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Zakres i metodologia badania 
 

Zakres 

 

Badanie objęło zawartość programu Radia dla Ciebie S.A. nadanego w 

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

Celem badania było dokonanie oceny jakości oferty programowej oraz sposobu 

realizowania planów programowych na rok 2017 uzgodnionych z Krajową Radą 

Radiofonii i Telewizji. 

Ocenie jakościowej zostały poddane także wyemitowane w badanym 

okresie audycje informacyjne i publicystyczne, w szczególności realizacja przez 

nadawcę wymagań wskazanych w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 

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

pluralizmu, bezstronności, wyważenia i niezależności. 

Badana próba obejmowała łącznie 168 godzin nagranego programu.  

 

Metoda 

 

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 1 do umowy (rozdział II, 

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

 Strukturę gatunkową programu (Część A) 

Opis zawartości programu (Część B) 

 Opisową ocenę realizacji planów programowych (Część C) 

 Opisową ocenę jakości analizowanego programu (Część D). 

 

Ad. A 

Gatunkowa struktura programu obejmuje podział audycji na kategorie 

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

tabeli uwzględniającej udział godzinowy i procentowy tych kategorii w 

tygodniowym czasie nadawania (168 godzin programu). Dodatkową kategorią 

uwzględnioną w tabeli jest wielkość i procentowy udział reklamy, autopromocji 

(wraz z ogłoszeniami nadawcy) oraz telesprzedaży. 
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 Dla tych kategorii, do których ma to zastosowanie, dokonana została 

prezentacja udziału godzinowego i procentowego warstwy słownej i muzycznej. 

W wypadku analizy programu radia regionalnego w tabeli umieszczony 

został również zakres godzinowy i procentowy udział treści regionalnych w 

badanym tygodniowym czasie nadawania. 

Zobrazowaniu struktury gatunkowej służą w tej części wykresy: 

▪ Udziału procentowego kategorii audycji oraz reklamy, autopromocji i 

telesprzedaży oraz udziału premier w badanej tygodniowej próbie.  

▪ Udziału warstwy słownej, muzyki, reklamy i autopromocji. 

▪ Udziału treści regionalnych. 

▪ Wyniki zaprezentowane za pomocą tabeli i wykresów stanowiły jeden 

z elementów uwzględnionych w ocenie realizacji planów 

programowych (Część C).  

 

Ad. B 

Zawartość programu opisana jest w podziale na kategorie i podkategorie 

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

oznaczonych literami w rozporządzeniu KRRiT z 27 kwietnia 2011 r. i w tym 

samym porządku. Jednostką prezentacyjną jest audycja, która opisana jest 

poprzez metryczkę i krótką charakterystykę.  

 

Metryczka zawiera: 

▪ Tytuł/nazwa audycji; 

▪ Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 

▪ Średni czas trwania pojedynczego wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

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

słownej; 

▪ Łączny czas trwania powtórek danej audycji w tygodniu; 

▪ Informację o obecności lub braku audycji w planie programowym na 

2017 r. (zgodność z projektowaną tematyką audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji); 

▪ Krótką charakterystyka audycji: opis zawartości i forma realizacji; 
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▪ 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 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 
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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. 

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 

                                                           

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

głównych wydań TVP1 Wiadomości, TVN Fakty, Polsat Wydarzenia z okresu 4.02.2016 r. do 11.02.2016 r.)  
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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 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: 

 

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

Prasoznawcze, vol. 56, nr 4, Kraków 2013, Tomasz Mielczarek, Telewizja Polska SA w latach 1994-1996, 

Zeszyty Prasoznawcze, nr ¾, Kraków 1996, Maciej Mrozowski, Kultura w telewizji publicznej: dylematy 

misjonarza, Zeszyty Prasoznawcze,  nr 3/4, Kraków 1996. 

                                                                                                                                          

 



8 
 

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) 

 

 

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 
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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 pełnej 

czytelności potrzebne jest odpowiednio wyższe wykształcenie. Przykładowo, 

poziom 6 tekstu oznacza przystępność na poziomie absolwenta szkoły 

podstawowej, poziom 12 wymaga wykształcenia na poziomie szkoły średniej. 

Wykonawcy analizy opracowali także całościowy współczynnik procentowy 

obiektywizmu audycji WOI(A), liczony według algorytmu, będącego sumą 

ważoną zakodowanych wskaźników mnożonych przez przypisane im wagi.  

 

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

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

oznacza wagę wskaźnika j, n – oznacza liczbę wskaźników oceny. 
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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 

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 
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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 

rozszerzonych lub skróconych  

1,5 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 obecnych stron 

2 

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 80% za „niezbyt 

wysoką” a poniżej 70% za „niską”. Współczynnik WOI (A), jako wielkość 

liczbowa, służyła także w określeniu średnich wyników dla poszczególnych 
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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: Wiadomości RDC, Wiadomości 

lokalne, Wiadomości ekonomiczne i Magazyn ekonomiczny.  

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.  

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: Komentarz do spraw bieżących, Czas dla Ciebie, 

Magazyn regionalny, Co tam bzyka w polityce, Sztuka dialogu, Polityka 

w samo południe, Jest sprawa, Rynek opinii.  
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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). 

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). 
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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). 

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.  
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Kategorie audycji         Łączny czas 

Udział czasu 

audycji w  

programie (%) 

Czas trwania 

tematyki 

regionalnej 

(wyłącznie 

SŁOWO) 

Udział 

tematyki 

regionalnej 

(%) 

Czas trwania 

warstwy 

słownej 

Udział słowa 

(%) 

Czas trwania 

wastwy 

muzycznej 

Udział 

muzyki (%) 

Czas trwania 

premier 

Udział 

premier (%) 

Czas trwania 

powtórek 

Udział 

powtórek 

(%) 

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

INFORMACJA 
24:13:30 14,42% 15:54:10 

9,47% 
24:13:30 

14,42%     
24:13:30 

14,42% 00:00:00 0,00% 

PUBLICYSTYKA 
43:28:14 

25,88% 
11:06:20 

6,61% 
43:28:14 

25,88%     26:29:09 15,77% 16:59:05 10,11% 

KULTURA 
37:35:48 

22,38% 
06:52:11 

4,09% 
19:27:39 

11,58% 
18:08:09 

10,80% 32:23:41 19,28% 05:12:07 3,10% 

EDUKACJA 
25:51:18 

15,39% 
05:40:05 

3,37% 
16:00:57 

9,53% 09:50:21 5,86% 22:26:04 13,35% 03:25:14 2,04% 

SPORT 
02:59:06 

1,78% 
00:42:49 

0,42% 
02:59:06 

1,78%     
02:59:06 

1,78% 00:00:00 0,00% 

ROZRYWKA 
31:41:25 18,86% 

0:00:00 0,00% 
01:07:12 

0,67% 30:34:13 18,20% 
31:41:25 

18,86% 00:00:00 0,00% 

Ogłoszenia 

nadawcy 
00:14:57 

0,15%                     

Autopromocja  

01:19:12 

0,79%                     

Reklama 
00:36:30 

0,36%                     

Razem  168:00:00 100,00% 40:14:35 23,95% 107:16:38 63,86% 58:32:43 34,85% 140:12:55 83,46% 25:36:26 15,24% 

W tym:                         

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym 

odbiorców 
00:00:00 0,00%                 

Audycje dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz 

dla społeczności posługujących się językiem 

regionalnym, tworzone w językach tych mniejszości i 

społeczności. 
00:00:00 0,00%                 

 

Wykres I. Udział procentowy poszczególnych kategorii i innych elementów 

programu (autopromocja, reklama).  

 

 

 

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

14,42% 

25,88% 

22,38% 

15,39% 

1,78% 
18,86% 

0,93% 0,36% 

Informacje Publicystyka

Kultura Edukacja

Sport Rozrywka

Autopromocja i ogłoszenia nadawcy Reklama



20 
 

 

 

 

 

Wykres III. Udział procentowy treści regionalnych. 

 

  

63,83% 

34,85% 

0,36% 
0,93% 

Słowo Muzyka Reklama (z telesprzedażą) Autopromocja (z ogłoszeniami nadawcy)

23,95% 

1,30% 

74,75% 

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

 

INFORMACJA 
 

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

regionalne, regionalna część dzienników ogólnych i inne audycje 
informacyjne dot. regionu   (z wyłączeniem odrębnych serwisów kulturalnych 

i sportowych) 
 

 

Tytuł/nazwa audycji; Wiadomości 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Poniedziałek, 10.07: 06:00:00, 07:00:00, 

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

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

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

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

 

Wtorek , 11.07: 06:00:02, 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, 19:59:57, 

20:00:00, 21:00:05, 22:00:00, 22:59:53 

 

 

Środa, 12.07: 06:00:00, 07:00:00, 

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

20:00:58, 21:00:00, 22:00:00, 22:59:57 

 

 

Czwartek, 13.07: 05:59:57, 07:00:00, 

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

18:59:54, 19:00:00, 21:00:00, 22:00:00, 

23:00:00 

 

 

Piątek, 14.07: 06:00:17, 07:00:00, 

08:00:19, 09:00:00, 10:00:00, 11:00:00, 

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

16:00:00, 17:59:55, 19:00:00, 20:00:00, 

21:00:04, 22:00:00, 23:00:00 

 

 

Sobota, 15.07: 06:00:00, 07:00:00, 

08:00:00, 09:00:45, 10:00:00, 11:00:00, 

11:59:57, 13:00:00, 14:00:00, 14:59:56, 

16:00:00, 17:00:12, 18:00:00, 19:00:00, 

20:00:46, 21:00:00, 22:00:00, 23:00:00 
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Niedziela, 16.07: 06:00:00, 07:00:00, 

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

12:00:27, 13:00:00, 14:00:00, 15:00:00, 

16:00:00, 17:00:00, 18:00:06, 19:00:05, 

20:00:00, 22:00:17, 23:00:00 

 

 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

00:04:05 

Warstwa słowna – 00:04:05 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

07:58:40 

Warstwa słowna - 07:58:40 

 

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 nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy i treści i pór emisji. 

Niezgodnie z częstotliwością. Zaplanowano 

126, nadano 117. Głównie ze względu na 

transmisję z posiedzenia komisji 

weryfikacyjnyj ds. stołecznej 

reprywatyzacji.  

 

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

Bieżące informacje dotyczące  

regionu, a także najważniejsze informacje z 

kraju i ze świata. Zawierają krótkie 

relacje i wypowiedzi. Serwis informacyjny. 

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

 

03:35:33 

 

 

Ocena jakościowa 

10 lipca 2017 

 

Godzina 06:00:00 

Prowadzący Filip Gąsior 

Tematy newsów 

Pierwsze decyzje w sprawie komisji 

weryfikacyjnej ws. reprywatyzacji w 
Warszawie(wypowiedź Patryka Jaki); o polsko-

niemieckich konsultacjach-spotkanie 
zapowiedziane przez szefa Gabinetu Prezydenta 

Krzysztofa Szczerskiego- i jego wypowiedź; 

spotkanie komisji w sprawie współpracy NATO-
Ukraina; wpisanie przez  UNESCO na listę 

światowego dziedzictwa Tarnowskie Góry; o 
ryzyku przynoszenia przez zwierzęta domowe 

kleszczy 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  



23 
 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Niepoprawne (wypowiedź tylko jednej strony) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 92,31% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
  

 

Godzina 07:00:00 

Prowadzący Filip Gąsior 

Tematy newsów 

Decyzje w sprawie zwrotów nieruchomości przy 
ul. Twardej w Warszawie-głosowanie Komisji 

Weryfikacyjnej(wypowiedź przewodniczącego 
Komisji -Patryka Jaki); Tarnowskie Góry na liście 

UNESCO(wypowiedz min. kultury prof. 
Glińskiego); w Genewie wznowienie rozmów 

pokojowych w spr. Syrii; mały fiat dla Toma 
Hanksa 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Niepoprawne (wypowiedź tylko jednej strony) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment 

Jest ( informacja o aucie dla aktora Toma 

Hanksa) 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 87,18% 

   wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 08:00:00 

Prowadzący Filip Gąsior 

Tematy newsów 

Pierwsze decyzje w sprawie reprywatyzacji dot. 
ul. Twardej w Warszawie(wypowiedź 

przewodniczącego Komisji - Patryka Jakiego); 
bójka w Legionowie zakończona policyjnymi 

strzałami; wyzwolenie Mosulu może być końcem 
Państwa Islamskiego na terenie Iraku( 

wypowiedź korespondenta W. Cegielskiego); 
posiedzenie w Kijowie Ukraina-NATO; informacja 

o badaniach naukowych - o tym, że osoby 

mające cel w życiu śpią lepiej, niż ci, którzy żyją 
z dnia na dzień 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Niepoprawne (wypowiedź tylko jednej strony) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 92,31% 

   Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
  

 

Godzina 09:00:00 

Prowadzący Filip Gąsior 

Tematy newsów 

Tragiczny wypadek w Szumowie woj. 

mazowieckie z ofiarami śmiertelnymi; 
zlikwidowana przez policję CBŚ fabryka 

amfetaminy pod Wołominem; posiedzenie 
Komisji Weryfikacyjnej dot. tzw. „dzikiej 

reprywatyzacji” w Warszawie(wypowiedź 
sekretarza Rady Społecznej Oskara Hejki); 

informacja o stołecznych promach (wypowiedź z 
ZTM Igora Słomki); informacja o 27. Biegu 
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Powstania Warszawskiego 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie 
Mało zróżnicowane (są tylko informacje z 
regionu) 

d) Proporcja tematów 

Niewłaściwa proporcja (są tylko informacje z 

regionu) 

e) Zrównoważenie Niepoprawne (wypowiedź tylko jednej strony) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 85,90% 

    wysoki współczynnik obiektywizmu 
  

 

Godzina 10:00:00 

Prowadzący Filip Gąsior 

Tematy newsów 

Utrudnienia na krajowej „ósemce” po kolejnych 

wypadkach mi. in. w Radziejowcach woj. 

mazowieckie; wątpliwości zwrotów nieruchomości 
przy ul. Twardej -posiedzenie Komisji 

Weryfikacyjnej dot. reprywatyzacji w 
Warszawie(wypowiedź Sebastiana Kalety z 

Komisji weryfikacyjnej); obchody miesięcznicy 
smoleńskiej(wypowiedź reportera Iwony 

Szczęsnej) ; w środę w Łazach odbędzie się 
konferencja dot. wirusa afrykańskiego pomoru 

świń; informacja sportowa o meczu Agnieszki 
Radwańskiej ze Swietłaną Kuznicową (wypowiedź 

A. Radwańskiej) 

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

c) Zróżnicowanie 
Mało zróżnicowane (brak informacji ze świata, 
przeważają informacje z regionu) 

d) Proporcja tematów 

Niewłaściwa proporcja (są tylko informacje z 

regionu i kraju) 

e) Zrównoważenie Niepoprawne (wypowiedź tylko jednej strony) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 85,90% 

    wysoki współczynnik obiektywizmu 
  

 

Godzina 11:00:00 

Prowadzący Filip Gąsior 

Tematy newsów 

Prokuratura i policja wyjaśnia strzelaninę w 
Legionowie z dnia poprzedniego (wypowiedź 

reporterki Natalii Rozbickiej); utrudnienia na 
krajowej „60.” po kolejnych wypadku ; pierwsze 

decyzje dot. zwrotów nieruchomości przy ul. 
Twardej -posiedzenie Komisji Weryfikacyjnej dot. 

reprywatyzacji w Warszawie(wypowiedź Pawła 
Rabiej z Nowoczesnej z Komisji weryfikacyjnej); 

obostrzenia dla hodowców trzody chlewnej z 
Mazowsza w związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa afrykańskiego pomoru świń; informacja 
sportowa o meczu Legii Warszawa 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie 

Mało zróżnicowane (brak informacji ze świata, 

przeważają informacje z regionu) 

d) Proporcja tematów 

Niewłaściwa proporcja (są tylko informacje z 

regionu) 

e) Zrównoważenie Niepoprawne (wypowiedź tylko jednej strony) 

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana ( nierównomierny podział czasowy 
newsów) 

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 82,05% 

    wysoki współczynnik obiektywizmu 
  

 

Godzina 12:00:00 

Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

Ostrzeżenie na krajowej „12.” pod Radomiem-

wypadek drogowy i są utrudnienia; w Płocku 
zostanie zabrany tytuł honorowego obywatela 

byłemu działaczowi komunistycznemu 
(wypowiedź Huberta Woźniaka z Magistratu); 

kolejna odnaleziona bomba z czasów II Wojny 
Światowej w Białymstoku; zamieszki polityczne w 

Hamburgu(wypowiedz Waldemara Szewskiego); 

Tour de France i udział w nim R. Majki 
(wypowiedz Czesława Langa)  

a) Liczba newsów 4, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie Niepoprawne (wypowiedź tylko jednej strony) 

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana ( nierównomierny podział czasowy 
newsów) 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie 

Jest ( w informacji z Płocka prowadzący używa 

słów nacechowanych pejoratywnie 
„komunistyczny aparatczyk”) 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 80,77% 

    Wysoki współczynnik obiektywizmu 
  

 

Godzina 13:00:00 

Prowadzący Olaf Ważyński 
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Tematy newsów 

Utrudnienia i wydłużona podróż PKP na trasie 

Warszawa-południe kraju przez prace 

remontowe( wypowiedzi podróżujących na tej 
trasie); otwarcie w Ostrołęce nowego placu 

zabaw dla dzieci w ramach budżetu 
obywatelskiego( wypowiedzi mieszkańców i z 

Urzędu Miasta); wyrok WSA w Krakowie- opłata 
klimatyczna w Zakopanem niezgodna z prawem;  

a) Liczba newsów 3, mała liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie Małe zróżnicowane ( brak informacji ze świata) 

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 14:00:00 

Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

Pierwsze decyzje Komisji Weryfikacyjnej-działki 
przy ul.Twardej 8 i 10 w Warszawie wracają do 

Skarbu Miasta(przytoczenie uzasadnienia decyzji 
przez Patryka Jaki-Przewodniczącego Komisji); 

dwa wypadki samochodowe w Mazowieckiem-
utrudnienia na drogach;  

budżet obywatelski w Radomiu-wiadomo na co 

przeznaczone zostaną środki(wypowiedź 
reporterki Barbary Bednarz); spotkanie NATO-

Ukraina-Sekretarz Generalny NATO o tymże 
Rosja powinna wycofać wojska z Ukrainy 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Niepoprawne (wypowiedź tylko jednej strony) 
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f) Równowaga czasowa 

Niezachowana (jeden z newsu nadmiernie 

rozbudowany) 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 92,31% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 15:00:00 

Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

zderzenie 4 samochodów w Mazowieckiem-
zablokowana „ósemka” w okolicach Wyszkowa 

(przytoczenie wypowiedzi policji); uchylenie 
decyzji Urzędu Miasta przez Komisję 

Weryfikacyjną-działki przy ul.Twardej 8 i 10 w 
Warszawie wracają do Skarbu 

Miasta(przytoczenie uzasadnienia decyzji przez 
Patryka Jaki-Przewodniczącego 

Komisji);ostrzeżenie IMiGW o silnych burzach 

min.na Mazowszu; Agnieszka Radwańska 
odpadła z Wimbledonu; w Białymstoku saperzy 

próbują odkopać bombę z okresu II Wojny 
Światowej 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Niepoprawne (wypowiedź tylko jednej strony) 

f) Równowaga czasowa Zachowana  

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 96,15% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 16:00:00 

Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

Wydana pierwsza decyzja Komisji 
Weryfikacyjnej-działki przy ul.Twardej 8 i 10 w 

Warszawie wracają do Skarbu 

Miasta(przytoczenie uzasadnienia decyzji przez 
Patryka Jaki-Przewodniczącego Komisji); akcja 

CBŚ i Policji w Siedlcach dot. nielegalnych 
automatów do gier(wyjaśnienie z Prokuratury-

Krystyny Gołąbek); Olimpiada osób głuchych w 
Turcji- z Polski też jadą sportowcy(wypowiedzi 

siatkarza Arkadiusza Kasprzyka i trenera 
Damiana Białoruskiego) 

a) Liczba newsów 3, mała liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Niepoprawne (wypowiedź tylko jednej strony) 

f) Równowaga czasowa Zachowana  

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 93,59% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 17:00:00 

Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

Prośba rodzin smoleńskich, aby nie 

przeszkadzano w obchodach rocznic miesięcznic( 
wypowiedź Jerzego Mamontowicza); remont 

zabytkowej szkoły w Siedlcach( wypowiedź 
Wiceprezydenta Siedlec Jarosława Głowackiego); 

Propozycja Naczelnej Rady Lekarskiej aby do 
żłobków i przedszkoli przyjmować tylko 

zaszczepione dzieci ( wypowiedź Prezesa Izby 
J.Hermankiewicza); Rafał Majka wycofał się z 

kolejnego etapu wyścigu Tour de France  

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
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c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Niepoprawne (wypowiedź tylko jednej strony) 

f) Równowaga czasowa Zachowana  

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 93,59% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 18:00:00 

Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Tematy newsów 

Obchody  miesięcznicy smoleńskiej - Krakowskie 

Przedmieście zamienione w twierdzę( wypowiedź 
J. Nientys);musical Polita nagrodzony Grand Prix 

w Korei Pd.( wypowiedź reżysera Janusza 
Józefowicza) ; poprawa komunikacji i transportu 

na Służewcu ( wypowiedź Mariny Koziej ze 
stowarzyszenia Lepszy Służewiec oraz Tomasz 

Kuner z Urzędu Miasta 

a) Liczba newsów 3, mała liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Niepoprawne (wypowiedź tylko jednej strony) 

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (nadmiernie rozbudowany jeden z 
newsów) 

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 19:00:00 

Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Tematy newsów 

Ostrzeżenie o silnych burzach-zapalił się dom od 
pioruna na ul. Zabłocie w Warszawie (wypowiedź 

strażaka T. Płaskozińskiego); Obchody  

miesięcznicy smoleńskiej (wypowiedź p. 
Mamontowicza); decyzja Komisji Weryfikacyjnej-

działki przy ul. Twardej 8 i 10 w Warszawie 
wracają do Skarbu Miasta(przytoczenie 

uzasadnienia decyzji przez Patryka Jaki-
Przewodniczącego Komisji oraz B. Milczarczyka z 

Urzedu Miasta; w Siedlcach walka o ekobudżet 
(wypowiedź M.Grudy z Zakładu Utylizacji 

Odpadów)  

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie Małe zróżnicowane ( newsy tylko z regionu) 

d) Proporcja tematów niewłaściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Niepoprawne (wypowiedź tylko jednej strony) 

f) Równowaga czasowa Zachowana  

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 85,90% 

  wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

 

Godzina 20:00:00 

Prowadzący Natalia Gorzelnik 
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Tematy newsów 

Obchody  miesięcznicy smoleńskiej-Msza Św. 

Bazylice Archikatedralnej  Sw. Jana Chrzcicela 

(wypowiedź prałata parafii Ks. B. Badrołta) oraz 
kontrmanifestacja ruchu Obywatele RP; 

odholowane auta z centrum Warszawy w związku 
z wizyta Donalda Trampa-wypowiedź p. Kunara z 

Urzędu Miasta i z ZDM Paweł Olek; Komisja 
Europejska rozszerzyła żółta strefę ochronną 

m.in. na terenie powiatów Mazowsza w związku 
afrykańskim wirusem pomoru świń (wypowiedź 

D. Stopy starosty powiatu siedleckiego 

a) Liczba newsów 3, mała liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie Małe zróżnicowane ( newsy tylko z regionu) 

d) Proporcja tematów niewłaściwa proporcja (newsy tylko z regionu) 

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 87,18% 

  wysoki współczynnik obiektywizmu 
  

 

Godzina 21:00:00 

Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Tematy newsów 

Obchody  miesięcznicy smoleńskiej-manifestacja 

uczestników obchodów oraz kontrmanifestacja 
ruchu Obywatele RP; Warszawski ratusz chce 

uruchomić aplikację o Warszawie dot. pełnych 
informacji od transportu po turystykę 

(wypowiedź Wiceprezydenta Warszawy Michała 
Olszewskiego); w Płocku chcą zabrać tytuł 

honorowego mieszkańca F. Teklińskiemu za 

przeszłość komunistyczną (wypowiedź H. 
Woźniaka z Urzędu Miasta Płocka); Uniwersytet 
Warszawski rozpoczął dla studentów kampanię 
zachęcającą do nie palenia (wypowiedź K. Walczak z 
uczelni) 

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

c) Zróżnicowanie Małe zróżnicowane ( newsy tylko z regionu) 

d) Proporcja tematów niewłaściwa proporcja 

e) Zrównoważenie poprawne  

f) Równowaga czasowa Zachowana  

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 93,59% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
  

 

Godzina 22:00:00 

Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Tematy newsów 

 
Utrudnienia na A2 na odcinku Warszawa -Łódź 

przez wypadek samochodowy; 
Obchody  miesięcznicy smoleńskiej-manifestacja 

uczestników obchodów oraz kontrmanifestacja 
ruchu Obywatele RP(wypowiedź J. Kaczyńskego); 

Opóźnienia w przebudowie ul. Obozowej w 
Warszawie (wypowiedź z PKP PLL T. 

Jakubowskiego); sprawa pobicia bezdomnych 
przez Sebastiana G. w Warce (wypowiedź 

prokuratora K. Kwietnia); w Radomiu rusza I 
Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów 

(wypowiedź organizatora M. Żółtkowskiego) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie Małe zróżnicowane ( newsy tylko z regionu) 

d) Proporcja tematów niewłaściwa proporcja  

e) Zrównoważenie niepoprawne (wypowiedź tylko jednej strony) 

f) Równowaga czasowa Zachowana  

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

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

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 89,74% 

  wysoki współczynnik obiektywizmu 
  

 

Godzina 23:00:00 

Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Tematy newsów 

Decyzja Komisji Weryfikacyjnej-działki przy ul. 

Twardej 8 i 10(przytoczenie uzasadnienia decyzji 
przez Patryka Jaki-Przewodniczącego Komisji i z 

PO R. Kropielnickiego 
Obchody  miesięcznicy smoleńskiej-manifestacja 

uczestników obchodów oraz kontrmanifestacja 
ruchu Obywatele RP (wypowiedź reportera M. 

Pieśniewskiego i z PIS J. Kaczyńskego); 
Prokuratura wszczyna postepowanie w sprawie 

oszustwa zbiórki pieniędzy na chorego chłopca; 
akcja CBŚ i Policji w Siedlcach dot. nielegalnych 

automatów do gier(wyjaśnienie z Prokuratury-
Krystyny Gołąbek); 

nowe przedszkola w dzielnicy Białołęka w 
Warszawie 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie Małe zróżnicowane ( newsy tylko z regionu) 

d) Proporcja tematów niewłaściwa proporcja  

e) Zrównoważenie niepoprawne (wypowiedź tylko jednej strony) 

f) Równowaga czasowa Zachowana  

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 89,74% 

  wysoki współczynnik obiektywizmu 
  

 

Wtorek, 11 lipca 2017 
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Godzina 06:00:00 

Prowadzący Filip Gąsior 

Tematy newsów 

Obchody  dzień wcześniej miesięcznicy 

smoleńskiej-manifestacja uczestników obchodów 

oraz kontrmanifestacja ruchu Obywatele 
RP(wypowiedź reportera M. Pieśniewskiego i z 

PIS J. Kaczyńskego); 
decyzja Komisji Weryfikacyjnej-działki przy ul. 

Twardej 8 i 10 
remont magistrali kolejowej Warszawa-Kraków; 

GUS opublikuje dziś dane dotyczące poziomu 
inflacji z czerwca (wypowiedź ekonomistki Banku 

Pocztowego M. Kurtek) 
w Radomiu rusza I Międzynarodowy Konkurs 

Dyrygentów( wypowiedź organizatora M. 
Żółtkowskiego) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie Małe zróżnicowane ( brak  informacji ze świata) 

d) Proporcja tematów niewłaściwa proporcja 

e) Zrównoważenie niepoprawne (wypowiedź tylko jednej strony) 

f) Równowaga czasowa Zachowana  

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 85,90% 

  wysoki współczynnik obiektywizmu 
  

 

Godzina 07:00:00 

Prowadzący Filip Gąsior 

Tematy newsów 

Decyzja Komisji Weryfikacyjnej-działki przy ul. 
Twardej 8 i 10 (wypowiedź P. Jaki); 

Obchody  dzień wcześniej miesięcznicy 
smoleńskiej-manifestacja uczestników obchodów 

oraz kontrmanifestacja ruchu Obywatele 
RP(wypowiedź z PIS J. Kaczyńskego); 

Rocznica rzezi wołyńskiej ( wypowiedź reportera 
W. Banacha i prof. L. Popka i p. E. Semaszko 

remont magistrali kolejowej Warszawa-Kraków; 
katastrofa lotnicza w USA; 
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w Paryżu wystawa strojów Diora (reportaż M. 

Brzezińskiego) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie zróżnicowane 

d) Proporcja tematów właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie niepoprawne (wypowiedź tylko jednej strony) 

f) Równowaga czasowa Zachowana  

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 92,31% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 08:00:00 

Prowadzący Filip Gąsior 

Tematy newsów 

Silne burze przeszły nad Mazowszem(wypowiedź 

ze straży pożarnej. P. Kierzkowskiego 
44 wnioski policji o wykroczenia podczas 

wczorajszej miesięcznicy smoleńskiej 

Rocznica rzezi wołyńskiej (wypowiedź ze 
stowarzyszenia represjonowanych p. Kasprzyka) 

katastrofa lotnicza w USA; 
w Radomiu rusza I Międzynarodowy Konkurs 

Dyrygentów( wypowiedź organizatora M. 
Żółtkowskiego) 

 

a) Liczba newsów 5, optymalna 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 Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 100% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 09:00:00 

Prowadzący Filip Gąsior 

Tematy newsów 

44 wnioski policji o wykroczenia podczas 
wczorajszej miesięcznicy smoleńskiej (wypowiedź 

rzecznika stołecznej policji Sylwestra Marczaka) 

W Radomiu ma zapaść wyrok w sprawie  próby 
otrucia w 1981r. Anny Walentynowicz ( reportaż 

B. Bednarz, wypowiedzi oskarżonych i syna p. 
Walentynowicz) 

Rocznica rzezi wołyńskiej i ! obchody Swięta 
Ofiar Ludobójstwa (wypowiedź min MON A. 

Macierewicza) 
Ponad 120 interwencji strażaków podczas burz 

jakie w nocy przeszły nad Polską 
Zaczynają się nagrania do filmu Legiony 

(reportaż Olgi Osińskiej) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie Gorsze  zróżnicowane (brak informacji ze świata) 

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 
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Godzina 10:00:00 

Prowadzący Filip Gąsior 

Tematy newsów 

44 wnioski policji o wykroczenia podczas 

wczorajszej miesięcznicy smoleńskiej (wypowiedź 
min. MSWiA M. Błaszczaka) 

Rocznica rzezi wołyńskiej i 1. obchody Święta 
Ofiar Ludobójstwa (wypowiedź ocalałej z rzezi p. 

Zofii Szwal) 

W Warszawie we Frontex posiedzenie w sp. 
kryzysu imigracyjnemu we Włoszech;  

Min. Sprawa zagranicznych Rosji przylatuje do 
Brukseli; 

W Londynie zaczyna się szczyt-konferencja o 
bezpiecznych sposobach planowania rodziny 

(korespondencja R. Motriuka) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie zróżnicowane 

d) Proporcja tematów właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie poprawne  

f) Równowaga czasowa Zachowana  

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 100% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 11:00:00 

Prowadzący Filip Gąsior 
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Tematy newsów 

Prokuratura wszczyna postępowanie w sprawie 

oszustwa prawdopodobnie fikcyjnej zbiórki 

pieniędzy  „Boje się ciemności” dla chorego 
chłopca (wypowiedź reporterki Natalii Rozbickiej, 

rzeczniczki wrocławskiej prokuratury M.Klaus) 
Utrudnienia na S7 po wypadku 

44 wnioski policji o wykroczenia podczas 
wczorajszej miesięcznicy smoleńskiej  

Alert pogodowy dla Mazowsza –zapowiadane 
gwałtowne nawałnice 

 Przyspiesza remont dróg w Węgrowie 
(wypowiedź wiceburmistrza L.Redosza) 

GUS opublikuje dziś dane dotyczące poziomu 
inflacji z czerwca (wypowiedź ekonomistki Banku 

Pocztowego M.Kurtek) 
Ruszyła akcja Caritas  „Tornister pełen uśmiechu” 

(wypowiedź reporterki Ewy Dyrdy) 

a) Liczba newsów 7, bardzo duża liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie zróżnicowane 

d) Proporcja tematów 

niewłaściwa proporcja (brak informacji z 

zagranicy) 

e) Zrównoważenie poprawne  

f) Równowaga czasowa 
niezachowana (nadmiernie rozbudowany jeden z 
newsów) 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 93,59% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 12:00:00 

Prowadzący Olaf Ważyński 



41 
 

Tematy newsów 

Alert pogodowy II stopnia dla Mazowsza –

zapowiadane gwałtowne nawałnice (wypowiedź 

K.Walczaka z IMGW) a w nicy przeszły również 
gwałtowne burze 

Wypadek polskiego autokaru w Serbii-zginął 
kierowca, są ranni 

Przybywa obcokrajowców z pozwoleniem na 
pobyt w Polsce, w tym dużo na Mazowszu 

(wypowiedź reporterki Natalii Rozbickiej) 
Rocznica rzezi wołyńskiej i 1. obchody Święta 

Ofiar Ludobójstwa ( wypowiedź prof. Popka z 
IPN) 

a) Liczba newsów 4, średnia 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 98,72% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 13:00:00 

Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

Wypadek polskiego autokaru w Serbii-zginał 

kierowca, są ranni (wypowiedź A. Białek z 
poznańskiego oddziału biura FunClub, 

organizatora wycieczki); 
Gmina Skaryszew kończy z hodowlą koni na rzeź 

i podpisała umowę współpracy z fundacją 
Centaurus 

Nowe projekty do budżetu obywatelskiego 
Płocka(wypowiedź A. Boczkowskiej z Magistratu) 

a) Liczba newsów 3, mała 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 93,59% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 14:00:00 

Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

W Radomiu zapadł wyrok uniewinniający w 

sprawie  próby otrucia w 1981r. Anny 
Walentynowicz  

W Warszawie oficjalne obchody rocznicy rzezi 
wołyńskiej i 1. obchody Święta Ofiar Ludobójstwa 

( wypowiedzi ocalałych) 

Sprawą wyłudzenia zajmie się RDPP –dot. 
oszustwa prawdopodobnie fikcyjnej zbiórki 

pieniędzy  „Boje się ciemności” dla chorego 
chłopca (wypowiedź wiceministra 

K.Michałkiewicza); 
W Syrii zestrzelono samolot pomimo zawieszenia 

broni, jakie jest od niedzieli; 
polscy siatkarze utrzymują 5 miejsce w Europie 

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 98,72% 
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  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 15:00:00 

Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

W Radomiu zapadł wyrok uniewinniający w 
sprawie  próby otrucia w 1981r. Anny 

Walentynowicz (przytoczenie uzasadnienia 
sędziego i L.Walentynowicza); 

Wypadek polskiego autokaru w Serbii-z Polski 
jada autokary po pasażerów, są ranni 

(wypowiedź A.Białek z poznańskiego oddziału 
biura FunClub, organizatora wycieczki); 

Jest zgoda na budowę kolejnego odcina 

autostrady A2; 
Aktualne sondażach w badaniach CBOS-wysokie 

poparcie dla Prezydenta RP A.Dudy 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie zróżnicowane 

d) Proporcja tematów właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie poprawne  

f) Równowaga czasowa 

niezachowana (nadmiernie rozbudowany jeden 

news) 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 96,15% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 16:00:00 

Prowadzący Olaf Ważyński 
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Tematy newsów 

Co będzie w odzyskanych przez Skarb Państwa 

nieruchomościach przy ul. Twardej 8 i 10 w 

Warszawie (wypowiedzi z Magistratu i J. 
Śpiewaka z „Wolnej Stolicy”); 

Szef PSL wzywa do zaprzestania poprawności 
politycznej w spr. rzezi wołyńskiej (wypowiedź 

jego) 
Syryjska Organizacja Praw Człowieka informuje, 

że nie żyje przywódca ISIS, zostali też oni 
wyparci z Mosulu 

a) Liczba newsów 3, mała liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie zróżnicowane 

d) Proporcja tematów właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie poprawne  

f) Równowaga czasowa zachowana  

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność 

Niezachowana( brak jasnego wskazania osoby 

komentującej) 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 92,31% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 17:00:00 

Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

Areszt dla Ukraińca, który spowodował karambol 

na trasie Warszawa – Lublin; 
Problem pustostanów w Warszawie (reportaż P. 

Lisa) 
Co będzie w odzyskanych przez Skarb Państwa 

nieruchomościach przy ul. Twardej 8 i 10 w 

Warszawie (wypowiedzi z Magistratu i J. 
Śpiewaka z „Wolnej Stolicy”); 

RDPP zajmuje się sprawą wyłudzenia( wypowiedź 
z RDPP A. Wardęgi)–dot. fikcyjnej zbiórki 

pieniędzy dla chorego chłopca; 
W Ostrołęce można zwiedzać nadleśnictwo w 

ramach zajęć dydaktycznych (wypowiedź z 
nadleśnictwa) 

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

c) Zróżnicowanie zróżnicowane 

d) Proporcja tematów właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie poprawne  

f) Równowaga czasowa zachowana  

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 100% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 18:00:00 

Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Tematy newsów 

W Dzielnicy Warszawa-Śródmieście radni z PIS i 
niezależny chcą odwołania Burmistrza 

Śródmieścia( reportaż P.Lisa);  
Wypadek polskiego autokaru w Serbii-oficjalne 

dane (wypowiedź właściciela biura podróży); 
Brak tłumów na bezwizowym przejściu 

granicznym z Ukrainą (wypowiedź straży 
granicznej); 

Nowe projekty wpłynęły do budżetu 
obywatelskiego Płocka (wypowiedź z ratusza w 

Płocku) 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie zróżnicowane 

d) Proporcja tematów właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie poprawne  

f) Równowaga czasowa zachowana  

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 
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o) Współczynnik WOI 100% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 19:00:00 

Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Tematy newsów 

Radny J. Śpiewak złożył zawiadomienie na 

urzędników UM Warszawy o możliwości 
popełnienia przestępstwa dot. Nieruchomości 

warszawskich (wypowiedź radnego i z UM p. 
Milczarczyk); 

Zakończyły się konsultacje społeczne w spr. 
dekomunizacji ulic warszawskich (wypowiedzi 

mieszkańców); 
Powstanie Narodowy Instytut Polskiego 

Dziedzictwa Kulturowego Zagranicą (wypowiedź 

Wicemin. Kultury); 
W rym roku będzie mało miodu(wypowiedź 

pszczelarza) 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie zróżnicowane 

d) Proporcja tematów niewłaściwa proporcja (brak newsów ze świata) 

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 20:00:00 

Prowadzący Natalia Gorzelnik 
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Tematy newsów 

Utrudnienia na Krajowej „12.” –wypadek; 
 W Radomiu zapadł wyrok uniewinniający w 

sprawie  próby otrucia w 1981r. Anny 

Walentynowicz (reportaż A. Orzeł); 
Problem pustostanów w Warszawie (wypowiedź 

zastępcy burmistrza dzielnicy );  
USA nie potwierdza informacji o śmierci 

przywódcy ISIS; 
GUS opublikował dane statystyczne o Polakach 

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 

niezachowana (nadmiernie rozbudowany jeden z 

newsów) 

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 21:00:00 

Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Tematy newsów 

W Dzielnicy Warszawa-Śródmieście radni z PIS i 

niezależny chcą odwołania Burmistrza 
Śródmieścia(wypowiedź radnego J. Śpiewaka i 

zastępcy burmistrza );  
KE chce pozwać Polskę do TS o wycinkę Puszczy 

Białowieskiej(reportaż); 
W Białołęce protesty mieszkańców w spr. 

transportu miejskiego( wypowiedzi 

mieszkańców); 
Możliwość zwiedzania ogrodu dydaktycznego w 

Ostrołęce (wypowiedzi dzieci) 

a) Liczba newsów 4, średnia 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 100% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 22:00:00 

Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Tematy newsów 

Radny J. Śpiewak złożył zawiadomienie na 

urzędników UM Warszawy o możliwości 
popełnienia przestępstwa dot. Nieruchomości 

warszawskich (wypowiedź radnego i z UM B. 
Milczarczyk); 

W Radomiu zapadł wyrok uniewinniający w 

sprawie  próby otrucia w 1981r. Anny 
Walentynowicz (wypowiedź syna p. 

Walentynowicz); 
W Radomiu stanie pomnik Witolda 

Gombrowicza(wypowiedź Prezydenta Radomia i 
mieszkańców); 

W Wołominie nadal zamknięte przejazdy przez 
torowisko przez przedłużający się remont( 

wypowiedź z PKP PLK) 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie zróżnicowane 

d) Proporcja tematów właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie poprawne  

f) Równowaga czasowa zachowana  

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 
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o) Współczynnik WOI 100% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 23:00:00 

Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Tematy newsów 

Zakończyło się posiedzenie Dzielnicy Warszawa-

Śródmieście w spr. odwołania Burmistrza 
Śródmieścia(wypowiedź radnego J. Śpiewaka i 

burmistrza);  
Do Polski wracają pierwsze osoby uczestniczące 

w wypadku autobusu w Serbii (wypowiedź 
Ambasadora RP w Serbii); 

W Radomiu sprawa odwołania komendanta 
strażaków (wypowiedź Prezydenta Radomia); 

ostrołęccy pszczelarze informują ,że w tym roku 

będzie mało miodu i będzie on drogi 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie zróżnicowane 

d) Proporcja tematów właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie poprawne  

f) Równowaga czasowa zachowana  

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 100% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Środa, 12 lipca 2017 

 

Godzina 06:00:00 

Prowadzący Filip Gąsior 
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Tematy newsów 

 

J. Śpiewak złożył zawiadomienie do prokuratury 

na urzędników UM Warszawy o możliwości 
popełnienia przestępstwa dot. nieruchomości 

warszawskich(wypowiedź J.Śpiewaka); 
W Radomiu zapadł wyrok uniewinniający w 

sprawie  próby otrucia w 1981r. Anny 
Walentynowicz; 

W Warszawie odbyły się oficjalne obchody 
rocznicy rzezi wołyńskiej i 1. obchody Święta 

Ofiar Ludobójstwa (reportaż); 
GUS opublikował dane statystyczne o Polakach; 

WHO podała dane o wysokości przypadków 
śmiertelnych w Europie w ostatnich 

latach(reportaż) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie zróżnicowane 

d) Proporcja tematów właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie niepoprawne (wypowiedź tylko jednej strony) 

f) Równowaga czasowa zachowana  

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 92,31% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 07:00:00 

Prowadzący Filip Gąsior 

Tematy newsów 

 

Co będzie w odzyskanych przez Skarb Państwa 
nieruchomościach przy ul.Twardej 8 i 10 w 

Warszawie (wypowiedzi z Magistratu); 
W Radomiu zapadł wyrok uniewinniający w 

sprawie  próby otrucia w 1981r. Anny 
Walentynowicz(reportaż); 

Jest już otwarty kolejny odcinek krajowej S7 
Dziś do kraju powinni wrócić piersi turyści z 

feralnego wypadku w Serbii; 

W tym roku będzie mniej miodu i będzie 
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droższy(wypowiedzi pszczelarzy) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie Niezróżnicowane (brak wiadomości ze świata) 

d) Proporcja tematów właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie poprawne  

f) Równowaga czasowa 

niezachowana (nadmienię rozszerzony jeden z 

newsów) 

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 08:00:00 

Prowadzący Filip Gąsior 

Tematy newsów 

Wypadek na S2; 

Jest już otwarty kolejny odcinek krajowej 
S7(reportaż); 

W Radomiu zapadł wyrok uniewinniający w 
sprawie  próby otrucia w 1981r. Anny 

Walentynowicz(reportaż); 
J. Śpiewak złożył zawiadomienie do prokuratury 

na urzędników UM Warszawy o możliwości 

popełnienia przestępstwa dot. nieruchomości 
warszawskich(wypowiedź J.Śpiewaka); 

Co będzie w odzyskanych przez Skarb Państwa 
nieruchomościach przy ul.Twardej 8 i 10 w 

Warszawie (wypowiedzi z Magistratu); 
Jutro w warszawskie Dessa Uniqm aukcja mało 

znanych artystów(wypowiedź koordynatora 
aukcji) 
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a) Liczba newsów 6, wysoka liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie Niezróżnicowane (brak wiadomości ze świata) 

d) Proporcja tematów właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie poprawne  

f) Równowaga czasowa 
niezachowana ( kilka newsów nadmiernie 
skrócona) 

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 09:00:00 

Prowadzący Filip Gąsior 

Tematy newsów 

Sprawa afery reprywatyzacyjnej nieruchomości 
warszawskich i Komisji weryfikacyjnej-jutro 

kolejne posiedzenie (wypowiedź Patryka Jaki-
przewodniczącego Komisji) 

Wypadek na S2; 
W Siedlcach policja otrzymuje liczne informacje o 

fałszywych wnuczkach(wypowiedź Policji); 

W Sejmie dziś debata o votum nieufności dla 
Ministra Rolnictwa (wypowiedz szefa PSL); 

Dziś w Finlandii mecz eliminacyjny Legii w Lidze 
Mistrzów(wypowiedź byłego piłkarza) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie zróżnicowane  

d) Proporcja tematów właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie niepoprawne (wypowiedź tylko jednej strony) 

f) Równowaga czasowa zachowana  

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

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

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 92,31% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 10:00:00 

Prowadzący Filip Gąsior 

Tematy newsów 

Zmarł sędzia TK prof. Lech Morawski; 

Sprawa afery reprywatyzacyjnej nieruchomości 
warszawskich i Komisji weryfikacyjnej-jutro 

kolejne posiedzenie (wypowiedź Patryka Jaki-
przewodniczącego Komisji); 

Już można jeździć kolejnym nowo wybudowanym 
odcinkiem S7(reportaż); 

 W dwóch kościołach w Węgrowie zostały odkryte 
3 szkatuły z sercami (wypowiedź jednego z 

proboszczów); 
Naukowcy z Uniwersytetu w Cambridge 

przeprowadzili badania nad depresją(reportaż); 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie zróżnicowane  

d) Proporcja tematów właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie niepoprawne (wypowiedź tylko jednej strony) 

f) Równowaga czasowa zachowana  

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 92,31% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 11:00:00 

Prowadzący Filip Gąsior 
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Tematy newsów 

Wypadek w Warszawie na skrzyżowaniu 

Grójeckiej i Wawelskiej-są ranni(wypowiedź 

Policji); 
Zmarł sędzia TK prof. Lech Morawski(wypowiedź 

Sędzi TK J. Przyłęckiej); 
Sejmowa komisja negatywnie przyjęła wniosek o 

votum nieufności dla Min.Rolnictwa; 
Wzrost liczby pasażerów na lotnisku im.Chopina; 

Dziś w Finlandii mecz eliminacyjny Legii w Lidze 
Mistrzów(wypowiedź trenera) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie zróżnicowane  

d) Proporcja tematów właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie niepoprawne (wypowiedź tylko jednej strony) 

f) Równowaga czasowa 

niezachowana (jeden z newsów nadmiernie 

skrócony) 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 84,62% 

  wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 12:00:00 

Prowadzący Marta Hernik 

Tematy newsów 

Wypadek w Warszawie na skrzyżowaniu 

Grójeckiej i Wawelskiej-są ranni(wypowiedź 
Policji); 

Już można jeździć kolejnym-ostatnim, nowo 
wybudowanym odcinkiem S7(reportaż); 

Podczas zamieszek w Hamburgu byli aresztowani 

Polacy; 
W Płocku będą ankietować mieszkańców w spr. 

strategii rozwoju(wypowiedź Prezydenta Płocka); 
W Pampelunie odbył się bieg z bykami; 

O wakacyjnych wyjazdach (przytoczenie 
wypowiedzi podróżnika-gościa audycji RDC) 

a) Liczba newsów 6, większa liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie zróżnicowane  
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d) Proporcja tematów właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie poprawne  

f) Równowaga czasowa 

Niezachowana (niektóre z newsów nadmiernie 

skrócone) 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 92,31% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 13:00:00 

Prowadzący Marta Hernik 

Tematy newsów 

Już można jeździć kolejnym-ostatnim, nowo 
wybudowanym odcinkiem S7(wypowiedź 

kierowców i Prezydenta Radomia); 
W Siedlcach metoda na wnuczka jedna osoba 

stracił znowu pieniądze(wypowiedź Policji; 
We Włoszech płoną lasy;  

Podczas zamieszek w Hamburgu byli aresztowani 
Polacy; 

W Płocku będą ankietować mieszkańców w spr. 
strategii rozwoju(wypowiedź Prezydenta Płocka); 

 W Nowym Dworze Mazowieckim rozpoczęły się 
mistrzostwa w kolarstwie(wypowiedzi) 

W Pampelunie odbył się bieg z bykami; 

O wakacyjnych wyjazdach (przytoczenie 
wypowiedzi podróżnika-gościa audycji RDC) 

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 
Niezachowana (jeden z newsów nadmiernie 
skrócony) 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność niezachowana (braki we wskazaniu źródła 
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informacji w jednym z newsów) 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 87,18% 

  wysoki współczynnik obiektywizmu 
45. 

Godzina 14:00:00 

Prowadzący Marta Hernik 

Tematy newsów 

Spotkanie w Łazach rolników z władzami w 

sprawie ASF(wypowiedź organizatora 
konferencji); 

W dwóch kościołach w Węgrowie zostały odkryte 

3 szkatuły z sercami (wypowiedź jednego z 
proboszczów); 

Zakaz hodowli koni na rzeź w Skaryszewie-
umowa z fundacją Centaurus(wypowiedź 

burmistrza i z fundacji); 
Niemieckie lotnisko na wyspie Uznam zyska tez 

polska nazwę Świnoujście(wypowiedź z 
Magistratu w Świnoujściu); 

Zatrzymano w Belinie złodziei cennej złotej 
100kg monety(reportaż) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie zróżnicowane  

d) Proporcja tematów właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie poprawne  

f) Równowaga czasowa zachowana  

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność zachowana  

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 100% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 15:00:00 

Prowadzący Marta Hernik 
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Tematy newsów 

Zastrzyk gotówki dla mazowieckiego szpitala 

specjalistycznego w Radomiu(wypowiedź prezesa 

szpitala); 
W płockich szkołach i przedszkolach remonty 

wakacyjne( wypowiedź Prezydenta Miasta); 
Ranni w wypadku w Serbii szykują się do 

powrotu do kraju(relacja  wysłannika TVP); 
 Piłkarze i kibice Wisły Płock poznali swojego 

nowego trenera; 
W Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce 

nowa wystawa „Zwierzęta Art Brut” (wypowiedź 
dyrektora muzeum i zwiedzających) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie zróżnicowane  

d) Proporcja tematów właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie poprawne  

f) Równowaga czasowa zachowana  

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność zachowana  

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 100% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 16:00:00 

Prowadzący Marta Hernik 

Tematy newsów 

Na linii Skarżysko Kamienna -Radom awaria 
trakcji nie jeżdżą pociągi(wypowiedź z PKP PLK); 

W Warszawie i Olsztynie grupa przestępcza 
wyłudzała Vat-straty w Skarbie Państwa; 

W Płocku będą ankietować mieszkańców w spr. 
strategii rozwoju(wypowiedzi mieszkańców); 

Startuje w Siedlcach cykl kulturalnych 
spacerowników (wypowiedź) 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie niezróżnicowane (brak newsów z zagranicy) 

d) Proporcja tematów właściwa proporcja  
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e) Zrównoważenie poprawne  

f) Równowaga czasowa niezachowana (kilka newsów nadmiernie krótkie) 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność 

niezachowana ( w jednym z newsów nie 

wskazano kim jest osoba wypowiadająca się w 
temacie) 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 83,33% 

   wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 17:00:00 

Prowadzący Marta Hernik 

Tematy newsów 

Na linii Skarżysko Kamienna -Radom awaria 
trakcji nie jeżdżą pociągi(wypowiedź z PKP PLK); 

Na wszystkich uczelniach w kraju kończy się I 
tura rekrutacji(wypowiedź rzecznika SGGW); 

Ukarane zostały gimnazjalistki ze Środy Śląskiej, 
które znęcały się nad jeżem; 

Ambasada Polski w Belgii protestuje w sprawie 
używania określenia „polskie obozy zagłady” 

przez gazetę Le soire (reportaż); 
Gigantyczna góra lodowa 5800km oderwała się 

od Antarktydy(reportaż) 

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 
niezachowana (jeden z newsów nadmiernie 
długi) 

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% 
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   Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 18:00:00 

Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Tematy newsów 

W Warszawie i Olsztynie grupa przestępcza 
wyłudzała Vat-straty w Skarbie 

Państwa(wypowiedź z Prokuratury w Olsztynie); 
Od jutra wchodzi w życie przepis nakazujący na 

reagowanie na krzywdzenie dzieci ( wypowiedź z 
jednej z fundacji); 

W Płocku będą ankietować mieszkańców w spr. 
strategii rozwoju(wypowiedź Wiceprezydenta 

Płocka); 

Na warszawskim Wawrze są kręcone zdjęcia do 
spotu reklamującego obchody 100. rocznicy 

odzyskania niepodległości prze z Polskę 
(wypowiedzi uczestników)  

a) Liczba newsów 4,  średnia liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie zróżnicowane  

d) Proporcja tematów właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie poprawne  

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność zachowana  

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 100% 

   Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 19:00:00 

Prowadzący Natalia Gorzelnik 
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Tematy newsów 

SKO podtrzymało decyzję budowy szybkiego 
tramwaju na Gocław- centrum Warszawy( 

wypowiedz z ZTM;) 

Sejm uchwalił ustawę o KRS i sądach 
powszechnych (reportaż); 

 W Warszawie od dziś będzie 80 nowych 
położnych(reportaż); 

Rusza nabór do Obrony Terytorialnej w 
Ostrołęce(wypowiedź z jednostki) 

a) Liczba newsów 4,  średnia liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie zróżnicowane  

d) Proporcja tematów właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie poprawne  

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność zachowana  

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 100% 

   Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 20:01:00 

Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Tematy newsów 

Przyszłoroczny Międzynarodowy Konkurs 

Chopinowski będzie grany na instrumentach 
historycznych by uczcić tym 100-lecie 

Odzyskania niepodległości; 

Na Placu Defilad stoi nielegalnie samolot 
(wypowiedzi mieszkańców); 

Rolnicy chcą wybudować mur przeciwko ASF-
projekt przedstawiono na międzywojewódzkiej 

konferencji w Łazach; 
Nagrodzono miody ostrołęckie na 

międzynarodowych targach(wypowiedź 
pszczelarzy); 

a) Liczba newsów 4,  średnia 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 100% 

   Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 21:00:00 

Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Tematy newsów 

Prezydent Duda zawetował ustawę o RIO; 
Na Mazowszu przybywa 

obcokrajowców(wypowiedź obcokrajowca); 

 W Warszawie przetarg na nasadzanie drzew w 
ramach projektu „Zielone ulice 

Warszawy”(wypowiedź radnej); 
W kawiarni na Ochocie pracownicy-osoby z 

autyzmem zaradzili obraźliwym tekstom pisanym 
na elewacji kawiarni(wypowiedź osoby z fundacji) 

a) Liczba newsów 4,średnia liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie niezróżnicowane (brak informacji ze świata) 

d) Proporcja tematów 

niewłaściwa proporcja (brak informacji ze świata, 

najważniesze krajowe bardzo krótkie) 

e) Zrównoważenie poprawne  

f) Równowaga czasowa Niezachowana(jeden news bardzo krótki) 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność zachowana  

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 85,90% 

   wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 22:00:00 

Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Tematy newsów 

Legia wygrała mecz w 2. Rundzie eliminacji do 

Ligi Mistrzów; 
Debata w sejmie-Projekt ustawy o rozwoju dróg 

samorządowych przekazany do prac w 
komisjach(reportaż, wypowiedź B.Szydło i posła 

z PO); 
Przygotowania w Muzeum Powstania 

Warszawskiego do rocznicy(wypowiedź dyrektora 
muzeum); 

Dzikie zwierzęta zaczynają coraz częściej 
wchodzić na tereny miejskie Warszawy gł. 

dziki(reportaż); 
W Płocku duże remonty w szkołach i 

przedszkolach(wypowiedź Prezydenta Płocka); 

Słowiański festyn na Bielanach (wypowiedź 
archeologa) 

a) Liczba newsów 6,wysoka liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie niezróżnicowane (brak informacji ze świata) 

d) Proporcja tematów niewłaściwa proporcja (brak informacji ze świata) 

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 23:00:00 

Prowadzący Natalia Gorzelnik 
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Tematy newsów 

Legia wygrała mecz w 2. Rundzie eliminacji do 

Ligi Mistrzów; 

Na Placu Defilad stoi nielegalnie samolot-pawilon 
(wypowiedzi mieszkańców); 

W Warszawie od dziś będzie 80 nowych 
położnych(reportaż); 

Na warszawskim Wawrze są kręcone zdjęcia do 
spotu reklamującego obchody 100. rocznicy 

odzyskania niepodległości prze z Polskę( 
wypowiedzi uczestników); 

Od 25 sierpnia ruszy 40.miodobranie 
kurpiowskie(wypowiedź dyrektora) 

a) Liczba newsów 5,optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie 
niezróżnicowane (brak informacji ze świata oraz 
tylko informacje z regionu) 

d) Proporcja tematów 

niewłaściwa proporcja (brak informacji ze świata 

oraz tylko informacje z regionu) 

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 
 

 

Czwartek, 13 lipca 2017 

 

Godzina 06:00:00 

Prowadzący Filip Gąsior 
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Tematy newsów 

 

Dziś nowe posiedzenie Komisji Weryfikacyjnej w 

sprawie reprywatyzacji działek w 
Warszawie(reportaż); 

Prezydent Duda zawetował nowelizację Sejmu o 
RIO; 

Sejm przyjął ustawy o  KRS i sądach 
powszechnych trafią do Senatu; 

Będzie pozew do Trybunału Sprawiedliwości 
przeciwko Polsce w spr. Puszczy Białowieskiej; 

Nowy rękopis pieśni Chopina trafił do jego 
muzeum-instytutu w Warszawie(wypowiedź 

dyrektora) 

a) Liczba newsów 5,optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie zróżnicowane  

d) Proporcja tematów właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie 

niepoprawne (przedstawiciele jednej ze stron w 

nieznacznej przewadze) 

f) Równowaga czasowa 

niezachowana (kilka newsów nadmiernie 

rozszerzonych i skróconych) 

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 Filip Gąsior 

Tematy newsów 

 
Dziś nowe posiedzenie Komisji Weryfikacyjnej w 

sprawie reprywatyzacji działek w Warszawie 

(wypowiedź rzecznika Min.Sprawiedliwości); 
Sejm przyjął ustawy o  KRS i sądach 

powszechnych trafią do Senatu(wypowiedzi z 
opozycji); 

Prezydent Duda zawetował nowelizację Sejmu o 
RIO; 

Wizyta Donalda Trumpa we Francji(reportaż); 
Trwają przygotowania do uczczenia rocznicy 
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Powstania Warszawskiego(wypowiedź dyr. 

Muzeum Powstania Warszawskiego) 

a) Liczba newsów 5,optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie zróżnicowane  

d) Proporcja tematów właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie niepoprawne (wypowiedzi tylko jednej ze stron) 

f) Równowaga czasowa 

niezachowana (kilka newsów nadmiernie 

rozszerzonych i skróconych) 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność zachowana  

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 84,62% 

   wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 08:00:00 

Prowadzący Filip Gąsior 

Tematy newsów 

 

Dziś posiedzenie Komisji Weryfikacyjnej w 
sprawie reprywatyzacji działek w Warszawie 

(reportaż); 

Prezydent Duda zawetował nowelizację Sejmu o 
RIO; 

Sejm przyjął ustawy o  KRS i sądach 
powszechnych trafią do Senatu; 

Będzie pozew do Trybunału Sprawiedliwości 
przeciwko Polsce w spr. Puszczy Białowieskiej; 

Od Antarktydy oderwała się gigantyczna góra 
lodowa(reportaż); 

a) Liczba newsów 5,optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie zróżnicowane  
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d) Proporcja tematów właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie poprawne  

f) Równowaga czasowa 

niezachowana (jeden z  newsów nadmiernie 

rozszerzony) 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność zachowana  

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 96,15% 

   Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 09:00:00 

Prowadzący Filip Gąsior 

Tematy newsów 

 
Dziś posiedzenie Komisji Weryfikacyjnej w 

sprawie reprywatyzacji działek w Warszawie 
(wypowiedź członka Komisji); 

Wypadki i korki w Warszawie po 
ulewie(reportaż); 

Prezydent Duda zawetował nowelizację Sejmu o 
RIO(wypowiedź rzecznika kancelarii Prezydenta); 

Wizyta Donalda Trumpa we Francji(reportaż); 

GROM ma już 27 lat(reportaż) 

a) Liczba newsów 5,optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie zróżnicowane  

d) Proporcja tematów właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie niepoprawne (wypowiedzi tylko jednej ze stron) 

f) Równowaga czasowa zachowana  

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność zachowana  

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 96,15% 

   Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 10:00:00 

Prowadzący Filip Gąsior 

Tematy newsów 

 
 

Dziś posiedzenie Komisji Weryfikacyjnej w 
sprawie reprywatyzacji działek w Warszawie -jest 

reakcja Ratusza(reportaż, wypowiedź rzecznika); 
Na S7 utrudnienia-drzewo blokuje przejazd; 

Usuwanie zerwanej sieci trakcyjnej PKP na trasie 
Radom-Kielce(wypowiedź z PKP); 

Legia wygrała mecz w 2. Rundzie eliminacji do 
Ligi Mistrzów(wypowiedź P.Janasa); 

 

a) Liczba newsów 4,średnia liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie zróżnicowane  

d) Proporcja tematów niewłaściwa proporcja (brak newsów ze świata) 

e) Zrównoważenie niepoprawne (wypowiedzi tylko jednej ze stron) 

f) Równowaga czasowa 
niezachowana(kilka newsów nadmiernie 
rozszerzonych i skróconych)  

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność zachowana  

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 85,90% 

   wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 11:00:00 

Prowadzący Filip Gąsior 

Tematy newsów 

Na S7 utrudnienia-drzewo blokuje przejazd; 
Dziś posiedzenie Komisji Weryfikacyjnej w 

sprawie reprywatyzacji działek w Warszawie -jest 
reakcja Ratusza(wypowiedź członka Komisji); 

Prokuratura wrocławska (wypowiedź)postawiła 
zarzuty mężczyźnie, który w Internecie zbierał 

pieniądze na fikcyjne leczenie chorego dziecka; 
PIS złożyło w Sejmie projekt nowelizacji o SN; 

Na Placu Defilad stoi nielegalnie samolot-pawilon 
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(wypowiedzi mieszkańców); 

2,zawodnicy „Rosy” w zespole reprezentacji 

Polski w Eurobasket 

a) Liczba newsów 6,wysoka liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie zróżnicowane  

d) Proporcja tematów niewłaściwa proporcja (brak newsów ze świata) 

e) Zrównoważenie niepoprawne (wypowiedzi tylko jednej ze stron) 

f) Równowaga czasowa 

niezachowana(kilka newsów nadmiernie 

skróconych)  

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność zachowana  

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 85,90% 

   wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Od 12.00 do 19.00 była transmisja obrad Komisji weryfikacyjnej 

 

Godzina 19:00:00 

Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Tematy newsów 

 
Zakończyło się posiedzenie Komisji 

Weryfikacyjnej w sprawie reprywatyzacji działek 
w Warszawie (wypowiedź przesłuchiwanych, 

Prezydent Miasta, Przewodniczącego Komisji); 

a) Liczba newsów 1, skrajnie niska liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie zróżnicowane  

d) Proporcja tematów niewłaściwa proporcja (news tylko z Warszawy) 

e) Zrównoważenie poprawne  

f) Równowaga czasowa 

niezachowana(jeden news i skrajnie 

rozbudowany)  

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 76,92% 

   Średni współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 21:00:00 

Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Tematy newsów 

 
Zakończyło się posiedzenie Komisji 

Weryfikacyjnej w sprawie reprywatyzacji działek 
w Warszawie-ukarano grzywną Prezydent Miasta 

za ponownie niestawienie się (wypowiedź 
Prezydent Miasta, Przewodniczącego Komisji); 

Jest pozew do TS przeciwko Polsce w spr. wycinki 
Puszczy Białowieskiej(reportaż); 

Prokuratura wrocławska (wypowiedź)postawiła 

zarzuty mężczyźnie, który w Internecie zbierał 
pieniądze na fikcyjne leczenie chorego dziecka; o 

obwodnicy Warszawy na posiedzeniu rady 
dzielnicy (wypowiedź jednego z radnych); 

W Warszawie na Żoliborzu częste wypadki 
(wypowiedź z ZTM) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie zróżnicowane  

d) Proporcja tematów właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie poprawne  

f) Równowaga czasowa Zachowana  

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność zachowana  

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 100% 

   Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 22:00:00 

Prowadzący Natalia Gorzelnik 
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Tematy newsów 

 

Zakończyło się posiedzenie Komisji 

Weryfikacyjnej w sprawie reprywatyzacji działek 
w Warszawie-ukarano grzywną Prezydent Miasta 

za ponownie niestawienie się (wypowiedź 
przesłuchiwanego i Prezydent Miasta); 

 
NIK przedstawił raport na temat taboru 

kolejowego w kraju; 
W warszawie ruszył program 

Mieszkanie+(wypowiedź Wicemin. Budownictwa i 
BGK); 

Akt wandalizmu w jednym z warszawskich 
kościołów(reportaż); 

Centrum Krwiodawstwa (wypowiedź)zachęca do 
oddawania krwi 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie 

Słabo zróżnicowane (brak newsów 

zagranicznych) 

d) Proporcja tematów 

niewłaściwa proporcja (brak newsów 

zagranicznych) 

e) Zrównoważenie niepoprawne (wypowiedź tylko jednej ze stron) 

f) Równowaga czasowa 
niezachowana (nadmiernie rozbudowany jeden z 
newsów) 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność zachowana  

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 78,21% 

   średni współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 23:00:00 

Prowadzący Natalia Gorzelnik 
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Tematy newsów 

 

Zakończyło się posiedzenie Komisji 

Weryfikacyjnej w sprawie reprywatyzacji działek 
w Warszawie-ukarano grzywną Prezydent Miasta 

za ponownie niestawienie się (wypowiedź 
przesłuchiwanego); 

W Radomiu będzie pomnik i dom weterana-dot. 
wydarzeń czerwcowych ‘76( reportaż); 

W Ostrołęce chcą uruchomić linię osobowych 
pociągów(wypowiedź z Ratusza i mieszkańców); 

W Warszawie w dzielnicy Wesoła mieszkańcy 
chcą tunelu pod trakcją kolejową(wypowiedź 

radnego); 
W Siedlcach obniżane są ceny działek w centrum( 

wypowiedź z Ratusza); 
 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie 

Słabo zróżnicowane (brak newsów zagranicznych 

i krajowych) 

d) Proporcja tematów 

niewłaściwa proporcja (brak newsów 

zagranicznych i krajowych) 

e) Zrównoważenie poprawne  

f) Równowaga czasowa 
niezachowana (nadmiernie rozbudowane niektóre 
z newsów) 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność zachowana  

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 82,05% 

   wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Piątek, 14 lipca 2017 

 

Godzina 06:00:17 

Prowadzący Natalia Rozbicka 

Tematy newsów 

Kolejne prace komisji weryfikacyjnej ds. 

reprywatyzacji (relacja, wypowiedzi: Patryk Jaki, 

Robert Kropiwnicki – PO); polityczny spór o reformę 

sądownictwa (wypowiedzi: Marcin Horała – PiS, 

Grzegorz Schetyna – PO); niewybuchy odkryte przez 
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saperów w lesie pod Sierpcem (wypowiedź rzecznika 

policji); powrót pociągów osobowych między Ostrołęką 

a Małkinią (wypowiedzi rzecznika ratusza w Ostrołęce i 

mieszkańców). 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Brak tematyki zagranicznej 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Pojedyncze słowa 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Tylko własne 

m) Jakość techniczna Sporadyczne błędy czytającego 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 87,18% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Godzina 07:00:00 

Prowadzący Natalia Rozbicka 

Tematy newsów 

Dyskusje o reprywatyzacji dawnej Chmielnej 70 

(relacja, wypowiedzi: Hanna Gronkiewicz-Waltz, 

Krzysztof Śledziewski); mieszkańcy Jedlni-Letnisko bez 

karetki, ale w walce o nią (wypowiedzi: wójt gminy, 

mieszkańcy); przygotowania do obchodów rocznicy 

zamachu w Nicei (korespondencja Marka 

Brzezińskiego, wypowiedzi francuskich strażaków); 

plenerowa wystawa szyldów na warszawskiej starówce 

(wypowiedź autorki wystawy). 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Tylko własne (dodatkowo korespondencja z Francji) 

m) Jakość techniczna Bardzo dobra 

n) Mglistość języka W normie 
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o) Współczynnik WOI 94,87% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Godzina 08:00:19 

Prowadzący Natalia Rozbicka 

Tematy newsów 

Areszt dla mężczyzny, który wymyślił chorobę dziecka 

i zbierał pieniądze; przesłuchania przed komisją 

weryfikacyjną ds. reprywatyzacji (relacja, wypowiedź 

Grzegorza Majewskiego); kłopoty z liczbą uczniów w 

kilku radomskich szkołach (wypowiedź dyrektora 

jednej ze szkół); sprzeciw Polski, Czech i Węgier 

wobec przyjmowania uchodźców; nowy odcinek trasy 

Ostrołęka-Warszawa (wypowiedź starosty 

ostrołęckiego). 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Pojedyncze słowa 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna 
Sporadyczne błędy czytającego, błąd merytoryczny 
(Jan II Sobieski) 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 91,03% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Godzina 09:00:00 

Prowadzący Natalia Rozbicka 

Tematy newsów 

Wypadek w powiecie piaseczyńskim (wypowiedź 

policjanta z Piaseczna); plany dotyczące Centralnego 

Portu Komunikacyjnego; kolejna grzywna dla 

prezydent Warszawy za niestawienie się przed komisją 

weryfikacyjną (wypowiedzi: Patryk Jaki i Robert 

Kropiwnicki – PO); kłopoty Regionalnych Centrów 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (wypowiedzi 

krwiodawców). 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
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c) Zróżnicowanie Brak tematów zagranicznych 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Pojedyncze słowa 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna 

Sporadyczne błędy czytającego, gorsza jakość nagrań 

telefonicznych 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 84,62% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Godzina 10:00:00 

Prowadzący Natalia Rozbicka 

Tematy newsów 

Wypadek na drodze krajowej nr 17 (wypowiedź 

strażaka); wzmożone kontrole drogowe w rejonie 

mazowieckim (wypowiedź policjanta z komendy w 

Siedlcach); zapowiedź Air Show w Radomiu (relacja); 

strzelanina w Jerozolimie; ponad milion złotych na 

remonty dróg w powiecie makowskim (wypowiedź 

starosty makowskiego). 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Pojedyncze słowa 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna 

Sporadyczne błędy czytającego, słabsza jakość nagrań 

rozmów 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 91,03% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Godzina 11:00:00 

Prowadzący Natalia Rozbicka 
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Tematy newsów 

Wypadek na drodze krajowej nr 17 (wypowiedź 

policjanta); dochodzenie policji na temat wtargnięcia 

Obywateli RP do sejmu; przerwa w senacie podczas 

obrad o ustawach reformujących sądownictwo; projekt 

budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego 

(wypowiedź Mikołaja Wilta – pełnomocnika rządu ds. 

projektu); powstanie 5 Mazowieckiej Brygady Wojsk 

Obrony Terytorialnej (wypowiedź dowódcy brygady). 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Brak tematów zagranicznych 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Pojedyncze słowa 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna 

Sporadyczne błędy czytającego, gorsza jakość nagrań 

wypowiedzi 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 87,18% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Godzina 12:00:00 

Prowadzący Marta Hernik 

Tematy newsów 

Utrudnienia po wypadku na drodze krajowej nr 17; 

przegrana sądowa portu lotniczego w Radomiu 

(wypowiedzi poszkodowanego i radcy prawnego); 

wtargnięcie do sejmu przez Obywateli RP (wypowiedź 

rzecznika komendy stołecznej policji); zatrzymanie 

przez ABW mężczyzny nawołującego do zamachu w 

Polsce (wypowiedź rzecznika ministra ds. służb 

specjalnych); strzelanina w Jerozolimie; remont w 

szkole w gminie Zbuczyn (wypowiedź wójta). 

a) Liczba newsów 6, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Element emocjonalności w ostatnim newsie 
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j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna 
Sporadyczne błędy czytającego, słaba jakość nagrań 
rozmowy telefonicznej 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 91,03% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Godzina 13:00:00 

Prowadzący Marta Hernik 

Tematy newsów 

Walka o karetkę dla gminy Jedlnia-Letnisko 

(wypowiedzi wójta i mieszkańców); apel minister 

edukacji o oddawanie krwi (wypowiedź minister 

edukacji, Anny Zalewskiej); Święto Wodniaków – 

regaty żeglarskie pod Płockiem (wypowiedź wójta 

Nowego Duninowa). 

a) Liczba newsów 3, zbyt mała liczba newsów 

b) Ranga/Waga 
Źle dobrana ranga newsów (na pierwszym miejscu 
powtarzana informacja z regionu) 

c) Zróżnicowanie Tylko tematy krajowe 

d) Proporcja tematów Niezachowana 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa Nadmiernie rozszerzony pierwszy news 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Pojedyncze słowa 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Tylko własne 

m) Jakość techniczna Bardzo dobra 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 71,79% 

  Umiarkowany współczynnik obiektywizmu 

 

 

Godzina 14:00:00 

Prowadzący Marta Hernik 

Tematy newsów 

Posiedzenie niejawne komisji weryfikacyjnej ds. 

reprywatyzacji; zmiany w polskim sądownictwie 

tematem obrad Komisji Europejskiej (korespondencja 

Beaty Płomeckiej z Brukseli, wypowiedź rzeczniczki KE, 

Niny Andreevej); rekrutacja na Politechnikę 

Warszawską (wypowiedź rzeczniczki Politechniki 

Warszawskiej); sukces miejskiego roweru w Radomiu 

(wypowiedzi mieszkańców i prezydenta Radomia); 
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inauguracja sezonu piłkarskiej Ekstraklasy (wypowiedź 

trenera Wisły Płock). 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Pojedyncze słowa i kolokwializmy 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne, korespondencja z Brukseli 

m) Jakość techniczna 

Sporadyczne błędy czytającego (zawahania), 

pogorszenie jakości przy nagraniach 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 91,03% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 
 

 

Godzina 15:00:00 

Prowadzący Marta Hernik 

Tematy newsów 

Komisja Weryfikacyjna zajmie się zwrotem 
nieruchomości przy ulicy Nabielaka 9 (wypowiedź 

posła PiS);  

Akt oskarżenia wobec babci w sprawie usiłowania 
zabójstwa noworodka pod Radomiem (wypowiedź 

prokuratora); 

W Ostrołęce powstanie Muzeum Żołnierzy 

Wyklętych (wypowiedź wykonawcy i Żołnierza 
Wyklętego);  

W Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach 

odbędzie się koncert osób, które były głuche lub 
niedosłyszące (wypowiedź jednej z takich osób); 

Czesi wprowadzają ograniczenia w Karkonoszach 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba newsów 

b) Ranga/Waga zrównoważone 

c) Zróżnicowanie zachowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
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e) Zrównoważenie Wypowiedź tylko przedstawiciela partii rządzącej 

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 Liczne przejęzyczenia prowadzącej 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 92,31% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Godzina 16:00:00 

Prowadzący Marta Hernik 

Tematy newsów 

W głosowaniu na projekty do zrealizowania w 

ramach budżetu obywatelskiego wzięło udział 
ponad 100 tys. Warszawiaków (wypowiedź 

eksperta);  

PKP Intercity i Spółka Polregio wprowadziły 

wakacyjną opcję podróżowania na weekend;  

W Siedlcach rusza cykl bezpłatnych wycieczek po 
mieście wraz z przewodnikiem (wypowiedzi 

przewodników); 

Ostatnie przygotowania do inscenizacji bitwy 

grunwaldzkiej (wypowiedź dyrektora muzeum); 

 

  

a) Liczba newsów 4, poprawna minimalna liczba 

b) Ranga/Waga zrównoważona 

c) Zróżnicowanie zachowane 

d) Proporcja tematów Brak tematów światowych 
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e) Zrównoważenie zachowana 

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan poprawny 

i) Neutralność zachowana 

j) Nacechowanie Pojedyncze zwroty nacechowane 

k) Rzetelność 
Brak informacji dot. osoby wypowiadającej się w 
ostatnim newsie (oprócz dyrektora) 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Nierówna głośność 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 83,33% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Godzina 17:00:00 

Prowadzący Marta Hernik 

Tematy newsów 

W Hurghadzie od ciosów nożem zginęły dwie 
Ukrainki, cztery osoby zostały ranne; 

Komisja Weryfikacyjna zajmie się zwrotem 
nieruchomości przy ulicy Nabielaka 9 (wypowiedź 

członka komisji z PO); 

Polak podejrzany o pedofilię został zatrzymany w 
Rosji (wypowiedź rzecznika policji w Łodzi);  

W płockim Orlenie dobiega końca budowa 
największej w Polsce elektrociepłowni gazowo-

parowej (wypowiedź dyrektora) 

W Ostrołęce rusza bezpłatna szkółka tenisa 

  

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba  

b) Ranga/Waga zrównoważone 

c) Zróżnicowanie zachowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
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e) Zrównoważenie Wypowiedź przedstawiciela jednej partii 

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan poprawna 

i) Neutralność zachowana 

j) Nacechowanie Pojedyncze słowa 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła agencyjne 

m) Jakość techniczna Sporadyczne przejęzyczenia prowadzącej 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 87,18% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Godzina 17:59:55 

Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Tematy newsów 

Dwie osoby nie żyją, a cztery zostały ranne w 

wyniku ataku nożownika w Hurghardzie (relacja); 

W Senacie trwa debata nad ustawą o Krajowej 

Radzie Sądownictwa (relacja);  

Stołeczny konserwator zabytków wstrzymał 
prace  budowlane na terenie dawnego pasażu 

Simonsa, ze względu na podejrzenie znajdowania 
się w tym miejscu szczątków poległych 

powstańców (wypowiedź konserwatora); 

Ruszyły zgłoszenia do konkursu Rękodzieło Wsi 

Kurpiowskiej (wypowiedź dyrektora Regionalnego 
Centrum) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga zrównoważone 

c) Zróżnicowanie poprawne 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa zachowana 
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g) Infotainment brak 

h) Forszpan poprawny 

i) Neutralność zachowana 

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność poprawna 

l) Własne źródła Własne  

m) Jakość techniczna Słyszalne branie oddechu przez prowadzącą 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 96,15% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Godzina 19:00:00 

Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Tematy newsów 

Komornik, który zajął i sprzedał ciągnik rolnika z 
Mławy został zwolniony z pracy;  

Komisja Weryfikacyjna zajmie się zwrotem 

nieruchomości przy ulicy Nabielaka 9 (wypowiedź 
członka PiSu); 

Brytyjska para książęca na czas wizyty w Polsce 
zamieszka w Belwederze (wypowiedź Krzysztofa 

Szczerskiego);  

Stołeczny Ratusz promuje zbieranie śmieci - 
akcja  „Oddaj śmieci, dostań prezent” 

(wypowiedź wiceprezydenta) 

 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Nie zachowana 

c) Zróżnicowanie zachowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa poprawna 

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 Słyszalne branie oddechu przez prowadzącą 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 85,90% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

 

 

Godzina 20:00:00 

Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Tematy newsów 

Dwie osoby nie żyją, a cztery zostały ranne w 

wyniku ataku nożownika w Hurghardzie;  

Od ponad 6 godzin Senat debatuje nad ustawą o 
KRS (relacja, wypowiedź przedstawicieli PiSu i 

PO) 

W płockim Orlenie dobiega końca budowa 

największej w Polsce elektrociepłowni gazowo-
parowej (wypowiedź dyrektora); 

Plan pikniku na dziedzińcu Muzeum Narodowego 

z okazji rocznicy bitwy grunwaldzkiej (wypowiedź 
organizatorki) 

 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga zrównoważone 

c) Zróżnicowanie Poprawne 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa zachowana 
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g) Infotainment brak 

h) Forszpan poprawny 

i) Neutralność zachowana 

j) Nacechowanie Pojedyncze słowa 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Agencyjne, własne 

m) Jakość techniczna 
Bardzo liczne przejęzyczenia prowadzącej, 
słyszalne branie oddechu 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 87,18% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Godzina 21:00:04 

Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Tematy newsów 

Ratownicy stołecznego WOPRu uratowali przed 

utonięciem mężczyznę (wypowiedź członka 
WOPRu); 

W ataku nożownika w egipskim kurorcie nie 

ucierpiał żaden Polak, poinformowało MSZ 

Zakończenie prac nad warszawską stacją metra 

Targówek (wypowiedź prezesa metra i urzędnika 
z ratusza); 

Użytkownicy ogrodów z Płocka wniosą petycję do 

władz o stworzenie Domu Działkowca 
(wypowiedź prezydenta Płocka);  

a) Liczba newsów 4, poprawna minimalna liczba 

b) Ranga/Waga Ranga zachwiana 

c) Zróżnicowanie Brak tematów politycznych 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan poprawny 
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i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Agencyjne i własne 

m) Jakość techniczna Słyszalne branie oddechu przez prowadzącą 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 87,18% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Godzina 22:00:00 

Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Tematy newsów 

Wyniki 4. edycji budżetu obywatelskiego 
(wypowiedź koordynatorki projektu i członków 

komisji);  

Inauguracja projektu Patrimonium (wypowiedź 

dyrektora Biblioteki Narodowej);  

W Ostrołęce powstanie Muzeum Żołnierzy 
Wyklętych (wypowiedź Żołnierza Wyklętego); 

Stołeczny Ratusz promuje zbieranie śmieci - 
akcja  „Oddaj śmieci, dostań prezent” 

(wypowiedź członka biura marketingu); 

Zagrożenie plagą komarów (wypowiedź eksperta) 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga zrównoważone 

c) Zróżnicowanie zachowane 

d) Proporcja tematów Brak tematu światowego 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa poprawna 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan poprawny 

i) Neutralność zachowana 

j) Nacechowanie Pojedyncze słowa 
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k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne  

m) Jakość techniczna Słyszalne cięcia wypowiedzi 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 84,62% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 23:00:00 

Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Tematy newsów 

W kilku blokach na Targówku doszło do awarii 
wodociągu i brakuje wody (flesz); 

Zakończenie pierwszego dnia Mistrzostw Polski w 

kolarstwie górskim w formule cross country 
(wypowiedź kolarza);  

Dobiega końca budowa elektrociepłowni gazowo-
parowej w Płocku (wypowiedź kierownika zakładu 

i dyrektora);  

Rozpoczął się nabór do służby przygotowawczej 
w WKU (wypowiedź eksperta);   

Zaproszenie do spaceru z przewodnikiem po 
Siedlcach (wypowiedź przewodnika) 

 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczb 

b) Ranga/Waga zrównoważona 

c) Zróżnicowanie Brak tematu politycznego 

d) Proporcja tematów Brak tematu światowego 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa poprawna 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan poprawny 

i) Neutralność zachowana 

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność zachowana 
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l) Własne źródła własne 

m) Jakość techniczna Nierówna głośność 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 89,74% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

 

Sobota, 15 lipca 2017 

 

Godzina 06:00:00 

Prowadzący Natalia Rozbicka 

Tematy newsów 

Wyniki głosowania do warszawskiego budżetu 

obywatelskiego (wypowiedzi koordynatora projektu i 

mieszkańców); przyjęcie przez senatorów ustawy o 

Krajowej Radzie Sądownictwa i ustroju sądów 

powszechnych (relacja, wypowiedzi: Bogdan Klich – 

PO, Stanisław Karczewski – PiS); rozbudowa drugiej 

linii metra na warszawskim Targówku (wypowiedź 

rzecznika wykonawcy rozbudowy); grzywna dla 

radomskiego portu lotniczego (wypowiedzi: radca 

prawny portu, Mateusz Wojcieszak – poszkodowany); 

podpisana umowa na przebudowę aresztu na muzeum 

żołnierzy wyklętych w Ostrołęce (wypowiedź 

przedstawiciela firmy wykonującej przebudowę). 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga 
Niepoprawne zrównoważenie (pierwszy news powinien 
być jako drugi, a drugi jako pierwszy) 

c) Zróżnicowanie Tylko tematy krajowe 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Pojedyncze słowa 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Tylko własne 

m) Jakość techniczna Sporadyczne błędy prowadzącego 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 82,05% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 07:00:00 

Prowadzący Natalia Rozbicka 

Tematy newsów 

Weekendowe zmiany i utrudnienia na stołecznych 

ulicach; spór o dyrektora Radomskiej Orkiestry 

Kameralnej (wypowiedzi: Marek Suski – PiS, 

wiceprezydent Radomia Karol Semik); szacunki komisji 

terenowych w sprawie strat w uprawach (wypowiedź 

wiceministra rolnictwa Rafała Romanowskiego); 

rozpoczęcie mistrzostw świata dzieci z domów dziecka 

(wypowiedzi zawodników); zwiększenie populacji 

komarów (wypowiedź Ewy Sady – SGGW). 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Tylko tematy krajowe 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Pojedyncze słowa 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Sporadyczne błędy prowadzącego 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 83,33% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 08:00:00 

Prowadzący Natalia Rozbicka 

Tematy newsów 

Spór o stołeczny pasaż Simonsa (wypowiedź 

stołecznego konserwatora zabytków); plany budowy 

Centralnego Portu Komunikacyjnego (wypowiedź 

pełnomocnika rządu ds. budowy CPK Mikołaja Wilta); 

weekendowa akcja mazowieckiej policji (wypowiedź 

oficera prasowego komendy miejskiej policji w 

Siedlcach); piknik rycerski w Muzeum Narodowym w 

Warszawie (wypowiedź Anny Knapek z działu edukacji 

muzeum); interaktywna wystawa „Wieloryby pod 

powierzchnią” w Londynie (korespondencja Adama 

Dąbrowskiego, wypowiedź dyrektora ds. naukowych 

muzeum). 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
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c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Pojedyncze słowa 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne, korespondencja z Londynu 

m) Jakość techniczna Bardzo dobra 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 94,87% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 09:00:45 

Prowadzący Natalia Rozbicka 

Tematy newsów 

Część mieszkańców stołecznego Targówka bez wody; 

przyjęcie bez poprawek przez senat ustaw o KRS i 

ustroju sądów powszechnych (wypowiedzi: Stanisław 

Karczewski – PiS, Bogdan Klich – PO); 6 mln złotych 

na rozwój młodych pracowników w Ostrołęce 

(wypowiedź dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w 

Ostrołęce); spór o dyrektora Radomskiej Orkiestry 

Kameralnej (wypowiedzi: Marek Suski – PiS, 

wiceprezydent Radomia Karol Semik); akcje 

zachęcające do sprzątania, prowadzone przez 

stołeczny ratusz (wypowiedź wiceprezydenta 

Warszawy Michała Olszewskiego). 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Tylko tematy krajowe 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Pojedyncze słowa 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Bardzo dobra 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 91,03% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 10:00:00 

Prowadzący Natalia Rozbicka 

Tematy newsów 

Utrudnienia kolejowe dla stacji w Otwocku; kolejne 

utonięcie i ostrzeżenia ratowników (relacja); 

inauguracja sezonu piłkarskiej Ekstraklasy w 

wykonaniu Legii Warszawa (wypowiedź trenera Jacka 

Magiery); wspomnienia nieudanego zamachu stanu w 

Turcji (wypowiedzi tureckiego ambasadora w Polsce i 

eksperta z Polskiego Instytutu Spraw 

Międzynarodowych); finał 27 Festiwalu 

Mozartowskiego (wypowiedź Alicji Węgorzewskiej). 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Pojedyncze słowa 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Bardzo dobra 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 94,87% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 11:00:00 

Prowadzący Natalia Rozbicka 

Tematy newsów 

Nocna pikieta przed sejmem przeciwników zmian w 

sądownictwie; wydłużenie sieci tuneli metra na 

Targówku (wypowiedzi: Jerzy Lejk – prezes Metra 

Warszawskiego, Bartosz Milczarczyk – rzecznik 

miasta); szacunki komisji terenowych w sprawie strat 

w uprawach (wypowiedź wiceministra rolnictwa Rafała 

Romanowskiego); zakończenie budowy 

elektrociepłowni gazowo-parowej w Płocku (wypowiedź 

Marcina Wasilewskiego, dyrektora wykonawczego 

energetyki PKN Orlen); zwierzęta tracą swoje 

naturalne środowisko (relacja). 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 
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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 Sporadyczne zawahania prowadzącego 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 96,15% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 12:00:00 

Prowadzący Natalia Rozbicka 

Tematy newsów 

Śmierć poetki Julii Hartwig; złoty medal czwórki 

kanadyjkarzy na mistrzostwach Europy w 

kajakarstwie; mistrzostwa świata dzieci z domów 

dziecka w piłce nożnej (wypowiedź: Marcin Lisiak – 

rzecznik stowarzyszenia Nadzieja na Mundial); nabór 

do wojskowej służby przygotowawczej (wypowiedź 

przedstawiciela wojskowej komendy uzupełnień w 

Ostrołęce); piknik rycerski w Muzeum Narodowym 

(wypowiedź Anny Knapek z działu edukacji muzeum). 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Tylko tematy krajowe 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Pojedyncze słowa 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Bardzo dobra 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 91,03% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 13:00:00 

Prowadzący Natalia Rozbicka 

Tematy newsów 

Śmierć poetki Julii Hartwig i jej wspomnienie 

(wypowiedź prezesa warszawskiego oddziału 

Stowarzyszenia Pisarzy Polskich); echa protestów pod 

sejmem przeciwko zmianom w sądownictwie 
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(wypowiedź przedstawiciela komendy stołecznej 

policji); wyniki głosowania nad projektami do budżetu 

obywatelskiego w Warszawie (wypowiedzi 

koordynatorki projektu i mieszkańców); możliwość 

zgłaszania prac do konkursu „Rękodzieło wsi 

kurpiowskiej” (wypowiedź dyrektora Regionalnego 

Centrum Kultury w Myszyńcu). 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Tylko tematy krajowe 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Pojedyncze słowa 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Tylko własne 

m) Jakość techniczna Pogorszenie jakości przy nagraniach wypowiedzi 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 84,62% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 14:00:00 

Prowadzący Natalia Rozbicka 

Tematy newsów 

Prace mieszkańców jako zwrot długu dla miasta 

Radomia (relacja, wypowiedzi jednego z mieszkańców 

i dyrektora Miejskiego Zarządu Lokalami w Radomiu); 

apel ratowników o niespożywanie alkoholu i 

ograniczenie brawury nad wodą (wypowiedź ratownika 

z WOPR Tarnobrzeg); poszukiwanie nowych 

zawodniczek rugby w Warszawie (wypowiedzi trenera 

Legii Warszawa Women i Aleksandry Lachowskiej, 

rugbistki); wzrost wypożyczeni rowerów publicznych w 

Radomiu (wypowiedzi mieszkańców). 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Tylko tematy lokalne  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Pojedyncze słowa 
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k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Tylko własne 

m) Jakość techniczna Bardzo dobra 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 88,46% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 15:00:00 

Prowadzący Przemysław Lis 

Tematy newsów 

Wydłużenie sieci tuneli metra na Targówku 

(wypowiedzi: Jerzy Lejk – prezes Metra 

Warszawskiego, Bartosz Milczarczyk – rzecznik 

miasta); śmierć poetki Julii Hartwig (wypowiedź 

prezesa warszawskiego oddziału Stowarzyszenia 

Pisarzy Polskich); poszukiwanie nowych zawodniczek 

rugby w Warszawie (wypowiedź trenera Legii 

Warszawa Women); rekonstrukcja bitwy pod 

Grunwaldem (relacja, wypowiedzi uczestników).  

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Tylko tematy krajowe 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Tylko własne 

m) Jakość techniczna 

Sporadyczne błędy prowadzącego, pogorszenie jakości 

nagrań wypowiedzi 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 89,74% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 16:00:00 

Prowadzący Przemysław Lis 

Tematy newsów 

Nowelizacja ustawy o świadczeniach wychowawczych, 

rodzinnych i alimentacyjnych (wypowiedź Ewy Kitel, 

zastępcy dyrektora Centrum Świadczeń Socjalnych w 

Łodzi); powstanie elektrociepłowni gazowo-parowej w 

Płocku (wypowiedzi Marcina Wasilewskiego, dyrektora 

wykonawczego energetyki PKN Orlen i Andrzeja 

Kaczmarka z Polskich Sieci Elektroenergetycznych); 



93 
 

akcja pomocy dla najmłodszych uchodźców 

(wypowiedź współorganizatorki, Blanki Rzewuskiej); 

zapowiedź wydarzenia rolkarskiego „Night Skating” 

(relacja). 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Tylko tematy krajowe 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Pojedyncze słowa 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Tylko własne 

m) Jakość techniczna Bardzo dobra 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 88,46% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 17:00:12 

Prowadzący Przemysław Lis 

Tematy newsów 

Utrudnienia na stołecznych drogach; policyjne 

postępowania przeciwko osobom protestującym przed 

sejmem (wypowiedź rzecznika komendy stołecznej 

policji, Mariusza Mrozka); początek sezonu Legii 

Warszawa w piłkarskiej Ekstraklasie (wypowiedź 

trenera Jacka Magiery); pożegnanie prof. Michała 

Troszyńskiego (relacja, wypowiedzi: abp Henryk 

Hoser, prof. Bogdan Hazan); początek II 

Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Arabskich w 

Radomiu (wypowiedź pomysłodawcy wydarzenia); 

Garbine Muguruza zwyciężczynią wielkoszlemowego 

Wimbledonu. 

a) Liczba newsów 6, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Pojedyncze słowa 

k) Rzetelność Zachowana 
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l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Sporadyczne błędy czytającego 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 91,03% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 18:00:00 

Prowadzący Przemysław Lis 

Tematy newsów 

Utrudnienia na lokalnych drogach; gotowa stacja na 

Targówku w ramach budowy II linii metra (wypowiedzi 

rzecznika wykonawcy i burmistrza Targówka); 6 mln 

złotych na aktywizację osób do lat 30 w Ostrołęce 

(wypowiedź dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w 

Ostrołęce); rekonstrukcja bitwy pod Grunwaldem 

(relacja); V mistrzostwa dzieci z domów dziecka w 

piłce nożnej (wypowiedzi uczestników). 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Tylko tematy krajowe 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Bardzo słaby poziom głośności niektórych nagrań 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 92,31% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 19:00:00 

Prowadzący Przemysław Lis 

Tematy newsów 

Weekendowe utrudnienia na stołecznych ulicach; 

wspomnienie poetki Julii Hartwig (wypowiedź tłumacze 

i krytyka Adama Pomorskiego); akcje zachęcające do 

sprzątania, prowadzone przez stołeczny ratusz 

(wypowiedź wiceprezydenta Warszawy Michała 

Olszewskiego); akcja pomocy dla najmłodszych 

uchodźców (wypowiedź współorganizatorki, Blanki 

Rzewuskiej); początek II Ogólnopolskiego 

Czempionatu Koni Arabskich w Radomiu (wypowiedź 

pomysłodawcy wydarzenia). 
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a) Liczba newsów 5, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Tylko tematy krajowe 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Bardzo dobra 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 96,15% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 20:00:46 

Prowadzący Przemysław Lis 

Tematy newsów 

Powstanie elektrociepłowni gazowo-parowej w Płocku 

(wypowiedzi Marcina Wasilewskiego, dyrektora 

wykonawczego energetyki PKN Orlen i Andrzeja 

Kaczmarka z Polskich Sieci Elektroenergetycznych); 

ławka Witolda Gombrowicza w Radomiu (wypowiedź 

Eugeniusza Kaczmarka, odpowiedzialnego za 

inwestycję); impreza rolkarska „Night Skating” 

(relacja). 

a) Liczba newsów 3, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Tylko tematy krajowe 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Tylko własne 

m) Jakość techniczna 
Przerwy między poszczególnymi nagraniami, zła 
wymowa nazw angielskich 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 89,74% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 21:00:00 
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Prowadzący Przemysław Lis 

Tematy newsów 

Utrudnienia na lokalnych drogach; środki na 

aktywizację młodych w Ostrołęce (wypowiedź 

dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce); 

wyjazdowa inauguracja sezonu piłkarzy Legii 

Warszawa; V mistrzostwa dzieci w domów dziecka w 

piłce nożnej (wypowiedź ambasadora imprezy, 

Tomasza Kłosa); nowe przepisy dotyczące zatrudniania 

cudzoziemców (wypowiedź senatora PiS Przemysława 

Błaszczyka i wiceministra rodziny, pracy i polityki 

społecznej Marcina Zieleniewskiego). 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Tylko tematy krajowe  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Przewaga przedstawicieli partii rządzącej 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Pojedyncze słowa 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Gorsza jakość dźwiękowa relacji 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 83,33% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 22:00:00 

Prowadzący Przemysław Lis 

Tematy newsów 

Łukasz Kubot i Marcelo Melo zwycięzcami Wimbledonu; 

wyjazdowa inauguracja sezonu Legii Warszawa, 

utrudnienia na lokalnych drogach; uczestnicy 

Vistuliady w Warszawie (wypowiedzi Ewy Kruszewskiej 

z Fundacji Promocji Rekreacji „KIM” i uczestniczki 

wydarzenia); powrót napięcia między USA a Kubą 

(korespondencja Jana Pachlowskiego, wypowiedź 

Donalda Trumpa); ponowna informacja o pierwszym 

meczu w sezonie Legii Warszawa. 

a) Liczba newsów 6, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 
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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 Nierówny poziom głośności nagrań 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 96,15% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 23:00:00 

Prowadzący Przemysław Lis 

Tematy newsów 

Utrudnienia na lokalnych drogach; przegrana Legii 

Warszawa na inaugurację sezonu Ekstraklasy; Łukasz 

Kubot i Marcelo Melo zwycięzcami Wimbledonu; apel 

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i 

Krwiolecznictwa o oddawanie krwi (wypowiedzi 

krwiodawców); powstanie ławka Gombrowicza w 

Radomiu (wypowiedzi prezydenta Radomia i osoby 

odpowiedzialnej za inwestycję); bezpłatna wakacyjna 

szkoła tenisa ziemnego w Ostrołęce (wypowiedź 

prezesa Ostrołęckiego Stowarzyszenia Tenisowego). 

a) Liczba newsów 6, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Tylko tematy krajowe 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Pojedyncze słowa 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Bardzo dobra 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 91,03% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

 

Niedziela, 16 lipca 2107 
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Godzina 06:00:00 

Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Tematy newsów 

Łukasz Kubot i Marcelo Melo zwyciężyli w deblu 

podczas wielkoszlemowego turnieju tenisowego 
na kortach Wimbledonu (wypowiedź Wojciecha 

Fibaka); w Warszawie pochowano profesora 

Michała Troszyńskiego (fragment kazania 
pogrzebowego); w Radomiu postawiona zostanie 

ławeczka z posągiem Witolda Gombrowicza 
(wypowiedź prezydenta Radomia); na 

nowojorskiej aukcji sprzedana będzie torba z 
pierwszymi próbkami gruntu kosmosu 

a) Liczba newsów 4, poprawna minimalna liczba 

b) Ranga/Waga Poprawnie zrównoważone 

c) Zróżnicowanie Brak wiadomości politycznych 

d) Proporcja tematów zachowana 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan poprawny 

i) Neutralność zachowana 

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Agencyjne, własne, korespondencja  

m) Jakość techniczna 

(ostre cięcia wypowiedzi), sporadyczne błędy 
językowe prowadzącej i słyszalne branie oddechu 

na końcu zdań 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 88,46% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

 

Godzina 07:00:00 

Prowadzący Natalia Gorzelnik 
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Tematy newsów 

Dawid Kubacki zwyciężył, a Maciej Kot zajął 

drugie miejsce w pierwszym konkursie Letniego 

Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle 
(wypowiedź Kubackiego); Prezydent RP spotka 

się z przedstawicielem Stałego Komitetu 
Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli 

Ludowych Chińskiej Republiki Ludowej (relacja 
reporterska i wypowiedź Radosława Pyffla); 

ponad 80 klaczy i ogierów zaprezentowano 
podczas drugiego Ogólnopolskiego Czempionatu 

Koni Arabskich Radom 2017; 8 osób zginęło w 
Dakarze w wyniku wybuchu paniki na 

miejscowym stadionie 

a) Liczba newsów 4, poprawna minimalna liczba 

b) Ranga/Waga zachowana 

c) Zróżnicowanie zachowane 

d) Proporcja tematów Prawidłowa proporcja 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa prawidłowa 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan poprawny 

i) Neutralność zachowana 

j) Nacechowanie Pojedyncze słowa nacechowane  

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna 

Ostre cięcia wypowiedzi, słyszalne branie 

oddechu na końcu zdań przez prowadzącą 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 91,03% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Godzina 08:00:00 

Prowadzący Natalia Gorzelnik 
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Tematy newsów 

Utrudnienia na krajowej 8 -  na wysokości 

Nagoszewa na odcinku Wyszków – Ostrowia 

Mazowieckia doszło do zderzenia trzech 
samochodów osobowych (flesz);  Legia 

Warszawa przegrała z Górnikiem Zabrze 3:1; 
szansa na wygranie przez reprezentację Polski 

Mistrzostw Świata Dzieci z Domów Dziecka 
(wypowiedzi reprezentantów); NSZZ Solidarność 

nie zgadza się na ustępstwa w sprawie handlu w 
niedzielę (relacja, wypowiedź Piotra Dudy); 

wyprawka szkolna dla dzieci imigrantów 
(wypowiedź współorganizatorki akcji) 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga zrównoważone 

c) Zróżnicowanie zachowane 

d) Proporcja tematów Brak tematów zagranicznych 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana  

g) Infotainment brak 

h) Forszpan poprawny 

i) Neutralność zachowana 

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła własne 

m) Jakość techniczna Liczne przejęzyczenia prowadzącej 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 93,59% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 09:00:00 

Prowadzący Natalia Gorzelnik 
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Tematy newsów 

Łukasz Kubot i Marcelo Melo zwyciężyli w deblu 

podczas wielkoszlemowego turnieju tenisowego 

na kortach Wimbledonu (wypowiedź Wojciecha 
Fibaka); Rosjanin Igor Manaszerow został 

zwycięzcą Międzynarodowego Konkursu 
Dyrygentów Audite w Radomiu (korespondencja, 

wypowiedź zwycięzcy); zbiórka darów dla 
bezdomnych wyruszających na pieszą 

pielgrzymkę na Jasną Górę (wypowiedź 
bezdomnego, przedstawicielka fundacji); trwa 

Festiwal Otwarta Ząbkowska (relacja);  

a) Liczba newsów 4, poprawna minimalna liczba 

b) Ranga/Waga zrównoważone 

c) Zróżnicowanie Brak wiadomości politycznych 

d) Proporcja tematów Zachowana  

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan poprawny 

i) Neutralność zachowana 

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność zachowane 

l) Własne źródła Własne  

m) Jakość techniczna 
Ostre cięcia wypowiedzi, przejęzyczenia 
prowadzącej 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 88,46% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Godzina 10:00:00 

Prowadzący Natalia Gorzelnik 
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Tematy newsów 

Legia Warszawa przegrała z Górnikiem Zabrze 

3:1 (wypowiedź trenera Jacka Magiery); Polska 

Misja Medyczna przygotowała poradnik dotyczący 
przygotowań do egzotycznych wypraw 

(wypowiedź członkini misji); ponad 80 klaczy i 
ogierów zaprezentowano podczas drugiego 

Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Arabskich 
Radom 2017 (wypowiedź hodowcy arabów i 

wypowiedzi widowni); zaproszenie do zwiedzenia 
przez dzieci ogrodów Pałacu w Wilanowie 

(relacja) 

a) Liczba newsów 4, poprawna minimalna liczba 

b) Ranga/Waga zrównoważone 

c) Zróżnicowanie Brak wiadomości politycznych 

d) Proporcja tematów Brak wiadomości zagranicznych 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan poprawny 

i) Neutralność zachowana 

j) Nacechowanie Pojedyncze słowa nacechowane 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła własne 

m) Jakość techniczna 

Przejęzyczenia prowadzącej, słyszalne branie 

oddechu na końcu zdań przez prowadzącą 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 

84,62% 

 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

 

Godzina 11:00:20 

Prowadzący Natalia Gorzelnik 
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Tematy newsów 

Planowana manifestacja KODu przeciwko 

zmianom w sądownictwie (relacja reporterska); 

spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z chińskim 
premierem Zhangiem Dejiangiem (relacja 

reporterska, wypowiedź Radosława Pyffla); 
szansa na wygranie przez reprezentację Polski 

Mistrzostw Świata Dzieci z Domów Dziecka 
(wypowiedź reprezentanta); W ubiegłym roku 

Polskę odwiedziło 17 milionów turystów (relacja 
reporterska) 

a) Liczba newsów 4, poprawna minimalna liczba 

b) Ranga/Waga zrównoważone 

c) Zróżnicowanie zachowane 

d) Proporcja tematów Brak tematów światowych 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan poprawny 

i) Neutralność zachowana 

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła własne 

m) Jakość techniczna Liczne przejęzyczenia prowadzącej 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 93,59% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Godzina 12:00:27 

Prowadzący Natalia Gorzelnik 
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Tematy newsów 

Łukasz Kubot i Marcelo Melo zwyciężyli w deblu 

podczas wielkoszlemowego turnieju tenisowego 

na kortach Wimbledonu (wypowiedź Kubota); W 
Polsce, według włoskiego dziennika 

gospodarczego Sole 24 Ore, zaczyna brakować 
wykwalifikowanych pracowników (relacja 

reporterska); w Warszawie trwa zbiórka 
wyprawki szkolnej dla dzieci imigrantów 

(wypowiedź współorganizatorki akcji); zapowiedź 
Warszawskich Dni Mozartowskich (wypowiedź 

artystów) 

a) Liczba newsów 4, poprawna minimalna liczba 

b) Ranga/Waga zrównoważone 

c) Zróżnicowanie zachowane 

d) Proporcja tematów Brak tematów zagranicznych 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan poprawny 

i) Neutralność zachowana 

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła własne 

m) Jakość techniczna Przejęzyczenia prowadzącej 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 93,59% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Godzina 13:00:00 

Prowadzący Natalia Gorzelnik 
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Tematy newsów 

Policja z Piaseczna poszukuje kierowcy, który 

doprowadził do wypadku i obrażeń dwóch osób 

(wypowiedź komisarza policji); 

W Elblągu kręcony jest paradokument o 
Powstaniu Warszawskim „Listy powstańcze” 

(relacja reporterska, wypowiedź historyka);  

Rosjanin Igor Manaszerow został zwycięzcą 

Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów Audite 
w Radomiu (relacja, wypowiedź zwycięzcy i 

organizatora); zaproszenie do spaceru z 
przewodnikiem po warszawskich Powązkach 

(relacja reporterska) 

 

a) Liczba newsów 4, poprawna minimalna liczba 

b) Ranga/Waga zrównoważone 

c) Zróżnicowanie Brak wiadomości politycznych 

d) Proporcja tematów zachowana 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan poprawny 

i) Neutralność zachowana 

j) Nacechowanie Pojedyncze zwroty 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła własne 

m) Jakość techniczna Przejęzyczenia prowadzącej 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 

87,18% 

 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Godzina 14:00:00 

Prowadzący Natalia Gorzelnik 
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Tematy newsów 

Planowana manifestacja KODu przeciwko 

zmianom w sądownictwie (relacja reporterska); 

Finał Mistrzostw Świata Dzieci z Domów Dziecka 

między Rosją i Hiszpanią. Polska walczy z 
Holandią o trzecie miejsce (wypowiedź 

reprezentanta i organizatora);  

Rekordowy weekend nad Bałtykiem;  

U wybrzeży Alabamy amerykańscy badacze 

znaleźli podwodny las (relacja, wypowiedź 
eksperta); 

Zapowiedź koncertu „Usta milczą, dusza śpiewa” 

(wypowiedź organizatorki) 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga zrównoważone 

c) Zróżnicowanie zachowane 

d) Proporcja tematów Proporcja właściwa 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan poprawny 

i) Neutralność zachowana 

j) Nacechowanie Pojedyncze słowa 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła własne 

m) Jakość techniczna Nierówna głośność 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 91,03% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Godzina 15:00:00 

Prowadzący Przemysław Lis 
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Tematy newsów 

Katastrofa autobusu w północnych Indiach: nie 

żyje 16 pielgrzymów, 27 zostało rannych;  

Reprezentacja Polski podczas Mistrzostw Świata 

dzieci z domów dziecka zajęła trzecie miejsce;  

158 żołnierzy rezerwy otrzymało promocje na 
pierwszy stopień oficerski (relacja, wypowiedzi); 

Atak na drzewa przez kornika drukarza na 
południu Białorusi (relacja, wypowiedź eksperta) 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga zrównoważone 

c) Zróżnicowanie zachowane 

d) Proporcja tematów Proporcja właściwa 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan poprawny 

i) Neutralność zachowana 

j) Nacechowanie Pojedyncze słowa 

k) Rzetelność 
Brak podania osoby wypowiadającej się w relacji 
z uroczystości promocyjnych 

l) Własne źródła Agencyjne i własne 

m) Jakość techniczna poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 89,74% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Godzina 16:00:00 

Prowadzący Przemysław Lis 
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Tematy newsów 

Na krajowej 17 w Rykach doszło do zderzenia 

dwóch samochodów osobowych (flesz); Hiszpanie 

Mistrzami Świata Dzieci z Domów Dziecka w piłce 
nożnej (wypowiedź trenera i reprezentantów); 

jutro wizyta brytyjskiej pary książęcej w Polsce 
(relacja, wypowiedź Krzysztofa Szczerskiego);   

Małe zbiory miodu w tym roku (wypowiedź 

eksperta) 

 

a) Liczba newsów 4, poprawna minimalna liczba 

b) Ranga/Waga zrównoważone 

c) Zróżnicowanie zachowane 

d) Proporcja tematów zachowana 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa poprawna 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan poprawny 

i) Neutralność zachowana 

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Nierówna głośność 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 96,15% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Godzina 17:00:00 

Prowadzący Przemysław Lis 
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Tematy newsów 

Na krajowej 8 w Trzciance doszło do zderzenia 

trzech samochodów (flesz);  

Protest KODu przeciwko zmianom w 

sądownictwie (wypowiedź Grzegorza Schetyny); 
trwa Festiwal Otwarta Ząbkowska (wypowiedź 

organizatorki);  

W Elblągu kręcony jest paradokument o 

Powstaniu Warszawskim „Listy powstańcze” 
(relacja reporterska, wypowiedź historyka); 

Tłumy turystów w nadbałtyckich kurortach 

 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga zrównoważone 

c) Zróżnicowanie zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Brak tematów światowych 

e) Zrównoważenie zachwiane 

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 Słyszalne cięcia wypowiedzi 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 89,74% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Godzina 18:00:06 

Prowadzący Przemysław Lis 
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Tematy newsów 

Utrudnienia na mazowieckich drogach;  

Spokojny przebieg manifestacji KODu przed 
Sejmem (wypowiedź rzecznika stołecznej policji); 

Rozpoczął się nabór do służby przygotowawczej 

w WKU (wypowiedź eksperta);   

Roger Federer wygrał wielkoszlemowy turniej na 

kortach Wimbledonu;  

Trzecia odsłona warszawskich Dni Mozartowskich 
(wypowiedź organizatorów);  

Separatyści z Donbasu aresztowali ukraińskiego 
dziennikarza (relacja)  

a) Liczba newsów 6, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga zachwiane 

c) Zróżnicowanie zróżnicowane 

d) Proporcja tematów poprawna 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan poprawny 

i) Neutralność zachowana 

j) Nacechowanie Pojedyncze zwroty nacechowane 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 89,74% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Godzina 19:00:05 

Prowadzący Przemysław Lis 
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Tematy newsów 

Utrudnienia na mazowieckich drogach;  

4,5 tys. demonstrantów pod Sejmem, protest 
przebiegł bez zakłóceń;  

Jutro wczesnym popołudniem do Polski przylatuje 

brytyjska para książęca (relacja, wypowiedź 
Krzysztofa Szczerskiego); 

Kolejny weekend Festiwalu Otwarta Ząbkowska 
dobiega końca (wypowiedź organizatorki);  

W Ustce można oglądać malucha, którego 

otrzyma Tom Hanks 

 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga zrównoważone 

c) Zróżnicowanie zachowane 

d) Proporcja tematów Brak tematów zagranicznych 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment Ostatni news 

h) Forszpan poprawny 

i) Neutralność zachowana 

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna 
Poprawna, ale sporadyczne błędy językowe 
prowadzącego 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 91,03% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Godzina 20:00:00 

Prowadzący Przemysław Lis 
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Tematy newsów 

Przed Sejmem zakończył się protest KODu 

(relacja, wypowiedź Krzysztofa Łozińskiego, 
Grzegorza Schetyny i Władysława Frasyniuka);  

Trąba powietrzna nad rzymską plażą w Ostii - 10 
osób zostało rannych;  

Reprezentacja Polski zajęła trzecie miejsce w 

Mistrzostwach Świata Dzieci z Domów Dziecka w 

piłce nożnej (wypowiedź trenera);  

a) Liczba newsów 3, mała liczba 

b) Ranga/Waga zrównoważone 

c) Zróżnicowanie zachowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Wypowiedzi opozycji 

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Nierówna głośność 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 85,90% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Godzina 22:00:17 

Prowadzący Przemysław Lis 
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Tematy newsów 

Plan wizyty brytyjskiej pary książęcej w Polsce 

(relacja, wypowiedź Krzysztofa Szczerskiego);  

82-latka, która nie dała się oszukać metodą na 

wnuczka otrzymała list pochwalny od szefa 
MSWiA;  

W Elblągu kręcony jest paradokument o 

Powstaniu Warszawskim „Listy powstańcze” 

(relacja, wypowiedź historyka); 

Ruszyły zgłoszenia do konkursu Rękodzieło Wsi 
Kurpiowskiej (wypowiedź dyrektora Regionalnego 

Centrum) 

a) Liczba newsów 4, poprawna minimalna liczba 

b) Ranga/Waga zrównoważone 

c) Zróżnicowanie zachowane 

d) Proporcja tematów Brak tematów zagranicznych 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan poprawny 

i) Neutralność zachowana 

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Słyszalne cięcia wypowiedzi 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 93,59% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Godzina 23:00:00 

Prowadzący Przemysław Lis 
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Tematy newsów 

Kilka tysięcy osób protestuje przed Sądem 

Najwyższym przeciwko zmianom w sądownictwie 

(wypowiedź rzecznika KRS); 

W Ostrołęce rozpoczął się nabór do służby 
przygotowawczej w WKU (wypowiedź eksperta); 

Prezydent Donald Trump broni swojego syna, 

który podczas wyborów kontaktował się  z 

Rosjanami (relacja); 

W tym roku będzie mniej miodu (wypowiedź 
pszczelarzy) 

  

 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga zrównoważone 

c) Zróżnicowanie poprawne 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie zachowana 

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan poprawny 

i) Neutralność zachowana 

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność Niejasna informacja w ostatnim newsie 

l) Własne źródła własne 

m) Jakość techniczna poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 94,87% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Wiadomości lokalne 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Poniedziałek, 10.07: 06:30:00, 07:30:01, 

08:29:59, 09:30:00, 10:30:00, 11:30:00, 

12:30:01, 13:30:00, 14:30:02, 15:30:03, 

16:30:00, 17:30:08, 18:30:00,  
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Wtorek, 11.07: 06:30:02, 07:30:00, 

08:30:00, 09:30:00, 10:30:00, 11:30:00, 

12:30:00, 13:30:00, 14:30:00, 15:30:00, 

16:30:00, 17:30:01, 18:30:00 

 

 

Środa, 12.07: 06:30:00, 07:30:00, 

08:30:00, 09:30:00, 10:30:02, 11:30:01, 

12:30:00, 13:30:00, 14:30:00, 15:30:01, 

16:30:00, 17:30:03, 18:30:02 

 

 

Czwartek, 13.07: 06:30:00, 07:30:00, 

08:30:00, 09:30:00, 10:30:00, 

 

 

Piątek, 14.07: 06:30:00, 07:30:00, 

08:30:00, 09:30:02, 10:30:00, 11:30:00, 

12:30:00, 13:30:00, 15:30:00, 16:30:00, 

17:30:00, 18:30:02 

 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

00:02:56 

Warstwa słowna: 00:02:56 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

02:44:07 

Warstwa słowna: 02:44:07 

 

Łączny 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 i pór emisji. 

Niezgodnie z częstotliwością. Zaplanowano 

64, nadano 56 głównie ze względu na 

transmisję z posiedzenia komisji 

weryfikacyjnyj ds. stołecznej 

reprywatyzacji.  

 

 

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

Skrócona wersja serwisu informacyjnego 

dotycząca wydarzeń lokalnych.  

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

02:44:07 

 

 

Ocena jakościowa 

 

Poniedziałek 10.07.2017 

 

Godzina 06:30:00 

Prowadzący Marta Hernik 
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Tematy newsów 

Przedłużające się roboty drogowych na ul. 

Obozowej w Warszawie (biała); Społeczne 

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar 
Ludobójstwa na Wołyniu (fragment homilii); 

zakończenie prac archeologicznych na Łączce 
(wypowiedź profesora kierującego pracami); 

obchody Narodowego Święta Francji w 
Warszawie (montaż wypowiedzi uczestników) 

a) Liczba newsów 4, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie 
Zrównoważone niepoprawnie (newsy dotyczą 
Warszawy a nie całego regionu) 

d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Brak (newsy nie dotyczą polityki) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne 

m) Jakość techniczna 2 news – nagranie za ciche 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 83,33% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 07:30:00 

Prowadzący Marta Hernik 

Tematy newsów 

Decyzje komisji weryfikacyjnej w sprawie 
nieruchomości przy ul. Twardej 8 i 10 w 

Warszawie (wypowiedź Patryka Jaki, 
przewodniczącego komisji); nowy budynek szkoły 

muzycznej przy ul. Miodowej w Warszawie 

(wypowiedź dyrektor szkoły i właścicielki bursy); 
możliwości zwiedzania Domu Kereta w Warszawie 

(biała)   

a) Liczba newsów 3, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie 

Zrównoważone niepoprawnie (newsy dotyczą 

Warszawy a nie całego regionu) 

d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Brak (newsy nie dotyczą polityki) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 
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j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 84,62% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 08:30:00 

Prowadzący Marta Hernik 

Tematy newsów 

Prace komisji weryfikacyjnej w sprawie 

nieruchomości przy ul. Twardej 8 i 10 w 
Warszawie (relacja Natalii Rozbickiej); zmiany w 

organizacji ruchu na Krakowskim Przedmieściu w 
Warszawie (biała); zmiany organizacji ruchu w 

„Mordorze” (montaż wypowiedzi pracowników i 

wypowiedź Tomasza Kunerta) 

a) Liczba newsów 3, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie 

Zrównoważone niepoprawnie (newsy dotyczą 

Warszawy a nie całego regionu) 

d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Brak (newsy nie dotyczą polityki) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 87,18% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 09:30:00 

Prowadzący Marta Hernik 
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Tematy newsów 

Likwidacja laboratorium amfetaminy w Wołyniu 
(biała); prace komisji weryfikacyjnej w sprawie 

nieruchomości przy ul. Twardej 8 i 10 w 

Warszawie (wypowiedź Patryka Jaki, 
przewodniczącego komisji); przebudowa metra 

na Bemowie (biała); kampania Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego przeciw paleniu 

papierosów (wypowiedź Kamili Walczak i Piotra 
Radziszewskiego, urologa) 

a) Liczba newsów 3, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie Zrównoważone poprawnie 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Brak (newsy nie dotyczą polityki) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 97,44% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 10:30:00 

Prowadzący Marta Hernik 

Tematy newsów 

Atak w Legionowie (wypowiedź policjanta z 
komendy stołecznej), strona internetowa o 

pracach rewitalizacyjnych w Warszawie 
(wypowiedź pracownika Urzędu Miasta); 

możliwości skorzystanie z promów na Wiśle w 
Warszawie (wypowiedź rzecznika Transportu 

Morskiego) 

a) Liczba newsów 3, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Brak (newsy nie dotyczą polityki) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 
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i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 97,44% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 11:30:00 

Prowadzący Marta Hernik 

Tematy newsów 

Tajne posiedzenie komisji weryfikacyjnej w 
sprawie reprywatyzacji działek w Warszawie 

(wypowiedź posła Nowoczesnej); likwidacja 
laboratorium amfetaminy w Wołyniu (wypowiedź 

rzecznika głównego komendanta policji); 
warszawskie obchody miesięcznicy smoleńskiej 

(biała); rekrutacja na Warszawskim 
Uniwersytecie Medycznym (wypowiedź z biura 

prasowego WUM) 

a) Liczba newsów 4, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Brak (newsy nie dotyczą polityki) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 97,44% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 12:30:00 

Prowadzący Marcin Kargol 
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Tematy newsów 

Zmiany w organizacji ruchu na Służewcu 

(wypowiedź osoby ze Stowarzyszenia Lepszy 

Służewiec i wypowiedź urzędnika z 
warszawskiego ratusza); zabezpieczenie 

nielegalnych automatów do gier w Siedlcach 
(wypowiedź prokuratora okręgowego); nowy 

budynek szkoły muzycznej przy ul. Miodowej w 
Warszawie (wypowiedź dyrektor szkoły) 

a) Liczba newsów 3, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Brak (newsy nie dotyczą polityki) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne  

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 94,87% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 13:30:00 

Prowadzący Marcin Kargol 

Tematy newsów 

Utrudnienia na trasach z Warszawy na południe 

Polski (relacja Cyryla Skiby); remont na ulicy 
Obozowej w Warszawie (biała); strona 

internetowa o pracach rewitalizacyjnych w 
Warszawie (wypowiedź pracownika Urzędu 

Miasta); zapowiedź konferencji prasowej z 
posiedzenia komisji weryfikacyjnej w sprawie 

reprywatyzacji działek w Warszawie (biała) 

a) Liczba newsów 4, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie 

Zrównoważone niepoprawnie (newsy dotyczą 

Warszawy a nie całego regionu) 

d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Brak (newsy nie dotyczą polityki) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 
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h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 87,18% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 14:30:00 

Prowadzący Marcin Kargol 

Tematy newsów 

Decyzje komisji reprywatyzacyjnej (biała); akcja 
policji w Legionowie (wypowiedź policjanta); 

rekrutacja na Warszawskim Uniwersytecie 
Medycznym (wypowiedź Kamili Walczak z biura 

prasowego WUM) 

a) Liczba newsów 3, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Brak (newsy nie dotyczą polityki) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 97,44% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 15:30:00 

Prowadzący Marcin Kargol 
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Tematy newsów 

Decyzje komisji weryfikacyjnej w sprawie 
reprywatyzacji nieruchomości (wypowiedź 

członka komisji z PiS); kampania Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego przeciw paleniu 
papierosów (relacja Martyny Szymczakowskiej z 

wypowiedziami urologa, Piotra Radziszewskiego i 
Kamili Walczak z biura prasowego WUM); 

utrudnienia w ruch na Krakowskim Przedmieściu 
z powodu miesięcznicy smoleńskiej  

a) Liczba newsów 3, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie 
Zrównoważone niepoprawnie (newsy dotyczą 
Warszawy a nie całego regionu) 

d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 

e) Zrównoważenie 

Zrównoważone niepoprawnie (wypowiedź 

polityka jednej opcji) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 79,49% 

  Niezbyt wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 16:30:00 

Prowadzący Marcin Kargol 

Tematy newsów 

Zakazy postoju przy Parku Skaryszewskim w 

Warszawie (wypowiedź samorządowca z Saskiej 
Kępy); warszawska aplikacja mobilna 

(wypowiedź wice prezydenta Warszawy); 
zabezpieczenie narkotyków w Przysuchej 

(wypowiedź policjantki z komendy policji) 

a) Liczba newsów 3, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Brak (newsy nie dotyczą polityki) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 
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j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 97,44% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 17:30:00 

Prowadzący Marcin Kargol 

Tematy newsów 

Nowe żłobki na warszawskiej Białołęce (relacja 
Cyryla Skiby z wypowiedziami rzeczniczki 

Białołęki); opinie o decyzji komisji weryfikacyjnej 
w sprawie reprywatyzacji działek w Warszawie 

(wypowiedź członka komisji z PO); problemy 

rowerów miejskich w Radomiu (wypowiedź 
strażaka miejskiego) 

a) Liczba newsów 3, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie 

Zrównoważenie niepoprawne (wypowiedź 

polityka jednej opcji) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 89,74% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 18:30:00 

Prowadzący Marcin Kargol 

Tematy newsów 

Nieprzejezdna ul. Obozowa w Warszawie 
(wypowiedź osoby z Urzędu Miasta i rzecznika 

TLK); problem odbioru samochodów 
odholowanych w czasie wizyty Donalda Trumpa 

(wypowiedź osoby z Zarządu Dróg Miejskich); 
efektywność miejskiego monitoringu w Radomiu 

(wypowiedź sekretarza miasta) 

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

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Brak (newsy nie dotyczą polityki) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne 

m) Jakość techniczna 1 news – nagranie trochę niewyraźne 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 93,59% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Wtorek, 11.07.2017 
 

Godzina 06:30:00 

Prowadzący Marta Hernik 

Tematy newsów 

Decyzja komisji weryfikacyjnej w sprawie 

reprywatyzacji działek w Warszawie (wypowiedź 
Patryka Jaki, przewodniczącego komisji, 

wypowiedź członka komisji z PO); relacja z 
miesięcznicy smoleńskiej (wypowiedź Lecha 

Kaczyńskiego); warszawska aplikacja mobilna 
(wypowiedź wice prezydenta Warszawy); 

problemy rowerów miejskich w Radomiu 
(wypowiedź strażaka miejskiego) 

a) Liczba newsów 4, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie Zrównoważone poprawnie  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie 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 

m) Jakość techniczna 1 news – nagranie trochę niewyraźne 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 93,59% 
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  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 07:30:00 

Prowadzący Marta Hernik 

Tematy newsów 

Komentarz Urzędu Miasta w spawie decyzji 

komisji weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji 
działek w Warszawie (wypowiedź rzecznika 

ratusza i Patryka Jaki – przewodniczącego 
komisji); pożar domku na Wilanowie (wypowiedź 

strażaka z Komendy Straży Pożarnej); działania 

prokuratury w sprawie oszustwa związanego z 
fałszywą zbiórką pieniędzy w stolicy (biała); 

problem odbioru samochodów odholowanych w 
czasie wizyty Donalda Trumpa (wypowiedź osoby 

z Zarządu Dróg Miejskich); 

a) Liczba newsów 4, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie 

Zrównoważone niepoprawnie (newsy dotyczą 

Warszawy a nie całego regionu) 

d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 

e) Zrównoważenie 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 

m) Jakość techniczna 

1 news – nierówny poziom dźwięku (początek 

wypowiedzi jest za cichy) 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 83,33% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 08:30:00 

Prowadzący Marta Hernik 

Tematy newsów 

Podsumowanie manifestacji w związku z 

miesięcznicą smoleńską (biała); planowane kroki 
miejskich aktywistów w związku z decyzją 

komisji weryfikacyjnej (relacja Natalii Rozbickiej 
z wypowiedziami Patryka Jaki i Pawła 

Lisieckiego); zapowiedź uroczystości 
upamiętniających rzeź Wołyńską (wypowiedź 

szefa IPN) 
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a) Liczba newsów 3, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie 

Zrównoważone niepoprawnie (newsy dotyczą 

Warszawy a nie całego regionu) 

d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 

e) Zrównoważenie 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 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 87,18% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 09:30:00 

Prowadzący Marta Hernik 

Tematy newsów 

Podsumowanie manifestacji w związku z 

miesięcznicą smoleńską (komentarz Mariusza 
Błaszczaka z MSWiA); interwencje po burzach na 

Mazowszu (biała); remonty na Centralnej 

Magistrali Kolejowej (wypowiedzi podróżnych); 
zwiększenie liczby żłobków na Białołęce 

(wypowiedź rzecznika dzielnicy) 

a) Liczba newsów 3, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie Zrównoważone poprawnie 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Brak (newsy nie dotyczą polityki) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 97,44% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 10:30:00 

Prowadzący Marta Hernik 

Tematy newsów 

Pustostany w Warszawie a długa lista 

oczekujących na mieszkanie socjalne (wypowiedź 

aktywistki ze Stowarzyszenia Miasto jest nasze i 
wice prezydenta Warszawy); brak miejsc 

parkingowych na Białołęce (wypowiedzi 
mieszkańców i rzeczniczki rady dzielnicy) 

a) Liczba newsów 2, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie 
Zrównoważone niepoprawnie (newsy dotyczą 
Warszawy a nie całego regionu) 

d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Brak (newsy nie dotyczą polityki) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 84,62% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 11:30:00 

Prowadzący Marta Hernik 

Tematy newsów 

Fałszywa zbiórka pieniędzy zorganizowana przez 
mieszkańca Warszawy na leczenie chorego 

(wypowiedź rzecznik Prokuratury Okręgowej we 
Wrocławiu), brak ciepłej wody w 

podwarszawskich miejscowościach (biała); 
pozwolenie na budowę szpitala na Białołęce 

(wypowiedź rzeczniczki dzielnicy); problem 
tablicy upamiętniającej rzeź na Wołyniu przy 

Grobie Nieznanego Żołnierza (wypowiedź 

Antoniego Macierewicza); alert pogodowy o 
burzach na Mazowszu (biała) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone niepoprawnie  

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie 

Zrównoważenie niepoprawne (wypowiedź 

polityka jednej opcji) 
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f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne 

m) Jakość techniczna 4 news – nagranie za ciche 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 75,64% 

  Niezbyt wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 12:30:00 

Prowadzący Marcin Kargol 

Tematy newsów 

Brak miejsc parkingowych na Białołęce (relacja 
Cyryla Skiby z wypowiedziami mieszkańców, 

rzecznika Rady Mieszkańców i przedstawicielki 

inwestora Galerii Handlowej), relacja z Mszy w 
intencji ofiar rzezi Wołyńskiej (relacja Piotra 

Pogorzelskiego z wypowiedziami uczestników 
mszy); udział reprezentantów stolicy w 

Olimpiadzie Niesłyszących w Samsun (wypowiedź 
siatkarza Arkadiusza Kasprzyka) 

a) Liczba newsów 3, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie 
Zrównoważone niepoprawnie (newsy dotyczą 
Warszawy a nie całego regionu) 

d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Brak (newsy nie dotyczą polityki) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne  

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 87,18% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 13:30:00 

Prowadzący Marcin Kargol 
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Tematy newsów 

Pożar na ul. Solec w Warszawie (biała); 

pogodowy alert o burzach na Mazowszu (relacja 

Natalii Rozbickiej); pozwolenie na budowę na 
warszawskiej Białołęce (relacja Cyryla Skiby z 

wypowiedziami rzecznika dzielnicy); informacja o 
zapisach na II bieg na kopiec Powstania 

Warszawskiego (biała) 

a) Liczba newsów 4, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie Zrównoważone poprawnie 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Brak (newsy nie dotyczą polityki) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 97,44% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 14:30:00 

Prowadzący Marcin Kargol 

Tematy newsów 

Brak ciepłej wody w podwarszawskich 

miejscowościach (biała); zamknięte tunele w 

Wołominie (wypowiedzi mieszkańców i osoby z 
PKP TLK); fałszywa zbiórka pieniędzy 

zorganizowana przez mieszkańca Warszawy na 
leczenie chorego (biała) 

a) Liczba newsów 3, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Brak (newsy nie dotyczą polityki) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne 

m) Jakość techniczna Poprawna 
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n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 97,44% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 15:30:00 

Prowadzący Marcin Kargol 

Tematy newsów 

Dofinansowanie na warszawskiej Woli na 

rewitalizację kamienic (wypowiedź burmistrza 
dzielnicy); XXIX Międzynarodowa Parafiada w 

Warszawie (wypowiedzi uczestników); decyzja o 
budowie nowego odcinka autostrady A2 (biała); 

przypomnienie o braku ciepłej wody w 
podwarszawskich miejscowościach (biała)   

a) Liczba newsów 3, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Brak (newsy nie dotyczą polityki) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 97,44% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 16:30:00 

Prowadzący Marcin Kargol 

Tematy newsów 

Zapowiedź działań po decyzji komisji 

weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji działek w 
Warszawie (wypowiedź radnego miasta); wyrok 

radomskiego sądu w sprawie otrucia Anny 
Walentynowicz (wypowiedź sędzi i syna 

działaczki); problemy długości składów 
tramwajów kursujących na Białołękę (wypowiedzi 

mieszkańców);  

a) Liczba newsów 3, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
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e) Zrównoważenie 

Zrównoważenie niepoprawne (wypowiedź 

polityka jednej opcji) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 89,74% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 17:30:00 

Prowadzący Marcin Kargol 

Tematy newsów 

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa przez prezydent Warszawy (biała); 

przedłużające się roboty drogowe przy tunelach 
w Wołominie (wypowiedzi kierowców i wypowiedź 

przedstawiciela PKP Polskie Linie Kolejowe); 
konkurs na rzeźbę Witolda Gombrowicza w 

Radomiu (wypowiedź prezydenta Radomia) 

a) Liczba newsów 3, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie 

Zrównoważenie niepoprawne (przedstawiony jest 

punkt widzenia jednej opcji politycznej) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 89,74% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 18:30:00 

Prowadzący Marcin Kargol 
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Tematy newsów 

Zawiadomienie o możliwości popełnienia 

przestępstwa przez warszawskich urzędników w 

sprawie reprywatyzacji (biała); nadzwyczajna 
sesja dzielnicy Śródmieścia o odwołaniu 

burmistrza dzielnicy (wypowiedź Jana Śpiewaka 
ze Stowarzyszenia Miasto Wolna Warszawa i 

przewodniczącego Rady Dzielnicy); spór o 
odwołanie komendanta straży pożarnej w 

Radomiu (wypowiedź prezydenta Radomia i 
rzecznik mazowieckiej Straż Pożarnej) 

a) Liczba newsów 3, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie 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 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 97,44% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 
Środa, 12.07.2017 

 

Godzina 06:30:00 

Prowadzący Marcin Kargol 

Tematy newsów 

Zawiadomienie o możliwości popełnienia 

przestępstwa przez warszawskich urzędników w 
sprawie reprywatyzacji (wypowiedź Jana 

Śpiewaka ze Stowarzyszenia Miasto Wolna 
Warszawa i urzędnika z warszawskiego Urzędu 

Miasta); sesja rady dzielnicy Śródmieścia w 
sprawie odwołania burmistrza dzielnicy (biała); 

zakończenie konsultacji na temat dekomunizacji 

ulic w Warszawie (wypowiedzi mieszkańców za i 
przeciw); otwarcie nowego odcinka S7 między 

Radomiem a granicą województwa (biała) 

a) Liczba newsów 4, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
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e) Zrównoważenie 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 

m) Jakość techniczna Poprawne 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 97,44% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 07:30:00 

Prowadzący Marcin Kargol 

Tematy newsów 

Decyzja w sprawie sprawcy karambolu pod 
Garwolinem (biała); zapowiedź meczu Legii 

Warszawa w eliminacjach Ligi Mistrzów (biała); 

spór o szkołę przeniesioną z ul. Twardej w czasie 
reprywatyzacji (wypowiedź polityka PiS i 

urzędnika z warszawskiego urzędu miasta); 
zwiększona ilość tramwajów i autobusów na 

Białołęce (biała) 

a) Liczba newsów 4, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie 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 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 97,44% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 08:30:00 

Prowadzący Marcin Kargol 
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Tematy newsów 

Spór o podejście do remontu budynku na 

Białołęce (wypowiedź aktywisty i stołecznego 

konserwatora zabytków); zapowiedź meczu Legii 
Warszawa w eliminacjach Ligi Mistrzów (biała); 

decyzja w sprawie sprawcy karambolu pod 
Garwolinem (relacja Natalii Rozbickiej); 

a) Liczba newsów 3, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Brak (newsy nie dotyczą polityki) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 97,44% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 09:30:00 

Prowadzący Marcin Kargol 

Tematy newsów 

Komentarz sposobie przejmowania kamienic 

warszawskich w czasie reprywatyzacji 
(wypowiedź Patryka Jaki, przewodniczącego 

komisji weryfikacyjnej); apel o pomoc pani Annie 

z gminy Jabłonna (relacja Cyryla Skiby z 
wypowiedziami mieszkanki i pracownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej); akcja 
odnajdywania opiekunów dla małych kotów 

(biała) 

a) Liczba newsów 3, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie 

Zrównoważenie niepoprawne (wypowiedź osoby 

reprezentującej jedną opcję polityczną) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 
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k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 89,74% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 10:30:00 

Prowadzący Marcin Kargol 

Tematy newsów 

Nieprawidłowości w reprywatyzacji działki przy 

ul. Chmielnej – zapowiedź posiedzenia komisji 
(wypowiedź Patryka Jaki, przewodniczącego 

komisji); otwarcie nowego odcinka S7 między 

Radomiem a granicą województwa (biała); 
konsultacje w sprawie dekomunizacji nazw ulic w 

Warszawie (wypowiedzi mieszkańców);  

a) Liczba newsów 3, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie 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 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 97,44% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 11:30:00 

Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

Wykolejony tramwaj w Warszawie (wypowiedź 

policjantki ze stołecznej policji) i informacje o 
utrudnieniu w ruchu; apel o pomoc pani Annie z 

gminy Jabłonna (wypowiedź bohaterki i 

pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej); zaproszenie na wernisaż wystawy 

staromiejskich szyldów (wypowiedź stołecznego 
konserwatora zabytków) 

a) Liczba newsów 3, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
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c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Brak (newsy nie dotyczą polityki) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 97,44% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 12:30:00 

Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

Informacja o przejezdnym skrzyżowaniu po 

wykolejeniu tramwaju (biała); przetarg na 
projektanta w ramach projektu Zielone ulice 

Warszawy (wypowiedź wiceprezydenta miasta 
Warszawy i radnej Białołęki); spór o sposób 

odnawiania starego budynku na Białołęce (relacja 
Cyryla Skiby z wypowiedziami aktywisty, 

mieszkańców dzielnicy i stołecznego 
konserwatora zabytków) 

a) Liczba newsów 3, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie 

Zrównoważone niepoprawnie (newsy dotyczą 

Warszawy a nie całego regionu) 

d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Brak (newsy nie dotyczą polityki) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne  

m) Jakość techniczna 2 news – źle pocięta wypowiedź 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 83,33% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 13:30:00 

Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

Zapowiedź posiedzenia komisji weryfikacyjnej do 

spraw reprywatyzacji i wątpliwości czy pojawi się 
ktoś z Urzędu Miasta (biała); większa ilość 

dzikich zwierząt w stolicy (wypowiedzi leśnika z 
Lasów Miejskich w Warszawie); nowy dyrektor w 

warszawskim Teatrze Syrena (relacja Natalii 
Rozbickiej) 

a) Liczba newsów 3, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie 
Zrównoważone niepoprawnie (newsy dotyczą 
Warszawy a nie całego regionu) 

d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Brak (newsy nie dotyczą polityki) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 87,18% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 14:30:00 

Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

Awaria wodociągowa na Pradze Południe w 
Warszawie (biała); rekord odprawionych na 

Okęciu (wypowiedź prezesa z Polskiej Agencji 
Żeglugi Powietrznej); 100 tys. cudzoziemców z 

pozwoleniem na pobyt w województwie 
mazowieckim (wypowiedzi cudzoziemców 

mieszkających w Warszawie) 

a) Liczba newsów 3, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Brak (newsy nie dotyczą polityki) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 
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h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 97,44% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 15:30:00 

Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

Prokuratorskie zarzuty w związku z interwencją w 

Legionowie (biała); zapowiedź programu 

obchodów 73 rocznicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego (wypowiedź dyrektora Muzeum 

Powstania Warszawskiego); zakończenie I tury 
rekrutacji na studia na warszawskich uczelniach 

(wypowiedzi studentów) 

a) Liczba newsów 3, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie 

Zrównoważone niepoprawnie (newsy dotyczą 

Warszawy a nie całego regionu) 

d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Brak (newsy nie dotyczą polityki) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 87,18% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 16:30:00 

Prowadzący Olaf Ważyński 
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Tematy newsów 

Pożar klimatyzatora przy ul. Rozbrat w 

Warszawie (wypowiedź strażaka); 

dofinansowanie projektów badawczych z 
Uniwersytetu Warszawskiego (biała); zaproszenie 

na Bielańskiw Wianki (relacja Natalii Gorzelnik); 
otwarcie nowego odcinka S7 z Radomia do 

granicy województwa (wypowiedź kierowców i 
wiceprezydenta Radomia)  

a) Liczba newsów 4, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Brak (newsy nie dotyczą polityki) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne 

m) Jakość techniczna 4 news – za szybko ucięta wypowiedź 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 92,31% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 17:30:00 

Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

Działalność grupy przestępczej handlującej 

paliwem w Warszawie i Olsztynie (biała); 
zapowiedź meczu Legii Warszawa w eliminacjach 

Ligii Mistrzów (wypowiedź pomocnika Legii); 
relacja z Bielańskich Wianków (wypowiedzi 

uczestników); prace społeczne lokatorów 
mieszkań komunalnych w Radomiu (wypowiedź 

mieszkańca i prezydenta Radomia) 

a) Liczba newsów 4, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Brak (newsy nie dotyczą polityki) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 
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k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 97,44% 

  Bardzo współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 18:30:00 

Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

Nowa linia tramwajowa planowana na Gocławiu 

(biała); zmiana nazwy w warszawskiej Klubo-
kawiarni, gdzie pracują osoby z autyzmem 

(wypowiedź prezeski fundacji Ergo Sum); 

zwiększona liczba interwencji związanej z 
pojawieniem się dzikiego zwierzęcia w stolicy 

(wypowiedź rzecznika Straży Miejskiej w 
Warszawie); problemy na trasie kolejowej 

pomiędzy Radomiem a Skarżysko Kamienną 
(wypowiedź przedstawiciela PKP TLK) 

a) Liczba newsów 4, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone niepoprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Brak (newsy nie dotyczą polityki) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 87,18% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 
Czwartek, 13.07.2017 
 

Godzina 06:30:00 

Prowadzący Marcin Kargol 
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Tematy newsów 

Wygrana Legii Warszawa w meczu eliminacji Ligi 
Mistrzów (biała); zapowiedź posiedzenia komisji 

weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji działek 
(wypowiedź Patryka Jaki, przewodniczącego 

komisji); zakaz handlu końmi w Skaryszewie 
(wypowiedź burmistrza i przedstawiciela Fundacji 

Centaurus) 

a) Liczba newsów 3, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Brak (newsy nie dotyczą polityki) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 97,44% 

  Bardzo w współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 07:30:00 

Prowadzący Marcin Kargol 

Tematy newsów 

Kolizje i utrudnienia na warszawskich drogach 
(biała); nielegalny pawilon handlowy na Placu 

Defilad (wypowiedzi mieszkańców Warszawy); 
uroczystość czepkowania na wydziale 

pielęgniarstwa UW (wypowiedź profesor z 
Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej i 

rektora UW) 

a) Liczba newsów 3, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie 

Zrównoważone niepoprawnie (newsy dotyczą 

Warszawy a nie całego regionu) 

d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Brak (newsy nie dotyczą polityki) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 
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k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 87,18% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 08:30:00 

Prowadzący Marcin Kargol 

Tematy newsów 

Utrudnienia i kolizje na warszawskich ulicach 
(biała); zapowiedź posiedzenia komisji 

weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji (wejście 
członka komisji oraz urzędnika z warszawskiego 

ratusza); decyzja o powstaniu nowej linii 

tramwajowej z Gocławia (biała); zapowiedź 
podpisania umowy w sprawie programu 

Mieszkanie 500+ w Warszawie i opos programu 
na Mazowszu (biała) 

a) Liczba newsów 3, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Brak (newsy nie dotyczą polityki) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 97,44% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 09:30:00 

Prowadzący Marcin Kargol 

Tematy newsów 

Zmiany dla pieszych przy ul. Czerniakowskiej w 
Warszawie (wypowiedzi mieszkańców i 

wypowiedź przedstawiciela Zarządu Dróg 

Miejskich); zaproszenie na wystawę fotograficzną 
zabytkowych metalowych szyldów Starego Miasta 

w Warszawie (wypowiedź stołecznego 
konserwatora zabytków); nowy napastnik Legii 

Warszawa (biała) 
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a) Liczba newsów 3, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie 

Zrównoważone niepoprawnie (newsy dotyczą 

Warszawy a nie całego regionu) 

d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Brak (newsy nie dotyczą polityki) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

 h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 87,18% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 10:30:00 

Prowadzący Marcin Kargol 

Tematy newsów 

Zapowiedź posiedzenia komisji weryfikacyjnej do 
spraw reprywatyzacji (relacja Cyryla Skiby z 

wypowiedziami przewodniczącego komisji i 
członka komisji z partii Nowoczesna); wniosek 

policji o zmianę organizacji ruchu drogowego na 

skrzyżowaniu Krasińskiego i Popiełuszki w 
Warszawie (wypowiedź rzecznika Zarządu Dróg 

Miejskich); remont na stacji metra Politechnika w 
Warszawie (biała)   

a) Liczba newsów 3, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie 
Zrównoważone niepoprawnie (newsy dotyczą 
Warszawy a nie całego regionu) 

d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 

e) Zrównoważenie 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 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 87,18% 
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  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 
 

Piątek, 15.07.2017 
 

Godzina 06:30:00 

Prowadzący Marcin Kargol 

Tematy newsów 

Relacja z posiedzenia komisji weryfikacyjnej 
dotyczącej reprywatyzacji działek w Warszawie 

(wypowiedź Patryka Jaki, przewodniczącego 

komisji i prezydent Warszawy); podpisanie 
umowy na wybudowanie nowych mieszkań w 

ramach programu Mieszkanie Plus (wypowiedź 
prezesa Poczty Polskiej i wiceprezes BGK 

Nieruchomości); Jedlnia Letnisko straciła karetkę 
(biała) 

a) Liczba newsów 4, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie 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 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 97,44% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 07:30:00 

Prowadzący Marcin Kargol 

Tematy newsów 

Zapowiedź nowej linii tramwajowej na Gocław 

(wypowiedzi mieszkańców i rzecznika 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego); 

zarzuty dla mieszkańca Warszawy, który 
zorganizował fałszywą zbiórkę (wypowiedź 

przedstawiciela policji); zaproszenie na koncert 
osób, które kiedyś były głuche albo 

niedosłyszące, w Kajetanach  

a) Liczba newsów 3, minimalna poprawna liczba 

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

d) Proporcja tematów Zróżnicowane  

e) Zrównoważenie Brak (newsy nie dotyczą polityki) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 97,44% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 08:30:00 

Prowadzący Marcin Kargol 

Tematy newsów 

Nowy etap budowy trasy świętokrzyskiej i 
utrudnienia dla kierowców (biała); zakończona 

rekrutacja na Politechnikę Warszawską 
(wypowiedź rzeczniczki Politechniki); ostrzeżenie 

o możliwej pladze komarów (wypowiedź osoby z 
Warszawskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa 

Wiejskiego); zaproszenie na Night Skateing, czyli 
przejazdu dla rolkarzy w Warszawie (biała) 

a) Liczba newsów 4, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie 

Zrównoważone niepoprawnie (newsy dotyczą 

Warszawy a nie całego regionu) 

d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Brak (newsy nie dotyczą polityki) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 87,18% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 09:30:00 

Prowadzący Marcin Kargol 

Tematy newsów 

Nieprawidłowy przebieg remontu Warszawskiej 

Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej 

(wypowiedź stołecznego konserwatora 
zabytków); wymiana latarni w Alei Zjednoczenia 

na Bielanach (wypowiedź przedstawiciela 
Zarządu Dróg Miejskich); zapowiedź losowania 

III rundy eliminacji Ligii Mistrzów dla Legii 
Warszawa (biała) 

a) Liczba newsów 3, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie 
Zrównoważone niepoprawnie (newsy dotyczą 
Warszawy a nie całego regionu) 

d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Brak (newsy nie dotyczą polityki) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 87,18% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 10:30:00 

Prowadzący Marcin Kargol 

Tematy newsów 

Wypadek na DK17 w Gocławiu (wypowiedź osoby 
z Mazowieckiej Straży Pożarnej); zakończenie 

konsultacji na warszawskiej Woli w sprawie donic 
(wypowiedź burmistrza dzielnicy); zniszczono 

pietę w kościele oo. Kapucynów (relacja Cyryla 
Skiby) 

a) Liczba newsów 3, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie 

Zrównoważone niepoprawnie (newsy dotyczą 

Warszawy a nie całego regionu) 

d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Brak (newsy nie dotyczą polityki) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 
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h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 87,18% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 11:30:00 

Prowadzący Marcin Kargol 

Tematy newsów 

Wypadek na skrzyżowaniu Puławskiej i 
Malczewskiego w Warszawie (wypowiedź 

przedstawiciela komendy stołecznej policji); start 
programu Mieszkanie Plus (wypowiedź 

wiceministra rozwoju i wiceprezesa BGK 
Nieruchomości); zapowiedź nowej linii 

tramwajowej na Gocławiu (wypowiedzi 
mieszkańców i rzecznika Zarządu Dróg Miejskich) 

a) Liczba newsów 3, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie 
Zrównoważone niepoprawnie (newsy dotyczą 
Warszawy a nie całego regionu) 

d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Brak (newsy nie dotyczą polityki) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 87,18% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 12:30:00 

Prowadzący Olaf Ważyński 
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Tematy newsów 

Utrudnienia na DK17 w Gocławiu (biała); 

utrudnienia na S8 w Warszawie (biała); nowe 

światła drogowe na skrzyżowaniu Radzymińskiej i 
Grodzieńskiej (wypowiedź rzecznika Zarządu 

Dróg Miejskich); losowanie III rundy eliminacji 
Ligi Mistrzów dla Legii Warszawy (biała); 

zapowiedź Festiwalu Otwarta Ząbkowska (relacja 
Cyryla Skiby) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Brak (newsy nie dotyczą polityki) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne  

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 97,44% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 13:30:00 

Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

Zapowiedź gali w sprawie ogłoszenia wyników 

Budżetu Obywatelskiego w Warszawie 
(wypowiedź przedstawiciela Centrum 

Komunikacji Społecznej w Ratuszu); mobilny 
punkt poboru krwi w Warszawie (wypowiedź 

przedstawiciela Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa); najbardziej 

oblegane kierunki na Politechnice Warszawskiej 
(wypowiedź rzecznika Politechniki); budowa 

Mediateki w Grodzisku Mazowieckim (biała) 

a) Liczba newsów 4, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Brak (newsy nie dotyczą polityki) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 
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h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 97,44% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 14:30:00 

Prowadzący Brak wydania 

Tematy newsów  

a) Liczba newsów  

b) Ranga/Waga  

c) Zróżnicowanie  

d) Proporcja tematów  

e) Zrównoważenie  

f) Równowaga czasowa  

g) Infotainment  

h) Forszpan  

i) Neutralność  

j) Nacechowanie  

k) Rzetelność  

l) Własne źródła  

m) Jakość techniczna  

n) Mglistość języka  

o) Współczynnik WOI  

   
 

Godzina 15:30:00 

Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

Relacja z niejawnego posiedzenia komisji 

weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji 
(wypowiedź członka komisji z PO); problem 

nadmiernych śmieci nad Wisłą (wypowiedź 

wiceprezydenta Warszawy); wizyta brytyjskiej 
pary książęcej w Warszawie (relacja Karola 

Darmolosa i wypowiedź szefa gabinetu 
prezydenta) 

a) Liczba newsów 3, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie Zrównoważone niepoprawnie (newsy dotyczą 
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Warszawy a nie całego regionu) 

d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 

e) Zrównoważenie 

Zrównoważone niepoprawnie (wypowiedź 

polityka jednej opcji) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 79,49% 

  Niezbyt wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 16:30:00 

Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

Zapowiedź utrudnień drogowych w Warszawie w 

czasie weekendu (biała); przylot nowego 
Drealinera dla LOT (wypowiedź prezesa spółki 

LOT); spór o dyrektora radomskiej orkiestry 
kameralnej (wypowiedź posła PiS i 

wiceprezydenta miasta) 

a) Liczba newsów 3, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie 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 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 97,44% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 17:30:00 

Prowadzący Olaf Ważyński 
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Tematy newsów 

Decyzja o weryfikacji kolejnej działki w sprawie 

reprywatyzacji (relacja Jolanty Piórkowskiej z 

wypowiedzią członka komisji z PiS); piknik 
rycerski na dziedzińcu warszawskiego Muzeum 

Narodowego (wypowiedź osoby z działu edukacji 
muzeum); rekord używania rowerów miejskich w 

Radomiu (wypowiedzi mieszkańców i prezydenta 
Radomia)  

a) Liczba newsów 3, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie 
Zrównoważenie niepoprawne (wypowiedź 
polityka jednej opcji) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 89,74% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 18:30:00 

Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

Nowy tunel na warszawskiej linii metra 
(wypowiedź rzecznika wykonawcy); wstrzymane 

prace budowlane na terenie dawnego pasażu 
Simonsa (wypowiedź stołecznego konserwatora 

zabytków); grzywna dla portu lotniczego w 

Radomiu z powodu nieujawnienia umów z 
kontrahentami (wypowiedź osoby z Sieci 

Obywatelskiej Wordok) 

a) Liczba newsów 3, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Brak (newsy nie dotyczą polityki) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 
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j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 97,44% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

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

(z wyłączeniem odrębnych serwisów kulturalnych i sportowych) 
 

Tytuł/nazwa audycji; Wiadomości ekonomiczne 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Poniedziałek, 10.07: 09:03:56, 13:04:10, 

18:04:27 

 

Wtorek, 11.07: 09:05:05, 13:03:59, 

18:04:17 

 

Środa, 12.07:  09:04:03, 13:04:58, 

18:04:12 

 

Czwartek, 13.07: 09:04:44 

 

Piątek, 14.07:  09:04:10, 13:04:02, 

18:04:07  

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

00:02:10 

Warstwa słowna - 00:02:10 

 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

00:28:12 

Warstwa słowna – 00:28:12 

Łączny 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 i pór emisji. 

Niezgodnie z częstotliwością. Zaplanowano 

15, nadano 13 ze względu na czwartkową 

transmisję z posiedzenia komisji 

weryfikacyjnej ds. stołecznej 

reprywatyzacji.  

 

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

Serwis informacyjny prezentujący bieżące 

sprawy dotyczące ekonomii z kraju i ze 

świata.  

 

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

 

00:01:33 
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Ocena jakościowa 

 

Poniedziałek, 10.07.2017 

 

Godzina 09:03:56 

Prowadzący Marta Hernik? (nie przestawiła się) 

Tematy newsów 

Ryzyko przy używaniu wirtualnych walut – 

bitcoinów (biała); wzrost oczekiwań płacowych 
Ukraińców w Polsce (biała); Polska rozwija 

połączenie transportowe z Azją (biała)  

a) Liczba newsów 3, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Brak (newsy nie dotyczą polityki) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła 

Agencyjne (wiadomości oparte są na białych z 

innych źródeł) 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 89,74% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 13:04:10 

Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

1100 lokali w Warszawie w ramach programu 
Mieszkanie Plus (biała); wzrost liczby ogłoszeń o 

pracę publikowane w Internecie (biała); kolejna 
transza pożyczki dla Grecji z Brukseli (relacja 

korespondenta zagranicznego) 

a) Liczba newsów 3, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Brak (newsy nie dotyczą polityki) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 
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j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 89,74% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 18:04:27 

Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Tematy newsów 

Podsumowanie raportu o inflacji i wzroście 
gospodarczym opublikowanego przez NBP 

(wypowiedź Jacka Kotłowskiego z NBP); spadek 
stopy bezrobocia w czerwcu 2017 (wypowiedź 

głównego analityka BIK) 

a) Liczba newsów 2, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Brak (newsy nie dotyczą polityki) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 94,87% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Wtorek, 11.07.2017 
 

Godzina 09:05:05 

Prowadzący Marta Hernik? (nie przestawiła się) 

Tematy newsów 

Zapowiedź publikacji danych o inflacji w czerwcu 
(wypowiedzi głównej ekonomistki Banku 

Pocztowego); zwiększenie zainteresowania 
kredytami na mieszkanie w czerwcu (biała); 

kolejna transza pożyczki dla Grecji z Brukseli 
(biała) 

a) Liczba newsów 3, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
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c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Brak (newsy nie dotyczą polityki) 

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 
 

Godzina 13:03:59 

Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

Wzrost zapotrzebowania na pracowników w 
Polsce (wypowiedzi eksperta z portalu Pracuj.pl); 

prognozowane tempo wzrostu gospodarki w II 
kwartale (wypowiedź wiceministra rozwoju); 

rozstrzygnięcie konkursu Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju (biała) 

a) Liczba newsów 3, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Brak (newsy nie dotyczą polityki) 

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 97,44% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 18:04:17 

Prowadzący Natalia Gorzelnik 
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Tematy newsów 

Polacy zadowoleni z wykonywanej pracy 

(wypowiedź osoby z instytutu badawczego 

Randstat); Polska jako lider w realizowaniu 
projektów z budżetu Unii Europejskiej 

(wypowiedź wiceministra rozwoju); nadwyżka w 
budżecie Polski po pierwszym półroczu 

(wypowiedź wiceministra finansów) 

a) Liczba newsów 3, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Brak (newsy nie dotyczą polityki) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 97,44% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Środa, 12.07.2017 

 

Godzina 09:04:03 

Prowadzący Marcin Kargol 

Tematy newsów 

Zapowiedź obrad o projekcie funduszu dróg 
samorządowych (relacja Iwony Szczęsnej z 

wypowiedziami posła Bogdana Rzońcyz PiS i 
polityka z Kukiz ’15); zapowiedź Ministerstwa 

Finansów o zaostrzeniu przepisów dla 
restauratorów i handlowców, którzy nie 

rejestrują sprzedaży alkoholu na kasie fiskalnej 
(biała) 

a) Liczba newsów 2, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zrównoważenie poprawne 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 
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j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne  

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 94,87% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 13:04:58 

Prowadzący Marta Hernik 

Tematy newsów 

Spór o nową opłatę paliwową wg. projektu PiSu 

(wypowiedź polityka PSLu i polityka PiS); emisja 

nowych monet przez NBP (wypowiedź 
przedstawiciela NBP);  

a) Liczba newsów 2, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie 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 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 94,87% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 18:04:17 

Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Tematy newsów 

Spadek ceny benzyny i autogazu (relacja 
Krystyny Prostak); zakończenie obrad o nowej 

ustawie w sprawie opłaty paliwowej (biała); 
spadek bezrobocia zarejestrowanych w 

Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce 

(wypowiedź dyrektora PUPu) 

a) Liczba newsów 3, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
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e) Zrównoważenie 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 97,44% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Czwartek, 13.07.2017 
 

Godzina 09:04:44 

Prowadzący Marcin Kargol 

Tematy newsów 

Wysoki popyt na kredyty hipoteczne w czerwcu 

(biała); poszukiwanie nowych rynków zbytu dla 
firm meblarskich w Kazachstanie (relacja 

Krystyny Prostak z wypowiedziami wiceminister 
rozwoju)  

a) Liczba newsów 2, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie 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 
 

Piątek, 14.07.2017 
 

Godzina 09:04:10 

Prowadzący Marcin Kargol 
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Tematy newsów 

Chińskie władze pozwalają swoim firmom na 

inwestycje infrastrukturalne w Polsce (relacja 

Karola Tokarczyka z wypowiedziami ministra 
finansów i przewodniczącego chińskiego 

parlamentu); ranking najbardziej wartościowych 
klubów sportowych (biała) 

a) Liczba newsów 2, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Brak (newsy nie dotyczą polityki) 

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 13:04:02 

Prowadzący Marta Hernik 

Tematy newsów 

Plany rozwoju programu Mieszkanie Plus w 
Warszawie (wypowiedź Ministra Infrastruktury i 

Budownictwa); podsumowanie dopłat 

bezpośrednich dla rolników w 2016 roku 
(wypowiedź prezesa Agencji Rolnej); ceny 

owoców i warzyw (wypowiedzi kupujących na 
Ostrołęckim targu 

a) Liczba newsów 3, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Brak (newsy nie dotyczą polityki) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne 

m) Jakość techniczna Poprawna 
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n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 97,44% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 18:04:07 

Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Tematy newsów 

Wsparcie dla producentów gier (wypowiedź 
prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu i twórczyni 

jednej z gier); nabór wniosków do aktywizacji 
młodych w Ostrołęce (wypowiedź szefa PUPu) 

a) Liczba newsów 2, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Brak (newsy nie dotyczą polityki) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 94,87% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Tytuł/nazwa audycji; Magazyn ekonomiczny 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Wtorek, 11.07: 09:07:00,09:34:00 

  

Czwartek, 13.07: 09:06:51, 09:34:03 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

00:49:03 

Warstwa słowna: 00:44:11 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

01:38:06 

Warstwa słowna- 01:28:21 

Łączny czas trwania powtórek danej 

audycji w tygodniu; 

00:00:00 
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Informacja o obecności lub braku audycji 

w planie programowym na 2017 r. 

(zgodność z projektowaną tematyką  

audycji, częstotliwością, czasem trwania i 

porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy i treści i pór emisji. 

Niezgodna z częstotliwością. Zaplanowano 

jedno wydanie audycji tygodniowo, nadano 

dwa.  

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

Najważniejsze i budzące emocje tematy 

ekonomiczno-polityczne. W analizowanym 

tygodniu rozmawiano o szczycie G20, 

polskiej gospodarce, projekcie wniesienia 

opłaty paliwowej i sposobie prowadzenia 

biznesu w Polsce na tle innych krajów.  

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

00:00:00 

 

Ocena jakościowa 

 

Dzień 

emisji 

Pora 

emisji 

Czas 

trwania 
Region Słowo 

Prowadz

ąca 
Goście. Tematy 

11.07.2
017 

09:07:37 00:20:11 00:00:00 00:20:11 
Jakub 

Kapiszews
ki 

Goście:  

Dr Małgorzata Bonikowska – 

prezes Ośrodka THINKTANK 

oraz prezes Centrum 

Stosunków 

Międzynarodowych 

Tematy:  

Po szczycie G20 w 

Hamburgu, rola tej grupy i 

jej przyszłość 

11.07.2
017 

09:34:40 00:23:00 00:00:00 00:23:00 
Jakub 

Kapiszews
ki 

Goście: Julia Patorska 

(Deloitte i przewodnicząca 

Towarzystwa Ekonomistów 

Polskich), (Przemysław 

Ruchlicki (Krajowa Izba 

Gospodarcza) 

Tematy: 

Wyniki gospodarcze Polski – 

nadwyżka budżetowa, 

prognozy NBP w sprawie 

inflacji; zapowiedź 

wprowadzenia opłaty 

drogowej; domniemana 

zapowiedź reaktywacji 

Państwowych Gospodarstw 

Rolnych przez ministra 

rolnictwa 

13.07.2
017 

09:07:40 00:19:08 00:00:00 00:19:08 
Jakub 

Kapiszews
ki 

Gość: Andrzej Sadowski 

(członek Centrum im. 

Adama Smitha, członek 

Narodowej Rady Rozwoju 

przy Prezydencie RP) 

Tematy: 

Projekt opłaty paliwowej 

przeznaczonej na fundusz 

dróg samorządowych 
13.07.2 09:34:48 00:22:56 00:00:00 00:22:56 Jakub Goście: Damian Szymański 
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017 Kapiszews
ki 

(Business Insider), Marek 

Tatała (Forum 

Obywatelskiego Rozwoju) 

Tematy: 

Ekonomiczny aspekt zmian 

w sądownictwie; zwiększenie 

kompetencji ministra 

Morawieckiego 

 

Wtorek, godz. 09:07:37 

 

a)      Liczba tematów 
Jeden temat, dyskutowany dogłębnie i wieloaspektowo. 

Liczba zbyt mała. 

b)      Różnorodność 

Temat dotycząc polityki międzynarodowej. Różnorodność 

wystarczająca ze względu na charakter audycji. 

 

c)      Wyważenie 
Temat omawiany przez cały czas trwania audycji. 

d)      Dobór 

uczestników 

Dobór właściwy – gościem audycji jest bardzo 

kompetentna specjalistka. 

e)      Prezentacja 
Spokojny ton zapowiedzi, rozbudowane powitanie. 

Ponowne przedstawianie na koniec audycji. 

f)       Proporcja 

Czas wypowiedzi proporcjonalny. Rozmówczyni ze swadą 

i obszernie opowiada o zadaniach grupy G20 i jej 

przyszłości. 

g)  Moderowanie 
Moderowanie poprawne, w dobrym tempie.  

h)      Błędy 

prowadzącego 

Umiarkowanie obszerne wprowadzenia do podtematów. 

Nieliczne przerwania.  

i)        Poprawność 

językowa 

Prowadzący używa poprawnej polszczyzny. Styl 

wypowiedzi opanowany, oficjalny. 

j)        Kompozycja 
Poprawne panowanie nad tempem audycji. Zapowiedź 

drugiej części audycji. 

k)      Obraz w 

Internecie 

Wystarczający zasób informacji o audycji na stronie 

stacji. 

l) Współczynnik WOI 

80,00% 

 

Wysoki współczynnik obiektywizmu audycji. 

 

Wtorek, godz. 09:34:40 
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a)      Liczba tematów Trzy tematy, dyskutowane wieloaspektowo. Liczba mała. 

b)      Różnorodność 

Tematy dotyczące gospodarczej polityki krajowej. 

Różnorodność wystarczająca. 

 

c)      Wyważenie 
Tematy omawiane nieproporcjonalnie, ostatni w 

najkrótszym czasie.  

d)      Dobór 

uczestników 

Dobór właściwy – w audycji uczestniczą eksperci. 

Pluralizm zachowany. 

e)      Prezentacja 
Spokojny ton zapowiedzi, rzeczowe przedstawianie. 

Ponowne przedstawianie na koniec audycji. 

f)       Proporcja 

Czas wypowiedzi uczestników proporcjonalny.  

g)  Moderowanie 
Moderowanie poprawne, rzeczowe, w dobrym tempie. 

Prowadzący w spokojnym tonie prowadzi dyskusję.  

h)      Błędy 

prowadzącego 

Zwykle obszerne, zwykle kompetentne wprowadzenia do 

podtematów. Prowadzący nie zapowiada osób 

zabierających głos. Nieliczne przerwania, zwykle w celu 

doprecyzowania pytania.  

i)        Poprawność 

językowa 

Prowadzący używa na ogół poprawnej polszczyzny. 

Błędne użycie określenia „odnośnie”. Styl wypowiedzi 

swobodny. 

j)        Kompozycja 
Dobre panowanie nad tempem audycji, która przebiega 

spokojnie. Zapowiedź kolejnej edycji audycji. 

k)      Obraz w 

Internecie 

Wystarczający zasób informacji o audycji na stronie 

stacji. 

l) Współczynnik WOI 

86,67% 

 

Wysoki współczynnik obiektywizmu audycji. 

 

Czwartek, godz. 09:07:40 

a)      Liczba tematów 
Jeden temat, dyskutowany dogłębnie i wieloaspektowo. 

Liczba zbyt mała. 

b)      Różnorodność 

Temat dotyczący polityki podatkowej. Różnorodność 

wystarczająca ze względu na charakter audycji. 

 

c)      Wyważenie 
Temat omawiany przez cały czas trwania audycji. 
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d)      Dobór 

uczestników 

Dobór właściwy – gościem audycji jest kompetentny 

ekspert. 

e)      Prezentacja 
Spokojny ton zapowiedzi, poprawne powitanie. Ponowne 

przedstawienie na koniec audycji. 

f)       Proporcja 

Czas wypowiedzi nie jest proporcjonalny. Rozmówca 

udziela obszernych odpowiedzi. 

g)  Moderowanie 
Moderowanie poprawne.  

h)      Błędy 

prowadzącego 

Umiarkowanie obszerne wprowadzenia do podtematów. 

Nieliczne przerwania. Językowe zwroty nacechowane i 

kolokwializmy („sejm klepnie”, „rzucił się Rejtanem”, 

„prikaz z Warszawy). 

i)        Poprawność 

językowa 

Prowadzący używa na ogół poprawnej polszczyzny. Styl 

wypowiedzi opanowany, oficjalny. 

j)        Kompozycja 
Poprawne panowanie nad tempem audycji. Zapowiedź 

drugiej części audycji. 

k)      Obraz w 

Internecie 

Wystarczający zasób informacji o audycji na stronie 

stacji. 

l) Współczynnik WOI 

73,33% 

 

Niezbyt wysoki współczynnik obiektywizmu audycji. 

 

Czwartek, godz. 09:34:48 

a)      Liczba tematów Dwa tematy, dyskutowane wieloaspektowo. Liczba mała. 

b)      Różnorodność 

Tematy dotyczące gospodarczej polityki krajowej. 

Różnorodność wystarczająca. 

 

c)      Wyważenie 
Tematy omawiane proporcjonalnie, ostatni w krótszym 

czasie.  

d)      Dobór 

uczestników 

Dobór właściwy – w audycji uczestniczą eksperci. 

Pluralizm zachowany. 

e)      Prezentacja 
Spokojny ton zapowiedzi, rzeczowe przedstawianie. 

Ponowne przedstawianie na koniec audycji. 

f)       Proporcja 

Czas wypowiedzi uczestników proporcjonalny.  

g)  Moderowanie 
Moderowanie poprawne, rzeczowe, w dobrym tempie. 

Prowadzący w spokojnym tonie prowadzi dyskusję.  
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h)      Błędy 

prowadzącego 

Poprawne wprowadzenia do podtematów. Prowadzący nie 

zapowiada osób zabierających głos. Nieliczne przerwania, 

zwykle w celu doprecyzowania pytania.  

i)        Poprawność 

językowa 

Prowadzący używa na ogół poprawnej polszczyzny. Styl 

wypowiedzi niekiedy zbyt swobodny. 

j)        Kompozycja 

Dobre panowanie nad tempem audycji, która przebiega 

spokojnie, mniej skuteczne kontrolowanie w pierwszej 

części zawężenia tematu do sfery ekonomii, przez co w 

dyskusji przejawiają się konteksty polityczne. Zapowiedź 

kolejnej edycji audycji. 

k)      Obraz w 

Internecie 

Wystarczający zasób informacji o audycji na stronie 

stacji. 

l) Współczynnik WOI 

83,33% 

 

Wysoki współczynnik obiektywizmu audycji. 

 

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; Polityka w samo południe 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Poniedziałek, 10.07:  12:06:01 

 

Wtorek, 11.07: 12:06:11 

 

Środa, 12.07: 12:05:24 

 

Piątek, 14.07: 12:06:47 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

00:23:54 

Warstwa słowna 00:23:54 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

01:35:38 

Warstwa słowna: 01:35:38 

 

 

Łączny czas trwania powtórek danej 

audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji 

w planie programowym na 2017 r. 

(zgodność z projektowaną tematyką 

audycji, częstotliwością, czasem trwania i 

porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy i treści i pór emisji. 

Niezgodnie z częstotliwością. Zaplanowano 

5 tygodniowo. Nadano 4. Nie nadano w 

czwartek, ze względu na transmisję z 

posiedzenia komisji weryfikacyjnyj ds. 

stołecznej reprywatyzacji.  
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Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

W analizowanym tygodniu gościem audycji 

był m.in. rzecznik prezydenta Andrzeja 

Dudy. Poruszane tematy: projekt opłaty 

paliwowej, zmiany w Sądzie Najwyższym, 

reprywatyzacja w Warszawie.  

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

00:23:49 

 

Ocena jakościowa 

 

Dzień 
emisji 

Pora emisji Czas trwania Prowadzący Gość, funkcja, tematy 

10.07.2017 12:06:51 00:23:40 Michał 
Kolanko 

Gość: Krzysztof Łapiński, rzecznik 
prezydenta Dudy (minister w Kancelarii 
Prezydenta). 
Tematy: 
Miesięcznica smoleńska, zapowiadane 
kontr-demonstracje; stosunek USA do 
Polski w kontekście polityki 
międzynarodowej prowadzonej przez 
Donalda Trumpa i jego wizyty w 
Warszawie; konteksty polityczne wizyty 
Trumpa w Polsce (wydarzenia w 
Hamburgu, rozmowa Trumpa z 
Putinem); opozycja wobec wizyty 
Trumpa; możliwość zintegrowania 
opozycji wokół Tuska 

11.07.2017 12:06:56 00:23:40 Michał 
Kolanko 

Gość: Paweł Rabiej, członek zarządu 
Nowoczesnej, członek komisji 
reprywatyzacyjnej. 
Tematy: 
Praca w Komisji Reprywatyzacyjnej; 
nieobecność prez. Gronkiewicz-Waltz 
na posiedzeniach komisji; projekty 
ustawy reprywatyzacyjnej 
Nowoczesnej; przygotowania do startu 
w wyborach na prezydenta Warszawy i 
szerzej – w wyborach samorządowych; 
projekt Nowoczesnej ustawy o 
związkach partnerskich; kontekst 
polityczny projektu ustawy o drogach 
samorządowych i opłacie paliwowej 

12.07.2017 12:06:07 00:21:43 Michał 
Kolanko 

Gość: Piotr Gorzelski (poseł PSL) 
Tematy:  
Projekt ustawy o drogach 

samorządowych; projekt ustawy o 

ustroju sądów powszechnych i 

KRS; wniosek PSL o odwołanie 

ministra rolnictwa i jego 

uzasadnienie; kampania 

samorządowa PSL; projekt uchwały 

w sprawie ofiar rzezi wołyńskiej; 
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propozycja referendum 

konstytucyjnego 
13.07.2017 Nie 

nadano 
    

14.07.2017 12:07:40 00:22:54 Michał 
Kolanko 

Gość: Leszek Miller, były premier 
Tematy: 
Reforma sądownictwa – jej skala i 
efekty; retoryka opozycji w Polsce; 
projekt ustawy o opłacie paliwowej i 
funduszu dróg samorządowych; 
intencje prezydenta Dudy związane z 
wetem przeciwko ustawie o RIO; 
reminiscencje wizyty Donalda Trumpa 
w Polsce; ocena polityki Trumpa i jej 
skutków dla Polski 

 

Poniedziałek, 10.07.2017 

a)      Liczba tematów Niewielka liczba podtematów jednego tematu głównego. 

b)      Różnorodność 

Tematyka zróżnicowana, ogniskuje się wokół pozycji politycznej 

prezydenta Andrzeja Dudy. 

c)      Wyważenie 
Dobrze zachowane proporcje. 

d)      Dobór uczestników 
Dobór odpowiedni. 

e)      Prezentacja Sposób przedstawienia gościa neutralny. 

f)       Proporcja 

Prowadzący zadaje konkretne pytania. Wypowiedzi rozmówcy są 

niezbyt rozbudowane. Dobrze zachowane proporcje czasowe. 

g)  Moderowanie 

Prowadzący poprawnie moderuje rozmową, pyta o fakty i opinie, 

kontroluje przebieg i spokojne tempo rozmowy. 

h)      Błędy prowadzącego 

Prowadzący miał problemy z wysłowieniem się na początku audycji. Nie 

używa słów i zwrotów nacechowanych. Nie przerywa na ogół 

wypowiedź rozmówcy, pozwala mu dokończyć wypowiadane kwestie. 

i)        Poprawność językowa 

Prowadzący używa poprawnej polszczyzny jednak w odbiorze 

przeszkadza nieco niewyraźna wymowa. 

j)        Kompozycja 

Audycja przebiega spokojnie. Prowadzący przechodzi do kolejnych 

pytań i podtematów w naturalny sposób. Na koniec audycji zapowiada 

kolejne jej wydanie. 

k)      Obraz w Internecie 

Łatwo dostępne i poprawnie przedstawione informacje na stronie 

internetowej stacji. 

l) Współczynnik WOI 

88,33% 

Wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Wtorek, 11.07.2017 

 

a)      Liczba tematów Niewielka liczba tematów. 

b)      Różnorodność 

Tematyka zróżnicowana, obejmuje działania Komisji, sprawy 

samorządowe, sprawy krajowe. 

c)      Wyważenie 

Dobrze zachowane proporcje pomiędzy podtematami, pierwszy temat 

potraktowany powierzchownie, pozostałe zbalansowane. 

d)      Dobór uczestników 
Dobór odpowiedni. 

e)      Prezentacja Sposób przedstawienia gościa neutralny. 

f)       Proporcja 

Prowadzący zadaje krótkie pytania. Wypowiedzi rozmówcy są niekiedy 

rozbudowane. Dobrze zachowane proporcje czasowe. 

g)  Moderowanie 

Prowadzący poprawnie moderuje rozmową, pyta o fakty i opinie, 

kontroluje przebieg i spokojne tempo rozmowy. 

h)      Błędy prowadzącego 

Prowadzący nie używa słów i zwrotów nacechowanych. Nie przerywa na 

ogół wypowiedź rozmówcy, pozwala mu dokończyć wypowiadane 

kwestie. 

i)        Poprawność językowa 

Prowadzący używa poprawnej polszczyzny, w odbiorze przeszkadza 

nieco niewyraźna wymowa. 

j)        Kompozycja 

Audycja przebiega spokojnie. Prowadzący bezkonfliktowo przechodzi do 

kolejnych pytań i podtematów. Na koniec audycji zapowiada kolejne jej 

wydanie. 

k)      Obraz w Internecie 

Łatwo dostępne i poprawnie przedstawione informacje na stronie 

internetowej stacji. 

l) Współczynnik WOI 

91,67% 

Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Środa, 12.07.2017 

 

a)      Liczba tematów Poprawna liczba tematów. 

b)      Różnorodność 

Tematyka zróżnicowana, obejmuje działania sejmu, sprawy 

samorządowe, sprawy dotyczące sytuacji w rolnictwie, przygotowania 

do wyborów samorządowych. 

c)      Wyważenie 
Poprawnie zachowane proporcje pomiędzy tematami. 

d)      Dobór uczestników 
Dobór odpowiedni. 
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e)      Prezentacja Sposób przedstawienia gościa neutralny. 

f)       Proporcja 

Prowadzący zadaje na ogół krótkie pytania. Wypowiedzi rozmówcy są 

rozbudowane. Dobrze zachowane są proporcje czasowe. 

g)  Moderowanie 

Prowadzący poprawnie moderuje rozmową, pyta o fakty i opinie, 

kontroluje przebieg i na ogół spokojne tempo rozmowy. 

h)      Błędy prowadzącego 

Prowadzący nie używa słów i zwrotów nacechowanych (w 

przeciwieństwie do nadużywającego ich gościa). Nie przerywa na ogół 

wypowiedź rozmówcy, niekiedy uzupełniając jedynie wypowiadane 

kwestie. 

i)        Poprawność językowa 

Prowadzący używa poprawnej polszczyzny, w odbiorze przeszkadza 

nieco niewyraźna wymowa. 

j)        Kompozycja 

Audycja przebiega spokojnie. Prowadzący bezkonfliktowo przechodzi do 

kolejnych pytań i podtematów. Na koniec audycji nie zapowiada 

kolejnego jej wydania. 

k)      Obraz w Internecie 

Łatwo dostępne i poprawnie przedstawione informacje na stronie 

internetowej stacji. 

l) Współczynnik WOI 

95,00% 

Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Piątek, 14 lipca 2017 

 

a)      Liczba tematów Poprawna liczba tematów. 

b)      Różnorodność 

Tematyka zróżnicowana, obejmuje działania sejmu, sprawy 

samorządowe, sprawy dotyczące sytuacji w rolnictwie, przygotowania 

do wyborów samorządowych. 

c)      Wyważenie 
Poprawnie zachowane proporcje pomiędzy tematami. 

d)      Dobór uczestników 
Dobór odpowiedni. 

e)      Prezentacja Sposób przedstawienia gościa neutralny. 

f) Proporcja 

Prowadzący zadaje na ogół krótkie pytania, niekiedy prowokujące. 

Wypowiedzi rozmówcy są rozbudowane. Dobrze zachowane proporcje 

czasowe. 

g) Moderowanie 

Prowadzący poprawnie moderuje rozmową, pyta o fakty i opinie, 

kontroluje przebieg i na ogół spokojne tempo rozmowy. 

h) Błędy prowadzącego 

Prowadzący nie używa słów i zwrotów nacechowanych, w wypadku 

użycia zwrotów kolokwialnych uprzedza o tym. Nie przerywa na ogół 

wypowiedź rozmówcy, niekiedy uzupełniając jedynie wypowiadane 
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kwestie. 

i)        Poprawność językowa 

Prowadzący używa poprawnej polszczyzny, w odbiorze przeszkadza 

niekiedy nieco niewyraźna wymowa. 

j)        Kompozycja 

Audycja przebiega harmonijnie. Prowadzący przechodzi do kolejnych 

pytań i podtematów. Na koniec audycji zapowiada kolejne jej wydanie. 

k)      Obraz w Internecie 

Łatwo dostępne i poprawnie przedstawione informacje na stronie 

internetowej stacji. 

l) Współczynnik WOI 

91,67% 

Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Sztuka dialogu  

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Środa, 12.07: 21:06:02 

 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

00:53:58 

Warstwa słowna -00:49:24 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

00:53:58 

Warstwa słowna- 00:49:24 

 

 

Łączny czas trwania powtórek danej 

audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji 

w planie programowym na 2017 r. 

(zgodność z projektowaną tematyką  

audycji, częstotliwością, czasem trwania i 

porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy i treści, częstotliwości i pory  

emisji.  

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

Dyskusja o najważniejszych bieżących 

sprawach z życia politycznego. W 

analizowanym tygodniu rozmawiano o 

projekcie Funduszu Dróg Samorządowych. 

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

00:00:00 

 

Ocena jakościowa 

 

Dzień 

emisji 

Pora 

emisji 

Czas 

trwania 
Region Słowo 

Prowadz

ąca 
Goście. Tematy 

12.07.2
017 

21:06:02 00:53:58 00:00:00 00:49:24 
Robert 

Łuchniak 

Goście:  

Maciej Masłowski (Kukiz’15), 

Mateusz Sabat (.N), 

Grzegorz Benedyksiński 

(PSL), Adam Laskowski 
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(Polska Razem), Marcin 

Święcicki (PO), Artur 

Warzocha (PiS)  

Tematy:  

Projekt ustawy o drogach 

samorządowych; weto 

prezydenta do ustawy o 

Regionalnych Izbach 

Obrachunkowych; 

przegłosowanie w sejmie 

projektu ustawy o KRS 

 

 

Ocena jakościowa 

a)      Liczba tematów 
Trzy tematy, dyskutowane wieloaspektowo. Liczba zbyt 

mała. 

b)      Różnorodność 

Tematy dotyczące polityki krajowej. Różnorodność 

wystarczająca. 

 

c)      Wyważenie 

Tematy omawiane nieproporcjonalnie. Temat pierwszy 

zdominował dyskusję, zajmuje pierwszych 31 minut 

audycji. 

d)      Dobór 

uczestników 

Dobór właściwy – w audycji uczestniczą parlamentarzyści 

z sześciu ugrupowań parlamentarnych. Pluralizm 

zachowany. 

e)      Prezentacja 

Spokojny ton zapowiedzi, rzeczowe przedstawianie, 

specjalnie podkreślone powitanie ostatniego z 

prezentowanych – senatora PiS. Ponowne przedstawianie 

na koniec audycji. 

f)       Proporcja 

Czas wypowiedzi uczestników proporcjonalny.  

g)  Moderowanie 

Moderowanie poprawne, rzeczowe, w dobrym tempie. 

Prowadzący zapowiada osoby zabierające głos, w 

spokojnym tonie prowadzi dyskusję. Zdarza mu się 

„wywoływać do odpowiedzi” poszczególnych uczestników 

dyskusji. 

h)      Błędy 

prowadzącego 

Umiarkowanie obszerne wprowadzenia do podtematów. 

Nieliczne przerwania, zwykle w celu doprecyzowania 

pytania. Pod koniec audycji zwiększona liczba przerwań. 

Nieliczne zwroty nacechowane („siedlisko zła”). Nie 

interweniowanie w trakcie sporu pomiędzy senatorem PiS 

i posłem Kukiz’15. 

i)        Poprawność 

językowa 

Prowadzący używa poprawnej polszczyzny. Styl 

wypowiedzi opanowany, oficjalny. 
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j)        Kompozycja 

Dobre panowanie nad tempem audycji, która przebiega 

spokojnie, bez wielu zaognień. Brak zapowiedzi 

następnych elementów programu i kolejnej edycji 

audycji. 

k)      Obraz w 

Internecie 

Wystarczający zasób informacji o audycji na stronie 

stacji. 

l) Współczynnik WOI 

88,33% 

 

Wysoki współczynnik obiektywizmu audycji. 

 

 

f) Informacje o nieodpłatnej działalności prowadzonej przez organizacje 
pożytku publicznego (rodzaje audycji wg §2 ust. 3 pkt 1,2,3 Rozporz. z 29 

IV 2011) 
W badanej próbie nie zostały nadane audycje tej podkategorii 

 

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

zjawiskach pogodowych 
 

 

Tytuł/nazwa audycji; Drogowy pilot RDC 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Poniedziałek, 10.07: 06:33:27, 07:33:26, 

08:04:21, 08:33:25, 09:33:27, 11:04:38, 

14:04:20, 15:04:04, 15:33:26, 16:33:28, 

17:04:02, 17:33:33, 18:33:25, 19:04:55 

 

Wtorek, 11.07: 06:33:28, 07:34:27, 

08:03:54, 08:33:28, 09:33:28, 11:05:04, 

14:04:44, 15:04:47, 15:33:27, 16:33:27, 

17:04:31, 17:33:27, 18:33:26, 19:04:04 

 

Środa, 12.07: 06:33:28, 07:33:27, 

08:04:13, 08:33:27, 09:33:28, 11:03:25, 

14:05:50, 15:06:03, 15:33:27, 16:33:27, 

17:05:39, 17:33:29, 18:33:28, 19:04:15 

 

Czwartek, 13.07: 06:33:28, 07:33:30, 

08:04:58, 08:33:28, 09:33:27, 19:04:09 

 

Piątek, 14.07: 06:33:27, 07:33:30, 

08:04:40, 09:33:28, 11:04:45, 14:05:34, 

15:05:13, 15:33:28, 16:33:28, 17:05:10, 

17:33:28, 18:33:28, 19:04:25 
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Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

00:00:41 

Warstwa słowna - 00:00:41 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

00:42:09 

Warstwa słowna - 00:42:09 

 

 

Łączny czas trwania powtórek danej 

audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji 

w planie programowym na 2017 r. 

(zgodność z projektowaną tematyką  

audycji, częstotliwością, czasem trwania i 

porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy i treści i pór emisji. 

Niezgodnie z częstotliwością. Nadano 61, 

zaplanowanych było 70. Nie nadano w 

czwartek 8, ze względu na transmisję z 

posiedzenia komisji weryfikacyjnyj ds. 

stołecznej reprywatyzacji. Nie nadano także 

1 w piątek.  

 

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

Najważniejsze informacje z mazowieckich 

dróg, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrudnień drogowych.  

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 
00:42:09 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Pogoda 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Poniedziałek, 10.07: 06:03:10, 06:32:47, 

07:03:19, 07:32:49, 08:03:48, 08:32:48, 

09:03:26, 09:32:48, 10:03:35, 10:32:22, 

11:04:02, 11:33:26, 12:04:08, 12:33:18, 

13:03:35, 13:33:27, 14:03:37, 14:32:21, 

15:03:20, 15:32:54, 16:03:25, 16:32:48, 

17:03:17, 17:32:53, 18:03:50, 18:32:45, 

19:04:11, 20:03:13, 21:03:45, 22:03:52, 

23:04:12 

 

 

Wtorek , 11.07: 06:04:00, 06:32:54, 

07:04:13, 07:33:53, 08:03:20, 08:32:52, 

09:04:30, 09:32:53, 10:03:55, 10:32:23, 

11:04:25, 11:33:27, 12:04:06, 12:33:26, 

13:03:31, 13:33:27, 14:04:00, 14:32:23, 

15:04:03, 15:32:54, 16:03:13, 16:32:55, 

17:04:00, 17:32:48, 18:03:43, 18:32:48, 

19:03:38, 20:04:19, 21:03:50, 22:04:09, 

23:03:46 

 

 

Środa, 12.07: 06:04:01, 06:32:47, 

07:03:46, 07:32:47, 08:03:39, 08:32:48, 

09:03:30, 09:32:55, 10:04:19, 10:32:22, 

11:02:52, 11:33:27, 12:04:10, 12:33:26, 

13:04:11, 13:33:26, 14:05:14, 14:32:24, 

15:05:21, 15:32:55, 16:03:37, 16:32:54, 

17:04:58, 17:32:55, 18:03:38, 18:32:55, 
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19:03:45, 20:04:57, 21:03:28, 22:05:06, 

23:03:18 

 

 

Czwartek, 13.07: 06:03:30, 06:32:55, 

07:04:04, 07:32:55, 08:04:19, 08:32:55, 

09:04:13, 09:32:54, 10:03:12, 10:32:22, 

11:03:34, 19:03:32, 21:04:29, 22:04:30, 

23:04:16 

 

 

Piątek, 14.07:  06:04:33, 06:32:48, 

07:04:31, 07:33:02, 08:04:18, 08:33:27, 

09:03:41, 09:32:55, 10:03:36, 10:32:24, 

11:04:09, 11:33:27, 12:04:38, 12:33:26, 

13:03:25, 13:33:27, 14:05:00, 15:04:39, 

15:32:48, 16:03:51, 16:32:47, 17:04:36, 

17:32:47, 18:03:35, 18:32:48, 19:03:48, 

20:03:55, 21:03:45, 22:04:23, 23:03:40 

 

 

Sobota, 15.07: 06:04:53, 07:04:55, 

08:04:41, 09:05:25, 10:04:25, 11:04:47, 

12:04:07,13:04:02, 14:03:58, 15:04:26, 

16:04:35, 17:05:00, 18:05:03, 19:04:50, 

20:04:46, 21:04:23, 22:04:45, 23:04:35 

 

 

 

Niedziela, 16.07: 06:04:39, 07:04:28, 

08:04:58, 09:04:38, 10:04:39, 11:05:07, 

12:05:15, 13:04:40, 14:04:47, 15:04:48, 

16:04:38, 17:05:33, 18:05:20, 19:05:45, 

20:03:51, 22:05:46, 23:04:42 

 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

00:00:33 

Warstwa słowna: 00:00:33 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

01:36:08 

Warstwa słowna - 01:36:08 

 

 

Łączny 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 i pór emisji. 

Niezgodnie z częstotliwością. Zaplanowano 

190 wydań, nadano 173. Głównie w 

czwartek ze względu na transmisję z 

posiedzenia komisji weryfikacyjnyj ds. 

stołecznej reprywatyzacji. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

Informacje dotyczące pogody, zjawisk i 

zagrożeń pogodowych w regionie.  

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 
01:36:08 
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Inne audycje informacyjne:  

 

Tytuł/nazwa audycji; Transmisja z posiedzenia komisji 

weryfikacyjnej ds. stołecznej 

reprywatyzacji 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

 

Czwartek, 13.07: 11:08:19, 14:39:15 

 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

03:25:25 

Warstwa słowna: 03:25:25 

 

 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

06:50:51 

Warstwa słowna: 06:50:51 

 

 

Łączny czas trwania powtórek danej 

audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji 

w planie programowym na 2017 r. 

(zgodność z projektowaną tematyką  

audycji, częstotliwością, czasem trwania i 

porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym 

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

Transmisja z posiedzenia komisji 

weryfikacyjnej ds. stołecznej 

reprywatyzacji 

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

06:50:51 

 

 

Podsumowanie kategorii: INFORMACJA 

 

Łączny czas trwania audycji 

informacyjnych w badanej próbie 

tygodniowej 

24:13:30 

 

Udział procentowy w badanej próbie 14,42% 

 

Udział warstwy słownej  

14,42% 

 

Czas trwania treści regionalnych 15:54:10 

 

Udział treści regionalnych  9,47% 
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PUBLICYSTYKA 
  

a) Publicystyka poświęcona problematyce politycznej, ekonomiczno-

gospodarczej, społecznej 
 

Tytuł/nazwa audycji; Komentarz do spraw bieżących (w 

ramach audycji Wakacyjny Poranek w 

RDC) 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Poniedziałek, 10.07: 02:34:29, 03:00:00, 

07:05:47, 07:34:38, 08:07:11, 08:34:01 

 

Wtorek, 11.07: 01:18:49, 02:00:00, 

07:06:25, 07:35:01, 08:06:48, 08:34:03 

 

Środa, 12.07: 01:01:28, 02:00:00, 

07:05:54, 07:34:03, 08:07:08, 08:34:04 

 

Czwartek, 13.07: 01:07:45, 02:00:00, 

07:06:11, 07:34:38, 08:07:44, 08:34:39 

 

Piątek, 14.07:  01:06:30, 02:14:38, 

07:07:48, 07:34:02, 08:08:45, 08:34:00 

 

Sobota, 15.07: 01:06:48 

 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

01:31:52 

Warstwa słowna: 01:13:59 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

16:50:27 

Warstwa słowna: 13:33:44 

 

Łączny czas trwania powtórek danej 

audycji w tygodniu; 

08:36:36 

 

Informacja o obecności lub braku audycji 

w planie programowym na 2017 r. 

(zgodność z projektowaną tematyką  

audycji, częstotliwością, czasem trwania i 

porą emisji) 

Audycja wakacyjna zaliczona w planie 

programowym do Poranka RDC.  

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy i treści, pór emisji i 

częstotliwości.  

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

W analizowanym tygodniu: 

 

W poniedziałek rozmawiano o: 

Międzynarodowym Konkursie Powozu 

Tradycyjnego w Książu, transporcie na 

Wiśle w Warszawie, wnioskach 500+,  

We wtorek - o FINie, komunikacji w służbie 

zdrowia i działaniu mózgu 

W środę - o przemycie ludzi, problemie 

padaczki w szkole, o tym jak żyć z 

kredytem, o problemie oszczędzania i 

zadłużania wśród Polaków i o tym jak 

efektywnie oszczędzać i jak tanio 

podróżować 
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W czwartek - o nazwach ulic w Warszawie, 

wizji domów z papieru, o wykopaliskach 

archeologicznych w Pasłęku 

W piątek - o wydarzeniach w pałacu w 

Chrzęsnem, walorach turystycznych 

Garwolina, warszawskich dniach 

mozartowskich 

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

01:59:23 

 

Ocena jakościowa 

 

Poniedziałek, 10 lipca 2017 

 

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

10.07.2017 07:39:16 

 

00:08:09 Anna 

Matusiak 

Gość: Igor Krajnow (rzecznik prasowy 

ZTM w Warszawie). 

Tematy: tramwaje wodne, 

warszawskie linie turystyczne i ich 

rozwój, statek WARS, propozycje 

wycieczek z Warszawy, bezpłatne 

promy przez Wisłę. 

 

 

a)      Liczba tematów Mała liczba tematów. 

b)      Różnorodność 

Audycja dość niezróżnicowana, poruszenie tematu wodnych linii 

turystycznych w Warszawie i zaproszenie na rejsy po Wiśle. 

c)      Wyważenie 
Dobrze zachowane proporcje pomiędzy kolejnymi podtematami. 

d)      Dobór uczestników 
Odpowiednio dobrany gość – rzecznik prasowy ZTM w Warszawie. 

e)      Prezentacja Sposób przedstawienia gościa był neutralny. 

f)       Proporcja 

Prowadząca zadaje pytania krótkie i konkretne pytania. 

Wypowiedzi rozmówcy są niezbyt rozbudowane, rzeczowe. Dobrze 

zachowane proporcje czasowe. 

g)  Moderowanie 

Prowadząca poprawnie moderuje rozmową, pyta o fakty i opinie, 

kontroluje przebieg rozmowy. 

h)      Błędy prowadzącego 

Prowadząca nie używa słów i zwrotów nacechowanych. Nie wcina 

się w wypowiedź rozmówcy. 
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i)        Poprawność językowa 
Prowadząca używa poprawnej polszczyzny i wyważonego stylu. 

j)        Kompozycja 

Audycja przebiega w sposób dynamiczny. Prowadząca sprawnie 

przechodzi do kolejnych pytań i podtematów. 

k)      Obraz w Internecie Łatwo dostępne informacje na stronie internetowej stacji. 

l) Współczynnik WOI 93,33% 

 

 

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

10.07.2017 08:11:27 

 

00:17:29 Anna 

Matusiak 

Goście: Andrzej Novak-Zempliński 

(prezes zarządu Polskiego 

Towarzystwa Powozowego) i 

Ireneusz Kozłowski (wiceprezes 

zarządu Polskiego Towarzystwa 

Powozowego). 

Tematy: V Międzynarodowy Konkurs 

Powożenia Tradycyjnego im. księżnej 

Daisy von Pless, historia i tło 

konkursu, zasady i organizacja 

konkursu. 

 

 

a)      Liczba tematów Mała liczba tematów. 

b)      Różnorodność 

Audycja dość niezróżnicowana, poruszenie tematu konkursu, jego 

historii, zasad organizacji oraz doboru uczestników. 

c)      Wyważenie 
Dobrze zachowane proporcje pomiędzy kolejnymi podtematami. 

d)      Dobór uczestników 

Odpowiednio dobrani goście – prezesi zarządu  Polskiego 

Towarzystwa Powozowego. 

e)      Prezentacja Sposób przedstawienia gości był neutralny. 

f)       Proporcja 

Prowadząca zadaje pytania krótkie i konkretne pytania. 

Wypowiedzi rozmówców są rozbudowane, barwne. Dobrze 

zachowane proporcje czasowe. 

g)  Moderowanie 

Prowadząca poprawnie moderuje rozmową, pyta o fakty i opinie, 

kontroluje przebieg rozmowy. 

h)      Błędy prowadzącego 

Prowadząca nie używa słów i zwrotów nacechowanych. Nie wcina 

się w wypowiedzi rozmówców. 

i)        Poprawność językowa 
Prowadząca używa poprawnej polszczyzny i wyważonego stylu. 
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j)        Kompozycja 

Audycja przebiega w sposób dynamiczny. Prowadząca sprawnie 

przechodzi do kolejnych pytań i podtematów. 

k)      Obraz w Internecie Łatwo dostępne informacje na stronie internetowej stacji. 

l) Współczynnik WOI 93,33% 

 

 

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

10.07.2017 08:38:52 

 

00:19:50 Anna 

Matusiak 

Gość: Tatiana Mindewicz-Puacz 

(coach, psychoterapeutka, autorka 

książki „Luz i tak nie będę idealna”). 

Tematy: inspiracje do napisania 

książki, wspomnienia autorki, jej 

praca jako psychoterapeutka. 

 

 

a)      Liczba tematów Mała liczba tematów. 

b)      Różnorodność 

Audycja dość niezróżnicowana, poruszenie tematu książki i 

powodów jej napisania, pracy autorki jako psychoterapeutki i 

kontaktów z młodzieżą. 

c)      Wyważenie 
Dobrze zachowane proporcje pomiędzy kolejnymi podtematami. 

d)      Dobór uczestników 

Odpowiednio dobrany gość – autorka książki dla kobiet i 

psychoterapeutka. 

e)      Prezentacja Sposób przedstawienia gościa był neutralny. 

f)       Proporcja 

Prowadząca zadaje pytania krótkie i konkretne pytania. 

Wypowiedzi rozmówcy są rozbudowane, barwne. Dobrze 

zachowane proporcje czasowe. 

g)  Moderowanie 

Prowadząca poprawnie moderuje rozmową, pyta o fakty i opinie, 

kontroluje przebieg rozmowy. 

h)      Błędy prowadzącego 

Prowadząca nie używa słów i zwrotów nacechowanych. Nie wcina 

się w wypowiedzi rozmówcy, zachęca do opowiadania. 

i)        Poprawność językowa 
Prowadząca używa poprawnej polszczyzny i wyważonego stylu. 

j)        Kompozycja 

Audycja przebiega w sposób dynamiczny. Prowadząca sprawnie 

przechodzi do kolejnych pytań i podtematów. 

k)      Obraz w Internecie Łatwo dostępne informacje na stronie internetowej stacji. 

l) Współczynnik WOI 93,33% 
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Dzień emisji Pora emisji Czas trwania Prowadzący Gość, funkcja, tematy 

10.07.2017 09:06:43 

 

00:20:03 Łukasz 

Starowieyski 

Gość: Czesław Lang (polski kolarz 

torowy i szosowy, wicemistrz 

olimpijski, dyrektor Tour de Pologne). 

Tematy: Tour de France, wypadek 

Rafała Majki, polscy kolarze, Michał 

Kwiatkowski i jego pomoc dla Rafała, 

Tour de Pologne i zawodnicy. 

 

 

a)      Liczba tematów Wystarczająca liczba tematów. 

b)      Różnorodność 

Audycja dość zróżnicowana, poruszenie tematu wypadku Rafała 

Majki podczas Tour de France, jego szans na dalszy start w 

wyścigach, innych polskich kolarzy i ich wyników w zawodach, Tour 

de Pologne. 

c)      Wyważenie 
Dobrze zachowane proporcje pomiędzy kolejnymi podtematami. 

d)      Dobór uczestników 

Odpowiednio dobrany gość – były kolarz, dyrektor Tour de 

Pologne. 

e)      Prezentacja Sposób przedstawienia gościa był neutralny. 

f)       Proporcja 

Prowadzący zadaje pytania krótkie i konkretne pytania. 

Wypowiedzi rozmówcy są rozbudowane, barwne. Dobrze 

zachowane proporcje czasowe. 

g)  Moderowanie 

Prowadzący poprawnie moderuje rozmową, pyta o fakty i opinie, 

kontroluje przebieg rozmowy. 

h)      Błędy prowadzącego 

Prowadzący nie używa słów i zwrotów nacechowanych. Od czasu 

do czasu wcina się w wypowiedź rozmówcy w celu dopowiedzenia 

czegoś, nie jest to rażące. 

i)        Poprawność językowa 
Prowadzący używa poprawnej polszczyzny i wyważonego stylu. 

j)        Kompozycja 

Audycja przebiega w sposób dynamiczny. Prowadzący sprawnie 

przechodzi do kolejnych pytań i podtematów. 

k)      Obraz w Internecie Łatwo dostępne informacje na stronie internetowej stacji. 

l) Współczynnik WOI 93,33% 
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Dzień emisji Pora emisji Czas trwania Prowadzący Gość, funkcja, tematy 

10.07.2017 09:37:34 

 

00:19:53 Łukasz 

Starowieyski 

Gość: Adam Godlewski (redaktor 

naczelny „Piłki Nożnej”). 

Tematy: Legia Warszawa, ostatnie 

mecze, zmiany w kadrze. 

 

 

a)      Liczba tematów Mała liczba tematów. 

b)      Różnorodność 

Audycja dość niezróżnicowana, ostatnie mecze Legii Warszawa, 

zmiany w kadrze, transfery. 

c)      Wyważenie 
Dobrze zachowane proporcje pomiędzy kolejnymi podtematami. 

d)      Dobór uczestników 
Odpowiednio dobrany gość –  redaktor naczelny „Piłki Nożnej”. 

e)      Prezentacja Sposób przedstawienia gościa był neutralny. 

f)       Proporcja 

Prowadzący zadaje pytania krótkie i konkretne pytania. 

Wypowiedzi rozmówcy są rozbudowane, barwne. Dobrze 

zachowane proporcje czasowe. 

g)  Moderowanie 

Prowadzący poprawnie moderuje rozmową, pyta o fakty i opinie, 

kontroluje przebieg rozmowy. 

h)      Błędy prowadzącego 

Prowadzący nie używa słów i zwrotów nacechowanych. Od czasu 

do czasu wcina się w wypowiedź rozmówcy w celu dopowiedzenia 

czegoś, nie jest to rażące. 

i)        Poprawność językowa 
Prowadzący używa poprawnej polszczyzny i wyważonego stylu. 

j)        Kompozycja 

Audycja przebiega w sposób dynamiczny. Prowadzący sprawnie 

przechodzi do kolejnych pytań i podtematów. 

k)      Obraz w Internecie Łatwo dostępne informacje na stronie internetowej stacji. 

l) Współczynnik WOI 86,67% 

 

 

Wtorek, 11 lipca 2017 

 

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

11.07.2017 07:38:27 00:19:30 Beata Jewiarz Goście: Dariusz Wieromiejczyk 

(dyrektor Filmoteki Narodowej – 

Instytutu Audiowizualnego), Anna 

Sienkiewicz–Rogowska (zastępca 
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dyrektora FINA). 

Tematy: połączenie Narodowego 

Instytutu Audiowizualnego i Filmoteki 

Narodowej, problemy związane z 

połączeniem instytucji, ilość 

materiałów w zbiorach FINA, 

planowane przedsięwzięcia, 

nadchodzące wydarzenia – koncerty, 

cykl filmów. 

 

 

a)      Liczba tematów Mała liczba tematów. 

b)      Różnorodność 

Audycja dość niezróżnicowana, kwestia połączenia  Narodowego 

Instytutu Audiowizualnego i Filmoteki Narodowej, problemy z tym 

związane, planowane przedsięwzięcia i wydarzenia. 

c)      Wyważenie 
Dobrze zachowane proporcje pomiędzy kolejnymi podtematami. 

d)      Dobór uczestników 

Odpowiednio dobrani goście – dyrektor i zastępca dyrektora nowo 

powstałej (połączonej) instytucji. 

e)      Prezentacja Sposób przedstawienia gości był neutralny. 

f)       Proporcja 

Prowadząca zadaje pytania krótkie i konkretne pytania. 

Wypowiedzi rozmówców są długie, rozbudowane, barwne. Dobrze 

zachowane proporcje czasowe. 

g)  Moderowanie 

Prowadząca poprawnie moderuje rozmową, pyta o fakty i opinie, 

kontroluje przebieg rozmowy. 

h)      Błędy prowadzącego 

Prowadząca nie używa słów i zwrotów nacechowanych. Nie wcina 

się w wypowiedzi rozmówców. 

i)        Poprawność językowa 
Prowadząca używa poprawnej polszczyzny i wyważonego stylu. 

j)        Kompozycja 

Audycja przebiega w sposób dynamiczny. Prowadząca sprawnie 

przechodzi do kolejnych pytań i podtematów. 

k)      Obraz w Internecie Łatwo dostępne informacje na stronie internetowej stacji. 

l) Współczynnik WOI 93,33% 

 

 

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

11.07.2017 08:11:59 00:17:56 Beata Jewiarz Gość: Maria Jarymowicz (profesor 

wydziału psychologii Uniwersytetu 

Warszawskiego). 
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Tematy: stereotypy i uprzedzenia, 

różnice i błędne definicje owych 

pojęć, jak sobie radzić z 

uprzedzeniami. 

 

 

a)      Liczba tematów Mała liczba tematów. 

b)      Różnorodność 

Audycja dość niezróżnicowana, poruszenie tematu błędnego 

rozumienia stereotypów i uprzedzeń oraz propozycje radzenia  

sobie z nimi. 

c)      Wyważenie 
Dobrze zachowane proporcje pomiędzy kolejnymi podtematami. 

d)      Dobór uczestników 

Odpowiednio dobrany gość -  profesor wydziału psychologii 

Uniwersytetu Warszawskiego. 

e)      Prezentacja Sposób przedstawienia gościa był neutralny. 

f)       Proporcja 

Prowadząca zadaje pytania krótkie i konkretne pytania. 

Wypowiedzi rozmówcy są długie, rozbudowane. Dobrze zachowane 

proporcje czasowe. 

g)  Moderowanie 

Prowadząca poprawnie moderuje rozmową, pyta o fakty i opinie, 

kontroluje przebieg rozmowy. 

h)      Błędy prowadzącego 

Prowadząca nie używa słów i zwrotów nacechowanych. Czasem 

wcina się w wypowiedź rozmówcy w celu nakierowania go na 

odpowiedź oraz by przyspieszyć nieco tempo rozmowy. 

i)        Poprawność językowa 
Prowadząca używa poprawnej polszczyzny i wyważonego stylu. 

j)        Kompozycja 

Audycja przebiega w sposób dynamiczny. Prowadząca sprawnie 

przechodzi do kolejnych pytań i podtematów. 

k)      Obraz w Internecie Łatwo dostępne informacje na stronie internetowej stacji. 

l) Współczynnik WOI 88,33% 

 

 

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

11.07.2017 08:38:20 00:21:50 Beata Jewiarz Goście: Marzanna Bieńkowska 

(dyrektor Wydziału Interwencyjno-

Poradniczego Biura Rzecznika Praw 

Pacjenta), Romuald Krajewski 

(Naczelna Izba Lekarska). 

Tematy: komunikacja w służbie 

zdrowia, skargi pacjentów, prawa 
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pacjenta, szkolenia lekarzy w zakresie 

komunikacji z pacjentami. 

 

 

a)      Liczba tematów Mała liczba tematów. 

b)      Różnorodność 

Audycja dość niezróżnicowana, poruszenie kwestii potrzeby 

szkolenia lekarzy w zakresie komunikacji interpersonalnej, z 

powodu wielu skarg ze strony pacjentów. 

c)      Wyważenie 
Dobrze zachowane proporcje pomiędzy kolejnymi podtematami. 

d)      Dobór uczestników 
Odpowiednio dobrani goście -  osoby ze środowiska służby zdrowia. 

e)      Prezentacja Sposób przedstawienia gości był neutralny. 

f)       Proporcja 

Prowadząca zadaje pytania krótkie i konkretne pytania. 

Wypowiedzi rozmówców są długie, rozbudowane, barwne. Dobrze 

zachowane proporcje czasowe. 

g)  Moderowanie 

Prowadząca poprawnie moderuje rozmową, pyta o fakty i opinie, 

kontroluje przebieg rozmowy. 

h)      Błędy prowadzącego 

Prowadząca nie używa słów i zwrotów nacechowanych. Nie wcina 

się w wypowiedź rozmówcy. 

i)        Poprawność językowa 
Prowadząca używa poprawnej polszczyzny i wyważonego stylu. 

j)        Kompozycja 

Audycja przebiega w sposób dynamiczny. Prowadząca sprawnie 

przechodzi do kolejnych pytań i podtematów. 

k)      Obraz w Internecie Łatwo dostępne informacje na stronie internetowej stacji. 

l) Współczynnik WOI 93,33% 

 

 

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

11.07.2017 09:07:15 00:20:04 Jakub 

Kapiszewski 

Gość: Małgorzata Bonikowska (prezes 

ośrodka dialogu i analiz THINKTANK). 

Tematy:  G20 – cel istnienia 

organizacji, umowa o wolnym 

handlu, globalizacja, rola Stanów 

Zjednoczonych i w gospodarce 

światowej. 
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a)      Liczba tematów Mała liczba tematów. 

b)      Różnorodność 

Audycja dość niezróżnicowana, poruszenie tematu ostatnich 

spotkań G20, kontrowersji związanych z działaniami organizacji 

oraz globalizacji i jej skutków. 

c)      Wyważenie 
Dobrze zachowane proporcje pomiędzy kolejnymi podtematami. 

d)      Dobór uczestników 

Odpowiednio dobrany gość -  prezes ośrodka dialogu i analiz 

THINKTANK. 

e)      Prezentacja Sposób przedstawienia gościa był neutralny. 

f)       Proporcja 

Prowadzący zadaje pytania krótkie i konkretne pytania. 

Wypowiedzi rozmówcy są długie, rozbudowane, barwne. Dobrze 

zachowane proporcje czasowe. 

g)  Moderowanie 

Prowadzący poprawnie moderuje rozmową, pyta o fakty i opinie, 

kontroluje przebieg rozmowy. 

h)      Błędy prowadzącego 

Prowadzący nie używa słów i zwrotów nacechowanych. Nie wcina 

się w wypowiedź rozmówcy. 

i)        Poprawność językowa 
Prowadzący używa poprawnej polszczyzny i wyważonego stylu. 

j)        Kompozycja 

Audycja przebiega w sposób dynamiczny. Prowadzący sprawnie 

przechodzi do kolejnych pytań i podtematów. 

k)      Obraz w Internecie Łatwo dostępne informacje na stronie internetowej stacji. 

l) Współczynnik WOI 93,33% 

 

 

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

11.07.2017 09:34:22 00:22:34 Jakub 

Kapiszewski 

Goście: Julia Patorska (firma Deloitte, 

przewodnicząca Towarzystwa 

Ekonomistów Polskich), Przemysław 

Ruchlicki (Krajowa Izba Gospodarcza). 

Tematy: nadwyżka budżetu w Polsce, 

NBP, podatek majątkowy zamiast 

dochodowego, podatek od 

nieruchomości komercyjnych, 

fundusze unijne. 

 

 

a)      Liczba tematów Mała liczba tematów. 
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b)      Różnorodność 

Audycja dość niezróżnicowana, poruszenie kwestii budżetu 

państwa w ostatnich miesiącach oraz planowanych zmianach 

podatkowych. 

c)      Wyważenie 
Dobrze zachowane proporcje pomiędzy kolejnymi podtematami. 

d)      Dobór uczestników 
Odpowiednio dobrani goście – komentatorzy gospodarczy. 

e)      Prezentacja Sposób przedstawienia gości był neutralny. 

f)       Proporcja 

Prowadzący zadaje pytania krótkie i konkretne pytania. 

Wypowiedzi rozmówców są długie, rozbudowane, barwne. Dobrze 

zachowane proporcje czasowe. 

g)  Moderowanie 

Prowadzący poprawnie moderuje rozmową, pyta o fakty i opinie, 

kontroluje przebieg rozmowy. 

h)      Błędy prowadzącego 

Prowadzący nie używa słów i zwrotów nacechowanych. Nie wcina 

się w wypowiedź rozmówców. 

i)        Poprawność językowa 
Prowadzący używa poprawnej polszczyzny i wyważonego stylu. 

j)        Kompozycja 

Audycja przebiega w sposób dynamiczny. Prowadzący sprawnie 

przechodzi do kolejnych pytań i podtematów. 

k)      Obraz w Internecie Łatwo dostępne informacje na stronie internetowej stacji. 

l) Współczynnik WOI 93,33% 

 

 

Środa, 12 lipca 2017 

 

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

12.07.2017 07:34:24 

 

00:24:02 Conrado 

Moreno 

Gość: Beata Chomątowska (Tygodnik 

Powszechny). 

Tematy: artykuł w Tygodniku 

Powszechnym, kredyty, problemy 

związane ze spłacaniem, 

oszczędzanie, upadłość 

konsumencka, problemy Polaków z 

długami, jak zapobiegać zadłużeniu. 

 

 

a)      Liczba tematów Wystarczająca liczba tematów. 
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b)      Różnorodność 

Audycja dość zróżnicowana, poruszenie kwestii artykułu autorstwa 

Beaty Chomątowskiej, kredytów, problemów z zadłużeniem w 

dzisiejszym społeczeństwie, jak oszczędzać. 

c)      Wyważenie 
Dobrze zachowane proporcje pomiędzy kolejnymi podtematami. 

d)      Dobór uczestników 

Odpowiednio dobrany gość – autorka artykułu w Tygodniku 

Powszechnym. 

e)      Prezentacja Sposób przedstawienia gościa był neutralny. 

f)       Proporcja 

Prowadzący zadaje pytania krótkie i konkretne pytania. 

Wypowiedzi rozmówcy są długie, rozbudowane, barwne. Dobrze 

zachowane proporcje czasowe. 

g)  Moderowanie 

Prowadzący poprawnie moderuje rozmową, pyta o fakty i opinie, 

kontroluje przebieg rozmowy. 

h)      Błędy prowadzącego 

Prowadzący nie używa słów i zwrotów nacechowanych. Nie wcina 

się w wypowiedź rozmówcy. 

i)        Poprawność językowa 
Prowadzący używa poprawnej polszczyzny i wyważonego stylu. 

j)        Kompozycja 

Audycja przebiega w sposób dynamiczny. Prowadzący sprawnie 

przechodzi do kolejnych pytań i podtematów. 

k)      Obraz w Internecie Łatwo dostępne informacje na stronie internetowej stacji. 

l) Współczynnik WOI 100% 

 

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

12.07.2017 08:07:26 

 

00:20:24 Conrado 

Moreno 

Gość: Marek Zuber (ekonomista). 

Tematy: bankowość i oszczędzanie w 

dzisiejszych czasach, porównanie 

rynku w Polsce i na całym świecie, 

polska gospodarka na przestrzeni lat, 

pożyczki, banki a parabanki. 

 

 

a)      Liczba tematów Wystarczająca liczba tematów. 

b)      Różnorodność 

Audycja dość zróżnicowana, poruszenie kwestii bankowości, różnic 

w polskim i zagranicznym rynku, gospodarki, oszczędzania oraz 

parabanków. 

c)      Wyważenie 
Dobrze zachowane proporcje pomiędzy kolejnymi podtematami. 

d)      Dobór uczestników 
Odpowiednio dobrany gość – ekonomista zorientowany w sytuacji 
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gospodarczej na świecie. 

e)      Prezentacja Sposób przedstawienia gościa był neutralny. 

f)       Proporcja 

Prowadzący zadaje pytania krótkie i konkretne pytania. 

Wypowiedzi rozmówcy są długie, rozbudowane, barwne. Dobrze 

zachowane proporcje czasowe. 

g)  Moderowanie 

Prowadzący poprawnie moderuje rozmową, pyta o fakty i opinie, 

kontroluje przebieg rozmowy. 

h)      Błędy prowadzącego 

Prowadzący nie używa słów i zwrotów nacechowanych. Nie wcina 

się w wypowiedź rozmówcy. 

i)        Poprawność językowa 
Prowadzący używa poprawnej polszczyzny i wyważonego stylu. 

j)        Kompozycja 

Audycja przebiega w sposób dynamiczny. Prowadzący sprawnie 

przechodzi do kolejnych pytań i podtematów. 

k)      Obraz w Internecie Łatwo dostępne informacje na stronie internetowej stacji. 

l) Współczynnik WOI 100% 



189 
 

 

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

12.07.2017 08:34:11 

 

00:18:38 Conrado 

Moreno 

Gość: Krzysztof Gajos (podróżnik, 

fotograf). 

Tematy: podróże gościa i jego 

doświadczenie w planowaniu 

budżetu na wyjazdy, planowanie 

wakacji w dzisiejszych czasach, oferty 

„last minute”, zakupy biletów 

lotniczych, możliwość podróżowania 

jako motywacja do codziennego 

oszczędzani, podróże po Polsce. 

 

 

a)      Liczba tematów Wystarczająca liczba tematów. 

b)      Różnorodność 

Audycja dość zróżnicowana, poruszenie tematu dalekich podróży, 

planowania wakacji, kwestii finansowych i oszczędzania, ofert 

tanich lotów oraz „last minute”, propozycji taniego podróżowania 

po kraju. 

c)      Wyważenie 
Dobrze zachowane proporcje pomiędzy kolejnymi podtematami. 

d)      Dobór uczestników Odpowiednio dobrany gość – podróżnik i fotograf. 

e)      Prezentacja Sposób przedstawienia gościa był neutralny. 

f)       Proporcja 

Prowadzący zadaje pytania krótkie i konkretne pytania. 

Wypowiedzi rozmówcy są długie, rozbudowane, barwne. Dobrze 

zachowane proporcje czasowe. 

g)  Moderowanie 

Prowadzący poprawnie moderuje rozmową, pyta o fakty i opinie, 

kontroluje przebieg rozmowy. 

h)      Błędy prowadzącego 

Prowadzący nie używa słów i zwrotów nacechowanych. Nie wcina 

się w wypowiedź rozmówcy. 

i)        Poprawność językowa 
Prowadzący używa poprawnej polszczyzny i wyważonego stylu. 

j)        Kompozycja 

Audycja przebiega w sposób dynamiczny. Prowadzący sprawnie 

przechodzi do kolejnych pytań i podtematów. 

k)      Obraz w Internecie Łatwo dostępne informacje na stronie internetowej stacji. 

l) Współczynnik WOI 100% 
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Dzień emisji Pora emisji Czas trwania Prowadzący Gość, funkcja, tematy 

12.07.2017 09:07:09 

 

00:42:21 Kruszewicz Gość: Ryszard Topola (kierownik 

działu hodowlanego warszawskiego 

ZOO). 

Tematy: rozmowa prowadzącego z 

Anthonym Sheridanem, muzyka i 

książki poświęcone ogrodom 

zoologicznym, programy hodowlane 

warszawskiego ZOO, jelenie i ich 

symbolika na przestrzeni lat. 

 

 

a)      Liczba tematów Mała liczba tematów. 

b)      Różnorodność 

Audycja dość niezróżnicowana, poruszenie kwestii książki oraz 

utworów muzycznych na temat ogrodów zoologicznych, sytuacji 

jeleni w Polsce oraz ich symboliki na przestrzeni lat. 

c)      Wyważenie 
Dobrze zachowane proporcje pomiędzy kolejnymi podtematami. 

d)      Dobór uczestników 

Odpowiednio dobrany gość –  kierownik działu hodowlanego 

warszawskiego ZOO. 

e)      Prezentacja Sposób przedstawienia gościa był neutralny. 

f)       Proporcja 

Prowadzący zadaje pytania krótkie i konkretne pytania. 

Wypowiedzi rozmówcy są długie, rozbudowane, barwne. Dobrze 

zachowane proporcje czasowe. 

g)  Moderowanie 

Prowadzący poprawnie moderuje rozmową, pyta o fakty i opinie, 

kontroluje przebieg rozmowy. 

h)      Błędy prowadzącego 

Prowadzący nie używa słów i zwrotów nacechowanych. Nie wcina 

się w wypowiedź rozmówcy. 

i)        Poprawność językowa 
Prowadzący używa poprawnej polszczyzny i wyważonego stylu. 

j)        Kompozycja 

Audycja przebiega w sposób dynamiczny. Prowadzący sprawnie 

przechodzi do kolejnych pytań i podtematów. 

k)      Obraz w Internecie Łatwo dostępne informacje na stronie internetowej stacji. 

l) Współczynnik WOI 93,33% 



191 
 

 

Czwartek, 13 lipca 2017 

 

 

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

13.07.2017 07:34:54 

 

00:23:17 Łukasz 

Badowski 

Gość: Michał Kwiatkowski 

Tematy: prekursorzy cybernetyki, 

pochodzenie nazwy ulicy Suwak w 

Warszawie, Abraham Jakub Stern, 

polscy naukowcy związani z 

mechaniką i cybernetyką. 

 

 

a)      Liczba tematów Mała liczba tematów. 

b)      Różnorodność 

Audycja dość niezróżnicowana, przytoczenie historii polskich 

naukowców związanych z  mechaniką i cybernetyką, historia 

Abrahama Jakuba Sterna, pochodzenie ulicy Suwak w Warszawie. 

c)      Wyważenie 
Dobrze zachowane proporcje pomiędzy kolejnymi podtematami. 

d)      Dobór uczestników 

Odpowiednio dobrany gość – osoba zorientowana w historii miasta 

i nauki. 

e)      Prezentacja Sposób przedstawienia gościa był neutralny. 

f)       Proporcja 

Prowadzący zadaje pytania krótkie i konkretne pytania. 

Wypowiedzi rozmówcy są długie, rozbudowane, barwne. Dobrze 

zachowane proporcje czasowe. 

g)  Moderowanie 

Prowadzący poprawnie moderuje rozmową, pyta o fakty i opinie, 

kontroluje przebieg rozmowy. 

h)      Błędy prowadzącego 

Prowadzący nie używa słów i zwrotów nacechowanych. Nie wcina 

się w wypowiedź rozmówcy. 

i)        Poprawność językowa 
Prowadzący używa poprawnej polszczyzny i wyważonego stylu. 

j)        Kompozycja 

Audycja przebiega w sposób dynamiczny. Prowadzący sprawnie 

przechodzi do kolejnych pytań i podtematów. 

k)      Obraz w Internecie Łatwo dostępne informacje na stronie internetowej stacji. 

l) Współczynnik WOI 83,33% 
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Dzień emisji Pora emisji Czas trwania Prowadzący Gość, funkcja, tematy 

13.07.2017 08:12:41 

 

00:16:58 Łukasz 

Badowski 

Gość: Jerzy Łątka (architekt, 

projektant, doktorant na Wydziale 

Architektury Politechniki 

Wrocławskiej). 

Tematy: domy tworzone z papieru, 

papier (i tektura) jako materiał 

budowlany, jego właściwości  zalety 

stosowania. 

 

 

a)      Liczba tematów Mała liczba tematów. 

b)      Różnorodność 

Audycja dość niezróżnicowana, poruszenie kwestii użycia papieru 

jako materiału budowlanego przy projektowaniu domów. 

c)      Wyważenie 
Dobrze zachowane proporcje pomiędzy kolejnymi podtematami. 

d)      Dobór uczestników Odpowiednio dobrany gość – architekt i projektant. 

e)      Prezentacja Sposób przedstawienia gościa był neutralny. 

f)       Proporcja 

Prowadzący zadaje pytania krótkie i konkretne pytania. 

Wypowiedzi rozmówcy są długie, rozbudowane, barwne. Dobrze 

zachowane proporcje czasowe. 

g)  Moderowanie 

Prowadzący poprawnie moderuje rozmową, pyta o fakty i opinie, 

kontroluje przebieg rozmowy. 

h)      Błędy prowadzącego 

Prowadzący nie używa słów i zwrotów nacechowanych. Nie wcina 

się w wypowiedź rozmówcy. 

i)        Poprawność językowa 
Prowadzący używa poprawnej polszczyzny i wyważonego stylu. 

j)        Kompozycja 

Audycja przebiega w sposób dynamiczny. Prowadzący sprawnie 

przechodzi do kolejnych pytań i podtematów. 

k)      Obraz w Internecie Łatwo dostępne informacje na stronie internetowej stacji. 

l) Współczynnik WOI 83,33% 
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Dzień emisji Pora emisji Czas trwania Prowadzący Gość, funkcja, tematy 

13.07.2017 08:40:13 

 

00:16:11 Łukasz 

Badowski 

Gość: Jacek Wysocki (archeolog, 

UKSW). 

Tematy: czy Pasłęk jest lokalizacją 

Bursztynowej Komnaty, ostatnie 

badania Uniwersytetu Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego, praca 

archeologa. 

 

 

a)      Liczba tematów Mała liczba tematów. 

b)      Różnorodność 

Audycja dość niezróżnicowana, poruszenie kwestii ostatnich badań 

UKSW oraz prawdopodobnego znaleziska, pracy archeologów. 

c)      Wyważenie 
Dobrze zachowane proporcje pomiędzy kolejnymi podtematami. 

d)      Dobór uczestników Odpowiednio dobrany gość – archeolog z UKSW. 

e)      Prezentacja Sposób przedstawienia gościa był neutralny. 

f)       Proporcja 

Prowadzący zadaje pytania krótkie i konkretne pytania. 

Wypowiedzi rozmówcy są długie, rozbudowane, barwne. Dobrze 

zachowane proporcje czasowe. 

g)  Moderowanie 

Prowadzący poprawnie moderuje rozmową, pyta o fakty i opinie, 

kontroluje przebieg rozmowy. 

h)      Błędy prowadzącego 

Prowadzący nie używa słów i zwrotów nacechowanych. Nie wcina 

się w wypowiedź rozmówcy. 

i)        Poprawność językowa 
Prowadzący używa poprawnej polszczyzny i wyważonego stylu. 

j)        Kompozycja 

Audycja przebiega w sposób dynamiczny. Prowadzący sprawnie 

przechodzi do kolejnych pytań i podtematów. 

k)      Obraz w Internecie Łatwo dostępne informacje na stronie internetowej stacji. 

l) Współczynnik WOI 83,33% 
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Dzień emisji Pora emisji Czas trwania Prowadzący Gość, funkcja, tematy 

13.07.2017 09:07:05 

 

00:19:01 Jakub 

Kapiszewski 

Gość: Andrzej Sadowski (Centrum 

Adama Smitha). 

Tematy: prace nad Funduszem Dróg 

Samorządowych w sejmie, opłata 

paliwowa, porównanie ostatnich 

zmian w podatkach w Polsce i na 

świecie. 

 

 

a)      Liczba tematów Mała liczba tematów. 

b)      Różnorodność 

Audycja dość niezróżnicowana, poruszenie kwestii planu 

wprowadzenia opłaty paliwowej, ostatnich prac sejmowych nad  

Funduszem Dróg Samorządowych oraz zmian w podatkach w 

Polsce i na świecie. 

c)      Wyważenie 
Dobrze zachowane proporcje pomiędzy kolejnymi podtematami. 

d)      Dobór uczestników Odpowiednio dobrany gość – komentator ekonomiczny. 

e)      Prezentacja Sposób przedstawienia gościa był neutralny. 

f)       Proporcja 

Prowadzący zadaje pytania krótkie i konkretne pytania. 

Wypowiedzi rozmówcy są długie, rozbudowane, barwne. Dobrze 

zachowane proporcje czasowe. 

g)  Moderowanie 

Prowadzący poprawnie moderuje rozmową, pyta o fakty i opinie, 

kontroluje przebieg rozmowy. 

h)      Błędy prowadzącego 

Prowadzący nie używa słów i zwrotów nacechowanych. Nie wcina 

się w wypowiedź rozmówcy. 

i)        Poprawność językowa 
Prowadzący używa poprawnej polszczyzny i wyważonego stylu. 

j)        Kompozycja 

Audycja przebiega w sposób dynamiczny. Prowadzący sprawnie 

przechodzi do kolejnych pytań i podtematów. 

k)      Obraz w Internecie Łatwo dostępne informacje na stronie internetowej stacji. 

l) Współczynnik WOI 83,33% 
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Dzień emisji Pora emisji Czas trwania Prowadzący Gość, funkcja, tematy 

13.07.2017 09:34:02 

 

00:22:51 Jakub 

Kapiszewski 

Goście: Marek Tatała (FOR), Damian 

Szymański (Business Insider Polska). 

Tematy: „upolitycznienie 

sądownictwa”, zagrożenia dla 

przedsiębiorców w związku z reformą 

sądownictwa. 

 

 

a)      Liczba tematów Mała liczba tematów. 

b)      Różnorodność 

Audycja dość niezróżnicowana, poruszenie kwestii reformy 

sądownictwa i zmiany z nią związane. 

c)      Wyważenie 
Dobrze zachowane proporcje pomiędzy kolejnymi podtematami. 

d)      Dobór uczestników Odpowiednio dobrani goście – komentatorzy gospodarczy. 

e)      Prezentacja Sposób przedstawienia gości był neutralny. 

f)       Proporcja 

Prowadzący zadaje pytania krótkie i konkretne pytania. 

Wypowiedzi rozmówców są długie, rozbudowane, barwne. Dobrze 

zachowane proporcje czasowe. 

g)  Moderowanie 

Prowadzący poprawnie moderuje rozmową, pyta o fakty i opinie, 

kontroluje przebieg rozmowy. 

h)      Błędy prowadzącego 

Prowadzący nie używa słów i zwrotów nacechowanych. Nie wcina 

się w wypowiedź rozmówców. 

i)        Poprawność językowa 
Prowadzący używa poprawnej polszczyzny i wyważonego stylu. 

j)        Kompozycja 

Audycja przebiega w sposób dynamiczny. Prowadzący sprawnie 

przechodzi do kolejnych pytań i podtematów. 

k)      Obraz w Internecie Łatwo dostępne informacje na stronie internetowej stacji. 

l) Współczynnik WOI 83,33% 

 
 

Piątek, 14 lipca 2017 
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Dzień emisji Pora emisji Czas trwania Prowadzący Gość, funkcja, tematy 

14.07.2017 07:37:40 

 

00:17:07 Piotr Łoś Gość: Henryka Michalczewska 

(pełnomocnik starosty powiatu 

wołomińskiego ds. Pałacu w 

Chrzęsnem). 

Tematy: Pałac w Chrzęsnem, historia, 

cel powstania, „ziemia Norwida i 

cudu nad Wisłą”. 

 

 

a)      Liczba tematów Mała liczba tematów. 

b)      Różnorodność 

Audycja dość niezróżnicowana, poruszenie tematu ostatnich prac w 

Pałacu w Chrzęsnem, jego historii, zaproszenie do zwiedzania 

atrakcji. 

c)      Wyważenie 
Dobrze zachowane proporcje pomiędzy kolejnymi podtematami. 

d)      Dobór uczestników 

Odpowiednio dobrany gość –  pełnomocnik starosty ds. Pałacu w 

Chrzęsnem. 

e)      Prezentacja Sposób przedstawienia gościa był neutralny. 

f)       Proporcja 

Prowadzący zadaje pytania krótkie i konkretne pytania. 

Wypowiedzi rozmówcy są rozbudowane, barwne. Dobrze 

zachowane proporcje czasowe. 

g)  Moderowanie 

Prowadzący poprawnie moderuje rozmową, pyta o fakty i opinie, 

kontroluje przebieg rozmowy. 

h)      Błędy prowadzącego 

Prowadzący nie używa słów i zwrotów nacechowanych. Nie wcina 

się w wypowiedź rozmówcy. 

i)        Poprawność językowa 
Prowadzący używa poprawnej polszczyzny i wyważonego stylu. 

j)        Kompozycja 

Audycja przebiega w sposób dynamiczny. Prowadzący sprawnie 

przechodzi do kolejnych pytań i podtematów. 

k)      Obraz w Internecie Łatwo dostępne informacje na stronie internetowej stacji. 

l) Współczynnik WOI 88,33% 

 

 

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

14.07.2017 08:09:01 00:19:42 Piotr Łoś Gość: Paweł Ajdacki (prezes oddziału 
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 otwockiego PTTK). 

Tematy: mapowanie Garwolina, 

atrakcje w okolicy, dojazd, 

propozycje wycieczek. 

 

 

a)      Liczba tematów Mała liczba tematów. 

b)      Różnorodność 

Audycja dość niezróżnicowana, poruszenie kwestii atrakcji 

turystycznych w okolicy Garwolina. 

c)      Wyważenie 
Dobrze zachowane proporcje pomiędzy kolejnymi podtematami. 

d)      Dobór uczestników 
Odpowiednio dobrany gość –  osoba ze środowiska turystycznego. 

e)      Prezentacja Sposób przedstawienia gościa był neutralny. 

f)       Proporcja 

Prowadzący zadaje pytania krótkie i konkretne pytania. 

Wypowiedzi rozmówcy są rozbudowane, barwne. Dobrze 

zachowane proporcje czasowe. 

g)  Moderowanie 

Prowadzący poprawnie moderuje rozmową, pyta o fakty i opinie, 

kontroluje przebieg rozmowy. 

h)      Błędy prowadzącego 

Prowadzący nie używa słów i zwrotów nacechowanych. Nie wcina 

się w wypowiedź rozmówcy. 

i)        Poprawność językowa 
Prowadzący używa poprawnej polszczyzny i wyważonego stylu. 

j)        Kompozycja 

Audycja przebiega w sposób dynamiczny. Prowadzący sprawnie 

przechodzi do kolejnych pytań i podtematów. 

k)      Obraz w Internecie Łatwo dostępne informacje na stronie internetowej stacji. 

l) Współczynnik WOI 88,33% 

 

 

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

14.07.2017 08:34:23 

 

00:22:17 Piotr Łoś Goście: Dorota Lachowicz, Beata 

Wardak, Leszek Świdziński. 

Tematy: Warszawskie Dni 

Mozartowskie, historia i cel, 

przedsięwzięcie Stefana 

Sutkowskiego. 
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a)      Liczba tematów Mała liczba tematów. 

b)      Różnorodność 

Audycja dość niezróżnicowana, poruszenie kwestii dzisiejszych 

wokalnych talentów operowych, organizacji Warszawskich Dni 

Mozartowskich. 

c)      Wyważenie 
Dobrze zachowane proporcje pomiędzy kolejnymi podtematami. 

d)      Dobór uczestników 
Odpowiednio dobrani goście –  śpiewak i śpiewaczki operowe. 

e)      Prezentacja Sposób przedstawienia gości był neutralny. 

f)       Proporcja 

Prowadzący zadaje pytania krótkie i konkretne pytania. 

Wypowiedzi rozmówców są rozbudowane, barwne. Dobrze 

zachowane proporcje czasowe. 

g)  Moderowanie 

Prowadzący poprawnie moderuje rozmową, pyta o fakty i opinie, 

kontroluje przebieg rozmowy. 

h)      Błędy prowadzącego 

Prowadzący nie używa słów i zwrotów nacechowanych. Nie wcina 

się w wypowiedź rozmówców. 

i)        Poprawność językowa 
Prowadzący używa poprawnej polszczyzny i wyważonego stylu. 

j)        Kompozycja 

Audycja przebiega w sposób dynamiczny. Prowadzący sprawnie 

przechodzi do kolejnych pytań i podtematów. 

k)      Obraz w Internecie Łatwo dostępne informacje na stronie internetowej stacji. 

l) Współczynnik WOI 88,33% 

 

 

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

14.07.2017 09:10:49 

 

00:16:26 Arkadiusz 

Błaszczyk 

Gość: Dariusz Sokołowski. 

Tematy: inauguracja nowego sezonu 

piłkarskiej Ekstraklasy, zmiany w 

kadrze Wisły Płock. 

 

 

a)      Liczba tematów Mała liczba tematów. 

b)      Różnorodność 

Audycja dość niezróżnicowana, poruszenie kwestii inauguracji 

nowego sezonu piłkarskiej Ekstraklasy, zmian w kadrze Wisły Płock. 
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c)      Wyważenie 
Dobrze zachowane proporcje pomiędzy kolejnymi podtematami. 

d)      Dobór uczestników 
Odpowiednio dobrany gość –  osoba ze środowiska piłkarskiego. 

e)      Prezentacja Sposób przedstawienia gościa był neutralny. 

f)       Proporcja 

Prowadzący zadaje pytania krótkie i konkretne pytania. 

Wypowiedzi rozmówcy są rozbudowane, barwne. Dobrze 

zachowane proporcje czasowe. 

g)  Moderowanie 

Prowadzący poprawnie moderuje rozmową, pyta o fakty i opinie, 

kontroluje przebieg rozmowy. 

h)      Błędy prowadzącego 

Prowadzący nie używa słów i zwrotów nacechowanych. Nie wcina 

się w wypowiedź rozmówcy. 

i)        Poprawność językowa 
Prowadzący używa poprawnej polszczyzny i wyważonego stylu. 

j)        Kompozycja 

Audycja przebiega w sposób dynamiczny. Prowadzący sprawnie 

przechodzi do kolejnych pytań i podtematów. 

k)      Obraz w Internecie Łatwo dostępne informacje na stronie internetowej stacji. 

l) Współczynnik WOI 88,33% 

 

 

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

14.07.2017 09:38:10 

 

00:21:34 Arkadiusz 

Błaszczyk 

Gość: Dariusz Dziekanowski. 

Tematy: eliminacje Ligi Europejskiej, 

sytuacja Legii w krajowych i 

międzynarodowych rozgrywkach, 

ostatnie mecze. 

 

 

a)      Liczba tematów Mała liczba tematów. 

b)      Różnorodność 

Audycja dość niezróżnicowana, poruszenie kwestii ostatnich 

rozgrywek, sytuacjii Legii. 

c)      Wyważenie 
Dobrze zachowane proporcje pomiędzy kolejnymi podtematami. 

d)      Dobór uczestników 
Odpowiednio dobrany gość –  osoba ze środowiska piłkarskiego. 

e)      Prezentacja Sposób przedstawienia gościa był neutralny. 
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f)       Proporcja 

Prowadzący zadaje pytania krótkie i konkretne pytania. 

Wypowiedzi rozmówcy są rozbudowane, barwne. Dobrze 

zachowane proporcje czasowe. 

g)  Moderowanie 

Prowadzący poprawnie moderuje rozmową, pyta o fakty i opinie, 

kontroluje przebieg rozmowy. 

h)      Błędy prowadzącego 

Prowadzący nie używa słów i zwrotów nacechowanych. Nie wcina 

się w wypowiedź rozmówcy. 

i)        Poprawność językowa 
Prowadzący używa poprawnej polszczyzny i wyważonego stylu. 

j)        Kompozycja 

Audycja przebiega w sposób dynamiczny. Prowadzący sprawnie 

przechodzi do kolejnych pytań i podtematów. 

k)      Obraz w Internecie Łatwo dostępne informacje na stronie internetowej stacji. 

l) Współczynnik WOI 88,33% 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Silva rerum 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Sobota, 15.07: 13:05:40 

Niedziela, 01:14:40 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

00:50:51 

Warstwa słowna: 00:47:13 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

01:41:42 

Warstwa słowna- 01:34:26 

 

 

Łączny czas trwania powtórek danej 

audycji w tygodniu; 

00:47:22 

Informacja o obecności lub braku audycji 

w planie programowym na 2017 r. 

(zgodność z projektowaną tematyką  

audycji, częstotliwością, czasem trwania i 

porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym 

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

W analizowanym tygodniu rozmawiano o  

Wileńszczyźnie w średniowieczu. Prowadził  

Wojciech Marczyk. Gościem audycji była 

Katarzyna Węglicka. 

 

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

00:00:00 
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Tytuł/nazwa audycji; Wieczór RDC 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Poniedziałek, 10.07: 20:06:55, 21:06:55, 

22:05:49 

 

 Środa, 12.07: 20:07:39, 22:07:00 

 

Czwartek, 13.07: 20:25:43, 22:06:12 

 

Sobota, 15.07: 21:05:49, 22:05:48 

 

Niedziela, 15:07: 22:06:33 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

01:43:10 

Warstwa słowna 01:22:20 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

08:35:50 

Warstwa słowna – 06:51:42 

 

Łączny czas trwania powtórek danej 

audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji 

w planie programowym na 2017 r. 

(zgodność z projektowaną tematyką  

audycji, częstotliwością, czasem trwania i 

porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy i treści, pór emisji i 

częstotliwości. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

Podsumowanie mijającego dnia przy 

dźwiękach muzyki.  W analizowanym 

tygodniu rozmawiano m.in. o:  

W poniedziałek - o Edmundzie Niziurskim, 

Dniu Przedstawień Sportowych w 

Warszawie, Międzynarodowym Festiwalu 

Szkół Teatralnych,  o Ogólnopolskich 

Spotkaniach Filmowych Kameralne Lato w 

Radomiu 

W środę - o rewitalizacji budynków na 

Pradze Północ, o konkursie dla 

przedsiębiorców społecznych, o sposobach 

zmniejszania ilości opakowań produktów, o 

byciu liderem w branży finansowej 

W czwartek- o TEDex Warsaw, o pozycji 

Polaków po transformacji gospodarczej, o 

stanie niemocy.  

W sobotę - o kalendarzu dla The power of 

community (akcja na rzecz walki z rakiem 

piersi), o konieczności przeglądu domowej 

apteczki, o książce 25 polskich wynalazców 

i odkrywców,  o akcji "Prosto przez Polskę" 

W niedzielę - o społecznej 

odpowiedzialności biznesu w firmach, a 

także o przyjaźni człowieka z psem. 

 

Łączny czas trwania treści dotyczących 01:29:40 
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regionu  

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Co tam bzyka w polityce? 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Niedziela, 16.07: 17:06:00 

 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

00:54:06 

Warstwa słowna – 00:54:06 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

00:54:06 

Warstwa słowna – 00:54:06 

 

Łączny czas trwania powtórek danej 

audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji 

w planie programowym na 2017 r. 

(zgodność z projektowaną tematyką  

audycji, częstotliwością, czasem trwania i 

porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie treści, pór emisji i częstotliwości. 

Czas trwania został przedłużony. 

Zaplanowano około 38 minut, audycja 

trwała 54 minuty.  

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

Prowadzi Antoni Trzmiel. W analizowanym 

tygodniu w audycji prowadzący poruszył 

temat protestów opozycji przed sejmem. 

Gościem audycji był dziennikarz i publicysta 

Adrian Stankowski.   

 

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

00:00:00 

 

Ocena jakościowa 

Niedziela, 16 lipca 2017 

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

16.07.2017 17:06:05 

 

00:53:54 Antoni 

Trzmiel 

Goście: Adrian Stankowski (Gazeta 

Polska), Stanisław Skarżyński (Gazeta 

Wyborcza). 

Tematy: reforma sądownictwa, praca 

sejmu, referenda, ostatnie projekty 

ustaw, potrzeby zmian w sądach. 

 

 

a)      Liczba tematów Mała liczba tematów. 
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b)      Różnorodność 

Audycja dość niezróżnicowana, poruszenie tematu ostatnich zmian 

w sejmie, reformy sądownictwa i jej skutków. 

c)      Wyważenie 
Dobrze zachowane proporcje pomiędzy kolejnymi podtematami. 

d)      Dobór uczestników 
Odpowiednio dobrani goście – dziennikarze z „obu stron”. 

e)      Prezentacja Sposób przedstawienia gości był neutralny. 

f)       Proporcja 

Prowadzący zadaje pytania krótkie i konkretne pytania. 

Wypowiedzi rozmówców są rozbudowane, barwne. Dobrze 

zachowane proporcje czasowe. 

g)  Moderowanie 

Prowadzący poprawnie moderuje rozmową, pyta o fakty i opinie, 

kontroluje przebieg rozmowy. 

h)      Błędy prowadzącego 

Prowadzący nie używa słów i zwrotów nacechowanych. Nie wcina 

się w wypowiedź rozmówców. 

i)        Poprawność językowa 
Prowadzący używa poprawnej polszczyzny i wyważonego stylu. 

j)        Kompozycja 

Audycja przebiega w sposób dynamiczny. Prowadzący sprawnie 

przechodzi do kolejnych pytań i podtematów. 

k)      Obraz w Internecie Łatwo dostępne informacje na stronie internetowej stacji. 

l) Współczynnik WOI 88,33% 

 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Magazyn regionalny 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

sobota, 20:07:53 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

00:52:07 

Warstwa słowna: 00:39:42 

 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

00:52:07 

Warstwa słowna: 00:39:42 

 

 

Łączny czas trwania powtórek danej 

audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji 

w planie programowym na 2017 r. 

(zgodność z projektowaną tematyką  

audycji, częstotliwością, czasem trwania i 

porą emisji) 

Najprawdopodobniej audycja widnieje pod 

nazwą Lokalnie. Audycja nadana zgodnie z 

planem w zakresie formy i treści, pór emisji 

i częstotliwości. 
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Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

W analizowanym tygodniu rozmawiano o  

Ogólnopolskim Forum Inicjatyw 

Pozarządowych. Nadano  materiał o 

Wystawie wśród zwierząt, o porzuconych 

zwierzętach w Siedlcach, o uszkodzonych 

rowerach miejskich w Radomiu, o 

medycynie na WTH w Radomiu i o 

kierunkach rozwoju Płocka. Prowadziła 

Agnieszka Lipka-Barnett.  

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

00:37:47 

 

 

Ocena jakościowa 

 

Sobota, 15 lipca 2017 

 

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

15.07.2017 20:07:58 00:18:40 Agnieszka Lipka-
Barnett 

Goście: Monika 
Banach, Anna 
Nowacka 
(Ogólnopolska 
Federacja 
Organizacji 
Pozarządowych). 
Tematy: VIII 
Ogólnopolskie 
Forum Inicjatyw 
Pozarządowych. 

 

 

 

a)      Liczba tematów Mała liczba tematów. 

b)      Różnorodność 

Audycja dość niezróżnicowana, poruszenie tematu organizacji 

pozarządowych, ich działania oraz VIII Ogólnopolskiego Forum 

Inicjatyw Pozarządowych. 

c)      Wyważenie 
Dobrze zachowane proporcje pomiędzy kolejnymi podtematami. 

d)      Dobór uczestników 

Odpowiednio dobrani goście – osoby z Ogólnopolskiej Federacji 

Organizacji Pozarządowych. 

e)      Prezentacja Sposób przedstawienia gości był neutralny. 
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f)       Proporcja 

Prowadząca zadaje pytania krótkie i konkretne pytania. Wypowiedzi 

rozmówców są rozbudowane, barwne. Dobrze zachowane 

proporcje czasowe. 

g)  Moderowanie 

Prowadząca poprawnie moderuje rozmową, pyta o fakty i opinie, 

kontroluje przebieg rozmowy. 

h)      Błędy prowadzącego 

Prowadząca nie używa słów i zwrotów nacechowanych. Nie wcina 

się w wypowiedź rozmówców. 

i)        Poprawność językowa 
Prowadząca używa poprawnej polszczyzny i wyważonego stylu. 

j)        Kompozycja 

Audycja przebiega w sposób dynamiczny. Prowadząca sprawnie 

przechodzi do kolejnych pytań i podtematów. 

k)      Obraz w Internecie Łatwo dostępne informacje na stronie internetowej stacji. 

l) Współczynnik WOI 88,33% 

 

 

 

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

społeczne  

 
 

Tytuł/nazwa audycji; Skoro świt 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Poniedziałek, 10.07: 05:00:00, 05:05:07, 

05:35:26, 06:05:34, 06:34:38 

 

Wtorek, 11.07: 05:01:37, 05:07:10, 

06:06:53, 06:34:25 

 

Środa, 12.07: 05:00:30, 05:31:30, 

06:07:05, 06:34:38 

 

Czwartek, 13.07: 05:03:25, 06:06:30, 

06:34:38 

 

Piątek, 14.07: 05:00:59, 05:43:34, 

06:08:06, 06:34:25 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

01:47:06 

Warstwa słowna: 00:29:18 

 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

08:55:32 

Warstwa słowna - 02:26:29 

 

Łączny czas trwania powtórek danej 

audycji w tygodniu; 

00:00:00 
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Informacja o obecności lub braku audycji 

w planie programowym na 2017 r. 

(zgodność z projektowaną tematyką  

audycji, częstotliwością, czasem trwania i 

porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy, treści, pór emisji i 

częstotliwości. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

Poranny program RDC, w którym skrótowo 

przedstawiane są najświeższe informacje, 

przegląd prasy i kalendarium. W 

analizowanym tygodniu rozmawiano m.in. 

o:  

W poniedziałek – o nagrodach Głównego 

Kameralnego Lata w Radomiu, o schronisku 

dla zwierząt w Siedlcach, śladacg I wojny 

śladowej w Sochaczewie, o  UTH w 

Radomiu, 

We wtorek – o kradzionych rowerach 

miejskich w Radomiu, 

W środę - o Ostrołęckim Ogrodzie 

Dydaktycznym, o konkursie na rzeźbę 

Witolda Gombrowicza w Radomiu 

W czwartek-  o nowym odcinku S7, o 

strategii rozwoju Płocka 

W piątek - o wystawie z Muzeum Kultury 

Kurpiowskiej w Ostrołęce, o budowie linii 

elektro-energetycznej w Cegłowie,  o 

pociągach na linii Ostrołęka-Małkinia 

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

01:46:34 

 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Jest sprawa 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Poniedziałek 10.07: 14:05:53, 14:34:00 

 

Wtorek, 11.07: 02:27:19, 14:05:57, 

14:34:03 

 

Środa, 12.07: 02:30:50, 14:07:18, 

14:34:03 

  

Czwartek, 13.07: 02:49:45, 14:20:21 

 

Piątek, 14.07: 03:53:24 

 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

00:39:03 

Warstwa słowna: 00:36:25 
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Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

05:12:20 

Warstwa słowna: 04:51:17 

 

Łączny czas trwania powtórek danej 

audycji w tygodniu; 

02:24:38 

 

Informacja o obecności lub braku audycji 

w planie programowym na 2017 r. 

(zgodność z projektowaną tematyką  

audycji, częstotliwością, czasem trwania i 

porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy, treści, pór emisji i 

częstotliwości z wyłączeniem czwartku, 

kiedy nadano skróconą.  

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

Program Elżbiety Uzdańskiej. W 

analizowanym tygodniu poruszono 

następujące tematy:  

W poniedziałek: wpływ kultury a zmiany 

lokalnej społeczności,  

We wtorek: o przemocy wobec osób 

starszych 

W środę: o budżecie partycypacyjnym w 

Warszawie, o decyzjach komisji 

weryfikacyjnej o reprywatyzacji w 

Warszawie. Gośćmi audycji były Justyna 

Fifko i Ewa Czerwińska.  

W czwartek o stosunku do pracy w okresie 

przedemerytalnym.  

 

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

02:51:30 

 

 

Ocena jakościowa 

 

Dzień 

emisji 

Pora 

emisji 

Czas 

trwania 
Region Słowo 

Prowadz

ący 
Goście. Tematy 

10.07.2
017 

14:05:53 00:50:38 00:44:29 00:44:29 
Elżbieta 

Uzdańska 

Goście:  

Iza Rutkowska, artystka, 

reżyser 

Beata Kalinowska, Teatr Baj 

Klaudia i Paweł – dzieci z 

warszawskiej Pragi 

Tematy:  

Film „Podwórko…” 

zainspirował projekt 

odnowienia podwórka na 

Pradze; spektakl „Dom” w 

Teatrze Baj; rewitalizacja 

podwórek warszawskich 

11.07.2
017 

14:06:28 00:54:12 00:00:00 00:45:29 
Elżbieta 

Uzdańska 

Goście: Magdalena 

Rutkiewicz, organizatorka 

kampanii i prezes Fundacji 

Projekt Starsi, Maria 

Kuźmicz, psycholog 

Tematy: 

Przemoc wobec osób 



208 
 

starszych; raport Rzecznika 

Praw Obywatelskich; 

kampania Projekt Starsi, 

film promujący kampanię 

12.07.2
017 

14:07:18 00:48:44 00:42:27 00:42:27 
Elżbieta 

Uzdańska 

Goście: Justyna Piwko, 

koordynatorka budżetu 

partycypacyjnego w 

Urzędzie Miasta, w Centrum 

Komunikacji Społecznej 

Ewa Czerwińska, 

wiceprzewodnicząca Rady 

Dzielnicy Śródmieście 

(niezależna) 

Tematy: 

Budżet partycypacyjny; 

decyzja komisji 

reprywatyzacyjnej w sprawie 

ul. Twardej 

13.07.2
017 

14:20:21 00:18:36 00:00:00 00:11:52 
Elżbieta 

Uzdańska 

Goście: Barbara Izydorczyk, 

Towarzystwo Inicjatyw 

Twórczych „ę”, Stefan 

Kołucki, dyrektor 

Departamentu Polityki 

Senioralnej w Ministerstwie 

Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej 

Tematy: 

Warunki przejścia na 

emeryturę; wsparcie dla 

aktywności seniorów 

 

 

Ocena jakościowa 

Poniedziałek, 10 lipca 2107 

a)      Liczba tematów 
Trzy tematy powiązane ściśle ze sobą, omawiane 

wieloaspektowo. Liczba poprawna. 

b)      Różnorodność 
Tematy dotyczące rewitalizacji podwórek. 

Różnorodność wystarczająca. 

c)      Wyważenie 
Tematy omawiane proporcjonalnie.  

d)      Dobór 

uczestników 

Dobór właściwy – w audycji gośćmi są precyzyjnie 

dobrani eksperci. Pluralizm zachowany. 

e)      Prezentacja 
Spokojny ton zapowiedzi, rzeczowe przedstawianie 

gości. Ponowne przedstawianie na koniec audycji. 

f)       Proporcja 

Czas wypowiedzi uczestników proporcjonalny.  
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g)  Moderowanie 

Moderowanie poprawne, spokojne, w dobrym tempie. 

Prowadzący w spokojnym tonie prowadzi dyskusję. 

Jest dobrze przygotowany do poruszanych tematów. 

h)      Błędy 

prowadzącego 

Krótkie wprowadzenia do podtematów. Nieliczne 

przerwania, zwykle w celu doprecyzowania pytania. 

Nieliczne zwroty nacechowane. Zwracanie się do 

jednego z gości per „panie Tomaszu”. 

i)        Poprawność 

językowa 

Prowadząca używa poprawnej polszczyzny 

j)        Kompozycja 

Dobre panowanie nad tempem audycji, która 

przebiega spokojnie, bez zaognień. Zapowiedzi 

następnych elementów audycji i kolejnej edycji 

audycji. 

k)      Obraz w 

Internecie 

Wystarczający zasób informacji o audycji na stronie 

stacji. 

l) Współczynnik WOI 

88,33% 

 

Wysoki współczynnik obiektywizmu audycji. 

 

Wtorek, 11 lipca 2107 

a)      Liczba tematów 
Trzy podtematy powiązane ze sobą, omawiane 

wieloaspektowo. Liczba poprawna. 

b)      Różnorodność 

Tematy dotyczące przemocy wobec osób starszych i 

możliwości jej przeciwdziałania. Różnorodność 

wystarczająca. 

c)      Wyważenie 
Tematy omawiane proporcjonalnie.  

d)      Dobór 

uczestników 

Dobór właściwy – w audycji gośćmi są właściwie 

dobrani eksperci. Pluralizm zachowany. 

e)      Prezentacja 

Spokojny ton zapowiedzi, rzeczowe przedstawianie 

gości. Ponowne przedstawianie na koniec audycji. 

Wskazywanie na osobę zabierającą głos. 

f)       Proporcja 

Czas wypowiedzi gości proporcjonalny.  

g)  Moderowanie 

Moderowanie poprawne, spokojne, w dobrym tempie. 

Prowadząca w spokojnym tonie prowadzi dyskusję.  

Połączenie telefoniczne z wypowiedzią słuchacza ze 

Skarżyska Kamiennej z początku nie na temat, 
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sprowadzone poprawnie, z cierpliwością i spokojem na 

właściwe tory. 

Kolejne z połączeń telefonicznych poprawnie 

moderowane. 

h)      Błędy 

prowadzącego 

Krótkie wprowadzenia do podtematów. Nieliczne 

przerwania, zwykle w celu doprecyzowania pytania.  

i)        Poprawność 

językowa 

Prowadząca używa poprawnej polszczyzny. 

j)        Kompozycja 

Dobre panowanie nad tempem audycji, która 

przebiega spokojnie, rzeczowo. Właściwe 

wykorzystanie licznych połączeń telefonicznych. 

Zapowiedzi następnych elementów audycji i kolejnej 

edycji audycji. 

k)      Obraz w 

Internecie 

Wystarczający zasób informacji o audycji na stronie 

stacji. 

l) Współczynnik WOI 

100% 

 

Maksymalny współczynnik obiektywizmu audycji. 

 

Środa, 12 lipca 2107 

a)      Liczba tematów 
Dwa tematy niezwiązane ze sobą, omawiane 

wieloaspektowo. Liczba niewielka. 

b)      Różnorodność 
Tematy dotyczące spraw miejskich. Różnorodność 

niewystarczająca. 

c)      Wyważenie 
Tematy omawiane proporcjonalnie.  

d)      Dobór 

uczestników 

Dobór właściwy – w audycji gośćmi są właściwie 

dobrani przedstawiciele organów samorządowych. 

Pluralizm zachowany. 

e)      Prezentacja 
Spokojny ton zapowiedzi, rzeczowe przedstawianie 

gości. Ponowne przedstawianie na koniec audycji.  

f)       Proporcja 

Czas wypowiedzi gości proporcjonalny.  

g)  Moderowanie 

Moderowanie poprawne, spokojne, w dobrym tempie. 

Prowadząca prowadzi dyskusję z zaangażowaniem 

jako partner gościa reprezentujący głos opinii 

publicznej.  

Jeden z gości ma niewyłączony telefon, który w 
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trakcie rozmowy zaczyna dzwonić – błąd prowadzącej. 

Połączenie telefoniczne z wypowiedzią słuchaczki 

rozpoczęte z kłopotami, moderowane zbyt 

polemicznie. Drugie połączenie również z elementami 

emocji ze strony słuchaczki, często przerywane. 

Trzecie połączenie moderowane poprawnie. 

h)      Błędy 

prowadzącego 

Krótkie wprowadzenia do tematów. Nieliczne 

przerwania, zwykle w celu doprecyzowania pytania.  

i)        Poprawność 

językowa 

Prowadząca używa poprawnej polszczyzny. 

j)        Kompozycja 

Poprawne panowanie nad przebiegiem audycji. Nie 

najlepsze wykorzystanie trzech połączeń 

telefonicznych. Zapowiedzi następnych elementów 

audycji i kolejnej edycji audycji. 

k)      Obraz w 

Internecie 

Wystarczający zasób informacji o audycji na stronie 

stacji. 

l) Współczynnik WOI 

89,06% 

 

Wysoki współczynnik obiektywizmu audycji. 

 

Czwartek, 13 lipca 2107 

a)      Liczba tematów 
Dwa tematy związane ze sobą, omawiane krótko, choć 

wieloaspektowo. Liczba niewielka. 

b)      Różnorodność 
Temat dotyczący spraw seniorów. Różnorodność 

niewystarczająca. 

c)      Wyważenie 
Tematy omawiane proporcjonalnie.  

d)      Dobór 

uczestników 

Dobór właściwy – w audycji gośćmi są właściwie 

dobrani eksperci w dziedzinie usług i inicjatyw dla 

seniorów. Pluralizm zachowany. 

e)      Prezentacja 
Spokojny ton zapowiedzi, rzeczowe przedstawianie 

gości. Ponowne przedstawianie na koniec audycji.  

f)       Proporcja 

Czas wypowiedzi gości proporcjonalny.  

g)  Moderowanie 

Moderowanie poprawne, spokojne, w dobrym tempie. 

Prowadząca miała utrudnione zadanie z powodu 

trwającej transmisji z obrad Komisji 

Reprywatyzacyjnej. Audycja została opóźniona o 
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kilkanaście minut, odbywała się w przerwie obrad 

Komisji i została przerwana wznowieniem transmisji. 

h)      Błędy 

prowadzącego 

Krótkie wprowadzenia do tematów. Nieliczne 

przerwania, zwykle w celu doprecyzowania pytania.  

i)        Poprawność 

językowa 

Prowadząca używa poprawnej polszczyzny. 

j)        Kompozycja 

Poprawne panowanie nad przebiegiem audycji. 

Umiejętne skomasowanie treści w ograniczonym 

czasie trwania audycji. Zapowiedzi następnych 

elementów audycji i kolejnej edycji audycji. 

k)      Obraz w 

Internecie 

Wystarczający zasób informacji o audycji na stronie 

stacji. 

l) Współczynnik WOI 

93,75% 

 

Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu audycji. 

 

d) Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców (§ 11. 3. 

Rozporz. z 27.04.2011 r.) 

 

Tytuł/nazwa audycji; Religie 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Niedziela,16.07: 21:19:43 

 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

00:40:17 

Warstwa słowna - 00:40:17 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

00:40:17 

Warstwa słowna - 00:40:17 

 

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 obecna w planie programowym pod 

nazwą Wieczór RDC. Audycja nadana 

zgodnie z planem w zakresie formy, treści, 

pór emisji i częstotliwości. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

Audycja religijna o najważniejszych 

wydarzeniach kościelnych mijającego 

tygodnia, sprawach religijnych. W 

analizowanym tygodniu rozmawiano o  

książce „Halo! Tu Franciszek. Prywatne 

rozmowy papieża”, a także o stypendiach 
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dla młodzieży przyznawanych  przez 

Centrum Myśli Jana Pawła II i miasto 

Warszawa. 

Gośćmi audycji byli ks. Witold Kawecki i 

Maria Jankowska. Prowadziła Agnieszka 

Lipka-Barnett.  

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

00:00:00 

 

e) Inne audycje publicystyczne 

 

Tytuł/nazwa audycji; Kobiecy wieczór 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Piątek,  14.07: 20:06:29, 21:06:46, 

22:07:23 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

02:39:26 

Warstwa słowna: 02:03:52 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

02:39:26 

Warstwa słowna: 02:03:52 

 

Łączny czas trwania powtórek danej 

audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji 

w planie programowym na 2017 r. 

(zgodność z projektowaną tematyką  

audycji, częstotliwością, czasem trwania i 

porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym 

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

W analizowanym tygodniu w audycji 

rozmawiano o 7 archetypach kobiecości w 

literaturze i psychologii, o wpływie 

uprawiania sportu na ciało, o książce "Jak 

upolować miłość?", o poszukiwaniu pasji w 

cukiernictwie, o rozstaniach i wracaniu do 

tego samego partnera. Gośćmi audycji były: 

Kasia Borowska, Martyna i Patrycja 

Bukowskie, Iwona Firmanty, Marta Hernik 

Zuzanna Butryn i Renata Pająkowska – 

Rożek. Prowadzi Anna Matusiak.  

 

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

00:00:00 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Czas dla Ciebie 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Wtorek, 11.07: 15:06:00, 15:35:07, 

16:07:27, 16:34:33 
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Środa, 12.07: 03:29:58 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

01:41:14 

Warstwa słowna: 01:15:20 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

03:22:27 

Warstwa słowna: 02:30:41 

 

Łączny czas trwania powtórek danej 

audycji w tygodniu; 

01:30:32 

Informacja o obecności lub braku audycji 

w planie programowym na 2017 r. 

(zgodność z projektowaną tematyką  

audycji, częstotliwością, czasem trwania i 

porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym 

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

W analizowanym tygodniu rozmawiano o:  

książce "Pokochaj swoje serce", o przemocy 

wobec dzieci w Polsce, musicalu "Dzień 

świra" i o imiesłowach.  

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

00:00:00 

 

Ocena jakościowa 

 

Wtorek, 11 lipca 2017 

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

11.07.2017 15:06:13 00:19:33 Anna 

Matusiak 

Gość: Dagmara Skalska (autorka 

książki pt. „Pokochaj swoje ciało. 

Egoizm to nie grzech”). 

Tematy: inspiracje do napisania 

książki, emocje, szczęście, droga 

autorki po śmierci męża, buddyzm i 

duchowość, budowanie nowego 

związku, „rozum a serce”. 

 

 

a)      Liczba tematów Wystarczająca liczba tematów. 

b)      Różnorodność 

Audycja dość zróżnicowana, poruszenie aspektów duchowego i 

emocjonalnego budowania związku, kwestii własnego szczęścia i 

„egoizmu”, inspiracje autorki do napisania książki. 
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c)      Wyważenie 
Dobrze zachowane proporcje pomiędzy kolejnymi podtematami. 

d)      Dobór uczestników 

Odpowiednio dobrany gość – autorka książki o tematyce 

emocjonalnej. 

e)      Prezentacja Sposób przedstawienia gościa był neutralny. 

f)       Proporcja 

Prowadząca zadaje pytania krótkie i konkretne pytania. 

Wypowiedzi rozmówcy są długie, rozbudowane, barwne. Dobrze 

zachowane proporcje czasowe. 

g)  Moderowanie 

Prowadząca poprawnie moderuje rozmową, pyta o fakty i opinie, 

kontroluje przebieg rozmowy. 

h)      Błędy prowadzącego 

Prowadząca nie używa słów i zwrotów nacechowanych. Nie wcina 

się w wypowiedź rozmówcy. 

i)        Poprawność językowa 
Prowadząca używa poprawnej polszczyzny i wyważonego stylu. 

j)        Kompozycja 

Audycja przebiega w sposób dynamiczny. Prowadząca sprawnie 

przechodzi do kolejnych pytań i podtematów. 

k)      Obraz w Internecie Łatwo dostępne informacje na stronie internetowej stacji. 

l) Współczynnik WOI 100% 

 

Wtorek, 11 lipca 2017 

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

11.07.2017 15:40:28 00:19:14 Anna 

Matusiak 

Gość: Joanna Włodarczyk (fundacja 

Dajemy Dzieciom Siłę). 

Tematy: przemoc fizyczna wobec 

dzieci, Niebieska Linia, jak pomagać 

rodzicom w trudnych sytuacjach 

domowych. 

 

a)      Liczba tematów Mała liczba tematów. 

b)      Różnorodność 

Audycja dość niezróżnicowana, poruszenie tematu przemocy 

domowej i sposobów jej zwalczania. 

c)      Wyważenie 
Dobrze zachowane proporcje pomiędzy kolejnymi podtematami. 

d)      Dobór uczestników 

Odpowiednio dobrany gość – osoba z fundacji na rzecz pomocy 

dzieciom. 

e)      Prezentacja Sposób przedstawienia gościa był neutralny. 
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f)       Proporcja 

Prowadząca zadaje pytania krótkie i konkretne pytania. 

Wypowiedzi rozmówcy są długie, rozbudowane, barwne. Dobrze 

zachowane proporcje czasowe. 

g)  Moderowanie 

Prowadząca poprawnie moderuje rozmową, pyta o fakty i opinie, 

kontroluje przebieg rozmowy. 

h)      Błędy prowadzącego 

Prowadząca nie używa słów i zwrotów nacechowanych. Nie wcina 

się w wypowiedź rozmówcy. 

i)        Poprawność językowa 
Prowadząca używa poprawnej polszczyzny i wyważonego stylu. 

j)        Kompozycja 

Audycja przebiega w sposób dynamiczny. Prowadząca sprawnie 

przechodzi do kolejnych pytań i podtematów. 

k)      Obraz w Internecie Łatwo dostępne informacje na stronie internetowej stacji. 

l) Współczynnik WOI 93,33% 

 

Wtorek, 11 lipca 2017 

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

11.07.2017 16:11:18 00:16:58 Anna 

Matusiak 

Goście: Marcin Kołaczkowski (reżyser, 

aktor), Maciej Miecznikowski (aktor). 

Tematy: musical pt. „Dzień świra” w 

teatrze Kamienica, wybór aktorów, 

prace nad musicalem, różnice między 

poszczególnymi wersjami. 

 

a)      Liczba tematów Mała liczba tematów. 

b)      Różnorodność 

Audycja dość niezróżnicowana, poruszenie tematu pracy nad 

musicalem „Dzień świra”. 

c)      Wyważenie 
Dobrze zachowane proporcje pomiędzy kolejnymi podtematami. 

d)      Dobór uczestników 
Odpowiednio dobrani goście – reżyser musicalu oraz główny aktor. 

e)      Prezentacja Sposób przedstawienia gości był neutralny. 

f)       Proporcja 

Prowadząca zadaje pytania krótkie i konkretne pytania. 

Wypowiedzi rozmówców są długie, rozbudowane, barwne. Dobrze 

zachowane proporcje czasowe. 

g)  Moderowanie 

Prowadząca poprawnie moderuje rozmową, pyta o fakty i opinie, 

kontroluje przebieg rozmowy. 
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h)      Błędy prowadzącego 

Prowadząca nie używa słów i zwrotów nacechowanych. Nie wcina 

się w wypowiedź rozmówców. 

i)        Poprawność językowa 
Prowadząca używa poprawnej polszczyzny i wyważonego stylu. 

j)        Kompozycja 

Audycja przebiega w sposób dynamiczny. Prowadząca sprawnie 

przechodzi do kolejnych pytań i podtematów. 

k)      Obraz w Internecie Łatwo dostępne informacje na stronie internetowej stacji. 

l) Współczynnik WOI 93,33% 

 

Wtorek, 11 lipca 2017 

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

11.07.2017 16:38:55 00:25:29 Anna 

Matusiak 

Gość: Anna Pięcińska (Szkoła Wyższa 

Przymierza Rodzin i Uniwersytet 

Szczeciński). 

Tematy: imiesłowy w języku polskim. 

 

 

a)      Liczba tematów Bardzo mała liczba tematów. 

b)      Różnorodność 

Audycja niezróżnicowana, poruszenie tematu imiesłowów w języku 

polskim i problemów gramatycznych u Polaków. 

c)      Wyważenie 
Dobrze zachowane proporcje pomiędzy kolejnymi podtematami. 

d)      Dobór uczestników 

Odpowiednio dobrany gość – specjalistka w kwestiach poprawnej 

polszczyzny i języka polskiego. 

e)      Prezentacja Sposób przedstawienia gościa był neutralny. 

f)       Proporcja 

Prowadząca zadaje pytania krótkie i konkretne pytania. 

Wypowiedzi rozmówcy są długie, rozbudowane, barwne. Dobrze 

zachowane proporcje czasowe. 

g)  Moderowanie 

Prowadząca poprawnie moderuje rozmową, pyta o fakty i opinie, 

kontroluje przebieg rozmowy. 

h)      Błędy prowadzącego 

Prowadząca nie używa słów i zwrotów nacechowanych. Nie wcina 

się w wypowiedź rozmówcy. 

i)        Poprawność językowa 
Prowadząca używa poprawnej polszczyzny i wyważonego stylu. 

j)        Kompozycja 

Audycja przebiega w sposób dynamiczny. Prowadząca sprawnie 

przechodzi do kolejnych pytań i podtematów. 
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k)      Obraz w Internecie Łatwo dostępne informacje na stronie internetowej stacji. 

l) Współczynnik WOI 90,00% 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Wybrane z tygodnia 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Sobota, 15.07: 05:10:47 

 

Niedziela, 16.07: 05:09:10 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

00:52:31 

Warstwa słowna: 00:41:03 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

01:45:01 

Warstwa słowna - 01:22:06 

Łączny czas trwania powtórek danej 

audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji 

w planie programowym na 2017 r. 

(zgodność z projektowaną tematyką  

audycji, częstotliwością, czasem trwania i 

porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy, treści, pór emisji. 

Niezgodnie z częstotliwością- nadano 2, 

zaplanowano 1.  

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

W analizowanym tygodniu rozmowa o 

rewitalizacji budynków na Pradze Północ, o 

konkursie dla przedsiębiorców społecznych. 

A także o kalendarzu dla The power of 

community (akcja na rzecz walki z rakiem), 

o konieczności przeglądu domowej apteczki. 

 

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

00:38:51 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Z archiwum RDC 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Sobota, 15.07: 10:05:17 

 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

00:54:43 

Warstwa słowna - 00:46:21 

 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

00:54:43 

Warstwa słowna - 00:46:21 
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Łączny czas trwania powtórek danej 

audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji 

w planie programowym na 2017 r. 

(zgodność z projektowaną tematyką  

audycji, częstotliwością, czasem trwania i 

porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym 

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

Rozmowy o najważniejszych wydarzeniach z 

kraju. W analizowanym tygodniu 

rozmawiano o: o walorach Bulwarów nad 

Wisłą i znaczeniu Narwi w turystyce, o 

spływie z Pułtuska do Gdańska, żegludze na 

Wiśle i o żegludze Wyszogrodzkiej. Gościem 

audycji byli:  

Jerzy Bieleciński i prof. Stefan Kozłowski.  

 

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

00:46:21 

 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Horyzonty 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Poniedziałek, 10.07: 15:05:32, 

15:35:15,16:08:52, 16:34:55 

 

Wtorek, 11.07: 03:12:10 

 

 Środa, 12.07: 15:07:21, 15:34:39, 

16:08:44, 16:34:28 

 

 Czwartek, 13.07: 03:37:41 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

01:42:34 

Warstwa słowna: 01:08:04 

 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

06:50:15 

Warstwa słowna: 04:32:16 

 

Łączny czas trwania powtórek danej 

audycji w tygodniu; 

03:39:57 

 

Informacja o obecności lub braku audycji 

w planie programowym na 2017 r. 

(zgodność z projektowaną tematyką  

audycji, częstotliwością, czasem trwania i 

porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym, ale 

najprawdopodobniej wpisana jako 

„Popołudnie RDC”.  

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy, treści, pór emisji i 

częstotliwości. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

Najważniejsze informacje poprzeplatane 

najnowszą muzyką. W analizowanym 

tygodniu w poniedziałek rozmawiano  o 

rekrutacji w ASP, o prawach mieszkańców 
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domów pomocy społecznej, o spółdzielczość 

w Kenii i Nairobi.  

W środę o  sytuacji absolwentów 

pielęgniarstwa w Polsce, próchnicy wśród 

dzieci, o spektaklu Teatru 21 i o 

Międzynarodowym Festiwalu Ulicznych 

Teatrów Lalkowych "Lalka na scenie”. 

Prowadziła Beata Jewiarz.  

 

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

00:56:14 

 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Rynek opinii 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

poniedziałek, 10.07: 19:07:02 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

00:52:58 

Warstwa słowna: 00:41:15 

 

 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

00:52:58 

Warstwa słowna: 00:41:15 

 

 

Łączny czas trwania powtórek danej 

audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji 

w planie programowym na 2017 r. 

(zgodność z projektowaną tematyką  

audycji, częstotliwością, czasem trwania i 

porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym 

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

W analizowanym tygodniu eksperci 

rozmawiali o Szczycie Trójmorza, o atakach 

cybernetycznych w Europie i o projekcie 

Mieszkanie Plus 

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

00:00:00 

 

Ocena jakościowa 

 

Dzień 

emisji 

Pora 

emisji 

Czas 

trwania 
Region Słowo 

Prowadz

ący 
Goście. Tematy 

10.07.2
017 

19:07:02 00:52:58 00:00:00 00:41:15 
Bartłomiej 
Sawicki 

Goście:  

Tomasz Żornaczuk (Polski 

Instytut Spraw 

Międzynarodowych) 

Adam Haertle (ekspert do 

spraw bezpieczeństwa) 
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Dr Małgorzata Starczewska-

Krzysztoszek (główna 

ekonomistka Konfederacji 

Lewiatan) 

Tematy:  

Szczyt Trójmorza z udziałem 

Donalda Trumpa; ataki 

cybernetyczne na sieci 

komputerowe na Ukrainie i 

następnie na całym świecie; 

projekt Mieszkanie Plus  

 

Ocena jakościowa 

a)      Liczba tematów 
Trzy osobne rozmowy na trzy tematy, omawiane 

wieloaspektowo. Liczba poprawna. 

b)      Różnorodność 

Tematy dotyczące polityki międzynarodowej i 

krajowej. Różnorodność wystarczająca. 

 

c)      Wyważenie 

Tematy omawiane proporcjonalnie. Pierwsza rozmowa 

trwa 13 minut, druga 15, trzecia (prowadzona przez 

telefon) 12 minut. 

d)      Dobór 

uczestników 

Dobór właściwy – w audycji gośćmi są precyzyjnie 

dobrani eksperci. Pluralizm zachowany. 

e)      Prezentacja 
Spokojny ton zapowiedzi, rzeczowe przedstawianie 

gości. Ponowne przedstawianie na koniec audycji. 

f)       Proporcja 

Czas wypowiedzi uczestników proporcjonalny.  

g)  Moderowanie 

Moderowanie poprawne, spokojne, w dobrym tempie. 

Prowadzący w spokojnym tonie prowadzi dyskusję. 

Jest dobrze przygotowany do poruszanych tematów. 

h)      Błędy 

prowadzącego 

Krótkie wprowadzenia do podtematów. Nieliczne 

przerwania, zwykle w celu doprecyzowania pytania. 

Nieliczne zwroty nacechowane. Zwracanie się do 

jednego z gości per „panie Tomaszu”. 

i)        Poprawność 

językowa 

Prowadzący używa poprawnej polszczyzny, jednak z 

powodu niewyraźnej wymowy trudno rozpoznać 

nazwiska przedstawianych gości. Styl wypowiedzi 

prowadzącego oficjalny, niekiedy wypowiedzi są 

hiperpoprawne („za jednym, w cudzysłowie, 

zamachem”). 
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j)        Kompozycja 

Dobre panowanie nad tempem audycji, która 

przebiega spokojnie, bez zaognień. Zapowiedzi 

następnych elementów audycji i kolejnej edycji 

audycji. 

k)      Obraz w 

Internecie 

Wystarczający zasób informacji o audycji na stronie 

stacji. 

l) Współczynnik WOI 

88,33% 

 

Wysoki współczynnik obiektywizmu audycji. 

 

Podsumowanie kategorii: PUBLICYSTYKA 

 

Łączny czas trwania audycji 

publicystycznych w badanej próbie 

tygodniowej 

43:28:14 

 

Udział procentowy w badanej próbie 25,88% 

 

Udział warstwy słownej  

25,88% 

 

Czas trwania treści regionalnych 11:06:20 

 

Udział treści regionalnych  6,61% 

 

 

KULTURA   
 

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

regionu 

W badanej próbie nie zostały nadane audycje tej podkategorii 

 

b) Informacje o bieżących wydarzeniach z różnych dziedzin kultury i sztuki 

(w tym serwisy kulturalne) oraz magazyny kulturalne, wspomagające 

wybór aktywnych form udziału w kulturze 

 

Tytuł/nazwa audycji; Wiadomości kulturalne 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Poniedziałek, 10.07: 10:04:02, 14:32:58, 

16:04:05 

 

Wtorek,  11.07: 10:04:24, 14:32:59, 

16:03:51 
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Środa, 12.07: 10:04:50, 14:32:59, 

16:04:13 

 

Czwartek, 13.07: 10:03:48 

 

Piątek, 14.07:  10:04:07, 16:04:28 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

00:02:33 

Warstwa słowna: 00:02:33 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

00:30:33 

Warstwa słowna: 00:30:33 

 

 

Łączny czas trwania powtórek danej 

audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji 

w planie programowym na 2017 r. 

(zgodność z projektowaną tematyką  

audycji, częstotliwością, czasem trwania i 

porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy, treści, pór emisji. 

Niezgodnie z częstotliwością- nadano 12, 

zaplanowano 14. Nie nadano 2 w czwartek 

ze względu na transmisję z posiedzenia 

komisji.  

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

Najważniejsze informacje kulturalne nie 

tylko z regionu, ale także z kraju i ze 

świata.  

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

00:21:07 

 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Strefa kultury 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Poniedziałek, 10.07: 03:29:51 

 

Niedziela, 16.07: 14:04:47, 15:04:48, 

16:05:47 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

01:52:24 

Warstwa słowna: 01:45:09 

 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

03:44:48 

Warstwa słowna: 03:30:18 

 

Łączny czas trwania powtórek danej 

audycji w tygodniu; 

01:30:09 
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Informacja o obecności lub braku audycji 

w planie programowym na 2017 r. 

(zgodność z projektowaną tematyką  

audycji, częstotliwością, czasem trwania i 

porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy, treści, pór emisji i 

częstotliwości.   

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

W analizowanym tygodniu prowadząca 

Teresa Drozda rozmawiała z zaproszonymi 

gośćmi o:  początkach pracy reżysera 

Rozhina, o byciu dyrektorem w Teatrze 

Capitol w W-wie, o Festiwalu 

Szekspirowskim w Gdańsku, o książce 

„Loda Halama Pierwsze nogi Drugiej 

Rzeczpospolitej”. Czytano także poezję Julii 

Hartwig. Gośćmi audycji byli: Andrzej 

Rozhin, 

Andrzej Bieńkowski, Magdalena Hajdysz i 

Anna Lisiecka 

 

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

00:27:59 

 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Na tropie kultury 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Piątek, 14.07: 14:06:40 

Sobota, 15.07: 02:35:14 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

00:42:47 

Warstwa słowna: 00:29:39 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

01:25:34 

Warstwa słowna: 00:59:18 

 

 

Łączny czas trwania powtórek danej 

audycji w tygodniu; 

00:32:14 

 

Informacja o obecności lub braku audycji 

w planie programowym na 2017 r. 

(zgodność z projektowaną tematyką  

audycji, częstotliwością, czasem trwania i 

porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym 

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

Rozmowy o najważniejszych wydarzeniach i 

imprezach związanych z kulturą. W 

analizowanym tygodniu rozmawiano o: 

wystawie "Body Over" w Biurze Wystaw 

Polskiej Sztuki Nowoczesnej, o pikniku 

rycerskim w Muzeum Narodowym w 

Warszawie,  o programie Muzeum 

Powstania Warszawskiego na rocznicę 

wydarzenia, o płycie Moniki Borzym a także 

zapowiedziano koncert w klubie Kortez. 
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Prowadził Cyryl Skiba. Gośćmi audycji byli:  

Norbert Delman, Anna Knapek, Jan 

Odłakowski, Mariusz Obijalski i Monika 

Borzym. 

 

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

00:43:21 

 

 

 

 c) Audycje popularyzujące twórców regionalnych  

W badanej próbie nie zostały nadane audycje tej podkategorii 

 

 d) Reportaże radiowe i inne formy prezentujące kulturę i sztukę regionu 

 

Tytuł/nazwa audycji; Odkrywamy Mazowsze 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Wtorek, 11.07: 10:34:39, 11:06:53, 

11:34:45 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

00:08:42 

Warstwa słowna: 00:08:42 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

00:26:05 

Warstwa słowna: 00:26:05 

 

Łączny czas trwania powtórek danej 

audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji 

w planie programowym na 2017 r. 

(zgodność z projektowaną tematyką  

audycji, częstotliwością, czasem trwania i 

porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z treścią, formą i 

porą emisji. Niezgodnie z częstotliwością.  

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

W każdym z nagrań, prezentowanych na 

antenie opowiadana jest historia związana z 

Mazowszem.  

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

00:26:05 

 

 

 

 

f) Różnego rodzaju artystyczne formy udramatyzowane dla dzieci i młodzieży, w tym 

bajki i słuchowiska 
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Tytuł/nazwa audycji; Piosenki I bajki dla dzieci 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

niedziela, 16.07: 07:12:13 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

00:17:01 

Warstwa słowna: 00:09:44 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

00:17:01 

Warstwa słowna: 00:09:44 

 

Łączny czas trwania powtórek danej 

audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji 

w planie programowym na 2017 r. 

(zgodność z projektowaną tematyką  

audycji, częstotliwością, czasem trwania i 

porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym. 

Najprawdopodobniej w planie 

programowym występuje pod nazwą 

Słuchowisko. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

Audycja dla najmłodszych słuchaczy RDC. 

Prezentowane w niej są piosenki i książki 

dla dzieci. W analizowanym tygodniu 

czytano fragment książki "2 serca anioła" 

Wojciecha Widłaka.  

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

00:00:00 

 

 

g) Proza i poezja czytana na antenie 

W badanej próbie nie zostały nadane audycje tej podkategorii 

 

h) Radiowy reportaż artystyczny  

W badanej próbie nie zostały nadane audycje tej podkategorii 

 

i)  Koncerty muzyki klasycznej i współczesnej oraz transmisje i omówienia 

ważnych wydarzeń artystycznych w dziedzinie muzyki klasycznej i 

współczesnej 
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Tytuł/nazwa audycji; Transmisja koncertu XXIV Letniej 

Akademii Muzyki Dawnej 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Środa, 12.07: 19:04:55 

 

Czwartek, 13.07: 19:04:40 

 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

01:08:04 

Warstwa słowna: 00:12:22 

 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

02:16:08 

Warstwa słowna: 00:24:44 

 

 

Łączny czas trwania powtórek danej 

audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji 

w planie programowym na 2017 r. 

(zgodność z projektowaną tematyką  

audycji, częstotliwością, czasem trwania i 

porą emisji) 

Audycja obecna w planie programowym, ale 

brak szczegółów.  

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 
Transmisja koncertu XXIV Letniej Akademii 

Muzyki Dawnej. Prowadził Tadeusz 

Deszkiewicz.  

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

00:00:00 

 

 

j) Prezentacja wykonań utworów muzyki klasycznej i współczesnej  

 

Tytuł/nazwa audycji; Filharmonia RDC 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Sobota, 15.07: 18:06:08, 19:05:26 

 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

01:48:49 

Warstwa słowna: 00:08:45 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

01:48:49 

Warstwa słowna: 00:08:45 

 

 

Łączny czas trwania powtórek danej 

audycji w tygodniu; 

00:00:00 
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Informacja o obecności lub braku audycji 

w planie programowym na 2017 r. 

(zgodność z projektowaną tematyką  

audycji, częstotliwością, czasem trwania i 

porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy i treści, częstotliwości i pory  

emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

Największe przeboje muzyki klasycznej od 

Palestriny do Pendereckiego. Prowadzi Jerzy 

Rowiński. W analizowanym tygodniu: 

zaproszenie na Dni Mozartowskie oraz inne 

wydarzenia muzyki klasycznej na 

Mazowszu, materiał Zbigniewa Wodeckiego 

o Nabucco. A także mówiono o Janie 

Krenzu, Arnoldzie Schoenbergu i o Emilu 

Młynarskim. 

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

00:02:15 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Nie tylko o muzyce 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

niedziela, 16.07: 19:05:45 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

00:54:15 

Warstwa słowna: 00:02:52 

 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

00:54:15 

Warstwa słowna: 00:02:52 

 

Łączny czas trwania powtórek danej 

audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji 

w planie programowym na 2017 r. 

(zgodność z projektowaną tematyką  

audycji, częstotliwością, czasem trwania i 

porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie treści, częstotliwości i pór emisji. 

Czas niezgodny. Zaplanowano 01:50:00, 

nadano 00:54:15.   

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

Audycja poświęcona nie tylko muzyce, ale 

także literaturze, historii i kulturze. 

Prowadzi Tadeusz Deszkiewicz. W 

analizowanym tygodniu: zaproszenie do 

wysłuchania koncertu Justyny Reczeniedi. 

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

00:00:00 

 

 

k) Audycje ułatwiające odbiór dzieł kultury i sztuki  
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Tytuł/nazwa audycji; Niedzielny Poranek 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Niedziela, 16.07: 07:04:50, 07:29:14, 

08:05:19, 09:05:40 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

02:27:10 

Warstwa słowna: 02:01:43 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

02:27:10 

Warstwa słowna: 02:01:43 

 

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 nadana zgodnie z planem 

programowym w zakresie formy, treści, 

częstotliwości i pór emisji.  

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

Poranna audycja RDC a w niej 

najważniejsze informacje kulturowe. W 

analizowanym tygodniu: rozmowa o 

Festiwalu 5 smaków i o przeglądzie kina 

japońskiego, o bezpieczeństwie dzieci w 

Internecie,  o działalności Fundacji 

McDonalda, o edukacji równościowej, 

rozmowa o Festiwalu "Lalka na scenie". 

Gośćmi audycji byli:  Jagoda Murczyńska, 

Jowita Michalska i  Katarzyna Nowakowska, 

Monika Mazur-Rafa, Sylwia Wodzińska, 

Miłosz Lingner; Ivan Gontko.  

Prowadziła Beata Jewiarz. 

 

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

00:16:10 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Strefa piosenki 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Wtorek, 11.07: 23:05:17 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

00:54:43 

Warstwa słowna: 00:04:06 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

00:54:43 

Warstwa słowna: 00:04:06 

 

Łączny czas trwania powtórek danej 

audycji w tygodniu; 

00:00:00 
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Informacja o obecności lub braku audycji 

w planie programowym na 2017 r. 

(zgodność z projektowaną tematyką  

audycji, częstotliwością, czasem trwania i 

porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem 

programowym w zakresie treści i 

częstotliwości. Niezgodnie z czasem trwania 

i porą emisji. Zaplanowano 02:00:00 w 

godz. 17:00-19:00:00, nadano 0 23:05:17 i 

trwała 00:54:43. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

Audycja poświęcona piosence autorskiej i 

artystycznej. Prowadzi Teresa Drozdza. W 

analizowanym tygodniu motywem 

przewodnim audycji była piosenka literacka.  

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

00:00:00 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Café Paris – pasmo autorskie 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Wtorek, 11.07: 19:09:19 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

00:54:10 

Warstwa słowna: 00:09:35 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

00:54:10 

Warstwa słowna: 00:09:35 

 

 

Łączny czas trwania powtórek danej 

audycji w tygodniu; 

00:00:00 

 

Informacja o obecności lub braku audycji 

w planie programowym na 2017 r. 

(zgodność z projektowaną tematyką  

audycji, częstotliwością, czasem trwania i 

porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem 

programowym w zakresie formy, treści, 

częstotliwości i pór emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

Café Paris to miejsce spotkań z piosenką 

francuską i frankofońską. W analizowanym 

tygodniu puszczono 10 francuskich 

piosenek.  

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

00:00:00 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Z książki wzięte – pasmo autorskie 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

czwartek, 13.07: 21:06:48 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

00:53:12 

Warstwa słowna: 00:45:11 
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Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

00:53:12 

Warstwa słowna: 00:45:11 

 

Łączny czas trwania powtórek danej 

audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji 

w planie programowym na 2017 r. 

(zgodność z projektowaną tematyką  

audycji, częstotliwością, czasem trwania i 

porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem 

programowym w zakresie formy, treści, 

częstotliwości i pór emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

W analizowanym tygodniu rozmawiano o  

problemach przy wydawaniu książek, a 

także o najnowszej książce "Nienawiść". 

Gościem audycji był Mariusz Zielke- autor 

książki. 

 

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

00:00:00 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Rozmowa z samym sobą – pasmo 

muzyczne 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

poniedziałek, 10.07: 18:08:21,18:34:01 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

00:47:49 

Warstwa słowna: 00:08:21 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

00:47:49 

Warstwa słowna: 00:08:21 

 

Łączny czas trwania powtórek danej 

audycji w tygodniu; 

00:00:00 

 

Informacja o obecności lub braku audycji 

w planie programowym na 2017 r. 

(zgodność z projektowaną tematyką  

audycji, częstotliwością, czasem trwania i 

porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem 

programowym w zakresie treści, 

częstotliwości i pór emisji. Czas trwania 

krótszy od zaplanowanego o godzinę.  

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

Audycja muzyczna z największymi 

przebojami ubiegłych lat. Prowadzi Stan 

Borys. W analizowanym tygodniu nadano 

11 utworów.  

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

00:00:00 
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Tytuł/nazwa audycji; Klatt I jego dźwięki – pasmo muzyczne 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

środa, 12.07: 17:07:12, 17:34:38, 

18:07:34, 18:34:04 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

01:36:34 

Warstwa słowna: 00:13:51 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

01:36:34 

Warstwa słowna: 00:13:51 

 

 

Łączny czas trwania powtórek danej 

audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji 

w planie programowym na 2017 r. 

(zgodność z projektowaną tematyką  

audycji, częstotliwością, czasem trwania i 

porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem 

programowym w zakresie treści, formy, 

częstotliwości i pór emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

Audycja poświęcona głównie polskiej 

muzyce rockowej z jej wielobarwnością i 

zmiennością. Prowadzi Piotr Klatt. W 

analizowanym tygodniu prowadzący zaprosił 

słuchaczy na Festiwal regge w Ostródzie.  

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

00:00:00 

Tytuł/nazwa audycji; Życie jak w Madrycie – pasmo 

autorskie 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Piątek, 14.07:19:06:07 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

00:53:53 

Warstwa słowna: 00:41:25 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

00:53:53 

Warstwa słowna: 00:41:25 

 

 

Łączny 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 

programowym w zakresie formy, treści, 

częstotliwości i pór emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

Audycja o życiowych przepisach na 

szczęśliwe życie, a podstawą tego szczęścia 

mają być pasje. O tych pasjach wraz z 

gośćmi rozmawia Conrado Moreno. W 

analizowanym tygodniu rozmawiano o 

wystawie El Greco w muzeum w Siedlcach. 

Gościem audycji była Dorota Pikula.  



233 
 

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

00:41:25 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Pastelowe piosenki - pasmo muzyczne 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

poniedziałek, 10.07: 17:05:52, 17:34:39 

 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

00:49:37 

Warstwa słowna: 00:26:51 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

00:49:37 

Warstwa słowna: 00:26:51 

 

Łączny czas trwania powtórek danej 

audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji 

w planie programowym na 2017 r. 

(zgodność z projektowaną tematyką  

audycji, częstotliwością, czasem trwania i 

porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem 

programowym w zakresie, treści, 

częstotliwości i pór emisji. Czas trwania 

niezgodny, zaplanowano dwie godziny, 

nadano jedną.  

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

Najpiękniejsze, najbardziej znane i lubiane 

piosenki polskie i zagraniczne. Prowadzi 

Krzysztof Logan Tomaszewski. 

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

00:00:00 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Wokół WOKU- pasmo autorskie 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

niedziela, 16.07: 18:05:20 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

00:54:45  

Warstwa słowna: 00:21:50 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

00:54:45  

Warstwa słowna: 00:21:50 

 

Łączny czas trwania powtórek danej 

audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji 

w planie programowym na 2017 r. 

(zgodność z projektowaną tematyką  

audycji, częstotliwością, czasem trwania i 

porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem 

programowym w zakresie formy, treści, 

częstotliwości i pór emisji. 
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Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

Gościem Anny Matusiak był Rafał Siwek. 

Rozmawiali o plusach i minusach bycia 

najlepszym basem na świecie. 

 

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

00:00:00 

 

 

l) Transmisje i relacje z uroczystości i wydarzeń artystycznych związanych 

ze świętami narodowymi i innymi ważnymi wydarzeniami   

 

Tytuł/nazwa audycji; Transmisja koncertu Warszawskich Dni 

Mozartowskich 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Niedziela, 16.07: 20:03:51 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

01:15:52 

Warstwa słowna: 00:07:31 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

01:15:52 

Warstwa słowna: 00:07:31 

 

Łączny czas trwania powtórek danej 

audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji 

w planie programowym na 2017 r. 

(zgodność z projektowaną tematyką  

audycji, częstotliwością, czasem trwania i 

porą emisji) 

Audycja obecna w planie programowym. 

Jednak brak w nim szczegółów.  

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 
Transmisja koncertu Warszawskich Dni 

Mozartowskich. 

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

00:00:00 

 

 

m) Prezentacja muzyki ludowej regionu 

 

Tytuł/nazwa audycji; Strefa kultury na ludowo 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

niedziela, 16.07: 15:09:32 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

00:29:59  

Warstwa słowna: 00:29:59 
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Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

00:29:59  

Warstwa słowna: 00:29:59 

Łączny czas trwania powtórek danej 

audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji 

w planie programowym na 2017 r. 

(zgodność z projektowaną tematyką  

audycji, częstotliwością, czasem trwania i 

porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem 

programowym w zakresie formy, treści, 

częstotliwości i pór emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

Najważniejsze wydarzenia kulturalne 

regionu wraz z muzyką ludową. W 

analizowanym tygodniu rozmowa o 

Szydłowcu z zaproszonym gościem 

Andrzejem Bieńkowskim.  

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

00:29:59 

 

 

 

Inne audycje dotyczące kultury 

 

Tytuł/nazwa audycji; Etnofaza 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

poniedziałek, 10.07: 23:05:43 

Wtorek, 11.07: 00:00:42 

 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

02:01:46 

Warstwa słowna: 00:34:04 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

02:01:46 

Warstwa słowna: 00:34:04 

 

Łączny czas trwania powtórek danej 

audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji 

w planie programowym na 2017 r. 

(zgodność z projektowaną tematyką  

audycji, częstotliwością, czasem trwania i 

porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym 

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

Audycja to spotkanie symbolizujące dialog 

między kulturami: słowiańską i afrykańską. 

Prezentowane w niej są piosenki właśnie z 

tych dwóch kultur.  

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

00:00:00 
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Tytuł/nazwa audycji; Życie jak muzyka  

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

środa, 12.07: 00:00:48 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

00:58:12 

Warstwa słowna: 00:05:53 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

00:58:12 

Warstwa słowna: 00:05:53 

 

 

 

Łączny czas trwania powtórek danej 

audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji 

w planie programowym na 2017 r. 

(zgodność z projektowaną tematyką  

audycji, częstotliwością, czasem trwania i 

porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym 

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

Nocne spotkanie z przeróżnymi rytmami i 

rodzajami muzyki. Prowadzi Paweł „Kelner” 

Rozwadowski.  

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

00:00:00 

 

 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Polak potrafi 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Piątek, 14.07: 15:06:55, 15:34:41, 

16:09:29, 16:34:27 

 

Sobota, 15.07: 03:13:53 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

01:27:54 

Warstwa słowna: 01:16:45 

 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

02:55:47 

Warstwa słowna: 02:33:30 

 

Łączny czas trwania powtórek danej 

audycji w tygodniu; 

01:21:19 
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Informacja o obecności lub braku audycji 

w planie programowym na 2017 r. 

(zgodność z projektowaną tematyką  

audycji, częstotliwością, czasem trwania i 

porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem 

programowym w zakresie formy, treści, 

częstotliwości i pór emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

W analizowanym tygodniu rozmawiano o:  

renesansie muzyki warszawskiej ulicy, o 

wystawie z okazji 90-lecia powstania 

Aeroklubu Warszawskiego, miejscu 

Gocławia w kulturze, o Żoliborskim 

przewodniku literackim. Gośćmi audycji 

byli: Heniek Małolepszy i Paweł Krzesło, 

Hanna Radziejowska, Juliusz Strachota, 

Paweł Dunin – Wąsowicz. Prowadził Cezary 

Polak.  

 

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 
02:33:30 

 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Radioczuły 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

sobota, 15.07: 11:06:46, 12:05:39 

 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

01:47:35 

Warstwa słowna: 01:20:16 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

01:47:35 

Warstwa słowna: 01:20:16 

 

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 nadana zgodnie z planem 

programowym w zakresie formy, treści, 

częstotliwości i pór emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 
Audycja o nowo wydawanych książkach, 
ale też o ważnych tytułach klasycznych, 

które możemy wypożyczyć w bibliotece. 
W analizowanym tygodniu rozmawiano 
o  książce o Wandzie Rutkiewicz, o tym 

skąd się wzięła Filozofia Biblioteki 
Domowej, a także wspomniano o 

śmierci Julii Hartwig. Prowadził Tomasz 
Brzozowski. Gośćmi audycji byli: Anna 

Kamińska i Mirosław Wieteska.  
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Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

00:27:19 

 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Mnie się to podoba 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Sobota, 15.07: 16:06:11, 17:06:34 

 

Niedziela, 16.07: 03:11:35 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

01:47:56 

Warstwa słowna: 01:28:30 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

03:35:52 

Warstwa słowna: 02:57:00 

 

Łączny czas trwania powtórek danej 

audycji w tygodniu; 

01:48:25 

 

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 

programowym w zakresie formy, treści, 

częstotliwości i pór emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

W audycji prezentowane są działania 

twórcze z obszaru sztuk wizualnych, 

teatralnych, literackich. W analizowanym 

tygodniu rozmawiano o: płycie L. Story 

zespołu L. Stadt, o wystawie Lepsze Ja z 

Galerii na Zachęcie, o artykule  "Daj się 

lubić!" (psychologia), o wystawie Przerwa 

wakacyjna w salonie ASP w W-wie. 

Prowadziła Beata Jewiarz. Gośćmi audycji 

byli: Łukasz Lach i Tomasz Krzyżanowski, 

Renata Piotrowska-Alfred i Magda 

Komornicka, Paweł Pilich, Agnieszka 

Orzechowska, Anna Rutkowska, Sebastian 

Winkler i Grzegorz Stefański 

 

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

01:04:26 

 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Paweł Bobrowski, zapraszam do tańca 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

poniedziałek, 10.07: 00:01:16 

 

Piątek, 14.07: 23:05:18 

 

Sobota, 15.07: 00:00:47 
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Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

01:27:50 

Warstwa słowna: 00:02:53 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

02:55:39 

Warstwa słowna: 00:05:47 

 

 

Łączny czas trwania powtórek danej 

audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji 

w planie programowym na 2017 r. 

(zgodność z projektowaną tematyką  

audycji, częstotliwością, czasem trwania i 

porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym 

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

Audycja oparta o nagrania sprzed kilku 

dekad, skierowana do osób lubiących 

zabawę przy nagraniach klasyków gatunku 

lat 70` 80` i 90` Muzyka towarzysząca 

wielu imprezom weekendowym. Prowadzi 

Paweł Bobrowski.  

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

00:00:00 

 

 

 

 

Podsumowanie kategorii: KULTURA 

 

Łączny czas trwania audycji kulturalnych 

w badanej próbie tygodniowej 

 

37:35:48 

 

Udział procentowy w badanej próbie 22,38% 

 

Udział warstwy słownej 11,58% 

 

Czas trwania treści regionalnych 06:52:11 

 

Udział treści regionalnych   

4,09% 

 

 

EDUKACJA  
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a) Audycje popularnonaukowe dotyczące różnych dziedzin nauki i techniki, 

w tym omawiające nowe technologie 

 

Tytuł/nazwa audycji; Z innej planety 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

wtorek, 11.07: 20:06:50, 21:06:16, 

22:06:02 

 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

00:53:37 

Warstwa słowna: 00:37:38 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

02:40:50 

Warstwa słowna: 01:52:55 

 

Łączny czas trwania powtórek danej 

audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji 

w planie programowym na 2017 r. 

(zgodność z projektowaną tematyką  

audycji, częstotliwością, czasem trwania i 

porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem 

programowym w zakresie formy, treści, 

częstotliwości i pór emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

Cykl audycji popularyzujący naukę. 

Prowadzi Łukasz Badowski. W 

analizowanym tygodniu ciekawostki 

historyczne ze świata nauki, rozmowa na 

temat betonu.  

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

00:00:00 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Markowy program 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Wtorek, 11.07: 11:34:45, 12:34:28, 

13:07:04, 13:34:04 

 

Czwartek, 13.07: 10:08:52, 10:34:27, 

11:04:09 

 

Piątek, 14.07: 10:08:35, 10:35:09, 

11:06:01, 11:34:40, 12:34:40, 13:09:02, 

13:34:22 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

03:00:10 

Warstwa słowna: 00:50:55 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

06:00:29 

Warstwa słowna: 02:32:46 
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Łączny czas trwania powtórek danej 

audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji 

w planie programowym na 2017 r. 

(zgodność z projektowaną tematyką  

audycji, częstotliwością, czasem trwania i 

porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem 

programowym w zakresie formy, treści, pór 

emisji. Nadawana zgodnie z częstotliwością, 

ale w czwartek skrócona wersja ze względu 

na transmisję z posiedzenia komisji ds. 

stołecznej reprywatyzacji.  

 

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

Przede wszystkim muzyka, ale także co 

nieco o sporcie i filmie, wspólne ze 

słuchaczami. W analizowanym tygodniu 

mówiono o: Wrocławiu w filmach, o 

Festiwalu Folkloru w Puszczy 

Kampinowskiej, o Marii Koterbskiej, 

koncercie w szczecińskiej filharmonii, 

projekcie Arboretum w Mrągowie, o 

projektach Adama Darskiego z Johnym 

Porterem i o Festiwalu w Ostrowcu 

Świętokszyskim. Prowadził Marek Wiernik. 

Jego gośćmi byli m.in. Aleksandra 

Turkiewicz, Jacek Wiejski – Górski, Dorota 

Serwa, Olaf Deriglasoff 

 

 

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

00:52:57 

 

 

 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Latające radio doktora Kruszewicza 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

środa, 12.07:  09:06:55, 09:34:02 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

00:49:03 

Warstwa słowna: 00:33:33 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

00:49:03 

Warstwa słowna: 00:33:33 

 

 

Łączny czas trwania powtórek danej 

audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji 

w planie programowym na 2017 r. 

(zgodność z projektowaną tematyką  

audycji, częstotliwością, czasem trwania i 

porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem 

programowym w zakresie formy, treści, 

częstotliwości i pór emisji. 

Najprawdopodobniej w planie występuje 

pod nazwą o Zwierzętach i ludziach.  
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Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

Dr Andrzej G. Kruszewicz  popularyzuje 

świat zwierząt, ich życie i zwyczaje, a także 

przedstawia zagrożenia powodowane 

działalnością ludzi. W analizowanym 

tygodniu audycja dotyczyła jeleni. Gościem 

był Ryszard Topola. 

 

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

00:00:00 

 

 

b) Reportaże i inne formy audycji dotyczące historii regionu  

 

Tytuł/nazwa audycji; Rody i rodziny Mazowsza 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

sobota, 15.07: 15:05:35 

 

niedziela, 16.07: 02:09:55 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

00:57:24 

Warstwa słowna: 00:51:56 

 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

01:54:48 

Warstwa słowna: 01:43:52 

 

 

Łączny czas trwania powtórek danej 

audycji w tygodniu; 

00:57:24 

 

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 

programowym w zakresie formy, treści, 

częstotliwości.  Niezgodnie z porą emisji. 

Zaplanowano w godz.23:00:00-01:00:00, 

nadano premierowo o 15:05:35. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

Audycja o rodach i rodzinach pochodzących 

z Mazowsza. Prowadzi Piotr Łoś. W 

analizowanym tygodniu rozmowa o historii 

rodziny Dembińskich z Przysuszy. Gośćmi 

audycji byli: Piotr Dembiński, Elżbieta 

Bojanowicz Dembińska. 

 

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

01:43:52 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Historie z szuflady 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

niedziela, 16.07: 13:05:32 
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Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

00:54:28 

Warstwa słowna: 00:47:08 

 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

00:54:28 

Warstwa słowna: 00:47:08 

 

 

Łączny 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 

programowym w zakresie formy, treści, 

częstotliwości i pór emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

Audycja o tym, że historia nie musi być 

nudna i skrywa wiele tajemnic. W 

analizowanym tygodniu  

rozmowa o książce Romantyzm warszawski 

1815 – 1864. Gościem Wojciecha Marczyka 

był Olaf Krysowski.  

   

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

00:00:00 

 

 

c) Audycje popularnonaukowe i poradnicze upowszechniające wiedzę o 

języku polskim 

W badanej próbie nie zostały nadane audycje tej podkategorii 

 

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 

W badanej próbie nie zostały nadane audycje tej podkategorii 

 

f) Audycje służące intelektualnemu, estetycznemu i społecznemu 

rozwojowi dzieci i młodzieży, adresowane specjalnie do tej kategorii 

odbiorców 
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Tytuł/nazwa audycji; Ciotka książkula 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

sobota, 15.07: 08:05:41, 09:07:13 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

01:47:06 

Warstwa słowna: 01:36:32 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

01:47:06 

Warstwa słowna: 01:36:32 

 

 

Łączny 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 

programowym w zakresie formy, treści, 

częstotliwości i pór emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

Ciotka Książkula to przede wszystkim 

wspólne czytanie i muzyczna podróż do 

czasów dzieciństwa. W analizowanym 

tygodniu rozmawiano o:  książkach i 

tekstach piosenek Ewy Chotomskiej, a 

także o książce "Uśmiech". Prowadziła 

Małgorzata Berwid. Gośćmi audycji byli: 

Ewa Chotomska i Patrycja Klimek,  

Tom Justyniarski, Cezary Harasimowicz i 

Patrycja Borowska. 

 

 

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

00:00:00 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Nela i tajemnice świata 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

niedziela, 16.07: 12:06:22 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

00:34:59 

Warstwa słowna: 00:53:38 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

00:34:59 

Warstwa słowna: 00:53:38 

 

 

Łączny czas trwania powtórek danej 

audycji w tygodniu; 

00:00:00 
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Informacja o obecności lub braku audycji 

w planie programowym na 2017 r. 

(zgodność z projektowaną tematyką  

audycji, częstotliwością, czasem trwania i 

porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem 

programowym w zakresie formy, treści, 

częstotliwości i pór emisji. W planie pod 

nazwą Nela Mała Reporterka.  

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

Podróżnicze opowieści z różnych zakątków 

globu. Mała autorka przenosi słuchaczy w 

odległe krainy. W analizowanym tygodniu 

opowieść o przygodach z Kostaryki o 

ocelocie.  

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

00:00:00 

 

Inne audycje edukacyjne 

 

Tytuł/nazwa audycji; Łosiowisko 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Poniedziałek, 10.07: 01:01:38 

 

Niedziela, 16.07: 10:05:01, 11:06:08 

 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

01:41:15 

Warstwa słowna: 01:24:34 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

03:22:29 

Warstwa słowna: 02:49:08 

 

 

Łączny czas trwania powtórek danej 

audycji w tygodniu; 

01:32:51 

 

 

Informacja o obecności lub braku audycji 

w planie programowym na 2017 r. 

(zgodność z projektowaną tematyką  

audycji, częstotliwością, czasem trwania i 

porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym 

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

Audycja o niezwykłych ludziach, 

interesujących miejscach, historiach i 

tradycjach. W analizowanym tygodniu w 

audycji powtórkowej rozmawiano o 

Kurpiowczyźnie, a także o nagrodzie Oskara 

Kolberga. W premierowej audycji: rozmowa 

o Łosicach i o bitwie pod Warką i o Muzeum 

im. Kazimierza Pułaskiego. Gośćmi Piotra 

Łosia byli: Dorota Kozłowska, Wanda 

Fronczek, Małgorzata Waszkiewicz i Marek 

Jerzman 

 

Łączny czas trwania treści dotyczących 01:58:20 
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regionu  

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Animalista 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

sobota, 15.07: 14:04:26 

niedziela, 16.07: 06:05:01 

 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

 

Warstwa słowna:  

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

01:50:29 

Warstwa słowna: 01:40:25 

 

 

Łączny czas trwania powtórek danej 

audycji w tygodniu; 

00:54:59 

 

Informacja o obecności lub braku audycji 

w planie programowym na 2017 r. 

(zgodność z projektowaną tematyką  

audycji, częstotliwością, czasem trwania i 

porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym 

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

Audycja przyrodnicza. Prowadzi Łukasz 

Bożycki. W analizowanym tygodniu 

rozmawiano o fotografowaniu perkozów. 

Gościem audycji był  

Dominik Chrzanowski. 

 

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

00:00:00 

 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Południe z Animuszem 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Poniedziałek, 10.07: 10:09:26, 10:34:28, 

11:06:26, 11:35:05 ,12:34:42, 13:07:55, 

13:34:52 

 

Środa, 12.07: 10:09:16, 10:34:03, 

11:04:46, 11:34:39, 12:34:40, 13:07:47, 

13:34:00 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

02:48:59 

Warstwa słowna: 00:54:50 
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Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

05:37:58 

Warstwa słowna: 01:49:39 

 

Łączny czas trwania powtórek danej 

audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji 

w planie programowym na 2017 r. 

(zgodność z projektowaną tematyką  

audycji, częstotliwością, czasem trwania i 

porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym 

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

W analizowanym tygodniu mówiono o: lecie 

w Centrum Nauki Kopernik, o problemie 

rozmowy przez telefon w trakcie jazdy 

samochodem,  o znaczeniu zdrobnień. 

Przedstawiono także dane statystyczne o 

fizjologii człowieka. Prowadziła  

Anna Matusiak. 

 

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

01:04:56 

 

 

Podsumowanie kategorii: EDUKACJA 

 

Łączny czas trwania audycji 

edukacyjnych w badanej próbie 

tygodniowej 

 

25:51:18 

 

Udział procentowy w badanej próbie 15,39% 

 

Udział warstwy słownej 9,53% 

 

Czas trwania treści regionalnych 05:40:05 

 

Udział treści regionalnych  3,37% 

 

 

SPORT 
a) Audycje poświęcone aktywnemu wypoczynkowi i sportowi 

powszechnemu oraz popularyzujące sport wśród dzieci i młodzieży  
 

 

Tytuł/nazwa audycji; Aktywna sobota 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

sobota, 15.07: 06:05:08, 07:05:53 

 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

01:48:59 

Warstwa słowna- 00:58:45 
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Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

01:48:59 

Warstwa słowna- 00:58:45 

 

Łączny czas trwania powtórek danej 

audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji 

w planie programowym na 2017 r. 

(zgodność z projektowaną tematyką  

audycji, częstotliwością, czasem trwania i 

porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem 

programowym w zakresie formy, treści, 

częstotliwości i pór emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

W analizowanym tygodniu rozmawiano o 

książce "Moda bez metryki", o Łukaszu 

Kubocie i Wimbledonie, o infrastrukturze 

Zelewu Zegrzyńskiego, o akcji "Biegiem na 

koniec świata i jeszcze dalej",  o Tai Chi.  

Prowadziła Małgorzata Kron, jej gośćmi byli:  

Mariola Bojarska – Ferenc, Karol Dzieciątko 

i Wojtek Wróblewski. 

 

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

00:05:27 

 

 

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; Wiadomości sportowe 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Poniedziałek, 10.07:  06:03:40, 07:03:48, 

08:05:17, 10:32:53, 20:03:51, 21:04:30 

 

 

Wtorek, 11.07: 06:04:36, 07:04:45, 

08:04:25, 10:32:56, 20:04:52, 21:04:23 

 

 

Środa, 12.07: 06:04:30, 07:04:16, 

08:05:20, 10:32:57, 20:05:31, 21:03:59 

 

Czwartek, 13.07: 06:04:03, 07:04:36, 

08:05:50, 10:32:57, 21:04:59 

 

Piątek, 14.07: 06:05:04, 07:04:59, 
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08:05:03, 10:32:55, 20:04:34, 21:04:15 

 

Sobota, 15.07: 20:05:09 

 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

00:01:27 

Warstwa słowna: 00:01:27 

 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

00:43:20 

Warstwa słowna: 00:43:20 

Łączny czas trwania powtórek danej 

audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji 

w planie programowym na 2017 r. 

(zgodność z projektowaną tematyką  

audycji, częstotliwością, czasem trwania i 

porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem 

programowym w zakresie formy, treści i pór 

emisji. Niezgodnie z częstotliwością, 

zaplanowano 31, nadano 30.  

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

Najważniejsze informacje sportowe z kraju i 

ze świata, ze szczególnym uwzględnieniem 

wydarzeń sportowych mających miejsce w 

regionie. 

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

00:13:54 

 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Magazyn sportowy 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Poniedziałek, 10.07: 09:06:16, 09:34:02 

 

Piatek, 14.07: 09:06:52, 09:34:03 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

00:49:25 

Warstwa słowna: 00:38:30 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

01:38:49 

Warstwa słowna: 01:17:01 

 

 

Łączny 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 

programowym w zakresie formy, treści, 

częstotliwości i pór emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

Najważniejsze wydarzenia ze świata sportu. 

W analizowanym tygodniu w poniedziałek 

skupiono się na Tour de France i Tour de 
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Pologne, na Legii Warszawa i Ekstraklasie. 

W piątek rozmawiano o meczach Wisły 

Płock i Legii Warszawy w Ekstraklasie i 

Mistrzostwach Świata Dzieci z domów 

dziecka. Gośćmi byli m.in.: Dariusz 

Dziekanowski i Marcin Lisia.  

 Prowadził Arkadiusz Błaszczyk.  

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

00:23:28 

 

 

Podsumowanie kategorii: SPORT 

 

Łączny czas trwania audycji sportowych 

w badanej próbie tygodniowej 

02:59:06 

 

Udział procentowy w badanej próbie 1,78% 

 

Udział warstwy słownej 1,78% 

 

Czas trwania treści regionalnych 00:42:49 

 

Udział treści regionalnych  0,42% 

 

 

 

ROZRYWKA 
  

Różnorodne formy twórczości rozrywkowej ze szczególnym 

uwzględnieniem wkładu artystycznego polskich twórców i wykonawców 

 

Inne audycje o charakterze rozrywkowym, np. rozmaite "gale", muzyka 

oprawowa z innych kategorii, itp. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Rock Wiernika 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

środa, 12.07: 23:05:18 

Czwartek, 13.07: 00:00:47 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

02:00:35 

Warstwa słowna: 00:19:54 
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Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

02:00:35 

Warstwa słowna: 00:19:54 

 

Łączny 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 

programowym w zakresie formy, treści, 

częstotliwości i pór emisji.  

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

Audycja o największych hitach polskiego i 

zagranicznego rocka. Prowadzi Marek 

Wiernik. W analizowanym tygodniu: 

informacje o Killing Joke.   

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

00:00:00 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Parada przebojów 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Piątek, 14.07: 17:07:12, 17:34:22, 

18:06:49, 18:34:03 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

01:37:31 

Warstwa słowna: 00:19:38 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

01:37:31 

Warstwa słowna: 00:19:38 

 

Łączny czas trwania powtórek danej 

audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji 

w planie programowym na 2017 r. 

(zgodność z projektowaną tematyką  

audycji, częstotliwością, czasem trwania i 

porą emisji) 

Audycja obecna w planie programowym 

najprawdopodobniej pod nazwą Lista 

przebojów. Audycja nadana zgodnie z 

planem programowym w zakresie formy, 

treści, częstotliwości. Pora emisji godzinę 

wcześniej od zaplanowanej.  

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

Najpopularniejsze piosenki według 

słuchaczy RDC. Mogą oni głosować 

internetowo lub telefonicznie na swoje 

ulubione piosenki. Prowadził Radosław 

Bartosiński.  

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

00:00:00 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Bez limitu 
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Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Wtorek, 11.07: 17:05:59, 17:35:41, 

18:07:47, 18:34:00 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

01:36:34 

Warstwa słowna: 00:06:55 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

01:36:34 

Warstwa słowna: 00:06:55 

 

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) 

Brak audycji w planie programowym 

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

Audycja z największymi przebojami. 

Prowadzi Bogdan Fabiański.    

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

00:00:00 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Czarna lista 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Niedziela, 16.07: 23:04:42 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

00:55:18 

Warstwa słowna: 00:04:27 

 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

00:55:18 

Warstwa słowna: 00:04:27 

 

 

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) 

Brak audycji w planie programowym 

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

Audycja muzyczna z największymi 

przebojami ubiegłych lat. Prowadzi Paweł 

Bobrowski. 

 

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

00:00:00 
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Tytuł/nazwa audycji; NOC DJ-ów 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Sobota, 15.07: 23:04:55 

 

Niedziela, 16.07: 00:00:47 

 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

01:54:18 

Warstwa słowna: 00:04:59 

 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

01:54:18 

Warstwa słowna: 00:04:59 

 

 

 

Łączny czas trwania powtórek danej 

audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku audycji 

w planie programowym na 2017 r. 

(zgodność z projektowaną tematyką  

audycji, częstotliwością, czasem trwania i 

porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym 

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

Audycja muzyczna z największymi hitami 

dyskotek i klubów. Prowadzi Bogdan 

Fabiański. 

 

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

00:00:00 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Stan chillu 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

czwartek, 13.07: 23:05:43 

Piątek, 14.07: 00:00:40 

 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

01:53:11 

Warstwa słowna: 00:11:19 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

01:53:11 

Warstwa słowna: 00:11:19 

 

Łączny czas trwania powtórek danej 

audycji w tygodniu; 

00:00:00 
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Informacja o obecności lub braku audycji 

w planie programowym na 2017 r. 

(zgodność z projektowaną tematyką  

audycji, częstotliwością, czasem trwania i 

porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym 

Krótka charakterystyka audycji: opis 

zawartości i forma realizacji 

Wieczorna audycja RDC z największymi 

hitami z Polski i ze świata. W tym tygodniu 

była to urodzinowa audycja.  

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

00:00:00 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Oprawa muzyczna 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Wtorek, 11.07: 04:29:48, 05:00:00 

Środa, 12.07: 00:59:00, 02:16:22 

Piątek, 14.07: 03:00:00, 04:05:00 

Sobota, 15.07: 04:28:47 

Niedziela, 16.07: 01:00:00, 01:08:31, 

03:02:25 

Mazurek Dąbrowskiego: 

00:05:22 

Oprawa do audycji sportowych: 

17:55:18 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania warstwy 

słownej; 

00:22:20 

Warstwa słowna: 00:00:00 

Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 

czas trwania warstwy słownej; 

21:43:58 

Warstwa słowna: 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 

Muzyka 

Łączny czas trwania treści dotyczących 

regionu 

00:00:00 

 

 

Podsumowanie kategorii: ROZRYWKA 

 

Łączny czas trwania audycji 

rozrywkowych w badanej próbie 

31:41:25 
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tygodniowej 

Udział procentowy w badanej próbie 18,86% 

 

Udział warstwy słownej 0,67% 

 

Czas trwania treści regionalnych 00:00:00 

 

Udział treści regionalnych  0% 

 

 

Autopromocja, ogłoszenia nadawcy, reklama i telesprzedaż  

 

Łączny czas trwania autopromocji 

(w tym ogłoszenia nadawcy) 

Autopromocja- 01:19:12 

 

Ogłoszenie nadawcy – 00:14:57 

 

Łącznie: 01:34:09 

 

Udział procentowy autopromocji (w 

tym ogłoszenia nadawcy) 

  

 0,93% 

 

Łączny czas trwania reklamy 00:36:30 

 

Udział procentowy reklamy 0,36% 

 

Łączny czas trwania telesprzedaży 00:00:00 

 

Udział procentowy telesprzedaży 0% 

 

 

 

Szczegółowa zawartość programu – dzień powszedni (wtorek, 11 lipca 

2017 roku) 
 

data 

godzina 

rozpoczęcia 

audycji 

nazwa bloku lub 

audycji 
tytuł audycji czas 

2017-07-11 00:00:00 rozrywka 
Oprawa muzyczna stacji - 

Mazurek Dąbrowskiego 
00:00:42 

2017-07-11 00:00:42 kultura Etnofaza 01:00:21 

2017-07-11 01:01:03 rozrywka Oprawa muzyczna stacji 00:07:08 

2017-07-11 01:08:11 
pozostałe elementy 

programu 
Autopromocja 00:00:47 

2017-07-11 01:08:58 rozrywka Oprawa muzyczna stacji 00:09:51 



256 
 

2017-07-11 01:18:49 kultura 
Wakacyjny Poranek w 

Radiu dla Ciebie 
00:59:33 

2017-07-11 02:18:22 rozrywka Oprawa muzyczna stacji 00:08:57 

2017-07-11 02:27:19 
publicystyka / 

edukacja 
Jest sprawa 00:44:51 

2017-07-11 03:12:10 rozrywka Oprawa muzyczna stacji 00:07:50 

2017-07-11 03:20:00 kultura Horyzonty w RDC 01:09:48 

2017-07-11 04:29:48 rozrywka Oprawa muzyczna stacji 00:31:49 

2017-07-11 05:01:37 
publicystyka / 

informacja 
Skoro świt 00:04:58 

2017-07-11 05:06:35 pozostałe elementy 

programu 
Autopromocja 00:00:35 

2017-07-11 05:07:10 
publicystyka / 

informacja 
Skoro świt 00:52:52 

2017-07-11 06:00:02 informacja Wiadomości RDC 00:03:58 

2017-07-11 06:04:00 pozostałe elementy 

programu 
Plansza sponsorska 00:00:10 

2017-07-11 06:04:10 informacja Prognoza pogody 00:00:16 

2017-07-11 06:04:26 pozostałe elementy 

programu 
Plansza sponsorska 00:00:10 

2017-07-11 06:04:36 sport Wiadomości sportowe 00:00:59 

2017-07-11 06:05:35 pozostałe elementy 

programu 
Reklama 00:00:35 

2017-07-11 06:06:10 pozostałe elementy 

programu 
Ogłoszenia nadawcy 00:00:43 

2017-07-11 06:06:53 
publicystyka / 

informacja 
Skoro świt 00:23:09 

2017-07-11 06:30:02 informacja Wiadomości lokalne 00:02:52 

2017-07-11 06:32:54 pozostałe elementy 

programu 
Plansza sponsorska 00:00:10 

2017-07-11 06:33:04 informacja Prognoza pogody 00:00:14 

2017-07-11 06:33:18 pozostałe elementy 

programu 
Plansza sponsorska 00:00:10 

2017-07-11 06:33:28 informacja Informacje drogowe 00:00:34 

2017-07-11 06:34:02 pozostałe elementy 

programu 
Autopromocja 00:00:23 

2017-07-11 06:34:25 
publicystyka / 

informacja 
Skoro świt 00:25:35 

2017-07-11 07:00:00 informacja Wiadomości RDC 00:04:13 

2017-07-11 07:04:13 pozostałe elementy 

programu 
Plansza sponsorska 00:00:10 

2017-07-11 07:04:23 informacja Prognoza pogody 00:00:14 

2017-07-11 07:04:37 pozostałe elementy 

programu 
Plansza sponsorska 00:00:08 
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2017-07-11 07:04:45 sport Wiadomości sportowe 00:01:12 

2017-07-11 07:05:57 pozostałe elementy 

programu 
Autopromocja 00:00:28 

2017-07-11 07:06:25 
kultura 

Wakacyjny Poranek w 

Radiu dla Ciebie 
00:23:35 

2017-07-11 07:30:00 informacja Wiadomości lokalne 00:03:53 

2017-07-11 07:33:53 pozostałe elementy 

programu 
Plansza sponsorska 00:00:10 

2017-07-11 07:34:03 informacja Prognoza pogody 00:00:14 

2017-07-11 07:34:17 pozostałe elementy 

programu 
Plansza sponsorska 00:00:10 

2017-07-11 07:34:27 informacja Informacje drogowe 00:00:34 

2017-07-11 07:35:01 
kultura 

Wakacyjny Poranek w 

Radiu dla Ciebie 
00:24:59 

2017-07-11 08:00:00 informacja Wiadomości RDC 00:03:20 

2017-07-11 08:03:20 pozostałe elementy 

programu 
Plansza sponsorska 00:00:10 

2017-07-11 08:03:30 informacja Prognoza pogody 00:00:16 

2017-07-11 08:03:46 pozostałe elementy 

programu 
Plansza sponsorska 00:00:08 

2017-07-11 08:03:54 informacja Informacje drogowe 00:00:31 

2017-07-11 08:04:25 sport Wiadomości sportowe 00:01:18 

2017-07-11 08:05:43 pozostałe elementy 

programu 
Reklama 00:01:05 

2017-07-11 08:06:48 
kultura 

Wakacyjny Poranek w 

Radiu dla Ciebie 
00:23:12 

2017-07-11 08:30:00 informacja Wiadomości lokalne 00:02:52 

2017-07-11 08:32:52 pozostałe elementy 

programu 
Plansza sponsorska 00:00:10 

2017-07-11 08:33:02 informacja Prognoza pogody 00:00:16 

2017-07-11 08:33:18 pozostałe elementy 

programu 
Plansza sponsorska 00:00:10 

2017-07-11 08:33:28 informacja Informacje drogowe 00:00:35 

2017-07-11 08:34:03 
kultura 

Wakacyjny Poranek w 

Radiu dla Ciebie 
00:25:57 

2017-07-11 09:00:00 informacja Wiadomości RDC 00:04:30 

2017-07-11 09:04:30 pozostałe elementy 

programu 
Plansza sponsorska 00:00:10 

2017-07-11 09:04:40 informacja Prognoza pogody 00:00:15 

2017-07-11 09:04:55 pozostałe elementy 

programu 
Plansza sponsorska 00:00:10 

2017-07-11 09:05:05 informacja Wiadomości ekonomiczne 00:01:55 

2017-07-11 09:07:00 informacja Magazyn ekonomiczny 00:23:00 
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2017-07-11 09:30:00 informacja Wiadomości lokalne 00:02:53 

2017-07-11 09:32:53 pozostałe elementy 

programu 
Plansza sponsorska 00:00:10 

2017-07-11 09:33:03 informacja Prognoza pogody 00:00:15 

2017-07-11 09:33:18 pozostałe elementy 

programu 
Plansza sponsorska 00:00:10 

2017-07-11 09:33:28 informacja Informacje drogowe 00:00:32 

2017-07-11 09:34:00 informacja Magazyn ekonomiczny 00:26:00 

2017-07-11 10:00:00 informacja Wiadomości RDC  00:03:55 

2017-07-11 10:03:55 pozostałe elementy 

programu 
Plansza sponsorska 00:00:10 

2017-07-11 10:04:05 informacja Prognoza pogody 00:00:09 

2017-07-11 10:04:14 pozostałe elementy 

programu 
Plansza sponsorska 00:00:10 

2017-07-11 10:04:24 kultura Wiadomości kulturalne 00:03:01 

2017-07-11 10:07:25 pozostałe elementy 

programu 
Reklama 00:01:05 

2017-07-11 10:08:30 pozostałe elementy 

programu 
Autopromocja 00:00:40 

2017-07-11 10:09:10 pozostałe elementy 

programu 
Ogłoszenia nadawcy 00:00:45 

2017-07-11 10:09:55 kultura Markowy program 00:20:05 

2017-07-11 10:30:00 informacja Wiadomości lokalne 00:02:23 

2017-07-11 10:32:23 pozostałe elementy 

programu 
Plansza sponsorska 00:00:08 

2017-07-11 10:32:31 informacja Prognoza pogody 00:00:15 

2017-07-11 10:32:46 pozostałe elementy 

programu 
Plansza sponsorska 00:00:10 

2017-07-11 10:32:56 sport Wiadomości sportowe 00:01:07 

2017-07-11 10:34:03 pozostałe elementy 

programu 
Autopromocja 00:00:36 

2017-07-11 10:34:39 kultura Markowy program 00:25:21 

2017-07-11 11:00:00 informacja Wiadomości RDC  00:04:25 

2017-07-11 11:04:25 pozostałe elementy 

programu 
Plansza sponsorska 00:00:08 

2017-07-11 11:04:33 informacja Prognoza pogody 00:00:19 

2017-07-11 11:04:52 pozostałe elementy 

programu 
Plansza sponsorska 00:00:12 

2017-07-11 11:05:04 informacja Informacje drogowe 00:00:44 

2017-07-11 11:05:48 pozostałe elementy 

programu 
Reklama 00:00:33 

2017-07-11 11:06:21 pozostałe elementy 

programu 
Autopromocja 00:00:32 
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2017-07-11 11:06:53 kultura Markowy program 00:23:07 

2017-07-11 11:30:00 informacja Wiadomości lokalne 00:03:27 

2017-07-11 11:33:27 pozostałe elementy 

programu 
Plansza sponsorska 00:00:09 

2017-07-11 11:33:36 informacja Prognoza pogody 00:00:20 

2017-07-11 11:33:56 pozostałe elementy 

programu 
Plansza sponsorska 00:00:09 

2017-07-11 11:34:05 pozostałe elementy 

programu 
Autopromocja 00:00:40 

2017-07-11 11:34:45 kultura Markowy program 00:25:15 

2017-07-11 12:00:00 informacja Wiadomości RDC 00:04:06 

2017-07-11 12:04:06 pozostałe elementy 

programu 
Plansza sponsorska 00:00:08 

2017-07-11 12:04:14 informacja Prognoza pogody 00:00:22 

2017-07-11 12:04:36 pozostałe elementy 

programu 
Plansza sponsorska 00:00:12 

2017-07-11 12:04:48 pozostałe elementy 

programu 
Reklama 00:00:37 

2017-07-11 12:05:25 pozostałe elementy 

programu 
Autopromocja 00:00:46 

2017-07-11 12:06:11 informacja Polityka w samo południe 00:23:49 

2017-07-11 12:30:00 informacja Wiadomości lokalne 00:03:26 

2017-07-11 12:33:26 pozostałe elementy 

programu 
Plansza sponsorska 00:00:09 

2017-07-11 12:33:35 informacja Prognoza pogody 00:00:17 

2017-07-11 12:33:52 pozostałe elementy 

programu 
Plansza sponsorska 00:00:10 

2017-07-11 12:34:02 pozostałe elementy 

programu 
Autopromocja 00:00:26 

2017-07-11 12:34:28 kultura Markowy program 00:25:32 

2017-07-11 13:00:00 informacja Wiadomości RDC 00:03:31 

2017-07-11 13:03:31 pozostałe elementy 

programu 
Plansza sponsorska 00:00:08 

2017-07-11 13:03:39 informacja Prognoza pogody 00:00:19 

2017-07-11 13:03:58 pozostałe elementy 

programu 
Plansza sponsorska 00:00:01 

2017-07-11 13:03:59 informacja Wiadomości ekonomiczne 00:02:30 

2017-07-11 13:06:29 pozostałe elementy 

programu 
Reklama 00:00:35 

2017-07-11 13:07:04 
kultura 

Markowy program: Teraz 

Rock 
00:22:56 

2017-07-11 13:30:00 informacja Wiadomości lokalne 00:03:27 
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2017-07-11 13:33:27 pozostałe elementy 

programu 
Plansza sponsorska 00:00:08 

2017-07-11 13:33:35 informacja Prognoza pogody 00:00:18 

2017-07-11 13:33:53 pozostałe elementy 

programu 
Plansza sponsorska 00:00:11 

2017-07-11 13:34:04 kultura Markowy program 00:25:56 

2017-07-11 14:00:00 informacja Wiadomości RDC 00:04:00 

2017-07-11 14:04:00 pozostałe elementy 

programu 
Plansza sponsorska 00:00:09 

2017-07-11 14:04:09 informacja Prognoza pogody 00:00:23 

2017-07-11 14:04:32 pozostałe elementy 

programu 
Plansza sponsorska 00:00:12 

2017-07-11 14:04:44 informacja Informacje drogowe 00:00:37 

2017-07-11 14:05:21 pozostałe elementy 

programu 
Reklama 00:00:36 

2017-07-11 14:05:57 
publicystyka / 

edukacja 
Jest sprawa 00:24:03 

2017-07-11 14:30:00 informacja Wiadomości lokalne 00:02:23 

2017-07-11 14:32:23 pozostałe elementy 

programu 
Plansza sponsorska 00:00:09 

2017-07-11 14:32:32 informacja Prognoza pogody 00:00:15 

2017-07-11 14:32:47 pozostałe elementy 

programu 
Plansza sponsorska 00:00:12 

2017-07-11 14:32:59 kultura Wiadomości kulturalne 00:01:04 

2017-07-11 14:34:03 
publicystyka / 

edukacja 
Jest sprawa 00:25:57 

2017-07-11 15:00:00 informacja Wiadomości RDC 00:04:03 

2017-07-11 15:04:03 pozostałe elementy 

programu 
Plansza sponsorska 00:00:08 

2017-07-11 15:04:11 informacja Prognoza pogody 00:00:24 

2017-07-11 15:04:35 pozostałe elementy 

programu 
Plansza sponsorska 00:00:12 

2017-07-11 15:04:47 informacja Informacje drogowe 00:00:38 

2017-07-11 15:05:25 pozostałe elementy 

programu 
Autopromocja 00:00:35 

2017-07-11 15:06:00 kultura Czas dla Ciebie 00:24:00 

2017-07-11 15:30:00 informacja Wiadomości lokalne 00:02:54 

2017-07-11 15:32:54 pozostałe elementy 

programu 
Plansza sponsorska 00:00:09 

2017-07-11 15:33:03 informacja Prognoza pogody 00:00:15 

2017-07-11 15:33:18 pozostałe elementy 

programu 
Plansza sponsorska 00:00:09 

2017-07-11 15:33:27 informacja Informacje drogowe 00:00:34 
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2017-07-11 15:34:01 pozostałe elementy 

programu 
Autopromocja 00:01:06 

2017-07-11 15:35:07 kultura Czas dla Ciebie 00:24:53 

2017-07-11 16:00:00 informacja Wiadomości RDC 00:03:13 

2017-07-11 16:03:13 pozostałe elementy 

programu 
Plansza sponsorska 00:00:09 

2017-07-11 16:03:22 informacja Prognoza pogody 00:00:17 

2017-07-11 16:03:39 pozostałe elementy 

programu 
Plansza sponsorska 00:00:12 

2017-07-11 16:03:51 kultura Wiadomości kulturalne 00:03:04 

2017-07-11 16:06:55 pozostałe elementy 

programu 
Reklama 00:00:32 

2017-07-11 16:07:27 kultura Czas dla Ciebie 00:22:33 

2017-07-11 16:30:00 informacja Wiadomości lokalne 00:02:55 

2017-07-11 16:32:55 pozostałe elementy 

programu 
Plansza sponsorska 00:00:08 

2017-07-11 16:33:03 informacja Prognoza pogody 00:00:15 

2017-07-11 16:33:18 pozostałe elementy 

programu 
Plansza sponsorska 00:00:09 

2017-07-11 16:33:27 informacja Informacje drogowe 00:00:34 

2017-07-11 16:34:01 pozostałe elementy 

programu 
Autopromocja 00:00:32 

2017-07-11 16:34:33 kultura Czas dla Ciebie 00:25:27 

2017-07-11 17:00:00 informacja Wiadomości RDC 00:04:00 

2017-07-11 17:04:00 pozostałe elementy 

programu 
Plansza sponsorska 00:00:08 

2017-07-11 17:04:08 informacja Prognoza pogody 00:00:15 

2017-07-11 17:04:23 pozostałe elementy 

programu 
Plansza sponsorska 00:00:08 

2017-07-11 17:04:31 informacja Informacje drogowe 00:00:54 

2017-07-11 17:05:25 pozostałe elementy 

programu 
Reklama 00:00:34 

2017-07-11 17:05:59 kultura Bez limitu 00:24:02 

2017-07-11 17:30:01 informacja Wiadomości lokalne 00:02:47 

2017-07-11 17:32:48 pozostałe elementy 

programu 
Plansza sponsorska 00:00:08 

2017-07-11 17:32:56 informacja Prognoza pogody 00:00:16 

2017-07-11 17:33:12 pozostałe elementy 

programu 
Plansza sponsorska 00:00:15 

2017-07-11 17:33:27 informacja Informacje drogowe 00:00:37 

2017-07-11 17:34:04 pozostałe elementy 

programu 
Reklama 00:00:34 



262 
 

2017-07-11 17:34:38 pozostałe elementy 

programu 
Autopromocja 00:01:03 

2017-07-11 17:35:41 kultura Bez limitu 00:24:19 

2017-07-11 18:00:00 informacja Wiadomości RDC 00:03:43 

2017-07-11 18:03:43 pozostałe elementy 

programu 
Plansza sponsorska 00:00:08 

2017-07-11 18:03:51 informacja Prognoza pogody 00:00:17 

2017-07-11 18:04:08 pozostałe elementy 

programu 
Plansza sponsorska 00:00:09 

2017-07-11 18:04:17 informacja Wiadomości ekonomiczne 00:02:08 

2017-07-11 18:06:25 pozostałe elementy 

programu 
Reklama 00:00:35 

2017-07-11 18:07:00 pozostałe elementy 

programu 
Autopromocja 00:00:47 

2017-07-11 18:07:47 kultura Bez limitu 00:22:13 

2017-07-11 18:30:00 informacja Wiadomości lokalne 00:02:48 

2017-07-11 18:32:48 pozostałe elementy 

programu 
Plansza sponsorska 00:00:09 

2017-07-11 18:32:57 informacja Prognoza pogody 00:00:21 

2017-07-11 18:33:18 pozostałe elementy 

programu 
Plansza sponsorska 00:00:08 

2017-07-11 18:33:26 informacja Informacje drogowe 00:00:34 

2017-07-11 18:34:00 kultura Bez limitu 00:26:00 

2017-07-11 19:00:00 informacja Wiadomości RDC 00:03:30 

2017-07-11 19:03:30 pozostałe elementy 

programu 
Plansza sponsorska 00:00:08 

2017-07-11 19:03:38 informacja Prognoza pogody 00:00:17 

2017-07-11 19:03:55 pozostałe elementy 

programu 
Plansza sponsorska 00:00:09 

2017-07-11 19:04:04 informacja Informacje drogowe 00:00:46 

2017-07-11 19:04:50 pozostałe elementy 

programu 
Autopromocja 00:01:00 

2017-07-11 19:05:50 kultura Cafe Paris 00:54:10 

2017-07-11 20:00:00 informacja Wiadomości RDC 00:04:19 

2017-07-11 20:04:19 pozostałe elementy 

programu 
Plansza sponsorska 00:00:09 

2017-07-11 20:04:28 informacja Prognoza pogody 00:00:15 

2017-07-11 20:04:43 pozostałe elementy 

programu 
Plansza sponsorska 00:00:09 

2017-07-11 20:04:52 sport Wiadomości sportowe 00:01:27 

2017-07-11 20:06:19 pozostałe elementy 

programu 
Autopromocja 00:00:31 

2017-07-11 20:06:50 edukacja Z innej planety 00:53:15 
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2017-07-11 21:00:05 informacja Wiadomości RDC 00:03:45 

2017-07-11 21:03:50 pozostałe elementy 

programu 
Plansza sponsorska 00:00:07 

2017-07-11 21:03:57 informacja Prognoza pogody 00:00:18 

2017-07-11 21:04:15 pozostałe elementy 

programu 
Plansza sponsorska 00:00:08 

2017-07-11 21:04:23 sport Wiadomości sportowe 00:01:29 

2017-07-11 21:05:52 pozostałe elementy 

programu 
Autopromocja 00:00:24 

2017-07-11 21:06:16 edukacja Z innej planety 00:53:44 

2017-07-11 22:00:00 informacja Wiadomości RDC 00:04:09 

2017-07-11 22:04:09 pozostałe elementy 

programu 
Plansza sponsorska 00:00:09 

2017-07-11 22:04:18 informacja Prognoza pogody 00:00:19 

2017-07-11 22:04:37 pozostałe elementy 

programu 
Plansza sponsorska 00:00:09 

2017-07-11 22:04:46 pozostałe elementy 

programu 
Autopromocja 00:00:31 

2017-07-11 22:05:17 pozostałe elementy 

programu 
Ogłoszenia nadawcy 00:00:45 

2017-07-11 22:06:02 edukacja Z innej planety 00:53:51 

2017-07-11 22:59:53 informacja Wiadomości RDC 00:03:53 

2017-07-11 23:03:46 pozostałe elementy 

programu 
Plansza sponsorska 00:00:09 

2017-07-11 23:03:55 informacja Prognoza pogody 00:00:28 

2017-07-11 23:04:23 pozostałe elementy 

programu 
Plansza sponsorska 00:00:09 

2017-07-11 23:04:32 pozostałe elementy 

programu 
Ogłoszenia nadawcy 00:00:45 

2017-07-11 23:05:17 kultura Strefa piosenki 00:54:43 

 

Szczegółowa zawartość programu – dzień weekendowy (niedziela, 16 

lipca 2017 roku) 
 

data 

godzina 

rozpoczęcia 

audycji 

nazwa bloku lub audycji tytuł audycji czas 

2017-07-16 00:00:00 rozrywka 

Oprawa muzyczna stacji 

- Mazurek 

Dąbrowskiego 

00:00:47 

2017-07-16 00:00:47 kultura Muzyka klubowa 00:58:13 

2017-07-16 00:59:00 rozrywka Oprawa muzyczna stacji 00:08:58 
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2017-07-16 01:07:58 pozostałe elementy programu Autopromocja 00:00:33 

2017-07-16 01:08:31 rozrywka Oprawa muzyczna stacji 00:06:09 

2017-07-16 01:14:40 edukacja Silva rerum 00:47:22 

2017-07-16 02:02:02 rozrywka Oprawa muzyczna stacji 00:07:53 

2017-07-16 02:09:55 edukacja 
Rody i Rodziny 

Mazowsza 
00:52:30 

2017-07-16 03:02:25 rozrywka Oprawa muzyczna stacji 00:09:10 

2017-07-16 03:11:35 edukacja Mnie się to podoba 01:32:18 

2017-07-16 04:43:43 rozrywka Oprawa muzyczna stacji 00:21:43 

2017-07-16 05:05:26 pozostałe elementy programu Autopromocja 00:00:33 

2017-07-16 05:05:59 rozrywka Oprawa muzyczna stacji 00:03:11 

2017-07-16 05:09:10 publicystyka Wybrane z tygodnia 00:50:50 

2017-07-16 06:00:00 informacja Wiadomości RDC 00:04:10 

2017-07-16 06:04:10 informacja Prognoza pogody 00:00:29 

2017-07-16 06:04:39 pozostałe elementy programu Autopromocja 00:00:22 

2017-07-16 06:05:01 edukacja Animalista 00:54:59 

2017-07-16 07:00:00 informacja Wiadomości RDC 00:04:03 

2017-07-16 07:04:03 informacja Prognoza pogody 00:00:25 

2017-07-16 07:04:28 pozostałe elementy programu Autopromocja 00:00:22 

2017-07-16 07:04:50 kultura / edukacja Niedzielny poranek 00:55:10 

2017-07-16 08:00:00 informacja Wiadomości RDC 00:04:30 

2017-07-16 08:04:30 informacja Prognoza pogody 00:00:28 

2017-07-16 08:04:58 pozostałe elementy programu Autopromocja 00:00:21 

2017-07-16 08:05:19 kultura / edukacja Niedzielny poranek 00:54:41 

2017-07-16 09:00:00 informacja Wiadomości RDC 00:04:10 

2017-07-16 09:04:10 informacja Prognoza pogody 00:00:28 

2017-07-16 09:04:38 pozostałe elementy programu 
Autopromocja (audycja 

sponsorowana) 
00:00:34 

2017-07-16 09:05:12 pozostałe elementy programu Autopromocja 00:00:28 

2017-07-16 09:05:40 kultura / edukacja Niedzielny poranek 00:54:20 

2017-07-16 10:00:00 informacja Wiadomości RDC 00:04:11 

2017-07-16 10:04:11 informacja Prognoza pogody 00:00:28 

2017-07-16 10:04:39 pozostałe elementy programu Autopromocja 00:00:22 

2017-07-16 10:05:01 kultura Łosiowisko 00:55:19 

2017-07-16 11:00:20 informacja Wiadomości RDC 00:04:20 

2017-07-16 11:04:40 informacja Prognoza pogody 00:00:27 

2017-07-16 11:05:07 pozostałe elementy programu 
Autopromocja (audycja 

sponsorowana) 
00:00:33 

2017-07-16 11:05:40 pozostałe elementy programu Autopromocja 00:00:28 

2017-07-16 11:06:08 kultura Łosiowisko 00:54:19 

2017-07-16 12:00:27 informacja Wiadomości RDC 00:04:21 

2017-07-16 12:04:48 informacja Prognoza pogody 00:00:27 
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2017-07-16 12:05:15 pozostałe elementy programu 
Autopromocja (audycja 

sponsorowana) 
00:00:33 

2017-07-16 12:05:48 pozostałe elementy programu Autopromocja 00:00:34 

2017-07-16 12:06:22 edukacja Nela i tajemnice świata 00:53:38 

2017-07-16 13:00:00 informacja Wiadomości RDC 00:04:15 

2017-07-16 13:04:15 informacja Prognoza pogody 00:00:25 

2017-07-16 13:04:40 pozostałe elementy programu 
Autopromocja (audycja 

sponsorowana) 
00:00:34 

2017-07-16 13:05:14 pozostałe elementy programu Autopromocja 00:00:18 

2017-07-16 13:05:32 edukacja Historie z szuflady 00:54:28 

2017-07-16 14:00:00 informacja Wiadomości RDC 00:04:22 

2017-07-16 14:04:22 informacja Prognoza pogody 00:00:25 

2017-07-16 14:04:47 kultura Strefa Kultury 00:55:13 

2017-07-16 15:00:00 informacja Wiadomości RDC 00:04:16 

2017-07-16 15:04:16 informacja Prognoza pogody 00:00:32 

2017-07-16 15:04:48 kultura Strefa Kultury 00:55:12 

2017-07-16 16:00:00 informacja Wiadomości RDC 00:04:06 

2017-07-16 16:04:06 informacja Prognoza pogody 00:00:32 

2017-07-16 16:04:38 pozostałe elementy programu Autopromocja 00:00:37 

2017-07-16 16:05:15 pozostałe elementy programu 
Autopromocja (audycja 

sponsorowana) 
00:00:32 

2017-07-16 16:05:47 kultura Strefa Kultury 00:54:13 

2017-07-16 17:00:00 informacja Wiadomości RDC 00:05:08 

2017-07-16 17:05:08 informacja Prognoza pogody 00:00:25 

2017-07-16 17:05:33 pozostałe elementy programu Autopromocja 00:00:27 

2017-07-16 17:06:00 publicystyka 
Co tam bzyka w 

polityce 
00:54:06 

2017-07-16 18:00:06 informacja Wiadomości RDC 00:04:54 

2017-07-16 18:05:00 informacja Prognoza pogody 00:00:20 

2017-07-16 18:05:20 kultura Wokół, WOK-u 00:54:45 

2017-07-16 19:00:05 informacja Wiadomości RDC 00:05:03 

2017-07-16 19:05:08 informacja Prognoza pogody 00:00:37 

2017-07-16 19:05:45 kultura Nie tylko o muzyce 00:54:15 

2017-07-16 20:00:00 informacja Wiadomości RDC 00:03:34 

2017-07-16 20:03:34 informacja Prognoza pogody 00:00:17 

2017-07-16 20:03:51 kultura 

Transmisja koncertu z 

Warszawskich Dni 

Mozartowskich 

01:15:52 

2017-07-16 21:19:43 kultura / edukacja Wieczór RDC 00:40:24 

2017-07-16 22:00:17 informacja Wiadomości RDC 00:04:58 

2017-07-16 22:05:15 informacja Prognoza pogody 00:00:31 

2017-07-16 22:05:46 pozostałe elementy programu Autopromocja 00:00:47 

2017-07-16 22:06:33 kultura / edukacja Wieczór RDC 00:53:27 
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2017-07-16 23:00:00 informacja Wiadomości RDC 00:04:23 

2017-07-16 23:04:23 informacja Prognoza pogody 00:00:19 

2017-07-16 23:04:42 kultura Czarna lista 00:55:18 

 

C. Opisowa ocena realizacji planów programowych na 

2017 rok 
 

W zakresie zgodności z planem nie stwierdzono żadnych odstępstw w 

istotny sposób zmieniających jakość programu, zarówno w zakresie 

założonych kategorii audycji, czasu ich nadawania, czasu trwania, formy i 

treści. 

 

Niektóre z audycji występują w ramówkach i w planach programowych 

pod inną nazwą, niż ta używana. Są to: Wakacyjny Poranek RDC w planie 

programowym występuje jako Poranek RDC, Magazyn Regionalny figuruje 

pod nazwą Lokalnie. Audycja Religie w planie programowym widnieje pod 

nazwą Wieczór RDC, a Horyzonty pod nazwą Popołudnie RDC. Piosenki i 

bajki dla dzieci zapisane są w planie programowym jako Słuchowisko, 

natomiast Latające Radio doktora Kruszewicza jako o Zwierzętach i 

Ludziach. Audycja  Nela i Tajemnice świata w planie programowym 

figuruje jako Nela mała Reporterka, a Parada Przebojów jako Lista 

Przebojów. 

Jedną z najważniejszych zmian w programie było nadanie transmisji z 

posiedzenia komisji weryfikacyjnej ds. stołecznej reprywatyzacji. Jako, że 

tematyka ta jest bardzo aktualna i dotyczy regionu, nadanie tej transmisji 

jest dużą zaletą w programie stacji. Jednak nadanie tej transmisji zakłóciło 

częstotliwości nadawania niektórych audycji, a mianowicie: Wiadomości, 

Wiadomości lokalnych, Wiadomości ekonomicznych, Polityki w samo 

południe, Drogowego pilota RDC, Pogody, Wiadomości kulturalnych i 

Markowego programu.   

W analizowanej próbie nie można znaleźć kilku zaplanowanych w planie 

programowym audycji: Debata/lokalnie, Instytut, Powieść w RDC, 
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Familijnie, 50/50. Debata/lokalnie zaplanowana jest raz w miesiącu, 

Instytut raz w tygodniu  tak samo jak Familijnie i 50/50.  Powieść w RDC 

została zaplanowana 4 razy w tygodniu.  

Nadano natomiast wiele audycji, które nie zostały uwzględnione w planie 

programowym. Są to: Transmisja z posiedzenia komisji weryfikacyjnej ds. 

stołecznej reprywatyzacji, Silva rerum, Kobiecy wieczór, Czas dla ciebie, Z 

archiwum RDC, Rynek opinii, Na tropie kultury, Etnofaza, Życie jak 

muzyka, Paweł Bobrowski zapraszam do tańca, Łosiowisko, Animalista, 

Południe z Animuszem, Bez limitu, Czarna lista, Noc Dj-ów, Stan chillu.  

Pojawiły się także audycje, które były niezgodne z czasem trwania, 

godziną emisji czy częstotliwością nadawania (ale już spoza transmisji z 

posiedzenia komisji). Inną częstotliwość nadawania miały audycje: 

Magazyn ekonomiczny, Odkrywamy Mazowsze, Wiadomości sportowe, a 

także Wybrane z tygodnia.  

Czas trwania został przedłużony głównie w Sztuce Dialogu (zaplanowano 

38 minut, nadano 54), natomiast został skrócony w: Nie tylko o muzyce 

Strefie piosenki Rozmowach z samym sobą, a także w Pastelowych 

piosenkach. We wszystkich przypadkach przedłużenia audycji, między 

czasem zaplanowanym a nadanym różnica wynosiła około godzinę.  

Pora emisji w badanym tygodniu nie była zgodna w trzech audycjach: 

Strefa piosenki, Rody i Rodziny Mazowsza i Parada Przebojów. Strefa 

piosenki została nadana o 23:05:17, a była zaplanowana między 17 a 

19:00. Rody i rodziny Mazowsza nadano o 15:05:35, a zaplanowano w 

godz. 23:00:00-01:00:00. Paradę przebojów nadano godzinę wcześniej.  

W planie programowym pojawiły się także audycje, co do których nie 

zostały podane szczegóły. Były to dwie transmisje z koncertów: XXIV 

Letniej Akademii Muzyki Dawnej, a także z Warszawskich Dni 

Mozartowskich. 

Audycje, które w 100% były zgodne z planem programowym to: Sztuka 

dialogu, Wieczór RDC, Skoro świt, Jest sprawa, Strefa kultury, Filharmonia 

RDC, Niedzielny Poranek, Cafe Paris - pasmo autorskie, Z książki wzięte, 

Klatt i jego dźwięki - pasmo muzyczne, Życie jak w Madrycie - pasmo 
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autorskie, Wokół WOKU - pasmo autorskie, Strefa kultury na ludowo, 

Polak potrafi, Radioczuły, Mnie się to podoba, Z  innej planety, Historie z 

szuflady, Ciotka książkula, Aktywna sobota, Magazyn sportowy, Rock 

Wiernika.  

Udział czasów audycji w poszczególnych kategoriach w większości 

przypadków odbiega od wielkości zaplanowanych. Szczególnie widoczna 

różnica jest w audycjach publicystycznych. W publicystyce i informacji 

udział zaplanowany jest mniejszy od udziału czasu rzeczywistego, 

natomiast w pozostałych kategoriach udział czasu rzeczywistego jest 

mniejszy od czasu zaplanowanego.   

 

Informacja 14,42% przy zaplanowanych 13% 

Publicystyka 25,88% przy zaplanowanych 13% 

Kultura 22,38% przy zaplanowanych 25% 

Edukacja 15,39% przy zaplanowanych 17% 

Sport 1,78% przy zaplanowanych 2% 

Rozrywka 18,86 przy zaplanowanych 26% 

Autopromocja wraz z ogłoszeniami nadawcy zajęły 0,93% czasu 

antenowego, zaplanowano 2%.  

Reklama 0,36%, a w planie programowym zostały zaplanowane 2%. 

 

Zakwalifikowanie pewnych audycji lub ich części do kategorii kultury lub 

edukacji oddaje ich charakter, choć ze względu na formę mogły być 

traktowane jako publicystyczne lub informacyjno-publicystyczne i jako 

takie umieszczone w planach. Rozbieżności z planami wykazane w badaniu 

nie wpływają jednak na jakość programu, w którym została zachowana 

równowaga pomiędzy funkcją informacyjną, edukacyjną i rozrywkową. 
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Ocena jakościowa audycji preferowanych 

 

 

Audycje służące kształtowaniu postaw tolerancji, 

przeciwdziałające dyskryminacji i wykluczeniu, m.in. ze względu 

na narodowość, wyznanie, płeć: 

 

Nazwa audycji Treść Czas 

trwania 

Poranek RDC W analizowanym tygodniu w 

Wakacyjnym Poranku RDC poruszono 

temat przemytu ludźmi i problemów z 

jakimi borykają się chorzy na padaczkę. 

Treści te dotyczyły przeciwdziałaniu 

wykluczeniu i dyskryminacji tych ludzi. 

Ze względu na to, audycja ta wypełniła 

misję audycji preferowanej w tej 

kategorii.  

00:17:25 

 

Wieczór RDC W analizowanym tygodniu w audycji 

poruszono temat raka piersi. 

Rozmawiano o kalendarzu dla The power 

of community i akcji na rzecz walki z 

rakiem piersi. Akcja ta ma na celu także 

to, aby kobiety zmagające się z tą 

chorobą nie czuły się wyalienowane i 

samotne. Treści te związane są z 

treściami tej kategorii, dlatego też 

audycja ta wypełniła misję audycji 

preferowanej.  

00:22:09 

Ciotka 

książkula 

W analizowanym tygodniu rozmawiano 

o:  książkach i tekstach piosenek Ewy 

00:00:00 
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Chotomskiej, a także o książce 

"Uśmiech". Tematy te Ne dotyczyły treści 

związanych z tematyką tej kategorii. 

Audycja ta nie wypełniła misji audycji 

preferowanej w tej kategorii.  

Jest sprawa W analizowanym tygodniu w audycji 

poruszono temat przemocy wobec osób 

starszych. Mówiono o tym, że ludzie 

starsi nie mogą być dyskryminowani i źle 

traktowani ze względu na swój wiek. Ze 

względu na taką tematykę, audycja ta 

wypełniła misję audycji preferowanej w 

tej kategorii.  

00:45:47 

 

 

 

Łącznie w tygodniu: 01:25:21 

Deklarowany czas w planie programowym: 02:12:00 

 

Czas rzeczywisty audycji preferowanych w tej kategorii jest o niecałą 

godzinę krótszy od czasu zadeklarowanego w planie programowym. 

Kategoria ta wypełnia swoją misję w 65%.  

 

Ocena jakościowa:  

 

- wszystkie audycje zaplanowane w tej kategorii w badanym tygodniu 

zostały nadane 

- jedna z nich nie zawierała treści służących kształtowaniu tolerancji czy 

przeciwdziałających społecznemu wykluczeniu 

- wszystkie z nich charakteryzują się szerokim wachlarzem tematycznym 

- audycja Jest sprawa porusza najwięcej tematów społecznych 
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- najwięcej tematów dotyczących tej kategorii nadano w Poranku RDC 

- w audycji Ciotka książkula poruszane są tematy luźniejsze, ze względu 

na to, że audycja ta skierowana jest głównie do młodzieży 

 

 

Audycje prezentujące rozwój oraz polityczne, społeczne i 

gospodarcze przemiany Polski po 1989 roku: 

 

Nazwa audycji Treść Czas 

trwania 

Magazyn 

ekonomiczny 

W analizowanym tygodniu w audycji 

poruszono następujące tematy:  

szczyt G20,  obecny stan polskiej 

gospodarki, projekt wniesienia 

opłaty paliwowej i sposób 

prowadzenia biznesu w Polsce na tle 

innych krajów. Tematyka ta 

związana jest z kategorią dotyczącą 

przemian i rozwoju Polski po 1989 

roku. Dlatego też audycja ta 

wypełniła misję audycji 

preferowanej w tej kategorii.  

00:44:11 

Instytut   

 

 

Przekreślona nazwa audycji oznacza, że nie pojawiła się ona w programie 

analizowanego tygodnia. 

 

Łącznie w tygodniu: 00:44:11 

Deklarowany czas: 01:14:00 
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Zadeklarowany czas jest o pół godziny większy od czasu rzeczywistego 

trwania treści w tej kategorii, głównie ze względu na nienadanie jednej 

audycji. Misja została zrealizowana w 60%.  

 

Ocena jakościowa: 

- nadano jedną z dwóch zaplanowanych audycji 

- Magazyn ekonomiczny w 100% dotyczy przemian gospodarczych i 

rozwoju Polski po 1989 roku. Tematy w nim poruszane dotyczą ekonomii i 

gospodarki kraju.  

- do audycji zapraszani są eksperci w tych dziedzinach, ale ich język jest 

bardzo zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy 

- zbyt mała liczba audycji w tej kategorii 

 

 

 

Audycje adresowane do młodzieży: 

 

Nazwa audycji  Treść Czas 

trwania 

Markowy program W analizowanym tygodniu mówiono 

m.in. o Wrocławiu w filmach, o Marii 

Koterbskiej, koncercie w 

szczecińskiej filharmonii, projekcie 

Arboretum w Mrągowie, o 

projektach Adama Darskiego z 

Johnym Porterem. Żaden tych 

tematów nie był skierowany 

młodzieży. Również bezpośrednio jej  

nie dotyczył. Audycja ta nie 

wypełniła więc misji audycji 

00:00:00 
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preferowanej w tej kategorii.   

Radioczuły Audycja o nowo wydawanych 

książkach, ale też o ważnych 

tytułach klasycznych, które możemy 

wypożyczyć w bibliotece. W 

analizowanym tygodniu rozmawiano 

o  książce o Wandzie Rutkiewicz, o 

tym skąd się wzięła Filozofia 

Biblioteki Domowej, a także 

wspomniano o śmierci Julii Hartwig. 

Motyw przewodni może wpisywać 

się w tę kategorię. Ze względu na to 

audycja wypełnia misję audycji 

preferowanej, ale bardziej audycja 

skierowana jest do odbiorcy 

dorosłego.   

00:15:36 

Niedzielny Poranek W analizowanym tygodniu 

rozmawiano m.in.  o Festiwalu 5 

smaków,  o przeglądzie kina 

japońskiego, o bezpieczeństwie 

dzieci w Internecie, o działalności 

Fundacji McDonalda, o edukacji 

równościowej i o Festiwalu "Lalka na 

scenie". Tematyka ta nie była 

bezpośrednio skierowana do 

młodzieży, chociaż niektóre tematy 

jej dotyczyły. Jednak w Niedzielnym 

Poranku pojawia się cykl Piosenki i 

bajki dla dzieci. I ze względu na ten 

cykl audycja wypełnia misję audycji 

preferowanej w tej kategorii.  

00:17:01 
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Ciotka książkula W analizowanym tygodniu w audycji 

rozmawiano o książkach i tekstach 

piosenek Ewy Chotomskiej, a także 

o książce "Uśmiech". Książka ta 

dedykowana jest głównie młodzieży. 

Podobnie jak utwory E. Chotomskiej. 

Ze względu na tematykę audycja ta 

wypełniła misję audycji 

preferowanej w tej kategorii. W 

100% skierowana jest do młodzieży.  

00:47:21 

 

Nela Mała 

Reporterka 

Audycja to podróżnicze opowieści z 

różnych zakątków globu. Mała 

autorka przenosi słuchaczy w 

odległe krainy. W analizowanym 

tygodniu opowiadała słuchaczom o 

przygodach na Kostaryce.  

Prowadzącą audycję jest mała 

dziewczynka. Ze względu na to, a 

także na treści audycja ta wypełnia 

misję audycji preferowanej w tej 

kategorii.  

00:34:59 

 

Aktywna sobota W analizowanym tygodniu 

rozmawiano o książce "Moda bez 

metryki", o Łukaszu Kubocie i 

Wimbledonie, o infrastrukturze 

Zelewu Zegrzyńskiego, o akcji 

"Biegiem na koniec świata i jeszcze 

dalej",  o Tai Chi. Tematyka ta nie 

była związana z młodzieżą, ani też 

nie była do niej skierowana. Z racji 

00:00:00 
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tego, audycja nie wypełniła misji 

audycji preferowanej w tej kategorii.  

Polak potrafi  W analizowanym tygodniu 

rozmawiano o:  renesansie muzyki 

warszawskiej ulicy, o wystawie z 

okazji 90-lecia powstania Aeroklubu 

Warszawskiego, miejscu Gocławia w 

kulturze, o Żoliborskim przewodniku 

literackim. Tematy te nie były 

skierowane do młodzieży. Dotyczyły 

bardziej osób dorosłych. Audycja nie 

wypełniła więc misji audycji 

preferowanej w tej kategorii.  

00:00:00 

Popołudnie RDC Audycja Horyzonty. W 

analizowanym tygodniu poruszono 

temat rekrutacji na ASP, a także 

problem próchnicy wśród dzieci. Ze 

względu na te tematy audycja 

wypełnia misję audycji preferowanej 

w tej kategorii, ale w mały stopniu.  

00:40:34 

 

 

Łącznie w tygodniu: 02:35:31 

Zadeklarowany czas: 03:40:00 

 

Zadeklarowany czas jest o ponad godzinę większy od rzeczywistego 

trwania audycji skierowanych do młodzieży. Cała kategoria prawie w 75% 

dotyczy młodzieży.   

 

Ocena jakościowa:  
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- nadano wszystkie z zaplanowanych audycji 

- trzy z ośmiu nie spełniło wymogów tej kategorii – treści nie były 

skierowane do dzieci i młodzieży 

- dwie z audycji w 100% wpisują się w tę kategorię: Nela Mała Reporterka 

i Ciotka Książkula 

- bardzo dużym plusem audycji Nela Mała Reporterka jest to, że 

prowadzącą jest mała dziewczynka 

- do audycji Ciotka Książkula zapraszani są goście, którzy w ciekawy i 

prosty sposób mówią na dany temat 

- w Niedzielnym Poranku nadawany jest cykl Piosenki i bajki dla dzieci, w 

którym zarówno tematyka jak i warstwa muzyczna są skierowane do 

najmłodszych słuchaczy.  

- pozostałe audycje nie są skierowane bezpośrednio do młodzieży, 

bardziej dla osób dorosłych, ale pojawia się w nich tematyka młodzieżowa 

- tematyka wszystkich audycji jest różnorodna, tematy się nie powtarzają.  

 

 

 

Audycje popularyzujące wiedzę o literaturze: 

 

Nazwa audycji Treść Czas 

trwania 

Radioczuły W analizowanym tygodniu w 

audycji rozmawiano o  książce 

„Wanda. Opowieść o sile życia i 

śmierci”, o tym skąd się wzięła 

Filozofia Biblioteki Domowej, a 

także wspomniano o śmierci 

00:40:36 
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polskiej poetki i eseistki Julii 

Hartwig. Ze względu na te 

tematy audycja ta w 100% 

wypełniła misję audycji 

preferowanej w tej kategorii.  

Wieczór RDC W analizowanym tygodniu w 

Wieczorze RDC omawiano 

książkę 25 polskich 

wynalazców i odkrywców, 

którzy zmienili świat. Jej 

autorem jest Andrzej 

Fedorowicz. Ze względu na ten 

temat audycja ta wypełniła 

misję audycji preferowanej w 

tej kategorii.  

00:41:31 

 

Pasmo muzyczne W analizowanym tygodniu w 

żadnym paśmie muzycznym 

nie było treści 

popularyzujących wiedzę o 

literaturze. Audycja nie 

wypełniła więc misji audycji 

preferowanej w tej kategorii.  

00:00:00 

 

 

Łącznie w tygodniu: 01:22:07 

Zadeklarowany czas: 01:40:00 

 

Czas rzeczywistego trwania treści popularyzujących wiedzę o literaturze 

polskiej jest bardzo zbliżony do czasu zadeklarowanego. Misja została 

wypełniona w 82%.  
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Ocena jakościowa:  

- wszystkie zaplanowane audycje w tej kategorii zostały nadane 

- dwie z trzech zawierały treści zgodne z tą kategorią 

- tylko pasmo muzyczne nie wypełniło swojej misji. W żadnej audycji, 

która jest do niego zaliczana nie pojawiła się tematyka literatury polskiej. 

- w audycjach głównie pojawiają się recenzje książek i rozmowy o 

nowościach wydawniczych 

- zaproszeni goście są ekspertami w dziedzinie literatury i kultury albo 

autorami książek.  

- jednak mała liczba audycji w tej kategorii 

 

Udramatyzowane formy radiowe: 

 

Nazwa audycji Treść Czas 

trwania 

Słuchowiska W analizowanym tygodniu 

Słuchowiskiem były 

Piosenki i bajki dla dzieci. 

Czytano w nich  fragment 

książki "2 serca anioła" 

Wojciecha Widłaka. 

Audycja ze względu na 

formę wypełniła misję 

audycji preferowanej w tej 

kategorii.  

00:17:01 

 

Odkrywamy Mazowsze W każdej audycji 

przedstawiana jest krótka 

00:26:05 
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historia miejsc związanych 

z regionem w postaci 

krótkiego reportażu. Ze 

względu na to, audycja 

wypełnia misję audycji 

preferowanej w tej 

kategorii.  

 

 

Łącznie w tygodniu: 00:43:06 

Zadeklarowany czas: 01:52:00 

 

Zadeklarowany czas jest o ponad godzinę większy od czasu rzeczywistego. 

W planie programowym nie został podany czas trwania Słuchowisk, ale już 

samo Odkrywamy Mazowsze zadeklarowano na 01:52:00. Kategoria 

wypełniła swoją misję tylko w 38%.  

 

Ocena jakościowa:  

- wszystkie, a więc dwie audycje zaplanowane zostały nadane 

- obu forma zgodna jest z kategorią 

- bardzo mała liczba audycji w tej kategorii 

- audycje skierowane zarówno do dzieci jak i dla starszych odbiorców 

- bardzo mała różnorodność udramatyzowanych form 

 

Ocena realizacji misji regionalnej 
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W analizowanym tygodniu najlepiej misję regionalną zrealizowały trzy 

audycje: Magazyn Regionalny, Jest sprawa, Rody i Rodziny Mazowsza.  

 

W Magazynie Regionalnym poruszane są rozmaite tematy, głównie te 

dotyczące mieszkańców regionu. Są oni informowani o najciekawszych 

wydarzeniach kulturalnych i wartych uwagi inicjatywach.  W analizowanym 

tygodniu poruszono m.in. temat    wystawy zwierzęcej i porzuconych 

zwierzętach w Siedlcach. Rozmawiano także o uszkodzonych rowerach 

miejskich w Radomiu, o medycynie na WTH w Radomiu i o kierunkach 

rozwoju Płocka. Audycja ta w 100% realizuje swoją misję regionalną, 

ponieważ dotyczy najważniejszych spraw lokalnej społeczności.  

 

Jest sprawa to program Elżbiety Uzdańskiej poruszając ważne tematy 

społeczne. W analizowanym tygodniu poruszono następujące tematy: 

wpływ kultury a zmiany lokalnej społeczności, budżet partycypacyjny w 

Warszawie, decyzje komisji weryfikacyjnej o reprywatyzacji w Warszawie. 

Przez tematykę audycja ta realizuje swoją misję regionalną.  

 

Rody i Rodziny Mazowsza to audycja o rodach i rodzinach 

pochodzących z Mazowsza. W analizowanym tygodniu przedstawiono losy 

rodziny Dembińskich z Przysuszy. Gośćmi audycji byli: Piotr Dembiński i 

Elżbieta Bojanowicz Dembińska. Audycja ta realizuje misję regionalną, 

ponieważ historie dotyczą tylko i wyłącznie rodzin i rodów z Mazowsza.  

 

Poszczególne kategorie:  

- Informacja 

Deklarowany czas trwania tematyki regionalnej w tygodniu: 13:32:17 

(8,06%) 
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Tygodniowy czas trwania tematyki regionalnej: 15:54:10  (9,47%) 

 

Ocena:  

W analizowanym tygodniu czas trwania treści dotyczących regionu był 

większy od czasu zadeklarowanego w planie programowym o ponad dwie 

godziny. W radiu regionalnym nadwyżka jest dobra. Oznacza to, że w 

Informacji radio wypełnia misję regionalną.  

 

-  Publicystyka 

Deklarowany czas trwania tematyki regionalnej w tygodniu: 11:21:12 

(6,76%) 

Tygodniowy czas trwania tematyki regionalnej: 11:06:20  (6,61%) 

 

W analizowanym tygodniu czas trwania treści dotyczących regionu był 

bardzo zbliżony do czasu zadeklarowanego w planie programowym. 

Najwięcej treści regionalnych pojawiło się w blokach audycji Poranek RDC 

czy Wieczór RDC. Połowa audycji zawierała treści regionalne. Misja 

regionalna w tej kategorii została wypełniona.  

 

- Kultura  

Deklarowany czas trwania tematyki regionalnej w tygodniu: 12:20:16 

(7,34%) 

Tygodniowy czas trwania tematyki regionalnej: 06:52:11   (4,09%) 

 

W analizowanym tygodniu czas trwania treści dotyczących regionu był 

prawie o połowę krótszy od czasu zadeklarowanego w planie 
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programowym. W pasmach muzycznych i autorskich nie pojawiły się treści 

regionalne. Tylko trzy audycje w pełni poświęcone są regionowi. W 

pozostałych audycjach udział treści regionalnych jest niewielki. Kategoria 

ta nie wypełniła w pełni misji regionalnej. 

 

- Edukacja 

Deklarowany czas trwania tematyki regionalnej w tygodniu: 10:48:25 

(6,43%) 

Tygodniowy czas trwania tematyki regionalnej: 05:40:05  (3,37%) 

 

W analizowanym tygodniu czas trwania treści dotyczących regionu był 

prawie o połowę krótszy od czasu zadeklarowanego w planie 

programowym. Audycje edukacyjne najczęściej dotyczyły tematyki 

ogólnej. W pojedynczych audycjach pojawiały się treści regionalne. Misja 

regionalna w tej kategorii nie została w pełni zrealizowana.  

 

 Sport 

Deklarowany czas trwania tematyki regionalnej w tygodniu: 02:01:58 

(1,21%) 

Tygodniowy czas trwania tematyki regionalnej: 00:42:49   (0,42%)  

 

Ocena:  

W analizowanym tygodniu czas trwania treści dotyczących regionu był 

prawie trzykrotnie krótszy od czasu zadeklarowanego w planie 

programowym. W każdej audycji pojawiły się treści regionalne, jednak ich 

czas był krótki. Kategoria ta nie wypełniła więc w pełni misji regionalnej. 
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Jakość audycji zawierających treści regionalne nie budzi zastrzeżeń, 

odniesienia do regionu przeprowadzane są kompetentnie. 

 

 


