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Zakres i metodologia badania 
 

Zakres 
 

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

okresie od 2 do 8października 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/nazwaaudycji; 

▪ Dni i godziny emisji poszczególnychwydań; 

▪ Średni czas trwania pojedynczego wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

▪ Łączny czas trwania w tygodniu, w tym czas trwania 

warstwysłownej; 
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▪ Łączny czas trwania powtórek danej audycji wtygodniu; 

▪ Informację o obecności lub braku audycji w planie programowym 

na 2017 r. (zgodność z projektowaną tematyką audycji, 

częstotliwością, czasem trwania i porąemisji); 

▪ 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 
                                                           
1Por. 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) 

 



9 
 

 

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 ∗  𝑆𝑆𝑗𝑗n
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 

informacyjnya 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: Ring młodych i Wywiad z 

chuliganem.  

 

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  

program
ie (%) 

Czas 
trwania 
tematyki 
regionaln

ej 
(wyłączni

e 
SŁOWO) 

Udział 
tematyki 
regionaln
ej (%) 

Czas 
trwania 
warstwy 
słownej 

Udział 
słowa 
(%) 

Czas 
trwania 
wastwy 
muzyczn

ej 

Udział 
muzyki 

(%) 

Czas 
trwania 
premier 

Udział 
premier 

(%) 

Czas 
trwania 
powtóre

k 

Udział 
powtóre
k (%) 

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

INFORMACJA 
17:48:44 

11% 
9:48:21 6% 

17:48:4
4 11% 

    
17:48:44 11% 

0 0% 

PUBLICYSTY
KA 15:58:42 

10% 
2:04:57 1% 

15:58:4
2 

27%     
15:58:42 

10% 0 0% 

KULTURA 
38:45:21 

23% 
0:57:15 1% 

12:28:1
4 7% 26:17:07 

16% 
38:45:21 

23% 0 0% 

EDUKACJA 
5:28:22 

3% 
1:02:59 1% 4:06:05 2% 1:22:17 

1% 
05:28:22 

3% 0 0% 

SPORT 
3:09:27 

2% 
1:51:24 1,11% 

03:09:2
7 

2%     
03:09:27 

2% 0 0% 

ROZRYWKA 
77:35:59 

46% 
0:10:55 0,76% 6:11:18 4% 71:24:41 

43% 
77:35:59 

46% 0 0% 

Ogłoszenia 
nadawcy 0:00:00 0%                     

Autopromocja  
2:29:01 

1%                     

Reklama 
6:44:24 

4%                     

Razem  168:00:0
0 100% 15:55:5

1 9,48% 59:42:3
0 

35,54
% 

99:04:0
5 

58,97
% 

161:56:4
6 

96,40
% 0 0% 

W tym:                         

Audycje odpowiadające potrzebom 
religijnym odbiorców 00:46:36 

0%                 

Audycje dla mniejszości narodowych i 
etnicznych oraz dla społeczności 
posługujących się językiem 
regionalnym, tworzone w językach 
tych mniejszości i społeczności. 

0 0%                 
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Wykres I. Udział procentowy poszczególnych kategorii i innych 

elementów programu (autopromocja, reklama).  

 

 
 

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

 
 

 

 

11% 

10% 

23% 

3% 2% 

46% 

4% 

1% 

Struktura gatunkowa 

Informacja Publicystyka Kultura Edukacja Sport Rozrywka Reklama Autopromocja

35,54% 

58,97% 

4,00% 1,00% 

Słowo i muzyka 

Słowo Muzyka Reklama Autopromocja
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Wykres III. Udział procentowy treści regionalnych. 

 

  

9% 5,00% 

86,00% 

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; 

02.10.2017: 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, 23:00:00. 
03.10.2017: 00:03:16, 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. 
04.10.2017: 00:03:11, 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, 23:00:00. 
05.10.2017: 00:03:19, 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. 
06.10.2017: 00:03:19, 06:00:00, 
07:00:00, 08:00:00, 09:00:00, 
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10:00:00, 11:00:00, 12:00:00, 
13:00:00, 14:00:00, 15:00:00, 
16:00:00, 17:00:00, 18:00:00, 
19:00:00, 20:00:00, 21:00:00, 
22:00:00, 23:00:00. 
07.10.2017: 00:03:19, 06:00:00, 
07:00:00, 08:00:00, 09:00:00, 
10:00:00, 11:00:00, 12:00:00, 
13:00:00, 14:00:00, 15:00:00, 
16:00:00, 17:00:00, 18:00:00, 
19:00:00, 20:00:00, 21:00:00, 
22:00:00, 23:00:00. 
08.10.2017: 00:03:17, 06:00:00, 
07:00:00, 08:00:00, 09:00:00, 
10:00:00, 11:00:00, 12:00:00, 
13:00:00, 14:00:00, 15:00:00, 
16:00:00, 17:00:00, 18:00:00, 
19:00:00, 20:00:00, 21:00:00, 
22:00:00, 23:00:00. 

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

Średni czas trwania wydania: 
0:03:41 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 0:03:41 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
8:46:27 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 8:46:27 

Łączny czas trwania treści 
regionalnych danej audycji w 
tygodniu; 

4:40:40 

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 zgodna z planem 
programowym, tematyką, 
częstotliwością, czasem trwania i 
porą emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: 
opis zawartości i forma realizacji 

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

 

Poniedziałek, 2 października 2017 

 

Godzina 06:00:00 
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Prowadzący Piotr Jaśkowiak 

Forszpan 

Wyniki referendum w Katalonii; Minister Obrony 
Narodowej spotyka się z swoimi bałkańskimi 
odpowiednikami; uczestnicy Łańcucha Światła w 
Poznaniu są rozczarowani prezydenckim 
projektem reformy sądownictwa 

Tematy newsów 

Wyniki referendum w Katalonii (wypowiedź 
premiera Hiszpanii); Minister Obrony Narodowej 
spotyka się ze swoimi bałkańskimi 
odpowiednikami (korespondencja – Agnieszka 
Drążkiewicz, wypowiedź Antoniego 
Macierewicza); uczestnicy Łańcucha Światła w 
Poznaniu są rozczarowani prezydenckim 
projektem reformy sądownictwa (wypowiedzi 
uczestników); głodowy protest rezydentów w 
Lesznie 

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 Zachwiana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 88,46% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 07:00:00 
Prowadzący Piotr Jaśkowiak 

Forszpan 

Policjanci rozbili „Grupę Suchego”;  Parada 
Pułaskiego przeszła przez Manhattan; tragedia na 
jeziorze Dominickim koło Leszna 

Tematy newsów 

Policjanci rozbili „Grupę Suchego” (relacja 
Mariusz Pieśniewski);  Parada Pułaskiego przeszła 
przez Manhattan (korespondencja Marek 
Wałchuski; tragedia na jeziorze Dominickim koło 
Leszna (wypowiedź rzecznika policji w Lesznie); 
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Międzynarodowy Festiwal Piano Pl (wypowiedź 
dyrektora festiwalu) 

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

 

Godzina 08:00:00 
Prowadzący Piotr Jaśkowiak 

Forszpan 

Reakcje na referendum w Katalonii; ogłoszenie 
laureatów literackiej nagrody Nike; 
propagandowy napis o ochronie jeziora w 
Gnieźnie 

Tematy newsów 

Reakcje na referendum w Katalonii Nike 
(wypowiedź rzecznika Komisji Europejskiej, 
relacja Beata Płomecka); ogłoszenie laureatów 
literackiej nagrody; propagandowy napis o 
ochronie jeziora w Gnieźnie (wypowiedzi 
prezydenta i radnego Gniezna, relacja Rafał 
Muniak); otwarcie poznańskiego przedszkola po 
remoncie (relacja Jacek Butlewski) 

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 
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h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachwiana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 92,31% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 09:00:00 
Prowadzący Piotr Jaśkowiak 

Forszpan 

uczestnicy Łańcucha Światła w Poznaniu są 
rozczarowani prezydenckim projektem reformy 
sądownictwa; ustawa dezubekizacyjna; 
strzelanina w Las Vegas 

Tematy newsów 

uczestnicy Łańcucha Światła w Poznaniu są 
rozczarowani prezydenckim projektem reformy 
sądownictwa (wypowiedzi uczestników 
demonstracji); ustawa dezubekizacyjna; 
(wypowiedź Mariusz Błaszczak); strzelanina w 
Las Vegas; ekologiczne autobusy w Konienie 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachwiana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
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 10:00:00 
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Prowadzący Piotr Jaśkowiak 

Forszpan 

Krytyka sytuacji w Hiszpanii przez szefa NSWIA; 
Aleksiej Nawalny oskarżony o naruszenie ustawy; 
protest lekarzy rezydentów   

Tematy newsów 

Krytyka sytuacji w Hiszpanii przez szefa NSWIA  
(wypowiedź Mariusza Błaszczaka); Aleksiej 
Nawalny oskarżony o naruszenie ustawy 
(korespondencja Maciej Jastrzębski); protest 
lekarzy rezydentów; Lech Poznań wygrał z Legią 
Warszawa (wypowiedź piłkarza)     

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 Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachwiana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 83,33% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 11:00:00 
Prowadzący Piotr Jaśkowiak 

Forszpan 

Protest rezydentów; rozpoczęcie roku 
akademickiego na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza; wyniki katalońskiego referendum 

Tematy newsów 

Protest rezydentów (relacja Magdy Koniecznej); 
rozpoczęcie roku akademickiego na 
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza; (relacja 
Michała Jędrkowiaka); wyniki katalońskiego 
referendum; strzelanina w Las Vegas 

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

Godzina 12:00:00 
Prowadzący Piotr Jaśkowiak 

Forszpan 

Protest lekarzy rezydentów; ogłoszenie laureatów 
nagrody nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii; 
strzelanina w Las Vegas 

Tematy newsów 

Protest lekarzy rezydentów (wypowiedź 
dyrektora leszczyńskiego szpitala); ogłoszenie 
laureatów nagrody nobla w dziedzinie medycyny i 
fizjologii; strzelanina w Las Vegas; pociągi na 
trasie Śren – Poznań (wypowiedź Wojciecha 
Jankowiaka)  

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachwiana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachwiana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 88,46% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 13:00:00 
Prowadzący Piotr Jaśkowiak 
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Forszpan 

Poszukiwania mężczyzny który zaginą w jeziorze 
Dominickim; policjant uratowała chłopca 
zaatakowanego przez psa w Konarach; 
ogłoszenie laureatów nagrody nobla w dziedzinie 
medycyny i fizjologii; 

Tematy newsów 

Poszukiwania mężczyzny który zaginą w jeziorze 
Dominickim (wypowiedź policjantki); policjant 
uratowała chłopca zaatakowanego przez psa w 
Konarach; Komisja Europejska wzywa do 
jedności Hiszpanii; ogłoszenie laureatów nagrody 
nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii; wysyp 
grzybów (wypowiedź pracownika gnieźnieńskiego 
sanepidu); porażka poznańskiej tenisistki  

a) Liczba newsów 6, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 94,87% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 14:00:00 
Prowadzący Piotr Maciejewski 

Forszpan 
Wypadek ciężarówki w Kaliszu; strzelanina w Las 
Vegas; protest lekarzy rezydentów 

Tematy newsów 

Wypadek ciężarówki w Kaliszu; strzelanina w Las 
Vegas; protest lekarzy rezydentów (wypowiedzi 
rezydentów); otwarcie przedszkola po remoncie 
w Poznaniu; dodatkowe bilety na ekspozycję 
meksykańskiej artystki  

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

k) Rzetelność Zachowana, 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 96,15% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 15:00:00 
Prowadzący Piotr Maciejewski 

Forszpan 

Protest lekarzy rezydentów; stawki dopłat dla 
rolników; kompleksowa opieka na chorych po 
zawale w poznańskich szpitalach 

Tematy newsów 

Protest lekarzy rezydentów (wypowiedź 
Konstantego Radziwiłła); stawki dopłat dla 
rolników (relacja Michała Fedusio); kompleksowa 
opieka dla chorych  w poznańskich szpitalach; 
wygrana Lecha Poznań z Legią Warszawa 

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

Forszpan 

Wypadek ciężarówki w Kaliszu; sprawca 
strzelaniny w Las Vegas popełnił samobójstwo; 
Komisja Europejska nałożyła karę dla Litwy za 
szkodzenie firmie Orlen  

Tematy newsów 

Wypadek ciężarówki w Kaliszu (wypowiedź 
strażaka); sprawca strzelaniny w Las Vegas 
popełnił samobójstwo (relacja Marek Wałkuski); 
Komisja Europejska nałożyła karę dla Litwy za 
szkodzenie firmie Orlen relacja Beaty 
Płomeckiej); tymczasowe rondo przy Starym 
Browarze w Poznaniu zostanie na stałe 
(wypowiedź wiceprezydenta miasta);  

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachwiana 
l) Własne źródła Własnei agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 88,46% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 17:00:00 
Prowadzący Piotr Maciejewski 

Forszpan 

Państwo Islamskie wzięło za siebie 
odpowiedzialność za zamach w Las Vegas; 
sprawa zakazu handlu w niedziele; pożegnanie 
reżysera Grzegorza Królikiewicza w Łodzi 

Tematy newsów 

Wypadek ciężarówki w Kaliszu; Państwo 
Islamskie wzięło za siebie odpowiedzialność za 
zamach w Las Vegas; sprawa zakazu handlu w 
niedziele (wypowiedź posłanki Joanny Schmit; w 
Wąsowie trwa odbudowa wierzy pałacowej; 
pożegnanie reżysera Grzegorza Królikiewicza w 
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Łodzi (wypowiedzi wiceministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, wicemarszałka Senatu, 
Dyrektora Teatru)  

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 96,15% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 18:00:00 
Prowadzący Piotr Maciejewski 

Forszpan 
Rośnie liczba ofiar strzelaniny w Las Vegas; 
Agencja Fitch zwiększa rating dla Polski 

Tematy newsów 

Rośnie liczba ofiar strzelaniny w Las Vegas 
(relacja Marek Wałkuski); przywrócenie 
wcześniejszego wieku emerytalnego (relacja  
wypowiedź Pani Premier); ocena prezydenckiego 
pomysłu reformy wymiaru sprawiedliwości 
(wypowiedź Krzysztofa Paszyka); dopłaty unijne 
dla rolników (wypowiedzi rolników) 

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 Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
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j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Niepoprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 88,46% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 19:00:00 
Prowadzący Grzegorz Ługawiak 

Forszpan 

Strzelanina w  Las Vegas; debata Komisji UE na 
temat sytuacji w Hiszpanii; nie ma zgody miasta 
na zamknięcie ul. Piotrowo w Poznaniu 

Tematy newsów 

Strzelanina w  Las Vegas (korespondencja Marek 
Wałkuski); debata Komisji UE na temat sytuacji 
w Hiszpanii; nie ma zgody miasta na zamknięcie 
ul. Piotrowo w Poznaniu (wypowiedź 
wiceprezydenta Poznania); powołanie nowego 
komendanta policji wielkopolskiej (wypowiedź 
komendanta) 

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 Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Poprawna 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 92,31% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 20:00:00 
Prowadzący Grzegorz Ługawiak 
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Forszpan Brak 

Tematy newsów 

Zablokowana droga z Poznania do Szamotuł; 
strzelanina w Las Vegas; sytuacja w Katalonii; 
kompleksowa opieka w pięciu wielkopolskich 
szpitalach w ramach nowego programu; 
połączenie kolejowe Poznań -Śrem 

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 i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 94,87% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 21:00:00 
Prowadzący Grzegorz Ługawiak 

Forszpan Brak 

Tematy newsów 

Pożar w bloku w Kłodawie; policjant uratował 
zaatakowanego przez psa dziesięciolatka w 
Konarach; strzelanina w Las Vegas; ocena przez 
polskich rząd wyników referendum w Hiszpanii 

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 Zachwiana 
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l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 85,90% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 22:00:00 
Prowadzący Grzegorz Ługawiak 

Forszpan 

Wypadki na wielkopolskich drogach; zamach w 
Las Vegas; ocena przez polskich rząd wyników 
referendum w Hiszpanii 

Tematy newsów 

Wypadki na wielkopolskich drogach (wypowiedź 
kaliskiego strażaka); zamach w Las Vegas 
(relacja Marek Wałkuski); ocena przez polskich 
rząd wyników referendum w Hiszpanii 
(wypowiedź Pani Premier)  

a) Liczba newsów 3, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachwiana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 92,31% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 23:00:00 
Prowadzący Grzegorz Ługawiak 

Forszpan 

Pożar w Kłodawie; kompleksowa opieka dla 
chorych po zawałach w wielkopolskich szpitalach, 
nie żyje Tom Petty 
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Tematy newsów 

Pożar w Kłodawie (wypowiedź Weroniki 
Czyżewskiej); kompleksowa opieka dla chorych 
po zawałach w wielkopolskich szpitalach 
(wypowiedź wicedyrektor wielkopolskiego NFZ); 
nie ma zgody miasta na zamknięcie ul. Piotrowo 
w Poznaniu (wypowiedź wiceprezydenta 
Poznania);  nie żyje Tom Petty 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachwiana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 88,46% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Wtorek, 3 października 2017 

 

Godzina 06:00:00 
Prowadzący Jacek Cerkacki 

Forszpan 

Zamach w Las Vegas; przywrócenie 
wcześniejszego wieku emerytalnego; dodatkowe 
bilety dla zwiedzających w centrum kultury 
Zamek 

Tematy newsów 

Zamach w Las Vegas (relacja Marek Wałkuski); 
przywrócenie wcześniejszego wieku 
emerytalnego; unijne dopłaty dla rolników 
(wypowiedzi rolników); utrudnienia 
komunikacyjne w Kaliszu (wypowiedź kaliskiego 
strażaka); dodatkowe bilety dla zwiedzających w 
centrum kultury Zamek 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone niepoprawnie  
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 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 94,87% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 07:00:00 
Prowadzący Jacek Cerkaski 

Forszpan 

Zamach w Las Vegas; strajk generalny w 
Katalonii; rząd Polski zajmie się podatkami 
odprowadzanymi przez artystów 

Tematy newsów 

Zamach w Las Vegas; strajk generalny w 
Katalonii (relacja Ewa Wysocka); rząd Polski 
zajmie się podatkami odprowadzanymi przez 
artystów (wypowiedź Pani Premier); reforma 
szkolnictwa wyższego (wypowiedź Anny 
Budzanowskiej) 

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 Zachwiana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 88,46% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 08:00:00 
Prowadzący Jacek Cerkaski 

Forszpan 

Zamach Las Vegas; protest lekarzy rezydentów; 
medal  „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” dla 
prałata Szymona Daszkiewicza 

Tematy newsów 

Zamach Las Vegas (relacja Marek Wałkucki); 
debata w Parlamencie Europejskim na temat 
wyjścia z UE Wielkiej Brytanii (relacja Beata 
Płomecka); protest lekarzy rezydentów 
(wypowiedzi lekarzy); medal dla prałata 
Szymona Daszkiewicza 

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 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 

Forszpan 

Proces przywódcy gangu, który napadł na 
Polaków w Rimini; zmiana oprocentowania lokat 
w złotych; mecz piłki kobiecej nożnej w Koninie 

Tematy newsów 

Proces przywódcy gangu, który napadł na 
Polaków w Rimini (relacja Piotr Kowalczuk); 
zmiana oprocentowania lokat w złotych 
(wypowiedź ekonomisty Banku Zachodniego 
WBK); loteria na amerykańską zieloną kartę; 
mecz piłki kobiecej nożnej w Koninie (wypowiedź 
trenera) 

a) Liczba newsów 4, 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 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 97,44% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 10:00:00 
Prowadzący Jacek Cerkaski 

Forszpan 

Strajk generalny w Katalonii; sprawa dostępu do 
broni w Polsce; kompleksowa opieka dla chorych 
po zawałach w Wielkopolsce 

Tematy newsów 

Strajk generalny w Katalonii; sprawa dostępu do 
broni w Polsce (wypowiedzi Marka Jakubika i 
szefa PO) kompleksowa opieka dla chorych po 
zawałach w Wielkopolsce (wypowiedź Magdaleny 
Kaszyckiej); miłośnicy Kresów opisali polskich 
księży, którzy przenieśli się do Polski (wypowiedź 
Jana Stanisławskiego) 

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 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 
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Godzina 11:00:00 
Prowadzący Jacek Cerkaski 

Forszpan 

TOPRowcy szukają turysty w Tatrach; Proces 
przywódcy gangu, który napadł na Polaków w 
Rimini; przygotowania do zakończenia remontu 
na trasie Katowickiej  w Poznaniu  

Tematy newsów 

TOPRowcy szukają turysty w Tatrach; Proces 
przywódcy gangu, który napadł na Polaków w 
Rimini; saperzy rozbroili bombę w Berlinie; 
Koninianka pomaga potrzebującym; 
przygotowania do zakończenia remontu na trasie 
Katowickiej  w Poznaniu (relacja Adam 
Michalkiewicz) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana  
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 96,15% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 12:00:00 
Prowadzący Jacek Cerkaski 

Forszpan 

Powstaną ośrodki wypoczynkowe dla dzieci 
niepełnosprawnych; przygotowania do 
zakończenia remontu na trasie Katowickiej  w 
Poznaniu; mecz Polski z Armenią 

Tematy newsów 

Powstaną ośrodki wypoczynkowe dla dzieci 
niepełnosprawnych (wypowiedź Krzysztofa 
Michałkiewicza); przygotowania do zakończenia 
remontu na trasie Katowickiej  w Poznaniu 
(relacja Adam Michałkiewicz); policja 
zlikwidowała nielegalne targowisko w Wólce 
Kosowskiej; mecz Polski z Armenią 

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

 

Godzina 13:00:00 
Prowadzący Piotr Jaśkowiak 

Forszpan 

Ogłoszenie laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie 
fizyki; Kukiz 15 chce łatwiejszego dostępu do 
broni w Polsce; rząd chce by polonia miała 
większy dostęp w wyborach do senatu  

Tematy newsów 

Ogłoszenie laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie 
fizyki; Kukiz 15 chce łatwiejszego dostępu do 
broni w Polsce (wypowiedź posła Bartosza 
Józwiaka); rząd chce by polonia miała większy 
dostęp w wyborach do senatu; Trzcieneckie 
muzeum poszukuje informacji na temat posągu 
sarenki 

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 Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 



43 
 

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

 

Godzina 14:00:00 
Prowadzący Piotr Jaśkowiak 

Forszpan 

Strajk generalny w Katalonii; protesty 
przeciwników i zwolenników aborcji w Poznaniu; 
zmiany w segregacji odpadów w Gnieźnie 

Tematy newsów 

Strajk generalny w Katalonii (relacja Ewa 
Wysocka, wypowiedź strajkującego); protesty 
przeciwników i zwolenników aborcji w Poznaniu; 
zmiany w segregacji odpadów w Gnieźnie 
(wypowiedź prezydenta miasta); Robert Kubica w 
kręgu zainteresowań szefów Formuły 1 

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

k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 88,46% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 15:00:00 
Prowadzący Piotr Jaśkowiak 

Forszpan 

Utrudnienia w ruchu w Poznaniu; policja ściga 
sprawców rozboju w okolicy Wągrowca; protest 
lekarzy rezydentów 
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Tematy newsów 

Utrudnienia w ruchu w Poznaniu (relacja Michała 
Jędrkowiaka); policja ściga sprawców rozboju w 
okolicy Wągrowca (wypowiedź policjanta); 
protest lekarzy rezydentów (wypowiedź Łukasza 
Jankowskiego); przełożenie posiedzenia sądu w 
sprawie napadu w Rimini (relacja Piotra 
Kowalczuka) 

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

 

Godzina 16:00:00 
Prowadzący Piotr Jaśkowiak 

Forszpan 

Otwarcie estakady katowickiej w Poznaniu; 
orzeczenie sądu w strawie stosowania się do 
ustaleń Trybunału Konstytucyjnego; Putin chce 
współpracować z Waszyngtonem 

Tematy newsów 

Otwarcie estakady katowickiej w Poznaniu 
(wypowiedź Arkadiusza Madaja); orzeczenie sądu 
w strawie stosowania się do ustaleń Trybunału 
Konstytucyjnego;  Putin chce współpracować z 
Waszyngtonem (relacja Maciej Jastrzębski); 
konińska uczelnia rozpoczyna rok akademicki 
(wypowiedź rektora uczelni) 

a) Liczba newsów 4, 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 Zachwiana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Nieprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własnei agencyjne 
m) Jakość techniczna Dostateczna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 88,46% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 17:00:00 
Prowadzący Piotr Jaśkowiak 

Forszpan 

Ulgi podatkowe dla twórców; w Poznaniu rusza 
wypożyczalnia samochodów na minuty; 
strzelanina w Las Vegas 

Tematy newsów 

Ulgi podatkowe dla twórców (relacja Michała 
Fedusio, wypowiedź Mateusza Morawieckiego); w 
Poznaniu rusza wypożyczalnia samochodów na 
minuty (wypowiedź przedstawiciela firmy); 
strzelanina w Las Vegas (relacja Marek 
Wałkucki); koninianie będą mieć darmowe 
autobusy przez najbliższy miesiąc  

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 93,59% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 18:00:00 
Prowadzący Piotr Jaśkowiak 

Forszpan 

Manifestacja zwolenników i przeciwników aborcji 
w Poznaniu; rowery miejskie w Poznaniu 
dostępne również w grudniu; Jarosław Kaczyński 
nie zgadza się na pozorne zmiany w sądach 

Tematy newsów 

Manifestacja zwolenników i przeciwników aborcji 
w Poznaniu (relacja Jacek Butlewski); rowery 
miejskie w Poznaniu dostępne również w grudniu 
(wypowiedź Agnieszki Smoguleckiej); Jarosław 
Kaczyński nie zgadza się na pozorne zmiany w 
sądach; świadczenie 500+ w formie innej niż 
pieniężna ( wypowiedź Bartosza Marczuka) 

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

 

Godzina 19:00:00 
Prowadzący Piotr Jaśkowiak 

Forszpan 

Manifestacja zwolenników i przeciwników aborcji 
w Poznaniu; protest manifestacja w Barcelonie; 
powstaną rzutnie do rzutu młotem i dyskiem w 
Lesznie 
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Tematy newsów 

Manifestacja zwolenników i przeciwników aborcji 
w Poznaniu (relacja Jacek Butlewski); protest 
manifestacja w Barcelonie (relacja Ewa 
Wysocka); Belgia cofnęła pozwolenie na pobyt 
imamowi; powstaną rzutnie do rzutu młotem i 
dyskiem w Lesznie (wypowiedź wiceprezydenta 
Leszna) 

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

 

Godzina 20:00:00 
Prowadzący Mikołaj Gronet 

Forszpan Brak  

Tematy newsów 

Manifestacja zwolenników i przeciwników aborcji 
w Poznaniu (relacja Jacek Butlewski); darmowa 
komunikacja w Koninie przez kolejny miesiąc; 
wzrost kwoty wolnej od podatku; francuskie 
zgromadzenie narodowe przyjęło prawo 
zaostrzające przepisy dotyczące wali z 
terroryzmem  

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 
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h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 96,15% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 21:00:00 
Prowadzący Mikołaj Gronet 

Forszpan  

Tematy newsów 

Polska będzie się domagała reparacji od Niemiec; 
amerykańskie media internetowe przyznają się 
do dezinformacji na temat strzelaniny w Las 
Vegas;  

a) Liczba newsów 3, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Brak 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Niepoprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 87,18% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 22:00:00 
Prowadzący Mikołaj Gronet 

Forszpan Brak 
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Tematy newsów 

Manifestacja zwolenników i przeciwników aborcji 
w Poznaniu (wypowiedzi protestujących); remont 
drogi wojewódzkiej nr 123 na wiosnę ( relacja 
Andrzej Ciborski, wypowiedź marszałka 
województwa); Remonty parków w Poznaniu 
(wypowiedź prezydenta Poznania); USA wydaliło 
15 kubańskich dyplomatów 

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

 

 

 

Godzina 23:00:00 
Prowadzący Mikołaj Gronet 

Forszpan 

Czarny wtorek w Lesznie; poznański uniwersytet 
medyczny chce otworzyć centrum symulacji 
medycznej;  książka Piotra Świątkowskiego 
nominowana w plebiscycie Książka Historyczna 
Roku 2017  

Tematy newsów 

Czarny wtorek w Lesznie (wypowiedzi 
protestujących); poznański uniwersytet 
medyczny chce otworzyć centrum symulacji 
medycznej (relacja Magda Konieczna, wypowiedź 
rektora uczelni); książka Piotra Świątkowskiego 
nominowana w plebiscycie Książka Historyczna 
Roku 2017 (wypowiedź autora); Hiszpański 
monarcha zagwarantował niepodzielność kraju  

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

Środa, 4 października 2017 

 

Godzina 00:00:00 
Prowadzący Mikołaj Gronet 

Forszpan Brak 

Tematy newsów 

Zatrudnieni na umowach cywilno-prawnych i 
samozatrudnieni będą mogli tworzyć związki 
zawodowe; otwarcie estakady katowickiej w 
Poznaniu; przedłużenie bezpłatnej komunikacji w 
Koninie;  prezydent USA poleciał do Portoryko;  

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

 

Godzina 06:00:00 
Prowadzący Jacek Cerkacki 

Forszpan 

Od stycznia wzrośnie kwota wolna od podatku; 
Katalonia coraz bardziej zdecydowana ogłosić 
niepodległość; w Pile powstaje ośrodek 
radioterapii 

Tematy newsów 

Od stycznia wzrośnie kwota wolna od podatku; 
Katalonia coraz bardziej zdecydowana ogłosić 
niepodległość (relacja Ewa Wysocka, wypowiedź 
byłego premiera katalońskiego rządu);uczczenie 
ofiar wojny na terytorium Austrii przez 
wielkopolan (wypowiedź Agnieszki Łuczak); w 
Pile powstaje ośrodek radioterapii 

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

 

Godzina 07:00:00 
Prowadzący Jacek Cerkacki 

Forszpan 

Wzrost kwoty wolnej od podatku; debata na 
temat skutków referendum w Katalonii; 
Narodowy Kongres Rodziny w Ostrowie 
Wielkopolskim 
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Tematy newsów 

Wzrost kwoty wolnej od podatku; debata na 
temat skutków referendum w Katalonii (relacja 
Beata Płomecka); Narodowy Kongres Rodziny w 
Ostrowie Wielkopolskim (wypowiedź 
wicewojewody wielkopolskiej); czarny protest i 
protest obrońców życia w Poznaniu (wypowiedzi 
protestujących)  

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachwiana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachwiana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 88,46% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 08:00:00 
Prowadzący Jacek Cerkacki 

Forszpan 
Zwrot kosztów kredytów; mecz piłki nożnej 
kobiet Medyki Konin; światowy dzień zwierząt 

Tematy newsów 

Zwrot kosztów kredytów (Wypowiedź głównego 
ekonomisty PKO BP); losy pilskiego lotniska 
(relacja wypowiedź prezydenta Piły); mecz piłki 
nożnej kobiet Medyki Konin (wypowiedzi 
zawodniczek); światowy dzień zwierząt 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
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j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 94,87% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 09:00:00 
Prowadzący Jacek Cerkacki 

Forszpan 

Narodowy Kongres Rodziny w Ostrowie 
Wielkopolskim; Katalonia chce ogłoszenia 
niepodległości; London Film Festiwal w Londynie 

Tematy newsów 

Narodowy Kongres Rodziny w Ostrowie 
Wielkopolskim (wypowiedź wicewojewody 
wielkopolskiej); Katalonia chce ogłoszenia 
niepodległości; London Film Festiwal w Londynie 
(relacja Adam Dąbrowski); Forum Art and 
Fashion w Poznaniu 

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

Godzina 10:00:00 
Prowadzący Jacek Cerkacki 

Forszpan 

Śledztwo dotyczące korupcji w krakowskim 
sądzie apelacyjnym;  katalońscy adwokaci chcą 
powołać komisję do Spraw Dialogu Negocjacji i 
Porozumienia; połowa uprawnionych chce przejść 
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na emeryturę według nowych zasad 

Tematy newsów 

Śledztwo dotyczące korupcji w krakowskim 
sądzie apelacyjnym (wypowiedź rzecznika 
centralnego biura antykorupcyjnego); katalońscy 
adwokaci chcą powołać komisję do Spraw 
Dialogu Negocjacji i Porozumienia; połowa 
uprawnionych w Wielkopolsce chce przejść na 
emeryturę według nowych zasad (wypowiedź 
Dyrektor 1 oddziału ZUSu w Poznaniu); 
samorządowcy i żużlowcy w Gnieźnie zagrają 
mecz charytatywny (wypowiedź matki chorego 
chłopca, relacja Rafał Muniak) 

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

Godzina 11:00:00 
Prowadzący Jacek Cerkacki 

Forszpan 

Narodowy Kongres Rodziny w Ostrowie 
Wielkopolskim; strajk głodowy we Włoszech; 
zmiana terminu otwarcia krajowej S5 

Tematy newsów 

 Narodowy Kongres Rodziny w Ostrowie 
Wielkopolskim (wypowiedź minister Rafalskiej); 
strajk głodowy we Włoszech (relacja Piotr 
Kowalczuk); zmiana terminu otwarcia krajowej 
S5 (wypowiedź przedstawiciela Krajowego 
Zarządu Dróg i Autostrad); akcja Caritas w 
Poznaniu  

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
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c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachwiana,  
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Wystarczająca 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 88,46% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 12:00:00 
Prowadzący Jacek Cerkacki 

Forszpan 

Minister Zdrowia spotka się z protestującymi 
rezydentami; poznański seksuolog nie wyjdzie z 
więzienia; wzrost zagrożenia zachorowaniem na 
ptasią grypę w Tarnowie 

Tematy newsów 

Narodowy Kongres Rodziny w Ostrowie 
Wielkopolskim (relacja Danuta Sękiewicz i Michał 
Jędrkowiak); Minister Zdrowia spotka się z 
protestującymi rezydentami (wypowiedź Mileny 
Kruszewskiej); poznański seksuolog nie wyjdzie z 
więzienia ( wypowiedź sędziego, relacja Magda 
Konieczna);  wzrost zagrożenia zachorowaniem 
na ptasią grypę w Tarnowie (wypowiedź zastępcy 
powiatowego lekarza weterynaryjnego)  

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

Forszpan 

Narodowy Kongres Rodziny w Ostrowie 
Wielkopolskim; stopy protestowe bez zmian; 
Nowoczesna przeciwko zakazowi handlu w 
niedziele 

Tematy newsów 

Narodowy Kongres Rodziny w Ostrowie 
Wielkopolskim (relacja Danuta Sękiewicz);Stopy 
protestowe bez zmian; Nowoczesna przeciwko 
zakazowi handlu w niedziele (wypowiedź 
Ryszarda Petru); z Poznania będzie można 
polecieć do Rejkiawiku  

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 94,87% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 14:00:00 
Prowadzący Jacek Cerkacki 

Forszpan 

Narodowy Kongres Rodziny w Ostrowie 
Wielkopolskim; Laureaci Nagrody Nobla w 
dziedzinie chemii; Festiwal Frazy w Poznaniu 
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Tematy newsów 

Narodowy Kongres Rodziny w Ostrowie 
Wielkopolskim; Laureaci Nagrody Nobla w 
dziedzinie chemii (relacja Przemysław 
Gołyński)wypowiedź laureata); Festiwal Frazy w 
Poznaniu (wypowiedź Katarzyny Wojtaszek); 

a) Liczba newsów 3, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowanie poprawne 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachwiana 
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 Nie podany 

Forszpan 

Narodowy Kongres Rodziny w Ostrowie 
Wielkopolskim; użyto ołowiu do utwardzenia 
parkingu w Poznaniu; Katalonia chce ogłosić 
niepodległość 

Tematy newsów 

Narodowy Kongres Rodziny w Ostrowie 
Wielkopolskim (wypowiedź prezydent miasta); 
użyto ołowiu do utwardzenia parkingu w 
Poznaniu (wypowiedzi inspektora ochrony 
środowiska, radnej osiedla); Katalonia chce 
ogłosić niepodległość; według Ukrainy 
powinniśmy zrezygnować z kupna węgla z 
Dombasu 

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

 

Godzina 16:00:00 
Prowadzący Piotr Jaśkowiak 

Forszpan 

Narodowy Kongres Rodziny w Ostrowie 
Wielkopolskim; wyniki budżetu obywatelskiego w 
Swerzędzu; dwóch ukraińskich pogranicznikach 
zaginęło na granicy z Rosją 

Tematy newsów 

Narodowy Kongres Rodziny w Ostrowie 
Wielkopolskim (wypowiedź Elżbiety Rafalskiej); 
budowa chodnika w Zalsowie (wypowiedź 
Tomasza Jęczmiołki); dwóch ukraińskich 
pogranicznikach zaginęło na granicy z Rosją 
(relacja Paweł Buszko); mecz Polska Armenia 
(wypowiedź Adama Nawałki) 

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

 



59 
 

Godzina 17:00:00 
Prowadzący Piotr Jaśkowiak 

Forszpan 
Reprywatyzacja w Krakowie; przesyłka z wężem; 
dwa bilety w cenie jednego w teatrze w Poznaniu   

Tematy newsów 

Reprywatyzacja w Krakowie (relacja Jolanty 
Turkowskiej, wypowiedź Zbigniewa Źobro); 
przesyłka z wężem; dwa bilety w cenie jednego 
w teatrze w Poznaniu (wypowiedź rzecznika 
teatru); 60 lat temu Rosja wysłała do kosmosu 
Sputnika 1 (relacja Macieja Jastrzębskiego) 

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

 

Godzina 18:00:00 
Prowadzący Piotr Jaśkowiak 

Forszpan 

Brzydki zapach w kompostowni w Poznaniu, 
rozpoczęcie roku akademickiego w Poznaniu; 
zerowa akcyza na cydr 

Tematy newsów 

Brzydki zapach w kompostowni w Poznaniu 
(wypowiedzi mieszkańców i wiceprezydenta 
Poznania), rozpoczęcie roku akademickiego w 
Poznaniu; policja zatrzymała podejrzanego o 
zabójstwo kobietę w Krakowie; zerowa akcyza na 
cydr (wypowiedź Mateusza Morawieckiego); 
piłkarze Legii Warszawa pobici przez kibiców 

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

Godzina 19:00:00 
Prowadzący Piotr Jaśkowiak 

Forszpan 

Parlament Europejski jest za niepodzielnością 
Hiszpanii; Ostrów Wielkopolski jest wzorem 
opieki seniorów według szefowej resortu rodziny; 
poznański adwokat podejrzany o oszustwa 
zostaje w areszcie 

Tematy newsów 

Parlament Europejski jest za niepodzielnością 
Hiszpanii; Ostrów Wielkopolski jest wzorem 
opieki seniorów według szefowej resortu rodziny; 
poznański adwokat podejrzany o oszustwa 
zostaje w areszcie; na ulicach Poznania będzie 
więcej patroli policji (wypowiedzi komendanta 
policji i mieszkańców);   

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Poprawna 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 94,87% 
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  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 20:00:00 
Prowadzący Piotr Maciejewski 

Forszpan Brak 

Tematy newsów 

Minister zdrowia spotkał się z protestującymi 
lekarzami; Aleksiej Nawalny nawoływał swoich 
zwolenników do zorganizowania pikiet w Rosji; 
prezydent USA przyleciał do Las Vegas spotkać 
się z rannymi strzelaniny; poznański seksuolog 
pozostaje w areszcie; akcja Caritas w Poznaniu, 
kara dla kibiców Lechii  

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 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 91,03% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 21:00:00 
Prowadzący Piotr Maciejewski 

Forszpan Brak 

Tematy newsów 

Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
zwróciło się do Polski w sprawie rzekomej 
prowokacji; przedstawiciele Bundestagu nie chcą 
siedzieć obok posłów Eurosceptycznej 
Alternatywy dla Niemiec; opóźnienie otwarcia 
krajowej S5; ołów w materialne budującym 
parking poznański 

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

Godzina 22:00:00 
Prowadzący Piotr Maciejewski 

Forszpan 

Narodowy Kongres Rodziny w Ostrowie 
Wielkopolskim; Policjanci w Trzemesznie 
uratowali mężczyznę z zawałem serca; w 
południowo-zachodniej Francji wybuchy 
zamieszki w związku z wizytą prezydenta kraju 

Tematy newsów 

Narodowy Kongres Rodziny w Ostrowie 
Wielkopolskim (wypowiedź Elżbiety Rafalskiej); 
Policjanci w Trzemesznie uratowali mężczyznę z 
zawałem serca; w południowo-zachodniej Francji 
wybuchy zamieszki w związku z wizytą 
prezydenta kraju (relacja Marek Brzeziński); 
budowa chodnika w Zalasewie (wypowiedź 
Tomasza Jęczmionki); 10 lat działania Muzeum 
Powstania Poznańskiego (wypowiedź kierownika 
muzeum) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachwiana 
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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 23:00:00 
Prowadzący Piotr Maciejewski 

Forszpan 

Spotkanie ministra zdrowia z protestującymi 
lekarzami; Nowoczesna chce ograniczyć smog w 
Polskich miastach;  apel Członów Towarzystwa 
Opieki nad Zwierzętami 

Tematy newsów 

Spotkanie ministra zdrowia z protestującymi 
lekarzami (wypowiedź Łukasza Jankowskiego); 
stan leszczyńskiej gospodarki (wypowiedź 
Tomasza Łasowskiego); Nowoczesna chce 
ograniczyć smog w Polskich miastach 
(wypowiedź Joanny Schmit);  apel członów 
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami (wypowiedź 
członka stowarzyszenia); rzemieślnicy z Niemiec 
uczą się fachu w wielkopolskich zakładach 
(wypowiedź Marzeny Wodzińskiej) 

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

Czwartek, 5 października 2017 
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Godzina 00:00:00 
Prowadzący Piotr Maciejewski 

Forszpan  

Tematy newsów 

Szef katalońskiego rządu chce rozmawiać z 
Madrytem; dożywocie dla osób, które usiłowały 
zabić prezydenta Turcji; poznański seksuolog 
pozostaje w areszcie; akcja poznańskiej Caritas 
(wypowiedź Pawła Pomnego); porażka 
wielkopolskich koszykarek; mecz Polska - 
Armenia 

a) Liczba newsów 6, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Brak 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachwiana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 89,74% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 06:00:00 
Prowadzący Jacek Cerkacki 

Forszpan 

Narodowy Kongres rodziny w Ostrowie 
Wielkopolskim; minister zdrowia spotkał się z 
protestującymi rezydentami; hiszpański kościół 
chce być negocjatorem między Barceloną a 
Madrytem 

Tematy newsów 

Narodowy Kongres rodziny w Ostrowie 
Wielkopolskim; minister zdrowia spotkał się z 
protestującymi rezydentami (wypowiedzi Łukasza 
Jankowskiego i ministra zdrowia); hiszpański 
kościół chce być negocjatorem między Barceloną 
a Madrytem; (relacja Ewy Wysockiej); apet 
Towarzystwa Ochrony Zwierząt   

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 Zachwiana 
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 Jacek Cerkacki 

Forszpan 

Silne wiatry w Wielkopolsce; Ostrów Wielkopolski 
wzorem opieki senioralnej; policjanci uratowali 
życie mężczyźnie po zawale w Trzemesznie 

Tematy newsów 

Silne wiatry w Wielkopolsce (wypowiedź Elżbiety 
Rafalskiej); Ostrów Wielkopolski wzorem opieki 
senioralnej; policjanci uratowali życie mężczyźnie 
po zawale w Trzemesznie (wypowiedź oficera 
prasowego policji); komisja weryfikacyjna bada  
reprywatyzację warszawskich nieruchomości; 
tematy rozmów prezydentów Polski i Bułgarii; 
pogrzeb Wiesława Michnikowskiego 

a) Liczba newsów 6, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachwiana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
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n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 96,15% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 08:00:00 
Prowadzący Jacek Cerkacki 

Forszpan 

Minister sprawiedliwości chce kompromisu w 
sprawie reformy sądownictwa; szef katalońskiego 
rządu chce rozmawiać z hiszpańskim rządem; 
więcej policyjnych patroli na ulicach Poznania 

Tematy newsów 

Ostrzeżenie przed silnymi wiatrami w 
Wielkopolsce; Minister sprawiedliwości chce 
kompromisu w sprawie reformy sądownictwa 
(wypowiedź ministra); szef katalońskiego rządu 
chce rozmawiać z hiszpańskim rządem 
(wypowiedź szefa katalońskiego rządu); więcej 
policyjnych patroli na ulicach Poznania 
(wypowiedzi mieszkańców); inauguracja roku na 
Politechnice Poznańskiej (wypowiedź prorektora) 

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

Godzina 09:00:00 
Prowadzący Jacek Cerkacki 

Forszpan 

Nieprawidłowości reprywatyzacyjne w 
Warszawie; pacjenci chcą wiedzieć ile płaci NFZ 
za ich leczenie; przegrana koninianek w meczu 
piłkarskim 
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Tematy newsów 

Nieprawidłowości reprywatyzacyjne w Warszawie 
(wypowiedź zastępcy rzecznika prasowego NSA); 
pacjenci chcą wiedzieć ile płaci NFZ za ich 
leczenie (wypowiedzi przedstawiciela NFZ i 
pacjentów); koniec przebudowy wojewódzkiej nr 
182 (relacja Przemysława Stochaja); przegrana 
koninianek w meczu piłkarskim (wypowiedź 
trenera koninianek 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 94,87% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 10:00:00 
Prowadzący Jacek Cerkacki 

Forszpan 

Minister zdrowia krytykuje postulaty  
protestujących rezydentów; kontrowersyjna 
wystawa w domu kultury w Kole; mecz Polska 
Armenia 

Tematy newsów 

Minister zdrowia krytykuje postulaty  
protestujących rezydentów (wypowiedź 
Konstantego Radziwiłła); krytyka wypowiedzi 
Theresy May (relacja Adama Dąbrowskiego); 
kontrowersyjna wystawa w domu kultury w Kole; 
mecz Polska Armenia 

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 
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h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 88,46% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 11:00:00 
Prowadzący Jacek Cerkacki 

Forszpan 

Prognoza silnych wiatrów; komisja bada sprawę 
reprywatyzacji nieruchomości; mecz Polska - 
Armenia 

Tematy newsów 

Prognoza silnych wiatrów; komisja weryfikacyjna 
bada sprawę reprywatyzacji nieruchomości  
(wypowiedź Pawła Jóźwiaka); władze 
Trzemeszna chcą kupić od kurii zabytkowy 
alumnat; (relacja Rafał Muniak, wypowiedzi 
wiceburmistrza Trzemeszna, przewodniczącego 
rady miasta); mecz Polska – Armenia 
(wypowiedzi kibiców) 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachwiana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 88,46% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 12:00:00 
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Prowadzący Jacek Cerkacki 

Forszpan 

Zgoda UOKiKU na przejęcie elektrociepłowni; 
Ukraina chce by Polska nie importowała węgla z 
Dombasu; w Poznaniu zatrzymanie kursów na 
prawo jazdy dla jednośladów  

Tematy newsów 

Zgoda UOKiKU na przejęcie elektrociepłowni 
(wypowiedź prezesa PGE, relacja Krystyna 
Prostak), Ukraina chce by Polska nie importowała 
węgla z Dombasu; akcja adwokatów „Pomoc 
Frankowiczom” (wypowiedź koordynatorki akcji); 
w Poznaniu zatrzymanie kursów na prawo jazdy 
dla jednośladów (wypowiedź kierownika WORDU) 

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

 

Godzina 13:00:00 
Prowadzący Aleksandra Włodarczyk 

Forszpan 

Silne wiatry w Polsce; rozwiązania antysmogowe 
w Poznaniu; otwarcie nowych domów seniora w 
Polsce  

Tematy newsów 

Silne wiatry w Polsce (wypowiedź Magdaleny 
Muszyńskiej Kadrowskiej); rozwiązania 
antysmogowe w Poznaniu (wypowiedź Anny 
Dworakowskiej, relacja Karol Surówka); 
mieszkańcy Janowa protestują przeciwko 
budowie fermy trzody chlewnej (wypowiedź 
inicjatora protestu); otwarcie nowych domów 
seniora w Polsce (wypowiedź Elżbiety Rafalskiej) 
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a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 91,03% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 14:00:00 
Prowadzący Aleksandra Włodarczyk 

Forszpan 

Spotkanie prezydentów Polski i Bułgarii; rolnicy 
zbierają podpisy pod projektem utrzymania 
niższego wieku emerytalnego; ogłoszenie 
laureata literackiej nagrody Nobla 

Tematy newsów 

Spotkanie prezydentów Polski i Bułgarii 
(wypowiedź Andrzeja Dudy); rolnicy zbierają 
podpisy pod projektem utrzymania niższego 
wieku emerytalnego (wypowiedź 
przewodniczącego komitetu); władze Gostynia 
zachęcają mieszkańców do wymiany starych 
pieców; ogłoszenie laureata literackiej nagrody 
Nobla (wypowiedź Tadeusza Lewandowskiego) 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowanie poprawne 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachwiana 
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 15:00:00 
Prowadzący Aleksandra Włodarczyk 

Forszpan 

Wprowadzenie uchwały antysmogowej w 
Wielkopolskim, nowe pociągi wyjeżdżają na 
wielkopolskie tory, ogłoszenie laureata literackiej 
Nagrody Nobla 

Tematy newsów 

Wprowadzenie uchwały antysmogowej w 
Wielkopolskim (wypowiedź Marzeny 
Wodzińskiej); nowe pociągi wyjeżdżają na 
wielkopolskie tory (wypowiedź Krzysztofa 
Zgorzelskiego); ogłoszenie laureata literackiej 
Nagrody Nobla (relacja  Przemysława 
Gołyńskiego); oburzenie pasażerski 
poznańskiego tramwaju (wypowiedzi pasażerki i 
modorniczego)  

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

 

Godzina 16:00:00 
Prowadzący Aleksandra Włodarczyk 
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Forszpan 

Prognozy silnych wiatrów; nie ma sportu 
kompetencyjnego między prezydent Warszawy a 
komisją weryfikacyjną; sprawna praca sieci 
szpitali 

Tematy newsów 

Prognozy silnych wiatrów (wypowiedź rzecznika 
wojewody wielkopolskiego); nie ma sportu 
kompetencyjnego między prezydent Warszawy a 
komisją weryfikacyjną (wypowiedź rzeczniczki 
NSA); sprawna praca sieci szpitali ( wypowiedzi 
szefa szpitala, wiceministra zdrowia, dyrektor 
wielkopolskiego NFZ; relacja Magdy Koniecznej); 
Poczta Polska wydała kartkę pocztową z Unią 
Leszno (wypowiedź Lecha Woźnego)  

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własnei agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 94,87% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 17:00:00 
Prowadzący Aleksandra Włodarczyk 

Forszpan 

Prognoza silnych wiatrów; nie ma sportu 
kompetencyjnego między prezydent Warszawy a 
komisją weryfikacyjną;; w wielkopolskich 
szkołach pojawiają się kolei młodzi mediatorzy 

Tematy newsów 

Prognoza silnych wiatrów (wypowiedź Mateusza 
Taszerka); nie ma sportu kompetencyjnego 
między prezydent Warszawy a komisją 
weryfikacyjną (wypowiedź Jana Mosińskiego; PO 
chce złożyć wniosek o informacje rządu w 
sprawie akcji policji w lokalach Centrum Prac 
Kobiet (wypowiedź Joanny Augustynowskiej); w 
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wielkopolskich szkołach pojawiają się kolei młodzi 
mediatorzy (wypowiedź ucznia) 

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

 

Godzina 18:00:00 
Prowadzący Aleksandra Włodarczyk 

Forszpan 
Orkan Ksawery; zakończenie sprawy fałszywego 
alarmu w Sokołówce; mecz Polska - Armenia 

Tematy newsów 

Orkan Ksawery (relacja Waldemara 
Maszewskiego, wypowiedź rzecznika wojewody 
wielkopolskiego); zakończenie sprawy fałszywego 
alarmu w Sokołówce (wypowiedź rzecznika 
prokuratury okręgowej); mecz Polska – Armenia 
(wypowiedzi kibiców) 

a) Liczba newsów 3, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
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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 94,87% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 19:00:00 
Prowadzący Piotr Maciejewski 

Forszpan 

Huragan Ksawery; Ostrowscy policjanci 
zatrzymali więźnia, który nie wrócił do zakładu 
karnego; uczczenie śmierci Stanisława Woźniaka 

Tematy newsów 

Huragan Ksawery (wypowiedź Mateusza 
Tasarka); Ostrowscy policjanci zatrzymali 
więźnia, który nie wrócił do zakładu karnego; 
uroczystości żałobne ofiar zamachu w Marsylii 
(wypowiedź profesora uczelni na której uczyła się 
ofiara, relacja Marka Brzezińskiego); uczczenie 
śmierci Stanisława Woźniaka (wypowiedź 
Kazimierza Krawiarza, relacja  Rafała 
Ryguslkiego) 

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

 

Godzina 20:00:00 
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Prowadzący Piotr Maciejewski 

Forszpan  

Tematy newsów 

Huragan Ksawery; wypadek w powiecie kaliskim; 
wygrana Polaków w meczu z Armenią; uchwała 
antysmogowa w Wielkopolsce; Kreml ostrzega 
Aleksieja Nawalnego przed organizacją 
demonstracji;  

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 Zachwiana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 85,90% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 21:00:00 
Prowadzący Piotr Maciejewski 

Forszpan 
Huragan Ksawery; kłopoty z prądem w 
Wielkopolsce; polscy piłkarze o krok od mundialu 

Tematy newsów 

Huragan Ksawery (wypowiedź prezydenta 
Leszna, relacja Jacka Butlewskiego); kłopoty z 
prądem w Wielkopolsce (relacja Rafała 
Rygulskiego i Danuty Synkiewicz); polscy 
piłkarze o krok od mundialu 

a) Liczba newsów 3, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
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g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Prawidłowa 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Niepoprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 89,74% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 22:00:00 
Prowadzący Piotr Maciejewski 

Forszpan 

Skutki huragan Ksawery, NSA oddalił wnioski 
prezydent Warszawy; Kreml ostrzega Aleksja 
Nawalnego przed organizacją demonstracji   

Tematy newsów 

Skutki huraganu Ksawery (relacja Jacka 
Butlewskiego), sprawnie działa sieć 
wielkopolskich szpitali (relacja Magda Konieczna,  
wypowiedzi szefa szpitali i dyrektor 
wielkopolskiego NFZ); NSA oddalił wnioski 
prezydent Warszawy (relacja Jolanty Turkowskiej 
wypowiedzi Patryka Jakiego i prezydent 
Warszawy); Kreml ostrzega Aleksja Nawalnego 
przed organizacją demonstracji (relacja Macieja 
Jastrzębskiego)  

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Dostateczna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 93,59% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 23:00:00 
Prowadzący Piotr Maciejewski 

Forszpan 
bark prądu w województwie lubuskim; skutki 
huraganu Ksawery w Niemczech  

Tematy newsów 

bark prądu w województwie lubuskim (relacja 
Jacka Marciniaka); skutki huraganu Ksawery w 
Niemczech; braki wody i problemy z energią 
elektryczną w Poznaniu (wypowiedź Doroty 
Wiśniewskiej, relacja Wojciecha Sikorskiego); 
mecz Polska Armenia 

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

Piątek, 6 października 2017 

 

Godzina 00:00:00 
Prowadzący Piotr Maciejewski 

Forszpan 

Bilans huraganu Ksawery; wielkopolska 
pozbawiona prądu; ciężarówka wjechała w dom 
w kaliskim 
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Tematy newsów 

Bilans huraganu Ksawery (relacja Wojciecha 
Sikorskiego); wielkopolska pozbawiona prądu; 
skutki huraganu w Niemczech (relacja  
Waldemara Maszewskiego); ciężarówka wjechała 
w dom w kaliskim 

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

 

Godzina 06:00:00 
Prowadzący Jacek Cerkacki 

Forszpan 

Skutki wichury w Polsce; komisja weryfikacyjna 
ukarała Hannę Gronkiewicz Waltz; szanse 
polskich piłkarzy  

Tematy newsów 

Skutki wichury w Polsce (relacja Jacek 
Butlewski); spotkanie prezydenta z prezesem PIS 
w sprawie reformy sądownictwa; komisja 
weryfikacyjna ukarała Hannę Gronkiewicz Waltz; 
Hiszpański Trybunał Konstytucyjny zakazał 
zebrania sesji katalońskiego parlamentu 

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



79 
 

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

 

Godzina 07:00:00 
Prowadzący Jacek Cerkacki 

Forszpan 
Dwie ofiary śmiertelne Huraganu Ksawerego; 
Polska wygrała 6:1 z Armenią 

Tematy newsów 

Dwie ofiary śmiertelne Huraganu 
Ksawerego(relacja Danuta Senkiewicz); 
Opóźnienia dolnośląskich kolei (relacja Robert 
Kozal); Krajobraz po wichurze w 
Poznaniu(relacja Jacek Butlewski); Problemy z 
wodą w Poznaniu (wypowiedź Doroty 
Wiśniewskiej z Aqa net); 

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

o) Współczynnik WOI 
78,21% 

  Niezbyt współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 08:00:00 
Prowadzący Jacek Cerkacki 
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Forszpan 

Ponad 100 tys. domów w Wielkopolsce nadal bez 
prądu; 
Mocne porywy wiatru w Lesznie; 
Zniszczone liceum w Lesznie; 

Tematy newsów 

Ponad 100 tys. domów w Wielkopolsce nadal bez 
prądu(wypowiedź Danuty Tabaki ,ENEA); 
Utrudnienia w połączeniach pociągów PKP; 
Mocne porywy wiatru w Lesznie(relacja Jacek 
Butlewski); 
Zniszczone liceum w Lesznie(relacja Jacek 
Marciniak); 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone niepoprawne 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachwiana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 88,46% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 09:00:00 
Prowadzący Jacek Cerkacki 

Forszpan 

Trwa podsumowanie szkód po Huraganie 
Ksawerym; 
W Poznaniu na ul. Fredry strażacy zamykają 
ruch; 
Na kolei spore opóźniania w ruchu pociągów; 
 

Tematy newsów 

Trwa podsumowywanie szkód po Huraganie 
Ksawerym (wypowiedź Lucjana Rosiaka 
naczelnika wydziału urzędu edukacji w Lesznie);  
W Poznaniu na ul. Fredry strażacy zamykają 
ruch(relacja Michał Jędrkowiak); 
Nowy Tomyśl uszkodzenia budynków 
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mieszkalnych przez huragan(wypowiedź  
Andrzeja Łacińskiego rzecznika straży w Nowym 
Tomyślu); 
Na kolei spore opóźniania w ruchu pociągów; 
Drzewo utrudnia ruch w Zaniemyślu; 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachwiana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachwiana 
l) Własne źródła Własne  
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 88,46% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 10:00:00 
Prowadzący Jacek Cerkacki 

Forszpan 

Huragan Ksawery, zginęła Kobieta mająca 59 lat; 
2,5 tys. razy ,tyle interweniowała straż podczas 
wichury w Wielkopolsce; opóźnienia pociągów w 
Wielkopolsce 
 
 

Tematy newsów 

Huragan Ksawery, zginęła Kobieta mająca 59 lat 
(relacja Danuta Senkiewicz); 2,5 tys. razy tyle 
interweniowała straż podczas huraganu; 
opóźnienia pociągów w Wielkopolsce (relacja 
Michał Jędrkowiak); 
 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Niepoprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
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g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Dostateczna  
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 87,18% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 11:00:00 
Prowadzący Jacek Cerkacki 

Forszpan 

Ofiary wichury, która przeszła nad Wielkopolską; 
zamknięto zoo poznańskie po przejściu 
huraganu; niewielkie szkody po wichurze w 
powiacie kaliskim 

Tematy newsów 

Ofiary wichury, która przeszła nad Wielkopolską; 
(relacja Grzegorza Ługawiaka, wypowiedź 
rzecznika powiatowej straży pożarnej w 
obornikach); zamknięto zoo poznańskie po 
przejściu huraganu (Relacja Michała 
Jędrkowiaka); niewielkie szkody po wichurze w 
powiacie kaliskim (wypowiedzi mieszkańców) 

a) Liczba newsów 3, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachwiana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachwiana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Wystarczająca 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 84,62% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 12:00:00 
Prowadzący Jacek Cerkacki 

Forszpan 

Ofiary wichur, które przeszyły nad Wielkopolską; 
opóźnienia pociągów w Lesznie, ogłoszenie 
laureata literackiej Nagrody Nobla 

Tematy newsów 

Ofiary wichur, które przeszyły nad Wielkopolską; 
opóźnienia pociągów w Lesznie, ogłoszenie 
laureata literackiej Nagrody Nobla; ukraiński 
parlament przyjął ustawę o reintegracji Donbasu; 
Poznań Game Arena (relacja Magda Konieczna, 
wypowiedź dyrektora imprezy) 

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

Forszpan 

W Wielkopolsce sprzątanie po wichurach, 
stabilizuje się sytuacja na kolei; ogłoszenie 
pokojowej Nagrody Nobla 

Tematy newsów 

W Wielkopolsce sprzątanie po wichurach (relacja 
Rafał Regulski), stabilizuje się sytuacja na kolei 
(relacja Michał Jędrkowiak); starty w placówkach 
oświatowych w wyniku wichur (wypowiedź 
naczelnika wydziału edukacji, wójta gminy  
Święciechowo; relacja Jacka Marciniaka); 
ogłoszenie pokojowej Nagrody Nobla (relacja 
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Przemysława Gołyńskiego) 

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

 

Godzina 14:00:00 
Prowadzący Aleksandra Włodarczyk 

Forszpan 

Poszkodowani w wyniku orkanu mogą liczyć na 
odszkodowania; poznańskie zoo zamknięte po 
huraganie; rozpoczyna się beatyfikacja biskupa  
Antoniego Baraniaka 

Tematy newsów 

Poszkodowani w wyniku orkanu mogą liczyć na 
odszkodowania (wypowiedź wojewody 
wielkopolskiego); poznańskie zoo zamknięte po 
huraganie (wypowiedź rzecznika poznańskiego 
zoo); proces oskarżonego w sprawie wyłudzeń 
„na wnuczka” (wypowiedzi sędziego i mecenasa, 
relacja Magda Konieczna); rozpoczyna się 
beatyfikacja biskupa Antoniego Baraniaka 
(wypowiedź biskupa Stanisława Gądeckiego) 

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

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

 

Godzina 15:00:00 
Prowadzący Aleksandra Włodarczyk 

Forszpan 

Skutki wichury w Wielkopolsce; kłopoty 
spowodowane brakiem prądu w leszczyńskim; 
Tadeusz Zysk będzie kandydatem PIS na 
prezydenta Poznania 

Tematy newsów 

Skutki wichury w Wielkopolsce (relacja Emila 
Górnego); kłopoty spowodowane brakiem prądu 
w leszczyńskim (relacja Jacka Marciniaka, 
wypowiedzi mieszkańców); Tadeusz Zysk będzie 
kandydatem PIS na prezydenta Poznania 
(wypowiedź Tadeusza Dziuby) 

a) Liczba newsów 3, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa ZachwIana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachwiana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 84,62% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 16:00:00 
Prowadzący Aleksandra Włodarczyk 

Forszpan 

Orkan Ksawery; pomoc poszkodowanym przez 
wichury; rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego 
biskupa Antoniego Baraniaka 

Tematy newsów 

Orkan Ksawery (wypowiedź Małgorzaty 
Tomczuk); pomoc poszkodowanym przez wichury 
(wypowiedzi ministra spraw wewnętrznych, 
dyrektora szpitala w Ostrowie); rozpoczęcie 
procesu beatyfikacyjnego biskupa Antoniego 
Baraniaka (relacja Sylwia Białek, wypowiedź 
Andrzeja Dudy) 

a) Liczba newsów 3, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własnei agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 93,59% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 17:00:00 
Prowadzący Aleksandra Włodarczyk 

Forszpan 

Pomoc finansowa dla poszkodowanych przez 
orkan Ksawery; wichura spowodowała kłopoty na 
kolei; kraksa dwóch pijanych kierowców pod 
Koninem 
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Tematy newsów 

Pomoc finansowa dla poszkodowanych przez 
orkan Ksawery (wypowiedź Bety Szydło); 
wichura spowodowała kłopoty na kolei (relacja 
Emila Górnego, wypowiedź burmistrza 
Raszkowa); szkody w powiecie leszczyńskim 
(wypowiedź miejskiego parku zieleni) kraksa 
dwóch pijanych kierowców pod Koninem 
(wypowiedź Zbigniewa Janusza) 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachwiana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Dostateczna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 87,18% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 18:00:00 
Prowadzący Aleksandra Włodarczyk 

Forszpan 

Skutki wichury; usuwanie szkód po przejściu 
orkanu Ksawery; spotkanie Prezydenta z 
Jarosławem Kaczyńskim 

Tematy newsów 

Skutki wichury (relacja Karola Surówki, 
wypowiedź Małgorzaty Tomczuk); usuwanie 
szkód po przejściu orkanu Ksawery (wypowiedź 
Zbigniewa Hofmana); spotkanie Prezydenta z 
Jarosławem Kaczyńskim; promocje pociągowe 
dla uczestników akcji Różaniec do Granic 
(wypowiedź przedstawiciela spółki PolRegio); 
Nieznana opera Karola Kurpińskiego zabrzmi w 
Kaliszu (wypowiedź dyrektora kaliskiej 
filharmonii)  

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
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d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachwiana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachwiana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Dostateczna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 85,90% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 19:00:00 
Prowadzący Piotr Jaśkowiak 

Forszpan 

Tysiące osób bez prądu przejściu orkanu 
Ksawery; wiceminister krytycznie Gliński o Domu 
Historii Europejskiej; Monika Piotrkowska zarzuca 
mobbing pracownikom gminy Czarnków  

Tematy newsów 

Tysiące osób bez prądu przejściu orkanu Ksawery 
(relacja Karola Surówki, wypowiedzi Beaty 
Szydło, Małgorzaty Tomczuk); wiceminister 
krytycznie Gliński o Domu Historii Europejskiej 
(wypowiedź Ryszarda Czarneckiego); Monika 
Piotrkowska zarzuca mobbing pracownikom 
gminy Czarnków (wypowiedź wójta, relacja 
Andrzeja Ciborskiego); 60 urodziny żużlowca 
Romana Jankowskiego (wypowiedzi kolegów 
sportowca) 

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

 

Godzina 20:00:00 
Prowadzący Piotr Jaśkowiak 

Forszpan 

Rozmowa Andrzeja Dudy z Jarosławem 
Kaczyńskim w sprawie reformy sądownictwa; 
negacje między lekarzami rezydentami a 
ministerstwem zdrowia; oferty pracy w firmach 
tworzących gry 

Tematy newsów 

Rozmowa Andrzeja Dudy z Jarosławem 
Kaczyńskim w sprawie reformy sądownictwa 
(wypowiedź Krzysztofa Łapińskiego); negacje 
między lekarzami rezydentami a ministerstwem 
zdrowia; oferty pracy w firmach tworzących gry 
(wypowiedź Jakuba Marszałkowskiego, relacja 
Magdy Koniecznej); opóźnienia pociągów w 
Poznaniu (wypowiedzi podróżujących) 

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

 

Godzina 22:00:00 
Prowadzący Piotr Jaśkowiak 



90 
 

Forszpan  

Tematy newsów 

Rozmowa Andrzeja Dudy z Jarosławem 
Kaczyńskim w sprawie reformy sądownictwa; 
brak dostępu do prądu w Wielkopolsce; 
poszukiwania 29 letniego mężczyzny z Leszna; 
kolejne duże firmy opuszczają Katalonię 

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 i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka Dostateczna 
o) Współczynnik WOI 87,18% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 23:00:00 
Prowadzący Piotr Jaśkowiak 

Forszpan  

Tematy newsów 

Policja odpiera zarzuty o inwigilacji organizacji 
kobiecych związanych z organizacją czarnego 
protestu; spotkanie amazonek w filharmonii 
częstochowskiej; przechwycone papierosy ukryte 
w panelach ogniw fotowoltaicznych; zakaz 
wstępu w parku miejskim i parku przyjaźni w 
Kaliszu  

a) Liczba newsów 4; poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
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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 88,46% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Sobota, 7 października 2017 

Godzina 00:00:00 
Prowadzący Piotr Jaśkowiak 

Forszpan  

Tematy newsów 

W lesie pod Ostrzeszowem zginął rowerzysta; 
braki w dostawie prądu po przejściu wichur; 
akcja Różaniec do Granic; Tadeusz Zysk 
kandydatek PIS na prezydenta Poznania;   

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachwiana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Dostateczna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 82,05% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 06:00:00 
Prowadzący Piotr Maciejewski 

Forszpan 

braki w dostawie prądu po przejściu wichur; 
szacowanie strat w Wielkopolsce po przejściu  
huraganu; poznańskiemu sądowi nie udało się 
wczoraj przesłuchać żadnego świadka w procesie 
Hossa 

Tematy newsów 

braki w dostawie prądu po przejściu wichur; 
szacowanie strat w Wielkopolsce po przejściu  
huraganu (wypowiedź wojewody 
wielkopolskiego); poznańskiemu sądowi nie 
udało się wczoraj przesłuchać żadnego świadka w 
procesie Hossa (relacja Magda Konieczna 
wypowiedzi sędzi Karoliny Siwierskiej, 
mecenasa); masakra w Las Vegas (Relacja Jana 
Pachlwskiego) 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachwiana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 91,03% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 07:00:00 
Prowadzący Piotr Maciejewski 

Forszpan 

Strażacy usuwają zniszczenia huragan; 
leszczyńska policja poszukuje mężczyzny; PIS 
zgłosi poprawki do ustawy w sprawie reformy 
sądownictwa 

Tematy newsów 

Strażacy usuwają zniszczenia huragan 
(wypowiedzi komendanta straży pożarnej, 
Mariusza Błaszczaka, Magdaleny Tomczuk, 
relacja Karola Surówki); zakaz wstępu do 
kaliskiego placu zabaw i parku (wypowiedź 
zastępcy naczelnika wydziału środowiska); 
leszczyńska policja poszukuje mężczyzny 
(wypowiedź oficera leszczyńskiej policji); PIS 
zgłosi poprawki do ustawy w sprawie reformy 
sądownictwa (wypowiedź rzecznika prezydenta ) 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachwiana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 87,18% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 08:00:00 
Prowadzący Piotr Maciejewski 

Forszpan 

Szacowanie szkód po przejściu huraganu; 300 
lekarzy rozmawia w Poznaniu o najnowszych 
metodach leczenia urazów; rosyjska opozycja 
organizuje protesty 

Tematy newsów 

Wypadek w miejscowości Murzynówko; 
Szacowanie szkód po przejściu huraganu; 
(wypowiedź wojewody wielkopolskiego); 300 
lekarzy rozmawia w Poznaniu o najnowszych 
metodach leczenia urazów (relacja  Magda 
Konieczna, wypowiedzi organizatora konferencji i 
lekarzy); akcja Różaniec Do Granic ( wypowiedź 
rzecznika akcji); rosyjska opozycja organizuje 
protesty (relacja Maciej Jastrzębski) 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 93,59% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 09:00:00 
Prowadzący Piotr Maciejewski 

Forszpan 

Szacowanie szkód po przejściu huraganu;; 
Żołnierzy NATO na Litwie są informowani o 
możliwym ataku rosyjskich hakerów; 

Tematy newsów 

Szacowanie szkód po przejściu huraganu 
(wypowiedź Anny Adamkiewicz); żołnierze NATO 
na Litwie są informowani o możliwym ataku 
rosyjskich hakerów (relacja Kamila Zalewskiego); 
Luxfest w Poznaniu (wypowiedź koordynatorki 
festiwalu); straż miejsca w Chodzieży przestanie 
funkcjonować (wypowiedzi wójta Chodzieży, 
komendanta straży, relacja Przemysława 
Stochaja) 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachwiana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
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 
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Godzina 10:00:00 
Prowadzący Piotr Maciejewski 

Forszpan 
Usuwanie szkód po nawałnicach; Akcja Różaniec 
do Granic; nowe miejsca pracy dla Ostrowian 

Tematy newsów 

Usuwanie szkód po nawałnicach (wypowiedź 
rzecznika Państwowej Straży Pożarnej); Akcja 
Różaniec do Granic (relacja Grzegorza Maciaka, 
wypowiedzi organizatorów akcji); nowe miejsca 
pracy dla Ostrowian (wypowiedź Prezydenta 
Miasta); symulatory boksu i inne atrakcje 
towarzyszom lekcji wychowania fizycznego w 
Baranowie (wypowiedź Moniki Pyrek) 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachwiana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 89,74% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 11:00:00 
Prowadzący Piotr Maciejewski 

Forszpan 

Wjechał pod prąd na autostradzie A2 bo nie miał 
pieniędzy na bramkę; rosyjska opozycja ruszyła 
na ulice; Luxfest w Poznaniu 

Tematy newsów 

Wjechał pod prąd na autostradzie A2 bo nie miał 
pieniędzy na bramkę; rosyjska opozycja ruszyła 
na ulice (relacja Macieja Jastrżebskiego); 14 
rodznica otwarcia świetlic socjoterapeutycznych 
w Gnieźnie (wypowiedź dyrektora świetlic); 
Luxfest w Poznaniu (wypoweidź koordynatorki 
festiwalu); dzień batmana w bibliotece 
uniwersyteckiej w Poznaniu (wypowiedź 
organizatora imprezy) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachwiana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Wystarczająca 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 93,59% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 12:00:00 
Prowadzący Piotr Maciejewski 

Forszpan 

Usuwanie skutków nawałnic; reforma 
sądownictwa w Polsce; akcja Różaniec do granic 

Tematy newsów 

Usuwanie skutków nawałnic (wypowiedź 
rzecznika państwowej straży pożarnej); reforma 
sądownictwa w Polsce (wypowiedź szefa gabinetu 
prezydenta); akcja Różaniec do granic 
(wypowiedź rzecznika akcji); w poznańskie 
zespoły hokejowe zagrają na nowy lodzie (relacja 
Grzegorza Hałasika; wypowiedź trenera ) 

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

 



99 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godzina 13:00:00 
Prowadzący Piotr Maciejewski 

Forszpan 

Prezes PIS uczestniczył w Konwencji Solidarnej 
Polski; pielgrzymka chorych na nowotwór pierwsi 
do Częstochowy; otwarcie przejścia przy dworcu 
głównym w Poznaniu 

Tematy newsów 

Wypadek śmiertelny w Murzynówku; Prezes PIS 
uczestniczył w Konwencji Solidarnej Polski 
(wypowiedź prezesa PIS); pielgrzymka chorych 
na nowotwór pierwsi do Częstochowy 
(wypowiedzi uczestniczek); otwarcie przejścia 
przy dworcu głównym w Poznaniu (wypowiedź 
wiceprezydenta Poznania) 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 93,59% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 14:00:00 
Prowadzący Piotr Maciejewski 

Forszpan 

Minister Sprawiedliwości na Konwencji Solidarnej 
Polski; akcja Różaniec do Granic; akcja dla 
ochrony zwierząt 

Tematy newsów 

Minister Sprawiedliwości na Konwencji Solidarnej 
Polski (wypowiedź ministra); akcja Różaniec do 
Granic (wypowiedź pomysłodawczyni); akcja dla 
ochrony zwierząt (wypowiedzi uczestników 
akcji); drugi bieg kibiców Unii Leszno 
(wypowiedzi uczestników i organizatora 

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

k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Dostateczna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 87,18% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 15:00:00 
Prowadzący Grzegorz Ługawiak 

Forszpan 

Liderzy Solidarnej Polski podsumowali pracę 
Zjednoczonej Koalicji; transport do Szwecji rur 
na gazociąg Nord Stream 2; w Poznaniu 
rozpoczęła się akcja Zerwijmy Łańcuchy 

Tematy newsów 

Liderzy Solidarnej Polski podsumowali pracę 
Zjednoczonej Koalicji (wypowiedzi, Zbigniewa 
Ziobro, Patryka Jakiego, prezesa PIS, relacja 
Iwony Szczęsnej); transport do Szwecji rur na 
gazociąg Nord Stream 2; paliło się na 
poznańskim Świerczewie; w Poznaniu rozpoczęła 
się akcja Zerwijmy Łańcuchy (wypowiedź Anny 
Ciemniak)  

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachwiana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 91,03% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 16:00:00 
Prowadzący Grzegorz Ługawiak 

Forszpan 

Akcja Różaniec do Granic; coraz bliżej do 
porozumienia w sprawie reformy sądownictwa; 
uczniowie z Kurnika sadzili drzewa 

Tematy newsów 

Akcja Różaniec do Granic (wypowiedzi 
uczestników akcji; coraz bliżej do porozumienia 
w sprawie reformy sądownictwa (relacja Tomasz 
Zielemkiewicz wypowiedź szefa PIS) ; transport 
do Szwecji rur na gazociąg Nord Stream 2 
(relacja Przemysława Gołyńskiego); uczniowie z 
Kurników sadzili drzewa (wypowiedzi uczniów) 

a) Liczba newsów 4, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa ZachwIana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własnei agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 89,74% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 17:00:00 
Prowadzący Grzegorz Ługawiak 

Forszpan 

Samochód wjechał w grupę turystów w Londynie; 
akcja Różaniec Do Granic; giełda przetworów w 
Pozaniu 

Tematy newsów 

Samochód wjechał w grupę turystów w Londynie 
(relacja  Adama Dąbrowskiego); akcja Różaniec 
Do Granic (wypowiedzi uczestników); festiwal 
Luxfest (wypowiedź koordynatorki); giełda 
przetworów w Poznaniu (wypowiedzi 
uczestników) 

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 Zachwiana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Dostateczna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 83,33% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 18:00:00 
Prowadzący Grzegorz Ługawiak 

Forszpan 

Samochód wjechał w grupę turystów w Londynie; 
wielkopolskie gminy szacują straty po przejściu 
huraganu;) Poznaniacy mogą korzystać z nowego 
przejścia podziemnego  

Tematy newsów 

Samochód wjechał w grupę turystów w Londynie; 
wielkopolskie gminy szacują straty po przejściu 
huraganu (wypowiedź rzecznika wojewody); 
akcja Różaniec Do Granic (relacja Grzegorza 
Maciaka, wypowiedzi uczestników akcji i 
organizatora); Poznaniacy mogą korzystać z 
nowego przejścia podziemnego 

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 Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachwiana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 85,90% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 19:00:00 
Prowadzący Mikołaj Gronet 

Forszpan 

Skutki wichury; policja w Petersburgu zatrzymuje 
protestujących; straż pożarna skontrolowała 
Ostrowskie zabytki 

Tematy newsów 

Skutki wichury (wypowiedź rzecznika Państwowej 
Straży Pożarnej); policja w Petersburgu 
zatrzymuje protestujących; straż pożarna 
skontrolowała Ostrowskie zabytki (wypowiedź 
ostrowskiego rzecznika straży pożarnej); kolejna 
edycja uniwersytetu dziecięcego (wypowiedź 
organizatorki, relacja Przemysław Stochaj) 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Poprawna 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 96,15% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 20:00:00 
Prowadzący Mikołaj Gronet 

Forszpan 

Wypadek w Londynie; Śrem przygotowuje 
komunikacyjną rewolucję; powrót kompozytora  
Józef Zeidler do Gostynia 

Tematy newsów 

Wypadek w Londynie; Śrem przygotowuje 
komunikacyjną rewolucję (wypowiedź burmistrza 
miasta);wyeksponowanie wykopalisk 
archeologicznych w Poznaniu (wypowiedź 
zastępcy prezydenta Poznania); powrót 
kompozytora  Józef Zeidler do Gostynia 
(wypowiedź Jerzego Maksymiuka) 

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 Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 91,03% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 21:00:00 
Prowadzący Mikołaj Gronet 

Forszpan  

Tematy newsów 

Mieszkańcy Wielkopolski bez prądu; akcja 
Różaniec Do Granic; mieszkańcy Hiszpanii 
protestowali w sprawie kwestii dialogu Madrytu z 
Barceloną; reprezentacja Polski zagra w niedzielę 
z Czarnogórą 

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 Zachwiana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 88,46% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 22:00:00 
Prowadzący Mikołaj Gronet 

Forszpan  

Tematy newsów 

Poznaniacy mogą korzystać z nowego przejścia 
podziemnego; straż miejsca w Chodzieży 
przestanie funkcjonować; huragan uderzy w 
wybrzeże USA; akcja Różaniec Do Granic na 
Litwie 

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 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 23:00:00 
Prowadzący Mikołaj Gronet 

Forszpan  

Tematy newsów 

Kopalnia Rudna w Polkowicach przeszukiwana, 
zaginął mężczyzna; straty po przejściu huraganu 
w Wielkopolsce; Trump napisał na twiterze o 
relacji USA z Koreą; protest przeciwko trzymaniu 
psów na łańcuchach  

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 Brak 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachwiana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 88,46% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Niedziela, 8 października 2017 

Godzina 00:00:00 
Prowadzący Mikołaj Gronet 

Forszpan  
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Tematy newsów 

Pociąg wykoleił się koło Tczewa; przerwy w 
dostawie energii elektrycznej w Wielkopolsce; 
kierowca jechał pod prąd na autostradzie A2 bo 
nie miał pieniędzy na bramki; Kajetan 
Kajetanowicz po raz trzeci został mistrzem 
Europy  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godzina 07:00:00 
Prowadzący Aleksandra Włodarczyk 
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Forszpan 

Jutro zostaną rozpatrzone wnioski o pomoc 
poszkodowanym w wyniku przejścia huraganu 
Ksawery; akcja Różaniec Bez Granic; w 
Barcelonie manifestacja przeciwników 
niepodległości Katalonii 

Tematy newsów 

W Lipce w Wielkopolskim wypadek; Jutro zostaną 
rozpatrzone wnioski o pomoc poszkodowanym w 
wyniku przejścia huraganu Ksawery (wypowiedź 
rzecznika wojewody wielkopolskiego); działacze 
Nowoczesnej zbierają przepisy za utrzymaniem 
handlu w niedziele (wypowiedź posłanki 
Nowoczesnej);  akcja Różaniec Bez Granic 
(relacja Grzegorza Maciaka, wypowiedzi 
uczestników i organizatorów akcji); w Barcelonie 
manifestacja przeciwników niepodległości 
Katalonii 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachwiana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 93,59% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

 

 

 

 

 

 

Godzina 08:00:00 
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Prowadzący Aleksandra Włodarczyk 

Forszpan 

Dwoje Polaków rannych podczas wczorajszego 
wypadku w Londynie; Huragan Nate uderzył w 
Stany Zjednoczone; ruszył Wielkopolski program 
dla chorych na cukrzyce 

Tematy newsów 

Dwoje Polaków rannych podczas wczorajszego 
wypadku w Londynie; Huragan Nate uderzył w 
Stany Zjednoczone (relacja Jan Pachlowski); 
ochoty 17stego Dnia Papieskiego (wypowiedzi  
stypendystów); ruszył Wielkopolski program dla 
chorych na cukrzyce (wypowiedzi lekarza, 
wojewódzkiego konsultanta w zakresie 
diabetologii); uczniowie z Kurnika sadzili drzewa 
(wypowiedzi uczniów i organizatorów akcji) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Godzina 09:00:00 
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Prowadzący Aleksandra Włodarczyk 

Forszpan 

25 tys. ludzi nadal bez prądu; poszukiwanie 
górnika w kopalni Rudna w Polkowicach; nowe 
przejście podziemne z Poznaniu; 

Tematy newsów 

25 tys. ludzi nadal bez prądu (wypowiedź 
rzecznika Enea); poszukiwanie górnika w kopalni 
Rudna w Polkowicach; w Barcelonie manifestacja 
przeciwników niepodległości Katalonii 
(wypowiedzi protestujących, relacja Ewa 
Wysocka); nowe przejście podziemne z Poznaniu 
(wypowiedź wiceprezydenta Poznania); ziemniak 
będzie głównym bohaterem imprezy w Muzeum 
Rolnictwa pod Poznaniem 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godzina 10:00:00 
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Prowadzący Aleksandra Włodarczyk 

Forszpan 
8 tys. Wielkopolan bez prądu; Belgia pozywa linie 
lotnicze Ryanair;  Lech Poznań -Dynama Brześć 

Tematy newsów 

8 tys. Wielkopolan bez prądu (wypowiedź 
rzecznika wojewody wielkopolskiego); kierowca 
jechał pod prąd na autostradzie A2 bo nie miał 
pieniędzy na bramki; nowy parking przy 
cmentarzu w Gnieźnie (Wypowiedź prezydenta 
Gniezna); przywrócono ruch kolejowy na trasie z 
Gdańska do Bydgoszczy; Belgia pozywa linie 
lotnicze Ryanair (relacja Beaty Płomeckiej);  Lech 
Poznań -Dynama Brześć 

a) Liczba newsów 6, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachwiana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 93,59% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 11:00:00 
Prowadzący Aleksandra Włodarczyk 

Forszpan 

Tysiące osób bez prądu w Wielkopolsce; 
narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ma 
pieniądze na rzecz ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń; Mecz Polska- Czarnogóra 

Tematy newsów 

Tysiące osób bez prądu w Wielkopolsce 
(wypowiedź Anny Adamkiewicz); Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska ma pieniądze na 
rzecz ograniczenia emisji zanieczyszczeń 
(wypowiedź wiceprezesa funduszu); działacze 
Nowoczesnej zbierają podpisy za utrzymaniem 
handlu w niedzielę (wypowiedź posłanki); Mecz 
Polska- Czarnogóra (relacja Michała Fedusio); 12 
Festiwal Muzyki Oratoryjnej (wypowiedź 
dyrektora festiwalu) 

a) Liczba newsów 5,optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachwiana, 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Wystarczająca 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 91,03% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 12:00:00 
Prowadzący Aleksandra Włodarczyk 

Forszpan 

Wypadek na północy Wielkopolski; leszczyńska 
policja ostrzega starsze osoby przed oszustami; 
zbiórka Fundacji Dzieło Pomocy Nowego 
Tysiąclecia 

Tematy newsów 

Wypadek na północy Wielkopolski; leszczyńska 
policja ostrzega starsze osoby przed oszustami 
(relacja Jacka Marciniaka); Międzynarodowe 
Targi Poznańskie; premiera książki „Tajemnice 
Pałacu Zakrzewo (wypowiedź autora książki) 
zbiórka Fundacji Dzieło Pomocy Nowego 
Tysiąclecia (wypowiedź dyrektora fundacji) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachwiana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan 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 
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Godzina 13:00:00 
Prowadzący Piotr Maciejewski 

Forszpan 

Prezydent identyfikuje źródła ataku na siebie w 
koalicji Zjednoczonej Prawicy; według premiera 
Hiszpanii nie będzie podziału kraju; mecz Polska- 
Czarnogóra 

Tematy newsów 

Prezydent identyfikuje źródła ataku na siebie w 
koalicji Zjednoczonej Prawicy; według premiera 
Hiszpanii nie będzie podziału kraju (relacja Ewy 
Wysockiej, wypowiedź premiera Hiszpanii); 
zakończenie remontu klasztoru dominikanów w 
Gnieźnie; mecz Polska- Czarnogóra 

a) Liczba newsów 4,poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachwiana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 93,59% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 14:00:00 
Prowadzący Piotr Maciejewski 

Forszpan 

System Patriot będzie bronił przestrzeni 
powietrznej Polski i Litwy; pijana kobieta urodziła 
bliźnięta; święto miłośników gier na Poznańskich 
targach 

Tematy newsów 

System Patriot będzie bronił przestrzeni 
powietrznej Polski i Litwy (wypowiedź Joanny 
Kąckiej); pijana kobieta urodziła bliźnięta; 
działacze Nowoczesnej zbierają podpisy za 
utrzymaniem handlu w niedzielę (wypowiedź 
posłanki);  program rządowy aktywna tablica w 
szkole w Pile (wypowiedź Posła PIS); święto 
miłośników gier na Poznańskich targach 
(wypowiedzi uczestników targów) 

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

k) Rzetelność Zachwiana 
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 15:00:00 
Prowadzący Piotr Maciejewski 

Forszpan 

W Barcelonie protest na rzecz jedności Hiszpanii; 
Papież nawołuje, że chrześcijaństwo to religia 
miłości; gnieźnieńskie morsy rozpoczęły sezon 
kąpielowy 

Tematy newsów 

W Barcelonie protest na rzecz jedności Hiszpanii 
(relacja Ewa Wysocka); Papież nawołuje, że 
chrześcijaństwo to religia miłości (relacja Piotr 
Kowalczuk); w gminie Olchowo powstała ścieżka 
ponad koronami drzew (wypowiedź 
pomysłodawcy); gnieźnieńskie morsy rozpoczęły 
sezon kąpielowy 

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 Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachwiana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 85,90% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 16:00:00 
Prowadzący Piotr Maciejewski 

Forszpan 

System Patriot będzie bronił przestrzeni 
powietrznej Polski i Litwy; rosyjska opozycja 
protestowała w 26 miastach; mecz Polska 
Czarnogóra 

Tematy newsów 

System Patriot będzie bronił przestrzeni 
powietrznej Polski i Litwy (wypowiedź posła 
Michała Jacha, relacja Kamila Zalewskiego) ; 
rosyjska opozycja protestowała w 26 miastach 
(relacja Maciej Jastrzębski, wypowiedź 
protestujących); mecz Polska Czarnogóra 
(wypowiedzi kibiców); Święto ziemniaka pod 
Poznaniem (relacja Michał Jędrkowiak) 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własnei agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 93,59% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 17:00:00 
Prowadzący Piotr Maciejewski 

Forszpan 

Wypadek śmigłowca na Łotwie; seniorzy przez 
jedne dzień rządzą w Gnieźnie; mecz Polska - 
Czarnogóra 

Tematy newsów 

Wypadek śmigłowca na Łotwie; seniorzy przez 
jedne dzień rządzą w Gnieźnie (wypowiedzi 
seniorów); mecz Polska – Czarnogóra; Lech 
Poznań zremisował z Dynamem Brześć 
(wypowiedź trenera); półmaraton Samsunga 
(wypowiedź dyrektora imprezy) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachwiana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Dostateczna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 89,74% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 18:00:00 
Prowadzący Piotr Maciejewski 

Forszpan 

Prezydent identyfikuje źródło ataku na siebie w 
koalicji Zjednoczonej Prawicy; działacze 
Nowoczesnej zbierają podpisy za utrzymaniem 
handlu w niedzielę;  

Tematy newsów 

Mecz Polska – Czarnogóra; Prezydent 
identyfikuje źródło ataku na siebie w koalicji 
Zjednoczonej Prawicy; działacze Nowoczesnej 
zbierają podpisy za utrzymaniem handlu w 
niedzielę (wypowiedź Agnieszki Frąckowiak); 
święto ziemniaka pod Poznaniem  (relacja 
Michała Jędrkowiaka); w Pile rozpoczęła się 
polska analogowa misja marsjańska (wypowiedź 
uczestnika misji); targi poznańskie  

a) Liczba newsów 6, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachwiana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 96,15% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 19:00:00 
Prowadzący Mikołaj Gronet 

Forszpan 

Manifestacja na rzecz jedności Hiszpanii; awarie 
po przejściu huraganu Ksawery;  program 
Aktywna Tablica w Pilskich szkołach 

Tematy newsów 

Mecz Polska- Czarnogóra; Manifestacja na rzecz 
jedności Hiszpanii (relacja Ewy Wysockiej); 
awarie po przejściu huraganu Ksawery 
(wypowiedź strażaka); program Aktywna Tablica 
w Pilskich szkołach 

a) Liczba newsów 3, 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 Zachowana  
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 88,46% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 20:00:00 
Prowadzący Mikołaj Gronet 

Forszpan 

Polak zginął w katastrofie śmigłowca na Łotwie; 
w okolicach Leszna działają oszuści metoda na 
policjanta 

Tematy newsów 

Mecz Polska – Czarnogóra; Polak zginął w 
katastrofie śmigłowca na Łotwie (wypowiedź 
Kamila Zalewskiego); awarie po przejściu 
huraganu Ksawery (wypowiedź rzecznika Enei); 
w okolicach Leszna działają oszuści metoda na 
policjanta (relacja Jacka Marciniaka); można już 
odwiedzać poznańskie zoo  

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachwiana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 93,59% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 21:00:00 
Prowadzący Mikołaj Gronet 

Forszpan 

Zmarł górnik z kopalni rudna; w Gnieźnie powstał 
nowy parking przy kościele; mieszkania dla 
seniorów w Kaliszu 

Tematy newsów 

Zmarł górnik z kopalni rudna (relacja Andrzeja 
Andrzejewskiego); w Gnieźnie powstał nowy 
parking przy kościele (wypowiedź prezydenta 
Gniezna); mieszkania dla seniorów w Kaliszu 
(wypowiedź wiceprezydenta Kalisza); huragan 
Nate w USA 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachwiana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 91,03% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 22:00:00 
Prowadzący Mikołaj Gronet 

Forszpan 

Mecz Polska Czarnogóra; chłopiec na wózku 
wyprowadził Roberta Lewandowskiego na mecz; 
6 Festiwal im. Anny German w Mińsku  

Tematy newsów 

Mecz Polska - Czarnogóra (wypowiedź Andrzeja 
Dudy); chłopiec na wózku wyprowadził Roberta 
Lewandowskiego na mecz (relacja Beata 
Synkiewicz); wystawa akordeonów  w Kotlinie 
(wypowiedź Kolekcjonera); 6 Festiwal im. Anny 
German w Mińsku 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachwiana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachwiana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 92,31% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 23:00:00 
Prowadzący Mikołaj Gronet 

Forszpan 

Niemieccy Chadecy porozumieli się w kwestii 
polityki migracyjnej; PKO Poznań maraton; Adam 
Nawałka jest pierwszym selekcjonerem, który 
awansował na Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa 
Świata 

Tematy newsów 

Niemieccy Chadecy porozumieli się w kwestii 
polityki migracyjnej (relacja Waldemara 
Maszewskiego); PKO Poznań maraton 
(wypowiedź dyrektora maratonu); gnieźnieńskie 
morsy rozpoczęły sezon (wypowiedzi morsów) 
Adam Nawałka jest pierwszym selekcjonerem, 
który awansował na Mistrzostwa Europy i 
Mistrzostwa Świata 

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 Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachwiana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 85,90% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Serwis informacyjny – skrót 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

02.10.2017 06:29:08 
03.10.2017 06:30:56 
04.10.2017:06:30:02 
05.10.2017: 06:30:04 
06.10.2017: 06:30:34  
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Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 
warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
0:02:20 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 0:02:20 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
0:11:39 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 0:11:39 

Łączny czas trwania treści 
regionalnych danej audycji w 
tygodniu; 

0:03:03 

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 zgodna z planem 
programowym, tematyką, 
częstotliwością, czasem trwania i 
porą emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: 
opis zawartości i forma realizacji 

Skrócona wersja serwisu 
informacyjnego zawierająca 
najważniejsze informacje dnia. 
Flash. 

 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Radioranek 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

02.10.2017: 05:54:48, 06:06:47, 
07:06:21, 08:05:40 
03.10.2017 05:54:42,06:07:11, 
07:05:47, 08:06:47 
04.10.2017 05:56:03, 06:06:21, 
07:06:33, 08:06:28,  
05.10.2017 05:54:55, 06:06:49, 
07:05:28, 08:06:18  
06.10.2017: 06:06:01, 07:06:44, 
08:05:23 
07.10.2017: 07:05:05,  

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

Średni czas trwania wydania: 
00:30:26  
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:04:20 
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Łączny czas trwania w tygodniu, w 
tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 
9:37:21 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 1:13:48 

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 zgodna z planem 
programowym, tematyką, 
częstotliwością, czasem trwania i 
porą emisji.  

Krótka charakterystyka audycji: 
opis zawartości i forma realizacji 

Poranne pasmo Radia Poznań. 
Słuchacze dowiedzą się, co zdarzyło 
się poprzedniego dnia, ale też 
wysłuchają, co będzie miało miejsce 
niebawem. Audycja ma różnorodną 
Audycja prowadzona przez 
Franciszka Walerycha 

 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Wiadomości lokalne 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

02.10.2017  07:31:08, 15:29:39, 
18:30:11, 
03.10.2017 07:29:36, 15:29:57, 
18:30:38 
04.10.2017 07:30:02, 15:30:32, 
18:29:26 
05.10.2017 07:30:07, 15:29:55, 
18:29:43 
06.10.2017 07:30:31, 15:29:46, 
18:29:52 

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

Średni czas trwania wydania: 
00:02:24 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:02:24 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
0:35:20 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 0:35:20 
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Łączny czas trwania treści 
regionalnych danej audycji w 
tygodniu; 

0:35:20 

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 zgodna z planem 
programowym, tematyką, 
częstotliwością, czasem trwania i 
porą emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: 
opis zawartości i forma realizacji 

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

 

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; 

02.10.2017 06:40:24, 17:47:17 
03.10.2017 06:40:07, 17:48:19 
04.10.2017 06:39:10, 17:46:37 
05.10.2017 06:38:39, 17:50:00 
 

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

Średni czas trwania wydania: 
00:02:11 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:02:11 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
0:17:37 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 0:17:37 

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 zgodna z planem 
programowym, tematyką, 
częstotliwością, czasem trwania i 
porą emisji. 
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Krótka charakterystyka audycji: 
opis zawartości i forma realizacji 

Informacje bieżące, przeznaczone 
dla rolników i osób z branży rolno-
spożywczej. W audycji słuchacze 
odnajdą porady, a także doniesienia 
o aktualnych problemach i 
zagrożeniach. Audycja informacyjna 
prowadzona przez Jacka Kosiaka.  

 

 

c) Dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz dla społeczności 
posługujących się językiem regionalnym, tworzone w językach tych 
mniejszości i społeczności. 

W badanej próbie nie zostały nadane audycje tej podkategorii 

 

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

W badanej próbie nie zostały nadane audycje tej podkategorii 

 

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

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Przy gorącym stole  

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

02.10.2017: 19:15:54 

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

Średni czas trwania wydania: 
00:40:13 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:40:13 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:40:13 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:40:13 

Łączny czas trwania treści 
regionalnych danej audycji w 
tygodniu; 

00:00:00 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 



132 
 

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

Audycja zgodna z planem 
programowym, tematyką, 
częstotliwością, czasem trwania i 
porą 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. Debata polityczna z 
udziałem polityków różnych 
ugrupowań. Prowadzi Łukasz 
Kazimierczak. 

 

Ocena jakościowa 

 

Dzień 
emisji 

Pora 
emisji 

Czas 
trwania 

Prowadzący Gość, funkcja, tematy 

02.10.2017 19:15:54 00:40:13 Łukasz 
Kaźmierczak 

Goście:  
Posłowie: Bartosz Józwiak 
(Kukiz’15) 
Bartłomiej Wróblewski (PiS) 
Zofia Szalczyk (PSL) 
Katarzyna Kierzyk-Koperska 
(Nowoczesna) 
Bartosz Kaczmarek (SLD) 
Tematy: 
Strzelanina w Las Vegas, 
zagadnienie dostępu do 
broni; ustawa o broni i 
amunicji według projektu 
Kukiz’15; ustawa 
dezubekizacyjna 

 

 

a)      Liczba tematów 

Niewielka liczba tematów głównych (dostęp do broni – 
prawie 25 minut audycji; ustawa dezubekizacyjna – 
około 15 minut). 

b)      Różnorodność 

Tematyka niezbyt zróżnicowana, ogniskuje się wokół 
projektu ustawy o dostępie do broni oraz kontekstu 
wchodzącej w życie ustawy dezubekizacyjnej. 
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c)      Wyważenie 
Poprawnie zachowane proporcje w ramach tematów. 

d)      Dobór uczestników 

Dobór odpowiedni w ramach charakteru audycji – 
reprezentatywni przedstawiciele wszystkich głównych 
stron sceny politycznej. 

e)      Prezentacja 
Sposób przedstawienia gości neutralny. Prezentacja 
także na koniec audycji. 

f)       Proporcja 

Prowadzący zadaje konkretne pytania. Wypowiedzi 
rozmówców z zachowaniem proporcji czasowych. 

g)  Moderowanie 

Prowadzący modyfikuje początek rozmowy ze względu 
na świeżą wiadomość o strzelaninie w Las Vegas. 
Prowadzący moderuje nieagresywnie, pyta o fakty i 
opinie, na ogół skutecznie kontroluje przebieg i tempo 
rozmowy. Nie używa słów i zwrotów nacechowanych. 
Przypomina, ale nie zawsze nazwiska osób ponownie 
zabierających głos lub „wywołanych” przez 
prowadzącego. 

h)      Błędy 
prowadzącego 

Prowadzący wielokrotnie przerywa rozmówcom 
wtrącając krótkie dopowiedzenia.  

Techniczne błędy polegają na zbyt głośno słyszalnych 
odgłosach ze studia.  

Pod koniec audycji nie ingeruje w skuteczny sposób w 
spięcie między uczestnikami debaty. 

i)        Poprawność 
językowa 

Prowadzący używa poprawnej polszczyzny. 

j)        Kompozycja 

Audycja przebiega spokojnie, w dobrym tempie. Na 
koniec audycji prowadzący nie zapowiada kolejnego 
jej wydania. 

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

l) Współczynnik WOI 

83,33% 

Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Skazani na dialog 



134 
 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

04.10.2017: 19:18:00 

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

Średni czas trwania wydania: 
00:26:32 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:26:32 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:26:32 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:26:32 

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 zgodna z planem 
programowym, tematyką, 
częstotliwością, czasem trwania i 
porą 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. 

 

Dzień 
emisji 

Pora 
emisji 

Czas 
trwania 

Prowadzący Gość, funkcja, tematy 

04.10.2017 19:18:00 00:26:32 Jacek 
Kosiak 

Goście:  
Jarosław Lange, 
przewodniczący wielkopolskiej 
Solidarności 
Jacek Kulik, prezes 
wielkopolskiego Związku 
Pracodawców Lewiatan 
Tematy: 
Zakaz handlu w niedzielę; rola 
Rady Dialogu Społecznego; 
rola i przeznaczenie Funduszu 
Pracy 

 

 

a)      Liczba tematów Niewielka liczba tematów głównych (ustawa o zakazie 
handlu w niedzielę oraz otoczka Funduszu Pracy i 
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środków na przekwalifikowanie bezrobotnych). 

b)      Różnorodność 

Tematyka niezbyt zróżnicowana, ogniskuje się wokół 
projektu ustawy o zakazie handlu w niedzielę i 
funduszu dla bezrobotnych. 

c)      Wyważenie 
Poprawnie zachowane proporcje w ramach tematów. 

d)      Dobór uczestników 

Dobór odpowiedni w ramach charakteru audycji – 
reprezentatywni przedstawiciele obu stron dialogu 
społecznego. 

e)      Prezentacja 
Sposób przedstawienia gości neutralny. Prezentacja 
także na koniec audycji. 

f)       Proporcja 

Prowadzący zadaje interesujące i przygotowane 
pytania. Wypowiedzi rozmówców z zachowaniem 
proporcji czasowych. 

g)  Moderowanie 

Prowadzący moderuje spokojnie, poprawnie 
kontrolując przebieg i tempo rozmowy. Nie używa 
słów i zwrotów nacechowanych. Przypomina i 
zapowiada nazwiska gości zabierających głos. 

h)      Błędy 
prowadzącego 

Prowadzący nie przerywa rozmówcom. Pozwala na 
dynamiczną wymianę zdań. 

i)        Poprawność 
językowa 

Prowadzący używa poprawnej polszczyzny. 

j)        Kompozycja 

Audycja przebiega w dobrym tempie. Kilkakrotnie 
rozmowę przerywa jingiel, co sprawia wrażenie 
nienadawania audycji na żywo. Na koniec audycji 
prowadzący nie zapowiada kolejnego jej wydania. 

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

l) Współczynnik WOI 

95,00% 

Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Ring młodych (Wielkopolski 
ring) 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

05.10.2017: 19:17:00 
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Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 
warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
0:38:13 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 0:38:13 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
0:38:13 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 0:38:13 

Łączny czas trwania treści 
regionalnych danej audycji w 
tygodniu; 

0:38:13 

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 zgodna z planem 
programowym, tematyką, 
częstotliwością, czasem trwania i 
porą emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: 
opis zawartości i forma realizacji 

Audycja z udziałem przedstawicieli 
politycznych młodzieżówek, którzy 
dyskutują na ważne tematy 
społeczno-polityczne na poziomie 
krajowym i regionalnym. Dyskusja. 

 

 

Dzień 
emisji 

Pora 
emisji 

Czas 
trwania 

Prowadzący Gość, funkcja, tematy 

05.10.2017 19:17:00 00:38:13 Łukasz 
Kaźmierczak 

Goście:  
Radni sejmiku: 
Wojciech Jankowiak 
(wicemarszałek województwa 
wielkopolskiego) 
Tatiana Sokołowska (PO) 
Dariusz Szymczak (PiS) 
Waldemar Witkowski (SLD, 
Unia Pracy) 
Tematy: 
Sierpniowe nawałnice, skutki 
huraganów; sytuacja lotniska 
w Ławicy 

 

 

a)      Liczba tematów 

Niewielka liczba tematów głównych (skutki huraganów 
w Polsce oraz sytuacja i przyszłość poznańskiego 
lotniska). 
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b)      Różnorodność 
Tematyka niezbyt zróżnicowana. 

c)      Wyważenie 
Poprawnie zachowane proporcje w ramach tematów. 

d)      Dobór uczestników 

Dobór odpowiedni w ramach charakteru audycji – 
reprezentatywni przedstawiciele ugrupowań 
reprezentowanych w sejmiku wojewódzkim. 

e)      Prezentacja 

Sposób przedstawienia gości neutralny, choć z 
żartobliwym dopowiedzeniem przy ostatnim gościu. 
Prezentacja także na koniec audycji. 

f)       Proporcja 

Prowadzący zadaje rzeczowe pytania, podprowadza 
pod nowe watki tematyczne. Wypowiedzi rozmówców 
z zachowaniem proporcji czasowych. 

g)  Moderowanie 

Prowadzący moderuje poprawnie, kontrolując przebieg 
rozmowy. ma ułatwione zadanie przez 
zdyscyplinowanie uczestników debaty. Nie używa słów 
i zwrotów nacechowanych. W trakcie i pod koniec 
audycji przerywa rozmowę, oddając głos serwisantom 
z najnowszymi wiadomościami na temat huraganu 
Ksawery. 

h)      Błędy 
prowadzącego 

Prowadzący nie przerywa na ogół rozmówcom. 
Pozwala na wymianę zdań. Przypomina zbyt rzadko 
nazwiska gości zabierających głos. 

i)        Poprawność 
językowa 

Prowadzący używa poprawnej polszczyzny. 

j)        Kompozycja 

Audycja przebiega w dobrym tempie. Przerwy na 
świeże wiadomości wprowadzają zakłócenie w toku 
audycji. Na koniec audycji prowadzący nie zapowiada 
kolejnego jej wydania. 

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

l) Współczynnik WOI 

90,00% 

Bardzo 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) 

W badanej próbie nie zostały nadane audycje tej podkategorii 
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g) Informacje o sytuacji na drogach oraz różnego typu zagrożeniach i 
zjawiskach pogodowych 

 

Tytuł/nazwa audycji; Prognoza pogody 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

02.10.2017: 00:04:59, 01:00:00, 
02:00:00, 03:00:00, 04:00:00, 
05:00:00, 05:15:29, 05:31:27, 
05:45:17, 06:04:35, 06:31:01, 
07:04:34, 08:03:54, 08:32:54, 
09:04:00, 10:04:00, 11:03:54, 
12:03:20, 13:04:26, 14:03:56, 
15:04:33, 15:31:56, 16:04:17 
17:04:43, 18:05:42, 18:32:38, 
19:04:00, 20:02:06, 23:03:40.  
03.10.2017 00:07:23, 01:00:00, 
02:00:00, 03:00:00, 04:00:00, 
05:00:00, 05:28:56, 06:33:46 
07:03:49, 08:04:40, 13:03:36 
14:03:58, 15:03:50, 16:04:11, 
17:03:55, 18:03:41, 19:03:40, 
20:04:44, 21:01:01, 22:02:08, 
23:03:09. 
04.10.2017: 00:05:06, 01:00:00, 
02:00:00, 03:00:00, 04:00:00, 
05:00:00, 06:04:23 07:04:53, 
08:04:33, 09:04:07, 10:04:40 
11:04:14, 12:04:05, 13:03:26, 
14:04:51, 15:04:15, 16:03:45, 
17:05:35, 18:04:02, 19:03:31, 
20:03:20, 23:04:10. 
05.10.2016 00:06:49, 01:00:00, 
02:00:00, 03:00:00, 04:00:00, 
05:00:00, 05:17:32, 05:45:19, 
06:04:43, 06:32:33, 07:03:46, 
08:04:09, 08:32:49, 09:04:17, 
10:04:00, 11:03:55, 12:04:23, 
13:04:12, 14:04:12, 15:05:19, 
15:33:23, 16:05:28, 17:04:53, 
18:05:29, 18:32:16, 19:04:55, 
20:05:09, 21:04:13, 22:04:30, 
23:04:14. 
06.10.2017 00:03:19, 01:00:00, 
02:00:00, 03:00:00, 04:00:00, 
05:00:00, 05:17:47, 05:34:45, 
05:45:01, 06:03:58, 06:32:33, 
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07:04:34, 08:03:13, 08:33:11, 
09:05:02, 10:05:14, 11:04:05, 
12:04:09, 13:04:55, 14:04:26, 
15:04:16, 15:33:51, 16:04:42, 
17:04:32, 18:05:17, 18:32:27, 
19:03:53, 20:04:08, 21:04:10, 
22:02:03 , 23:02:18.  
07.10.2017:00:07:29, 01:00:00, 
02:00:00, 03:00:00, 04:00:00, 
05:00:00, 05:17:31, 05:32:25, 
05:45:35, 06:05:08, 06:32:30, 
07:05:06, 08:05:11, 08:33:04, 
09:05:07, 10:04:07, 11:05:33, 
12:04:50, 13:04:03, 14:04:25, 
15:03:54, 15:33:58, 16:04:49, 
17:06:48, 18:05:57, 18:33:04, 
19:04:38, 20:03:39, 21:01:59, 
22:01:57, 23:02:02.  
08.10.2017:00:05:17, 01:00:00, 
02:00:00, 03:00:00, 04:00:00, 
05:00:00,  05:00:00,  06:00:00, 
07:04:37, 08:04:36, 09:04:00, 
10:04:02, 11:04:46, 12:04:54, 
13:04:22, 14:05:05, 15:04:35, 
16:04:16 17:05:20, 18:05:11, 
18:32:53, 19:04:21, 20:05:03, 
21:04:54, 22:04:38, 23:04:35.  

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

Średni czas trwania wydania: 
0:00:26 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 0:00:26 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
1:27:01 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 1:27:01 

Łączny czas trwania treści 
regionalnych danej audycji w 
tygodniu; 

1:27:01 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

0 

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

Audycja zgodna z planem 
programowym, tematyką, 
częstotliwością, czasem trwania i 
porą emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: 
opis zawartości i forma realizacji 

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

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Nasz synoptyk 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

02.10.2017  07:35:07, 16:30:12 
03.10.2017 07:33:24, 16:31:30 
04.10.2017 07:33:55, 16:32:25 
05.10.2017 07:34:17, 16:31:59 
06.10.2017 07:34:40, 16:31:45 
07.10.2017 07:30:07  

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

Średni czas trwania wydania: 
0:02:11 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 0:02:11 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
0:25:43 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 0:25:43 

Łączny czas trwania treści 
regionalnych danej audycji w 
tygodniu; 

0:25:43 

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 zgodna z planem 
programowym, tematyką, 
częstotliwością, czasem trwania i 
porą 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 
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Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

02.10.2017:06:31:19, 07:04:49, 
07:33:29, 08:04:12 08:28:59, 
09:04:46, 10:04:16, 11:04:06, 
12:04:07, 13:04:47, 14:03:58, 
15:04:53, 15:32:59, 16:04:34, 
16:28:54, 17:05:20, 18:06:21, 
19:04:22, 20:03:55.  
03.10.2017 06:34:05,06:31:47, 
07:04:06, 07:32:27, 08:05:00, 
08:31:50, 09:03:47, 10:04:51, 
11:04:18, 12:04:32, 13:03:57, 
14:04:19, 15:04:04, 15:31:54, 
16:04:27, 16:29:58, 17:04:17, 
18:04:28, 19:03:55. 
04.10.2017:06:31:55, 07:05:10, 
07:32:21, 08:30:29, 08:32:14, 
09:04:12, 10:04:54, 11:04:30, 
12:05:04, 13:04:01,14:02:44, 
15:03:38, 15:33:06, 16:04:21, 
16:30:13, 17:04:37, 17:29:47, 
18:04:06, 19:04:16.  
05.10.2017: 06:32:52, 07:04:13, 
07:32:47, 08:04:32, 08:32:01, 
09:04:45, 10:04:20, 11:04:13, 
12:04:47, 13:04:29, 14:04:32, 
15:04:34, 15:32:31, 16:04:44, 
16:30:25, 17:05:11, 17:30:19, 
18:04:34, 19:04:58.  
06.10.2017:06:32:56, 07:05:00, 
07:33:02, 08:04:28, 08:30:50, 
09:05:24, 10:03:31, 10:27:10 
11:04:29, 11:44:07 12:04:35, 
13:05:01, 14:04:47, 15:04:39, 
15:32:23, 16:05:00, 16:30:04, 
17:04:51, 17:30:13, 18:05:01, 
19:04:47.  

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

Średni czas trwania wydania: 
0:01:15 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 0:01:15 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
1:56:43 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 1:56:43 

Łączny czas trwania treści 
regionalnych danej audycji w 
tygodniu; 

1:56:43 
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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 
„Motosygnały” 

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; 

02.10.2017:17:29:51 
06.10.2017:17:31:00 

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

Średni czas trwania wydania: 
00:03:42 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:03:42 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:07:23 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:07:23 

Łączny czas trwania treści 
regionalnych danej audycji w 
tygodniu; 

00:01:38 

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 

Audycja dotycząca utrudnień 
komunikacyjnych w regionie. 
Prowadzi Adam Sołtysiak. Stan 
ruchu drogowego w Wielkopolsce. 

 

 

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców (§ 11. 3. 
Rozporz. z 27.04.2011 r.) 
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W badanej próbie nie zostały nadane audycje tej podkategorii 

 

Inne audycje informacyjne 

 

Tytuł/nazwa audycji; Przegląd prasy (tygodniki, 
dzienniki) 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

02.10.2017  06:22:26, 07:20:27 
03.10.2017 06:24:34, 
04.10.2017 06:21:57, 07:18:32 
05.10.2017 06:22:36, 07:19:04 
06.10.2017 06:23:00, 
 

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

Średni czas trwania wydania: 
00:02:27 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:02:27 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
0:19:32 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 0:19:32 

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

 

 

Podsumowanie kategorii: INFORMACJA 

 

Łączny czas trwania audycji 
informacyjnych w badaniej próbie 

17:48:44 
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tygodniowej 
Udział procentowy w badanej 
próbie 

11% 

Udział warstwy słownej W kategorii: 100% 
W tygodniu: 11% 

 

 

PUBLICYSTYKA 
  

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

 

Tytuł/nazwa audycji; W środku dnia 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

02.10.2017  12:05:16 
03.10.2017 12:05:52 
04.10.2017 12:06:16 
05.10.2017 12:05:58 
06.10.2017 12:05:55 

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

Średni czas trwania wydania: 
0:49:52  
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 0:34:22 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
4:09:21 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 2:51:52 

Łączny czas trwania treści 
regionalnych danej audycji w 
tygodniu; 

0:26:17 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

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

Audycja zgodna z planem 
programowym, tematyką, 
częstotliwością, czasem trwania i 
porą 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 Poznań, mają 



145 
 

okazję wyrazić swoje zdanie w 
dyskusji. Dyskusja. Audycja 
prowadzona przez Tomasza 
Jędraszczaka, w której rozmawia z 
gośćmi np. o szczepionkach. W 
środę o zakazie handlu w niedzielę. 

 

Ocena jakościowa 

 

Dzień emisji Pora emisji Prowadzący Gość, funkcja, tematy 
02.10.2017 12:05:16 Tomasz 

Jędraszczak 
Goście:  
Dr Andrzej Trybusz, wojewódzki inspektor 
sanitarny; Justyna Stocha ze Stowarzyszenia 
Stop-Nop; liczni słuchacze dzwoniący do radia 
Tematy: 
Szczepienie dzieci; prawo do nieszczepienia 
dzieci; zagrożenia wynikające z nieszczepienia 

03.10.2017 12:05:52 Tomasz 
Jędraszczak 

Goście: 
Krzysztof Brzóska, szef Narodowej Agencji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 
Bożena Moksiewicz, przewodnicząca Komisji do 
spraw Problemów Alkoholowych Gminy Leszno 
Tematy: 
Projekty zakazu reklamy alkoholu; Narodowy 
Kongres Trzeźwości 

04.10.2017 12:06:16 Tomasz 
Jędraszczak 

Goście: Jarosław Lange, szef regionalnej 
Solidarności; Jan Mosiński, poseł PiS 
Tematy: Zakaz handlowania w niedziele i święta. 
Projekty związkowców. 

05.10.2017 12:05:58 Tomasz 
Jędraszczak 

Goście: Beata Klimek, prezydent Ostrowa 
Wielkopolskiego; Jan Dziedziczak, sekretarz 
stanu w Ministerstwie Rozwoju 
Tematy: Kondycja polskiej rodziny, Narodowy 
Kongres Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim. 

06.10.2017 12:05:55 Tomasz 
Jędraszczak 

Goście: Danuta Sękiewicz, reporterka z Ostrowa 
Wielkopolskiego; Jacek Marciniak, reporter w 
Lesznie; Przemysław Stochaj, korespondent z 
północnej Wielkopolski 
Tematy: Dzień po przejściu huraganu; 
zabezpieczenia i przygotowania do wichury, 
straty materialne; ofiary w ludziach. 

 

 

Poniedziałek, 2 października 2017 
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a)      Liczba tematów Jeden temat główny. 

b)      Różnorodność 
Tematyka nie zróżnicowana, ogniskuje się wokół dobrowolności 
szczepień. 

c)      Wyważenie 
Niepoprawnie zachowane proporcje w ramach tematów. 

d)      Dobór uczestników 

Dobór odpowiedni. Dwoje gości wypowiadających się 
komplementarnie, choć osobno. Wypowiedzi odtworzone. Audycja 
z udziałem słuchaczy, liczne połączenia telefoniczne. 

e)      Prezentacja Sposób przedstawienia gościa neutralny.  

f)       Proporcja 

Prowadzący zadaje dobrze przygotowane pytania. Wypowiedzi 
gości z zachowaniem proporcji czasowych.  

g)  Moderowanie 

Prowadzący moderuje poprawnie, pyta o fakty i opinie, kontroluje 
przebieg i tempo rozmów zarówno z ekspertami, jak i z 
dzwoniącymi słuchaczami. Nie używa słów i zwrotów 
nacechowanych.  

h)      Błędy prowadzącego 
Prowadzący rzadko przerywa rozmówcom, wtrącając krótkie 
dopowiedzenia.  

i)        Poprawność językowa Prowadzący używa poprawnej polszczyzny. 

j)        Kompozycja 
Audycja przebiega w dobrym tempie. Na koniec audycji prowadzący 
nie zapowiada kolejnego jej wydania. 

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

l) Współczynnik WOI 

88,33% 

Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Wtorek, 3 października 2017 

 

a)      Liczba tematów Jeden temat główny. 

b)      Różnorodność 
Tematyka nie zróżnicowana, ogniskuje się wokół zakazu reklamy 
alkoholu. 

c)      Wyważenie 
Niepoprawnie zachowane proporcje w ramach tematów. 

d)      Dobór uczestników 

Dobór odpowiedni. Dwoje gości wypowiadających się osobno. 
Wypowiedzi nagrane. Audycja z udziałem słuchaczy, liczne 
połączenia telefoniczne.  
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e)      Prezentacja Sposób przedstawienia gości neutralny.  

f)       Proporcja 

Prowadzący zadaje dobrze przygotowane pytania. Wypowiedzi 
gości z zachowaniem proporcji czasowych.  

g)  Moderowanie 

Prowadzący moderuje poprawnie, pyta o fakty i opinie, dopowiada 
prezentując dane, kontroluje przebieg i tempo rozmów z 
dzwoniącymi słuchaczami. Nie używa słów i zwrotów 
nacechowanych.  

h)      Błędy prowadzącego 
Prowadzący rzadko przerywa rozmówcom, wtrącając krótkie 
dopowiedzenia.  

i)        Poprawność językowa Prowadzący używa poprawnej polszczyzny. 

j)        Kompozycja 
Audycja przebiega w dobrym tempie. Na koniec audycji prowadzący 
nie zapowiada kolejnego jej wydania. 

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

l) Współczynnik WOI 

88,33% 

Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Środa, 4 października 2017 

 

a)      Liczba tematów Jeden temat główny. 

b)      Różnorodność 
Tematyka nie zróżnicowana, ogniskuje się wokół projektów zakazu 
handlu w niedziele. 

c)      Wyważenie 
Niepoprawnie zachowane proporcje w ramach tematów. 

d)      Dobór uczestników 

Dobór jednostronny. Dwoje gości wypowiadających się osobno. 
Wypowiedzi nagrane. Audycja z udziałem słuchaczy, liczne 
połączenia telefoniczne.  

e)      Prezentacja Sposób przedstawienia gości neutralny.  

f)       Proporcja 

Prowadzący zadaje dobrze przygotowane pytania. Wypowiedzi 
gości z zachowaniem proporcji czasowych.  

g)  Moderowanie 

Prowadzący moderuje poprawnie, pyta o fakty i opinie, dopowiada 
prezentując dane, kontroluje przebieg i tempo rozmów z 
dzwoniącymi słuchaczami. Nie używa słów i zwrotów 
nacechowanych.  
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h)      Błędy prowadzącego 
Prowadzący rzadko przerywa rozmówcom, wtrącając krótkie 
dopowiedzenia.  

i)        Poprawność językowa Prowadzący używa poprawnej polszczyzny. 

j)        Kompozycja 
Audycja przebiega w dobrym tempie. Na koniec audycji prowadzący 
nie zapowiada kolejnego jej wydania. 

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

l) Współczynnik WOI 

83,33% 

Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Czwartek, 5 października 2017 

 

a)      Liczba tematów Jeden temat główny. 

b)      Różnorodność 
Tematyka nie zróżnicowana, ogniskuje się wokół warunków 
sprzyjających zakładaniu rodziny w Polsce. 

c)      Wyważenie 
Niepoprawnie zachowane proporcje w ramach tematów. 

d)      Dobór uczestników 

Dobór właściwy. Dwoje gości wypowiadających się osobno. 
Wypowiedzi nagrane. Audycja z udziałem słuchaczy, liczne 
połączenia telefoniczne.  

e)      Prezentacja Sposób przedstawienia gości neutralny.  

f)       Proporcja 

Prowadzący zadaje dobrze przygotowane pytania. Wypowiedzi 
gości z zachowaniem proporcji czasowych.  

g)  Moderowanie 

Prowadzący moderuje poprawnie, pyta o fakty i opinie, dopowiada 
obszernie, prezentując dane, proponując kolejne wątki. Kontroluje 
przebieg i tempo rozmów z dzwoniącymi słuchaczami. Nie używa 
słów i zwrotów nacechowanych.  

h)      Błędy prowadzącego 
Prowadzący rzadko przerywa rozmówcom, wtrącając krótkie 
dopowiedzenia lub pytania.  

i)        Poprawność językowa Prowadzący używa poprawnej polszczyzny. 

j)        Kompozycja 
Audycja przebiega w dobrym tempie. Na koniec audycji prowadzący 
nie zapowiada kolejnego jej wydania. 

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

l) Współczynnik WOI 

88,33% 

Wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Piątek, 6 października 2017 

 

a)      Liczba tematów Jeden temat główny. 

b)      Różnorodność 
Tematyka nie zróżnicowana, ogniskuje się wokół skutków huraganu. 

c)      Wyważenie 
Niepoprawnie zachowane proporcje w ramach tematów. 

d)      Dobór uczestników 

Dobór właściwy. Dwa połączenia na żywo z reporterką i reporterem 
w terenie, jedno nagranie korespondencji z terenu. Audycja z 
udziałem słuchaczy, liczne połączenia telefoniczne.  

e)      Prezentacja Sposób przedstawienia gości neutralny.  

f)       Proporcja 

Prowadzący zadaje dobrze przygotowane pytania. Wypowiedzi 
gości z zachowaniem proporcji czasowych.  

g)  Moderowanie 

Prowadzący moderuje poprawnie, pyta o fakty i opinie, dopowiada 
obszernie, prezentując dane, proponując kolejne wątki. Kontroluje 
przebieg i tempo rozmów z dzwoniącymi słuchaczami. Nie używa 
słów i zwrotów nacechowanych.  

h)      Błędy prowadzącego 
Prowadzący rzadko przerywa rozmówcom, wtrącając krótkie 
dopowiedzenia lub pytania.  

i)        Poprawność językowa Prowadzący używa poprawnej polszczyzny. 

j)        Kompozycja 
Audycja przebiega w dobrym tempie. Na koniec audycji prowadzący 
nie zapowiada kolejnego jej wydania. 

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

l) Współczynnik WOI 

88,33% 

Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Ekonomizer 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

03.10.2017:19:15:04 

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

Średni czas trwania wydania: 
00:37:45 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:37:45 
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Łączny czas trwania w tygodniu, w 
tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:37:45 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:37:45 

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 zgodna z planem 
programowym, tematyką, 
częstotliwością, czasem trwania i 
porą emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: 
opis zawartości i forma realizacji 

Rozmowa na tematy ekonomiczno-
gospodarcze z zaproszonymi 
ekspertami. Dotyczy ona tak świata, 
kraju, jak i regionu. Dyskusje z 
gościem ekspertem o współpracy 
ZUSu z Uniwersytetem Adama 
Mickiewicza 

 

Ocena jakościowa 

 

Dzień 
emisji 

Pora emisji Czas trwania Prowadzący Gość, funkcja, tematy 

03.10.2017 19:15:04 00:37:45 Łukasz 
Kaźmierczak 

Goście:  
Paweł Jaroszek, wiceprezes Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych 
Tematy: 
Umowa o współpracy między ZUS a 
Uniwersytetem Adama Mickiewicza; 
zmiany w metodzie dokonywania wpłat 
na rachunki ubezpieczeniowe – 
ujednolicony przelew, e-składka; 
warunki układów ratalnych w wypadku 
zadłużenia; skala zadłużenia Polaków w 
ZUS; doradcy podatkowi do spraw ulg i 
umorzeń 

 

 

a)      Liczba tematów 

Niewielka liczba tematów, dłuższe skupienie wokół nowych 
regulacji dotyczących e-składki oraz okoliczności zadłużenia 
pracowników i przedsiębiorstw, większa liczba podtematów. 
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b)      Różnorodność 
Tematyka niezbyt zróżnicowana, ogniskuje się wokół działania ZUS. 

c)      Wyważenie 
Poprawnie zachowane proporcje w ramach tematów. 

d)      Dobór uczestników 
Dobór odpowiedni w ramach charakteru audycji – reprezentatywny 
i kompetentny urzędnik ZUS. 

e)      Prezentacja 
Sposób przedstawienia gościa neutralny. Prezentacja także na 
koniec audycji. 

f)       Proporcja 

Prowadzący zadaje dobrze przygotowane, bardzo szczegółowe  
pytania. Wypowiedzi gościa z zachowaniem proporcji czasowych, 
niektóre kwestie zbyt rozwlekłe.  

g)  Moderowanie 

Prowadzący moderuje w uładzonej, hiper-uprzejmej formie, pyta o 
fakty i opinie, skutecznie kontroluje przebieg i tempo rozmowy. Nie 
używa słów i zwrotów nacechowanych.  

h)      Błędy prowadzącego 

Prowadzący niekiedy przerywa rozmówcy wtrącając krótkie 
dopowiedzenia. Zadając niewygodne pytanie niepotrzebnie 
formułuje zastrzeżenie („Muszę tak po dziennikarsku zapytać”). 
Wątki poruszane w audycji stanowią wysoce specjalistyczne 
informacje, mogące zainteresować niewielki zakres audytorium. 

i)        Poprawność językowa Prowadzący używa poprawnej polszczyzny. 

j)        Kompozycja 
Audycja przebiega w dobrym tempie. Na koniec audycji prowadzący 
nie zapowiada kolejnego jej wydania. 

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

l) Współczynnik WOI 

87,50% 

Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Wywiad z chuliganem 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

07.10.2017 15:05:14 

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

Średni czas trwania wydania: 
00:52:07 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:40:13 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:52:07 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:40:13 
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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 nadana zgodnie z planem w 
zakresie formy i treści, 
częstotliwości i czasu nadawania.  
Pora nadawania niezgodna z porą 
deklarowaną w planie 
programowym. W planie 20:00-
21:00 

Krótka charakterystyka audycji: 
opis zawartości i forma realizacji 

Rozmowy z ludźmi niesztampowymi, 
których charakteryzuje bunt 
przeciwko przeszłej lub obecnej 
sytuacji politycznej. Prowadzący 
Piotr Misiewicz rozmawia z 
Andrzejem Kołakowskim. 

 

Ocena jakościowa 

 

Dzień 
emisji 

Pora 
emisji 

Czas 
trwania 

Prowadzący Gość, funkcja, tematy 

07.10.2017 15:05:14 00:52:07 Piotr 
Lisiewicz 

Goście:  
Andrzej Kołakowski, poeta, 
bard, działacz opozycyjny w 
latach osiemdziesiątych 
Tematy: 
Hasło „Śmierć wrogom 
Ojczyzny”; historia polskiego 
patriotyzmu; tradycje 
patriotyczne; inicjatywa 
„Świadomych Patriotów”; 
katolicki kontekst 
patriotyzmu; niedokończone 
rozliczenia z komunizmem; 
patriotyzm środowisk 
kibicowskich 

 

 

a)      Liczba tematów Niewielka liczba tematów głównych – liczne podtematy 

b)      Różnorodność 
Tematyka zróżnicowana. 
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c)      Wyważenie 
Poprawnie zachowane proporcje w ramach 
podtematów. 

d)      Dobór uczestników 
Dobór odpowiedni w ramach charakteru audycji  - 
gość o wyrazistych poglądach. 

e)      Prezentacja 
Sposób przedstawienia gościa neutralny. Prezentacja 
także na koniec audycji. 

f)       Proporcja 

Prowadzący wczuwa się w temperaturę rozmowy, 
nadaje jej ton i tempo. 

g)  Moderowanie 

Prowadzący moderuje poprawnie, spokojnie 
kontrolując przebieg rozmowy. Dobrze przygotowane 
prezentacje nowych podtematów, przeradzające się w 
mini-eseje lub komentarze na tematy patriotyzmu. 

h)      Błędy 
prowadzącego 

Prowadzący nie przerywa na ogół rozmówcy. 
Wprowadzenia do kolejnych tematów niekiedy zbyt 
emocjonalne. 

i)        Poprawność 
językowa 

Prowadzący używa poprawnej polszczyzny. 

j)        Kompozycja 
Audycja przebiega w dobrym tempie.  

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

l) Współczynnik WOI 

90,00% 

Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Kluczowy temat 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

02.10.2017 08:13:05 
03.10.2017 08:15:30 
04.10.2017 08:15:31 
05.10.2017 08:16:27 
06.10.2017  08:14:20 

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

Średni czas trwania wydania: 
0:10:03 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 0:10:03 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
0:50:13 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 0:50:13 
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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 zgodna z projektowaną 
tematyką, czasem trwania i porą 
emisji. Niezgodna z częstotliwością. 
W planie 4/tydz. 

Krótka charakterystyka audycji: 
opis zawartości i forma realizacji 

Rozmowy o najważniejszym obecnie 
temacie w Wielkopolsce. Dyskusję 
wzbogacają zaproszeni do studia 
goście. Dyskusja. Łukasz 
Kazimierczak rozmawia z posłem 
PSL Krzysztofem Paszykiem, o jego 
powołaniu na członka komisji ds. 
Amber Gold i refomie sądownictwa. 

 

Ocena jakościowa 

 

Dzień emisji Pora emisji Prowadzący Gość, funkcja, tematy 
02.10.2017 08:13:05 Łukasz 

Kaźmierczak 
Goście:  
Krzysztof Paszyk, poseł PSL 
Tematy: 
Propozycja zmiany w komisji ds. Amber Gold; 
protesty przeciw reformie sądownictwa; kierunki 
zmian w regulacja sądowych 

03.10.2017 08:15:30 Łukasz 
Kaźmierczak 

Goście: 
Bartosz Józwiak, poseł Kukiz’15 
Tematy: 
Prawo do posiadania broni; komentarz do 
masakry w Las Vegas 

04.10.2017 08:15:31 Łukasz 
Kaźmierczak 

Goście: Dobrochna Buchnowska, Wielkopolski 
Oddział ZUS 
Tematy: Dane na temat wniosków o emerytury 
po zmianie ustawy w sprawie obniżenia wieku 
emerytalnego. 

05.10.2017 08:16:27 Łukasz 
Kaźmierczak 

Goście: Dr Łukasz Jastrząb, autor komentarza do 
audiobooka, Biblioteka Kurnicka 
Tematy: Wydane Dzienniki Tertuliana 
Stableckiego w formie audiobooka. 

06.10.2017 08:14:20 Wojciech 
Sikorski 

Goście: Tadeusz Dziuba, prezes PiS w 
Poznańskim 
Tematy: Reforma służby zdrowia; nieprzyjęcie 
przez sejm sprawozdania NIK; projekt 
poszerzenia przejścia podziemnego pod 
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dworcem w Poznaniu; kandydatura PiS na 
prezydenta Poznania – Tadeusz Zysk 

 

 

Poniedziałek, 2 października 2017 

 

a)      Liczba tematów 
Niewielka liczba tematów, dłuższe skupienie na kilku podtematach 
dotyczących reformy sądownictwa i konsultacji z prezydentem. 

b)      Różnorodność 
Tematyka nie zróżnicowana, ogniskuje się wokół reformy 
sądownictwa. 

c)      Wyważenie 
Niepoprawnie zachowane proporcje w ramach tematów. 

d)      Dobór uczestników 
Dobór odpowiedni w ramach charakteru audycji – poseł PSL 
desygnowany do Komisji Amber Gold. 

e)      Prezentacja 
Sposób przedstawienia gościa neutralny. Prezentacja także na 
koniec audycji. 

f)       Proporcja 

Prowadzący zadaje dobrze przygotowane pytania. Wypowiedzi 
gościa z zachowaniem proporcji czasowych, niektóre wypowiedzi 
zbyt rozwlekłe.  

g)  Moderowanie 

Prowadzący moderuje poprawnie, pyta o fakty i opinie, kontroluje 
przebieg i tempo rozmowy. Nie używa słów i zwrotów 
nacechowanych.  

h)      Błędy prowadzącego 
Prowadzący bardzo rzadko przerywa rozmówcy wtrącając krótkie 
dopowiedzenia.  

i)        Poprawność językowa Prowadzący używa poprawnej polszczyzny. 

j)        Kompozycja 
Audycja przebiega w dobrym tempie. Na koniec audycji prowadzący 
nie zapowiada kolejnego jej wydania. 

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

l) Współczynnik WOI 

85,00% 

Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Wtorek, 3 października 2017 

 

a)      Liczba tematów 
Niewielka liczba tematów, temat główny związany z regulacjami 
porządkującymi dostęp do broni. 



156 
 

b)      Różnorodność 
Tematyka nie zróżnicowana, zogniskowana na temacie głównym. 

c)      Wyważenie 
Poprawnie zachowane proporcje. 

d)      Dobór uczestników 
Dobór odpowiedni w ramach charakteru audycji – poseł Kukiz’15 
współautor projektu ustawy o dostępie do broni. 

e)      Prezentacja 
Sposób przedstawienia gościa neutralny. Prezentacja także na 
koniec audycji. 

f)       Proporcja 

Prowadzący zadaje pytania z punktu widzenia laika. Wypowiedzi 
gościa z zachowaniem proporcji czasowych.  

g)  Moderowanie 

Prowadzący moderuje poprawnie, pyta o podstawowe fakty i 
opinie, kontroluje przebieg i tempo rozmowy. Nie używa słów i 
zwrotów nacechowanych.  

h)      Błędy prowadzącego 
Prowadzący przerywa rozmówcy wtrącając krótkie dopowiedzenia i 
dopytując o szczegóły.  

i)        Poprawność językowa Prowadzący używa poprawnej polszczyzny. 

j)        Kompozycja 
Audycja przebiega w dobrym tempie. Na koniec audycji prowadzący 
nie zapowiada kolejnego jej wydania. 

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

l) Współczynnik WOI 

81,67% 

Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Środa, 4 października 2017 

 

a)      Liczba tematów 
Niewielka liczba tematów, temat główny związany ze skutkami 
zmiany ustawy o wieku emerytalnym. 

b)      Różnorodność 
Tematyka nie zróżnicowana, zogniskowana na temacie głównym. 

c)      Wyważenie 
Poprawnie zachowane proporcje. 

d)      Dobór uczestników 

Dobór odpowiedni w ramach charakteru audycji – wysoka 
przedstawicielka wojewódzkiego oddziału ZUS, kompetentna, 
posiadająca najnowsze dane. 

e)      Prezentacja 
Sposób przedstawienia gościa neutralny. Prezentacja także na 
koniec audycji. 
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f)       Proporcja 

Prowadzący zadaje pytania z punktu widzenia osób 
zainteresowanych procedurami składania wniosków do ZUS. 
Wypowiedzi gościa z zachowaniem proporcji czasowych.  

g)  Moderowanie 

Prowadzący moderuje poprawnie, pyta szczegółowo i z 
zaciekawieniem o fakty i opinie, kontroluje przebieg i tempo 
rozmowy. Nie używa słów i zwrotów nacechowanych.  

h)      Błędy prowadzącego 
Prowadzący przerywa niekiedy rozmówcy wtrącając krótkie 
dopowiedzenia i dopytując o szczegóły.  

i)        Poprawność językowa Prowadzący używa poprawnej polszczyzny. 

j)        Kompozycja 
Audycja przebiega w dobrym tempie. Na koniec audycji prowadzący 
nie zapowiada kolejnego jej wydania. 

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

l) Współczynnik WOI 

81,67% 

Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Czwartek, 5 października 2017 

 

a)      Liczba tematów 
Niewielka liczba tematów, temat główny związany z wydanym 
audiobookiem. 

b)      Różnorodność 
Tematyka nie zróżnicowana, zogniskowana na temacie głównym. 

c)      Wyważenie 
Poprawnie zachowane proporcje. 

d)      Dobór uczestników 
Dobór odpowiedni w ramach charakteru audycji –kompetentny, 
żywo opowiadający ekspert. 

e)      Prezentacja 
Sposób przedstawienia gościa neutralny. Prezentacja także na 
koniec audycji. 

f)       Proporcja 

Prowadzący zadaje pytania z punktu widzenia osoby 
zainteresowanej historią wojny, historią Poznania. Wypowiedzi 
gościa z zachowaniem proporcji czasowych.  

g)  Moderowanie 

Prowadzący moderuje poprawnie, dopytuje szczegółowo i z 
zaciekawieniem, kontroluje przebieg i tempo rozmowy. Nie używa 
słów i zwrotów nacechowanych.  

h)      Błędy prowadzącego 
Prowadzący przerywa rzadko rozmówcy, wtrąca krótkie 
dopowiedzenia i dopytując o szczegóły.  

i)        Poprawność językowa Prowadzący używa poprawnej polszczyzny. 
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j)        Kompozycja 

Audycja przebiega w dobrym tempie. Na koniec audycji prowadzący 
nie zapowiada kolejnego jej wydania. Zapowiada cykl lektury 
fragmentów Dziennika na antenie Radia Poznań. 

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

l) Współczynnik WOI 

85,00% 

Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Piątek, 6 października 2017 

 

a)      Liczba tematów 
Wystarczająca liczba tematów, tematy związane z krajową i lokalną 
polityką. 

b)      Różnorodność 
Tematyka zróżnicowana. 

c)      Wyważenie 
Poprawnie zachowane proporcje. 

d)      Dobór uczestników 
Dobór odpowiedni w ramach charakteru audycji – miejscowy 
polityk partii rządzącej. 

e)      Prezentacja 
Sposób przedstawienia gościa neutralny. Prezentacja także na 
koniec audycji. 

f)       Proporcja 

Prowadzący zadaje pytania standardowo. Wypowiedzi gościa z 
zachowaniem proporcji czasowych.  

g)  Moderowanie 

Prowadzący moderuje poprawnie, choć nie kontroluje przebiegu i 
tempa rozmowy, pozwalając na rozwlekłe wypowiedzi. Nie używa 
słów i zwrotów nacechowanych.  

h)      Błędy prowadzącego 
Prowadzący przerywa rzadko rozmówcy, dopytując o szczegóły.  

i)        Poprawność językowa Prowadzący używa poprawnej polszczyzny. 

j)        Kompozycja 

Audycja przebiega w monotonnym tempie, narzuconym przez 
gościa. Na koniec audycji prowadzący nie zapowiada kolejnego jej 
wydania.  

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

l) Współczynnik WOI 

86,67% 

Wysoki współczynnik obiektywizmu 
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b) Reportaże oraz inne formy dokumentalne dotyczące regionu, 
interwencyjne i społeczne  

 

Tytuł/nazwa audycji; Reportaż 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

02.10.2017  13:14:25 
03.10.2017 13:15:57 
04.10.2017 13:16:25 
06.10.2017 13:18:36 

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

Średni czas trwania wydania: 
0:18:39 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 0:17:10 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
1:14:36 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 1:14:36 

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 zgodna z projektowaną 
tematyką, czasem trwani. Niezgodna 
z częstotliwością i porą emisji. W 
planie częstotliwość 2/tydz, pora 
14:00-15:00 

Krótka charakterystyka audycji: 
opis zawartości i forma realizacji 

Materiały o aktualnych, ważnych i 
trudnych tematach regionalnych. W 
poniedziałek reportaż Moniki Malec z 
Radia Lublin pt. "Zwierzęta duszy 
nie mają". We wtorek reportaż o 
dokumencie czechosławockiego 
poety. W środę reportaż opowiada o 
Adamie Wolaku, blacharniku; tytuł: 
Fachowiec.  

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Materiał reporterski 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

02.10.2017 16:10:52 
03.10.2017 16:12:34 
06.10.2017  16:12:23 
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Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 
warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
0:10:51 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 0:10:51 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
0:32:33 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 0:32:33 

Łączny czas trwania treści 
regionalnych danej audycji w 
tygodniu; 

0:13:17 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 
audycji w planie programowym na 
2017 r. (zgodność z 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. W poniedziałek 
tematy takie jak : Przywrócenie 
pociągow od Śremu do Poznania.- 
Adam Michalczyk. Protest lekarzy 
rezydentów w Poznaniu - Magda 
Konieczna. Budowa elektrowni w 
Koninie - Iwona Krzyżak. Inauuracja 
roku akademickiego na 
Uniwersytecie im.Adama Mickiewicza 
- Michał Jędrykowiak.  

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Wejście reporterskie  

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

02.10.2017  15:43:59 
03.10.2017 15:45:52 
05.10.2017 15:15:44,  
06.10.2017 08:47:16, 
 

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

Średni czas trwania wydania: 
0:10:46 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 0:10:46 
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Łączny czas trwania w tygodniu, w 
tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 
0:53:50 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 0:53:50 

Łączny czas trwania treści 
regionalnych danej audycji w 
tygodniu; 

00:15:06 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

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

Audycja 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. Audycja publicystyczna. 
Reporterzy o bieżacych sprawach 
regionalnych. W tym wejściu o 
zmianach w dyżurowanu szpitali 
okresie światecznym i nocnym - 
Magda Konieczna. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Studio retro 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

03.10.2017: 13:36:48 
04.10.2017 13:37:30 
05.10.2017 13:39:17 
06.10.2017 13:44:47 

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

Średni czas trwania wydania: 
0:04:35 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 0:03:30 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
0:18:19 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 0:14:01 

Łączny czas trwania treści 
regionalnych danej audycji w 
tygodniu; 

0:03:15 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 
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Informacja o obecności lub braku 
audycji w planie programowym na 
2017 r. (zgodność z projektowaną 
tematyką  audycji, częstotliwością, 
czasem trwania i porą emisji) 

Audycja zgodna z projektowaną 
tematyką i porę emisji. Niezgodna z 
czasem trwania, częstotliwością. W  
planie programowym średni czas 
trwania 00:50:00. Częstotliwość 
5/tydz. 

Krótka charakterystyka audycji: 
opis zawartości i forma realizacji 

Audycja ma na celu przypomnienie 
archiwalnych nagrań Radia Poznań i 
Polskiego Radia z dziedziny 
publicystyki, kultury, ale też muzyki 
i rozrywki. Audycja kulturalno-
publicystyczna; zaprasza Jacek 
Kosiak; tematyka lokalna. Tematem 
wtorkowej audycji była bariera 
językowa w muzyce - tłumaczenie 
piosenki francuskiej. 

 

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; 

08.10.2017 12:08:52 

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

Średni czas trwania wydania: 
00:46:36 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:46:36 

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

Łączny czas trwania w 
tygodniu00:46:36 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:46:36 

Łączny czas trwania treści 
regionalnych danej audycji w 
tygodniu; 

00:46:36 

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 zgodna z planem 
programowym, tematyką, 
częstotliwością, czasem trwania i 
porą 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. 
religijna; gość - Grzegorz 
Kucharczyk. Temat; Proces 
Beatyfikacyjny Marii Wojniczak, 500. 
rocznica Reformacji. 

 

 

Inne audycje publicystyczne 

 

Tytuł/nazwa audycji; Mała czarna 
 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

02.10.2017  09:06:04 
03.10.2017 09:05:51 
04.10.2017 09:05:48 
05.10.2017 09:06:13 
06.10.2017 09:06:51 

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

Średni czas trwania wydania:  
1:35:00 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 0:17:31 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
8:55:02 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 2:27:33 

Łączny czas trwania treści 
regionalnych danej audycji w 
tygodniu; 

0:10:55 

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 zgodna z planem 
programowym, tematyką, 
częstotliwością, czasem trwania i 
porą 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. Audycja 
Joanny Diwiny  poruszająca tematy 
społeczne np. O tym czy rodzice 
potrafią udzielić pierwszej pomocy 
dzieciom. 

 

Tytuł/nazwa audycji; Rozmowy przy małej czarnej 
 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

02.10.2017 09:20:25; 10:21:34 
03.10.2017 09:21:02; 10:20:18 
04.10.2017 09:20:04; 10:20:45 
05.10.2017 09:21:50; 10:20:05 
06.10.2017 09:22:26; 11:20:50  

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

Średni czas trwania wydania:  
1:35:00 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 0:17:31 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
7:55:02 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 1:27:33 

Łączny czas trwania treści 
regionalnych danej audycji w 
tygodniu; 

0:10:55 

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 nieobecna w planie 
programowym. 

Krótka charakterystyka audycji: 
opis zawartości i forma realizacji 

Dyskusje podczas audycji „mała 
czarna” z zaproszonymi gośćmi. W 
poniedziałek rozmowa z Anną 
Kochnowicz o tym czy rodzice 
potrafią udzielić pierwszej pomocy 
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swoim dzieciom.  We wtorek 
Rozmowa z Karoliną Osińską, 
dietetyczką; audycja poradnicza.  W 
środę temat dnia: dobre maniery w 
biznesie, rozmowa z grupą 
Nieformalni w działaniu - o tetrze i 
aktualnych wydarzeniach. W 
czwartek rozmowa z Agnieszką 
Wolską o akcji "Zerwijmy Łańcuchy", 
oraz rozmowa z Magdaleną 
Garczarczyk o giełdzie przetworów 

 

Ocena jakościowa 

 

Dzień emisji Pora emisji Prowadzący Gość, funkcja, tematy 
02.10.2017 09:20:25 Joanna Divina Goście:  

Anna Dyndul, Fundacja Głos dla Życia 
Tematy: 
Kampania rodzicielska „Gdy rodzicielstwo jest 
wyzwaniem” 

02.10.2017 10:21:34 Joanna Divina Goście: 
Anna Kochnowicz, organizatorka akcji 
 Tematy:  
Czy potrafisz pomóc swojemu dziecku w stanie 
zagrożenia życia 

03.10.2017 09:21:02 Joanna Divina Goście: 
Karolina Osińska, dietetyk 
Tematy: 
Zdrowe odżywianie 

03.10.2017 10:20:18 Joanna Divina Goście: 
Piotr Dzieduszyński, kolekcjoner żywych kamieni 
Tematy: 
Kolekcjonerstwo specyficznych roślin z Afryki  

04.10.2017 09:20:04 Joanna Divina Goście:  
Anna Diler, trener kreowania wizerunku 
Tematy:  
Dobre maniery w biznesie. 

04.10.2017 10:20:45 Joanna Divina Goście:  
Joanna Chlebowska-Kasztelan, Jerzy Wolniewicz, 
członkowie grupy nieformalnej „Razem w 
działaniu” 
Tematy:  
Przygotowywany spektakl grupy z udziałem 
pensjonariuszy zakładu w Bobińskach 

05.10.2017 09:17:58 Joanna Divina Goście:  
Agnieszka Wolska, lekarz weterynarii, Fundacja 
Bahazi 
Tematy:  
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Zbliżająca się edycja akcji „Zerwijmy łańcuchy”, 
pomoc w uwalnianiu psów łańcuchowych 

05.10.2017 10:20:05 Joanna Divina Goście:  
Magdalena Garczarczyk, Kolektyw Kąpielisko 
Tematy:  
Giełda przetworów 

06.10.2017 09:22:26 Joanna Divina Goście:  
Tamuna Kiladze, Adam Krasicki, Roman 
Trzęsimich, Obornicki Ośrodek Kultury 
Tematy:  
Obornickie Spotkanie Kultur 

06.10.2017 11:20:50 Joanna Divina Goście:  
Katarzyna Klaczyńska, Jolanta Pietruszka, 
Fundacja Złotowianka 
Tematy:  
Race Running jako forma rekreacji dla osób 
niepełnosprawnych 

 

 

Poniedziałek, 2 października 2017, godz. 9 

 

a)      Liczba tematów Jeden temat główny, kilka aspektów. 

b)      Różnorodność 
Tematyka nie zróżnicowana, ogniskuje się wokół promocji 
rodzicielstwa. 

c)      Wyważenie 
Poprawnie zachowane proporcje w ramach podtematów. 

d)      Dobór uczestników 
Dobór odpowiedni. Gościem jest ekspert w omawianej dziedzinie. 

e)      Prezentacja Sposób przedstawienia gościa neutralny.  

f)       Proporcja 

Prowadząca zadaje dobrze przygotowane pytania. Wypowiedzi 
gościa z zachowaniem proporcji czasowych.  

g)  Moderowanie 
Prowadząca moderuje poprawnie, kontroluje przebieg i tempo 
rozmowy. Nie używa słów i zwrotów nacechowanych.  

h)      Błędy prowadzącego 
Prowadząca nie przerywa nadmiernie rozmówcy, wtrącając jedynie 
niekiedy krótkie dopowiedzenia.  

i)        Poprawność językowa Prowadząca używa poprawnej polszczyzny. 

j)        Kompozycja 
Audycja przebiega w dobrym tempie. Na koniec audycji prowadząca 
nie zapowiada kolejnego jej wydania. 

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

93,33% 

Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Poniedziałek, 2 października 2017, godz. 10 

 

a)      Liczba tematów Jeden temat główny, kilka aspektów. 

b)      Różnorodność 
Tematyka nie zróżnicowana, ogniskuje się wokół umiejętności 
niesienia pomocy dzieciom w sytuacji zagrożenia. 

c)      Wyważenie 
Poprawnie zachowane proporcje aspektów w ramach tematu. 

d)      Dobór uczestników 
Dobór odpowiedni. Gościem jest ekspert w omawianej dziedzinie, 
organizatorka akcji. 

e)      Prezentacja Sposób przedstawienia gościa neutralny.  

f)       Proporcja 

Prowadząca zadaje dobrze przygotowane pytania. Wypowiedzi 
gościa z zachowaniem proporcji czasowych.  

g)  Moderowanie 
Prowadząca moderuje poprawnie, kontroluje przebieg i tempo 
rozmowy. Nie używa słów i zwrotów nacechowanych.  

h)      Błędy prowadzącego 
Prowadząca nie przerywa nadmiernie rozmówcy, wtrącając jedynie 
niekiedy krótkie dopowiedzenia.  

i)        Poprawność językowa Prowadząca używa poprawnej polszczyzny. 

j)        Kompozycja 
Audycja przebiega w dobrym tempie. Na koniec audycji prowadząca 
nie zapowiada kolejnego jej wydania. 

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

l) Współczynnik WOI 

93,33% 

Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Wtorek, 3 października 2017, godz. 9 

 

a)      Liczba tematów Jeden temat główny, kilka aspektów. 

b)      Różnorodność 
Tematyka nie zróżnicowana, ogniskuje się wokół zdrowego 
odżywiania. 

c)      Wyważenie 
Poprawnie zachowane proporcje aspektów w ramach tematu. 
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d)      Dobór uczestników 
Dobór odpowiedni. Gościem jest ekspert w omawianej dziedzinie, 
dietetyczka. 

e)      Prezentacja Sposób przedstawienia gościa neutralny.  

f)       Proporcja 

Prowadząca zadaje dobrze przygotowane pytania. Wypowiedzi 
gościa z zachowaniem proporcji czasowych.  

g)  Moderowanie 
Prowadząca moderuje poprawnie, kontroluje przebieg i tempo 
rozmowy. Nie używa słów i zwrotów nacechowanych.  

h)      Błędy prowadzącego 
Prowadząca nie przerywa nadmiernie rozmówcy, wtrącając jedynie 
niekiedy krótkie dopowiedzenia.  

i)        Poprawność językowa Prowadząca używa poprawnej polszczyzny. 

j)        Kompozycja 
Audycja przebiega w dobrym tempie. Na koniec audycji prowadząca 
nie zapowiada kolejnego jej wydania. 

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

l) Współczynnik WOI 

93,33% 

Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Wtorek, 3 października 2017, godz. 10 

 

a)      Liczba tematów Jeden temat główny, kilka aspektów. 

b)      Różnorodność 
Tematyka nie zróżnicowana, ogniskuje się wokół specyficznej formy 
pasji kolekcjonerskiej. 

c)      Wyważenie 
Poprawnie zachowane proporcje aspektów w ramach tematu. 

d)      Dobór uczestników 
Dobór odpowiedni. Gościem jest ekspert w omawianej dziedzinie, 
kolekcjoner z pasją. 

e)      Prezentacja Sposób przedstawienia gościa neutralny.  

f)       Proporcja 

Prowadząca zadaje dobrze przygotowane pytania. Wypowiedzi 
gościa z zachowaniem proporcji czasowych.  

g)  Moderowanie 
Prowadząca moderuje poprawnie, kontroluje przebieg i tempo 
rozmowy. Nie używa słów i zwrotów nacechowanych.  

h)      Błędy prowadzącego 
Prowadząca nie przerywa nadmiernie rozmówcy, wtrącając jedynie 
niekiedy krótkie dopowiedzenia.  

i)        Poprawność językowa Prowadząca używa poprawnej polszczyzny. 
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j)        Kompozycja 
Audycja przebiega w dobrym tempie. Na koniec audycji prowadząca 
nie zapowiada kolejnego jej wydania. 

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

l) Współczynnik WOI 

93,33% 

Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Środa, 4 października 2017, godz. 9 

 

a)      Liczba tematów Jeden temat główny, kilka aspektów. 

b)      Różnorodność 
Tematyka nie zróżnicowana, ogniskuje się wokół specyficznej formy 
pasji kolekcjonerskiej. 

c)      Wyważenie 
Poprawnie zachowane proporcje aspektów w ramach tematu. 

d)      Dobór uczestników 
Dobór odpowiedni. Gościem jest ekspert w omawianej dziedzinie, 
kolekcjoner z pasją. 

e)      Prezentacja Sposób przedstawienia gościa neutralny.  

f)       Proporcja 

Prowadząca zadaje dobrze przygotowane pytania. Wypowiedzi 
gościa z zachowaniem proporcji czasowych.  

g)  Moderowanie 
Prowadząca moderuje poprawnie, kontroluje przebieg i tempo 
rozmowy. Nie używa słów i zwrotów nacechowanych.  

h)      Błędy prowadzącego 
Prowadząca nie przerywa nadmiernie rozmówcy, wtrącając jedynie 
niekiedy krótkie dopowiedzenia.  

i)        Poprawność językowa Prowadząca używa poprawnej polszczyzny. 

j)        Kompozycja 
Audycja przebiega w dobrym tempie. Na koniec audycji prowadząca 
nie zapowiada kolejnego jej wydania. 

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

l) Współczynnik WOI 

93,33% 

Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Środa, 4 października 2017, godz. 10 

 

a)      Liczba tematów Jeden temat główny, kilka aspektów. 
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b)      Różnorodność 
Tematyka nie zróżnicowana, ogniskuje się wokół nietypowego 
spektaklu teatralnego w zakładzie opieki leczniczej. 

c)      Wyważenie 
Poprawnie zachowane proporcje aspektów w ramach tematu. 

d)      Dobór uczestników 
Dobór odpowiedni. Gośćmi są autorzy projektu spektaklu. 

e)      Prezentacja Sposób przedstawienia gości neutralny.  

f)       Proporcja 

Prowadząca zadaje dobrze przygotowane pytania. Wypowiedzi 
gości z zachowaniem proporcji czasowych.  

g)  Moderowanie 
Prowadząca moderuje poprawnie, z wyczuciem kontroluje przebieg 
i tempo rozmowy. Nie używa słów i zwrotów nacechowanych.  

h)      Błędy prowadzącego 
Prowadząca nie przerywa nadmiernie rozmówcom, wtrącając 
jedynie niekiedy krótkie dopowiedzenia.  

i)        Poprawność językowa Prowadząca używa poprawnej polszczyzny. 

j)        Kompozycja 
Audycja przebiega w dobrym tempie. Na koniec audycji prowadząca 
nie zapowiada kolejnego jej wydania. 

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

l) Współczynnik WOI 

90,00% 

Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Czwartek, 5 października 2017, godz. 9 

 

a)      Liczba tematów Jeden temat główny, kilka aspektów. 

b)      Różnorodność 
Tematyka nie zróżnicowana, ogniskuje się wokół akcji uwalniania 
psów od łańcuchów. 

c)      Wyważenie 
Poprawnie zachowane proporcje aspektów w ramach tematu. 

d)      Dobór uczestników 
Dobór odpowiedni. Gościem jest lekarka weterynarii, organizatorka 
akcji. 

e)      Prezentacja Sposób przedstawienia gościa neutralny.  

f)       Proporcja 

Prowadząca zadaje dobrze przygotowane pytania. Wypowiedzi 
gościa z zachowaniem proporcji czasowych.  

g)  Moderowanie 
Prowadząca moderuje poprawnie, kontroluje przebieg i tempo 
rozmowy. Nie używa słów i zwrotów nacechowanych.  
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h)      Błędy prowadzącego 
Prowadząca nie przerywa nadmiernie rozmówcy, wtrącając jedynie 
niekiedy krótkie dopowiedzenia.  

i)        Poprawność językowa Prowadząca używa poprawnej polszczyzny. 

j)        Kompozycja 
Audycja przebiega w dobrym tempie. Na koniec audycji prowadząca 
nie zapowiada kolejnego jej wydania. 

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

l) Współczynnik WOI 

90,00% 

Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

Czwartek, 5 października 2017, godz. 10 

 

a)      Liczba tematów Jeden temat główny, kilka aspektów. 

b)      Różnorodność 
Tematyka nie zróżnicowana, ogniskuje się wokół giełdy 
przetworów. 

c)      Wyważenie 
Poprawnie zachowane proporcje aspektów w ramach tematu. 

d)      Dobór uczestników 
Dobór odpowiedni. Gościem jest organizatorka giełdy. 

e)      Prezentacja Sposób przedstawienia gościa neutralny.  

f)       Proporcja 

Prowadząca zadaje dobrze przygotowane pytania. Wypowiedzi 
gościa z zachowaniem proporcji czasowych.  

g)  Moderowanie 
Prowadząca moderuje poprawnie, kontroluje przebieg i tempo 
rozmowy. Nie używa słów i zwrotów nacechowanych.  

h)      Błędy prowadzącego 
Prowadząca nie przerywa nadmiernie rozmówcy, wtrącając jedynie 
niekiedy krótkie dopowiedzenia.  

i)        Poprawność językowa Prowadząca używa poprawnej polszczyzny. 

j)        Kompozycja 
Audycja przebiega w dobrym tempie. Na koniec audycji prowadząca 
nie zapowiada kolejnego jej wydania. 

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

l) Współczynnik WOI 

93,33% 

Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Piątek, 6 października 2017, godz. 9 
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a)      Liczba tematów Jeden temat główny, kilka aspektów. 

b)      Różnorodność 
Tematyka nie zróżnicowana, ogniskuje się wokół spotkań 
międzykulturowych. 

c)      Wyważenie 
Poprawnie zachowane proporcje aspektów w ramach tematu. 

d)      Dobór uczestników 
Dobór odpowiedni. Gośćmi są przedstawiciele ośrodka 
organizującego Spotkanie Kultur. 

e)      Prezentacja Sposób przedstawienia gości neutralny.  

f)       Proporcja 

Prowadząca zadaje dobrze przygotowane pytania. Wypowiedzi 
gości z zachowaniem proporcji czasowych.  

g)  Moderowanie 
Prowadząca moderuje poprawnie, kontroluje przebieg i tempo 
rozmowy. Nie używa słów i zwrotów nacechowanych.  

h)      Błędy prowadzącego 
Prowadząca nie przerywa rozmówcom, wtrącając jedynie niekiedy 
krótkie dopowiedzenia.  

i)        Poprawność językowa Prowadząca używa poprawnej polszczyzny. 

j)        Kompozycja 
Audycja przebiega w dobrym tempie. Na koniec audycji prowadząca 
nie zapowiada kolejnego jej wydania. 

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

l) Współczynnik WOI 

93,33% 

Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Piątek, 6 października 2017, godz. 11 

 

a)      Liczba tematów Jeden temat główny, kilka aspektów. 

b)      Różnorodność 
Tematyka nie zróżnicowana, ogniskuje się wokół rekreacji osób 
niepełnosprawnych. 

c)      Wyważenie 
Poprawnie zachowane proporcje aspektów w ramach tematu. 

d)      Dobór uczestników 
Dobór odpowiedni. Gośćmi są przedstawiciele ośrodka rehabilitacji 
dzieci niepełnosprawnych. 

e)      Prezentacja Sposób przedstawienia gości neutralny.  

f)       Proporcja 

Prowadząca zadaje dobrze przygotowane pytania. Wypowiedzi 
gości z zachowaniem proporcji czasowych.  
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g)  Moderowanie 
Prowadząca moderuje poprawnie, kontroluje przebieg i tempo 
rozmowy. Nie używa słów i zwrotów nacechowanych.  

h)      Błędy prowadzącego 
Prowadząca nie przerywa rozmówcom, wtrącając jedynie niekiedy 
krótkie dopowiedzenia.  

i)        Poprawność językowa Prowadząca używa poprawnej polszczyzny. 

j)        Kompozycja 
Audycja przebiega w dobrym tempie. Na koniec audycji prowadząca 
nie zapowiada kolejnego jej wydania. 

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

l) Współczynnik WOI 

93,33% 

Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Tropem odkrywców 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

08.10.2017: 16:05:01 

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

Średni czas trwania wydania: 
00:55:00 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:29:31 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:55:00 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:29:31 

Łączny czas trwania treści 
regionalnych danej audycji w 
tygodniu; 

00:29:31 

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 zgodna z planem 
programowym, tematyką, 
częstotliwością, czasem trwania i 
porą 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. Tematy poruszane to 
miedzy innymi Pałac w Wąsowie i 
zamontowanie 10 tonowej szpicy, 
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Pałac w Biedrusku i pomnik 
powstania wielkopolskiego, akcja 
'Zapal Znicz Pamięci', festiwal 
akordeonu. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Garda 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

02.10.2017 18:16:25 

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

Średni czas trwania wydania: 
00:07:41 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:07:41 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:07:41 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:07:41 

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 zgodna z projektowaną 
tematyką i częstotliwością. 
Niezgodna z czasem trwania  i porą 
emisji. W  planie programowym 
średni czas trwania 00:30:00. Pora 
emisji - 17:00-18:00. 

Krótka charakterystyka audycji: 
opis zawartości i forma realizacji 

Program dotyczący polskiego 
przemysłu zbrojeniowego i tematyki 
obronnościowej. Zaproszeni do 
studia goście analizują najnowsze 
możliwości militarne i kierunki 
rozwoju. Magazyn z elementami 
dyskusji. Magazyn o 
bezpieczeństwie w Wielkopolsce. 
Prowadzi Wojciech Sikorski. 
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Tytuł/nazwa audycji; Zdarzyło się dziś 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

02.10.2017 06:16:36, 
03.10.2017 06:17:44 
04.10.2017 06:16:18 
05.10.2017 06:15:07 
06.10.2017 06:15:14 

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

Średni czas trwania wydania: 
0:04:30 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 0:02:10 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
0:22:30 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 0:10:48 

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 zgodna z projektowaną 
tematyką, czasem trwania i porą 
emisji. Niezgodna z częstotliwością.  
W  planie programowym 
częstotliwość 10/tydz. 

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. 
Przegląd wydarzeń historycznych z 
kraju i ze świata z danego dnia np. 
nadanie praw miejskich miastu 
Żerków. Zawsze na koniec kalendarz 
muzyczny. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Kotonotatnik 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

02.10.2017 08:39:02 
03.10.2017 08:41:50 
04.10.2017 08:40:20 
05.10.2017 08:40:03 
06.10.2017 08:39:51 
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Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 
warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
0:03:39 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 0:03:39 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
0:18:14 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 0:18:14 

Łączny czas trwania treści 
regionalnych 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 zgodna z planem 
programowym, tematyką, 
częstotliwością, czasem trwania i 
porą emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: 
opis zawartości i forma realizacji 

Zestaw informacji hostorycznych, 
opartych na prasie minionego 
okresu oraz opinie o aktualnych 
wydarzeniach z życia społecznego i 
kulturalnego Poznania. Felieton 
Wiesława Kota z okazji światowego 
dniu habitatu. 

 

Tytuł/nazwa audycji; Zapiski na parapecie 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

02.10.2017 17:39:36 
03.10.2017 17:39:35 
04.10.2017 17:40:45 
05.10.2017 17:40:04 

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

Średni czas trwania wydania: 
0:05:35 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 0:03:39 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:22:18 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 0:10:52 

Łączny czas trwania treści 
regionalnych danej audycji w 
tygodniu; 

 

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 

Cykl popołudniowych felietonów: od 
poniedziałku do czwartku. Felietony 
Wiesława Kota na temat bieżących 
regionalnych spraw. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Zapowiedź tematu/tematów 
dnia 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

02.10.2017: 06:49:37, 08:52:04 
03.10.2017 06:49:33, 08:49:55 
04.10.2017 06:55:07, 08:40:20 
05.10.2017 06:54:54, 08:40:03 
06.10.2017 06:56:21,08:54:03 

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

Średni czas trwania wydania: 
0:01:19 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 0:01:19 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
0:13:12 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 0:13:12 

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 najważniejszych 
tematów, które danego dnia będą 
poruszane na antenie Radia Poznań. 
Flash. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Wielkopolski ring 
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Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

05.10.2017  19:17:00 

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

Średni czas trwania wydania: 
0:38:13 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 0:38:13 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
0:38:13 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 0:38:13 

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 

 

 

 

Podsumowanie kategorii: PUBLICYSTYKA 

 

Łączny czas trwania audycji 
publicystycznych w badaniej 
próbie tygodniowej 

15:58:42 

Udział procentowy w badanej 
próbie 

10% 

Udział warstwy słownej W kategorii: 100% 
W tygodniu: 10% 

 

 

KULTURA 
 

(bez muzyki rozrywkowej stanowiącej oprawę audycji - zakwalifikować ją 
do rozrywki; wykazać wyłącznie muzykę stanowiącą integralną część 
audycji słowno-muzycznych) 
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a) Audycje prezentujące dzieła i popularyzujące wiedzę o kulturze i sztuce 
regionu 

 

Tytuł/nazwa audycji; Kot wieczorową porą 
 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

03.10.2017:22:05:21 
08.10.2017:17:04:36 

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

Średni czas trwania wydania: 
0:55:02 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 0:46:15 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
1:50:04 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 1:32:30 

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 zgodna z projektowaną 
tematyką, czasem trwania. 
Niezgodna z częstotliwością i porą 
emisji.  W  planie programowym 
częstotliwość 1/tydz. Pora emisji 
22:00-23:00 

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 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Niedziela na Głównym 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

08.10.2017:11:05:35 

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

Średni czas trwania wydania: 
00:44:42 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:24:03 
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Łączny czas trwania w tygodniu, w 
tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:44:42 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:24:03 

Łączny czas trwania treści 
regionalnych danej audycji w 
tygodniu; 

00:10:50 

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 zgodna z planem 
programowym, tematyką, 
częstotliwością, czasem trwania i 
porą emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: 
opis zawartości i forma realizacji 

Audycja prezentująca najważniejsze 
wydarzenia kulturalne, wzbogacona 
rozmowami z zaproszonymi gośćmi. 
Magazyn z elementami dyskusji. 
kulturalna. rozmowy o kulturze i 
sztuce. tematy: PGA - spotkanie 
fanów gier video; gość: Michał 
Szymański, wystawa w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Lesznie, 
książka 'Księża Kresowi'. 

 

 

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; 

02.10.2017  11:30:51, 
14:40:47,17:21:29 
03.10.2017  11:41:18, 14:34:15, 
17:16:20 
05.10.2017 11:36:10, 14:50:06, 
17:27:01 
06.10.2017 10:32:39, 14:51:43, 
17:24:03 
07.10.2017 07:39:41 
08.10.2017 11:50:11 
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Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 
warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
0:02:12 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 0:02:12 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
0:30:44 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 0:30:44 

Łączny czas trwania treści 
regionalnych danej audycji w 
tygodniu; 

0:10:57 

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 zgodna z projektowaną 
tematyką, czasem trwania i porą 
emisji. Niezgodna z częstotliwością.  
W  planie programowym 
częstotliwość 18/tydz. 

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. 
Audycja promująca różne 
wydarzenia pod patronatem Radia 
Poznań, w tym wejściu o 
Wędrownym Zakładzie Kultury - 
projekt dla uczniów i seniorów. 

 

 

 c) Audycje popularyzujące twórców regionalnych  

 

Tytuł/nazwa audycji; Piosenka ładnie napisana 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

08.10.2017: 15:06:57 

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

Średni czas trwania wydania: 
00:53:04 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:25:50 
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Łączny czas trwania w tygodniu, w 
tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:53:04 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:25:50 

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 zgodna z projektowaną 
tematyką, czasem trwania i porą 
emisji. Niezgodna z częstotliwością. 
W  planie programowym 
częstotliwość 2/tydz. 

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. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Otwarta scena 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

07.10.2017: 20:04:00 

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

Średni czas trwania 
wydania00:56:01 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:25:40 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:56:01 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:25:40 

Łączny czas trwania treści 
regionalnych danej audycji w 
tygodniu; 

00:25:40 

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 zgodna z projektowaną 
tematyką, czasem trwania, 
częstotliwością. Niezgodna z porą 
emisji. W  planie programowym pora 
emisji 15:00-16:00 
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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. kulturalna; Wielkopolska 
Kuźnia Dźwięków - otwarta scena. 
Prezentowana muzyka zespołów z 
Wielkopolski. 

 

 

 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; 

02.10.2017  18:46:14 
03.10.2017 18:45:22 
04.10.2017 18:45:44 
05.10.2017 18:45:37 
06.10.2017 18:45:05 
 

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

Średni czas trwania wydania: 
0:06:48 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 0:06:48 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
0:33:58 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 0:33:58 

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 zgodna z planem 
programowym, tematyką, 
częstotliwością, czasem trwania i 
porą emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: 
opis zawartości i forma realizacji 

Audycja dla dzieci z adaptacjami 
klasyki literatury. Powieść czytana w 
odcinkach. Czyta Justyna 
Siepietowska - Poradnik dla 
smoków. W Pątek kulturalna: 
czytanie bajki dla dzieci przez 
Justynę Siepietowską: 'Wio! 
Leokadio' 

 

g) Proza i poezja czytana na antenie 

 

Tytuł/nazwa audycji; Weź wiersz i… 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

02.10.2017: 13:55:39 
03.10.2017 13:53:13 
04.10.2017 13:55:20 
05.10.2017 13:54:40 
06.10.2017 13:54:23 

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

Średni czas trwania wydania 
0:01:52 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 0:01:52 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
0:09:20 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 0:09:20 

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 zgodna z projektowaną 
tematyką,  z czasem trwania, 
częstotliwością. Niezgodna z porą 
emisji. W  planie pora emisji -9:00-
10:00. 

Krótka charakterystyka audycji: 
opis zawartości i forma realizacji 

Audycja, w której interpretowana 
jest klasyczna polska poezja. 
Również słuchacze mają okazję do 
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zaprezentowania swojej poetyckiej 
twórczości. Odczytanie wiersza 
Jolanty Stelmasik - "Głód" . W 
piątek kulturalna. recytacja 
wybranego wiersza Anny Zygmunt 
'La chanson//Kantyczka'. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Tytuł tygodnia 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

02.10.2017 14:15:17 
03.10.2017  14:14:34 
04.10.2017 14:16:01 
05.10.2017 14:15:22 
06.10.2017 14:15:13 

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

Średni czas trwania wydania: 
0:06:49 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 0:06:49 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
0:34:06 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 0:34:06 

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 zgodna z planem 
programowym, tematyką, 
częstotliwością, czasem trwania i 
porą emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: 
opis zawartości i forma realizacji 

W audycji prezentowane są nowości 
książkowe z kraju i ze świata. 
Audycja kulturalna, w której 
odczytywane sa powieści w 
odcinkach. Paweł Wółczyński czyta 
fragment  książki Aleksandra 
Przybylskiego - "Abisynia" 

 

 

h) Radiowy reportaż artystyczny  
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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; 

02.10.2017 23:04:55 
03.10.2017  00:06:31, 23:04:06 
04.10.2017 00:05:32, 23:05:48 
05.10.2017 00:07:28, 23:06:12 
06.10.2017  00:10:13,  
 

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

Średni czas trwania wydania: 
1:08:40 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 0:18:55 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
9:09:17 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 2:31:23 

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 zgodna z planem 
programowym, tematyką, 
częstotliwością, czasem trwania i 
porą 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. Janina Kurczewska 
opowiada o historii muzyki 
klasycznej. W piątek muzyka min 
muzyka Jana Sebastaiana Bacha. 
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Tytuł/nazwa audycji; Koncert 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

07.10.2017 14:06:12 

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

Średni czas trwania wydania: 
00:50:01 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 0:01:11 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:50:01 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 0::01:11 

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 

Krótka charakterystyka audycji: 
opis zawartości i forma realizacji 

Zapis koncertów polskich 
wykonawców i zespołów 
muzycznych. muzyczna; koncert 
Rod Steward. 

 

 

j) Prezentacja wykonań utworów muzyki klasycznej i współczesnej  

 

Tytuł/nazwa audycji; Klasyka poranna 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

08.10.2017: 06:00:34 

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

Średni czas trwania wydania: 
1:52:37 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 0:16:24 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
1:52:37 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 0:16:24 

Łączny czas trwania treści 
regionalnych danej audycji w 

0:06:16 
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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 zgodna z planem 
programowym, tematyką, 
częstotliwością, czasem trwania i 
porą emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: 
opis zawartości i forma realizacji 

Utwory muzyki klasycznej, 
połączone z komentarzami 
prowadzących. Audycja muzyczna z 
elementami dyskusji. 
kulturalna/muzyczna; 
zaprezentowano twórczość Roby 
Lakatos 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Muzyczne Radio Poznań 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

07.10.2018 16:10:12 

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

Średni czas trwania wydania: 
01:43:39 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:31:05 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
01:43:39 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:31:05 

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, która ma na celu 
zaprezentowanie różnorodnych 
gatunków muzycznych: od 
klasycznych i powszechnie znanych 
otworów po nowe, pionierskie 
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kompozycje. Audycja muzyczna; 
płyta tygodnia, piosenka dnia, 
archiwum piosenki. przedstawienie 
dorobku znanych artystów takich 
jak: Blondie, The National. Prowadził 
Ryszard Gloger. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Lubię jazz 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

08.10.2017 14:06:28 

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

Średni czas trwania wydania: 
00:53:33 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:06:45 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:53:33 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:06:45 

Łączny czas trwania treści 
regionalnych danej audycji w 
tygodniu; 

00:02:30 

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 zgodna z planem 
programowym, tematyką, 
częstotliwością, czasem trwania i 
porą 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. Audycja muzyczna 
Łukasza Kurzawskiego.  

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Planeta country 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

08.10.2017 09:09:53 
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Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 
warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
1:31:28 
Średni czas trwania warstwy 
słownej 0:36:45 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
1:31:28 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 0:36:45 

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 zgodna z planem 
programowym, tematyką, 
częstotliwością, czasem trwania i 
porą 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 Poznań. Audycja prowadzona 
przez Pawła Bączkowskiego z 
udziałem słuchaczy poprzez media 
społecznościowe. Muzyka country. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Radio Satysfakcja 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

07.10.201710:07:22 

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

Średni czas trwania wydania: 
1:41:02 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 0:27:19 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
1:41:02 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 0:27:19 

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 zgodna z planem 
programowym, tematyką, 
częstotliwością, czasem trwania i 
porą 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. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Hotel złamanych serc 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

07.10.2017: 12:06:44 
 

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

Średni czas trwania wydania: 
00:51:20 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:11:47 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:51:20 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:11:47 

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 zgodna z planem 
programowym, tematyką, 
częstotliwością, czasem trwania i 
porą emisji. 

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 
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Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

07.10.2017 18:04:29 

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

Średni czas trwania wydania 
1:43:48 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 0:03:03 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
1:43:48 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 0:03:03 

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 zgodna z planem 
programowym, tematyką, 
częstotliwością, czasem trwania i 
porą 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 prowadzona przez 
Emila Króla. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Melodramat 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

02.10.2017 20:03:15 

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

Średni czas trwania wydania: 
1:53:30 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 0:26:50 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
1:53:30 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 0:26:50 

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 

Magazyn prowadzony przez 
Tomasza Budzyńskiego, w którym 
zostają przedstawione mało znane, 
tzw. alternatywne utwory muzyczne. 

 

 

k) Audycje ułatwiające odbiór dzieł kultury i sztuki  

 

Tytuł/nazwa audycji; Spotkania z kulturą 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

08.10.2017: 13:06:32 

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

Średni czas trwania wydania: 
00:53:30 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:44:24 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:53:30 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:44:24 

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 zgodna z projektowaną 
tematyką, czasem trwania i porą 
emisji. Niezgodna z częstotliwością. 
W  planie programowym 
częstotliwość 2/tydz. 

Krótka charakterystyka audycji: 
opis zawartości i forma realizacji 

Program podejmujący ogólną 
tematykę kulturalną. Tematy 
ujmowane są w szerszym kontekście 
społecznym, historycznym. Zawiera 
elementy regionalne, goście; 
Bogusław Latawiec i prof. Edward 
Balcerzan. temat: życie, biografia 
Edwarda Balcerzana 
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Tytuł/nazwa audycji; Historia hitu 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

02.10.2017  13:40:52 

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

Średni czas trwania wydania: 
00:05:51 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:02:31 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:05:51 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:02:31 

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 nieobecna w planie 
programowym 

Krótka charakterystyka audycji: 
opis zawartości i forma realizacji 

Kulisy powstania najważniejszych 
piosenek w przemyśle muzycznym. 
Audycja o tematyce muzycznej. 
Piotr Maciejewski opowiada historię 
przebojów, w tym odcinku o 
piosence Willego Nelsona. 

 

 

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.) 
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W badanej próbie nie zostały nadane audycje tej podkategorii 

 

Inne audycje dotyczące kultury 

 

Tytuł/nazwa audycji; Klasyka humoru 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

07.10.2017 13:07:40 

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

Średni czas trwania wydania: 
00:52:22 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:03:18 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:52:22 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:03:18 

Łączny czas trwania treści 
regionalnych danej audycji w 
tygodniu; 

00:01:02 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

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

 
Audycja zgodna z planem 
programowym, tematyką, 
częstotliwością, czasem trwania i 
porą emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: 
opis zawartości i forma realizacji 

Program słowno-muzyczny, 
prezentujący klasykę polskiego 
kabaretu. kulturalno-rozrywkowa; 
finał 'Zostań Gwiazdą Kabaretu' w 
Teatrze Muzycznym. Wspominanie 
Bohdana Smolenia - jego skecze i 
gagi. Koncert: "Bo co sie robi dla 
kraju", Zespół Kameralny Szkoły 
Chóralnej. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Klasyka na bis 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

08.10.2017  20:04:05 
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Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 
warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
01:52:13 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:45:07 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
01:52:13 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:45:07 

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 

 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Bartek Wrona o poranku 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

07.10.2017 06:06:28 
 

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

Średni czas trwania wydania: 
00:53:33 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:01:38 

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

Łączny czas trwania w tygodniu 
00:53:33 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:01:38 

Łączny czas trwania treści 
regionalnych danej audycji w 
tygodniu; 

00:00:00 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:19:41 

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 



197 
 

Krótka charakterystyka audycji: 
opis zawartości i forma realizacji 

Audycja Bartka Wrony. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Krzywo i nie na temat 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

05.10.2017 20:04:48 
 

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

Średni czas trwania wydania: 
1:50:10 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 0:15:28 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
1:50:10 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 0:15:28 

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”. 

 

Tytuł/nazwa audycji; Kurs muzyki 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

05.10.2017 20:02:26 
 

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

Średni czas trwania wydania: 
1:55:22 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 0:19:19 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
1:55:22 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 0:19:19 

Łączny czas trwania treści 
regionalnych danej audycji w 
tygodniu; 

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

00:00:00 

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

Audycja nieobecna w planie 
programowym 

Krótka charakterystyka audycji: 
opis zawartości i forma realizacji 

Audycja muzyczna, w której 
prezentowane są najnowsze trendy 
w utworach, przede wszystkim z 
gatunku elektro. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Pół na pół 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

05.10.2017 20:04:15 

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

Średni czas trwania wydania: 
1:37:48 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 0:15:28 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
1:37:48 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 0:15:28 

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”. Prowadzi Jerzy 
Piasny. 

 

 

Podsumowanie kategorii: KULTURA 
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Łączny czas trwania audycji 
kulturalnych w badaniej próbie 
tygodniowej 

36:08:09 

Udział procentowy w badanej 
próbie 

22% 

Udział warstwy słownej W tygodniu: 7% 
 

 

EDUKACJA 
 

 (bez muzyki rozrywkowej stanowiącej oprawę audycji - zakwalifikować ją 
do rozrywki; wykazać wyłącznie muzykę stanowiącą integralną część 
audycji słowno-muzycznych) 

  

a) Audycje popularnonaukowe dotyczące różnych dziedzin nauki i techniki, 
w tym omawiające nowe technologie 

 

Tytuł/nazwa audycji; Trzecie milenium 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

05.10.2017 22:13:20 

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

Średni czas trwania wydania: 
00:39:21 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:32:38 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:39:21 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:32:38 

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 zgodna z planem 
programowym, tematyką, 
częstotliwością, czasem trwania i 
porą emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: 
opis zawartości i forma realizacji 

Audycja ma na celu pokazywanie i 
promowanie polskiej myśli 
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technologicznej. Na temat innowacji 
wypowiadają się zaproszeni do 
studia goście. Prowadzi Wojciech 
Chmielewski i rozmawia z 
zaproszonymi gośćmi, naukowcami. 

 

 

b) Reportaże i inne formy audycji dotyczące historii regionu  

 

Tytuł/nazwa audycji; Historia jakiej nie znacie 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

04.10.2017 22:07:08 

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

Średni czas trwania wydania: 
00:52:52 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:35:16 

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

Łączny czas trwania w tygodniu 
00:52:52 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:35:16 

Łączny czas trwania treści 
regionalnych danej audycji w 
tygodniu; 

00:35:16 

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 zgodna z planem 
programowym, tematyką, 
częstotliwością, czasem trwania i 
porą 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. 
Prowadzi Piotr Świątkowski; 
rozmowa z ekspertem. 

 

 

c) Audycje popularnonaukowe i poradnicze upowszechniające wiedzę o 
języku polskim 
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Tytuł/nazwa audycji; Słowo o słowie 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

02.10.17 11:44:40 
03.10.17 11:46:28 
04.10.17 11:44:19 
05.10.17 11:45:59 
06.10.17 11:44:52 

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

Średni czas trwania wydania: 
00:02:51 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:02:51 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:14:13 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:14:13 

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, która ma na celu 
wyjaśnienie zawiłości codziennego 
języka polskiego. Audycja 
edukacyjna. Prof. Jerzy Bralczyk 
odpowiada na pytania zawarte w 
listach słuchaczy dotyczące 
zagwostek językowych. W piątek o 
poprawności formy żeńskiej słowa 
'jeździec'. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Słownik gwarowy 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

02.10.2017 18:37:40 
04.10.2017 18:36:20 
06.10.2017 18:36:11 
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Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 
warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
0:00:45 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 0:00:45 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
0:02:14 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 0:02:14 

Łączny czas trwania treści 
regionalnych danej audycji w 
tygodniu; 

0:01:27 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

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

Audycja zgodna z projektowaną 
tematyką, czasem trwania i porą 
emisji. Niezgodna z częstotliwością. 
W  planie programowym 
częstotliwość 5/tydz. 

Krótka charakterystyka audycji: 
opis zawartości i forma realizacji 

Program, w którym prowadzący 
popularyzuje gwarę wielkopolską. 
Audycja edukacyjna. Jacek Hołasik 
tłumaczy znaczenie regionalnych 
słów gwarowych. W piątek o 
znaczeniu gwarowego słowa 'skiba'. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Spotkanie z gwarą(brak audycji) 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

 

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

 

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

 

Łączny czas trwania treści 
regionalnych danej audycji w 
tygodniu; 

 

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 

Program, który popularyzuje gwarę 
wielkopolską. 

 

 

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 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

02.10.2017  09:39:16 
03.10.2017 09:40:33 
04.10.2017 09:40:31 
05.10.2017 09:40:33 
06.10.2017  09:39:17 

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

Średni czas trwania wydania: 
0:02:33 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 0:02:33 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
0:12:45 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 0:12:45 

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 zgodna z planem 
programowym, tematyką, 
częstotliwością, czasem trwania i 
porą emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: 
opis zawartości i forma realizacji 

Audycja, w której przybliżana jest 
słuchaczom profilaktyka 
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najpowszechniejszych obecnie 
chorób. Do studia zapraszani są 
eksperci – lekarze różnych 
specjalności. Audycja popularno-
naukowa. W poniedziałek Lukrecja 
Dżaga opowiada o diecie bez 
mięsnej i diecie wege. We wtorek; 
stamotolog opowiada co ma wpływ 
na stan uzębienia W środę kiedy 
wybrać się pierwszy raz do dentysty 
opowiada stomatolog. W czwartek 
Konrad Kaczmarek odpowiada na 
pytanie dlaczego kobiety mają 
problem z zębami po ciąży. W piątek 
Paulina Kurniczak, stylistka. temat: 
jak pielęgnować włosy 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Sygnały świata 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

08.10.2017 08:25:59 

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

Średni czas trwania wydania: 
00:09:24 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:09:24 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:09:24 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:09:24 

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 zgodna z projektowaną 
tematyką, czasem trwania i porą 
emisji. Niezgodna z częstotliwością. 
W  planie programowym 
częstotliwość 2/tydz. 

Krótka charakterystyka audycji: 
opis zawartości i forma realizacji 

Program, który upowszechnia 
informacje o funkcjonowaniu osób 
niepełnosprawnych, szczególnie 
niewidomych. Audycja ma na celu 
przełamanie stereotypów. 
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Skierowana do ludzi niewidomych 
lub niedowidzących; profilaktyka, 
leczenie. Tematem był światowy 
dzień wzroku w Polsce. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Problem z głowy 
Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

08.10.2017: 22:04:03 

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

Średni czas trwania wydania: 
1:51:29 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 1:34:46 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
1:51:29 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 1:34:46 

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 zgodna z planem 
programowym, tematyką, 
częstotliwością, czasem trwania i 
porą 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. Goście: Piotr Domański, 
Przemysław Chełszczak, Henryk 
Włoszczuk. temat: 7 rocznica 
śmierci dr Danuty Dudry. 
wspomnienie lekarki. rozmowa o 
leczeniu uzależnień, a także form 
terapii. 
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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; 

07.10.2017 08:06:22 

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

Średni czas trwania wydania: 
00:43:04 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:20:56 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:43:04 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:20:56 

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 zgodna z planem 
programowym, tematyką, 
częstotliwością, czasem trwania i 
porą 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. Tematy dla dzieci; jak 
urochonić się przed chorobami, 
dlaczego chorujemy. Co to są 
bakterie i czym się różnią od 
wirusów. Porady, które pomagają 
uniknąć choroby, co zrobić gdy już 
jest się chorym. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Trendy 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

07.10.2017 09:07:29 
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Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 
warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:45:23 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:26:16 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:45:23 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:26:16 

Łączny czas trwania treści 
regionalnych danej audycji w 
tygodniu; 

00:26:16 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:00:00  

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

Audycja obecna w planie 
programowym 

Krótka charakterystyka audycji: 
opis zawartości i forma realizacji 

Program dotyczący życia 
kulturalnego młodych, który ma za 
zadanie zaktywizować młodzież 
szkół średnich i studentów. Dużo 
elementów regionalnych. 
publicystyczno-edukacyjna; goście: 
Marta Strzałko i Paweł Szkotak. 
temat: Teatr 'Biuro Podróży', idea 
powstania, cel, spektakle, projekt 
'Zapomniane Miasta', 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Zwierzęce historie 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

02.10.2017 10:49:41 
03.10.2017 10:51:33 
04.10.2017 10:51:38 
05.10.2017 10:50:36 
06.10.2017 10:48:42 

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

Średni czas trwania wydania: 
0:02:22 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 0:02:22 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
0:11:50 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 0:11:50 
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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 

Magazyn popularno-naukowy 
poświęcony tematyce zoologicznej. 
Audycja edukacyjna. Ewa 
Zgrywczyńska, dyrektor 
Poznańskiego Zoo mówi o różnych 
gatunkach zwierząt. W tym 
odcinkach o gnu, gatunku antylopa. 
W środę Remigiusz Koziński 
opowiada o czwartkach dla seniorów 
w Zoo. W czwartek Ewa 
Zgrybczyńska opowiadała o 
nosorożcu północnym. 

 

 

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; 

10.07.17 07:09:47 

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

Średni czas trwania wydania: 
00:14:51 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:08:51 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:14:51 
Łączny czas trwania warstwy 
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słownej: 00:08:51 

Łączny czas trwania treści 
regionalnych 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 obecna w planie 
programowym 

Krótka charakterystyka audycji: 
opis zawartości i forma realizacji 

Program adresowany do seniorów 
zamieszkujących Wielkopolskę. 
Elementy publicystyki mieszają się z 
edukacją i poradnictwem. Audycja 
dla seniorów. Przegląd wydarzeń dla 
seniorów oraz informację niezbędne 
dla tej grupy społecznej. 

 

 

Podsumowanie kategorii: EDUKACJA 

 

Łączny czas trwania audycji 
edukacyjnych w badaniej próbie 
tygodniowej 

5:28:22 

Udział procentowy w badanej 
próbie 

3% 

Udział warstwy słownej W tygodniu: 2% 
 

 

 

SPORT 
  

a) Audycje poświęcone aktywnemu wypoczynkowi i sportowi 
powszechnemu oraz popularyzujące sport wśród dzieci i młodzieży  
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Tytuł/nazwa audycji; W sportowym rytmie 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

08.10.2017: 18:05:53,  

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

Średni czas trwania 
wydania1:49:48 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 1:29:22 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
1:49:48 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 1:29:22 

Łączny czas trwania treści 
regionalnych danej audycji w 
tygodniu; 

1:11:46 

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 zgodna z planem 
programowym, tematyką, 
częstotliwością, czasem trwania i 
porą emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: 
opis zawartości i forma realizacji 

Audycja podsumowująca wydarzenia 
weekendu i minionego tygodnia w 
świecie sportu, z uwzględnieniem 
sportu Wielkopolskiego. 
Wzbogacona o wypowiedzi 
sportowców i ekspertów. Prowadzi 
Krzysztof Ratajczak. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Moc endorphin(brak audycji) 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

 

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

 

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

 

Łączny czas trwania treści 
regionalnych danej audycji w 
tygodniu; 

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

00:00:00 

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

Audycja obecna w planie 
programowym 

Krótka charakterystyka audycji: 
opis zawartości i forma realizacji 

Audycja, która ma na celu 
zaktywizowanie słuchaczy. Program 
słowno-muzyczny, podczas którego 
słuchacze mogą ćwiczyć razem z 
prowadzącą. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Radiowy Atlas Powiatowej 17 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

06.10.2017 10:14:54 

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

Średni czas trwania wydania: 
00:08:10 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:08:10 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:08:10 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:08:10 

Łączny czas trwania treści 
regionalnych danej audycji w 
tygodniu; 

00:08:10 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

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

Audycja nieobecna w planie 
programowym 

Krótka charakterystyka audycji: 
opis zawartości i forma realizacji 

Cykl audycji promujących aktywność 
fizyczną i turystyczną w obrębie 
powiatu poznańskiego. W piątek o 
miejscach wartych odwiedzenia, w 
których warto uprawiać sport w 
rejonie Wiekopolski: gmina Stęszew. 
gość - Włodzimierz Pińczak. temat: 
walory krajobrazowe gminy 
Stęszew. 
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b) Transmisje i relacje z wydarzeń sportowych o ważnym znaczeniu 
regionalnym, narodowym, międzynarodowym, odbywających się na 
terenie rozpowszechniania programu 

W badanej próbie nie zostały nadane audycje tej podkategorii 

 

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; 

02.10.2017 22:11:50 

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

Średni czas trwania wydania: 
00:48:10 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:05:31 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:48:10 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:05:31 

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 zgodna z planem 
programowym, tematyką, 
częstotliwością, czasem trwania i 
porą 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. 
Audycja sportowa z udziałem gości i 
słuchaczy. Prowadzi Krzysztof 
Ratajczak. 
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Tytuł/nazwa audycji; Serwis sportowy/informacje 
sportowe 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

02.10.2017 06:05:04, 07:40:29, 
19:05:20, 22:04:48, 
03.10.2017  06:05:08, 07:39:05, 
19:04:47, 22:03:27 
04.10.2017 06:04:40, 07:40:03, 
19:05:50, 22:05:14 
05.10.2017 06:05:00, 07:41:09, 
19:06:01, 22:07:02 
06.10.2017  06:04:19, 07:42:26, 
19:06:04,  
07.10.2017 06:04:28, 07:44:30, 
19:05:19, 22:02:18 
08.10.2017 07:05:00, 09:04:20 

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

Średni czas trwania wydania: 
00:03:31 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:03:31 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
1:28:34 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 1:28:34 

Łączny czas trwania treści 
regionalnych danej audycji w 
tygodniu; 

0:17:22 

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 zgodna z planem 
programowym, tematyką, 
częstotliwością, czasem trwania i 
porą emisji. 

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; 

05.10.2017 17:15:13 
 

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

Średni czas trwania wydania: 
00:08:22 
Średni czas trwania warstwy 
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słownej: 00:08:22 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:08:22 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:08:22 

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 zgodna z projektowaną 
tematyką, czasem trwania i porą 
emisji. Niezgodna z częstotliwością. 
W  planie programowym 
częstotliwość 2/tydz. 

Krótka charakterystyka audycji: 
opis zawartości i forma realizacji 

Audycja dotycząca wszystkiego, co 
związane jest z klubem sportowym 
Lech Poznań. sportowa;  ostatnie 
wyniki, relacja z treningów i 
przygotowań do kolejnego meczu 
LOTTO Ekstraklasy. Gość Maciej 
Gajos - o ostatnim meczu, o 
zawieszeniu za kartki, o formie 
drużyny. 

 

 

Podsumowanie kategorii: SPORT 

 

Łączny czas trwania audycji 
sportowych w badaniej próbie 
tygodniowej 

3:09:27 

Udział procentowy w badanej 
próbie 

2% 

Udział warstwy słownej W tygodniu: 2% 
 

ROZRYWKA 
  

Różnorodne formy twórczości rozrywkowej ze szczególnym 
uwzględnieniem wkładu artystycznego polskich twórców i wykonawców 
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Tytuł/nazwa audycji; Studio nadawczo-odbiorcze 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

02.10.2017 13:05:58 
03.10.2017 13:05:11 
04.10.2017 13:05:14 
05.10.2017 13:05:55 
06.10.2017 13:06:20 

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

Średni czas trwania wydania: 
1:25:13 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 0:27:14 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
8:36:03 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 3:16:10 

Łączny czas trwania treści 
regionalnych danej audycji w 
tygodniu; 

0 

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 

Pasmo południowe Radia Poznań to 
program o bieżącej tematyce 
krajowej i regionalnej. 
Najważniejsze wydarzenia, dyskusje 
i muzyka.  Prowadzą Ryszard 
Wejtowicz i Sławek Bajew. 

 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Wielkopolskie popołudnie 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

02.10.2017 16:05:46 
03.10.2017 16:05:45  
04.10.2017 16:05:49 
05.10.2017 16:06:55 
06.10.2017  16:06:24 
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Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 
warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
1:44:39 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 0:17:46 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
8:43:16 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 1:28:49 

Łączny czas trwania treści 
regionalnych danej audycji w 
tygodniu; 

0:10:55 

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 nieobecna w planie 
programowym 

Krótka charakterystyka audycji: 
opis zawartości i forma realizacji 

Popołudniowa audycja Radia Poznań, 
która łączy elementy publicystyki, 
informacji, edukacji i rozrywki. 
Warstwa słowna wzbogacona 
muzyką. Prowadzący Ryszard 
Wejtowicz, Jerzy Piasny i Tomasz 
Jędraszak. 

 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Lista Przebojów Radia Poznań 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

06.10.2017: 20:04:51 

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

Średni czas trwania wydania: 
1:55:11 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 0:40:56 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
1:55:11 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 0:40:56 

Łączny czas trwania treści 
regionalnych danej audycji w 
tygodniu; 

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

00:00:00 

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

Audycja zgodna z projektowaną 
tematyką,  z czasem trwania, 
częstotliwością. Niezgodna z porą 
emisji. W  planie pora emisji - 19:00 
- 22:00 

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; 

06.10.2017: 22:04:24 
07.10.2017 00:05:09 

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

Średni czas trwania wydania: 
2:49:54 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 0:42:22 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
2:49:54 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 0:42:22 

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 zgodna z planem 
programowym, tematyką, 
częstotliwością, czasem trwania i 
porą 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; 
światowa muzyka lat 80. gość: 
Maciej Gnatek-Raczykowski, 
piosenki rockowe, które tytułom 
odpowiadają piosenkom gatunku 
Italo Disco. 
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Tytuł/nazwa audycji; Noc dobrych dzwięków 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

02.10.2017  00:05:28 
03.10.2017 01:00:38 
04.10.2017 01:00:27 
05.10.2017 01:01:24 
06.10.2017 01:00:48 
07.10.2017 01:00:52 
08.10.2017 01:00:48 

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

Średni czas trwania wydania: 
4:34:01 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:00:00 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
33:58:05 
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 zgodna z planem 
programowym, tematyką, 
częstotliwością, czasem trwania i 
porą emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: 
opis zawartości i forma realizacji 

Nocna audycja Radia Poznań ze 
specjalnie dobraną muzyką. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Wieczór z Radiem Poznań 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

02.10.2017  19:12:04, 22:07:06 
03.10.2017 19:11:30 
05.10.2017  19:13:59, 22:09:13 
06:10.1-19:13:15 

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

Średni czas trwania wydania: 
0:10:39 
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: 
0:42:36 
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 nieobecna w planie 
programowym 

Krótka charakterystyka audycji: 
opis zawartości i forma realizacji 

Wieczorne pasmo Radia Poznań. 
100% muzyki. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Przedpołudnie z Radiem Poznań 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

07.10.2017 08:49:20 

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

Średni czas trwania wydania: 
0:15:23 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:00:00 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
0:15:23 
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 emisji) 

Audycja nieobecna w planie 
programowym 

Krótka charakterystyka audycji: 
opis zawartości i forma realizacji 

Przedpołudniowe pasmo Radia 
Poznań. 
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Tytuł/nazwa audycji; Poranek z Radiem Poznań 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

08.10.2017 08:04:59 

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

Średni czas trwania wydania: 
0:41:23 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:00:00 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
0:41:23 
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 emisji) 

Audycja nieobecna w planie 
programowym 

Krótka charakterystyka audycji: 
opis zawartości i forma realizacji 

Poranne pasmo Radia Poznań. 

 

Tytuł/nazwa audycji; 90 na godzinę 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

08.10.2017 08:04:59 

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

Średni czas trwania wydania: 
0:41:23 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:00:00 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
0:41:23 
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 
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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 

 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Niedziela z Radiem Poznań 
 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

08:10.2017 11:58:19 
 

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

Średni czas trwania wydania: 
0:05:56 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:00:00 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
0:05:56 
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 Poznań. 

 

 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Sobotnie popołudnie 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

05.10.2017 20:04:15 
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Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 
warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
1:37:48 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 0:15:28 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
1:37:48 
Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 0:15:28 

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”. 

 

 

Inne audycje o charakterze rozrywkowym, np. rozmaite "gale", muzyka 
oprawowa z innych kategorii, itp. 

 

Tytuł/nazwa audycji; Oprawa sportu 

Czas  01:03:05 

Tytuł/nazwa audycji; Oprawa publicystyki 

Czas; 08:06:31 

Łączny czas trwania oprawy 09:09:36 

 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Rota 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

02.10.2017:00:00:00 
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03.10.2017:00:00:00 
04.10.2017: 00:00:00 
05.10.2017:00:00:00 
06.10.2017:00:00:00 
07.10.2017:00:00:00 
08.10.2017: 00:00:00 

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

Średni czas trwania wydania: 
00:03:17 
Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:00:00 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:22:59 
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; 

00:19:41 

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 Poznań. 

 

 

Podsumowanie kategorii: ROZRYWKA 

 

Łączny czas trwania audycji 
rozrywkowych w badaniej próbie 
tygodniowej 

77:35:59 

Udział procentowy w badanej 
próbie 

46% 

Udział warstwy słownej W tygodniu: 4% 
 

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) 

2:29:01 1% 

Reklama 6:44:24 4% 

Telesprzedaż 00:00:00 00:00:00 

 

 

Szczegółowa zawartość programu – dzień powszedni (wtorek, 
2października 2017 roku) 
 

data godzina nazwa bloku lub 
audycji tytuł audycji 

2017-11-03 00:00:00 Noc Rota 
2017-11-03 00:03:15 Noc Serwis informacyjny 
2017-11-03 00:05:44 Noc Prognoza pogody 
2017-11-03 00:06:31 Noc Klasyka muzyczna 
2017-11-03 01:00:00 Noc Prognoza pogody 

2017-11-03 01:00:38 Noc Noc dobrych 
dźwięków 

2017-11-03 02:00:00 Noc Prognoza pogody 

2017-11-03 02:00:39 Noc Noc dobrych 
dźwięków 

2017-11-03 03:00:00 Noc Prognoza pogody 

2017-11-03 03:00:38 Noc Noc dobrych 
dźwięków 

2017-11-03 04:00:00 Noc Prognoza pogody 

2017-11-03 04:00:35 Noc Noc dobrych 
dźwięków 

2017-11-03 05:00:00 Poranek  Prognoza pogody 

2017-11-03 05:00:20 Poranek  Noc dobrych 
dźwięków 

2017-11-03 05:14:19 Poranek  Prognoza pogody 

2017-11-03 05:14:44 Poranek  Noc dobrych 
dźwięków 

2017-11-03 05:31:03 Poranek  Prognoza pogody 
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2017-11-03 05:31:32 Poranek  Noc dobrych 
dźwięków 

2017-11-03 05:45:05 Poranek  Prognoza pogody 

2017-11-03 05:46:06 Poranek  Noc dobrych 
dźwięków 

2017-11-03 05:54:42 Poranek  Radioranek 
2017-11-03 06:00:00 Poranek  Serwis informacyjny 
2017-11-03 06:04:51 Poranek  Prognoza pogody 
2017-11-03 06:05:08 Poranek  Serwis sportowy 
2017-11-03 06:07:11 Poranek  Radioranek 
2017-11-03 06:17:44 Poranek  Zdarzyło się dziś 
2017-11-03 06:19:38 Poranek  Radioranek 
2017-11-03 06:24:34 Poranek  Przegląd prasy 
2017-11-03 06:27:48 Poranek  Radioranek 

2017-11-03 
06:30:56 

Poranek  
Serwis informacyjny-

skrót 
2017-11-03 06:33:46 Poranek  Prognoza pogody 

2017-11-03 
06:34:05 

Poranek  
Informacje 

motoryzacyjne 
2017-11-03 06:35:34 Poranek  Radioranek 

2017-11-03 
06:40:07 

Poranek  
Gospodarskie wieści 

rolnicze 
2017-11-03 06:42:15 Poranek  Radioranek 
2017-11-03 06:49:33 Poranek  Zapowiedź programu 
2017-11-03 06:51:43 Poranek  Radioranek 
2017-11-03 06:54:47 Poranek  Reklama 
2017-11-03 06:55:44 Poranek  Radioranek 
2017-11-03 07:00:00 Poranek  Serwis informacyjny 
2017-11-03 07:03:49 Poranek  Prognoza pogody 

2017-11-03 
07:04:06 

Poranek  Informacje 
motoryzacyjne 

2017-11-03 07:05:47 Poranek  Radioranek 
2017-11-03 07:14:07 Poranek  Reklama 
2017-11-03 07:15:31 Poranek  Radioranek 
2017-11-03 07:24:07 Poranek  Reklama 
2017-11-03 07:25:09 Poranek  Radioranek 
2017-11-03 07:29:36 Poranek  Wiadomości lokalne 

2017-11-03 
07:31:54 

Poranek  Informacje 
motoryzacyjne 

2017-11-03 07:33:24 Poranek  Nasz synoptyk 
2017-11-03 07:35:43 Poranek  Radioranek 
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2017-11-03 07:39:05 Poranek  Informacje sportowe 
2017-11-03 07:43:18 Poranek  Reklama 
2017-11-03 07:44:15 Poranek  Radioranek 
2017-11-03 07:53:14 Poranek  Reklama 
2017-11-03 07:55:10 Poranek  Radioranek 
2017-11-03 08:00:00 Poranek  Serwis informacyjny 
2017-11-03 08:04:40 Poranek  Prognoza pogody 

2017-11-03 
08:05:00 

Poranek  
Informacje 

motoryzacyjne 
2017-11-03 08:06:47 Poranek  Radioranek 
2017-11-03 08:13:30 Poranek  Reklama 
2017-11-03 08:15:30 Poranek  Kluczowy temat 
2017-11-03 08:24:48 Poranek  Reklama 
2017-11-03 08:26:34 Poranek  Radioranek 

2017-11-03 
08:30:00 

Poranek  Informacje 
motoryzacyjne 

2017-11-03 08:31:34 Poranek  Radioranek 
2017-11-03 08:40:44 Poranek  Reklama 
2017-11-03 08:41:50 Poranek  Kotonotatnik 
2017-11-03 08:45:32 Poranek  Radioranek 

2017-11-03 08:49:55 Poranek  Zapowiedź tematów 
dnia 

2017-11-03 08:51:33 Poranek  Radioranek 
2017-11-03 08:54:28 Poranek  Reklama 
2017-11-03 08:56:50 Poranek  Radioranek 
2017-11-03 09:00:00 Poranek  Serwis informacyjny 
2017-11-03 09:04:08 Poranek  Prognoza pogody 

2017-11-03 
09:04:31 

Poranek  
Informacje 

motoryzacyjne 
2017-11-03 09:05:51 Poranek  Mała czarna 
2017-11-03 09:13:37 Poranek  Reklama 
2017-11-03 09:15:00 Poranek  Mała czarna 

2017-11-03 
09:21:02 

Poranek  
Rozmowy przy małej 

czarnej 
2017-11-03 09:28:43 Poranek  Mała czarna 
2017-11-03 09:32:14 Poranek  Autopromocja 
2017-11-03 09:32:34 Poranek  Reklama 
2017-11-03 09:33:36 Poranek  Mała czarna 
2017-11-03 09:40:33 Poranek  Uśmiech na zdrowie 
2017-11-03 09:43:21 Poranek  Mała czarna 
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2017-11-03 09:51:07 Poranek  Wydarzenia 
kulturalne 

2017-11-03 09:56:09 Poranek  Autopromocja 
2017-11-03 09:56:29 Poranek  Reklama 
2017-11-03 09:59:16 Poranek  Mała czarna 
2017-11-03 10:00:00 Poranek  Serwis informacyjny 
2017-11-03 10:04:32 Poranek  Prognoza pogody 

2017-11-03 
10:04:51 

Poranek  
Informacje 

motoryzacyjne 
2017-11-03 10:06:29 Poranek  Mała czarna 
2017-11-03 10:18:04 Poranek  Reklama 

2017-11-03 
10:20:16 

Poranek  Rozmowy przy małej 
czarnej 

2017-11-03 10:28:41 Poranek  Mała czarna 
2017-11-03 10:33:59 Poranek  Autopromocja 
2017-11-03 10:34:29 Poranek  Reklama 
2017-11-03 10:35:22 Poranek  Mała czarna 
2017-11-03 10:51:33 Poranek  Zwierzęce historie 
2017-11-03 10:54:02 Poranek  Reklama 
2017-11-03 10:55:46 Poranek  Mała czarna 

2017-11-03 
11:00:00 

Dzień z Radiem 
Poznań  

Serwis informacyjny 

2017-11-03 11:04:01 
Dzień z Radiem 

Poznań  
Prognoza pogody 

2017-11-03 
11:04:18 

Dzień z Radiem 
Poznań  

Informacje 
motoryzacyjne 

2017-11-03 11:06:03 
Dzień z Radiem 

Poznań  Mała czarna 

2017-11-03 
11:09:42 

Dzień z Radiem 
Poznań  

Mała czarna 

2017-11-03 11:15:09 
Dzień z Radiem 

Poznań  Autopromocja 

2017-11-03 
11:15:51 

Dzień z Radiem 
Poznań  Reklama 

2017-11-03 11:17:33 
Dzień z Radiem 

Poznań  Mała czarna 

2017-11-03 
11:21:48 

Dzień z Radiem 
Poznań  

Rozmowa przy małej 
czarnej 

2017-11-03 11:30:20 
Dzień z Radiem 

Poznań  Mała czarna 

2017-11-03 
11:36:28 

Dzień z Radiem 
Poznań  Reaklama 
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2017-11-03 11:37:15 
Dzień z Radiem 

Poznań  Mała czarna 

2017-11-03 11:41:18 
Dzień z Radiem 

Poznań  
Pod naszym 
patronatem 

2017-11-03 
11:43:14 

Dzień z Radiem 
Poznań  Mała czarna 

2017-11-03 11:46:28 
Dzień z Radiem 

Poznań  Słowo o słowie 

2017-11-03 
11:48:58 

Dzień z Radiem 
Poznań  Mała czarna 

2017-11-03 11:53:30 
Dzień z Radiem 

Poznań  Reklama 

2017-11-03 11:48:58 
Dzień z Radiem 

Poznań  Mała czarna 

2017-11-03 
12:00:00 

Dzień z Radiem 
Poznań  Serwis informacyjny 

2017-11-03 12:04:17 
Dzień z Radiem 

Poznań  Prognoza pogody 

2017-11-03 
12:04:32 

Dzień z Radiem 
Poznań  

Informacje 
motoryzacyjne 

2017-11-03 
12:05:52 

Dzień z Radiem 
Poznań  W środku dnia 

2017-11-03 12:09:30 
Dzień z Radiem 

Poznań  Autopromocja 

2017-11-03 12:09:47 
Dzień z Radiem 

Poznań  Reklama 

2017-11-03 
12:11:34 

Dzień z Radiem 
Poznań  W środku dnia 

2017-11-03 12:15:13 
Dzień z Radiem 

Poznań  W środku dnia 

2017-11-03 
12:54:22 

Dzień z Radiem 
Poznań  Autopromocja 

2017-11-03 12:54:52 
Dzień z Radiem 

Poznań  Reklama 

2017-11-03 12:55:43 
Dzień z Radiem 

Poznań  W środku dnia 
2017-11-03 13:00:00 Popołudnie Serwis informacyjny 
2017-11-03 13:03:36 Popołudnie Prognoza pogody 

2017-11-03 
13:03:57 

Popołudnie 
Informacje 

motoryzacyjne 

2017-11-03 
13:05:11 

Popołudnie Studio nadawczo-
odbiorcze 

2017-11-03 13:13:35 Popołudnie Reklama 
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2017-11-03 
13:14:59 

Popołudnie Studio nadawczo-
odbiorcze 

2017-11-03 13:15:57 Popołudnie Reportaż 

2017-11-03 
13:28:57 

Popołudnie Studio nadawczo-
odbiorcze 

2017-11-03 13:32:45 Popołudnie Autopromocja 

2017-11-03 
13:33:01 

Popołudnie Studio nadawczo-
odbiorcze 

2017-11-03 13:36:48 Popołudnie Studio Retro 

2017-11-03 
13:40:55 

Popołudnie Studio nadawczo-
odbiorcze 

2017-11-03 13:45:47 Popołudnie Autopromocja 
2017-11-03 13:46:30 Popołudnie Reklama 
2017-11-03 13:47:33 Popołudnie Gość pogramu 
2017-11-03 13:53:13 Popołudnie Weź wiersz i ... 

2017-11-03 
13:55:20 

Popołudnie Studio nadawczo-
odbiorcze 

2017-11-03 14:00:00 Popołudnie Serwis informacyjny 
2017-11-03 14:03:58 Popołudnie Prognoza pogody 

2017-11-03 
14:04:19 

Popołudnie Informacje 
motoryzacyjne 

2017-11-03 
14:05:11 

Popołudnie Studio nadawczo-
odbiorcze 

2017-11-03 14:09:21 Popołudnie Reklama 

2017-11-03 
14:11:04 

Popołudnie Studio nadawczo-
odbiorcze 

2017-11-03 14:14:34 Popołudnie Tytuł tygodnia 

2017-11-03 
14:20:25 

Popołudnie Studio nadawczo-
odbiorcze 

2017-11-03 14:34:15 Popołudnie Pod naszym 
patronatem 

2017-11-03 
14:36:14 

Popołudnie Studio nadawczo-
odbiorcze 

2017-11-03 14:41:55 Popołudnie Autopromocja 

2017-11-03 
14:42:25 

Popołudnie Studio nadawczo-
odbiorcze 

2017-11-03 14:50:05 Popołudnie Reklama 

2017-11-03 
14:52:21 

Popołudnie Studio nadawczo-
odbiorcze 

2017-11-03 15:00:00 Popołudnie Serwis informacyjny 
2017-11-03 15:03:50 Popołudnie Prognoza pogody 
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2017-11-03 
15:04:04 

Popołudnie 
Informacje 

motoryzacyjne 

2017-11-03 
15:05:10 

Popołudnie Studio nadawczo-
odbiorcze 

2017-11-03 15:14:56 Popołudnie Reklama 

2017-11-03 
15:17:34 

Popołudnie Studio nadawczo-
odbiorcze 

2017-11-03 15:20:36 Popołudnie Kowalski na 5 minut 
2017-11-03 15:24:54 Popołudnie Reklama 
2017-11-03 15:26:35 Popołudnie Muzyka 
2017-11-03 15:29:57 Popołudnie Wiadomości lokalne 
2017-11-03 15:32:16 Popołudnie Prognoza pogody 

2017-11-03 
15:32:31 

Popołudnie 
Informacje 

motoryzacyjne 

2017-11-03 
15:34:19 

Popołudnie Studio nadawczo-
odbiorcze 

2017-11-03 15:42:40 Popołudnie Kampania społeczna 
2017-11-03 15:44:07 Popołudnie Reklama 

2017-11-03 
15:45:10 

Popołudnie Studio nadawczo-
odbiorcze 

2017-11-03 15:45:52 Popołudnie Wejście reporterskie 
2017-11-03 15:49:42 Popołudnie Reklama 

2017-11-03 
15:51:44 

Popołudnie Studio nadawczo-
odbiorcze 

2017-11-03 16:00:00 Popołudnie Serwis informacyjny 
2017-11-03 16:04:11 Popołudnie Prognoza pogody 

2017-11-03 
16:04:27 

Popołudnie Informacje 
motoryzacyjne 

2017-11-03 
16:05:45 

Popołudnie Wielkopolskie 
popołudnie 

2017-11-03 
16:10:09 

Popołudnie Wielkopolskie 
popołudnie 

2017-11-03 16:12:34 Popołudnie Materiał reporterski 

2017-11-03 
16:15:20 

Popołudnie Wielkopolskie 
popołudnie 

2017-11-03 16:21:24 Popołudnie Materiał reporterski 

2017-11-03 
16:23:56 

Popołudnie Wielkopolskie 
popołudnie 

2017-11-03 16:28:17 Popołudnie Autopromocja 
2017-11-03 16:28:36 Popołudnie Reklama 
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2017-11-03 
16:29:58 

Popołudnie 
Informacje 

motoryzacyjne 
2017-11-03 16:31:30 Popołudnie Nasz synoptyk 

2017-11-03 
16:33:20 

Popołudnie Wielkopolskie 
popołudnie 

2017-11-03 16:36:35 Popołudnie Materiał reporterski 

2017-11-03 
16:39:22 

Popołudnie Wielkopolskie 
popołudnie 

2017-11-03 16:40:14 Popołudnie Autopromocja 
2017-11-03 16:40:31 Popołudnie Reklama 

2017-11-03 
16:42:56 

Popołudnie Wielkopolskie 
popołudnie 

2017-11-03 16:46:52 Popołudnie Materiał reporterski 

2017-11-03 
16:49:19 

Popołudnie Wielkopolskie 
popołudnie 

2017-11-03 16:52:30 Popołudnie Reklama 

2017-11-03 
16:54:58 

Popołudnie Wielkopolskie 
popołudnie 

2017-11-03 17:00:00 Popołudnie Serwis informacyjny 
2017-11-03 17:03:55 Popołudnie Prognoza pogody 

2017-11-03 
17:04:17 

Popołudnie 
Informacje 

motoryzacyjne 

2017-11-03 
17:05:28 

Popołudnie Wielkopolskie 
popołudnie 

2017-11-03 17:10:26 Popołudnie Reklama 

2017-11-03 
17:12:14 

Popołudnie Wielkopolskie 
popołudnie 

2017-11-03 17:16:20 Popołudnie Pod naszym 
patronatem 

2017-11-03 
17:18:22 

Popołudnie Wielkopolskie 
popołudnie 

2017-11-03 17:27:27 Popołudnie Reklama 

2017-11-03 
17:28:34 

Popołudnie Wielkopolskie 
popołudnie 

2017-11-03 
17:30:55 

Popołudnie 
Informacje 

motoryzacyjne 

2017-11-03 
17:32:17 

Popołudnie Wielkopolskie 
popołudnie 

2017-11-03 17:39:35 Popołudnie Zapiski na parapecie 

2017-11-03 
17:44:25 

Popołudnie Wielkopolskie 
popołudnie 
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2017-11-03 
17:48:19 

Popołudnie Gospodarskie wieści 
rolnicze 

2017-11-03 
17:50:38 

Popołudnie Wielkopolskie 
popołudnie 

2017-11-03 18:00:00 Popołudnie Serwis informacyjny 
2017-11-03 18:03:41 Popołudnie Prognoza pogody 

2017-11-03 
18:03:59 

Popołudnie 
Informacje 

motoryzacyjne 

2017-11-03 
18:04:56 

Popołudnie Wielkopolskie 
popołudnie 

2017-11-03 
18:08:02 

Popołudnie Wielkopolskie 
popołudnie 

2017-11-03 18:11:49 Popołudnie Autopromocja 
2017-11-03 18:12:18 Popołudnie Reklama 

2017-11-03 
18:13:10 

Popołudnie Wielkopolskie 
popołudnie 

2017-11-03 
18:17:14 

Popołudnie Wielkopolskie 
popołudnie 

2017-11-03 18:30:38 Popołudnie Wiadomości lokalne 
2017-11-03 18:32:57 Popołudnie Prognoza pogody 

2017-11-03 
18:33:09 

Popołudnie Wielkopolskie 
popołudnie 

2017-11-03 18:37:10 Popołudnie Konkurs gwarowy 

2017-11-03 
18:37:34 

Popołudnie Wielkopolskie 
popołudnie 

2017-11-03 18:45:22 Popołudnie Za siedmioma 
górami... 

2017-11-03 18:53:08 Popołudnie Autopromocja 
2017-11-03 18:53:51 Popołudnie Reklama 

2017-11-03 
18:54:33 

Popołudnie Wielkopolskie 
popołudnie 

2017-11-03 19:00:00 Wieczór Serwis informacyjny 
2017-11-03 19:03:40 Wieczór Prognoza pogody 

2017-11-03 
19:03:55 

Wieczór 
Informacje 

motoryzacyjne 
2017-11-03 19:04:47 Wieczór Informacje sportowe 
2017-11-03 19:10:43 Wieczór Reklama 
2017-11-03 19:11:30 Wieczór Wieczór 
2017-11-03 19:15:04 Wieczór Ekonomizer 
2017-11-03 19:52:49 Wieczór Reklama 
2017-11-03 19:54:02 Wieczór Wieczór 
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2017-11-03 20:00:00 Wieczór Serwis informacyjny 
2017-11-03 20:02:08 Wieczór Prognoza pogody 
2017-11-03 20:02:24 Wieczór Kurs muzyki 
2017-11-03 21:00:00 Wieczór Serwis informacyjny 
2017-11-03 21:01:10 Wieczór Prognoza pogody 
2017-11-03 21:01:25 Wieczór Autopromocja 
2017-11-03 21:02:12 Wieczór Kurs muzyki 
2017-11-03 22:00:00 Wieczór Serwis informacyjny 
2017-11-03 22:03:11 Wieczór Prognoza pogody 
2017-11-03 22:03:27 Wieczór Informacje sportowe 
2017-11-03 22:05:21 Wieczór Kot wieczorową porą 
2017-11-03 23:00:00 Wieczór Serwis informacyjny 
2017-11-03 23:03:48 Wieczór Prognoza pogody 
2017-11-03 23:04:06 Wieczór Klasyka muzyczna 

 

Szczegółowa zawartość programu – dzień weekendowy (niedziela, 
8października 2017 roku) 
 

data godzina nazwa bloku lub 
audycji tytuł audycji 

2017-10-
08 00:00:00 Noc Rota 

2017-10-
08 00:03:16 Noc Serwis informacyjny 

2017-10-
08 00:05:17 Noc Prognoza pogody 

2017-10-
08 00:05:44 Noc 90 na godzinę 

2017-10-
08 01:00:00 Noc Prognoza pogody 

2017-10-
08 01:00:37 Noc Noc dobrych dźwięków 

2017-10-
08 02:00:00 Noc Prognoza pogody 

2017-10-
08 02:00:38 Noc Noc dobrych dźwięków 

2017-10-
08 03:00:00 Noc Prognoza pogody 

2017-10-
08 03:00:38 Noc Noc dobrych dźwięków 

2017-10-
08 04:00:00 Noc Prognoza pogody 
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2017-10-
08 04:00:38 Noc Noc dobrych dźwięków 

2017-10-
08 05:00:00 Noc Prognoza pogody 

2017-10-
08 05:00:37 Noc Noc dobrych dźwięków 

2017-10-
08 06:00:00 Poranek Prognoza pogody 

2017-10-
08 06:00:34 Poranek Klasyka poranna 

2017-10-
08 07:00:00 Poranek Serwis informacyjny 

2017-10-
08 07:04:37 Poranek Prognoza pogody 

2017-10-
08 07:05:00 Poranek Serwis sportowy 

2017-10-
08 07:06:53 Poranek Klasyka poranna 

2017-10-
08 08:00:00 Poranek Serwis informacyjny 

2017-10-
08 08:04:36 Poranek Prognoza pogody 

2017-10-
08 08:04:59 Poranek Poranek 

2017-10-
08 08:25:59 Poranek Sygnały świata 

2017-10-
08 08:44:56 Poranek Niedzielne spotkanie z Jackiem 

Hałasikiem 
2017-10-

08 09:00:00 Poranek Serwis informacyjny 

2017-10-
08 09:04:00 Poranek Prognoza pogody 

2017-10-
08 09:04:20 Poranek Serwis sportowy 

2017-10-
08 09:09:18 Poranek Autopromocja 

2017-10-
08 09:09:56 Poranek Reklama 

2017-10-
08 09:09:53 Poranek Planeta country 

2017-10-
08 09:57:37 Poranek Autopromocja 

2017-10-
08 09:57:54 Poranek Reklama 

2017-10-
08 10:00:00 Poranek Serwis informacyjny 

2017-10- 10:04:02 Poranek Prognoza pogody 
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08 
2017-10-

08 10:04:34 Poranek Relacja 'Radio na twoich oczach' 
2017-10-

08 10:08:27 Poranek Reklama 
2017-10-

08 10:09:28 Poranek Planeta country 
2017-10-

08 10:53:48 Poranek Relacja 'Radio na twoich oczach' 
2017-10-

08 10:57:29 Poranek Reklama 
2017-10-

08 10:58:27 Poranek Poranek 
2017-10-

08 11:00:00 Niedziela z Radiem 
Poznań  Serwis informacyjny 

2017-10-
08 11:04:46 Niedziela z Radiem 

Poznań  Prognoza pogody 

2017-10-
08 11:05:10 

Niedziela z Radiem 
Poznań  Autopromocja 

2017-10-
08 11:05:35 

Niedziela z Radiem 
Poznań  Niedziela na Głównym 

2017-10-
08 11:50:11 

Niedziela z Radiem 
Poznań  Pod naszym patronatem 

2017-10-
08 11:52:43 

Niedziela z Radiem 
Poznań  Relacja 'Radio na twoich oczach' 

2017-10-
08 11:56:36 

Niedziela z Radiem 
Poznań  Reklama 

2017-10-
08 11:57:56 

Niedziela z Radiem 
Poznań  Autopromocja 

2017-10-
08 11:58:19 

Niedziela z Radiem 
Poznań  Niedziela z Radiem Poznań 

2017-10-
08 12:00:00 Niedziela z Radiem 

Poznań  Serwis informacyjny 

2017-10-
08 12:04:54 Niedziela z Radiem 

Poznań  Prognoza pogody 

2017-10-
08 12:05:23 

Niedziela z Radiem 
Poznań  Relacja 'Radio na twoich oczach' 

2017-10-
08 12:08:26 

Niedziela z Radiem 
Poznań  Reklama 

2017-10-
08 12:08:52 

Niedziela z Radiem 
Poznań  Między niebem a ziemią 

2017-10-
08 12:55:22 

Niedziela z Radiem 
Poznań  Autopromocja 

2017-10-
08 12:56:03 

Niedziela z Radiem 
Poznań  Reklama 
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2017-10-
08 12:56:57 

Niedziela z Radiem 
Poznań  Niedziela z Radiem Poznań 

2017-10-
08 13:00:00 Popołudnie Serwis informacyjny 

2017-10-
08 13:04:22 Popołudnie Prognoza pogody 

2017-10-
08 13:04:51 Popołudnie Reklama 

2017-10-
08 13:06:32 Popołudnie Spotkania z kulturą 

2017-10-
08 13:57:01 Popołudnie Popołudnie 

2017-10-
08 14:00:00 Popołudnie Serwis informacyjny 

2017-10-
08 14:05:05 Popołudnie Prognoza pogody 

2017-10-
08 14:05:33 Popołudnie Reklama 

2017-10-
08 14:06:28 Popołudnie Lubię jazz 

2017-10-
08 15:00:00 Popołudnie Serwis informacyjny 

2017-10-
08 15:04:35 Popołudnie Prognoza pogody 

2017-10-
08 15:05:03 Popołudnie Autopromocja 

2017-10-
08 15:05:23 Popołudnie Reklama 

2017-10-
08 15:06:57 Popołudnie Piosenka ładnie napisana 

2017-10-
08 16:00:00 Popołudnie Serwis informacyjny 

2017-10-
08 16:04:16 Popołudnie Prognoza pogody 

2017-10-
08 16:04:42 Popołudnie Autopromocja 

2017-10-
08 16:05:01 Popołudnie Tropem odkrywców 

2017-10-
08 17:00:00 Popołudnie Serwis informacyjny 

2017-10-
08 17:04:06 Popołudnie Prognoza pogody 

2017-10-
08 17:04:36 Popołudnie Kot wieczorową porą 

2017-10-
08 18:00:00 Popołudnie Serwis informacyjny 
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2017-10-
08 18:05:05 Popołudnie Prognoza pogody 

2017-10-
08 18:05:30 Popołudnie Autopromocja 

2017-10-
08 18:05:53 Popołudnie W sportowym rytmie 

2017-10-
08 19:00:00 Wieczór Serwis informacyjny 

2017-10-
08 19:04:02 Wieczór Prognoza pogody 

2017-10-
08 19:04:23 Wieczór W sportowym rytmie 

2017-10-
08 20:00:00 Wieczór Serwis informacyjny 

2017-10-
08 20:03:40 Wieczór Prognoza pogody 

2017-10-
08 20:04:05 Wieczór Klasyka na bis 

2017-10-
08 21:00:00 Wieczór Serwis informacyjny 

2017-10-
08 21:03:21 Wieczór Prognoza pogody 

2017-10-
08 21:03:45 Wieczór Klasyka na bis 

2017-10-
08 22:00:00 Wieczór Serwis informacyjny 

2017-10-
08 22:03:41 Wieczór Prognoza pogody 

2017-10-
08 22:04:03 Wieczór Problem z głowy 

2017-10-
02 23:00:00 Wieczór Serwis informacyjny 

2017-10-
02 23:04:10 Wieczór Prognoza pogody 

2017-10-
02 23:04:31 Wieczór Problem z głowy 

 

 

C. Opisowa ocena realizacji planów programowych na 
2017 rok 
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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”), „Studio nadawczo-odbiorcze” (w planie „Pasmo 

popołudniowe”), „Godzina koncertowa” (w planie „Poznań koncertowo”), 

„Słowo o słowie” (w planie „Język na zakręcie”), „Klasyka poranna” (w 

planie „Poranek klasyczny”),„Magazyn Kolejorz” (w planie „Radio 

Kolejorz”), „Noc w Radiu Poznań” (w planie „Noc dobrych dźwięków”). 

Jedną z najważniejszych zmian w programie jest utrzymanie skrótów 

serwisów informacyjnych, co jest zaletą programu. W wyniku korekt i 

aktualizacji programu w programie pojawiły się też inne niezaplanowane 

pozycje.  

Udział czasów audycji w poszczególnych kategoriach w większości 

przypadków odbiega od wielkości zaplanowanych:  

Informacja 11% przy zaplanowanych 16% 

Publicystyka 10% przy zaplanowanych 12% 

Kultura 23% przy zaplanowanych 23% 
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Edukacja 3% przy zaplanowanych 6% 

Sport 2% przy zaplanowanych 3% 

Rozrywka 46% przy zaplanowanych 36%. 

Autopromocja wraz z ogłoszeniami nadawcy zajęły 1% czasu antenowego, 

wynik równy planowanemu 1% udziału w programie.  

Wykonany udział czasu reklamowego to 4%, przy zaplanowanych 3%. 

Odstępstwa od zaplanowanych wielkości udziału poszczególnych kategorii 

są zbyt duże. W badanej próbie przeważają audycje z kategorii Rozrywka, 

kosztem dużego ubytku zawartości informacyjno-publicystycznej oraz 

edukacyjnej.  

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 obrębie którego 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: 

 

Kwadrans starszaka– czas trwania audycji w tygodniu: 00:14:51 

Program adresowany do seniorów zamieszkujących Wielkopolskę. 

Elementy publicystyki mieszają się z edukacją i poradnictwem. Audycja 

dla seniorów. Przegląd wydarzeń dla seniorów oraz informację niezbędne 

dla tej grupy społecznej. Temat audycji spełniał założenia kategorii.  

Za chlebem  

Sygnały świata– czas trwania audycji w tygodniu: 00:09:24 
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Program, który upowszechnia informacje o funkcjonowaniu osób 

niepełnosprawnych, szczególnie niewidomych. Audycja ma na celu 

przełamanie stereotypów. Skierowana do ludzi niewidomych lub 

niedowidzących; profilaktyka, leczenie. Tematem był światowy dzień 

wzroku w Polsce, zatem wpisywał się w preferowaną kategorię. 

Problem z głowy– czas trwania audycji w tygodniu: 0:47:23 

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. 

Goście: Piotr Domański, Przemysław Chełszczak, Henryk Włoszczuk. 

temat: 7 rocznica śmierci dr Danuty Dudry. wspomnienie lekarki. 

rozmowa o leczeniu uzależnień, a także form terapii. 

Kluczowy temat – czas trwania audycji w tygodniu: 0:50:13 

Rozmowy o najważniejszym obecnie temacie w Wielkopolsce. Dyskusję 

wzbogacają zaproszeni do studia goście. Dyskusja. Łukasz Kazimierczak 

rozmawia z posłem PSL Krzysztofem Paszykiem, o jego powołaniu na 

członka komisji ds. Amber Gold i refomie sądownictwa. Temat rozmowy 

nie wpisuje się w preferowaną kategorię.  

Debata obywatelska  

Reportaż (publicystyka)– czas trwania audycji w tygodniu: 

0:37:18 

Materiały o aktualnych, ważnych i trudnych tematach regionalnych. W 

poniedziałek reportaż Moniki Malec z Radia Lublin pt. "Zwierzęta duszy nie 

mają". We wtorek reportaż o dokumencie czechosławockiego poety. W 

środę reportaż opowiada o Adamie Wolaku, blacharniku; tytuł: Fachowiec. 

Tematy wpisują się w preferowaną kategorię. 

W środku dnia– czas trwania audycji w tygodniu: 0:30:10 

Audycja, w której prowadzone są dyskusje na najważniejsze bieżące 

tematy, głównie z regionu wielkopolskiego. Słuchacze, łącząc się ze 

studiem Radia Poznań, mają okazję wyrazić swoje zdanie w dyskusji. 

Dyskusja. Audycja Ryszarda Wojtowicza, w której rozmawia z gośćmi np. 
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o szczepionkach. W środę o zakazie handlu w niedzielę. Nie wszystkie 

tematy audycji wpisują się w preferowaną tematykę kategorii.  

Między niebem a ziemią– czas trwania audycji w tygodniu: 

00:46:36 

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. 

religijna; gość - Grzegorz Kucharczyk. Temat; Proces Beatyfikacyjny Marii 

Wojniczak, 500. rocznica Reformacji. 

 

 

Przekreślone nazwy audycji oznaczają, że nie pojawiły się one w 

programie analizowanego tygodnia. 

 

Łączny czas audycji preferowanych „służące kształtowaniu postaw 

tolerancji, przeciwdziałające dyskryminacji i wykluczeniu „ w 

tygodniu :3:55:55 

Deklarowany czas w planie programowym: 4:38:00 

Założenia planu programowego nie pokryły się z rzeczywistym czasem 

trwania treści tej kategorii. Podczas badanego tygodnia wyemitowano 

tylko 6 z 9 audycji preferowanych. 

 

Podsumowanie kategorii: 

Audycje z tej kategorii, poprzez prezentowane treści, kształtowały 

postawy tolerancji i przeciwdziałały wszelkiego rodzaju dyskryminacjom. 

„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. 
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Zagadnień związanych z chrześcijaństwem dotyczyła audycja „Między 

niebem a ziemią”. 

 

 

2) Audycje prezentujące rozwój oraz polityczne, społeczne i 

gospodarcze przemiany Polski po 1989 roku: 

 

Wywiad z chuliganem– czas trwania audycji w tygodniu:00:40:13 

Rozmowy z ludźmi niesztampowymi, których charakteryzuje bunt 

przeciwko przeszłej lub obecnej sytuacji politycznej. Prowadzący Piotr 

Misiewicz rozmawia z Andrzejem Kołakowskim. 

Reportaż (publicystyka)– czas trwania audycji w tygodniu:0:17:10 

Materiały o aktualnych, ważnych i trudnych tematach regionalnych. W 

poniedziałek reportaż Moniki Malec z Radia Lublin pt. "Zwierzęta duszy nie mają". 

We wtorek reportaż o dokumencie czechosławockiego poety. W środę reportaż 

opowiada o Adamie Wolaku, blacharniku; tytuł: Fachowiec. Tematy wpisują się w 

preferowaną kategorię. 

W środku dnia– czas trwania audycji w tygodniu: 00:10:02 

Audycja, w której prowadzone są dyskusje na najważniejsze bieżące 

tematy, głównie z regionu wielkopolskiego. Słuchacze, łącząc się ze 

studiem Radia Poznań, mają okazję wyrazić swoje zdanie w dyskusji. 

Dyskusja. Audycja Ryszarda Wojtowicza, w której rozmawia z gośćmi np. 

o szczepionkach. W środę o zakazie handlu w niedzielę. 

Poznań-Europa 

Historia, jakiej nie znacie– czas trwania audycji w 

tygodniu:00:35:16 

Gorąca czołówka Audycja o mało znanych kartach historii Polski i 

Wielkopolski. Na antenie odbywa się dyskusja z ekspertami i słuchaczami. 

Audycja edukacyjna z elementami dyskusji. Prowadzi Piotr Świątkowski; 

rozmowa z ekspertem. 

Kluczowy temat– czas trwania audycji w tygodniu: 0:07:13 
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Rozmowy o najważniejszym obecnie temacie w Wielkopolsce. Dyskusję 

wzbogacają zaproszeni do studia goście. Dyskusja. Łukasz Kazimierczak 

rozmawia z posłem PSL Krzysztofem Paszykiem, o jego powołaniu na 

członka komisji ds. Amber Gold i refomie sądownictwa. Temat rozmowy 

wpisuje się w preferowaną kategorię. 

Spotkania z kulturą– czas trwania audycji w tygodniu: 00:44:24 

Program podejmujący ogólną tematykę kulturalną. Tematy ujmowane są 

w szerszym kontekście społecznym, historycznym. Zawiera elementy 

regionalne, goście; Bogusław Latawiec i prof. Edward Balcerzan. temat: 

życie, biografia Edwarda Balcerzana. Tematy audycji posują się w 

preferowaną kategorię.  

Niedziela na Głównym– czas trwania audycji w tygodniu: 00:14:03 

Audycja prezentująca najważniejsze wydarzenia kulturalne, wzbogacona 

rozmowami z zaproszonymi gośćmi. Magazyn z elementami dyskusji. 

kulturalna. rozmowy o kulturze i sztuce. tematy: PGA - spotkanie fanów 

gier video; gość: Michał Szymański, wystawa w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej w Lesznie, książka 'Księża Kresowi'. Audycja spełnia wymogi 

kategorii.   

Piosenka ładnie napisana– czas trwania audycji w 

tygodniu:00:15:50 

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. Temat audycji spełniał wymagania kategorii.  

Kalejdoskop wielkopolski 

Radioranek– czas trwania audycji w tygodniu:00:05:48 

Poranne pasmo Radia Poznań. Słuchacze dowiedzą się, co zdarzyło się 

poprzedniego dnia, ale też wysłuchają, co będzie miało miejsce niebawem. 

Audycja ma różnorodną Audycja prowadzona przez Franciszka Walerycha. 

Bardzo krótki czas poświęcony tematyce z preferowanej kategorii.  

Przekreślone nazwy audycji oznaczają, że nie pojawiły się one w 

programie analizowanego tygodnia. 
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Łączny czas audycji preferowanych „prezentujące rozwój oraz 

polityczne, społeczne i gospodarcze przemiany Polski po 1989 

roku” w tygodniu :3:09:59 

Deklarowany czas w planie programowym: 4:29:00 

Założenia planu programowego nie pokryły się z rzeczywistym czasem 

trwania treści tej kategorii. Podczas badanego tygodnia wyemitowano 9 z 

12 audycji preferowanych. 

 

Podsumowanie kategorii: 

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”. 

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. 

Pozostałe audycje dotyczyły szeroko pojętej kultury: jej dostrzegania, 

interpretowania i rozumienia. 

 

3) Audycje adresowane do młodzieży: 

 

Trendy– czas trwania audycji w tygodniu: 00:26:16 

Program dotyczący życia kulturalnego młodych, który ma za zadanie 

zaktywizować młodzież szkół średnich i studentów. Dużo elementów 

regionalnych. publicystyczno-edukacyjna; goście: Marta Strzałko i Paweł 

Szkotak. temat: Teatr 'Biuro Podróży', idea powstania, cel, spektakle, 

projekt 'Zapomniane Miasta'. Temat audycji spełnia wymogi preferowanej 

kategorii. 

Informator na ferie  

Tytuł tygodnia– czas trwania audycji w tygodniu: 0:04:06 
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W audycji prezentowane są nowości książkowe z kraju i ze świata. 

Audycja kulturalna, w której odczytywane sa powieści w odcinkach. Paweł 

Wółczyński czyta fragment  książki Aleksandra Przybylskiego - "Abisynia". 

Ring młodych– czas trwania audycji w tygodniu:0:38:13 

Audycja z udziałem przedstawicieli politycznych młodzieżówek, którzy 

dyskutują na ważne tematy społeczno-polityczne na poziomie krajowym i 

regionalnym. 

Problem z głowy– czas trwania audycji w tygodniu:0:37:23 

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. 

Goście: Piotr Domański, Przemysław Chełszczak, Henryk Włoszczuk. 

temat: 7 rocznica śmierci dr Danuty Dudry. wspomnienie lekarki. 

rozmowa o leczeniu uzależnień, a także form terapii. Tematy audycji tylko 

częściowo pasował do preferowanej kategorii.  

 

Przekreślone nazwy audycji oznaczają, że nie pojawiły się one w 

programie analizowanego tygodnia. 

Łączny czas audycji preferowanych „adresowane do młodzieży” w 

tygodniu :1:45:58 

Deklarowany czas w planie programowym: 1:59:00 

Założenia planu programowego niemal idealnie pokryły się z rzeczywistym 

czasem trwania treści tej kategorii. Podczas badanego tygodnia 

wyemitowano 4 z 5 audycji preferowanych. 

 

Podsumowanie kategorii: 

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”. 
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Przedstawiciele partyjnych młodzieżówek w audycji „Ring młodych” 

dyskutowali na bieżące tematy polityczno-społeczne. 

Problemy, również te młodych słuchaczy, starano się rozwiązać w 

programie „Problem z głowy”. 

 

4) Audycje popularyzujące wiedzę o literaturze: 

 

Weź wiersz i…– czas trwania audycji w tygodniu:0:03:44  

Audycja, w której interpretowana jest klasyczna polska poezja. Również 

słuchacze mają okazję do zaprezentowania swojej poetyckiej twórczości. 

Odczytanie wiersza Jolanty Stelmasik - "Głód" . W piątek kulturalna. 

recytacja wybranego wiersza Anny Zygmunt 'La chanson//Kantyczka'. 

Audycja spełniała warunki kategorii preferowanej.  

Za siedmioma górami...– czas trwania audycji w tygodniu:0:06:48 

Audycja dla dzieci z adaptacjami klasyki literatury. Powieść czytana w 

odcinkach. Czyta Justyna Siepietowska - Poradnik dla smoków. W Pątek 

kulturalna: czytanie bajki dla dzieci przez Justynę Siepietowską: 'Wio! 

Leokadio'. Sposób realizacji spełniał założenia audycji preferowanej.  

Tytuł tygodnia– czas trwania audycji w tygodniu:0:04:06 

W audycji prezentowane są nowości książkowe z kraju i ze świata. 

Audycja kulturalna, w której odczytywane sa powieści w odcinkach. Paweł 

Wółczyński czyta fragment  książki Aleksandra Przybylskiego - "Abisynia". 

Audycja spełnia warunki kategorii preferowanej 

. 

Łączny czas audycji preferowanych „popularyzujące wiedzę o 

literaturze” w tygodniu :0:14:38 

Deklarowany czas w planie programowym: 0:18:00 

Założenia planu programowego niemal idealnie pokryły się z rzeczywistym 

czasem trwania treści tej kategorii. Podczas badanego tygodnia 

wyemitowano wszystkie audycje preferowane. 

 

Podsumowanie kategorii: 
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Audycje w tej kategorii koncentrowały się wokół tematyki literackiej. 

W audycji „Weź wiersz i…” przedstawiono fragmenty klasyki polskiej 

poezji. Interpretowano również twórczość poetycką słuchaczy. 

Klasykę literatury dziecięcej zaprezentowano w adresowanym do dzieci 

programie „Za siedmioma górami…”. 

O nowościach książkowych informowali słuchaczy autorzy programu „Tytuł 

tygodnia”. 

W tej kategorii zrealizowano wszystkie (trzy) zaplanowane audycje. 

 

5) Udramatyzowane formy radiowe: 

 

Studio Retro– czas trwania audycji w tygodniu 0:14:01  

Audycja ma na celu przypomnienie archiwalnych nagrań Radia Poznań i 

Polskiego Radia z dziedziny publicystyki, kultury, ale też muzyki i 

rozrywki. Audycja kulturalno-publicystyczna; zaprasza Jacek Kosiak; 

tematyka lokalna. Tematem wtorkowej audycji była bariera językowa w 

muzyce - tłumaczenie piosenki francuskiej. Audycja spełnia warunki 

kategorii.  

Reportaż (publicystyka)– czas trwania audycji w tygodniu: 

0:17:10 

Materiały o aktualnych, ważnych i trudnych tematach regionalnych. W 

poniedziałek reportaż Moniki Malec z Radia Lublin pt. "Zwierzęta duszy nie 

mają". We wtorek reportaż o dokumencie czechosławockiego poety. W 

środę reportaż opowiada o Adamie Wolaku, blacharniku; tytuł: Fachowiec. 

Tematy wpisują się w preferowaną kategorię. 

Spotkania z kulturą– czas trwania audycji w tygodniu: 00:40:24 

Program podejmujący ogólną tematykę kulturalną. Tematy ujmowane są 

w szerszym kontekście społecznym, historycznym. Zawiera elementy 

regionalne, goście; Bogusław Latawiec i prof. Edward Balcerzan. temat: 

życie, biografia Edwarda Balcerzana. Tematy audycji posują się w 

preferowaną kategorię. 

Gawęda gwarowa– czas trwania audycji w tygodniu: 0:02:14  
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Program, w którym prowadzący popularyzuje gwarę wielkopolską. Audycja 

edukacyjna. Jacek Hołasik tłumaczy znaczenie regionalnych słów 

gwarowych. W piątek o znaczeniu gwarowego słowa 'skiba'. Audycja 

wpisuje się w kategorię preferowaną. 

 

Łączny czas audycji preferowanych „udramatyzowane formy 

radiowe” w tygodniu :1:13:49 

Deklarowany czas w planie programowym:1:32:00 

Założenia planu programowego niemal idealnie pokryły się z rzeczywistym 

czasem trwania treści tej kategorii. Podczas badanego tygodnia 

wyemitowano wszystkie audycje preferowane. 

 

Podsumowanie kategorii: 

O nagraniach archiwalnych traktowała audycja „Studio Retro”. 

Zaprezentowano nagrania z archiwów Radia Poznań i Polskiego Radia oraz 

płytotek. 

„Spotkania z kulturą” dotyczyły różnych form kulturalnych, również 

dokumentówradiowych czy form udramatyzowanych. 

Bieżące wydarzenia, humorystycznie i w gwarze poznańskiej, 

przedstawiono w programie „Gawęda gwarowa”. 

 

Ocena realizacji misji regionalnej 
 

 

W analizowanym tygodniu misję regionalną w najlepszy sposób zrealizowano 

poprzez audycje: „Klasyka muzyczna” i ogół audycji sportowych. 

 

Audycja „Klasyka muzyczna” była poświęcona muzyce klasycznej. 

Zaprezentowano w niej utwory, kalendarium czy recenzje. Były to wydarzenia 

wielkopolskie, toteż misja regionalna została w tej audycji zrealizowana w sposób 

bardzo dobry. 
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W audycjach sportowych („Serwis sportowy”, „Magazyn Kolejorz”, „Sportowa 

arena”, transmisje meczów) w dużym stopniu została zrealizowana regionalna 

misja audycji – ich autorzy przedstawiali bardzo często informacje związane ze 

sportem w Wielkopolsce. 

 

Ocena według kategorii: 

 

Informacja 

Deklarowany czas tygodniowy: 19:45:17 (11,76%) 

Rzeczywisty czas w analizowanym tygodniu: 9:48:21 (6%) 

Uwagi: Treści regionalne stanowiły w serwisach informacyjnych zdecydowaną 

mniejszość. 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 programy 

informacyjne. Prognozy pogody i serwisy motoryzacyjne były tylko po części 

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 dziesięć godzin. Jest to wynik 

niezadowalający. Misja regionalna w kategorii „Informacja” nie została 

zrealizowana.  

 

Publicystyka 

Deklarowany czas tygodniowy: 14:15:06 (8,48%) 

Rzeczywisty czas w analizowanym tygodniu: 2:04:57 (1%) 

Uwagi: Tematyka audycji publicystycznych w znikomej części dotyczyła z regionu 

wielkopolskiego. Ich gośćmi zazwyczaj były osoby związane z Wielkopolską.  

Podsumowując, zadeklarowany czas treści regionalnych w kategorii 

„Publicystyka” był krótszy od rzeczywistego o ponad 14 godzin. Nie jest to wynik 

zadowalający. Misja regionalna w publicystyce została zrealizowana w sposób 

minimalny. 

 

Kultura 

Deklarowany czas tygodniowy: 06:00:12 (3,57%) 

Rzeczywisty czas w analizowanym tygodniu: 0:57:15  (1%) 
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Uwagi: W audycjach kulturalnych nie można było odnaleźć przewagi treści 

regionalnych.  

Podsumowując, zadeklarowany czas treści regionalnych w kategorii „Kultura” był 

krótszy od rzeczywistego o ponad 5 godzin. Jest to wynik niezadowalający. Misja 

regionalna w audycjach kulturalnych nie została zrealizowana w sposób 

poprawny. 

 

Edukacja 

Deklarowany czas tygodniowy: 04:18:20 (2,56%) 

Rzeczywisty czas w analizowanym tygodniu: 1:02:59  (1%) 

Uwagi: W kategorii „Edukacja” treści regionalne zajmują znikomą pozycję. 

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 analizowanym tygodniu: 1:51:24 (1%) 

Uwagi: W audycjach sportowych można odnaleźć bardzo dużo treści związanych 

z regionem. 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”. 

Podsumowując, zadeklarowany czas treści regionalnych w kategorii „Sport” był 

krótszy od rzeczywistego o ponad dwie godzony.Misja regionalna audycji 

sportowych została więc zrealizowana w sposób w miarę zadowalający. 

 

Rozrywka 

Deklarowany czas tygodniowy: 00:49:37 (0,49%) 

Rzeczywisty czas w analizowanym tygodniu: 0:10:55 (0,76%) 

Uwagi: Treści regionalnebyły obecne w audycjach rozrywkowych w sposób 

znikomy. (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 krótszy od rzeczywistego o ponad czterdzieści minut. Misja regionalna nie 

została zrealizowana w sposób dobry. 
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Walory i mocne strony 

  

Aspekt informacyjny 

– W serwisach informacyjnych ponad połowa czasu serwisów dotyczy treści z 

regionu. 

– Skrót informacji w audycjach porannych.  

– Wiadomości dotyczące wyłącznie treści regionalnych trzy razy w ciągu dnia. 

– Informacje pogodowe z podziałem na lokalne(dwa razy dziennie) i krajowe (raz 

na godzinę). 

– W godzinach szczytu serwisy informacyjne dla kierowców o warunkach i 

utrudnieniach na wielkopolskich drogach. 

Aspekt komentatorski 

– Udział w  rozmowach publicystycznych biorą kompetentni uczestnicy, 

reprezentatywni dla swoich ugrupowań. 

– Tematy w rozmowach publicystycznych dotyczą spraw istotnych dla 

społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem tematów regionalnych.  

– Proporcjonalne rozłożenie tematów i poprawna moderacja audycji  

publicystycznych z udziałem gości. 

Aspekt oddziaływania społecznego 

– Częste audycje z czynnym udziałem słuchaczy i konkursy skierowane dla nich. 

– Akcje aktywizujące skierowane do słuchaczy z zachętą do kulturalnego 

spędzania czasu (na przykład poprzez promowanie poszczególnych wydarzeń 

kulturalnych). 

Aspekt rozrywkowy 

– Audycje muzyczne ze zróżnicowanymi gatunkami muzycznymi, dla każdej 

grupy odbiorców. 

– Sporo różnorodnych audycji kulturalnych (blisko 23% czasu tygodniowego); 

– Dużo tematyki regionalnej w audycjach sportowych i informacyjnych. 

– Brak powtórek audycji 

 

 

Niedostatki i słabe strony 
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Aspekt informacyjny 

– Niski udział treści regionalnych w większości audycji nie informacyjnych (mimo 

chwalebnych przykładów audycji o dużym ich nasyceniu). 

– W przekazach informacyjnych nie zawsze zachowany jest pluralizm, cytowane 

są głównie wypowiedzi tylko jednej opcji politycznej. 

– udział audycji sportowych i edukacyjnych na tygodniowym poziomie 2%; 

Aspekt komentatorski 

– Prowadzący nie zawsze przedstawiają uczestników zabierających głos podczas 

trwania rozmowy. 

– Brak obecności debat publicystycznych emitowanych na żywo. 

Aspekt komunikacyjny  

– Duży udział reklam w tygodniowym czasie emisji (4%); 

– Bardzo duża przewaga muzyki nad słowem 

Aspekt rozrywkowy 

– Znikoma liczba relacji z własnych (organizowanych pod patronatem Radia 

Poznań) regionalnych wydarzeń społecznych i kulturalnych. 

– Zdecydowana przewaga treści rozrywkowych (ponad 46% w tygodniu); 

– Stosunkowo mały wybór audycji kulturalnych. 

–  Znikoma obecność audycji odpowiadającym potrzebom religijnych słuchaczy. 

– Zbyt krótki czas tematyki poświęconej regionowi w stosunku do 

deklarowanego. 
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