, treści, częstotliwości i pór emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Audycja, w której przybliżana jest 
słuchaczom profilaktyka 
najpowszechniejszych obecnie chorób. Do 
studia zapraszani są eksperci – lekarze 
różnych specjalności. Audycja popularno-
naukowa. W wydaniach m.in. o tym, jak dbać 
o mięśnie głębokie/stabilizacyjne czy o 
prawidłowym oddychaniu. 

 

Tytuł/nazwa audycji; Sygnały świata 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 16.07.2017: 08:25:59 

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

Średni czas trwania wydania: 00:08:30 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:08:30 
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Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:08:30 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:08:30 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

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 z zakresie 
formy, treści i pór emisji. Mniejsza 
częstotliwość niż w planie programowym. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Audycja, która upowszechnia informacje o 
funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych, 
szczególnie niewidomych. Audycja ma na 
celu przełamanie stereotypów. Audycja 
edukacyjna. W wydaniu poradnik o 
podróżach dla osób niewidomych lub 
niedowidzących. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Problem z głowy 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 16.07.2017: 22:04:05 

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

Średni czas trwania wydania: 01:51:42 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
01:28:14 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 01:51:42 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
01:28:14 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

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) 

Audycja nadana zgodnie z planem z zakresie 
formy, treści, częstotliwości i pór emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Tematyką audycji są szeroko pojęte 
uzależnienia. Jest kierowana do osób 
dotkniętych chorobą, ale też do ich rodzin czy 
słuchaczy chcących poszerzyć wiedzę na ten 
temat. Audycja edukacyjna z udziałem 
eksperta. W wydaniu goście: Sabina Sadecka, 
Ania i Karina o lęku – definicja, lęk jako 
choroba, objawy, leczenie, porady eksperckie 
w walce z objawami lękowymi. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Kawa na weekend 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 14.07.2017: 11:49:29 

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

Średni czas trwania wydania: 00:02:54 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:02:54 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:02:54 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:02:54 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

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 nieobecna w planie programowym. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Audycja o charakterze poradnikowym. 
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f) Audycje służące intelektualnemu, estetycznemu i społecznemu rozwojowi dzieci i 
młodzieży, adresowane specjalnie do tej kategorii odbiorców 

 

Tytuł/nazwa audycji; Luz bąbel 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 15.07.2017: 08:09:19 

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

Średni czas trwania wydania: 00:37:47 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:16:36 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:37:47 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:16:36 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

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 z zakresie 
formy, treści, częstotliwości i pór emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Adresatami audycji są dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 
Omawiane jest z nimi aktualne kalendarium 
czy najważniejsze wydarzenia kulturalne. 
Audycja edukacyjna. W wydaniu 
propagowanie zdrowego trybu życia wśród 
dzieci. Zachęcanie do zwiedzania jaskiń, grót, 
sal. Czym charakteryzują się systemy jaskiń, 
jakie są największe sale, co to są stalaktyty i 
stalagmity. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Trendy 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 15.07.2017: 09:10:39 
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Średni czas trwania pojedynczego wydania, 
w tym czas trwania warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 00:47:28 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:45:35 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:47:28 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:45:35 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

00:45:35 

Łączny czas trwania powtórek danej audycji 
w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji w 
planie programowym na 2017 r. (zgodność z 
projektowaną tematyką  audycji, 
częstotliwością, czasem trwania i porą 
emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem z zakresie 
formy, treści, częstotliwości i pór emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Audycja dotycząca życia kulturalnego 
młodych, która ma za zadanie zaktywizować 
młodzież szkół średnich i studentów. Dużo 
elementów regionalnych. Audycja 
edukacyjna. W wydaniu o szkole tańca Casa 
Buena. Gość Anna Kochnowicz, rozmowa: 
historia szkoły, jej charakterystyka, 
wydarzenia i festiwale w których uczestniczą 
uczniowie szkoły. Warsztaty tango i 
flamenco. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Zwierzęce historie 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07.2017: 10:50:40 

11.07.2017: 10:51:23 

12.07.2017: 10:50:21 

13.07.2017: 10:49:47 

14.07.2017: 10:50:07 

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

Średni czas trwania wydania: 00:02:44 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:02:44 
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Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:13:41 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:13:41 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

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 nieobecna w planie programowym. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Magazyn popularno-naukowy poświęcony 
tematyce zoologicznej. Audycja edukacyjna. 
W wydaniach m.in. o wydrach – 
występowaniu i cechach charakterystycznych. 

 

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

W badanej próbie nie zostały nadane audycje tej podkategorii 
 

Inne audycje edukacyjne 

 

Tytuł/nazwa audycji; Kwadrans starszaka 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 15.07.2017: 07:16:46 

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

Średni czas trwania wydania: 00:11:02 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:11:02  

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:11:02 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:11:02 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

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) 

Audycja nadana zgodnie z planem z zakresie 
formy, treści i pór emisji. Mniejsza 
częstotliwość niż w planie programowym. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Audycja adresowana do seniorów 
zamieszkujących Wielkopolskę. Elementy 
publicystyki mieszają się z edukacją i 
poradnictwem. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Używaj, ale wakacji 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 15.07.2017: 07:51:12 

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

Średni czas trwania wydania: 00:05:30 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:05:30 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:05:30 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:05:30 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

00:05:30 

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 nieobecna w planie programowym. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

W wydaniu o tym, gdzie aktywnie można 
spędzić czas z dziećmi. Gość Jagoda Bierczyk 
o wspólnym spędzaniu czasu wolnego wraz z 
rodzicami. 

 

Podsumowanie kategorii: EDUKACJA 
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Łączny czas trwania audycji edukacyjnych w 
badaniej próbie tygodniowej 

06:22:30 

Udział procentowy w badanej próbie 3,79% 

Udział warstwy słownej W kategorii: 80,43% 

W tygodniu: 3,05% 

Łączny czas trwania treści regionalnych w 
kategorii 

00:52:56 

Udział treści regionalnych W kategorii: 13,84% 

W tygodniu: 0,53% 

 

 

SPORT 
  

a) Audycje poświęcone aktywnemu wypoczynkowi i sportowi powszechnemu oraz 
popularyzujące sport wśród dzieci i młodzieży  
 

Tytuł/nazwa audycji; W sportowym rytmie 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 16.07.2017: 18:00:00 

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

Średni czas trwania wydania: 02:00:00 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
01:55:56 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 02:00:00 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:04:04 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

00:04:04 

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 z zakresie 
formy, treści i pór emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: opis Magazyn informacyjno-publicystyczny o 
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zawartości i forma realizacji tematyce sportowej. Inauguracja Ekstraklasy, 
mecz Lecha Poznań – Sandecja Nowy Sącz. 
Transmisja. W przerwach informacje z 
dziedziny piłki nożnej, siatkówki i żużla. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Radiowy Atlas Powiatowej 17 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 14.07.2017: 10:15:38 

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

Średni czas trwania wydania: 00:08:38 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:08:38 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:08:38 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:08:38 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

00:08:38 

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 nieobecna w planie programowym. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Cykl audycji promujących aktywność 
fizyczną i turystyczną w obrębie powiatu 
poznańskiego. W wydaniu o miejscach, w 
których warto uprawiać sport w rejonie 
Wielkopolski; gość Jacek Sommerfeld, temat: 
zalety i walory turystyczne gminy 
Czerwonak. Trasy samochodowe, piesze i 
kajakowe. 

 

b) Transmisje i relacje z wydarzeń sportowych o ważnym znaczeniu regionalnym, 
narodowym, międzynarodowym, odbywających się na terenie rozpowszechniania programu 

 

Tytuł/nazwa audycji; Transmisja meczu 
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Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 13.07.2017: 19:00:00 

16.07.2017: 18:00:00 

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

Średni czas trwania wydania: 01:47:15 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
01:47:15 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 03:34:30 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
03:34:30 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

03:34:30 

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 z zakresie 
formy, treści, częstotliwości i pór emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Transmisje z najważniejszych imprez 
sportowych odbywających się w regionie. W 
wydaniach mecze: FK Haugesund – Lech 
Poznań i Lech Poznań – Sandecja Nowy Sącz. 

 

Inne audycje dotyczące sportu (w tym serwisy sportowe i magazyny dotyczące sportu 
kwalifikowanego, wyczynowego) 

 

Tytuł/nazwa audycji; Sportowa arena 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07.2017: 22:06:05 

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

Średni czas trwania wydania: 00:42:28 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:42:28 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:42:28 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:42:28 

Łączny czas trwania treści regionalnych 00:42:28 
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danej audycji w tygodniu; 

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 z zakresie 
formy, treści, częstotliwości i pór emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Audycja sportowa, w której zaproszeni do 
studia goście i słuchacze dyskutują na 
najważniejsze tematy związane ze światem 
sportu w Wielkopolsce. W wydaniu wywiady 
– goście: Paweł Klepka i Łukasz Zarzycki; 
rozmowa o koszykówce, PLK Kobiet i 
planach na przyszłość, konkurs telefoniczny. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Serwis sportowy/informacje sportowe 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07.2017: 06:03:30, 07:39:32, 19:05:48, 
22:04:05 

11.07.2017: 06:04:39, 07:40:19, 19:05:53, 
22:05:38 

12.07.2017: 06:04:00, 07:39:45, 19:05:03, 
22:05:02 

13.07.2017: 06:04:31, 07:40:28, 19:46:57, 
22:06:07 

14.07.2017: 06:04:10, 07:40:09, 19:05:30, 
22:04:09 

15.07.2017: 06:05:00, 07:44:30, 19:05:19, 
22:02:34 

16.07.2017: 07:04:31, 09:04:06 

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

Średni czas trwania wydania: 00:03:14 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:03:14 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 01:24:09 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
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01:24:09 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

00:33:34 

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 z zakresie 
formy, treści i pór emisji. Mniejsza 
częstotliwość niż w planie programowym. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Najważniejsze wydarzenia sportowe ze 
świata, kraju i regionu. Serwis informacyjny. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Magazyn Kolejorz 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 13.07.2017: 17:16:03 

14.07.2017: 15:10:36 

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

Średni czas trwania wydania: 00:10:49 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:10:49 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:21:38 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:21:38 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

00:21:38 

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 „Radio Kolejorz”. Audycja nadana 
zgodnie z planem z zakresie formy, treści i 
częstotliwości emisji. Inna pora nadawania 
niż w planie programowym (plan: 13:00, 
tutaj: 15:10. 

Krótka charakterystyka audycji: opis Audycja dotycząca wszystkiego, co związane 
jest z klubem sportowym Lech Poznań. W 
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zawartości i forma realizacji wydaniach: informacje na temat Lecha 
Poznań – ostatnie wyniki, relacja z ostatniego 
meczu i przygotowań do kolejnego meczu. 
Wywiad z Denissem Rakelsem. Temat: 
ostatni sparing z Gónikiem Konin. 

 

 

Podsumowanie kategorii: SPORT 

 

Łączny czas trwania audycji sportowych w 
badaniej próbie tygodniowej 

06:11:23 

Udział procentowy w badanej próbie 3,68% 

Udział warstwy słownej W kategorii: 100% 

W tygodniu: 3,68% 

Łączny czas trwania treści regionalnych w 
kategorii 

05:20:48 

Udział treści regionalnych W kategorii: 86,38% 

W tygodniu: 3,18% 

 

 

ROZRYWKA 
  

Różnorodne formy twórczości rozrywkowej ze szczególnym uwzględnieniem wkładu 
artystycznego polskich twórców i wykonawców 

 

Tytuł/nazwa audycji; Wielkopolskie popołudnie 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07.2017: 16:06:34 

11.07.2017: 16:05:09 

12.07.2017: 16:06:37 

13.07.2017: 16:06:16 

14.07.2017: 16:07:10  
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Średni czas trwania pojedynczego wydania, 
w tym czas trwania warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 01:52:17 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:15:18 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 09:21:26 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
01:16:28 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

01:12:03 

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 nieobecna w planie programowym. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Popołudniowa audycja Radia Merkury, w 
ramach której obecne są audycje reporterskie 
Warstwa słowna wzbogacona muzyką. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Lista Przebojów Radia Merkury 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 14.07.2017: 20:03:43  

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

Średni czas trwania wydania: 01:56:20 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:21:30 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 01:56:20 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:21:30 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

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) 

Audycja nadana zgodnie z planem z zakresie 
formy, treści i częstotliwości emisji. Inna pora 
nadawania niż w planie programowym (plan: 
19:00, tutaj: 20:03). 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Audycja muzyczna, w której prezentowane są 
najnowsze i najpopularniejsze utwory z Polski 
i ze świata. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Noc u Berniego 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 14.07.2017: 22:06:06  

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

Średni czas trwania wydania: 02:42:20 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:34:51 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 02:42:20 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:34:51 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

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 z zakresie 
formy, treści, częstotliwości i pór emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Audycja z muzyką z lat 80. Oprócz 
prezentowania utworów z tego okresu, 
prowadzący zwraca uwagę na najważniejsze 
doniesienia o wykonawcach z tej dekady. W 
wydaniu  gość: Maciej Sierkowski. Temat: 
Jerzy Różycki „Samotny Gangster”. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Klub Coco Jambo 
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Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 15.07.2017: 21:05:10 

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

Średni czas trwania wydania: 02:47:27 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:13:00 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 02:47:27 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:13:00 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

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 z zakresie 
formy, treści, częstotliwości i pór emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Audycja popularyzująca muzykę i kulturę lat 
90. Dyskotekowe rytmy łączą się z 
informacjami o modzie i kulturze z tamtych 
lat. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Noc w Radiu Merkury 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07.2017: 00:08:20 

11.07.2017: 01:01:02 

12.07.2017: 01:01:06 

13.07.2017: 01:00:43 

14.07.2017: 01:00:51 

15.07.2017: 01:00:48 

16.07.2017: 00:08:57 

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

Średni czas trwania wydania: 05:08:14 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:00:00 
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Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 35:57:36 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:00:00 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

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 dobrych dźwięków”. Audycja 
nadana zgodnie z planem z zakresie formy, 
treści, częstotliwości i pór emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Nocna audycja Radia Merkury ze specjalnie 
dobraną muzyką. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Wieczór z Radiem Merkury 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07.2017: 19:11:48 

12.07.2017: 19:12:46, 22:57:25 

13.07.2017: 20:51:39 

14.07.2017: 19:10:34 

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

Średni czas trwania wydania: 00:06:33 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:00:00 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:32:44 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:00:00 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

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) 

Audycja nieobecna w planie programowym. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Wieczorne pasmo Radia Merkury. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Przedpołudnie z Radiem Merkury 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 15.07.2017: 08:05:09 

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

Średni czas trwania wydania: 00:18:49 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:00:00 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:18:49 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:00:00 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

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 nieobecna w planie programowym. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Przedpołudniowe pasmo Radia Merkury. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Krzywo i nie na temat 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 12.07.2017: 20:03:05 

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

Średni czas trwania wydania: 01:54:03 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
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00:21:10 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 01:54:03 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:21:10 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

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 nieobecna w planie programowym. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Audycja muzyczna, w której prowadzący nie 
narzuca „gorsetu stylistycznego”. W wydaniu 
o tym, jak bawiły się gwiazdy muzyki. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Poranek z Radiem Merkury 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 16.07.2017: 08:04:06 

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

Średni czas trwania wydania: 00:44:23 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:00:00 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:44:23 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:00:00 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

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 

Audycja nieobecna w planie programowym. 
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emisji) 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Poranne pasmo Radia Merkury. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Niedziela z Radiem Merkury 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 16.07.2017: 11:57:53 

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

Średni czas trwania wydania: 00:02:07 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:00:00 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:02:07 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:00:00 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

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 nieobecna w planie programowym. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Niedzielne pasmo Radia Merkury. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Sobotnie popołudnie z Radiem Merkury 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 15.07.2017: 13:57:00 

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

Średni czas trwania wydania: 00:09:38 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
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00:00:00 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:09:38 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:00:00 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

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 nieobecna w planie programowym. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Popołudniowe pasmo Radia Merkury. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Kurs muzyki 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 11.07.2017: 20:04:51 

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

Średni czas trwania wydania: 01:53:34 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:12:44 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 01:53:34 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:12:44 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

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 nieobecna w planie programowym. 
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Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Audycja muzyczna, w której prezentowane są 
najnowsze trendy w utworach, przede 
wszystkim z gatunku elektro. W wydaniu 
przedstawienie podstawowych elementów 
muzyki i sposoby ich rozróżniania. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Wakacyjne płyty Radia Poznań 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 11.07.2017: 19:10:59 

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

Średni czas trwania wydania: 00:49:09 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:02:55 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:49:09 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:02:55 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

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 nieobecna w planie programowym. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

W wydaniu przedstawienie fragmentów płyty 
Captain Beyond z 1992 roku oraz historii 
zespołu. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Pół na pół 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 13.07.2017: 21:02:47 

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

Średni czas trwania wydania: 00:57:15 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:07:19 
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Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:57:15 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:07:19 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

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 nieobecna w planie programowym. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Audycja poświęcona nowo wydawanej 
muzyce, jak również starszym 
wydawnictwom. W wydaniu film 
„Dunkierka” i Harry Styles. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Bartek Wrona o poranku 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 15.07.2017: 06:07:01 

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

Średni czas trwania wydania: 00:53:02 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:02:38 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:53:02 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:02:38 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

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 nieobecna w planie programowym. 
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Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Poranny blok muzyczny. 

 

Inne audycje o charakterze rozrywkowym, np. rozmaite "gale", muzyka oprawowa z innych 
kategorii, itp. 

 

Tytuł/nazwa audycji; Oprawa muzyczna informacji, publicystyki 
i sportu 

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; 

25:46:14 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

 

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 audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Warstwa muzyczna w audycjach 
informacyjnych, publicystycznych i 
sportowych. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Rota 

Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 10.07.2017: 00:00:00 

11.07.2017: 00:00:00 

12.07.2017: 00:00:00 

13.07.2017: 00:00:00 

14.07.2017: 00:00:00 
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15.07.2017: 00:00:00 

16.07.2017: 00:00:00 

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

Średni czas trwania wydania: 00:03:14 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:00:00 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas 
trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 00:22:35 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:00:00 

Łączny czas trwania treści regionalnych 
danej audycji w tygodniu; 

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 nieobecna w planie programowym. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Rota, rozpoczynająca każdy dzień w Radiu 
Merkury. 

 

Podsumowanie kategorii: ROZRYWKA 

 

Łączny czas trwania audycji rozrywkowych w 
badaniej próbie tygodniowej 

87:08:42 

Udział procentowy w badanej próbie 51,87% 

Udział warstwy słownej W kategorii: 5,23% 

W tygodniu: 1,91% 

Łączny czas trwania treści regionalnych w 
kategorii 

01:12:03 

Udział treści regionalnych W kategorii: 1,96% 

W tygodniu: 0,71% 

 

 

POZOSTAŁE ELEMENTY PROGRAMU 
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  Łączny czas nadawania w 
badanej próbie 

Udział procentowy czasu 
audycji w badanej próbie 

Autopromocja (w tym 
ogłoszenia nadawcy) 

01:09:36 0,69% 

Reklama 03:11:48 1,90% 

Telesprzedaż 00:00:00 0% 

 

 

Szczegółowa zawartość programu – dzień powszedni (wtorek, 11 lipca 
2017 roku) 
 

data godzina nazwa bloku lub 
audycji tytuł audycji czas 

2017-07-11 00:00:00 Noc Rota 00:03:18 
2017-07-11 00:03:18 Noc Serwis informacyjny 00:05:19 
2017-07-11 00:08:37 Noc Prognoza pogody 00:00:26 
2017-07-11 00:09:03 Noc Klasyka muzyczna 00:50:57 
2017-07-11 01:00:00 Noc Prognoza pogody 00:01:01 
2017-07-11 01:01:02 Noc Noc 00:58:59 
2017-07-11 02:00:00 Noc Prognoza pogody 00:00:59 
2017-07-11 02:01:00 Noc Noc 00:59:01 
2017-07-11 03:00:00 Noc Prognoza pogody 00:00:59 
2017-07-11 03:01:00 Noc Noc 00:59:01 
2017-07-11 04:00:00 Noc Prognoza pogody 00:00:59 
2017-07-11 04:01:00 Noc Noc 00:59:01 
2017-07-11 05:00:00 Noc Prognoza pogody 00:00:58 
2017-07-11 05:00:59 Noc Noc 00:56:32 
2017-07-11 05:15:08 Noc Prognoza pogody 00:00:48 
2017-07-11 05:29:58 Noc Prognoza pogody 00:00:56 
2017-07-11 05:45:18 Noc Prognoza pogody 00:00:46 

          
2017-07-11 06:00:00 Radioranek Serwis informacyjny 00:04:38 
2017-07-11 06:04:39 Radioranek Serwis sportowy 00:01:39 
2017-07-11  06:06:17 Radioranek Radioranek 00:37:57 
2017-07-11 06:11:54 Radioranek Prognoza pogody 00:01:01 
2017-07-11 06:16:43 Radioranek Reklama 00:00:51 
2017-07-11 06:19:50 Radioranek Zdarzyło się dziś 00:02:19 
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2017-07-11 06:24:57 Radioranek Przegląd prasy 00:02:31 
2017-07-11 06:30:29 Radioranek Serwis informacyjny-skrót 00:02:11 
2017-07-11 06:32:39 Radioranek Informacje motoryzacyjne 00:00:49 
2017-07-11 06:33:28 Radioranek Prognoza pogody 00:00:58 
2017-07-11 06:38:11 Radioranek Gorspodarskie wieści rolnicze 00:02:07 
2017-07-11 06:49:07 Radioranek Reklama 00:00:52 
2017-07-11 06:55:07 Radioranek Zapowiedź programu 00:02:07 
2017-07-11 07:00:00 Radioranek Serwis informacyjny 00:04:47 
2017-07-11 07:04:48 Radioranek Informacje motoryzacyjne 00:00:49 
2017-07-11 07:05:37 Radioranek Radioranek 00:33:38 
2017-07-11 07:09:28 Radioranek Prognoza pogody 00:00:52 
2017-07-11 07:15:20 Radioranek Reklama 00:01:12 
2017-07-11 07:19:35 Radioranek Przegląd prasy 00:01:56 
2017-07-11 07:25:22 Radioranek Reklama 00:00:37 
2017-07-11 07:29:56 Radioranek Wiadomości lokalne 00:02:18 
2017-07-11 07:32:14 Radioranek Informacje motoryzacyjne 00:01:14 
2017-07-11 07:33:28 Radioranek Nasz synoptyk 00:03:36 
2017-07-11 07:40:19 Radioranek Informacje sportowe 00:03:15 
2017-07-11 07:43:34 Radioranek Reklama 00:01:17 
2017-07-11 07:49:44 Radioranek Wejście reporterskie 00:03:23 
2017-07-11 07:56:24 Radioranek Reklama 00:01:06 
2017-07-11 08:00:00 Radioranek Serwis informacyjny 00:04:08 
2017-07-11 08:04:09 Radioranek Informacje motoryzacyjne 00:01:10 
2017-07-11 08:05:18 Radioranek Radioranek 00:33:05 
2017-07-11 08:07:52 Radioranek Prognoza pogody 00:00:40 
2017-07-11 08:14:38 Radioranek Reklama 00:01:22 
2017-07-11 08:16:00 Radioranek Kluczowy temat 00:10:40 
2017-07-11 08:26:40 Radioranek Reklama 00:01:22 
2017-07-11 08:30:50 Radioranek Informacje motoryzacyjne 00:01:00 
2017-07-11 08:40:57 Radioranek Kotonotatnik 00:03:38 
2017-07-11 08:44:35 Radioranek Reklama 00:02:15 
2017-07-11 08:57:43 Radioranek Zapowiedź tematów dnia 00:00:40 

2017-07-11 09:00:00 Mała czarna 
lattem Serwis informacyjny 00:04:07 

2017-07-11 09:04:08 Mała czarna 
lattem Informacje motoryzacyjne 00:01:02 

2017-07-11 09:05:10 
Mała czarna 

lattem Mała czarna lattem 00:35:20 

2017-07-11 09:05:32 
Mała czarna 

lattem Prognoza pogody 00:00:42 

2017-07-11 09:10:30 
Mała czarna 

lattem Reklama 00:01:18 

2017-07-11 09:17:58 
Mała czarna 

lattem Rozmowy przy małej czarnej 00:08:42 
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2017-07-11 09:30:18 
Mała czarna 

lattem Reklama 00:00:51 

2017-07-11 09:34:37 
Mała czarna 

lattem Autopromocja 00:00:35 

2017-07-11 09:39:49 
Mała czarna 

lattem Uśmiech na zdrowie 00:02:56 

2017-07-11 09:45:41 
Mała czarna 

lattem Reklama 00:00:57 

2017-07-11 09:50:45 
Mała czarna 

lattem Wydarzenia kulturalne 00:03:30 

2017-07-11 10:00:00 Mała czarna 
lattem Serwis informacyjny 00:03:36 

2017-07-11 10:03:37 Mała czarna 
lattem Informacje motoryzacyjne 00:01:01 

2017-07-11 10:04:38 
Mała czarna 

lattem Mała czarna lattem 00:40:20 

2017-07-11 10:08:16 
Mała czarna 

lattem Prognoza pogody 00:00:54 

2017-07-11 10:14:30 
Mała czarna 

lattem Reklama 00:01:22 

2017-07-11 10:19:35 
Mała czarna 

lattem Rozmowy przy małej czarnej 00:09:09 

2017-07-11 10:28:44 
Mała czarna 

lattem Autopromocja 00:00:29 

2017-07-11 10:33:10 
Mała czarna 

lattem Reklama 00:00:37 

2017-07-11 10:46:16 
Mała czarna 

lattem Autopromocja 00:00:34 

2017-07-11 10:51:23 
Mała czarna 

lattem Zwierzęce historie 00:01:58 

2017-07-11 11:00:00 Mała czarna 
lattem Serwis informacyjny 00:03:24 

2017-07-11 11:03:25 Mała czarna 
lattem Informacje motoryzacyjne 00:01:10 

2017-07-11 11:04:33 
Mała czarna 

lattem Mała czarna lattem 00:40:16 

2017-07-11 11:09:17 
Mała czarna 

lattem Prognoza pogody 00:00:40 

2017-07-11 11:15:08 
Mała czarna 

lattem Reklama 00:01:02 

2017-07-11 11:22:50 
Mała czarna 

lattem Rozmowy przy małej czarnej 00:06:51 

2017-07-11 11:32:52 
Mała czarna 

lattem Autopromocja 00:00:34 

2017-07-11 11:37:38 
Mała czarna 

lattem Pod naszym patronatem 00:02:20 

2017-07-11 11:43:50 
Mała czarna 

lattem Słowo o słowie 00:02:08 
2017-07-11 11:55:24 Mała czarna Zapowiedź programu "W środku dnia" 00:00:45 
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lattem 

2017-07-11 11:56:09 
Mała czarna 

lattem Reklama 00:00:50 
2017-07-11 12:00:00 W środku dnia Serwis informacyjny 00:03:24 
2017-07-11 12:03:25 W środku dnia Prognoza pogody 00:00:20 
2017-07-11 12:04:37 W środku dnia Informacje motoryzacyjne 00:01:13 
2017-07-11 12:05:50 W środku dnia W środku dnia 1 00:25:52 
2017-07-11 12:09:30 W środku dnia Reklama 00:00:51 
2017-07-11 12:14:25 W środku dnia Autopromocja 00:00:34 
2017-07-11 12:15:00 W środku dnia Reklama 00:00:32 
2017-07-11 12:25:27 W środku dnia W środku dnia 2 00:26:11 
2017-07-11 12:54:17 W środku dnia Autopromocja 00:00:26 
2017-07-11 12:54:43 W środku dnia Reklama 00:00:37 

2017-07-11 13:00:00 Studio nadawczo-
odbiorcze Serwis informacyjny 00:05:36 

2017-07-11 13:05:37 Studio nadawczo-
odbiorcze Informacje motoryzacyjne 00:01:12 

2017-07-11 13:06:48 
Studio nadawczo-

odbiorcze Prognoza pogody 00:00:41 

2017-07-11 13:07:29 
Studio nadawczo-

odbiorcze Studio nadawczo-odbiorcze 00:31:11 

2017-07-11 13:12:47 
Studio nadawczo-

odbiorcze Autopromocja 00:00:29 

2017-07-11 13:13:16 
Studio nadawczo-

odbiorcze Reklama 00:00:47 

2017-07-11 13:16:24 
Studio nadawczo-

odbiorcze Reportaż 00:09:04 

2017-07-11 13:41:56 
Studio nadawczo-

odbiorcze Studio retro 00:07:36 

2017-07-11 13:53:06 
Studio nadawczo-

odbiorcze Autopromocja 00:00:34 

2017-07-11 13:53:40 
Studio nadawczo-

odbiorcze Reklama 00:01:23 

2017-07-11 13:55:02 
Studio nadawczo-

odbiorcze Weź wiesz i… 00:01:27 

2017-07-11 14:00:00 Studio nadawczo-
odbiorcze Serwis informacyjny 00:04:24 

2017-07-11 14:04:25 Studio nadawczo-
odbiorcze Informacje motoryzacyjne 00:01:10 

2017-07-11 14:05:36 
Studio nadawczo-

odbiorcze Prognoza pogody 00:00:38 

2017-07-11 14:06:12 
Studio nadawczo-

odbiorcze Studio nadawczo-odbiorcze 00:40:26 

2017-07-11 14:10:09 
Studio nadawczo-

odbiorcze Tytuł tygodnia 00:08:56 

2017-07-11 14:36:33 
Studio nadawczo-

odbiorcze Autopromocja 00:00:34 
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2017-07-11 14:37:07 
Studio nadawczo-

odbiorcze Reklama 00:00:37 

2017-07-11 14:41:43 
Studio nadawczo-

odbiorcze Pod naszym patronatem 00:02:15 

2017-07-11 14:54:26 
Studio nadawczo-

odbiorcze Reklama 00:01:00 

2017-07-11 15:00:00 Studio nadawczo-
odbiorcze Serwis informacyjny 00:04:00 

2017-07-11 15:04:01 Studio nadawczo-
odbiorcze Informacje motoryzacyjne 00:01:13 

2017-07-11 15:05:14 
Studio nadawczo-

odbiorcze Prognoza pogody 00:00:43 

2017-07-11 15:05:57 
Studio nadawczo-

odbiorcze Studio nadawczo-odbiorcze 00:33:39 

2017-07-11 15:09:22 
Studio nadawczo-

odbiorcze Autopromocja 00:00:30 

2017-07-11 15:09:52 
Studio nadawczo-

odbiorcze Reklama 00:01:12 

2017-07-11 15:20:08 
Studio nadawczo-

odbiorcze Kowalski na 5 minut 00:05:47 

2017-07-11 15:29:57 
Studio nadawczo-

odbiorcze Wiadomości lokalne 00:02:17 

2017-07-11 15:32:14 
Studio nadawczo-

odbiorcze Informacje motoryzacyjne 00:01:26 

2017-07-11 15:33:39 
Studio nadawczo-

odbiorcze Prognoza pogody 00:00:47 

2017-07-11 15:38:17 
Studio nadawczo-

odbiorcze Autopromocja 00:00:34 

2017-07-11 15:38:51 
Studio nadawczo-

odbiorcze Reklama 00:01:07 

2017-07-11 15:44:12 
Studio nadawczo-

odbiorcze Wejście reporterskie 00:04:54 

2017-07-11 15:52:02 
Studio nadawczo-

odbiorcze Autopromocja 00:00:33 

2017-07-11 15:52:35 
Studio nadawczo-

odbiorcze Reklama 00:01:18 

2017-07-11 16:00:00 Wielkopolskie 
popołudnie Serwis informacyjny 00:03:11 

2017-07-11 16:03:12 Wielkopolskie 
popołudnie Informacje motoryzacyjne 00:01:30 

2017-07-11 16:04:42 
Wielkopolskie 

popołudnie Prognoza pogody 00:00:27 

2017-07-11 16:05:09 
Wielkopolskie 

popołudnie Wielkopolskie popołudnie 00:34:18 

2017-07-11 16:10:58 
Wielkopolskie 

popołudnie Materiał reporterski 00:07:54 

2017-07-11 16:28:24 
Wielkopolskie 

popołudnie Reklama 00:00:44 
2017-07-11 16:29:08 Wielkopolskie Informacje motoryzacyjne 00:01:26 
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popołudnie 

2017-07-11 16:30:34 
Wielkopolskie 

popołudnie Nasz synoptyk 00:02:38 

2017-07-11 16:37:25 
Wielkopolskie 

popołudnie Wejście reporterskie 00:03:54 

2017-07-11 16:44:53 
Wielkopolskie 

popołudnie Autopromocja 00:00:34 

2017-07-11 16:45:27 
Wielkopolskie 

popołudnie Reklama 00:00:52 

2017-07-11 16:49:36 
Wielkopolskie 

popołudnie Wejście reporterskie 00:02:32 

2017-07-11 17:00:00 Wielkopolskie 
popołudnie Serwis informacyjny 00:04:00 

2017-07-11 17:04:01 Wielkopolskie 
popołudnie Informacje motoryzacyjne 00:01:25 

2017-07-11 17:05:26 
Wielkopolskie 

popołudnie Wielkopolskie popołudnie 00:41:03 

2017-07-11 17:08:32 
Wielkopolskie 

popołudnie Prognoza pogody 00:00:41 

2017-07-11 17:13:35 
Wielkopolskie 

popołudnie Reklama 00:01:03 

2017-07-11 17:22:27 
Wielkopolskie 

popołudnie Pod naszym patronatem 00:02:17 

2017-07-11 17:28:22 
Wielkopolskie 

popołudnie Autopromocja 00:00:34 

2017-07-11 17:28:56 
Wielkopolskie 

popołudnie Reklama 00:01:31 

2017-07-11 17:30:27 
Wielkopolskie 

popołudnie Informacje motoryzacyjne 00:01:16 

2017-07-11 17:40:26 
Wielkopolskie 

popołudnie Pocztówka z plaży 00:02:42 

2017-07-11 17:49:34 
Wielkopolskie 

popołudnie Gospodarskie wieści rolnicze 00:02:06 

2017-07-11 17:55:33 
Wielkopolskie 

popołudnie Reklama 00:01:22 

2017-07-11 18:00:00 Wielkopolskie 
popołudnie Serwis informacyjny 00:04:08 

2017-07-11 18:04:09 Wielkopolskie 
popołudnie Informacje motoryzacyjne 00:00:52 

2017-07-11 18:05:01 
Wielkopolskie 

popołudnie Wielkopolskie popołudnie 00:44:04 

2017-07-11 18:09:12 
Wielkopolskie 

popołudnie Prognoza pogody 00:00:25 

2017-07-11 18:13:08 
Wielkopolskie 

popołudnie Autopromocja 00:00:29 

2017-07-11 18:29:58 
Wielkopolskie 

popołudnie Wiadomości lokalne 00:02:29 

2017-07-11 18:32:28 
Wielkopolskie 

popołudnie Prognoza pogody 00:00:53 
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2017-07-11 18:42:02 
Wielkopolskie 

popołudnie Autopromocja 00:00:25 

2017-07-11 18:45:26 
Wielkopolskie 

popołudnie Za siedmioma górami… 00:06:15 
2017-07-11 19:00:00 Wieczór Serwis informacyjny 00:04:43 
2017-07-11 19:04:44 Wieczór Prognoza pogody 00:00:28 
2017-07-11 19:05:11 Wieczór Informacje motoryzacyjne 00:00:42 
2017-07-11 19:05:53 Wieczór Informacje sportowe 00:04:25 
2017-07-11 19:10:26 Wieczór Autopromocja 00:00:33 
2017-07-11 19:10:59 Wieczór Wakacyjne płyty Radia Poznań 00:49:09 
2017-07-11 20:00:00 Wieczór Serwis informacyjny 00:02:09 
2017-07-11 20:02:10 Wieczór Prognoza pogody 00:00:28 
2017-07-11 20:02:38 Wieczór Autopromocja 00:00:35 
2017-07-11 20:04:51 Wieczór Kurs muzyki 00:56:48 
2017-07-11 21:00:00 Wieczór Serwis informacyjny 00:02:11 
2017-07-11 21:02:12 Wieczór Prognoza  pogody 00:00:28 
2017-07-11 21:02:39 Wieczór Autopromocja 00:00:35 
2017-07-11 21:03:14 Wieczór Kurs muzyki 00:56:46 
2017-07-11 22:00:00 Wieczór Serwis informacyjny 00:05:12 
2017-07-11 22:05:13 Wieczór Prognoza pogody 00:00:25 
2017-07-11 22:05:38 Wieczór Informacje sportowe 00:01:47 
2017-07-11 22:07:25 Wieczór Kot wieczorową porą 00:52:36 
2017-07-11 23:00:00 Wieczór Serwis informacyjny 00:03:41 
2017-07-11 23:03:42 Wieczór Prognoza pogody 00:00:36 
2017-07-11 23:04:18 Wieczór Klasyka muzyczna 00:28:48 
 

Szczegółowa zawartość programu – dzień weekendowy (niedziela, 16 
lipca 2017 roku) 
 

data godzina 
nazwa 

bloku lub 
audycji 

tytuł audycji czas 

2017-07-16 00:00:00 Noc Rota 00:03:32 
2017-07-16 00:03:33 Noc Serwis informacyjny 00:04:51 
2017-07-16 00:08:25 Noc Prognoza pogody 00:00:31 
2017-07-16 00:08:57 Noc Noc 00:51:06 
2017-07-16 01:00:00 Noc Prognoza pogody 00:00:36 
2017-07-16 01:00:37 Noc Noc 00:59:24 
2017-07-16 02:00:00 Noc Prognoza pogody 00:00:46 
2017-07-16 02:00:47 Noc Noc 00:59:14 
2017-07-16 03:00:00 Noc Prognoza pogody 00:00:45 
2017-07-16 03:00:46 Noc Noc 00:59:15 
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2017-07-16 04:00:00 Noc Prognoza pogody 00:00:37 
2017-07-16 04:00:38 Noc Noc 00:59:23 
2017-07-16 05:00:00 Noc Prognoza pogody 00:00:36 
2017-07-16 05:00:37 Noc Noc 00:59:24 
2017-07-16 06:00:00 Poranek Prognoza pogody 00:00:36 
2017-07-16 06:00:37 Poranek Klasyka poranna 00:59:24 
2017-07-16 07:00:00 Poranek Serwis informacyjny 00:04:03 
2017-07-16 07:04:04 Poranek Prognoza pogody 00:00:26 
2017-07-16 07:04:31 Poranek Serwis sportowy 00:01:56 
2017-07-16 07:06:28 Poranek Klasyka poranna 00:53:35 
2017-07-16 08:00:00 Poranek Serwis informacyjny 00:03:39 
2017-07-16 08:03:40 Poranek Prognoza pogody 00:00:25 
2017-07-16 08:04:06 Poranek Poranek 00:44:23 
2017-07-16 08:25:59 Poranek Sygnały świata 00:08:30 
2017-07-16 08:44:56 Poranek Niedzielne sporkanie z Jackiem Hałasikiem 00:03:03 
2017-07-16 09:00:00 Poranek Serwis informacyjny 00:03:38 
2017-07-16 09:03:39 Poranek Prognoza pogody 00:00:26 
2017-07-16 09:04:06 Poranek Serwis sportowy 00:04:19 
2017-07-16 09:08:25 Poranek Autopromocja 00:00:35 
2017-07-16 09:09:00 Poranek Reklama 00:00:52 
2017-07-16 09:09:53 Poranek Planeta country 00:48:11 
2017-07-16 09:58:01 Poranek Reklama 00:01:59 
2017-07-16 10:00:00 Poranek Serwis informacyjny 00:04:47 
2017-07-16 10:04:48 Poranek Prognoza pogody 00:00:22 
2017-07-16 10:05:11 Poranek Autopromocja 00:00:35 
2017-07-16 10:05:47 Poranek Reklama 00:00:51 
2017-07-16 10:06:38 Poranek Planeta country 00:53:25 

2017-07-16 11:00:00 
Niedziela z 

Radiem 
Poznań 

Serwis informacyjny 00:03:26 

2017-07-16 11:03:27 
Niedziela z 

Radiem 
Poznań 

Prognoza pogody 00:00:27 

2017-07-16 
11:03:55 

Niedziela z 
Radiem 
Poznań Autopromocja 00:00:46 

2017-07-16 
11:04:41 

Niedziela z 
Radiem 
Poznań Niedziela na Głównym 00:50:54 

2017-07-16 
11:55:33 

Niedziela z 
Radiem 
Poznań Pod naszym patronatem 00:02:20 

2017-07-16 
11:57:53 

Niedziela z 
Radiem 
Poznań Niedziela z Radiem Poznań 00:02:07 
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2017-07-16 12:00:00 
Niedziela z 

Radiem 
Poznań 

Serwis informacyjny 00:04:37 

2017-07-16 12:04:38 
Niedziela z 

Radiem 
Poznań 

Prognoza pogody 00:00:24 

2017-07-16 
12:05:03 

Niedziela z 
Radiem 
Poznań Autopromocja 00:00:34 

2017-07-16 
12:05:36 

Niedziela z 
Radiem 
Poznań Reklama 00:00:47 

2017-07-16 
12:06:32 

Niedziela z 
Radiem 
Poznań Między niebem a ziemią 00:53:38 

2017-07-16 13:00:00 Popołudnie Serwis informacyjny 00:04:52 
2017-07-16 13:04:53 Popołudnie Prognoza pogody 00:00:23 
2017-07-16 13:05:16 Popołudnie Reklama 00:00:56 
2017-07-16 13:10:01 Popołudnie Radio Poznań - przepraszamy, przyjęcie towaru 00:53:49 
2017-07-16 14:00:00 Popołudnie Serwis informacyjny 00:04:30 
2017-07-16 14:04:31 Popołudnie Prognoza pogody 00:00:57 
2017-07-16 14:05:29 Popołudnie Aksamitny Jazz 00:53:48 
2017-07-16 14:59:15 Popołudnie Autopromocja 00:00:45 
2017-07-16 15:00:00 Popołudnie Serwis informacyjny 00:04:19 
2017-07-16 15:04:20 Popołudnie Prognoza pogody 00:00:36 
2017-07-16 15:04:57 Popołudnie Piosenka ładnie napisana 00:55:05 
2017-07-16 16:00:00 Popołudnie Serwis informacyjny 00:04:35 
2017-07-16 16:04:36 Popołudnie Prognoza pogody 00:00:17 
2017-07-16 16:04:54 Popołudnie Autopromocja 00:00:35 
2017-07-16 16:05:28 Popołudnie Tropem odkrywców 00:54:33 
2017-07-16 17:00:00 Popołudnie Serwis informacyjny 00:04:39 
2017-07-16 17:04:40 Popołudnie Prognoza pogody 00:00:28 
2017-07-16 17:05:09 Popołudnie Autopromocja 00:00:49 
2017-07-16 17:05:59 Popołudnie Kot wieczorową porą 00:54:04 

2017-07-16 18:00:00 Popołudnie Magazyn informacyjno-publicystyczny 
Radia Merkury 01:00:00 

2017-07-16 19:00:00 Popołudnie Magazyn informacyjno-publicystyczny 
Radia Merkury 01:00:00 

2017-07-16 20:00:00 Wieczór Serwis informacyjny 00:03:40 
2017-07-16 20:03:41 Wieczór Prognoza pogody 00:00:23 
2017-07-16 20:04:05 Wieczór Klasyka na bis 00:55:57 
2017-07-16 21:00:00 Wieczór Serwis informacyjny 00:03:12 
2017-07-16 21:03:13 Wieczór Prognoza pogody 00:00:21 
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2017-07-16 21:03:35 Wieczór Klasyka na bis 00:56:27 
2017-07-16 22:00:00 Wieczór Serwis informacyjny 00:03:35 
2017-07-16 22:03:36 Wieczór Prognoza pogody 00:00:29 
2017-07-16 22:04:05 Wieczór Problem z głowy 00:55:56 
2017-07-16 23:00:00 Wieczór Serwis informacyjny 00:03:46 
2017-07-16 23:03:47 Wieczór Prognoza pogody 00:00:28 
2017-07-16 23:04:15 Wieczór Problem z głowy 00:55:46 
 

 

C. Opisowa ocena realizacji planów programowych na 
2017 rok 

 

W zakresie zgodności z planem stwierdzono odstępstwa nie zmieniających 

jednak w istotny sposób jakości programu, zarówno w zakresie założonych 

kategorii audycji, jak i czasu ich nadawania, czasu trwania, formy i treści. 

W analizowanym tygodniu rzadziej niż założono w planie programowym 

wyemitowano audycje: „Serwis informacyjny”, „Wiadomości lokalne” 

„Prognoza pogody”, „Informacje motoryzacyjne”, „Studio Retro” „Zdarzyło 

się dziś”, „Pod naszym patronatem”, „Piosenka ładnie napisana”, „Sygnały 

świata”, „Kwadrans starszaka” i „Serwisy sportowe”. 

Częściej, w porównaniu z planem programowym, nadano audycje: 

„Kluczowy temat”, „Reportaż”, „Kot wieczorową porą”, „Tytuł tygodnia” i 

„Muzyczne Radio Poznań” 

Audycje „Wywiad z chuliganem”, „Otwarta scena” i „Lista przebojów Radia 

Merkury” w planie programowym umieszczono o innej porze niż w 

rzeczywistości. 

Duża (zbyt duża) liczba audycji występuje w ramówkach i w planach 

programowych pod inną nazwą niż używana na antenie. Dotyczy to 

audycji „Przy gorącym stole” (w planie „Przy gorącym stoliku”), „Prognoza 

pogody” (w planie „Serwisy pogodowe”), „Informacje motoryzacyjne” (w 

planie „Motosygnały”), „Mała czarna lattem” (w planie „Mała czarna”), 

„Studio nadawczo-odbiorcze” (w planie „Pasmo popołudniowe”), „Godzina 

koncertowa” (w planie „Merkury koncertowo”), „Słowo o słowie” (w planie 
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„Język na zakręcie”), „Klasyka poranna” (w planie „Poranek klasyczny”), 

„Magazyn Kolejorz” (w planie „Radio Kolejorz”), „Noc w Radiu Merkury” (w 

planie „Noc dobrych dźwięków”).  

Jedną z najważniejszych zmian w programie jest dodanie skrótów 

serwisów informacyjnych, co jest zaletą programu. W wyniku korekt i 

aktualizacji programu (o czym w piśmie do Departamentu Programowego 

KRRiT z dnia 25 maja 2017 roku pisze Dyrektor Działu Anteny Radia 

Poznań) w programie pojawiły się też inne niezaplanowane pozycje. W 

badanym tygodniu pojawiły się następujące z nich: „Zwierzęce historie”, 

„Motomagazynek”, „Radiowy Atlas Powiatowej 17”, „Historia hitu”.  

Wprowadzone zostały także inne nowości, wcześnie nie ujęte w planie 

programowym, takie jak zapowiedzi audycji, „Gość programu”, „Materiały 

reporterskie”, „Wejścia reporterskie”, „Zapowiedź tematów dnia”, 

„Powiedziane – zapisane”, „Pocztówka z plaży”, „Felieton całkiem 

niepolityczny”, „Wydarzenia kulturalne”, „Relacja z Jarocina”, 

„Melodramat”, „Niedzielne spotkania z Jackiem Hałasikiem”, „Arsenał 

kultury”, „Radio Poznań – przepraszamy, przyjęcie towaru”, „Historia bez 

retuszu, „Kowalski na 5 minut”, „Kawa na weekend”, „Używaj, ale 

wakacji”. 

Udział czasów audycji w poszczególnych kategoriach w większości 

przypadków odbiega od wielkości zaplanowanych:  

Informacja 10,45% przy zaplanowanych 16% 

Publicystyka 8,71% przy zaplanowanych 12% 

Kultura 18,90% przy zaplanowanych 23% 

Edukacja 3,79% przy zaplanowanych 6% 

Sport 3,68% przy zaplanowanych 3% 

Rozrywka 51,87% przy zaplanowanych 36%. 

Autopromocja wraz z ogłoszeniami nadawcy zajęły 0,69% czasu 

antenowego, wynik odbiegający od planowanego 1% udziału w programie.  

Wykonany udział czasu reklamowego to 1,90%, przy zaplanowanych 3%. 

Odstępstwa od zaplanowanych wielkości udziału poszczególnych kategorii 

są zbyt duże. W badanej próbie przeważają audycje z kategorii Rozrywka, 
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kosztem dużego ubytku zawartości informacyjno-publicystycznej oraz 

kulturalnej i edukacyjnej. Częściowe usprawiedliwienie tego stanu rzeczy 

wynika z okresu wakacyjnego obejmującego badaną próbę. 

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 znacząco na jakość programu w ramówce letniej, w obrębie 

której została zachowana strukturalna równowaga pomiędzy funkcją 

informacyjną, edukacyjną i rozrywkową. 

 

Ocena jakościowa audycji preferowanych 
 

 

1) Audycje służące kształtowaniu postaw tolerancji, 

przeciwdziałające dyskryminacji i wykluczeniu, m.in. ze 

względu na narodowość, wyznanie, płeć: 

 

Nazwa audycji Treść Czas 

Kwadrans 

starszaka 

Audycja dotyczyła tematyki związanej z 

funkcjonowaniem w społeczeństwie 

seniorów. Była zgodna z podkategorią, 

ponieważ zostały w niej poruszone tematy 

przeciwdziałające dyskryminacji. 

00:11:02 

Za chlebem   

Sygnały świata Audycja dotyczyła tematyki związanej z 

niepełnosprawnością, a konkretnie został w 

niej przedstawiony poradnik o podróżach dla 

osób niewidomych lub niedowidzących. Była 

zgodna z podkategorią, ponieważ zostały w 

niej poruszone tematy przeciwdziałające 

dyskryminacji. 

00:08:30 
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Problem z głowy Audycja dotyczyła pomocy w rozwiązywaniu 

problemów słuchaczy. W pewnym stopniu 

była zgodna z podkategorią, ponieważ 

zostały w niej poruszone tematy 

przeciwdziałające dyskryminacji i 

popularyzujące tolerancję. 

01:01:22 

Kluczowy temat W audycji rozmawiano z zaproszonymi 

gośćmi na bieżące tematy. W niewielkim 

stopniu była zgodna z podkategorią, 

ponieważ dyskutowana tematyka dotyczyła 

wykluczenia i tolerancji. 

00:12:54 

Debata 

obywatelska 

  

Reportaż 

(publicystyka) 

Reportaż o bieżących sprawach 

regionalnych. 

00:00:00 

W środku dnia W audycji rozmawiano o bieżących 

wydarzeniach lokalnych i krajowych. W 

niewielkim stopniu była zgodna z 

podkategorią, ponieważ dotyczyła 

problemów dyskryminacyjnych. 

00:31:12 

Między niebem a 

ziemią 

Audycja dotyczyła tematyki chrześcijańskiej i 

mniejszości religijnych. W niewielkim stopniu 

była zgodna z kategorią. 

00:09:48 

 

Przekreślone nazwy audycji oznaczają, że nie pojawiły się one w programie 

analizowanego tygodnia. 

Łącznie w tygodniu: 02:14:48 

Łącznie w planie tygodniowym: 01:52:42 

Czas rzeczywisty w audycji w tej kategorii przekroczył planowany o nieco ponad 

20 minut. 

Ocena jakościowa: 
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Audycje z tej kategorii, poprzez prezentowane treści, kształtowały postawy 

tolerancji i przeciwdziałały dyskryminacji. 

„Kwadrans starszaka” był audycją dotyczącą seniorów i adresowaną do nich. 

Próby rozwiązania problemów słuchaczy przeprowadzono w audycji „Problem z 

głowy”. 

W „Sygnałach świata” prowadzący poruszyli kwestie związane z 

niepełnosprawnością, przede wszystkim z dysfunkcją narządu słuchu. 

O bieżących sprawach regionalnych, w tym również związanych z dyskryminacją, 

rozmawiano w ramach audycji „W środku dnia”. 

Zagadnień związanych z chrześcijaństwem dotyczyła audycja „Między niebem a 

ziemią”. 

 

2) Audycje prezentujące rozwój oraz polityczne, społeczne i 

gospodarcze przemiany Polski po 1989 roku: 

 

Nazwa audycji Treść Czas 

Wywiad z 

chuliganem 

Audycja dotyczyła osób, które zbuntowały się 

przeciwko obowiązujących w danym 

środowisku regułom. Była zgodna z 

podkategorią, ponieważ zostały w niej 

poruszone tematy związane z przemianami w 

Polsce po 1989 roku. 

00:50:31 

Reportaż 

(publicystyka) 

Reportaż o bieżących sprawach regionalnych. 00:00:00 

W środku dnia W audycji rozmawiano o bieżących 

wydarzeniach lokalnych i krajowych. W 

pewnym stopniu była zgodna z podkategorią, 

ponieważ dotyczyła rozwoju gospodarczego w 

Polsce. 

00:09:18 

Poznań-Europa   

Historia, jakiej 

nie znacie 

Audycja dotyczyła mało znanych tematów 

historycznych. W wydaniu o Manfredzie von 

00:00:00 
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Richthofenie. Gość: Maciej Kowalczyk o 

książce „Czerwony Baron w Ostrowie”. Nie 

była zgodna z podkategorią. 

Gorąca czołówka   

Kluczowy temat W audycji rozmawiano z zaproszonymi gośćmi 

na bieżące tematy. Nie była ona zgodna z 

podkategorią. 

00:00:00 

Spotkania z 

kulturą 

  

Niedziela na 

Głównym 

W audycji przedstawiono najważniejsze 

wydarzenia kulturalne. W niewielkim stopniu 

była zgodna z podkategorią (o Julii Hartwig). 

00:10:51 

Piosenka ładnie 

napisana 

Audycja, w której prezentowane są debiuty i 

nowości na rynku muzycznym. Nie była ona 

zgodna z podkategorią. 

00:00:00 

Kalejdoskop 

wielkopolski 

 00:00:00 

Radioranek W audycji przedstawiono najważniejsze 

wydarzenia (te minione i nadchodzące) i 

bieżące tematy. W minimalnym stopniu była 

zgodna z podkategorią (tematyka rozwojowa). 

00:08:34 

 

Przekreślone nazwy audycji oznaczają, że nie pojawiły się one w programie 

analizowanego tygodnia. 

Łącznie w tygodniu: 01:19:14 

Łącznie w planie tygodniowym: 01:59:25 

Wyemitowano pół godziny mniej audycji niż zaplanowano w tej kategorii. 

Ocena jakościowa: 

W niniejszej kategorii audycje dotyczyły rozwoju i przemian Polski po 1989 roku. 

Portrety osób, które zbuntowały się przeciwko obowiązującym w Polsce zasadom, 

przedstawiono w „Wywiadzie z chuliganem”. 
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Najważniejsze bieżące tematy, również te związane z wykluczeniem czy 

przemianami w Polsce i regionie, zaprezentowano w audycji „W środku dnia”. 

W „Historii, jakiej nie znacie” dyskutowano na tematy historyczne, które do tej 

pory interesują Polaków, ale nie była ona zgodna z podkategorią. 

Pozostałe audycje dotyczyły szeroko pojętej kultury: jej dostrzegania, 

interpretowania i rozumienia. 

 

3) Audycje adresowane do młodzieży: 

 

Nazwa audycji Treść Czas 

Trendy W audycji przedstawiono tematykę związaną z 

młodzieżą i jej aktywnością kulturalną. W tym 

przypadku o wydarzeniach i festiwalach, w 

których uczestniczą uczniowie szkół. Była 

zgodna z podkategorią, ponieważ dotyczyła 

młodzieży i była do niej adresowana. 

00:45:35 

Informator na 

ferie 

  

Tytuł tygodnia Audycja dotyczyła nowości książkowych. Była 

adresowana do ogółu słuchaczy, a nie 

wyłącznie do młodzieży, nie była więc zgodna 

z podkategorią. 

00:00:00 

Ring młodych   

Problem z głowy Audycja dotyczyła rozwiązywania problemów 

słuchaczy. W pewnym stopniu była zgodna z 

podkategorią w związku wątkami 

młodzieżowymi. 

00:09:10 

 

Przekreślona nazwa audycji oznacza, że nie pojawiła się ona w programie 

analizowanego tygodnia. 

Łącznie w tygodniu: 00:54:45 

Łącznie w planie tygodniowym: 00:54:14 
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Łączny czas w tygodniu nieznacznie przekroczył ten zaplanowany. 

Ocena jakościowa: 

W audycji „Trendy” poruszano tematykę związaną z wszelkimi przejawami 

aktywności kulturalnej młodych ludzi: muzyką, filmem, teatrem czy literaturą. 

O nowościach książkowych informowali słuchaczy autorzy programu „Tytuł 

tygodnia”. 

Problemy, również te młodych słuchaczy, starano się rozwiązać w programie 

„Problem z głowy”. 

 

4) Audycje popularyzujące wiedzę o literaturze: 

 

Nazwa audycji Treść Czas 

Weź wiersz i… W audycji interpretowano fragmenty 

wierszy. Była ona zgodna z podkategorią, 

ponieważ służyła popularyzacji poezji. 

00:07:44 

Za siedmioma 

górami... 

Audycja adresowana była do najmłodszych 

i zawierała fragmenty literatury dziecięcej. 

Była zgodna z podkategorią 

(popularyzowała literaturę). 

00:29:00 

Tytuł tygodnia Audycja dotyczyła nowości książkowych. 

Była zgodna z podkategorią – 

popularyzowała najnowszą literaturę i 

wiedzę o niej. 

00:43:05 

 

Łącznie w tygodniu: 01:19:49 

Łącznie w planie tygodniowym: 01:48:28 

Zaplanowany tygodniowy czas trwania audycji w tej kategorii był o pół godziny 

dłuższy niż rzeczywisty. 

Ocena jakościowa: 

Audycje w tej kategorii koncentrowały się wokół tematyki literackiej. 

W audycji „Weź wiersz i…” przedstawiono fragmenty klasyki polskiej poezji. 

Interpretowano również twórczość poetycką słuchaczy. 
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Klasykę literatury dziecięcej zaprezentowano w adresowanym do dzieci 

programie „Za siedmioma górami…”. 

O nowościach książkowych informowali słuchaczy autorzy programu „Tytuł 

tygodnia”. 

 

5) Udramatyzowane formy radiowe: 

 

Nazwa audycji Treść Czas 

Studio Retro Audycja zawierała archiwalne 

nagrania. W pewnym stopniu była 

zgodna z podkategorią (z racji 

pojawiania się udramatyzowanych 

form). 

00:18:14 

Reportaż (publicystyka) Reportaż o bieżących sprawach 

regionalnych. 

01:14:07 

Spotkania z kulturą   

Gawęda gwarowa   

 

Przekreślona nazwa audycji oznacza, że nie pojawiła się ona w programie 

analizowanego tygodnia. 

Łącznie w tygodniu: 01:32:21 

Łącznie w planie tygodniowym: 01:56:32 

Rzeczywisty czas trwania audycji w tej kategorii był o ponad 20 minut krótszy niż 

zaplanowany. 

Ocena jakościowa: 

O nagraniach archiwalnych traktowała audycja „Studio Retro”. Zaprezentowano 

nagrania z archiwów Radia Merkury i Polskiego Radia oraz płytotek. 

Reportaż dotyczył aktualnych spraw, które wydarzyły się w regionie. 

 

Ocena realizacji misji regionalnej 
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W analizowanym tygodniu misję regionalną w najlepszy z punktu widzenia 

formy i zawartości sposób zrealizowano poprzez audycje: „Wydarzenia 

kulturalne”, „Klasyka muzyczna”, „Arsenał kultury” i ogół audycji 

sportowych. 

 

Audycja „Wydarzenia kulturalne” składała się z zapowiedzi najciekawszych 

wydarzeń kulturalnych z regionu wielkopolskiego. W analizowanym 

tygodniu były to m.in. przygotowania do Ogólnopolskiego Festiwalu 

Muzyki Dawnej w Kaliszu, warsztaty w Muzeum Narodowym czy koncert 

organowy Grzegorza Celińskiego. Z racji poruszania tematyki związanej z 

kulturą Wielkopolski, audycja wpisywała się w misję regionalną stacji. 

 

Audycja „Klasyka muzyczna” była poświęcona muzyce klasycznej. 

Zaprezentowano w niej utwory, kalendarium czy recenzje. W 

analizowanym tygodniu dotyczyły one m.in. Poznańskiego Chóru 

Katedralnego, staromiejskich koncertów organowych czy letnich 

koncertów kameralnych. Były to wydarzenia wielkopolskie, toteż misja 

regionalna została w tej audycji zrealizowana w sposób bardzo dobry. 

 

W audycji „Arsenał kultury” przywołane zostały aktualne wydarzenia 

kulturalne, odbywające się w regionie. W analizowanym tygodniu 

przeprowadzono rozmowę o galeriach artystycznych w Poznaniu, ich 

środowisku i rynku sztuki w stolicy Wielkopolski. Misja regionalna została 

zrealizowana. 

 

W audycjach sportowych („Serwis sportowy”, „Magazyn Kolejorz”, 

„Sportowa arena”, transmisje meczów piłkarskiego Lecha Poznań) w 

dużym stopniu została zrealizowana regionalna misja audycji – ich autorzy 

przedstawiali bardzo często informacje związane ze sportem w 

Wielkopolsce. 
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Ocena według kategorii: 

 

Informacja 

Deklarowany czas tygodniowy: 19:45:17 (11,76%) 

Rzeczywisty czas w analizowanym tygodniu: 16:16:27 (9,69%) 

Uwagi: Treści regionalne stanowiły w serwisach informacyjnych 

zdecydowaną większość. Występowała też osobna audycja „Wiadomości 

lokalne”, w której prezentowano doniesienia tylko z Wielkopolski. 

Poznańskie grupy społeczne (jak na przykład rolnicy – „Gospodarskie 

wieści rolnicze”) miały osobne audycje informacyjne. Prognozy pogody i 

serwisy motoryzacyjne były niemalże w całości regionalne. Dodatkowo w 

audycji „Nasz synoptyk” prognozę dla Wielkopolski przekazywał tamtejszy 

meteorolog. 

Podsumowując, zadeklarowany czas treści regionalnych w kategorii 

„Informacja” był krótszy od rzeczywistego o ponad trzy godziny. Misja 

regionalna w kategorii „Informacja” nie została zrealizowana w sposób 

zadowalający. 

 

Publicystyka 

Deklarowany czas tygodniowy: 14:15:06 (8,48%) 

Rzeczywisty czas w analizowanym tygodniu: 08:49:15 (5,25%) 

Uwagi: Tematyka audycji publicystycznych w ponad połowie dotyczyła z 

regionu wielkopolskiego. Ich gośćmi zazwyczaj były osoby związane z 

Wielkopolską. Reportaże i materiały reporterskie dotyczyły wydarzeń 

regionalnych, ludzi związanych z Poznaniem i jego okolicami. 

Podsumowując, zadeklarowany czas treści regionalnych w kategorii 

„Publicystyka” był krótszy od rzeczywistego o ponad 6 godzin. Nie jest to 

wynik zadowalający. Misja regionalna w publicystyce została zrealizowana 

w sposób połowiczny. 

 

Kultura 

Deklarowany czas tygodniowy: 06:00:12 (3,57%) 
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Rzeczywisty czas w analizowanym tygodniu: 04:20:43 (2,59%) 

Uwagi: W audycjach kulturalnych nie można było odnaleźć przewagi treści 

regionalnych. Pojedyncze audycje, na przykład „Pod naszym patronatem” 

czy „Wydarzenia kulturalne”, dotyczyły jednak w całości wydarzeń z 

regionu wielkopolskiego. 

Podsumowując, zadeklarowany czas treści regionalnych w kategorii 

„Kultura” był krótszy od rzeczywistego o ponad półtorej godziny. Jest to 

wynik zadowalający, jednak wciąż odbiegający od tego zaplanowanego. 

Misja regionalna w audycjach kulturalnych została zrealizowana w sposób 

poprawny. 

 

Edukacja 

Deklarowany czas tygodniowy: 04:18:20 (2,56%) 

Rzeczywisty czas w analizowanym tygodniu: 00:52:56 (0,53%) 

Uwagi: W kategorii „Edukacja” nie można często odnaleźć treści 

regionalnych. Przeważnie jednak programy edukacyjne miały charakter 

poradnikowy, historyczny i były adresowane do wybranych grup 

wiekowych: seniorów, dzieci, młodzieży. 

Podsumowując, zadeklarowany czas treści regionalnych w kategorii 

„Edukacja” był krótszy od rzeczywistego o ponad trzy godziny. Misja 

regionalna w tym przypadku nie została należycie zrealizowana. 

 

Sport 

Deklarowany czas tygodniowy: 03:34:25 (2,13%) 

Rzeczywisty czas w badanym tygodniu: 05:20:48 (3,18%) 

Uwagi: W audycjach sportowych można odnaleźć bardzo dużo treści 

związanych z regionem. Najważniejszą ich częścią były transmisje meczów 

piłkarskich Lecha Poznań (z FK Haugesund i Sandecją Nowy Sącz). Sporo 

czasu poświęcono też wielkopolskiemu sportowi w serwisach 

informacyjnych, a tematy związane z tamtejszymi drużynami sportowymi 

były poruszane w „Magazynie Kolejorz”, czy w „Sportowej Arenie”. 
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Podsumowując, zadeklarowany czas treści regionalnych w kategorii 

„Sport” był zdecydowanie dłuższy od rzeczywistego – nadwyżka wyniosła 

blisko dwie godziny. Kategoria „Sport” była zatem jedną z dwóch w 

analizowanym tygodniu, która w swoich audycjach miała więcej treści 

regionalnych niż było ich w planie programowym. Dodatkowo treści 

regionalne były w tej kategorii realizowane na wysokim poziomie. Misja 

regionalna audycji sportowych została więc zrealizowana w sposób bardzo 

dobry. 

 

Rozrywka 

Deklarowany czas tygodniowy: 00:49:37 (0,49%) 

Rzeczywisty czas w II tygodniu: 01:12:03 (0,71%) 

Uwagi: Treści regionalne były obecne w audycjach rozrywkowych (głównie 

za sprawą krótkich informacji i ciekawostek o Wielkopolsce podczas 

trwania porannych, popołudniowych i wieczornych pasm). 

Podsumowując, zadeklarowany czas treści regionalnych w kategorii 

„Rozrywka” był dłuższy od rzeczywistego o ponad dwadzieścia minut. 

Kategoria jest więc jedną z dwóch (obok „Sportu”), która miała nadwyżkę 

treści regionalnych w stosunku do planu programowego. Misja regionalna 

została zrealizowana w sposób dobry. 
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