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Zakres i metodologia badania 
 

Zakres 
 

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

okresie od 2 do 8 października 2017 roku, a więc tygodniową próbę 

programu. Celem badania było dokonanie oceny jakości oferty 

programowej oraz sposobu realizowania planów programowych na rok 

2017 uzgodnionych z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji. 

Ocenie jakościowej zostały poddane także wyemitowane w badanym 

okresie audycje informacyjne i publicystyczne, w szczególności realizacja 

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

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

zachowanie pluralizmu, bezstronności, wyważenia i niezależności. 

Badana próba obejmowała łącznie 168 godzin nagranego programu.  

 

Metoda 
 

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 1 do umowy 

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

 Strukturę gatunkową programu (Część A) 

Opis zawartości programu (Część B) 

 Opisową ocenę realizacji planów programowych (Część C) 

 Opisową ocenę jakości analizowanego programu (Część D). 

 

Ad. A 

Gatunkowa struktura programu obejmuje podział audycji na kategorie 

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

pomocy tabeli uwzględniającej udział godzinowy i procentowy tych 

kategorii w tygodniowym czasie nadawania (168 godzin programu). 

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

telesprzedaży. 

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

prezentacja udziału godzinowego i procentowego warstwy słownej i 

muzycznej. 

W wypadku analizy programu radia regionalnego w tabeli umieszczony 

został również zakres godzinowy i procentowy udział treści regionalnych w 

badanym tygodniowym czasie nadawania. 

Zobrazowaniu struktury gatunkowej służą w tej części wykresy: 

▪ Udziału procentowego kategorii audycji oraz reklamy, 

autopromocji i telesprzedaży oraz udziału premier w badanej 

tygodniowej próbie.  

▪ Udziału warstwy słownej, muzyki, reklamy i autopromocji. 

▪ Udziału treści regionalnych. 

▪ Wyniki zaprezentowane za pomocą tabeli i wykresów stanowiły 

jeden z elementów uwzględnionych w ocenie realizacji planów 

programowych (Część C).  

 

Ad. B 

Zawartość programu opisana jest w podziale na kategorie i 

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

audycji oznaczonych literami w rozporządzeniu KRRiT z 27 kwietnia 2011 

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

opisana jest poprzez metryczkę i krótką charakterystykę.  

 

Metryczka zawiera: 

▪ Tytuł/nazwa audycji; 

▪ Dni i godziny emisji poszczególnych wydań; 

▪ Średni czas trwania pojedynczego wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

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

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

▪ Informację o obecności lub braku audycji w planie programowym 

na 2017 r. (zgodność z projektowaną tematyką audycji, 

częstotliwością, czasem trwania i porą emisji); 

▪ Krótką charakterystyka audycji: opis zawartości i forma 

realizacji; 

▪ Łączny czas trwania treści dotyczących regionu 

 

Pod opisem każdej z głównych kategorii audycji umieszczona jest 

informacja o łącznym czasie jej trwania i udziale procentowym w badanej 

próbie tygodniowej. 

Dodatkowo, po opisach poszczególnych kategorii audycji znajduje się 

informacja o łącznym czasie trwania i udziale w badanej próbie 

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

Wybrane dwa dni programu (jeden dzień powszedni i jeden dzień 

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

po minucie”). 

Ze względu na zachowanie przejrzystości prezentacji, każdorazowe 

badanie jakościowe dokonywane na próbie audycji informacyjnych i 

publicystycznych przy użyciu narzędzia badawczego opisanego w 

następnym podrozdziale umieszczone zostało bezpośrednio pod metryczką 

badanej audycji. 

 

Ad. C 

Punkt C zawiera opisową ocenę realizacji planów programowych na 

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

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

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

ewentualnie udział poszczególnych warstw przekazu w próbce programu. 

Kategorie przypisane poszczególnym audycjom zawarte w planach 

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

publicystyki, kultury, edukacji rozrywki czy sportu. Nieścisłości pojawiać 

się mogą najczęściej w wypadku audycji informacyjno-publicystycznych, 

bloków programowych, cyklów audycji publicystycznych o tematyce 

kulturalnej lub edukacyjnej, a także różnie rozumianego pojęcia kategorii 

„rozrywka”.  

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

zaplanowane na cały rok wielkości udziału poszczególnych kategorii oraz 

ich składowych nie muszą znaleźć idealnego odzwierciedlenia w badanej 

próbie. Odpowiedzialne za odchylenia mogą być na przykład 

nierównomierności sezonowe ramówek programu. Czynniki te zostały 

uwzględnione w badaniu stopnia wykonania planu programowego. 

W analizie dokonane zostały zarówno oceny odchyleń od założonych 

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

planu uzgodnione pomiędzy KRRiT i nadawcą. 

Osobno sprawdzone zostało wykonanie powinności programowych 

nadawcy w zakresie obecności audycji preferowanych i tam gdzie ma to 

zastosowanie ocena wykonania planu w zakresie obecności treści 

regionalnych w poszczególnych kategoriach audycji. 

 

Ad. D 

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

mają charakter mierzalny a zatem całkowicie wolny od wady 

subiektywizmu. Większość czynników wpływających na jakość ma jednak 

charakter niewymierny, choć możliwy do oszacowania w ocenie 

jakościowej. Ta wieloczynnikowość oceny jakości programu powoduje 

potrzebę konstruowania narzędzi do jak najlepszego ujęcia i zdefiniowania 

podstawowych zmiennych wpływających na jakość programu i 

poszczególnych jego składowych. Zadanie to dotyczy przede wszystkim 

audycji informacyjnych i publicystycznych, które wprost, na mocy zapisów 

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

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

oceny jakości programu jest brak obiektywnego wzorca, mogącego 

stanowić punkt odniesienia w analizie porównawczej. Badania prowadzone 

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

zwykle charakter analiz porównawczych, w których wybrana próba z 

korpusu audycji jednego typu obejmowała kilku nadawców1. Analiza 

programów nadawcy publicznego sprowadzała się najczęściej do badań 

nad zmianą struktury gatunkowej programu2.  

Trudność w skonstruowaniu narzędzia kompleksowej i obiektywnej 

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

punktem odniesienia do analizy jakościowej programu powinien być jakiś 

modelowy zestaw cech składających się na idealny wzór z punktu widzenia 

cech założonych w zasadach pluralizmu, niezależności, bezstronności i 

wyważenia. Taki archetypiczny wzór, idealny model, optymalny fenotyp 

nie istnieje. Analiza jakości programu w zakresie wypełniania przezeń 

misji jest więc przybliżeniem, polegającym na wyodrębnianiu wskaźników, 

możliwych do intersubiektywnego ich wyznaczania lub mierzenia. 

Następnie na przypisaniu tych wskaźników jako jednostek 

operacjonalizujących do czynników (najlepiej uzyskanych w starannej 

analizie czynnikowej), które są zdefiniowane jako elementy zakładanego 

efektu jakości programu. Zleceniodawca wskazał na zestaw czynników do 

oceny jakości audycji informacyjnych i publicystycznych, umożliwiając 

jednocześnie uzupełnienie tych zestawów o własne propozycje. 

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

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

11.02.2016 r.)  
2 Zob. Tomasz Mielczarek, Misja czy komercja – Ewolucja programu Telewizji Polskiej S.A., 
Zeszyty Prasoznawcze, vol. 56, nr 4, Kraków 2013, Tomasz Mielczarek, Telewizja Polska SA w 
latach 1994-1996, Zeszyty Prasoznawcze, nr ¾, Kraków 1996, Maciej Mrozowski, Kultura w telewizji 
publicznej: dylematy misjonarza, Zeszyty Prasoznawcze,  nr 3/4, Kraków 1996. 
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oceny, jak i sformułował algorytm liczenia sumarycznej procentowej 

„miary obiektywizmu”. 

W rezultacie do analizy jakościowej audycji informacyjnych i 

publicystycznych użyte zostały następujące zestawy czynników (w 

tabelach uwzględnione zostały także dodatkowe wskaźniki zaproponowane 

przez wykonawcę). 

 

Audycje informacyjne: 

Pluralizm, bezstronność i wyważenie: 

 

Liczba przekazów w jednym wydaniu; 

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

umieszczono ważne informacje krajowe, czy też inne?); 

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

oraz opcję polityczną; 

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

Zrównoważony udział przedstawicieli partii politycznych; 

Zrównoważony podział czasu poświęcony poszczególnym przekazom; 

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

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

Neutralność czytającego wiadomości (brak emocjonalnego stosunku do czytanych 

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

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

poprzez okazywanie przychylności/życzliwości, afirmacji lub krytyki); 

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

Wyraźne oddzielenie informacji od komentarza oraz przytaczanie źródeł przekazywanych 

informacji;  

Inne niż ww. wskaźniki zaproponowane przez Wykonawcę: 

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

informacji, relacje korespondentów z terenu i z zagranicy) 

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

nadmiaru głosów z tła) 

Współczynnik przystępności językowej, liczony według polskiego odpowiednika indeksu 

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

Pluralizm, bezstronność i wyważenie: 

 

Liczba tematów w jednym wydaniu audycji; 

Różnorodność tematyczna audycji (polityka, sprawy społeczne, gospodarcze, 

ekonomiczne, krajowe, zagraniczne, etc.); 

Wyważenie tematów (zachowanie proporcji czasowych dla realizowanych tematów,  

w zależności od ich rangi); 

Właściwy dobór uczestników audycji – obecność ekspertów w danej dziedzinie, 

zachowanie pluralizmu w doborze przedstawicieli partii politycznych;  

Neutralny sposób przedstawienia uczestników audycji (bez faworyzowania/krytyki 

kogokolwiek); 

Zachowanie proporcji czasowych w zakresie wypowiedzi uczestników; 

Zachowanie przez prowadzącego roli moderatora dyskusji;  

Niewłaściwe zachowania prowadzącego – stawianie się w roli uczestnika dyskusji, 

emocjonalność wypowiedzi (używanie słów i zwrotów nacechowanych), przerywanie 

wypowiedzi innym uczestnikom;  

Inne niż ww. wskaźniki zaproponowane przez Wykonawcę: 

Poprawność językowa prowadzącego (używanie poprawnych form wypowiedzi, wyważony 

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

Kompetencje kompozycyjne (umiejętna kontrola tempa i potoczystości audycji, metody 

kontrolowania dynamiki dyskusji, panowanie nad proporcjami części składowych audycji, 

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

ten stanowi uzupełnienie punktu „g)” arkusza oceny 

Obraz audycji na stronie internetowej stacji. 

 

Współczynnik przystępności językowej zaproponowany jako jeden z 

dodatkowych wskaźników jakości audycji informacyjnych liczony jest 

według polskiego odpowiednika indeksu mglistości Roberta Gunninga – 

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

standardu jest prof. Walery Pisarek) liczony według wzoru: 

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

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

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

Przykładowo, poziom 6 tekstu oznacza przystępność na poziomie 

absolwenta szkoły podstawowej, poziom 12 wymaga wykształcenia na 

poziomie szkoły średniej. 

Wykonawcy analizy opracowali także całościowy współczynnik 

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

będącego sumą ważoną zakodowanych wskaźników mnożonych przez 

przypisane im wagi.  

 

WOI (A) = ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗 ∗  𝑆𝑆𝑗𝑗  
n
𝑗𝑗=1 (𝐴𝐴), gdzie WOI (A) – oznacza wskaźnik 

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

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

oceny. 

 

Operacjonalizacja wskaźników, system kodowania i sędziowie 
kompetentni 
 

Każdy z wymienionych w obu powyższych tabelach wskaźników 

podlegał dalszemu doprecyzowaniu umożliwiającemu uzyskiwanie 

spójności ocen różnych osób oceniających. Zdefiniowano w ten sposób 

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

skalach odpowiadających wyróżnionym wskaźnikom. Dodatkowo 

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

danego czynnika w ocenie całościowej jakości audycji. Poniższe tabele 

zawierają skrótowe instrukcje kodowania i rangi/wagi wskaźników dla 

audycji informacyjnych i publicystycznych. 

 

Kodowanie wskaźników jakości audycji informacyjnych 

 

Wskaźniki według kategorii Kodowanie 
Waga 

indeksu 
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a) Liczba przekazów w jednym 

wydaniu; 

2=średnio mniej niż 3 minuty na 

1  materiał newsowy w serwisie 

TV a 1 minuta w radiu; 

1=mniejsza liczba newsów; 

0=skrajnie mała liczba newsów 

1 

b) Ranga/waga nadana przekazom w 

serwisie (np. czy na pierwszych 

miejscach umieszczono ważne 

informacje krajowe, czy też inne?); 

2=pierwszy news na ważny i 

aktualny temat krajowy (nagłe 

dramatyczne zdarzenie, polityka, 

gospodarka) lub zagraniczny 

(dramatyczne zdarzenie), 

pierwsze cztery newsy (TV) lub 

dwa (PR) na temat 

najważniejszych kwestii danego 

dnia; 1=pierwszy news na ważny 

temat zagraniczny, pierwsze 

cztery newsy na temat 

najważniejszych kwestii danego 

dnia; 0=else 

2 

c) Zróżnicowany dobór tematów 

przekazów ze względu na: geografię 

(świat-kraj-region) oraz opcję 

polityczną; 

2=informacje zróżnicowane 

geograficznie i politycznie; 

1=zróżnicowanie geograficzne, 

wyraźna przewaga informacji na 

temat jednej opcji politycznej; 

0=else 

1,5 

d) Zachowanie proporcji w zakresie: 

tematów (światowych, krajowych i 

regionalnych); 

1=prawidłowe proporcje czasowe 

obecności tematów światowych, 

krajowych i regionalnych; 0=else 
1 

e) Zrównoważony udział przedstawicieli 

partii politycznych; 

2=zachowana równowaga udziału 

przedstawicieli strony rządzącej i 

opozycji; 1=przedstawiciele 

jednej ze stron w nieznacznej 

przewadze; 0=obecni 

przedstawiciele wyłącznie jednej 

partii politycznej 

1,5 

f) Zrównoważony podział czasu 

poświęcony poszczególnym 

przekazom; 

2=tematy zajmują czas według 

ważności; 1=nadmiernie 

rozszerzony jeden z newsów; 

0=kilka newsów nadmiernie 

1,5 
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rozszerzonych lub skróconych  

g) Obecność lub brak przekazów 

mieszczących się w kategorii 

„infotainment”;  

2=brak materiałów 

infotainmentowych; 1=jeden 

materiał o nieznacznym 

zabarwieniu infotainmentowym w 

wydaniu weekendowym; 

0=obecne materiały 

infotainmentowe 

1 

h) Obecność lub brak forszpanu 

(zapowiedzi) przed rozpoczęciem 

serwisu/dziennika; 

2=jasne zapowiedzi (zajawki) 

kilku najważniejszych tematów; 

1=obecne zapowiedzi ale 

niepoprawnie lub nieczytelnie 

sformułowane; 0=brak forszpanu 

0,5 

i) Neutralność czytającego wiadomości 

(brak emocjonalnego stosunku do 

czytanych przekazów, m.in. poprzez 

stosowanie jednolitej tonacji głosu, a 

w przypadku telewizji neutralność w 

zakresie gestu, mimiki twarzy, 

niefaworyzowanie żadnego z 

przekazów poprzez okazywanie 

przychylności/życzliwości, afirmacji 

lub krytyki); 

2=zrównoważona tonacja głosu i 

poziom emocji prowadzącego; 

1=neutralność w tonacji, 

emocjonalność gestów i mimiki 

lub odwrotnie; 0=nadmierna 

afirmacja lub negacja 

prezentowanych w materiale 

stanowisk 

2 

j) Brak neutralności czytającego (m.in. 

obecność słów i zwrotów 

nacechowanych); 

2=brak słownictwa 

nacechowanego; 1=pojedyncze 

słowa lub zwroty nacechowane w 

tekstach prowadzącego; 

0=nadmierna obecność słów 

nacechowanych 

2 



13 
 

k) Wyraźne oddzielenie informacji od 

komentarza oraz przytaczanie źródeł 

przekazywanych informacji;  

2=w pełni respektowane 

oddzielanie informacji od 

komentarza oraz poprawne 

przywoływanie wiarygodnych 

źródeł informacji; 1=oddzielanie 

informacji od komentarza ale 

błędy lub braki we wskazaniu 

źródła informacji albo 

niewiarygodne źródło informacji; 

0=uchybienie rażące jednemu 

lub obu zasadom rzetelnego 

dziennikarstwa 

2 

l) Zawartość informacji własnych 

(własne wywiady lub uzyskane 

wypowiedzi, własne źródła 

informacji, relacje korespondentów z 

terenu i z zagranicy) 

2=więcej niż jeden news w 

znacznej mierze oparty o własne 

wiarygodne źródła informacji 

(setki, wywiady, relacje 

korespondentów); 1=jeden news 

z przywołaniem własnego źródła 

informacji; 0=brak własnych 

źródeł informacji 

1,5 

m) Jakość techniczna audycji 

(słyszalność nagrań, równy poziom 

dźwięku, brak hałasu lub nadmiaru 

głosów z tła) 

2=doskonała jakość edytorska 

audycji (dźwięk, obraz, 

kadrowanie, montaż, obudowa 

graficzna); 1=wystarczająca 

jakość edytorska; 0=błędy 

techniczne 

1,5 

n) Współczynnik przystępności 

językowej, liczony według polskiego 

odpowiednika indeksu mglistości 

Roberta Gunninga – FOG-PL(A) 

2=wartość FOG od 7 do 12; 

1=wartość FOG od 13 do 15; 

0=wartość FOG powyżej 15 
1 

 

 

 

Kodowanie wskaźników jakości audycji publicystycznych 

 

Wskaźniki według kategorii Kodowanie Waga 
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indeksu 

a) Liczba tematów w jednym wydaniu 

audycji; 

2=optymalna liczba tematów w 

audycji lub aspektów jednego 

tematu; 1=poprawna liczba 

tematów z nadmiernie 

rozbudowanym jednym z nich; 

0=zbyt mała liczba tematów  

1 

b) Różnorodność tematyczna audycji 

(polityka, sprawy społeczne, 

gospodarcze, ekonomiczne, 

krajowe, zagraniczne, etc.); 

2=zróżnicowanie tematyczne; 

1=jeden temat dominujący z 

wieloma wyraźnie wyróżnionymi 

aspektami; 0=jeden temat 

omawiany jednoaspektowo  

1 

c) Wyważenie tematów (zachowanie 

proporcji czasowych dla 

realizowanych tematów, w 

zależności od ich rangi); 

2=proporcje czasu poświęconego 

na poszczególne tematy (aspekty) 

właściwie dobrane do ich rangi; 

1=nadmierny czas poświęcony 

jednemu z tematów (aspektów); 

0=proporcje czasu na 

poszczególne tematy (aspekty) 

zaburzone 

1,5 

d) Właściwy dobór uczestników 

audycji – obecność ekspertów w 

danej dziedzinie, zachowanie 

pluralizmu w doborze 

przedstawicieli partii politycznych;  

2=pluralizm w doborze 

uczestników audycji lub 

uzasadniona charakterem audycji 

obecność jednego przedstawiciela 

partii politycznych; 1=uczestnicy 

lub uczestnik audycji nie jest 

politykiem (ekspert); 

0=nieuzasadniony brak pluralizmu 

w doborze gości 

1,5 

e) Neutralny sposób przedstawienia 

uczestników audycji (bez 

faworyzowania/krytyki 

kogokolwiek); 

1=przedstawienie jednolite; 

0=przedstawianie z komentarzem 

lub złośliwością 

2 

f) Zachowanie proporcji czasowych w 

zakresie wypowiedzi uczestników; 

1=proporcje czasu wypowiedzi 

rozłożone równomiernie; 

0=wyraźna przewaga czasu 

trwania wypowiedzi jednej z 

2 
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obecnych stron 

g) Zachowanie przez prowadzącego 

roli moderatora dyskusji;  

2= pytania o fakty i o opinie, 

rzeczowe komentarze; 

1=zadawanie wyłącznie pytań o 

opinie; 0=nadmierna aktywność, 

niepotrzebne komentarze;  

2 

h) Niewłaściwe zachowania 

prowadzącego – stawianie się w 

roli uczestnika dyskusji, 

emocjonalność wypowiedzi 

(używanie słów i zwrotów 

nacechowanych), przerywanie 

wypowiedzi innym uczestnikom;  

2=zrównoważona tonacja głosu i 

poziom emocji prowadzącego, 

nieliczne słowa nacechowane; 

1=dostrzegalna w głosie 

życzliwość wobec któregoś z 

prezentowanych stanowisk; 

0=nieuzasadnione zróżnicowanie 

tonu i emocjonalności głosu 

prowadzącego, nadmierna 

afirmacja lub negacja 

prezentowanych w materiale 

stanowisk 

2 

i) Poprawność językowa 

prowadzącego (używanie 

poprawnych form wypowiedzi, 

wyważony styl języka, błędy, 

jąkanie się, powtórzenia, 

nieartykułowane dźwięki, 

niewyraźna mowa) 

2=bezbłędny język prowadzącego, 

poprawna wymowa i styl; 

1=nieliczne błędy językowe; 

0=błędy, jąkanie się, powtórzenia, 

nieartykułowane dźwięki, 

niewyraźna mowa 

1,5 

j) Kompetencje kompozycyjne 

(umiejętna kontrola tempa i 

potoczystości audycji, metody 

kontrolowania dynamiki dyskusji, 

panowanie nad proporcjami części 

składowych audycji, umieszczenie 

audycji w kontekście ramówki – 

zapowiedzi, blocking i stripping). 

Czynnik ten stanowi uzupełnienie 

punktu „g)” arkusza oceny 

2=opanowana kontrola tempa 

audycji, jej struktury, proporcji 

czasowych, odniesienia do innych 

elementów ramówki programu; 

1=nieliczne błędy w kontroli 

kompozycji audycji; 0=brak 

kompetencji kompozycyjnych, 

nieumiejętne prowadzenie audycji 

1,5 
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k) Obraz audycji na stronie 

internetowej stacji. 

2=wyczerpujące i szybko 

zamieszczone informacje o audycji 

na stronie internetowej nadawcy, 

czytelny dostęp do tych informacji 

i do zapisu samej audycji; 1= 

obecne informacje o audycji na 

stronie internetowej, ale niepełne i 

trudne do znalezienia; 0=brak 

informacji o audycji na stronie 

nadawcy 

1 

 

Rangi (wagi wskaźników) zostały nadane w efekcie badania 

fokusowego przeprowadzonego z udziałem grupy ekspertów z dziedziny 

medioznawstwa odpowiedzialnych za kontrolę jakości przeprowadzonego 

monitoringu. Uzyskane skalowania dwóch zestawów czynników oceny 

jakości (dla audycji informacyjnych i publicystycznych) dokonane przez 

ośmioro sędziów kompetentnych poddane zostały analizie zgodności. 

Zastosowana została metoda liczenia miary zgodności Alfa Krippendorfa. 

Uzyskany został satysfakcjonujący wynik pozwalający przyjąć nadanie wag 

czynnikom za uzgodnione. Wynik tego uzgodnienia zawiera się w trzeciej 

kolumnie powyższych tabel. 

Przeprowadzone zostało następnie badanie spójności ocen sędziów 

kompetentnych w odniesieniu do kilku wybranych audycji pilotażowych 

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

oceny w parach sędziów oceniających, poprzez zastosowanie triangulacji. 

Wszystkie te testy wykazały zasadniczą spójność kodowania a zatem 

zgodność sędziów kompetentnych także w tym zakresie. 

Algorytm obliczania „współczynnika obiektywizmu” WOI (A) wyrażany 

był procentowo, przy przyjęciu za 100% maksymalnych możliwych ocen 

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

interpretacyjnych, autorzy badania posłużyli się słowną interpretacją 

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

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

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

dla poszczególnych prowadzących audycje bądź czytających serwisy 

informacyjne, a następnie dla poszczególnych audycji osobno i 

sumarycznie dla obu głównych kategorii audycji. 

 

Badana próba 
 

Jednostką podlegającą analizie jakościowej była pojedyncza audycja, 

w wypadku audycji informacyjnych zwykle składająca się z szeregu 

newsów (wydzielonych informacji, w terminologii zleceniodawcy 

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

nie podlegały pojedyncze newsy (elementy składowe audycji 

informacyjnych) z osobna, zatem wnioski z analizy jakościowej w 

mniejszym stopniu dotyczą pracy autorów pojedynczych „przekazów” 

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

wydawców i redaktorów audycji i, w stopniu najwyższym, lektorów 

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

publicystycznych ocena jakościowa nie dotyczy zachowania gości, 

zaproszonych uczestników, skupia się natomiast na pracy gospodarzy 

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

Do zanalizowania jakościowego badanych prób tygodniowych 

programu wybrano następujące audycje informacyjne: Wiadomości RDC, 

Wiadomości ekonomiczne, Wiadomości lokalne, 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 
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zbadane następujące audycje publicystyczne: Magazyn regionalny, Co 

tam bzyka w polityce, Sztuka dialogu, Polityka w samo południe, 

Jest sprawa, Rynek opinii, Gość poranka RDC, I wszystko jasne, 

RDC lokalnie.  

 

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). 
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Stopnia samodzielności w przygotowywaniu serwisów informacyjnych 

(udział materiałów i relacji własnych). 

Szerokości źródeł informacji – liczby korespondentów w terenie, liczby 

korespondentów z kraju i z zagranicy, informacje z mediów 

społecznościowych. 

Bezstronności w prezentowanych opiniach (proporcje udziału 

ewentualnych stron politycznych, obecność lub brak pozawerbalnych 

sugestii obrazem lub dźwiękiem, obecność ocen wartościujących w 

tekstach offu). 

Zachowania podstawowych reguł dziennikarstwa informacyjnego 

(zasada oddzielania komentarza od informacji, poprawne przytaczanie 

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

Neutralności w czytaniu wiadomości (pod względem tonu, emocji, 

tempa). 

Poprawności językowej i poziomu przystępności przekazu. 

Oprawy graficznej i wizualnej (w wypadku programu telewizyjnego – 

infografiki, belki, animacje). 

Zdarzających się błędów konstrukcyjnych i technicznych. 

 

W wypadku audycji publicystycznych: 

 

Staranności kompozycyjnej prowadzącego lub prowadzących 

(zapowiedź i prezentacja uczestników, liczba przerwań i dopowiedzeń, 

kontrola tempa i proporcji tematów i pojedynczych wypowiedzi). 

Zrównoważonego podziału czasu audycji (pomiędzy uczestników, 

pomiędzy tematy i ich aspekty). 

Neutralności i bezstronności prowadzącego (w doborze tematów, 

doborze uczestników, w tonie wypowiedzi, obecności emocji). 

Poprawności warsztatowej (kompetentne zadawanie pytań, unikanie 

komentarza, pytanie o fakty i opinie). 

Poprawności językowej w zakresie wymowy, formy wypowiedzi, mowy 

ciała, intonacji). 
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Obecności zapisu audycji i jej obrazu na stronie internetowej nadawcy. 

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

programu w realizacji zadań ustawowych i planów programowych. 

 

A. Struktura gatunkowa programu 
 

Tabela 1. Udział godzinowy i procentowy poszczególnych kategorii 

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

nadawania.  

 

Kategorie 
audycji        

 Łączny 
czas 

Udział 
czasu 

audycji w  
programie 

(%) 

Czas 
trwania 

tematyki 
regionalnej 
(wyłącznie 
SŁOWO) 

Udział 
tematyki 

regionalnej 
(%) 

Czas 
trwania 
warstwy 
słownej 

Udział 
słowa 
(%) 

Czas 
trwania 
wastwy 

muzycznej 

Udział 
muzyki 

(%) 

Czas 
trwania 
premier 

Udział 
premier 

(%) 

Czas 
trwania 

powtórek 

Udział 
powtórek 

(%) 

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

INFORMACJA 25:12:15 15,00% 19:11:41 11,43% 24:13:30 15%     21:43:47 12,93% 03:28:28 2,07% 

PUBLICYSTYKA 17:00:10 10,12% 09:18:15 5,54% 17:00:10 10,12%     13:05:27 7,79% 03:54:43 2,33% 

KULTURA 39:55:42 23,77% 05:27:29 3,25% 18:32:32 11,04% 21:23:19 12,73% 38:00:19 22,62% 1:55:23 2,33% 

EDUKACJA 41:37:12 24,77% 06:41:07 3,98% 32:13:24 19,18% 09:50:21 5,86% 33:52:09 20,16% 7:45:03 4,61% 

SPORT 03:39:24 2,18% 00:18:12 0,18% 3:39:24 2,18%     03:39:24 2,18% 0:00:00 0,00% 

ROZRYWKA 35:48:32 21,31% 0:00:00 0,00% 06:30:06 3,87% 29:18:26 17,44% 25:51:55 15,40% 0:00:00 0,00% 

Ogłoszenia 
nadawcy 00:00:00 0,00%                     

Autopromocja  02:05:58 1,25%                     

Reklama 02:40:47 1,60%                     

Razem  168:00:00 100,00% 40:56:44 24,37% 103:07:57 61,39% 60:31:51 36,03% 136:13:01 81,08% 17:03:37 11,34% 

W tym:                         

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym 
odbiorców 01:27:20 0,87%                 

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

 
 

 

15,00% 

10,12% 

23,77% 24,77% 

2,18% 

21,31% 

0,00% 
1,25% 

Struktura gatunkowa 

INFORMACJA PUBLICYSTYKA

KULTURA EDUKACJA

SPORT ROZRYWKA

Ogłoszenia nadawcy Autopromocja

61,39% 

36,03 

2,58% 

Udział słowa, muzyki, reklamy i autopromocji 

Słowo Muzyka Reklam
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Wykres III. Udział procentowy treści regionalnych. 

 

  

24,37% 

2,85% 

72,78% 

Udział treści regionalnych 

Treści dotyczące regionu Reklama + autopromocja (w tym ogłoszenia nadawcy) 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 RDC 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

02.10.2017: 06:00:00, 07:00:00, 
08:00:00, 09:00:00, 10:00:00, 
11:00:00, 12:00:00, 13:00:00, 
14:00:00, 15:00:00, 16:00:00, 
17:00:00, 18:00:00, 19:00:00, 
20:00:00, 21:00:16, 22:00:00, 
23:00:00 
03.10.2017: 06:00:00, 07:00:00, 
08:00:00, 09:00:00, 10:00:00, 
11:00:00, 12:00:00, 13:00:00, 
14:00:00, 15:00:00, 16:00:00, 
17:00:00, 18:00:00, 19:00:00, 
20:00:00, 21:00:05, 22:00:00, 
23:00:00 
04.10.2017: 06:00:00, 07:00:00, 
08:00:00, 09:00:30, 10:00:00, 
11:00:00, 12:00:00, 13:00:00, 
14:00:00, 15:00:00, 16:00:00, 
17:00:00, 18:00:00, 19:00:00, 
20:00:58, 21:00:00, 22:00:00, 
23:00:00 
05.10.2017: 06:00:00 07:00:00, 
08:00:00, 09:00:54, 10:00:00, 
11:00:00, 12:00:00, 13:00:00, 
14:00:00, 15:00:16, 16:00:00, 
17:00:00, 18:00:00 19:00:00, 
21:00:00, 22:00:00, 23:00:00 
06.10.2017: 06:00:00, 07:00:00, 
08:00:00, 09:01:15 10:00:00, 
11:00:00, 12:00:00, 13:00:00, 
14:00:00, 15:00:00, 16:00:00, 
17:00:00, 19:00:00, 20:00:00,  
07.10.2017: 06:00:00, 07:00:00, 
08:00:00, 09:00:10, 10:00:00, 
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11:00:00, 12:00:00, 13:00:00, 
14:00:00, 15:00:00, 16:00:00, 
17:00:12, 18:00:00, 19:00:00, 
20:00:00, 21:00:00, 22:00:00, 
23:00:00 
08.10.2017: 06:00:59, 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, 18:00:10, 19:00:39, 
20:00:00, 22:00:17, 23:00:00 
 

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

00:04:02 
Warstwa słowna – 00:04:02 
 

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

08:09:02 
Warstwa słowna – 08:09:02 
 

Łączny czas trwania powtórek danej 
audycji w tygodniu; 

00:00:00 

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

Audycja obecna w planie 
programowym, zgodna z projektowaną 
tematyką, częstotliwością i porą emisji. 
Czas trwania niezgodny z planem. 
Średni czas trwania audycji w planie 
programowym, to 2 minuty.  

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Bieżące informację, wydarzenia oraz 
aktualności z regionu oraz z kraju i 
świata. Informacje przygotowywane 
przez reporterów radiowych radia RDC. 
Tematyka społeczna, polityczna, 
kulturalna istotna dla mieszkańców 
regionu przygotowana w formie krótkich 
relacji i wypowiedzi. Przeważająca 
liczba informacji własnych 
przygotowanych przez redakcyjnych 
reporterów. / Serwis informacyjny   

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 
 

06:26:09 
 

 

 

                  Pluralizm, bezstronność i wyważenie: 

   

Wiadomości RDC  

Poniedziałek, 2 października 2017 
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Godzina 06:00:00 
Prowadzący Marta Hernik Filip Gąsior 

Forszpan 

Rocznica powstania warszawskiego; skutki 
referendum w Katalonii, mecz Legii z Lechem (w 
serwisie sportowym) 

Tematy newsów 

73 rocznica upadku Powstania Warszawskiego  
(relacja, wypowiedź Komendanta Głównego AK); atak 
terrorystyczny w Marsylii (relacja); skutki referendum 
w Katalonii (relacja); laureaci Nagrody Nobla 
(relacja); święto Polonii w USA (relacja, 
korespondencja Marek Wałkuski) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów niewłaściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachwiana, braki we wskazaniu źródła informacji 
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 Marta Hernik Filip Kąsior 

Forszpan 

Rocznica powstania warszawskiego; protest przed 
Sądem Najwyższym; mecz Legii z Lechem (w serwisie 
sportowym) 

Tematy newsów 

73 rocznica upadku Powstania Warszawskiego  
(korespondencja Filip Skiba); protest przed Sądem 
Najwyższym (relacja, wypowiedzi protestujących); 
nowe zasady nocnej opieki medycznej na Mazowszu 
(relacja, wypowiedź rzecznika NFZ); reforma 
szkolnictwa wyższego (relacja Katarzyna Ingram, 
wypowiedź Ministra Edukacji, wypowiedź rektora UW) 

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

 

Godzina 08:00:00 
Prowadzący Marta Hernik Filip Gąsior 

Forszpan 

Rozbicie przez CBŚP Gangu „Suchego”; atak 
terrorystyczny w Marsylii; skutki referendum w 
Katalonii ; mecz Legii z Lechem (w serwisie 
sportowym) 

Tematy newsów 

Rozbicie przez CBŚP „Grupy Suchego” (relacja 
Mariusz Pieśniewski); nowe zasady nocnej opieki 
medycznej na Mazowszu (relacja); atak 
terrorystyczny w Marsylii (relacja); skutki referendum 
w Katalonii (relacja); 73 rocznica upadku Powstania 
Warszawskiego  (relacja, wypowiedź Komendanta 
Głównego AK); akcja „bohater on” (relacja, 
wypowiedź Anny Szczepańskiej)  

a) Liczba newsów 6, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachwiana, nadmiernie rozszerzony jeden z newsów 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachwiana, braki we wskazaniu źródła informacji 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
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n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 91,03% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 09:00:00 
Prowadzący Marta Hernik Filip Gąsior 

Forszpan 

Rozbicie przez CBŚP Gangu „Suchego”; protest 
młodych lekarzy w  Warszawie; wcześniejsze 
emerytury; 

Tematy newsów 

Rozbicie przez CBŚP „Grupy Suchego” (relacja); 
protest młodych lekarzy w Warszawie (relacja Cyryl 
Skiba); nowe zasady nocnej opieki medycznej na 
Mazowszu (relacja);  ogłoszenie laureatów Nagrody 
Nobla (relacja, wypowiedź Przemysława Gołyńskiego) 

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

 

Godzina 10:00:00 
Prowadzący Marta Hernik Filip Gąsior 

Forszpan 
protest młodych lekarzy w  Warszawie; Rozbicie przez 
CBŚP Gangu „Suchego”; Nagroda NIKE i Koryfeusz  
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Tematy newsów 

 
protest młodych lekarzy w Warszawie (relacja, 
wypowiedź Katarzyna Pikulska); Rozbicie przez CBŚP 
„Grupy Suchego” (relacja);  straty Budżetu Państwa 
(relacja, wypowiedź Janusza Szewczaka); 
bojkotowanie 3 siły w parlamencie niemieckim 
(relacja); 73 rocznica upadku Powstania 
Warszawskiego (relacja Karola Darmorosa);  

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

c) Zróżnicowanie 
Ukierunkowane politycznie zachwiana równowaga 
wypowiadających się stron 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 96,15% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 11:00:00 
Prowadzący Marta Hernik Filip Gąsior 

Forszpan 
Rozbicie przez CBŚP Gangu „Suchego”; strzelanina w 
Las Vegas, porażka Warszawskiej Legii   

Tematy newsów 

Rozbicie przez CBŚP „Grupy Suchego” (relacja); 
protest głodowy rezydentów (relacja), strzelanina w 
Las Vegas na festiwalu muzyki country (relacja); 
Polscy Komandosi będą szkolić Chorwatów (relacja, 
wypowiedź Antoniego Macierewicza); porażka 
Warszawskiej Legii   

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachwiana, nadmiernie rozszerzony jeden z newsów 
g) Infotainment Brak 
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h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Brak wskazania własnych źródeł informacji 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 91,03% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 12:00:00 
Prowadzący Natalia Rozbicka 

Forszpan 
Protest rezydentów; ogłoszenie laureatów Nagrody 
Nobla; strzelanina w Las Vegas 

Tematy newsów 

Protest lekarzy rezydentów (relacja, wypowiedź 
Krzysztofa Bukla); ogłoszenie laureatów Nagrody 
Nobla (relacja); restrukturyzacja szpitala w Radomiu 
(relacja; strzelanina w Las Vegas (wypowiedź szefa 
policji w Las Vegas); zajęcia z gwary kurpiowskiej w 
Ostrołęce (relacja)  

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

 

Godzina 13:00:00 
Prowadzący Natalia Rozbicka 
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Forszpan 

Rozbicie przez CBŚP Gangu „Suchego”; rozpylenie 
gazu pieprzowego w szkole, Rocznica powstania 
warszawskiego;  Szef Resortu Zdrowia odpowiada na 
żądania protestujących lekarzy 

Tematy newsów 

Rozbicie przez CBŚP Gangu „Suchego” (wypowiedź 
Iwony Jurkiewicz); rozpylenie gazu pieprzowego w 
szkole (wypowiedź rzecznika prasowego straży 
pożarnej); protest lekarzy rezydentów; kibice 
zaatakowali piłkarzy Legii Warszawa (relacja); 
strzelanina w Las Vegas; akcja „wakacje dla 
bohatera” (wypowiedź organizatora akcji)   

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachwiana, braki we wskazaniu źródła wypowiedzi 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 94,87% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 14:00:00 
Prowadzący Natalia Rozbicka 

Forszpan 

Izraelczycy nie będą finansować lotniska w Radomiu; 
protest lekarzy rezydentów; ogłoszenie laureatów 
Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii 

Tematy newsów 

Izraelczycy nie będą finansować lotniska w Radomiu 
(wypowiedź prezydenta Radomia); protest lekarzy 
rezydentów (wypowiedzi rezydentów); ogłoszenie 
laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny i 
fizjologii (relacja Przemysława Gołyńskiego); 
powstanie Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce 
(wypowiedź Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego); powrót do koszykarskiej ekstraklasy 
Legii Warszawa 

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

 

Godzina 15:00:00 
Prowadzący Natalia Rozbicka 

Forszpan 

rozpylenie gazu pieprzowego w szkole w Zabidzu 
Kościelnym; rocznica powstania warszawskiego; 
protest przed Sądem Najwyższym; działanie nocnej 
pomocy w Siedlcach  

Tematy newsów 

rozpylenie gazu pieprzowego w szkole (wypowiedź 
rzecznika prasowego straży pożarnej); 73 rocznica 
upadku Powstania Warszawskiego (wypowiedź 
uczestniczki powstania); wyższe kary za niestawienie 
się na wezwanie Komisji Weryfikacyjnej (relacja); 
strzelanina w Las Vegas (korespondencja Jan  
Pachlowski); działanie nocnej pomocy w Siedlcach ( 
wypowiedź zastępy dyrektora szpitala ds. lecznictwa) 

a) Liczba newsów 5 optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachwiana, braki we wskazaniu źródła wypowiedzi 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 



32 
 

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

 

Godzina 16:00:00 
Prowadzący Natalia Rozbicka 

Forszpan 

Korek po wypadku w Warszawie; strajk młodych 
lekarzy; kamień węgielny w Muzeum Żołnierzy 
Wyklętych; doniesienia z Ostrołęki 

Tematy newsów 

Korek po wypadku w Warszawie (relacja); strajk 
młodych lekarzy rezydentów (wypowiedź 
przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Lekarzy); podejrzenie nieprawidłowości 
w areszcie śledczym Warszawa Grochów; Badanie 
przyczyn agresji podczas referendum w Katalonii 
(korespondencja Ewa Wysocka); SGGW dołączyła do 
grona blogerów 

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

 

Godzina 17:00:00 
Prowadzący Natalia Rozbicka 

Forszpan 

Korek po wypadku w Warszawie; walka mieszkańców 
ze składowiskiem w Kotuniu; rozpoczęcie roku 
akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim 
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Tematy newsów 

Korek po wypadku w Warszawie (relacja); walka 
mieszkańców ze składowiskiem w Kotuniu (relacja, 
wypowiedź Przewodniczącego Komitetu 
Obywatelskiego); wcześniejsze emerytury 
(wypowiedź Mateusza Morawieckiego); strzelanina w 
Las Vegas (relacja); kara UE nałożona na Litwę 
(korespondencja Beata Płomecka) rozpoczęcie roku 
akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim  

a) Liczba newsów 6, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachwiana, braki we wskazaniu źródła wypowiedzi 
l) Własne źródła Własne i agencyjne  
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 91,03% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 18:00:00 
Prowadzący Olaf Ważyński  

Forszpan 

Rocznica powstania warszawskiego; budowa domu 
dla bezdomnych w Ostrołęce; głosowanie za 
obniżeniem wieku emerytalnego 

Tematy newsów 

73 rocznica upadku Powstania Warszawskiego  
(relacja Karol Darmoros, wypowiedź Egeniusza 
Tyrańskiego); budowa domu dla bezdomnych w 
Ostrołęce (wypowiedź wiceprezydenta Ostrołęki); 
krytyka służby więziennej na Warszawskim 
Mokotowie (wypowiedź Marcina Mazura); propozycja 
uchylenie immunitetu Małgorzaty Zwiercan przez 
prokuraturę 

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

 

Godzina 19:00:00 
Prowadzący Olaf Ważyński 

Forszpan 

Prezydent Warszawy znała kulisy dotyczące 
reprywatyzacji stolicy; Dżihadyści przyznają się do 
zamachu w Las Vegas; powstanie Muzeum Żołnierzy 
Wyklętych w Ostrołęce 

Tematy newsów 

Prezydent Warszawy znała kulisy dotyczące 
reprywatyzacji stolicy (wypowiedź Pawła Rabieja); 
Dżihadyści przyznają się do zamachu w Las Vegas 
(korespondencja Wojciech Cegielski); powstanie 
Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (wypowiedź 
Ministra Kultury i żołnierza AK; kibice zaatakowali po 
meczu piłkarzy Legii Warszawa  

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

 

Godzina 20:00:00 
Prowadzący Olaf Ważyński 

Forszpan 

walka mieszkańców ze składowiskiem w Kotuniu; 
otwarcie sieci szpitali oferujących opiekę nocną i 
świąteczną; przegrana koszykarzy Legii Warszawa 

Tematy newsów 

walka mieszkańców ze składowiskiem w Kotuniu 
(wypowiedzi mieszkańców); otwarcie sieci szpitali 
oferujących opiekę nocną i świąteczną (wypowiedź 
prezesa NFZ); katalońskie hotele odmawiają 
noclegów policjantów z innych regionów Hiszpanii 
(korespondencja Ewa Wysocka);  

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

 

Godzina 21:00:00 
Prowadzący Olaf Ważyński 

Forszpan 

73 rocznica upadku Powstania Warszawskiego;  
przedłużenie kontroli w zakładach drobiarskich; 
zwycięstwo koszykarzy z Radomia 

Tematy newsów 

73 rocznica upadku Powstania Warszawskiego  
(wypowiedź burmistrza Mokotowa); przedłużenie 
kontroli w zakładach drobiarskich; projekt nowelizacji 
ustawy o związkach zawodowych; wprowadzenie w 
Indiach smartfonu odstraszającego komary; 
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a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachwiana, brak wskazania źródeł informacji 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 88,46% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 22:00:00 
Prowadzący Olaf Ważyński 

Forszpan 

Rozpylenie gazu pieprzowego w szkole w Zawidzu 
Kościelnym; Izraelczycy nie będą inwestować w 
lotnisko w Radomiu; wyrok dla przywódcy gangu, 
który napadł na Polaków w Rimini 

Tematy newsów 

Rozpylenie gazu pieprzowego w szkole w Zawidzu 
Kościelnym ( wypowiedź rzecznika straży pożarnej); 
Izraelczycy nie będą inwestować w lotnisko w 
Radomiu (wypowiedź prezydenta Radomia); 
Czarnogóra gotowa do wysłania żołnierzy do Polski; 
wyrok dla przywódcy gangu, który napadł na Polaków 
w Rimini (korespondencja Piotr Kowalczuk) 

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

 

Godzina 23:00:00 
Prowadzący Olaf Ważyński 

Forszpan 

Rocznica powstania warszawskiego; nowe przepisy o 
obniżeniu emerytur byłym funkcjonariuszom PRL-
owskich służb; nie żyje Tom Petty 

Tematy newsów 

 73 rocznica upadku Powstania Warszawskiego  
(wypowiedź Marcina Wojdata); nowe przepisy o 
obniżeniu emerytur byłym funkcjonariuszom PRL-
owskich służb (wypowiedź Pani Premier);  
wystąpienie Warszawy na targach inwestycyjnych w 
Monachium ( wypowiedź Michała Olszewskiego); 
porażka Legii Warszawa w koszykarskiej ekstraklasie; 
nie żyje Tom Petty  

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

Czwartek, 5 października 2017 

 

Godzina 06:00:00 
Prowadzący Natalia Rozbicka, Filip Gąsior 
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Forszpan 

Komisja weryfikacyjna zajmie się reprywatyzacją 
działek w Warszawie; Engel mówi o szansach 
reprezentacji Polski na mistrzostwach w Rosji;  

Tematy newsów 

Komisja weryfikacyjna zajmie się reprywatyzacją 
działek w Warszawie; w Archikatedrze Warszawskiej 
odbyło się nabożeństwo za uchodźców (wypowiedź 
uczestników nabożeństwa); Muzeum Historii Żydów 
Polskich w Warszawie odwiedzili milionowi goście 

a) Liczba newsów 3, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachwiana, braki we wskazaniu źródła informacji 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Niepoprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 82,05% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 07:00:00 
Prowadzący Natalia Rozbicka, Filip Gąsior 

Forszpan 

Komisja weryfikacyjna zajmie się reprywatyzacją 
działek w Warszawie; debata Parlamentu 
Europejskiego na temat sytuacji w Katalonii; 
szkolenia wolontariuszy do Szlachetnej Paczki; mecz 
Polski z Armenią 

Tematy newsów 

Komisja weryfikacyjna zajmie się reprywatyzacją 
działek w Warszawie (wypowiedź Sebastiana Kalety, 
Jolanty Turkowskiej, sędziego Sebastiana 
Marciniaka); debata Parlamentu Europejskiego na 
temat sytuacji w Katalonii; szkolenia wolontariuszy do 
Szlachetnej Paczki; eksponaty sztuki biedermeieru w 
Muzeum Narodowym w Warszawie 

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

 

Godzina 08:00:00 
Prowadzący Natalia Rozbicka, Filip Gąsior 

Forszpan 

Protest lekarzy rezydentów w Warszawie; akt 
oskarżenia w sprawie ustawionych przetargów dla 
szpitali na Mazowszu; szanse reprezentacji Polski na 
mistrzostwach w Rosji; 

Tematy newsów 

Protest lekarzy rezydentów w Warszawie (wypowiedzi 
wiceprzewodniczącego porozumienia lekarzy 
rezydentów, ministra zdrowia); akt oskarżenia w 
sprawie ustawionych przetargów dla szpitali na 
Mazowszu (wypowiedź rzecznika prokuratury); 
komisja weryfikacyjna zajmie się reprywatyzacją 
działek w Warszawie (wypowiedzi rzecznika 
prasowego NSA, członka komisji weryfikacyjnej); 
pogrzeb Wiesława Michnikowskiego  

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

 

Godzina 09:00:00 
Prowadzący Natalia Rozbicka, Filip Gąsior 

Forszpan 

Śmiertelny wypadek na skrzyżowaniu w Warszawie; 
komisja weryfikacyjna zajmie się reprywatyzacją 
działek w Warszawie; zaniżone wartości szkód prze 
ubezpieczycieli OC   

Tematy newsów 

Śmiertelny wypadek na skrzyżowaniu w Warszawie 
(wypowiedź Agnieszki włodarskiej); weryfikacja 
podań o pobiciu piłkarzy Legii Warszawa (wypowiedź 
rzecznika stołecznej policji); komisja weryfikacyjna 
zajmie się reprywatyzacją działek w Warszawie 
(wypowiedzi byłego wiceprezydenta Warszawy, 
członka komisji weryfikacyjnej); rozpoczęły się 
szkolenia wolontariuszy Szlachetnej Paczki 
(wypowiedź wolontariuszki); życie zwierząt z ciepłych 
krajów w Warszawskim zoo   

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

 

Godzina 10:00:00 
Prowadzący Natalia Rozbicka, Filip Gąsior 

Forszpan 

protest młodych lekarzy w  Warszawie; rozprawa 
komisji weryfikacyjnej w sprawie prywatyzacji działek 
w Warszawie; polskie szanse na nagrodę nobla w 
dziedzinie literatury 
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Tematy newsów 

Wypadek na S8 w Warszawie; protest młodych 
lekarzy w  Warszawie (wypowiedź protestującego 
lekarza); rozprawa komisji weryfikacyjnej w sprawie 
prywatyzacji działek w Warszawie (relacja Jolanta 
Turkowska, wypowiedzi sędziego, przewodniczącego 
komisji); propozycja darmowej komunikacji miejskiej 
w Ostrołęce; niefortunne wystąpienie Theresy May 
  

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 Zachowiana 
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 11:00:00 
Prowadzący Natalia Rozbicka, Filip Gąsior 

Forszpan 

rozprawa komisji weryfikacyjnej w sprawie 
reprywatyzacji działek w Warszawie; prognozy silnych 
wiatrów na Mazowszu; mecz Polski z Armenią   

Tematy newsów 

rozprawa komisji weryfikacyjnej w sprawie 
prywatyzacji działek w Warszawie (wypowiedź Pawła 
Lisieckiego); protest lekarzy rezydentów (wypowiedź 
protestującego); prognozy silnych wiatrów na 
Mazowszu; eksponaty sztuki biedermeieru w Muzeum 
Narodowym w Warszawie ( wypowiedźkuratorki 
wystawy- Anny Kozak); mecz Polska – Armenia ( 
wypowiedzi kibiców) 

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

Godzina 12:00:00 
Prowadzący Marta Hernik 

Forszpan 

Przesłuchanie byłego wiceprezydenta Warszawy przez 
komisję weryfikacyjną; ostrzeżenie przed silnym 
wiatrem; remont na oddziale noworodków i 
położnictwa w Płockim szpitalu 

Tematy newsów 

Przesłuchanie byłego wiceprezydenta Warszawy przez 
komisję weryfikacyjną; ostrzeżenie przed silnym 
wiatrem; remont na oddziale noworodków i 
położnictwa w płockim szpitalu ( wypowiedź dyrektora 
szpitala); „O Radomiu dla Radomian” konkurs 
Nagrody literackiej miasta Radomia (wypowiedź 
zastępcy dyrektora miejskiej biblioteki publicznej);  

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

Godzina 13:00:00 
Prowadzący Marta Hernik 

Forszpan 
rozprawa komisji weryfikacyjnej w sprawie 
prywatyzacji działek w Warszawie; wadliwy system 
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wspomagania dowodzenia w siedleckiej dyspozytorni; 
spadek bezrobocia w Polsce 

Tematy newsów 

rozprawa komisji weryfikacyjnej w sprawie 
prywatyzacji działek w Warszawie (wypowiedź 
wiceprezydenta Warszawy); wadliwy system 
wspomagania dowodzenia w siedleckiej dyspozytorni 
(wypowiedź dyrektora dyspozytorni); mecz Polska – 
Armenia (wypowiedź Jakuba Błaszczykowskiego);  

a) Liczba newsów 3, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 94,87% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 14:00:00 
Prowadzący Marat Hernik 

Forszpan 

Ogłoszenie laureata literackiej nagrody Nobla; 
rozprawa komisji weryfikacyjnej w sprawie 
prywatyzacji działek w Warszawie; dofinansowanie na 
domowe piece w Płocku 

Tematy newsów 

Ogłoszenie laureata literackiej nagrody Nobla 
(wypowiedź sekretarz komisji nagrody Nobla); 
rozprawa komisji weryfikacyjnej w sprawie 
prywatyzacji działek w Warszawie (wypowiedź 
przewodniczącego komisji); dofinansowanie na 
domowe piece w Płocku; sukces warszawskiej kliniki 
„Budzik” (wypowiedź kierownik kliniki)  

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

k) Rzetelność Zachwiana, braki we wskazaniu źródła wypowiedzi 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 89,74% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 15:00:00 
Prowadzący Marat Hernik 

Forszpan 

Rozprawa komisji weryfikacyjnej w sprawie 
prywatyzacji działek w Warszawie; przesłuchanie 
nastolatka, który rozpylił gaz pieprzowy w szkole pod 
Siedlcem; mecz Polska – Armenia 

Tematy newsów 

Rozprawa komisji weryfikacyjnej w sprawie 
prywatyzacji działek w Warszawie (relacja Pawła 
Lisieckiego); przesłuchanie nastolatka, który rozpylił 
gaz pieprzowy w szkole pod Sierbcem (wypowiedź 
prokuratora rejonowego w Sierbcu); zgłaszanie ofert 
przez kliniki do leczenia niepłodności (wypowiedź 
rzecznika ratusza); mecz Polska – Armenia 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 94,87% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 16:00:00 
Prowadzący Marat Hernik 

Forszpan 

Nie ma sporu kompetencyjnego z komisją 
weryfikacyjną i Prezydent Stolicy; rekordowo niskie 
bezrobocie; Ogłoszenie laureata literackiej nagrody 
Nobla 

Tematy newsów 

Nie ma sporu kompetencyjnego z komisją 
weryfikacyjną i prezydent stolicy (wypowiedź 
przewodniczącego komisji); rekordowo niskie 
bezrobocie (wypowiedź głównej ekonomistki Banku 
Pocztowego); w Paryżu znaleziono ładunek 
wybuchowy; pożegnanie Wiesława Michnikowskiego 
(wypowiedź Olgierta Łukasiewicza);  

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

 

Godzina 17:00:00 
Prowadzący Marta Hernik 

Forszpan 

Ostrzeżenie przed wichurą na Mazowszu; 
Nastolatek podejrzany o rozpylenie gazu w szkole; 
Mecz Polska – Armenia w Rywaniu  
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Tematy newsów 

Ostrzeżenie przed wichurą na Mazowszu(relacja 
Dawid Grygorcewicz, wypowiedź Maria Waliniowska 
synoptyk INGW); 
Nastolatek podejrzany o rozpylenie gazu w 
szkole(wypowiedź prokuratora rejonowego Grzegorza 
Jędrzejewskiego);Gdańsk, proces gangu (relacja 
Grzegorz Armatowski);  
Mecz Polska – Armenia w Rywaniu (wypowiedzi 
kibiców) 

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

Forszpan 

Tragiczny wypadek koło Zwolenia; 
Mecz Polska- Armenia; 
Najniższe bezrobocie w Polsce od 1991 roku. 

Tematy newsów 

Tragiczny wypadek koło Zwolenia(relacja Agnieszki 
Kołdej ze Zwoleńskiej policji); 
Mecz Polska- Armenia – prowadzenie reprezentacji 
Polski 1:0; 
Nowy siedziba Sądu Rejonowego w 
Siedlcach(wypowiedź Prezes Sądu Agnieszki 
Tomasiewicz – Celińskiej; 
Ogłoszenie laureata literackiej nagrody Nobla dla 
brytyjskiego pisarza(relacja Adam Dąbrowski) 

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

 

Godzina 19:00:00 
Prowadzący Olaf Ważyński 

Forszpan 

Ostrołęka – mieszkańcy otrzymają darmową 
komunikację miejską; Prezydent Warszawy 
komentuje werdykt NSA; 
Podsumowanie meczu Polska – Armenia 
Huragan Orkan Ksawier zaatakował Niemcy   

Tematy newsów 

Ostrołęka – mieszkańcy otrzymają darmową 
komunikację miejską; 
Prezydent Warszawy komentuje werdykt NSA 
(wypowiedź Prezydent Warszawy; 
Podsumowanie meczu Polska – Armenia 
Huragan Orkan Ksawier zaatakował Niemcy  (relacja 
Waldemar Maszewski) 

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

 

Godzina 20:00:00 
Prowadzący Olaf Ważyński 

Forszpan 

Pogrom w meczu Polska- Armenia; 
Orkan Ksawier przesuwa się w kierunku 
Mazowsza;Komisja Weryfikacyjna 

Tematy newsów 

Pogrom w meczu Polska- Armenia; 
Orkan Ksawier przesuwa się w kierunku Mazowsza; 
Komisja Weryfikacyjna(wypowiedź Patryka 
Jakiego);Kreml ostrzega Aleksieja Nawalnego przed 
organizacją nielegalnych  demonstracjach(relacja 
Maciej Jastrzębski, wypowiedź Dymitrij Pieskow); 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 94,31% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 21:00:00 
Prowadzący Olaf Ważyński 

Forszpan 

Wichury na zachodzie Polski – Orkan Ksawier; 
Remont w szpitalu położniczym w Płocku; 
Mecz Polska Armenia – zdecydowana wygrana 
Polaków; 
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Tematy newsów 

Wichury na zachodzie Polski – Orkan 
Ksawier(wypowiedź szefa lubuskiej Straży Pożarnej 
Patryka Maruszaka) ; 
Remont w szpitalu położniczym w Płocku wypowiedź 
dyrektora lecznicy Stanisława Kwiatkowskiego); 
Uroczystości pogrzebowe po zamachu w 
Marsylii(relacja Marek Brzeziński) 
 

a) Liczba newsów 3, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność prawidłowa 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 97,44% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 22:00:00 
Prowadzący Olaf Ważyński 

Forszpan 

Brak prądu po wichurze na zachodzie Polski; 
pozytywne wyniki oceny sporu między komisją 
weryfikacyjną a Prezydent Warszawy weryfikacyjnej, 
pożegnanie Wiesława Michnikowskiego 

Tematy newsów 

Brak prądu po wichurze na zachodzie Polski 
(wypowiedź rzecznika radomskiej straży pożarnej); 
pozytywne wyniki oceny sporu między komisją 
weryfikacyjną a Prezydent Warszawy (relacja Jolanta 
Turkowska, wypowiedź Hanny Gronkiewicz- Waltz); 
wigilia dla samotnych w Radomiu; pożegnanie 
Wiesława Michnikowskiego (wypowiedź Andrzeja 
Strzeleckiego) 

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

Godzina 23:00:00 
Prowadzący Olaf Ważyński 

Forszpan 

Brak prądu po wichurze na zachodzie Polski; Miasto  
Płocku dopłaci do wymiany domowych pieców; 
pozytywne wyniki meczu Polski z Armenią 

Tematy newsów 

 Brak prądu po wichurze na zachodzie Polski 
(korespondencja Waldemar Maszewski); Miasto  
Płocku dopłaci do wymiany domowych pieców  
(wypowiedź dyrektor ds. kształtowania środowiska); 
pozytywne wyniki meczu Polski z Armenią 
(wypowiedź selekcjonera); niepełnosprawni 
umysłowo dostali do użytku mieszkanie treningowe w 
Warszawskiej Pradze; na Ukrainie rozpoczęły się Dni 
Polskiego Kina 

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

Piątek, 6 października 2017 
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Godzina 06:00:00 
Prowadzący Natalia Rozbicka, Filip Gąsior 

Forszpan 

Sąd oddalił wnioski Prezydent Warszawy w sprawie 
wniosku kompetencyjnego; były wiceprezydent 
Warszawy przesłuchiwany przez komisję 
weryfikacyjną; spotkanie Prezydenta z prezesem PIS 
w sprawie reformy sądownictwa; mecz Polska- 
Armenia  

Tematy newsów 

Sąd oddalił wnioski Prezydent Warszawy w sprawie 
wniosku kompetencyjnego (relacja Jolanta 
Turkowska, wypowiedź Patryka Jakiego); były 
wiceprezydent Warszawy przesłuchiwany przez 
komisję weryfikacyjną ( wypowiedź byłego 
wiceprezydenta Warszawy); spotkanie Prezydenta z 
prezesem PIS w sprawie reformy sądownictwa; 
wigilijna kolacja w Radomiu dla osób bezdomnych 
(wypowiedź założyciela fundacji) 

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

 

Godzina 07:00:00 
Prowadzący Natalia Rozbicka, Filip Gąsior 

Forszpan 

Kary dla Hanny Gronkiewicz-Wltz za niestawienie 
przed komisją weryfikacyjną; wichury przechodzą nad 
Polską; zwycięstwo Polski z Armenią 

Tematy newsów 

kary dla Hanny Gronkiewicz-Wltz za niestawienie 
przed komisją weryfikacyjną (wypowiedź mecenasa); 
sąd oddalił wnioski Prezydent Warszawy w sprawie 
wniosku kompetencyjnego; wichury przechodzą nad 
Polską; mija 75 odkąd Iran przyjął uchodźców 
polskich; pożegnanie Wiesława Michnikowskiego 
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(wypowiedź Olgierta Łukasiewicza);  

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

 

Godzina 08:00:00 
Prowadzący Natalia Rozbicka, Filip Gąsior 

Forszpan 

Dwie osoby zginęły po przejściu huraganu nad 
Polską; spór kto i w jaki sposób może się zajmować 
reprywatyzacją gruntów w Warszawie; kary dla 
Hanny Gronkiewicz-Wltz za niestawienie przed 
komisją weryfikacyjną; zwycięstwo Polski z Armenią 

Tematy newsów 

Dwie osoby zginęły po przejściu huraganu nad 
Polską; spór kto i w jaki sposób może się zajmować 
reprywatyzacją gruntów w Warszawie (wypowiedzi 
rzeczniczki NSA, prezydent Warszawy i Patryka 
Jakiego); kary dla Hanny Gronkiewicz-Wltz za 
niestawienie przed komisją weryfikacyjną; spotkanie 
Prezydenta z prezesem PIS w sprawie reformy 
sądownictwa; prezentacja polskich start-apów przez 
zagranicznymi inwestorami  

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

 

Godzina 09:00:00 
Prowadzący Natalia Rozbicka, Filip Gąsior 

Forszpan 

Wypadek na krajowej 50;  skutki  po przejściu 
huraganu nad Polską; kary dla Hanny Gronkiewicz-
Wltz za niestawienie przed komisją weryfikacyjną; 
prezentacja polskich start-apów przez zagranicznymi 
inwestorami 

Tematy newsów 

Wypadek na krajowej 50; skutki po przejściu 
huraganu nad Polską; kary dla Hanny Gronkiewicz-
Wltz za niestawienie przed komisją weryfikacyjną 
(wypowiedź posła Jana Mosińskiego); wigilijna kolacja 
w Radomiu dla osób bezdomnych (relacja Anna Orzeł, 
wypowiedź założyciela fundacji); wygrana Polski z 
Armenią; prezentacja polskich start-apów przez 
zagranicznymi inwestorami 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachwiana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachwiana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 93,59% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 10:00:00 
Prowadzący Natalia Rozbicka, Filip Gąsior 

Forszpan 

Wypadek na krajowej 50; skutki  po przejściu 
huraganu nad Polską; akcja różaniec do granic; 
rekord Roberta Lewandowskiego; premiera musicalu 
„Piloci” w teatrze Roma 

Tematy newsów 

Wypadek na krajowej 50; skutki  po przejściu 
huraganu nad Polską (wypowiedź Anny Szcześniak; 
akcja różaniec do granic; rekord Roberta 
Lewandowskiego (wypowiedź piłkarza);  

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

 

Godzina 11:00:00 
Prowadzący Natalia Rozbicka, Filip Gąsior 

Forszpan 

Rekordowa kara dla Hanny Gronkiewicz-Waltz; 
wypadek na przejeździe kolejowym w Rosji; 
„Pamiętnik Powstania Warszawskiego” Mirona 
Białoszewskiego czytany w Muzeum Gąbrowicza 

Tematy newsów 

Rekordowa kara dla Hanny Gronkiewicz-Waltz 
(wypowiedź rzecznika Prezydent Warszawy); skutki 
przejścia huraganu nad Polską (wypowiedź ministra 
Błaszczaka); wypadek na przejeździe kolejowym w 
Rosji; sprawca strzelaniny w Las Vegas planował 
wcześniej atak w Chicago; „Pamiętnik Powstania 
Warszawskiego” Mirona Białoszewskiego czytany w 
Muzeum Gąbrowicza; Laureatem pokojowej nagrody 
Nobla została Międzynarodowa Kampania Na Rzecz 
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Likwidacji  Broni Nuklearnej 

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

 

Godzina 12:00:00 
Prowadzący Marta Hernik 

Forszpan 

Komitet Noblowski przyznał pokojową nagrodę Nobla 
organizacji; 
30 linii energetycznych do naprawy w regionie 
radomskim; 
W Siedlcach stanie ławeczka Adama Mickiewicza; 
 
 

Tematy newsów 

Komitet Noblowski przyznał pokojową nagrodę Nobla 
organizacji(wypowiedź przewodniczącej norweskiego 
Komitetu Noblowskiego); 
Prezydent Warszawy zdania nie zmienia i nie planuje 
stawać przed komisją weryfikacyjną(wypowiedź 
rzecznika Stolicy Bartosza Milczarczyka) 
30 linii energetycznych do naprawy w regionie 
radomskim(wypowiedź Anny Szcześniak z PGE 
dystrybucja); 
Pociągi funkcjonują bez przeszkód – linie kolejowe są 
przejezdne; 
W Siedlcach stanie ławeczka Adama 
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Mickiewicza(wypowiedź dyrektora szkoły Przemysława 
Anusiewicza); 

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 94,87% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

 

 

 

Godzina 13:00:00 
Prowadzący Marta Hernik 

Forszpan 

Antypedofilska prowokacja w Radomiu; 
Laureatem pokojowej nagrody Nobla została 
Międzynarodowa Kampania Na Rzecz Likwidacji  Broni 
Nuklearnej; 
Zamieszanie wokół urlopu; 

Tematy newsów 

Antypedofilska prowokacja w Radomiu(relacja 
Justyna Dąbrowska, wypowiedź Justyny Leszczyńskiej 
rzecznik policji radomskiej); 
Laureatem pokojowej nagrody Nobla została 
Międzynarodowa Kampania Na Rzecz Likwidacji  Broni 
Nuklearnej(relacja Przemysława Gołyńskiego); 
Obchody 17 dnia papieskiego (wypowiedź ks. 
Jarosława Oponowicza) 
 

a) Liczba newsów 3, poprawna liczba 
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b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 94,87% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

 

 

Godzina 14:00:00 
Prowadzący Marat Hernik 

Forszpan 

Kryzys głodujących w Warszawie lekarzy; 
Awarie energetyczne, utrudnienia do północy; 
Kary dla złodziei szyn; 

Tematy newsów 

Kryzys głodujących w Warszawie lekarzy(wypowiedź 
Jarosława Bilińskiego, v-ce przewodniczącego 
protestu lekarzy); 
Awarie energetyczne, utrudnienia do północy; 
 (wypowiedź Anna Szcześniak rzeczniczki PGE 
dystrybucja); 
Kary dla złodziei szyn(wypowiedź rzeczniczki 
prokuratury okręgowej w Ostrołęce Edyty 
Łukasiewicz) 
Atrakcje dla seniorów w Płocku- dzień Seniora 
(wypowiedź Ewy Pietrzak pełnomocnika prezydenta 
ds. organizacji pozarządowych); 
 

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

k) Rzetelność Zachwiana, braki we wskazaniu źródła wypowiedzi 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 87,18% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 15:00:00 
Prowadzący Marat Hernik 

Forszpan 

Odszkodowania dla poszkodowanych przez wichurę; 
dzień kobiet ciężarnych; coraz mniej młodzieży w 
Płocku sięga po narkotyki 

Tematy newsów 

Odszkodowania dla poszkodowanych przez wichurę 
(wypowiedź premier); dzień kobiet ciężarnych 
chorujących na raka (wypowiedź chorej); rząd 
Hiszpania przeprasza za użycie siły podczas 
referendum; coraz mniej młodzieży w Płocku sięga po 
narkotyki (wypowiedź Artura Malczewskiego);  
uczniowie LO w Siedlcach chodzą na rozprawy 
(wypowiedzi nauczyciela i uczniów) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachwiana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 91,03% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 16:00:00 
Prowadzący Olaf Warzyński 

Forszpan 

Energetycy w rejonie radomskim przywracają 
zasilanie po wichurach; w Siedlcach stanie ławeczka 
Adama Mickiewicza; domy kultury w Warszawie 
świętują 

Tematy newsów 

Energetycy w rejonie radomskim przywracają 
zasilanie po wichurach (wypowiedź Anny Szcześniak); 
projekt budżetu państwa na 2018 rok; akcja Różaniec 
do granic (wypowiedź rzeczniczki wydarzenia); mecz 
Polska Czarnogóra; w Siedlcach stanie ławeczka 
Adama Mickiewicza; domy kultury w Warszawie 
świętują 

a) Liczba newsów 6, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność 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 Warzyński 

Forszpan 

Wichura nad Polską ustępuje; wypadek na węźle 
Konotopa w Warszawie; Polska rozpoczyna 
poszukiwanie surowców na dnie Atlantyku 

Tematy newsów 

Wichura nad Polską ustępuje (relacja Karol Surówka, 
wypowiedź synoptyka INGW); wypadek na węźle 
Konotopa w Warszawie; Polska rozpoczyna 
poszukiwanie surowców na dnie Atlantyku; uczniowie 
LO w Siedlcach chodzą na rozprawy (wypowiedzi 
nauczyciela i uczniów) 

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

Godzina 18:00:00 
Prowadzący Olaf Ważyński  

Forszpan 

Wypadek na węźle Konotopa w Warszawie; coraz 
mniej osób młodych w Płocku sięga po narkotyki;  
wzrasta zatrudnienie wśród osób niepełnosprawnych 

Tematy newsów 

Wypadek na węźle Konotopa w Warszawie; coraz 
mniej osób młodych w Płocku sięga po narkotyki 
(wypowiedź Artura Malczewskiego); prezes PIS 
rozmawia z Andrzejem Dudą; wyrok paryskiego sądu 
za przynależność do ISI; wzrasta zatrudnienie wśród 
osób niepełnosprawnych 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachwiana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
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n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 94,87% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 19:00:00 
Prowadzący Olaf Ważyński 

Forszpan 

Południowa obwodnica Warszawy sparaliżowana; 
Korupcja w krakowskim sądzie, urzędnik został 
aresztowany; 
Moskwa zalana falą fałszywych zamachów 
bombowych 

Tematy newsów 

Południowa obwodnica Warszawy sparaliżowana; 
Korupcja w krakowskim sądzie, urzędnik został 
aresztowany; 
Ruszyła akcja znicz dla wileńskich 
cmentarzy(wypowiedź Jana Maniaka – pomysłodawcy 
akcji); 
Moskwa zalana falą fałszywych zamachów 
bombowych(relacja Maciej Jastrzębski) 
Galeria bezdomnych w Ostrołęce(wypowiedź Jolanty 
Góralskiej organizatora akcji) 

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

 

Godzina 20:00:00 
Prowadzący Olaf Ważyński 

Forszpan 

Trwa sprzątanie po Orkanie Ksawerym; 
Program in vitro refundowany w niektórych klinikach 
w Warszawie, odpowiedź 12 października; 
Polscy anfutboliści zaczynają Mistrzostwa Europy; 
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Tematy newsów 

Trwa sprzątanie po Orkanie Ksawerym(Relacja Karol 
Surówka); 
Program in vitro refundowany w niektórych klinikach 
w Warszawie, odpowiedź 12 października;(wypowiedź 
rzecznika ratusza Rafała Milczarczyka) 
Głaz upamiętniający Powstańców Styczniowych stanął 
przy jednej ze szkół w Radomiu(wypowiedź Barbary 
Bednarczyk, uczennicy liceum) 
 

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

Sobota, 7 października 2017 

 

Godzina 06:00:00 
Prowadzący Olaf Warzyński 

Forszpan 

Premier składa kondolencje rodzinom ofiar nawałnic; 
Pięć lat za kratami za kradzież szyn pod Ostrołęką 
grozi oskarżonym; 
Przygotowania do biegu niepodległości w Warszawie; 
 

Tematy newsów 

Premier składa kondolencje rodzinom ofiar 
nawałnic(wypowiedź Premiera Beaty Szydło); 
Pięć lat za kratami za kradzież szyn pod Ostrołęką 
grozi oskarżonym(wypowiedź rzecznik prokuratury 
okręgowej w Ostrołęce Edyty Łukasiewicz); 
Według rosyjskich parlamentarzystów, Korea Pn. 
szykuje test pocisku dalekiego zasięgu; 
Przygotowania do biegu niepodległości w 
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Warszawie(relacja Cyryl Skiba); 
 

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

Godzina 07:00:00 
Prowadzący Olaf Warzyński 

Forszpan 

Polska sprząta po Orkanie Ksawerym; 
Coraz mniej młodzieży w Płocku sięga po narkotyki, 
W rosyjski szpitalu zmarła 17 ofiara wypadku 
autobusu z pociągiem; 

Tematy newsów 

Polska sprząta po Orkanie Ksawerym(relacja Karol 
Surówka, wypowiedź Komendanta Państwowej 
Straży, Leszka Suskiego); 
Coraz mniej młodzieży w Płocku sięga po 
narkotyki(wypowiedź Artura Malczewskiego z biura 
ds. przeciwdziałania narkomanii; 
Areszt dla 52 latka za zabójstwo studentki z 1998r., 
grozi mu dożywocie; 
W rosyjski szpitalu zmarła 17 ofiara wypadku 
autobusu z pociągiem(relacja Maciej Jastrzębski); 

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

 

Godzina 08:00:00 
Prowadzący Olaf Warzyński 

Forszpan 

Polska potrzebuje dodatkowych zabezpieczeń 
energetycznych; 
Akcja modlitewna różaniec bez granic; 
Warszawski bieg na jedną mile 

Tematy newsów 

Polska potrzebuje dodatkowych zabezpieczeń 
energetycznych(wypowiedź Ministra Mariusza 
Błaszczaka); 
Mieszkaniec Radomia podejrzany o pedofilię, 
zatrzymany(relacja Justyna Dąbrowska); 
Akcja modlitewna różaniec bez granic(wypowiedź 
rzecznika Episkopatu Ks. Pawła Rytla - Andrianika ); 
Warszawski bieg na jedną mile(wypowiedź Ada 
Smokowska – organizatorka biegu) 

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

Forszpan 

Strażacy usuwają skutki orkanu Ksawery; Prezydent 
rozmawiam z Prezesem PIS o zmianach w 
sądownictwie; archeolodzy znaleźli pozostałości z 
XVII w. na budowie drugiej linii metra w Warszawie 

Tematy newsów 

Strażacy usuwają skutki orkanu Ksawery (wypowiedź 
rzecznika Państwowej Straży Pożarnej); Prezydent 
rozmawiam z Prezesem PIS o zmianach w 
sądownictwie (relacja Agnieszka Drążkiewicz;  
archeolodzy znaleźli pozostałości z XVII w. na 
budowie drugiej linii metra w Warszawie (wypowiedź 
archeologa); targi seniora w Płocku 

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

 

Godzina 10:00:00 
Prowadzący Olaf Warzyński 

Forszpan 

Dofinansowanie warszawskich klinik na in witro; 
śmieci wyrzucane na chodnik na ul. Targowej w 
Warszawie; odsłonięcie pomnika Powstańców 
Styczniowych w Radomiu 

Tematy newsów 

Dofinansowanie warszawskich klinik na in vitro; 
śmieci wyrzucane na chodnik na ul. Targowej w 
Warszawie (wypowiedzi wiceburmistrza, prezesa 
wspólnoty mieszkaniowej); odsłonięcie pomnika 
Powstańców Styczniowych w Radomiu (wypowiedź 
dyrektor liceum); sprawca strzelaniny w Las Vegas 
nie jest powiązany z ISIS (korespondencja Jan 
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Pachlowski) 

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

 

Godzina 11:00:00 
Prowadzący Olaf Warzyński 

Forszpan 
Skutki awarii po orkanie Ksawery, akcja różaniec bez 
granic; piknik z okazji Narodowego Dnia Sportu 

Tematy newsów 

Skutki awarii po orkanie Ksawery, akcja Różaniec Do 
Granic ( wypowiedzi uczestników akcji i 
organizatorów); ul. Bielska w Płocku zostanie 
zamknięta 1 listopada (wypowiedź prezydenta 
Płocka); piknik z okazji Narodowego Dnia Sportu 

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

m) Jakość techniczna Wystarczająca 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 89,74% 
 

Godzina 12:00:00 
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Prowadzący Olaf Warzyński 

Forszpan 

Podróż pociągiem z Warszawy na Dolny Śląsk znów 
możliwa; 
Prezydencki minister jest pewien, że po spotkaniu 
Prezydenta Andrzeja Dudy z Prezesem Jarosławem 
Kaczyńskim, najważniejsze postulaty Prezydenta 
zostaną zachowane; 
Kolejny cyklon zmierza do USA; 
Ostrołęcki festiwal fotografii; 

Tematy newsów 

Podróż pociągiem z Warszawy na Dolny Śląsk znów 
możliwa (wypowiedź rzecznika PKP Mirosława 
Siemieńca); 
Prezydencki minister jest pewien, że po spotkaniu 
Prezydenta Andrzeja Dudy z Prezesem Jarosławem 
Kaczyńskim, najważniejsze postulaty Prezydenta 
zostaną zachowane (wypowiedź szefa gabinetu 
Prezydenta Krzysztofa Szczerskiego); 
Dwóm młodym przestępcom, którzy włamali się do 
sklepu grozi nawet do 10 lat więzienia; 
Kolejny cyklon zmierza do USA; 
Ostrołęcki festiwal fotografii (wypowiedź Prezesa 
festiwalu Tomasz Letro); 
 

 
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  
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 91,03% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 13:00:00 
Prowadzący Olaf Warzyński 

Forszpan 

Charytatywny bieg kobiet, utrudnienia w ruchu w 
Warszawie; 
Hanna Gronkiewicz – Watz odpowiedzialna za dziką 
reprywatyzację grzmi Jacek Sasin; 
W Rosji opozycja wyszła na ulice; 
 
 

Tematy newsów 

Charytatywny bieg kobiet, utrudnienia w ruchu w 
Warszawie; 
Hanna Gronkiewicz – Watz odpowiedzialna za dziką 
reprywatyzację grzmi Jacek Sasin (wypowiedź Jacka 
Sasina PIS); 
W Rosji opozycja wyszła na ulice (relacja Maciej 
Jastrzębski); 
Duńska policja znalazła ciało dziennikarki 
 

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

 

Godzina 14:00:00 
Prowadzący Olaf Warzyński 

Forszpan 

Dwa dni po wichurach, które przeszły nad Polską; 
Musimy zbudować silne Państwo przekonuje Prezes 
Jarosław Kaczyński; 
Różaniec do granic właśnie się rozpoczyna; 
 



70 
 

Tematy newsów 

Dwa dni po wichurach, które przeszły nad Polską; 
Musimy zbudować silne Państwo przekonuje Prezes 
Jarosław Kaczyński(wypowiedź Prezesa PISu 
Jarosława Kaczyńskiego); 
Różaniec do granic właśnie się 
rozpoczyna(wypowiedzi uczestników różańca); 
Szczypiorniści Wisły Orlen Płock przegrali dwa mecze 
w LM(wypowiedz trenera Piotra Przybeckiego); 
 

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

k) Rzetelność Zachwiana, braki we wskazaniu źródła wypowiedzi 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 87,18% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 15:00:00 
Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Forszpan 

Kolejne zmiany w prawie, zapowiedź Zbigniewa 
Ziobry; 
Premiera płyty ,,Tańcz mój złoty”; 
Kolejne polonijne parafie dołączają do akcji różaniec 
bez granic; 
 

Tematy newsów 

Kolejne zmiany w prawie, zapowiedź Zbigniewa 
Ziobry(wypowiedź Ministra Zbigniewa Ziobry na 
konwencji Solidarnej Polski w Warszawie); 
Premiera płyty ,,Tańcz mój złoty”(wypowiedź liderki 
zespołu Gabrieli Mościckiej); 
Kolejne polonijne parafie dołączają do akcji różaniec 
do granic(relacja Przemysława Gołyńskiego, 
wypowiedź Rektora Misji); 
Stadion warszawskiego AWFu odbył się bieg na 
mile(wypowiedzi uczestników); 
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a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 94,87% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 16:00:00 
Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Forszpan 

W Warszawie oddano hołd Pierwszej Polskiej Dywizji 
Pancernej Generała Stanisława Maczka; 
Terminal kontenerowy w Gdańsku stanie się 
największym portem handlowy na Bałtyku; 
Różaniec do granic na lotnisku Szopena,; 
 

Tematy newsów 

W Warszawie oddano hołd Pierwszej Polskiej Dywizji 
Pancernej Generała Stanisława Maczka(wypowiedź 
szefa urzędu ds. kombatantów i osób 
represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka, wypowiedzi 
kombatantów); 
Terminal kontenerowy w Gdańsku stanie się 
największym portem handlowy na Bałtyku(wypowiedź 
Premiera Mateusza Morawieckiego); 
W Szwecji rozpoczął się transport rur do budowy 
Gazociągu Nord Stream 2(relacja Przemysława 
Gołyńskiego); 
Różaniec do granic na lotnisku Szopena(wypowiedzi 
uczestników, wypowiedź kapelana młodzieży w 
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Warszawie); 

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

o) Współczynnik WOI 
98,72% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 17:00:00 
Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Forszpan 

Adam Nawałka o przygotowaniach do meczu z 
Czarnogórą; 
Do 2050 roku w Polsce będzie 15 mln seniorów; 
W Londynie mężczyzna wjechał w tłum przechodniów 
raniąc tym samym kilka osób; 
 

Tematy newsów 

Adam Nawałka o przygotowaniach do meczu z 
Czarnogórą(wypowiedź selekcjonera reprezentacji 
Polski); 
Do 2050 roku w Polsce będzie 15 mln 
seniorów(wypowiedź Minister Elżbiety Rafalskiej); 
W Londynie mężczyzna wjechał w tłum przechodniów 
raniąc tym samym kilka osób(relacja Adama 
Dąbrowskiego); 
Na Stadionie Narodowym odbył się narodowy dzień 
sportu(wypowiedź Katarzyny Sekuły sekretarz 
generalna polskiego związku badmintona, wypowiedzi 
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uczestników); 

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

 

Godzina 18:00:00 
Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Forszpan 

Skutki Orkanu Ksawery; 
Porozumienie w sprawie reformy sądownictwa jest 
bliskie; 
Zwolennicy opozycji w Rosji wyszli na ulice; 

Tematy newsów 

Skutki Orkanu Ksawery(wypowiedź rzeczniczki 
rządowego centrum bezpieczeństwa Anny 
Adamkiewicz); 
Porozumienie w sprawie reformy sądownictwa jest 
bliskie(wypowiedź Prezesa Jarosława Kaczyńskiego); 
Zwolennicy opozycji w Rosji wyszli na ulice(relacja 
Macieja Jastrzębskiego); 
W muzeum archeologicznym w Warszawie 
przedstawiono efekty prac na terenach budowych 
drugiej linii metra(wypowiedź Wojciecha 
Borkowskiego z muzeum); 

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

 

Godzina 19:00:00 
Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Forszpan 

Młodzi medycy protestowali przed resortem zdrowia; 
Podsumowanie dwóch lat rządów Zjednoczonej 
Prawicy; 
Katolickie Noble rozdane; 

Tematy newsów 

Młodzi medycy protestowali przed resortem 
zdrowia(wypowiedzi protestujących); 
Ostatni mecz eliminacji do Mistrzostw Świata w Rosji, 
mecz Polska – Czarnogóra (wypowiedź piłkarza 
Kamila Grosickiego); 
Podsumowanie dwóch lat rządów Zjednoczonej 
Prawicy(relacja Iwony Szczęsnej, wypowiedzi 
polityków); 
Katolickie Noble rozdane(wypowiedź Jana 
Arczewskiego, psychologa); 

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

 

Godzina 20:00:00 
Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Forszpan 

Protest głodowy lekarzy trwa, pomimo 
pogarszającego się stanu zdrowia niektórych z nich; 
Emerytury 500+ pod znakiem zapytania; 
Policja o incydencie w Londynie, ,,to nie był zamach”; 

Tematy newsów 

Protest głodowy lekarzy trwa, pomimo 
pogarszającego się stanu zdrowia niektórych z 
nich(wypowiedzi protestujących); 
Emerytury 500+ pod znakiem zapytania(wypowiedź 
Minister Elżbiety Rafalskiej); 
Policja o incydencie w Londynie, ,,to nie był zamach”; 
Kilkaset osób wzięło udział w różańcu do 
granic(relacja Przemysława Goławskiego, wypowiedzi 
uczestników); 

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

 

Godzina 21:00:00 
Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Forszpan 

W Warszawie trwa pierwszy konkurs miss świata na 
wózku; 
W Hiszpanii ludzie domagają się zmian i wyszli na 
ulice; 
Tylko jeden punkt dzieli reprezentację Polski od 
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awansu do Mistrzostw Świata w Rosji; 
 
 

Tematy newsów 

W Warszawie trwa pierwszy konkurs Miss Świata na 
wózku(wypowiedź Katarzyny Gitalskiej Fundacja 
ITAKA, wypowiedzi uczestników); 
Obchody Dnia Papieskiego(wypowiedź Kardynała 
Kazimierza Nycza);  
W Hiszpanii ludzie domagają się negocjacji z 
Katalonią, wyszli na ulice(relacja Ewy Wysockiej); 
Tylko jeden punkt dzieli reprezentację Polski od 
awansu do Mistrzostw Świata w Rosji() obrońca 
Reprezentacji Polski, Bartosz Bereszyński; 
 
 

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

 

Godzina 22:00:00 
Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Forszpan 

Aleksandra Cicikowa z Białorusi została Miss Świata 
na wózku; 
W Rosji policja zatrzymała ponad 100 protestujących; 
,,Tańcz Mój Złoty” nowa płyta Warszawskiej Orkiestry 
Sentymentalnej 
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Tematy newsów 

Aleksandra Cicikowa z Białorusi została Miss Świata 
na wózku(wypowiedź Adrianny Zawadzińskiej Miss 
Polski na wózku); 
W Warszawie rozdano Katolickie Noble(wypowiedź 
dyrektora gimnazjum na Litwie Janiny Wysockiej); 
W Rosji policja zatrzymała ponad 100 
protestujących(relacja Maciej Jastrzębski); 
,,Tańcz Mój Złoty” nowa płyta Warszawskiej Orkiestry 
Sentymentalnej(wypowiedzi uczestników oraz 
przedstawicieli orkiestry);  
 

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

 

Godzina 23:00:00 
Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Forszpan 

Siła strajku głodowego lekarzy rezydentów nie 
słabnie; 
Ogromny sukces akcji różaniec do granic; 
Bieg na mile zawodowców z amatorami; 

Tematy newsów 

Siła strajku głodowego lekarzy rezydentów nie 
słabnie(wypowiedź przedstawiciela strajkujących 
lekarzy); 
Trwa usuwanie strat po Orkanie Ksawery(wypowiedź 
Anny Adamkiewicz z rządowego centrum 
bezpieczeństwa ); 
Ogromny sukces akcji różaniec do granic(relacja 
Grzegorz Maciak, wypowiedź organizatora akcji); 
Bieg na jedną milę zawodowców z 
amatorami(wypowiedzi uczestników oraz 
organizatorów); 
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a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 92,31% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Niedziela, 8 października 2017 

 

Godzina 06:00:00 
Prowadzący Beata Nowak 

Forszpan 
Słabną siły protestujących protestujących lekarzy; 
mecz Polski z Czarnogórą, huragan Night w USA 

Tematy newsów 

Słabną siły protestujących protestujących lekarzy 
(wypowiedzi protestujących); mecz Polski z 
Czarnogórą (wypowiedź Moniki Borzyńskiej), akcja 
Różaniec Do Granic (relacja Grzegorza Maciaka, 
wypowiedzi uczestników akcji); huragan Night w USA 
(korespondencja Jan Pachlowski) 

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

 

Godzina 07:00:00 
Prowadzący Beata Nowak 

Forszpan 

Morderstwo kobiety i dziecka w Radomiu; 
manifestacja w Barcelonie; wybór Miss Świata na 
wózku 

Tematy newsów 

Morderstwo kobiety i dziecka w Radomiu; 
manifestacja w Barcelonie (korespondencja Ewa 
Wysocka, wypowiedzi protestujących); wybór Miss 
Świata na wózku (wypowiedź Miss Polski na wózku); 
Amatorskie Mistrzostwa Polski w biegu na milę 
(wypowiedzi uczestników i organizatorów) 

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

 

Godzina 08:00:00 
Prowadzący Beata Nowak 
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Forszpan 
Poszkodowani Polacy po wypadku w Londynie; mecz 
polski z Czarnogórą; obchody 17 Dnia Papieskiego 

Tematy newsów 

Utrudnienia na drodze S8; poszkodowani Polacy po 
wypadku w Londynie; mecz polski z Czarnogórą 
(wypowiedź Jerzego Engela); obchody 17 Dnia 
Papieskiego(relacjaMagdalena Kowalewska, 
wypowiedź dyrektora fundacji Dzieło Nowego 
Tysiąclecia) 

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

 

Godzina 09:00:00 
Prowadzący Beata Nowak 

Forszpan 

Spada liczba odbiorców bez prądu po przejściu 
wichury w Polsce; harcerze organizują jarmark 
charytatywny w Wilnie; msza upamiętniająca ofiary 
obozu koncentracyjnego Warschau 

Tematy newsów 

Utrudnienia na drodze S8; spada liczba odbiorców bez 
prądu po przejściu wichury w Polsce; harcerze 
organizują jarmark charytatywny w Wilnie (relacja 
Kamil Zalewski, wypowiedź organizatora); msza 
upamiętniająca ofiary obozu koncentracyjnego 
Warschau, świętowanie Dnia Św. Franciszka na 
warszawskich Bielanach(relacja Cyryl Skiba); wyścig 
samochodów napędzanych energią słoneczną w 
Australii 

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



81 
 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachwiana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Wystarczająca 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 92,31% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 10:00:00 
Prowadzący Beata Nowak 

Forszpan 

Mecz Polska Czarnogóra; mieszkańcy muszą opuścić 
mieszkania na tydzień w miejscach, gdzie budowane 
będzie metro warszawskie; koloseum otwarte po 
remoncie dla turystów 

Tematy newsów 

Mecz Polska - Czarnogóra; (Relacja Filip Jastrzębski, 
wypowiedź Kamila Grosickiego i Bartosza 
Bereszczyńskiego, Adama Nawałaki); mieszkańcy 
muszą opuścić mieszkania na tydzień w miejscach, 
gdzie budowane będzie metro warszawskie 
(wypowiedź przedstawiciela firmy budowlanej); 
koncert galowy 17 Dnia Papieskiego w Świątyni 
Opatrzności w Warszawie (wypowiedź Haliny 
Frąckowiak); Koloseum otwarte po remoncie dla 
turystów (korespondencja Piotr Kowalczuk) 

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

 

Godzina 11:00:00 
Prowadzący Beata Nowak 

Forszpan 
Skutki huraganu Ksawery; Belgia składa pozew 
przeciw Ryanair; 

Tematy newsów 

Skutki huraganu Ksawery  (wypowiedź Anny 
Adamkiewicz); Belgia składa pozew przeciw   Ryanair 
(korespondencja Beata Płomecka); bieg runbertów 
(relacja Cyryla Skiby); można składać wnioski do 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o dotacje 
na proekologiczne inwestycje (wypowiedź 
wiceprezesa funduszu); 

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

 

Godzina 12:00:00 
Prowadzący Beata Nowak 

Forszpan 

Mecz Polska- Czarnogóra, obchody Dnia Papieskiego; 
wsparcie rozwoju polskich startupów 
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Tematy newsów 

Droga S8 jest już przejezdna; Mecz Polska- 
Czarnogóra (wypowiedzi Jana Nawałki i pomocnika 
kadry), obchody Dnia Papieskiego (wypowiedź 
kardynała Nycza); wsparcie rozwoju polskich 
startupów; 

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

 

Godzina 13:00:00 
Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Forszpan 

Groźne zjawisk pogodowe w Polsce; zmiany w 
regulaminie skoków narciarskich; nie będzie podziału 
Hiszpanii zapewnia Premier  

Tematy newsów 

Groźne zjawisk pogodowe w Polsce; zmiany w 
regulaminie skoków narciarskich (wypowiedź Adama 
Małysza); nie będzie podziału Hiszpanii zapewnia 
premier (korespondencja Ewa Wysocka, wypowiedź 
premiera Hiszpanii); akcja 100 Godzin Różańca 

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

 

Godzina 14:00:00 
Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Forszpan 
Mecz Polska - Czarnogóra; pijana matka na 
porodówce; zbiórka pieniędzy na zdolną młodzież 

Tematy newsów 

Mecz Polska – Czarnogóra (wypowiedź rzeczniczki 
stadionu narodowego); pijana matka na porodówce w 
Tomaszowie (wypowiedź policjantki); zbiórka 
pieniędzy na zdolną młodzież (wypowiedzi 
stypendystów); 17 etap lottobike maraton pod 
Warszawą 

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

k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 94,87% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 15:00:00 
Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Forszpan 
Mecz Polska Czarnogóra; manifestacja w Barcelonie; 
Polska misja marsjańska  

Tematy newsów 
Mecz Polska Czarnogóra (relacja Cyryl Skiba); msza 
św. W Warszawie za pomordowanych w obozie 
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Warschau; manifestacja w Barcelonie; Polska misja 
marsjańska 

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

 

Godzina 16:00:00 
Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Forszpan 
Mecz Polska- Czarnogóra; wypadek helikoptera na 
Łotwie; obchody Dnia Papieskiego 

Tematy newsów 

Mecz Polska- Czarnogóra (wypowiedzi kibiców); 
wypadek helikoptera na Łotwie; obchody Dnia 
Papieskiego (relacja Karol Darmoros, wypowiedzi 
stypendystów); warunki turystyczne w Bieszczadach 

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

 

Godzina 17:00:00 
Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Forszpan 

wypadek helikoptera na Łotwie; mecz Polska- 
Czarnogóra; piknik Związku Harcerzy Polskich na 
Litwie 

Tematy newsów 

Utrudnienia na krajowej pięćdziesiątce; wypadek 
helikoptera na Łotwie; mecz Polska- Czarnogóra 
(wypowiedzi kibiców); piknik Związku Harcerstwa 
Polskiego na Litwie (wypowiedź harcerza); 17 etap 
lottobike maraton pod Warszawą 

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

Godzina 18:00:00 
Prowadzący Natalia Gorzelnik  

Forszpan 

Mecz Polska – Czarnogóra; Kajetan Kajetranowicz 
wycofał się z rajdu na Łotwie; zakończyła się 
manifestacja w Barcelonie; 

Tematy newsów 

Mecz Polska – Czarnogóra (wypowiedź dziennikarza 
Piotra Żelaznego); Kajetan Kajetranowicz wycofał się 
z rajdu na Łotwie; zakończyła się manifestacja w 
Barcelonie (korespondencja Ewa Wysocka); obchody 
Dnia Papieskiego w Świątyni Opatrzności w 
Warszawie (wypowiedzi stypendystów) 
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a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachwiana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 88,46% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 19:00:00 
Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Forszpan 

Mecz Polska – Czarnogóra; wypadek helikoptera na 
Łotwie z Polakami; działanie nocnej i świątecznej 
opieki zdrowotnej 

Tematy newsów 

Mecz Polska – Czarnogóra; wypadek helikoptera na 
Łotwie z Polakami (korespondencja Kamil Zalewski); 
działanie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 
(wypowiedź pielęgniarki); uroczystość upamiętniająca 
ofiary obozu Warschau  

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

 

Godzina 20:00:00 
Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Forszpan 

Mecz Polska – Czarnogóra; problemy z uchodźcami w 
Grecji; obchody Dnia Papieskiego w kościele Św. 
Anny w Warszawie 

Tematy newsów 

Mecz Polska – Czarnogóra; rywalizacja polskich 
szczypiornistów; problemy z uchodźcami w Grecji 
(relacja Beata Kukiel-Brajla); obchody Dnia 
Papieskiego w kościele Ś. Anny w Warszawie 
(wypowiedź uczestnika obchodów) 

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

 

Godzina 21:00:00 
Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Forszpan 
Mecz Polska – Czarnogóra; wsparcie polskich 
startupów; piknik Związku Harcerzy Polskich na Litwie 

Tematy newsów 

Utrudnienia na A2; Mecz Polska – Czarnogóra 
(wypowiedzi kibiców); obchody Dnia Papieskiego w 
Świątyni Opatrzności w Warszawie (relacja Magdalena 
Kowalewska, wypowiedzi stypendystów); wsparcie 
polskich startupów; piknik Związku Harcerzy Polskich 
na Litwie 
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a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachwiana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 88,46% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 22:00:00 
Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Forszpan Mecz Polska – Czarnogóra; Belgia pozwała Ryanair 

Tematy newsów 

Utrudnienia na A2; Mecz Polska – Czarnogóra; 
chłopiec na wózku inwalidzkim wyprowadził na boisko 
Roberta Lewandowskiego (relacja Danuty 
Synkiewicz); rozpoczęcie pracy duszpasterstwa 
akademickiego w Warszawie; Belgia pozwała Ryanair 
(relacja Beata Płomecka); 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachwiana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
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o) Współczynnik WOI 94,87% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 23:00:00 
Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Forszpan 

Mecz Polska – Czarnogóra; Angela Merkel 
zaakceptowała limity przyjęć uchodźców; 6 Festiwal 
im. Anny German w Mińsku 

Tematy newsów 

Mecz Polska – Czarnogóra (wypowiedź Adama 
Nawałki); nowa odsłona nocnej i świątecznej opieki 
medycznej (wypowiedź pielęgniarki); Angela Merkel 
zaakceptowała limity przyjęć uchodźców (relacja 
Waldemara Waszewskiego); 6 Festiwal im. Anny 
German w Mińsku (relacja Włodzimierz Pac) 

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

 

Tytuł/nazwa audycji; Wiadomości lokalne 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

02.10.2017: 06:30:00, 07:30:00, 
08:29:59, 09:30:02, 10:30:00, 
11:30:02, 12:30:06, 13:30:10, 
14:30:08, 15:30:03, 16:30:10, 
17:30:06, 18:30:02,  
03.10.2017: 06:30:02, 07:30:10, 
08:30:03, 09:30:00, 10:30:02, 
11:30:10, 12:30:10, 13:30:00, 



91 
 

14:30:10, 15:30:00, 16:30:06, 
17:30:10, 18:30:00 
04.10.2017: 06:30:00, 07:30:00, 
08:30:00, 09:30:00, 10:30:08, 
11:30:01, 12:30:00, 13:30:00, 
14:30:00, 15:30:01, 16:30:00, 
17:30:00, 18:30:00 
05.10.2017: 06:30:00, 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, 
17:30:00, 18:30:00 
06.10.2017: 06:30:00, 07:30:00, 
08:30:00, 09:30:00, 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; 

00:03:01 
Warstwa słowna: 00:03:01 
 

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

03:12:33 
Warstwa słowna: 03:12:33 
 

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 obecna w planie 
programowym, zgodna z projektowaną 
tematyką, częstotliwością, porą emisji i 
czasem trwania. 
 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Skrócona wersja serwisu 
informacyjnego dotycząca wydarzeń 
lokalnych.  

Łączny czas trwania treści 
dotyczących regionu 

03:12:33 
 

 

               Pluralizm, bezstronność i wyważenie: 
 

Wiadomości lokalne  

Poniedziałek, 2 października 2017  

 

Godzina 06:30:00 
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Prowadzący Marta Hernik 

Tematy newsów 

Przegrana Legii w meczu na wyjeździe (wypowiedź 
obrońcy Macieja Dąbrowskiego). 

Petycja w sprawie oddziału pediatrycznego szpitalu na 
Ursynowie (montaż wypowiedzi mieszkańców 
Ursynowa). 

73 lecie zakończenia Powstania Warszawskiego oraz 
obchody dnia pamięci o cywilnej ludności powstańczej 
Warszawy. (montaż wypowiedzi pracowników 
muzeum).  

a) Liczba newsów 3, minimalna optymalna liczba  

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie Zrównoważone poprawnie  

d) Proporcja tematów Właściwe proporcje 

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 07:30:00 

Prowadzący Marta Hernik 
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Tematy newsów 

Policja rozbiła gang produkujący narkotyki i 
handlujący i bronią (biała). 

Problem z parkowanie na Zaciszu (montaż relacji 
mieszkańców osiedla).  

Nocna i świąteczna pomoc medyczna w Radomiu 
(wypowiedź rzecznika szpitala). 

Kampania „Bohaterom włącz historię” wysyłanie 
kartek dla powstańców warszawskich (wypowiedź 
Agnieszki Łasiuk organizatorka kampanii)  

Październik miesiącem „Różowej wstążki” profilaktyka 
i walka z rakiem piersi (biała).    

a) Liczba newsów 4, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie Zrównoważone poprawnie 

d) Proporcja tematów Właściwe proporcje  

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 Marta Hernik 
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Tematy newsów 

Dofinansowanie in vitro w stolicy (biała). 

73 lecie zakończenia Powstania Warszawskiego 
(biała).  

Wystawa zdjęć „Zniszczenia Warszawy we wrześniu 
1939” (wypowiedź autora wystawy Romana 
Baranieckiego). 

Hala Gwardii znowu otwarta (montaż wypowiedzi 
odwiedzających halę) 

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 

 

Godzina 09:30:02 

Prowadzący Marta Hernik 
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Tematy newsów 

Gang ps. Suchego rozbity (relacja Mariusza 
Pieśniewskiego). 

Remonty na skrzyżowaniach w Warszawie (biała). 

Rocznica utworzenia getta warszawskiego oraz jego 
likwidacji (biała). 

Kindloteka w Warszawie (wypowiedź Beaty 
Feliszewskiej z BUW). 

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 Niewłaściwe proporcje 

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 Marta Hernik 
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Tematy newsów 

Protest młodych lekarzy (biała). 

Tramwaje na ul. Starzyńskiego zakończenie remontu 
(biała). 

Sprzęt do przewijania dzieci na Bielanach (wypowiedz 
rzecznika prasowego dzielnicy Bielany) 

73 lecie zakończenia Powstania Warszawskiego 
(wypowiedź Zbigniewa Galperyn – powstańca). 

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 Niewłaściwe proporcje 

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 11:30:02 

Prowadzący Marta Hernik 
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Tematy newsów 

Pobicie piłkarzy Legii po meczu (biała). 

Protest młodych lekarzy (wypowiedź Krzysztof Bukiel 
przewodniczący Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Lekarzy). 

73 lecie zakończenia Powstania Warszawskiego 
(relacja Karol Darmoros). 

Kampania „Bohaterom włącz historię” (wypowiedź 
sanitariuszki Hanny Stadnik). 

Nowe światła na Grochowie (wypowiedź Paweł Olek z 
Zarządu Dróg Miejskich). 

a) Liczba newsów 6, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

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

d) Proporcja tematów Niewłaściwe proporcje  

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/Przegląd sportowy  

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 87,18% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 12:30:06 

Prowadzący Przemysław Lis  
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Tematy newsów 

Piłkarze Legii pobici przez pseudo kibiców (relacja 
Cyryl Skiba). 

Protest głodowy młodych lekarzy (biała).  

73 lecie zakończenia Powstania Warszawskiego 
(wypowiedź Szymon Niedziela – historyk). 

Kindloteka w Warszawie (wypowiedź Beaty 
Feliszewskiej z BUW). 

 

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 Niewłaściwe proporcje 

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/Przegląd sportowy 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 87,18% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 13:30:10 

Prowadzący Przemysław Lis 
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Tematy newsów 

Protest lekarzy rezydentów (biała). 

Politechnika Warszawska rozpoczęcie roku 
akademickiego (montaż wypowiedzi studentów).  

Kampania „Bohaterom włącz historię” (wypowiedzi 
sanitariuszki Hanny Stadnik). 

Płock poszkodowane dzieci po rozpyleniu gazu w 
szkole (wypowiedz strażaka Waldemara 
Goczyńskiego). 

 

a) Liczba newsów 4, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie Zrównoważone poprawne 

d) Proporcja tematów Właściwe 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 14:30:08 

Prowadzący Przemysła Lis  

Tematy newsów 

Remonty na Grochowie (wypowiedź Paweł Olek z 
zarządu Dróg Miejskich). 

Ławki do przewijania niemowląt na Bielanach 
(wypowiedź rzecznik prasowej dzielny Bielany) 

Skarb znaleziony pod Mławą (wypowiedź Andrzej 
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Grzymowski z Muzeum Ziemi Zakrzeńskiej w Mławie). 

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% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 15:30:03 

Prowadzący Przemysław Lis 

Tematy newsów 

Remonty na Grochowie (wypowiedź Paweł Olek z 
zarządu Dróg Miejskich). 

Płocka galeria sztuki – konkurs na koncepcje 
(wypowiedź Robert Wozniak z płockiego ratusza). 

IHL nie zainwestuje w port lotniczy w Radomiu 
(wypowiedź prezydenta Radomia).  

a) Liczba newsów 3, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone niepoprawnie 
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c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwe proporcje  

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 16:30:10 

Prowadzący Przemysła Lis 

Tematy newsów 

Utrudnienia na S8 po wypadku w kierunku Marek 
(biała). 

Komisja reprywatyzacyjna udział w reprywatyzacji 
prezydent Warszawy (wypowiedź Paweł Rabiej 
Nowoczesna– członek komisji). 

Restrukturyzacja szpitala specjalistycznego w 
Radomiu (biała). 

Dostęp do drogi mieszkańców Moraw (wypowiedzi 
mieszkańców miejscowości, Mariusz Czyż projektant 
drogi). 

a) Liczba newsów 4, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

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 Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 93,59% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 17:30:06 

Prowadzący Przemysław Lis 

Tematy newsów 

Wypadek na ulicy Rentgena (biała). 

Rzecznik Praw Obywatelskich o śmierci w Areszcie 
Śledczym w Warszawie (wypowiedź Marcin Mazur z 
biura RPO). 

IHLs nie zainwestuje w port lotniczy w Radomiu 
(biała). 

73 rocznica zakończenia Powstania Warszawskiego 
(wypowiedź Katarzyna Zajączkowska dyrektorka 
szkoły). 

Remont nadbrzeża w Płocku (biała). 

a) Liczba newsów 5, 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 
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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 87,18% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 18:30:02 

Prowadzący Przemysław Lis 

Tematy newsów 

Legia Warszawa komunikat na temat ataku na 
piłkarzy (biała). 

Restrukturyzacja szpitala specjalistycznego w 
Radomiu (biała).  

Kampania „Bohaterom włącz historię” (wypowiedź 
Agnieszka Łesiuk przewodnicząca komitetu 
organizacyjnego). 

Skarb znaleziony pod Mławą (wypowiedź Andrzej 
Grzymowski z Muzeum Ziemi Zakrzeńskiej w Mławie). 

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 
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m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 97,44% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Wtorek, 3 października 2017  

 

Godzina 06:30:02 

Prowadzący Marta Hernik 

Tematy newsów 

Legia Warszawa komunikat na temat ataku na 
piłkarzy (biała). 

Rondo Starzyńskiego powrót tramwajów na stare 
trasy (zmontowane wypowiedzi mieszkańców 
Warszawy). 

Targi Inwestycyjne Expo w Monachium. Warszawa 
szuka inwestorów (wypowiedź wiceprezydenta Michał 
Olszewski). 

Ognisko pamięci wygaszone – zakończenie obchodów 
73 rocznicy Powstania Warszawskiego (wypowiedź 
powstańca). 

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 Poprawna  



105 
 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 97,44% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 07:30:10 

Prowadzący Marta Hernik 

Tematy newsów 

RPO kontra Służba Więzienna sprawa śmierci 
osadzonej w Areszcie Śledczym w Warszawie 
(wypowiedź Marcin Mazur biuro RPO). 

73 rocznica zakończenia Powstania Warszawskiego – 
ślubowanie uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. 
Batalionu Zośka (wypowiedź prezydent Hanna 
Gronkiewicz-Waltz, Wanda Traczyk –Stawska 
uczestniczka powstania) 

Parku Ujazdów sadzenie jabłoni przez kandydatki Miss 
Świata na wózkach (wypowiedź wiceprezydenta 
miasta Michał Olszewski). 

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 

 

Godzina 08:30:03 

Prowadzący Marta Hernik 

Tematy newsów 

Głodówka lekarzy rezydentów (relacja Urszula 
Knych).  

Nowelizacja ustawy o komisji weryfikacyjnej (biała). 

Rozpoczęcie roku akademickiego UW (wypowiedź 
rektora Marcin Pałys). 

Składanie wniosków o stypendium Jana Pawła II 
(wypowiedź Małgorzata Łuczak Centrum Myśli JPII). 

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 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 nielegalnego bazaru w Wólce Kosowskiej 
(wypowiedź Ewa Sitkiewicz KSP). 

„Zielona fala” w Warszawie, podpisanie umowy z 
nowym operatorem ruchu drogowego (relacja Natalia 
Gorzelnik). 

Zbiórka żołędzi i kasztanów dla zwierząt z 
warszawskiego zoo (wypowiedź dyrektora zoo). 

Wydanie wspomnień Marka Edelmana (wypowiedź 
współautorki publikacji Martyna Rusiniak-Karwat). 

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 10:30:00 

Prowadzący Marta Hernik 

Tematy newsów 

Wypadek w miejscowości w Wólce Kiełpińska (biała). 

Hanna Gronkiewicz-Waltz znała szczegóły dotyczące 
reprywatyzacji (wypowiedź Sebastian Kaleta – 
prawnik).  

ZTM rozważa wprowadzenie autobusów na telefon 
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(relacja Natalii Gorzelnik). 

a) Liczba newsów 3, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie Zrównoważone poprawnie 

d) Proporcja tematów Właściwe proporcja 

e) Zrównoważenie Zrównoważone proporcje  

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 11:30:10 

Prowadzący Marta Hernik 

Tematy newsów 

Wypadek w miejscowości w Wólce Kiełpińska (biała). 

Likwidacja nielegalnego bazaru w Wólce Kosowskiej 
(wypowiedź Tomasz Oleszczuk KSP). 

Zbiórka żołędzi i kasztanów dla zwierząt z 
warszawskiego zoo (wypowiedź dyrektora zoo oraz 
pracownika zoo). 

II edycja „Ukraina festiwal filmowy” (wypowiedź 
kuratorki festiwalu Martyna Lach). 

a) Liczba newsów 4, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
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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 (jedno przejęzyczenie) 

o) Współczynnik WOI 97,44% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 12:30:10 

Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

Protest głodowy lekarzy rezydentów (wypowiedź 
chirurg Anna Stępień, lekarz stażysta). 

Warszawski Uniwersytet Medyczny współpraca z IPN 
– badania DNA na podstawie odnalezionych 
szczątków (biała). 

ZTM rozważa wprowadzenie autobusów na telefon 
(wypowiedź rzecznik ZTM Igor Krajnow). 

8 lat więzienia grozi za wymyślony rozbój mieszkanki 
z Sochaczewa (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 
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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 Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

Protest młodych lekarzy (wypowiedź stażysty 
Grzegorz Siwek, rektor WUM). 

Orzeczenie Naczelnego Sądy Administracyjnego w 
sprawie stanowiska Rady Warszawy w sprawie 
stosowania się do orzeczeń TK (biała). 

Finansowanie unijne inwestycji transportowych w 
Warszawie (wypowiedź wiceministra rozwoju Jerzy 
Kwieciński). 

Zbiórka żołędzi i kasztanów dla zwierząt z 
warszawskiego zoo (wypowiedź dyrektora zoo oraz 
pracownika zoo (relacja Natalia Gorzelnik). 

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 Niewłaściwe 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 87,18% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 14:30:10 

Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

Członkowie komisji reprywatyzacyjnej uspakajają 
mieszkańców ul. Skaryszewskiej 11 – nie będą się 
musieli jak na razie wyprowadzać (wypowiedź członka 
komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta). 

ZDM usuwa nielegalne reklamy (biała). 

Legia Warszawa analizuje zachowanie kibiców 
(wypowiedź Mariusz Szymczych – serwis legianet). 

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 
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o) Współczynnik WOI 97,44% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 15:30:00 

Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

Orzeczenie Naczelnego Sądy Administracyjnego w 
sprawie stanowiska Rady Warszawy w sprawie 
stosowania się do orzeczeń TK (wypowiedź rzecznika 
wojewody). 

Finansowanie unijne inwestycji transportowych w 
Warszawie (wypowiedź wiceprezydenta Warszawy 
Michał Olszewski). 

Linia autobusowa wróci na Trakt Królewski (relacja 
Cyryl Skiba). 

Zlikwidowane plantacje konopii indyjskich w Jabłonnej 
(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 

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 16:30:06 

Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

Protest lekarzy rezydentów (wypowiedź Łukasz 
Jankowski z OZZL). 

Zgodna na budowę następnego fragmentu obwodnicy 
warszawskiej (biała). 

Przygotowanie kadry narodowej piłki nożnej do dwóch 
ostatnich meczów eliminacji do MŚ (wypowiedź II 
trenera Bogdan Zając). 

Zatrzymanie nastolatków podejrzanych o 
kradzież rowerów (biała). 

Siostra Dominika z Nowego Sącza skończyła 107 lat 
(biała). 

a) Liczba newsów 5, 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 17:30:10 

Prowadzący Olaf Ważyński 



114 
 

Tematy newsów 

Komisja Reprywatyzacyjna kolejna rozprawa i 
wezwanie urzędników miasta na przesłuchanie 
(biała). 

ZTM rozważa wprowadzenie autobusów na telefon 
(wypowiedź rzecznik krakowskiego MPK, zmontowane 
wypowiedzi mieszkańców stolicy i regionu) 

„Czarny protest” przemarsz protestujących kobiet 
(biała). 

II edycja „Ukraina festiwal filmowy” (wypowiedź 
kuratorki festiwalu Martyna Lach). 

a) Liczba newsów 4, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Brak (brak wypowiedzi polityków)  

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 18:30:00 

Prowadzący Olaf Ważyński 
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Tematy newsów 

Protest lekarzy rezydentów (wypowiedź chirurg Anna 
Stępień, rektor MUW). 

„Zielona fal” umowa z nowym operatorem 
zarządzania ruchem (relacja Natalia Gorzelnik). 

Wystawa w Muzeum Narodowym (wypowiedź 
kuratorki wystawy). 

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 Niewłaściwe proporcje 

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 

 

Środa, 4 października 2017 

 

Godzina 06:30:00 

Prowadzący Natalia Rozbicka 
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Tematy newsów 

Podpisanie umów na dofinansowanie inwestycji 
transportowych (wypowiedź wiceminister rozwoju 
Witold Słowik). 

Dni pamięci Pawiaka w Warszawie (wypowiedź 
kierownik muzeum Joanna Gierczyńska). 

Radom – NFZ odrzucił ofertę szpitala na fizjoterapię 
(biała). 

Warszawa gospodarzem konferencji naukowej 
„Błękitna armia” (relacja Witold Banach, wiceminister 
obrony Michał Dworczyk). 

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 Poprawne 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 97,44% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 07:30:00 

Prowadzący Natali Rozbicka  
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Tematy newsów 

Zgodna na budowę następnego fragmentu obwodnicy 
warszawskiej (biała). 

IPN i uczelnie medyczne podpisują porozumienie w 
sprawie identyfikacji ofiar totalitaryzmów (relacja 
Karol Darmoros, prof. Szwagrzyk). 

Trening polskiej kadry narodowej w piłce nożnej 
(biała). 

Światowy Dzień Zwierząt w schronisku na Paluchu 
(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 Natalia Rozbicka 

Tematy newsów 

Mieszkańcy Pruszkowa chcą ciszy – problem ze 
startującymi samolotami z lotniska (relacja Natalia 
Gorzelnik, wypowiedzi mieszkańców, rzecznik PAŻP). 

Szajka złodzieje samochodów zatrzymana, 
prokuratura postawiła zarzuty(biała). 
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Dni pamięci Pawiaka (relacja Cyryl Skiba). 

Port lotniczy w Modlinie ilość obsłużonych pasażerów 
(biała). 

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 09:30:00 

Prowadzący Natalia Rozbicka  

Tematy newsów 

Szajka kradnąca samochody zagranicą zatrzymani 
przez policję (wypowiedź policjanta z KSP). 

Protest lekarzy rezydentów (wypowiedź chirurg Anna 
Stępień). 

Zgodna na budowę następnego fragmentu obwodnicy 
warszawskiej (biała). 

Cmentarz ofiar epidemii cholery możliwy do 
zwiedzania (relacja Cyryl Skiba). 
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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 10:30:08 

Prowadzący Natalia Rozbicka 

Tematy newsów 

Śledztwo w sprawie wypadku w szpitalu kolejowym w 
Pruszkowie. Pielęgniarka przygnieciona przez szafę 
(wypowiedź rzecznika KP w Pruszkowie Karolina 
Kańka). 

Inwestycje komunikacyjne z UE dla Warszawy 
(wypowiedź wiceprezydenta Michał Olszewski, 
Wojciech Bartelski rzecznik ZTM). 

Festiwal Warsaw music week (biała). 

a) Liczba newsów 3, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zrównoważenie poprawne 
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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 Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 97,44% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 11:30:01 

Prowadzący Natalii Rozbicka 

Tematy newsów 

Śmiertelny wypadek na kolei, utrudnienia w ruchu 
pociągów (wypowiedź rzecznika ZTM Igor Krajnow). 

Oskarżenie w sprawie nielegalnej produkcji 
papierosów (wypowiedź Łukasz Łapczyński z 
prokuratury okręgowej w Warszawie)  

Mieszkańcy Pruszkowa chcą ciszy – problem ze 
startującymi samolotami z lotniska (wypowiedzi 
mieszkańców, rzecznik PAŻP). 

Targi EXPO w Monachium i promocja miasta 
Warszawy (wypowiedź wiceprezydent Michał 
Olszewski) 

a) Liczba newsów 4, 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 



121 
 

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 

RPO i handlarze roszczeń. List Adama Bodnara do 
komisji weryfikacyjnej (wypowiedź Patryk Jaki) 

Protest lekarzy rezydentów (wypowiedź rzecznik MZ 
Milena Kruszewska). 

Anita Włodarczyk finale plebiscytu „Europejska 
lekkoatletka roku” (biała). 

Film „O opuszczonej Warszawie” (relacja Cyryl 
Skiba). 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zrównoważone poprawnie 

d) Proporcja tematów Właściwe proporcja 

e) Zrównoważenie Brak (newsy nie dotyczą polityki) 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Niezachowana  

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne  

m) Jakość techniczna Poprawna 



122 
 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 97,44% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 13:30:00 

Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

Członkowie komisji weryfikacyjnej zapowiadają, że 
mają kilka niewygodnych pytań do wiceprezydenta 
Jarosława Jóźwiaka (wypowiedź Patryk Jaki, rzecznik 
warszawskiego ratusza Bartosz Milczarczyk). 

Utrudnienia na kolei pod Warszawą (biała). 

Zatrzymanie przez CBA w Warszawie podejrzanego o 
korupcję w krakowskim sądzie (wypowiedź rzecznika 
CBA). 

Andrzej Trautman uwzględniony w uzasadnieniu 
nagrody Nobla w dziedzinie fizyki (biała).”  

O bezpiecznym poruszaniu się po drogach” –kąciki w 
przychodniach (wypowiedź Beata Balcerska).  

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie Zrównoważone poprawnie  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane  

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 97,44% 
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  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 14:30:00 

Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

Protest lekarzy rezydentów nie przyjmują propozycji 
powyżej od ministerstwa zdrowia (wypowiedź doktor 
Joanna Matecka). 

Zatrzymanie na gorącym uczynku złodziej 
samochodów (biała). 

Polin odwiedziło milion osób (wypowiedź małżeństwa 
które było milionowym gościem, dyrektor muzeum 
Polin). 

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 Niewłaściwe proporcje  

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 87,17% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 15:30:00 

Prowadzący Olaf Ważyński 
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Tematy newsów 

Podejrzana przesyłka w budynku przy ul. Kredytowej 
(wypowiedź Tomasz Oleszczuk KSP). 

Minister Sprawiedliwości za surowszymi karami dla 
prezydent Hanny Gronkiewicz-Walz (wypowiedź 
ministra sprawiedliwości Zbigniew Ziobro).  

Dni pamięci Pawiaka (wypowiedź Joanna Gierczyńska 
z muzeum Pawiak, wypowiedź więźnia Leszek 
Zabłocki). 

Inauguracja Akademii Sztuki Wojennej (wypowiedź 
ministra Antoni Macierewicz). 

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 87,17% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 16:30:00 

Prowadzący Olaf Ważyński 
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Tematy newsów 

Były wiceprezydent Warszawy Jarosław Jóźwiak 
pojawi się na posiedzeniu komisji reprywatyzacyjnej 
(wypowiedź Jarosław Jóźwiak). 

10 najlepszy start up zaprezentowało się w Pałacu 
Prezydenckim (wypowiedź prezydenta RP Andrzej 
Duda). 

Spadek po Marii Fołtyn otrzymał Zespół Szkół 
Muzycznych w Radomiu po jego sprzedaży zakupiona 
instrumentów muzycznych (wypowiedź dyrektora 
szkoły). 

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 17:30:00 

Prowadzący Olaf Ważyński 
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Tematy newsów 

Śledztwo w sprawie wypadku w szpitalu kolejowym w 
Pruszkowie. Pielęgniarka przygnieciona przez szafę 
(wypowiedź rzecznika prokuratury). 

Uczelni medyczne będą współpracować z IPN. 
Podpisania porozumienia w sprawie identyfikacji DNA 
(relacja Karol Darmoros, wypowiedź prof. 
Szwagrzyk). 

Awaria urządzeń sterowania ruchem Kolei 
Mazowieckich (biała). 

W powiecie Kozienickim zatrzymano nielegalnych 
producentów papierosów (relacja Justyna 
Dąbrowska). 

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 18:30:00 

Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

Zablokowane droga krajowa 50, wypadek 
samochodowy (wypowiedź policjantki). 

Plany zwiększania kar finansowych za niestawianie się 
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na komisji weryfikacyjnej to prób zastraszania 
świadków twierdzi warszawski ratusz (wypowiedź 
Bartosz Milczarczyk, Sebastian Kaleta). 

Pogrzeb Wiesława Michnikowskiego (biała). 

Obrażenia wewnętrzne było przyczyną śmierci 
mężczyzny znalezionego pod gruzami domu 
(wypowiedź rzecznika prokuratury w Radomiu).   

a) Liczba newsów 4, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zróżnicowane poprawianie 

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 Źle nagrana wypowiedź  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 93,59% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Czwartek, 5 października 2017 

 

Godzina 06:30:00 

Prowadzący Natalia Rozbicka  
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Tematy newsów 

Bark porozumienia pomiędzy protestującymi 
lekarzami a ministerstwem zdrowia (wypowiedź 
Łukasz Jankowski OZZL, minister Konstanty 
Radziwiłł). 

Plany zwiększania kar finansowych za niestawianie się 
na komisji weryfikacyjnej to prób zastraszania 
świadków twierdzi warszawski ratusz (wypowiedź 
rzecznik ratusza Bartosz Milczarczyk, Sebastian 
Kaleta). 

Milionowy bilet do muzeum Polin (wypowiedź 
małżeństwa które kupiło milionowy bilet, dyrektor 
muzeum).  

Spadek po Marii Fołtyn otrzymał Zespół Szkół 
Muzycznych w Radomiu po jego sprzedaży zakupiona 
instrumentów muzycznych (biała). 

a) Liczba newsów 4, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zrównoważone poprawnie  

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 Natalia Rozbicka 



129 
 

Tematy newsów 

Kolejna rozprawa do komisji reprywatyzacyjnej na 
której ma być przesłuchany Jarosław Jóźwiak 
wiceprezydent Warszawy (wypowiedź Jarosław 
Jóźwiak). 

NSA zajmie się wnioskami Hanny Gronkiewicz-Waltz 
w sprawie działalności komisji reprywatyzacyjnej 
(biała). 

O bezpiecznym poruszaniu się po drogach” –kąciki w 
przychodniach (wypowiedź wicemarszałka Wiesław 
Raboszuk). 

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 08:30:00 

Prowadzący Natalia Rozbicka  
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Tematy newsów 

Utrudnienia po śmiertelny wypadku na Mokotowie 
(wypowiedź Agnieszka Włodarska KSP) 

II stopień ostrzeżenia meteorologicznego dla 
Mazowsza (biała) 

Kolejna rozprawa komisji weryfikacyjnej działki na 
placu Defilad, rozprawa odwoławcza w sprawie 
Chmielnej (relacja Jolanta Durkowska) 

Powstańcy Warszawscy upamiętnieni w stołecznej 
archikatedrze św. Jana (wypowiedź kardynał 
Kazimierz Nycz) 

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 09:30:00 

Prowadzący Natalia Rozbicka  
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Tematy newsów 

Utrudnienia po śmiertelny wypadku na Mokotowie 
(biała). 

Kolejna rozprawa komisji weryfikacyjnej działki na 
placu Defilad, rozprawa odwoławcza w sprawie 
Chmielnej (relacja Natalia Gorzelnik, Bartosz 
Milczarczyk, Jarosław Jóźwiak). 

Śledztwo a sprawie wypadku w szpitalu kolejowym w 
Pruszkowie, pielęgniarka została przygnieciona przez 
szafę (wypowiedź rzecznika prokuratury okręgowej w 
Warszawie Łukasz Łapczyński). 

Lokatorzy kamienic przy szwedzkiej dostaną 
mieszkania czasowe w hotelu na czas wiercenia 
tunelu pod metro (wypowiedź rzecznika wykonawcy). 

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 10:30:00 

Prowadzący Natalia Rozbicka 
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Tematy newsów 

Utrudnienia na S8 (wypowiedź pracownika punktu 
informacji drogowych). 

Ratusz czeka na zgłoszenia klinik chcących 
dofinansowania do in vitro (relacja Natalia Gorzelnik).  

Akt oskarżenia przeciwko osobom ustawiającym 
przetargi na żywność w szpitalach (wypowiedź 
rzecznika prokuratury). 

Komiksowa seria „Bradl” (biała). 

a) Liczba newsów 4, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zrównoważone poprawnie 

d) Proporcja tematów Właściwe proporcje  

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 Natalia Rozbicka  
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Tematy newsów 

Zeznania wiceprezydenta Jarosława Jóźwiaka przed 
komisją weryfikacyjną, pytania także o działki przy ul 
Twardej (wypowiedź Jarosław Jóźwiak). 

NSA zajmie się wnioskami Hanny Gronkiewicz-Waltz 
(wypowiedź Jan Mosiński PiS). 

Zakwaterowanie mieszkańców budynków przy ul 
Szwedzkiej na czas budowy metra (relacja Beata 
Nowak). 

Krew łączy i dzieli – wystawa w Polin (wypowiedź 
wicedyrektor muzeum). 

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 Zrównoważone niepoprawnie  

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 Natalia Gorzelnik  
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Tematy newsów 

Zeznania wiceprezydenta Jarosława Jóźwiaka przed 
komisją weryfikacyjną, pytania także o działki przy ul 
Twardej (wypowiedź Jarosław Jóźwiak, Patryk Jaki 
członek komisji). 

NSA ma rozstrzygnąć spór kompetencyjny pomiędzy 
komisją a miastem (biała). 

Zezwolenie na budowę obwodnicy (relacja Beata 
Nowak). 

Nagrody dla warszawskiej drogówki od Urzędu miasta 
(wypowiedź nagrodzonej policjantki). 

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 Źle nagrana relacja  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 83,33% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 13:30:00 

Prowadzący Natalia Gorzelnik 
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Tematy newsów 

NSA rozstrzygnie spór kompetencyjny pomiędzy 
miastem a komisją weryfikacyjną (wypowiedź 
rzecznik ratusza Bartosz Milczarczyk, Patryk Jaki 
członek komisji weryfikacyjnej). 

Przesłuchanie komisji weryfikacyjnej – 
przesłuchiwany wiceprezydent Jarosław Jóźwiak 
(biała). 

Z powodu prac przy budowie metra w przyszłym 
tygodniu będą musieli się wyprowadzić mieszkańcy 
budynków przy ul. Szwedzkiej i ul. Strzeleckiej 
(relacja Beata Nowak).  

Dni pamięci Pawiaka (wypowiedź jednego z więźniów 
Pawiaka). 

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 Niewłaściwe proporcje  

e) Zrównoważenie Zrównoważone poprawnie  

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 Natalia Gorzelnik 

Tematy newsów 
Nad Mazowszem przejdą wichury (wypowiedź 



136 
 

rzecznika radomskiej straży pożarnej). 

Przesłuchanie przed komisją weryfikacyjną 
wiceprezydenta Jarosława Jóźwiaka (wypowiedź 
Jarosław Jóźwiak, Patryk Jaki). 

NSA rozstrzygnie spór kompetencyjny pomiędzy 
miastem a komisją weryfikacyjną (biała). 

Wyróżnienie dla policjantów drogówki (wypowiedź 
policjanta).  

a) Liczba newsów 4 – optymalna liczba  

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zrównoważone poprawnie 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  

e) Zrównoważenie Właściwa proporcja  

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 Natalia Gorzelnik 
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Tematy newsów 

Komisja weryfikacyjna zeznania wiceprezydenta 
Jarosława Jóźwiaka (wypowiedź Łukasz Konradko). 

Ostatni dzień przyjmowania zgłoszeń od klinik które 
chcą wziąć udział w stołecznym programie in vitro 
(wypowiedź rzecznika ratusza Bartosz Milczarczyk). 

Stowarzyszenie „Otwarty Ursynów” nie chce 
dekomunizacji na ich ulicy.  

Wigilia w Radomiu dla samotnych (wypowiedź Mikołaj 
Rykowski).  

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 dotyczyły 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 Natalia Gorzelnik 

Tematy newsów 

NSA oddalił wniosek urzędu miasta w sprawie sporu 
kompetencyjnego z komisją weryfikacyjną 
(wypowiedź rzecznik NSA). 

Ogródki działkowe na Wierzbnie z roszczeniami 
(wypowiedź Marek Mikos wicedyrektor biura 
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Architektury i Planowania Przestrzennego). 

Na Pradze otworzono mieszkania treningowe 
(wypowiedź dyrektor stowarzyszenia „Synapsis”. 

Wycieczka śladami radomskich żydów (wypowiedź 
dyrektor „Resursa”). 

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 17:30:00 

Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Tematy newsów 

Wypadek na krajowej 12, utrudnienia w ruchu (biała). 

Spraw pobicia piłkarzy Legii przez pseudo kibiców 
(wypowiedź rzecznika KSP).  

Instalacja na placu Defilad (wypowiedź Tomasz 
Fudala). 

Akt oskarżenia incydentu na tle rasowym w Radomiu 
(wypowiedź rzecznik prokuratury). 

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

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Brak (newsy nie dotyczyły 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 18:30:00 

Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Tematy newsów 

Hanna Gronkiewicz-Waltz jest zadowolona z wyroku 
NSA (wypowiedź Hanna Gronkiewicz-Waltz).  

Na Pradze otworzono mieszkania treningowe 
(wypowiedź Maciej Rogowski – niepełnosprawny) 

Radom siedziba fabryki broni wciąż bez nabywcy 
(wypowiedź Marek Zaczek członek zarządu innowacji i 
technologii). 

W warszawskim zoo wiosna – zwierzęta z półkuli 
południowej rozpoczynają okres godowy (wypowiedź 
dyrektora zoo).  

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 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 

 

 

Piątek, 6 października 2017 

 

Godzina 06:30:00 

Prowadzący Natalia Rozbicka  

Tematy newsów 

Utrudnienia na kolei po wichurach które przeszły 
przez Polskę (biała). 

NSA oddalił wnioski Hanny Gronkiewicz-Waltz w 
sprawie spory kompetencyjnego (wypowiedź Hanna 
Gronkiewicz-Waltz, Patryk Jaki członek komisji). 

Zeznania wiceprezydenta Jarosława Jóźwiaka przed 
komisją wersyfikacyjną (biała). 

Mieszkanie treningowe na Pradze (wypowiedź 
mieszkańca Maciej Rogowski). 

Radom fundacja szuka wolontariuszy, którzy pomogą 
w przygotowaniu Wigilii dla samotnych (wypowiedz 
założyciela fundacji). 

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 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 Natalia Rozbicka 

Tematy newsów 

Pożar w hotelu przy Poleczki (biała). 

Grupa zajmująca się przejmowaniem rachunków 
bankowych, handlem bronią - rozbita (biała). 

Przed komisją weryfikacyjną zeznaje wiceprezydent 
Jarosław Jóźwiak (wypowiedź Jarosław Jóźwiak, 
Patryk Jaki przewodniczący komisji). 

Ogródki na Wierzbnie z roszczeniami (wypowiedź 
Marek Mikos wicedyrektor biura Architektury i 
Planowania Przestrzennego). 

Policjanci z drogówki otrzymali nagrody od urzędu 
miasta (wypowiedź policjanta). 

a) Liczba newsów 5, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie Zrównoważone poprawnie  

d) Proporcja tematów Zróżnicowane  

e) Zrównoważenie Brak (newsy nie dotyczą polityki) 
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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 Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 97,44% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 08:30:00 

Prowadzący Natalia Rozbicka  

Tematy newsów 

Utrudnienia na warszawskich drogach (biała). 

Odcinek trasy Świętokrzyskiej, mimo że gotowa to 
nieprzejezdna z powodu braku pozwolenia na 
użytkowanie (wypowiedź pracownika ZMID). 

NSA oddalił wnioski złożone przez Hannę 
Gronkiewicz-Waltz (biała). 

Bieg na jedną milę (wypowiedź organizatorki biegu). 

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 
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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 87,18% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 09:30:00 

Prowadzący Natalia Rozbicka 

Tematy newsów 

Zderzenie na krajowej 50, zderzenie na S8 (biała). 

Grupa zajmująca się przejmowaniem rachunków 
bankowych, handlem bronią - rozbita (wypowiedź 
Artur Retmaniak KSP). 

Zeznania wiceprezydenta Jarosława Jóźwiaka przed 
komisją wersyfikacyjną (wypowiedź Ryszard 
Konradko, Jarosław Jóźwiak). 

Korki na skrzyżowaniu przy Żwirki i Wigury 
(montaż wypowiedzi kierowców).  

a) Liczba newsów 4, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie Zrównoważone poprawnie  

d) Proporcja tematów Właściwe 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 10:30:00 

Prowadzący Natalia Rozbicka  

Tematy newsów 

Odcinek trasy Świętokrzyskiej, mimo że gotowa to 
nieprzejezdna z powodu braku pozwolenia na 
użytkowanie (wypowiedź rzecznik ZMID). 

Instalacja na Placu Defilad (wypowiedź Tomasz 
Fudala koordynator projektu). 

Mieszkanie treningowe na Pradze (wypowiedź Renata 
Warchałowska dyrektor fundacji „Synapsis”). 

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 11:30:00 
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Prowadzący Natalia Rozbicka  

Tematy newsów 

Pościg za dwójką mężczyzn która okradła 
nastolatków(biała). 

Spór o działkę nad kanałem Żerańskim (wypowiedź 
rzecznika dzielnicy, rzecznik gazociągów). 

NSA oddalił wniosku Hanny Gronkiewicz-Waltz o 
rozstrzygniecie sporu kompetencyjnego pomiędzy 
miastem a komisją weryfikacyjną (relacja Jolanta 
Durkowska, wypowiedź sędziego NSA, Hanna 
Gronkiewicz-Waltz, Patryk Jaki). 

Zapisy do XXIX biegu niepodległości (biała). 

PGN Narodowy zapowiedź niedzielnego meczu piłki 
nożnej (biała).  

a) Liczba newsów 5, 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 poprawnie  

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 Marta Hernik 
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Tematy newsów 

6 klinik złożyło dokumenty do miejskiego projektu in 
vitro (biała). 

Grupa zajmująca się przejmowaniem rachunków 
bankowych, handlem bronią - rozbita (wypowiedź 
Artur Retmaniak KSP). 

Korki na Racławickiej (relacja Beata Nowak).  

Zapowiedź meczy i utrudnień przy stadionie 
Narodowym w czasie niedzielnego spotkania (relacja 
Cyryl Skiba).  

Utrudnienia ruchu w Rembertowie związane z biegiem 
(biała). 

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 Za cicho nagrana relacja   

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 93,59% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 13:30:00 

Prowadzący Marta Hernik 
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Tematy newsów 

6 klinik złożyło dokumenty do miejskiego projektu in 
vitro (wypowiedź rzecznika ratusza Bartosz 
Milczarczyk). 

37 tyś grzywien dla Hanny Gronkiewicz-Waltz (biała). 

Warszawski Wawer zamkniecie ulic (relacja Cyryl 
Skiba). 

Targówek wymiana nawierzchni na ulicach (biała). 

Proces beatyfikacyjny biskupa Antoniego Baraniaka 
(biała). 

a) Liczba newsów 5, 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 15:30:00 

Prowadzący Marta Hernik 
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Tematy newsów 

Spór o działkę nad kanałem Żerańskim (wypowiedź 
rzecznika dzielnicy, rzecznik gazociągów). 

Radom nowy plac zabaw gotowy (wypowiedź 
wiceprezydenta Radiom). 

Festiwal Warsaw music week (wypowiedź 
organizatora festiwalu). 

Zapisy na XXIX bieg niepodległości (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 9newsy nie dotyczyły 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 

Tematy newsów 

Odcinek trasy Świętokrzyskiej, mimo że gotowa to 
nieprzejezdna z powodu braku pozwolenia na 
użytkowanie (wypowiedź pracownika ZMID). 

Wystawa wykopalisk archeologicznych z terenu 
budowy II linii metra (wypowiedź wicedyrektora 
muzeum archeologicznego). 
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56-latek z Radomia podejrzany o pedofilie został 
zatrzymany (relacja Justyna Dąbrowska). 

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 

Tematy newsów 

Grzywny nie spowodują, że Hanna Gronkiewicz-Walz 
stawi się przed komisją weryfikacyjną (rzecznik 
ratusza Bartosz Milczarczyk). 

NSA oddalił wnioski prezydent Warszawy (biała). 

Zatrzymanie przez policję mężczyzn, którzy próbowali 
zarejestrować samochody które nie istnieją (biała). 

W niedziele utrudnienia w Rembertowie z powodu 
biegu (relacja Cyryl Skiba).  

Radomscy strażacy interweniują po wichurze 
(wypowiedź rzecznika radomskiej straży pożarnej).  

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 Brak (newsy nie dotyczyły 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 18:30:02 

Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

Wysypisko na chodniku ul. Targowa (wypowiedź 
Marcin Iskra, Daniel Stolarczyk wspólnota 
mieszkaniowa, Angelika Kostyra prezes spółdzielni 
mieszkaniowej). 

Na Targówku remont nawierzchni ulic (biała). 

Warszawski dom kultury „Zacisze” świętuje 50 lecie 
powstania (biała).  

Uszkodzenie linii prądu w mazowieckim (wypowiedź 
rzeczniczki PGE). 

a) Liczba newsów 4, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga 
Zrównoważone niepoprawnie (newsy dotyczą 
Warszawy a nie całego regionu) 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja  
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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 

 

 

 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Relacje reporterskie  

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

03.10.2017: 05:49:05, 06:47:28 
04:10.2017: 05:51:47 
05.10.2017: 06:43:53, 06:47:37 
06.10.2017: 05:47:49, 06:47:25 
 

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

Średni czas trwania wydania: 00:03:21 

Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:03:21 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:23:28 

Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:23:28 

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 nie została wyodrębniona jako 
osobny element w planie 
programowym. Stanowi element pasma 
“Skoro świt” 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Relacje reporterskie przygotowane 
przez dziennikarzy radia RDC. Relacje z 
terenu województwa mazowieckiego 
dotyczące ważnych informacji na temat 
wydarzeń w regionie lub relacji z miejsc 
ma terenie mazowieckiego.  

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

00:23:28 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Skoro świt  

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

02.10.2017: 05:04:38 
03.10.2017: 01:12:00, 05:00:00 
04.10.2017: 05:08:29 
05.10.2017: 01:01:56, 05:07:51 
06.10.2017: 01:06:44, 05:10:43 

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

Średni czas trwania wydania: 01:16:43 
Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:35:38 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
10:13:47 
Łączny czas trwania warstwy słownej: 
04:45:06 

Łączny czas trwania powtórek danej 
audycji w tygodniu; 

03:29:28 

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, zgodna z projektowaną 
tematyką audycji. Niezgodna z 
częstotliwością, czasem trwania oraz 
porą emisji. Blok audycji jest 
powtarzany w nocy.  

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Wczesno poranne pasmo prezentujące 
najważniejsze aktualne wydarzenia z 
regionu - polityczne, społeczne, 
gospodarcze, kulturalne, sportowe w 
formie relacji reporterskich i narracji 
osoby prowadzącej. Obszerny przegląd 
prasy regionalnej i lokalnej. Pasmo 
zapowiada też imprezy, uroczystości, 
obchody w regionie, informuje o 
zmianach w rozkładach jazdy, 
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remontach, objazdach dróg, 
utrudnieniach i ułatwieniach w różnych 
dziedzinach codziennego życia 
mieszkańców Mazowsza. Prezentowane 
są w nim krótkie reportaże 
przygotowane przez reporterów RDC. 
Pasmo skierowane do wszystkich 
mieszkańców Mazowsza. Z pasma 
zostały wyłączone poszczególne 
element. W planie programowym także 
w kategorii PUBLICYSTYKA  

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

02:03:43 

 

 

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; 

02.10.2017: 09:04:45, 13:04:38, 
18:04:50 
03.10.2017: 09:05:25, 13:04:20, 
18:04:50 
04.10.2017:  09:04:32, 13:04:58, 
18:04:50 
05.10.2017: 09:04:59, 13:04:42, 
18:04:34 
06.10.2017:  09:05:52, 13:04:00, 
18:03:47  
 

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

00:02:01 
Warstwa słowna - 00:02:01 
 
 

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

00:32:40 
Warstwa słowna – 00:32:40 

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 obecna w planie 
programowym, zgodna z projektowaną 
tematyką, częstotliwością, porą emisji I 
czasem trwania. 
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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 
 

00:02:30 

 

              Pluralizm, bezstronność i wyważenie: 

 
Wiadomości ekonomiczne  
 
Poniedziałek, 2 października 2017 
 
Godzina 09:04:45 
Prowadzący Marta Hernik? (nie przestawiła się) 

Tematy newsów 

Obniżenie wieku emerytalnego (wypowiedź Jeremi 
Mordasewicz ekspert). 
W Polsce chcą cudzoziemców (biała)  

a) Liczba newsów 2, minimalna 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 91,03% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 13:04:38 
Prowadzący Natalia Rozbicka? (nie przedstawia się) 

Tematy newsów 

Oczekiwania finansowe lekarzy rezydentów nierealne, 
protest lekarzy rezydentów (wypowiedź minister 
Konstanty Radziwiłł). 
Indeks PMI rośnie (wypowiedź Grzegorz Ogonek 
ekonomista). 
Obniżenie wieku emerytalnego (wypowiedź prezes 
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ZUS). 
 

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 94,87% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 18:04:50 
Prowadzący Olaf Ważyński (nie przedstawia się) 

Tematy newsów 

Wnioski o wypłatę świadczeń w związku z obniżeniem 
wieku emerytalnego (relacja Cyryl Skiba). 
Podniesione prognozy wzrostu PKB w Polsce (biała). 
Dopłaty bezpośrednie dla rolników (relacja Michał 
Fedusio) 

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 
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o) Współczynnik WOI 94,87% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Wtorek, 3 października 2017 
 
Godzina 09:05:25 
Prowadzący Marta Hernik? (nie przestawiła się) 

Tematy newsów 

Fitch podniesienie prognoz wzrostu PKB w Polsce 
(biała). 
Czy RPP podniesie stopy procentowe (biała). 
Warszawa wybiera się na targi inwestycyjne w 
Monachium (relacja Beata Nowak, wypowiedź 
wiceprezydenta miasta). 
Kobiety niesprawiedliwie nagradzane – raport (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 
h) Forszpan Brak 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne  
m) Jakość techniczna Słaby dźwięk w relacji   
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 91,03% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 13:04:20 
Prowadzący Natalia Rozbicka? (nie przedstawia się) 

Tematy newsów 

Fitch podniesienie prognoz PKB w Polsce (biała). 
Stawki dopłat bezpośrednich dla rolników (wypowiedź 
wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki). 
Badanie przedsiębiorczości wśród studentów - aport 
(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) 
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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 i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 94,87% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 18:04:50 
Prowadzący Przemysław Lis  

Tematy newsów 

Rząd pozytywnie zaopiniował projekt podwojenia ulg 
dla artystów (wypowiedź wicepremiera Piotr Gliński). 
Ceny węgla na świecie i w Polsce (biała). 

a) Liczba newsów 2, minimalna 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 91,03% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Środa, 4 października 2017 
 
Godzina 09:04:32 
Prowadzący Natalia Rozbicka  
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Tematy newsów 

Komentarz funkcjonowania pracowników na rynku na 
podstawie tzw. umów śmieciowych (wypowiedź prof. 
Leokadia Oręziak). 
Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje o stopach 
procentowych (biała). 
Rozwiązania „chmurowe” ułatwiają kontakt z klientem 
(biała). 
 

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 i „Puls biznesu” 
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 

100 milionów na drogi powiatowe w Mazowszu 
(wypowiedź - marszałek Mazowsza Adam Struzik). 
RPP utrzymała stopy procentowe (wypowiedź Piotr 
Bujak, ekonomista). 
 

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

Godzina 18:04:50 
Prowadzący Przemysław Lis  

Tematy newsów 

Od stycznia 2018 firmy będą musiały składać w 
formie jednolitego pliku informację na temat VAT 
(wypowiedź wiceminister finansów). 
Polski eksport może wzrosnąć w opinii wicepremiera 
Morawieckiego (biała).  

a) Liczba newsów 2, minimalna 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 
 

Czwartek, 5.10.2017 
 
Godzina 09:04:59 
Prowadzący Natalia Rozbicka  

Tematy newsów 

Marek Chodkiewicz nowym wiceministrem 
infrastruktury (biała). 
Skargi na firmy ubezpieczeniowe (wypowiedź rzecznik 
finansowy Aleksandra Wiktorow) 
Reforma sądownictwa wydłuża sprawy pracownicze – 
Rzeczpospolita (biała). 
Małe przedsiębiorstwa skorzystają na pakietach 
podatkowych ministerstwa finansów (wypowiedź 
ministra finansów Mateusz Morawiecki). 

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 Zrównoważenie poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Brak 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
l) Własne źródła Własne i agencyjne  
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 94,87% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 
Godzina 13:04:42 
Prowadzący Marta Hernik   

Tematy newsów 

Spadek bezrobocia (biała). 
Budżet programu „Senior+” (wypowiedź minister 
Elżbieta Rafalska). 
UOKiK zgoda na przejęcie EDF Polska (wypowiedź 
prezes UOKiK Marek Niechciał). 
 

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

 

 



161 
 

Godzina 18:04:34 
Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

Stopa bezrobocia spadła (biała).  
Budżet programu „Senior+” (wypowiedź minister 
Elżbieta Rafalska). 
Bułgarski prezydent zachęca Polski biznes do 
inwestowania w Bułgarii (wypowiedź prezydenta 
Bułgarii). 
 

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

 

Piątek, 6 października 2017 
 
Godzina 09:05:52 
Prowadzący Natalia Rozbicka  

Tematy newsów 

Start upy są finansowane w większości przez biznes 
prywatny (wypowiedź Julia Krzysztofiak 
przedstawicielka fundacji startupowej). 
Polsko-bułgarskie forum biznesowe w Warszawie 
(wypowiedź Krzysztof Senger wiceprezes Polskiej 
Agencji Inwestycyjnej). 
Ochrona danych osobowych; jak się chronić przed 
kradzieżą tożsamości (wypowiedź Paweł Makowski 
radca). 

a) Liczba newsów 3, optymalina liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Brak (newsy nie dotyczą polityki) 
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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 Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 94,87% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 13:04:00 
Prowadzący Marta Hernik  

Tematy newsów 

Bez rewolucyjnych zmian w kodeksie pracy (biała). 
Stat Up są finansowane w większości przez biznes 
prywatny (wypowiedź Julia Krzysztofiak 
przedstawicielka fundacji startupowej). 
Polacy nie chcą, żeby dzieci w wakacje pracowały 
(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 18:03:47 
Prowadzący Olaf Ważyński 
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Tematy newsów 

Coraz więcej osób niepełnosprawnych podejmuje 
prace (wypowiedź Mirosław Przewoźnik pełnomocnik 
ds. osób niepełnosprawnych, Edyta Sieradzka 
organizacja OBPON). 
Firmy chcą opuszczać Katalonie, jeśli ta ogłosi 
niepodległość (biała) 
Informacje giełdowe (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 
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; 

03.10.2017: 09:11:55, ,09:34:48 
05.10.2017: 09:10:30, 09:34:50 
 

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

00:21:59 
Warstwa słowna: 00:18:14 
 

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

01:27:57 
Warstwa słowna- 01:12:57 

Łączny czas trwania powtórek danej 
audycji w tygodniu; 

00:00:00 

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

Audycja obecna w planie 
programowym, zgodna z projektowaną 
tematyką, porą emisji i czasem trwania. 
Niezgodna z częstotliwością. 
Zaplanowano jedno wydanie audycji 
tygodniowo, nadano dwa.  
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Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Najważniejsze i budzące emocje tematy 
ekonomiczno-polityczne. W 
analizowanym tygodniu rozmawiano o 
inflacji, branży kosmicznej w Polsce 
oraz rocznicy wysłania Sputnika w 
kosmos. W planie programowym także 
w kategorii PUBLICYSTYKA  

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

00:15:00 

 

            Pluralizm, bezstronność i wyważenie: 

 

Magazyn ekonomiczny  

 

Dzień 
emisji 

Pora 
emisji 

Czas 
trwania Prowadzący Goście. Tematy 

03.10.2017 09:11:55 00:18:05 Jakub 
Kapiszewski 

Goście:  
Andrzej Nikończyk (partner w 
kancelarii prawnej i 
Przewodniczący Rady 
Podatkowej 
Konfederacji Lewiatan) 
 
Tematy:  
Uszczelnienie systemu 
podatkowego i ściągalności 
podatków, system STIR 

03.10.2017 09:34:48 00:25:12 Jakub 
Kapiszewski 

Goście: Damian Szymański 
(portal Business Insider), Filip 
Konopczyński (fundacja 
Kaleckiego) 
Tematy: 
Kwoty jakie obcokrajowcy 
wysyłają z Polski do swoich 
krajów, o strategii imigracyjnej 
w Polsce oraz jakich 
pracowników obcokrajowców 
potrzebujemy na polskim 
rynku. Czas dobrej 
koniunktury to czas na 
oszczędzanie.  
 
 

05.10.2017 09:10:30 00:19:30 Jakub 
Kapiszewski 

Gość: dr. Grzegorz Brona 
(Współzałożyciel firmy 
Creotech Instruments S.A.) 
 
Tematy: 
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Polski sektor kosmiczny.  

05.10.2017 09:34:50 00:25:10 Jakub 
Kapiszewski 

Goście: Marek Zuber 
(ekonomista) 
 
Przemysław Ruchlicki (Krajowa 
Izba Gospodarcza) 
 
 
Tematy: 
O inflacji oraz kondycji 
gospodarki w Polsce w 
odniesieniu do gospodarki 
świata.  

 

Wtorek 3 października 2017, godz. 09:11:55 

 

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

b)      Różnorodność 

Temat dotycząc uszczelnienia systemu podatkowego 
które ma utrudnić wyłudzenia podatku VAT 
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. Rozmówca w sposób 
obszerny opowiada o zmianach podatkowych. W jasny 
i zrozumiały sposób przybliża tematy które mogą 
dotyczyć przedsiębiorców  

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 
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drugiej części audycji. 

k)      Obraz w Internecie 
Wystarczający zasób informacji o audycji na stronie 
stacji. 

l) Współczynnik WOI 

 
85% 
Wysoki współczynnik obiektywizmu audycji. 

 

Wtorek, 3 października 2017, godz. 09:34:48 

a)      Liczba tematów 
Cztery tematy, dyskutowane wieloaspektowo. 
Wystarczająca ilość tematów.  

b)      Różnorodność 

Tematy dotyczące polityki imigracyjnej, zatrudnienia 
obcokrajowców w Polsce, pensji w małych 
przedsiębiorstwach oraz dobrej koniunkturze, która 
powinna zachęcać do oszczędzania. Różnorodność 
wystarczająca. 

 

c)      Wyważenie 
Tematy omawiane proporcjonalnie  

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.  
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. 
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l) Współczynnik WOI 

86,67% 
 
Wysoki współczynnik obiektywizmu audycji. 

 

Czwartek 05.10.2017, godz. 09:10:30 

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

b)      Różnorodność 

Temat dotyczący branży kosmicznej w Polsce. 
Różnorodność wystarczająca ze względu na charakter 
audycji. 

 

c)      Wyważenie 
Temat omawiany przez cały czas trwania audycji. 

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.  

i)        Poprawność 
językowa 

Prowadzący używa na ogół poprawnej polszczyzny. 
Styl wypowiedzi opanowany, oficjalny. Poza użyciem 
jednego kolokwializmu „w plecy” i jednym 
przejęzyczeniem.  

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 

81,67% 

Wysoki współczynnik obiektywizmu audycji. 

 

Czwartek 5 października 2017, godz. 09:34:50 

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

b)      Różnorodność 

Temat dotyczące inflacji w Polsce oraz kondycji 
gospodarki. Różnorodność wystarczająca. 

 

c)      Wyważenie 
Temat omawiany przez cały czas trwania audycji. 

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 

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, używanie 
określenia „rzucą się na obligację”. 

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 

86,67% 
 
Wysoki współczynnik obiektywizmu audycji. 

 

 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Kalendarium  

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

03.10.2017: 05:08:57, 05:19:16, 
06:08:30, 06:36:14 
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04.10.2017: 05:08:32, 06:06:59, 
06:35:17 
05.10.2017: 05:07:57, 05:12:40, 
05:22:24 
06.10.2017: 05:11:00, 05:18:00, 
05:27:00 

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

Średni czas trwania wydania: 00:01:42 
Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:01:42 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:23:44 
Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:23:44 

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 nie została wyodrębniona jako 
osobny element w planie 
programowym. Stanowi element pasma 
“Skoro świt”  

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Rozbudowane informacje dotyczące 
konkretnego dnia, uwzględniające m.in. 
wschód i zachód słońca, informacje o 
imieninowych solenizantach, o osobach 
obchodzących urodziny (horoskopy) itp. 
Element pasma “Skoro świt”. 

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

00:00:00 

 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Przegląd prasy regionalnej  

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

03.10.2017: 06:17:00, 06:25:42, 
06:40:45, 07:12:21, 07:24:00 
04.10.2017: 05:27:09, 05:37:30, 
06:16:45, 06:23:43 
05.10.2017: 06:11:10, 06:17:04, 
06:21:48, 07:11:07, 07:21:04 
06.10.2017: 05:36:22, 05:55:14, 
06:08:00, 06:12:54, 06:17:21, 
06:25:07, 06:38:30, 07:07:15, 
07:10:42, 07:27:30 

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

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
01:40:05 
Łączny czas trwania warstwy słownej: 
01:40:05 

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 nie została wyodrębniona jako 
osobny element w planie 
programowym. Stanowi element pasma 
“Skoro świt”. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Audycja w ramach pasma “Skoro świt” 
przegląd lokalnej prasy z danego dnia.   

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

01:40:05 

 

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; 

02.10.2017: 12:06:06 
03.10.2017: 12:07:01 
04.10.2017: 12:06:40 
05.10.2017: 12:05:06 
06.10.2017: 12:05:50 
 

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

00:23:17 
Warstwa słowna 00:23:17 
 

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

01:56:23 
Warstwa słowna: 01:56:23 
 
 

Łączny czas trwania powtórek danej 
audycji w tygodniu; 

00:00:00 

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

Audycja obecna w planie 
programowym, zgodna z projektowaną 
tematyką, porą emisji i czasem trwania. 
Niezgodnie z częstotliwością. 
Zaplanowano 5 tygodniowo. Nadano 3.  
 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Polityczny wywiad dnia - audycja, w 
której politycy odpowiadają na pytania 
dotyczące aktualnych wydarzeń 
politycznych, społecznych, 
ekonomicznych w skali ogólnokrajowej, 
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regionalnej, lokalnej. Skierowana do 
wszystkich słuchaczy na Mazowszu. W 
analizowanym tygodniu gościem audycji 
był m.in. rzecznik Kukiz 15 oraz 
Katarzyna Lubnauer z którą 
rozmawiano o czarnym proteście.  

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

00:46:29 

 
 

 
                          Pluralizm, bezstronność i wyważenie: 
 
Polityka w samo południe 
 
Dzień 
emisji 

Pora 
emisji 

Czas 
trwania 

Prowadzący Gość, funkcja, tematy 

02.10.2017 12:06:06 00:24:00 Michał 
Kolanko 

Gość: Jakub Stefaniak 
(rzecznik prasowy PSL). 
Tematy: 
PSL czy klub się powiększy, 
sprawa posła Łukasz 
Rzepeckiego z PiS. 
O „wojnie” w obozie PiS. 
Postawa prezydenta 
Andrzeja Dudy. Aktywność w 
Sejmie.  
Zbliżające się wybory 
samorządowe.  
Komisja reprywatyzacyjna w 
Warszawie. 
Jak powinna wyglądać 
polityka samorządowa w 
Warszawie. 

03.10.2017 12:07:01 00:23:09 Michał 
Kolanko 

Gość: Jakub Kulesza 
(Kukiz15). 
Tematy: 
Sprawa posła Łukasza 
Rzepeckiego z PiS, czy 
Kukuiz15 przyjmie go do 
klubu.  
Kondycja klubu 
parlamentarnego Kukiz15.  
Przyszłoroczne wybory 
samorządowe.  

04.10.2017 12:06:40 00:23:20 Michał 
Kolanko 

Gość: Katarzyna Lubnauer 
(Nowoczesna) 
Tematy:  
„Czarny protest” w Polsce. 
Ustawa zakazująca aborcji 
„eugenicznej”, propozycje 



172 
 

zliberalizowania ustawy 
aborcyjnej.  
Projekty ustaw które 
przygotowuje Nowoczesna, 
związki partnerskie.  
Zbliżające się wybory 
samorządowe, koalicje.  
Zakaz handlu w niedzielę.  

05.10.2017 12:05:06 00:24:53 Michał 
Kolanko  

Gość: Leszek Miller, były 
premier 
Tematy: 
Spotkanie prezydenta 
Andrzeja Dudy z prezesem 
PiS oraz reforma 
sądownictwa. Pozycja 
prezydenta w polityce partii 
PiS. 
Sondażowe wyniki PiS.  
Jarosław Kaczyński czy 
powinien zostać premierem? 
Działania PO jako opozycji. 
Wyniki sondażowe lewicy. 
Referendum w Katalonii i 
reakcja władz UE. 

06.10.2017 12:05:50 00:21:01 Michał 
Kolanko 

Gość: Łukasz Scheriber 
(PiS). 
Tematy: 
Spotkanie prezydenta 
Andrzeja Dudy z Jarosławem 
Kaczyńskim prezesem PIS – 
co będzie na nim omawiane. 
Przyszło tygodniowe obrady 
Sejmu nad poprawkami 
prezydenckimi do ustawy o 
sądownictwie. 
Wywiad z Jackiem 
Rostowskim i komisja w 
sprawie VAT.  
Działania komisji 
weryfikacyjne.  
Kampania samorządowa i 
kiedy wystartuje kampania 
PiS. 

 
Poniedziałek, 2 października 2017  
a)      Liczba tematów Poprawa liczba tematów.   

b)      Różnorodność 

Tematyka dotycząca postawy prezydenta Andrzeja 
Dudy oraz domniemanej wojny w obozie PiS. Polityka 
wewnętrzna kraju i przyszłoroczne wybory 
samorządowe. 
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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 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. Jeśli przerywa rozmówcy to dla 
doprecyzowania wypowiedzi.  

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 

90% 

Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 
Wtorek, 3 października 2017 

 
a)      Liczba tematów Niewielka liczba tematów. 

b)      Różnorodność 
Tematyka zróżnicowana, obejmuje wszystkie 
działania i plany Kukiz15. 

c)      Wyważenie 
Dobrze zachowane proporcje pomiędzy podtematami. 

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. 
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g)  Moderowanie 

Prowadzący poprawnie moderuje rozmową, pyta o 
fakty i opinie, kontroluje przebieg i spokojne tempo 
rozmowy. Dopytuje rozmówcę, kiedy ten unika 
odpowiedzi.  

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 

83,33% 

Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 
Środa, 4 października 2017 
 
a)      Liczba tematów Wystarczająca liczba tematów.   

b)      Różnorodność 
Tematyka zróżnicowana, obejmuje zmiany w 
ustawach, wybory samorządowe.  

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. 
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. Nie przerywa na ogół wypowiedź 
rozmówcy, niekiedy uzupełniając jedynie 
wypowiadane kwestie. 
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i)        Poprawność 
językowa 

Prowadzący używa poprawnej polszczyzny, w 
odbiorze przeszkadza nieco niewyraźna wymowa. 
Użycie kolokwializmu „ślimaczy”.  

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 

86,67% 

Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 
Czwartek, 5 październik 2017 
 
a)      Liczba tematów Poprawna liczba tematów. 

b)      Różnorodność 

Tematyka zróżnicowana, obejmuje wyniki sondażowe, 
działania partii polityczny oraz wydarzenia polityczne 
w Europie.  

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

l) Współczynnik WOI 

90% 

Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 
 

Piątek, 6 października 2017 
 
a)      Liczba tematów Poprawna liczba tematów. 

b)      Różnorodność 

Tematyka zróżnicowana, rozmowa o poprawkach 
prezydenckich do ustawy o sądownictwie oraz o 
komisji w sprawie podatku VAT. Tematyka 
zróżnicowana.  

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 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.  

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

l) Współczynnik WOI 

90% 

Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Tytuł/nazwa audycji; Sztuka dialogu  

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

04.10.2017: 21:10:47 
 
 

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

00:49:13 
Warstwa słowna -00:49:13 

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

00:49:13 
Warstwa słowna- 00:49:13 
 
 

Łączny czas trwania powtórek danej 
audycji w tygodniu; 

00:00:00 

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

Audycja obecna w planie 
programowym, zgodna z projektowaną 
tematyką, częstotliwością, porą emisji i 
czasem trwania. 
 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Audycja służąca prezentacji informacji o 
stanowiskach i programach partii lub 
ugrupowań  politycznych (reprezentacja 
parlamentarna). Są tu przedstawiane 
stanowiska przedstawicieli partii i 
ugrupowań politycznych nt. 
najważniejszych spraw dotyczących 
kraju, ale w perspektywie wydarzeń 
mających miejsce nie tylko w 
Warszawie, lecz także na Mazowszu. W 
analizowanym tygodniu rozmawiano o 
podatki dochodowym  

Łączny czas trwania treści 
dotyczących regionu 

00:00:00 

 

           Pluralizm, bezstronność i wyważenie: 

 

Sztuka dialogu  

 

Dzień 
emisji 

Pora 
emisji 

Czas 
trwania 

Prowadzący Gość, funkcja, tematy 

04.10.2017 21:10:47 00:49:13 Robert 
Łuchniak 

Goście:  
Magdalena Biernacka (PSL) 
Paweł Lech (PO) 
Adam Laskowski (Polska 
Razem) 
Mateusz Sabat (Nowoczesna) 
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Jarosław Sachajko (Kukiz’15) 
Tematy: 
Projekt nowelizacji ustaw 
podatkowych; kwota 
przychodu wolna od podatku; 
praca komisji weryfikacyjnej 
do spraw reprywatyzacji w 
Warszawie; spór obozu 
prezydenckiego z obozem 
rządowym na tle nowelizacji 
ustaw sądowych; propozycje 
do nowej ordynacji wyborczej 
 

 

 

a)      Liczba tematów Wystarczająca liczba tematów. 

b)      Różnorodność 
Tematyka wystarczająco zróżnicowana. 

c)      Wyważenie 
Poprawnie zachowane proporcje w ramach tematów. 

d)      Dobór uczestników 

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

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

f)       Proporcja 

Prowadzący zadaje konkretne pytania. Wypowiedzi 
rozmówców w skali całej audycji z zachowaniem 
proporcji czasowych. 

g)  Moderowanie 

Prowadzący nie kontroluje niekiedy przebiegu 
rozmów, nie ingeruje w liczne przerwania wypowiedzi 
innych rozmówców przez niektórych gości. Używa 
niekiedy słów i zwrotów nacechowanych („w tym 
cyrku”, „powinniście ryknąć”, „wy jesteście specami 
od JOW-ów”).  

h)      Błędy 
prowadzącego 

Prowadzący nie przedstawił się na początku audycji. 
Przypomina bardzo rzadko nazwiska osób ponownie 
zabierających głos w dyskusji. Przytacza pogłoski 
(„podobno…”). 

i)        Poprawność 
językowa 

Prowadzący używa poprawnej polszczyzny. 

j)        Kompozycja 

Audycja przebiega w atmosferze nerwowości, w 
dobrym tempie. Na koniec audycji prowadzący nie 
zapowiada kolejnego jej wydania. Zapowiada kolejną 
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audycję w ramówce dnia. 

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

l) Współczynnik WOI 

88,33% 

Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

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

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Audycje przygotowane przez 
nadawcę Organizacji Pożytku 
Publicznego (OPP) / Kampania 
społeczna 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

02.10.2017: 06:05:30, 06:06:51, 
06:34:00, 07:07:17, 07:34:38, 
08:34:02, 10:09:04, 11:05:26, 
12:04:44, 13:06:53, 14:05:35, 
19:05:09, 21:05:58, 22:06:10, 
23:04:28 
03.10.2017: 06:06:15, 07:07:40, 
08:08:02, 08:35:12, 11:05:42, 
12:05:37, 13:07:12, 15:34:00, 
16:09:00, 19:06:42, 21:05:48, 
22:05:12 
04.10.2017: 10:08:18, 22L6:40, 
23:05:40 
06.10.2017: 06:07:16, 10:09:40, 
19:06:30 

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

Średni czas trwania wydania: 00:00:44 
Średni czas trwania warstwy słownej: 
00:00:44 

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

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:24:07 
Łączny czas trwania warstwy słownej: 
00:24:07 

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

Audycja informująca o działalności OPP. 
/ spot reklamowy 

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

00:24:07 

 

 

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

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Informacje drogowe  

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

02.10.2017: 06:33:24, 07:33:25, 
08:04:54, 08:33:25, 09:33:25, 
11:04:02, 14:04:56, 15:04:22, 
15:33:29, 16:34:00, 17:05:00, 
17:33:24, 18:33:25, 19:04:37 
03.10.2017: 06:33:26, 07:33:25, 
08:04:22, 08:33:28, 09:34:00, 
11:04:44, 14:04:28, 15:04:50, 
15:33:24, 16:33:26, 17:04:23, 
18:33:26 
04.10.2017: 06:33:26, 07:33:27, 
08:04:54, 08:33:25, 09:33:24, 
11:05:32, 14:05:32, 15:04:58, 
15:33:20, 16:33:24, 17:05:15, 
17:33:24, 18:33:24, 19:05:04 
05.10.2017: 06:33:23, 07:33:24, 
08:05:03, 08:33:25, 09:33:24, 
11:04:35, 14:04:35, 15:05:19, 
15:33:20, 16:33:24, 17:05:27, 
17:33:30, 18:33:24, 19:04:23 
06.10.2017: 06:32:55, 07:33:23, 
08:04:23, 08:33:24, 09:33:25, 
11:04:30, 14:04:55, 15:05:44, 
15:33:27, 16:33:26, 17:04:08, 
17:33:24, 18:33:27, 19:04:29 
 
 

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

00:00:39 
Warstwa słowna - 00:00:39 

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

00:45:05 
Warstwa słowna - 00:45:05 
 
 

Łączny czas trwania powtórek danej 
audycji w tygodniu; 

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

Audycja obecna w planie 
programowym, zgodna z projektowaną 
tematyką audycji, częstotliwością, 
czasem trwania i porą emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Audycja dla kierowców prezentująca 
aktualne informacje o utrudnieniach i 
lokalnych warunkach jazdy. Audycja 
zawiera przydatne informacje dla 
mieszkańców Mazowsza jadących do 
pracy i wracających do domu oraz 
kierowców przejeżdżających przez nasz 
region. Audycja uwzględniająca 
poranne i popołudniowe szczyty 
komunikacyjne oraz sytuacje 
okolicznościowe (np. wyjazdy i powroty 
z wakacji, długie weekendy, świąteczne 
wyjazdy). Audycja kierowana do osób 
zmotoryzowanych. Specjalistyczny 
serwis drogowy. Dzięki rozszczepieniu 
w połówkach godzin informacje w 
całości kierowane do lokalnej 
spoełczności. (Płock, Siedlce, Radom, 
Ostrołęka, Warszawa) 

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

00:45:05 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Pogoda 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

02.10.2017: 06:03:47, 06:33:06, 
07:04:22, 07:32:58, 08:04:53, 
08:33:05, 09:04:13, 09:33:04, 
10:04:23, 10:32:27, 11:03:44, 
12:33:41, 13:04:14, 13:33:42, 
14:04:40, 14:43:41, 15:04:58, 
15:33:12, 16:04:12, 16:33:10, 
17:04:40, 17:33:13, 18:04:24, 
18:33:10, 19:04:10, 20:03:14, 
21:03:14, 22:04:26, 23:04:00 
 
03.10.2017: 06:04:28, 06:33:05, 
07:04:42, 07:33:10, 08:03:58, 
08:33:08, 09:05:00, 09:33:27, 
10:04:30, 10:32:38, 11:04:17, 
11:33:44, 12:04:35, 12L33:40, 
13:03:44, 13:33:40, 14:04:04, 
15:04:28, 16:03:50, 16:33:10, 
17:03:55, 17:33:12, 18:03:42, 
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18:32:57, 19:03:42, 20:04:18, 
21:04:06, 22:04:54, 23:03:00 
04.10.2017: 06:03:42, 06:33:07, 
07:03:54, 07:32:56, 08:04:33, 
08:33:05, 09:01:01, 09:33:01, 
10:04:18, 10:32:39, 11:04:26, 
11:33:36, 12:05:04, 12:33:40, 
13:04:19, 13:33:43, 14:05:08, 
14:32:40, 15:04:31, 15:32:53, 
16:04:28, 16:32:52, 17:04:50, 
17:32:51, 18:04:30, 19:04:43, 
20:04:17, 21:04:14, 22:04:38, 
23:04:06 
05.10.2017: 06:03:24, 06:33:00, 
07:04:04, 07:32:55, 08:04:42, 
08:33:09, 09:04:32, 09:33:01, 
10:04:50, 10:32:30, 11:04:09, 
11:33:30, 12:03:48, 12:33:25, 
13:04:40, 13:32:30, 14:04:40, 
14:32:30, 15:04:40, 15:32:27, 
16:04:12, 16:33:01, 17:04:50, 
17:32:50, 18:04:09, 18:32:57, 
19:03:46, 20:03:25, 21:03:39, 
22:04:33, 23:04:12 
06.10.2017:  06:04:26, 06:33:22, 
07:04:21, 07:33:06, 08:04:00, 
08:33:00, 09:05:31, 09:32:59, 
10:03:20, 10:32:26, 11:04:00, 
11:33:24, 12:04:36, 12:33:37, 
13:03:4, 13:33:30, 14:04:27, 
15:05:18, 15:33:07, 16:03:42, 
16:33:00, 17:03:42, 18:03:20, 
18:32:52, 19:04:05, 20:04:03 
07.10.2017: 06:03:51, 07:04:31, 
08:03:57, 09:04:23, 10:04:25, 
11:03:56, 12:03:57, 13:04:15, 
14:03:42, 15:03:57, 16:04:43, 
17:04:09, 18:03:38, 19:04:20, 
20:03:42, 21L04:13, 22:04:11, 
23:04:06 
08.10.2017: 06:07:03, 07:04:56, 
08:04:34, 09:05:17, 10:04:40, 
11:04:27, 12:04:36, 13:04:04, 
14:04:19, 15:05:00, 16:04:17, 
17:04:09, 18:04:43, 19:04:32, 
20:04:15, 21:04:49, 22:04:10, 
23:04:14 
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Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania warstwy 
słownej; 

00:00:19 
Warstwa słowna: 00:00:19 
 

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

00:58:02 
Warstwa słowna – 00:58:02 
 
 

Łączny czas trwania powtórek danej 
audycji w tygodniu; 

00:00:00 
 

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

Audycja obecna w planie 
programowym, zgodna z projektowaną 
tematyką, częstotliwością, porą emisji. 
Niezgodna z czasem trwania.  
 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Szczegółowe informacje o pogodzie w 
regionie. Omówienie sytuacji barycznej, 
biometeorologicznej, temperatur, 
opadów i innych zjawisk 
meteorologicznych. / serwis 
informacyjny 

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

00:58:02 
 

 

 

Inne audycje informacyjne:  

 

Podsumowanie kategorii: INFORMACJA 

 

Łączny czas trwania audycji 
informacyjnych w badanej próbie 
tygodniowej 

25:12:15 

Udział procentowy w badanej próbie 15% 

Udział warstwy słownej 15% 

Czas trwania treści regionalnych 19:11:41 
Udział treści regionalnych  11,43 % 
 

 

PUBLICYSTYKA 
  

a) Publicystyka poświęcona problematyce politycznej, ekonomiczno-
gospodarczej, społecznej 
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Tytuł/nazwa audycji; Poranek RDC 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

02.10.2017: 07:08:29 
03.10.2017: 07:09:00 
04.10.2017: 07:05:54 
05.10.2017: 07:06:18 
06.10.2017: 07:06:55 
 
 

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

00:38:11 
Warstwa słowna: 00:22:55 
 

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

03:10:55 
Warstwa słowna: 01:54:22 
 

Łączny czas trwania powtórek danej 
audycji w tygodniu; 

00:00:00 

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

Audycja obecna w planie 
programowym, zgodna z projektowaną 
tematyką, porą emisji. Niezgodna z 
czasem trwania i częstotliwością. 
Audycja wyszczególniona także w 
kategorii: EDUKACJA/KULTURA. 
 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Autorskie pasmo publicystyczne 
zajmujące się zarówno tematyką 
lokalną, regionalną jak i globalną, 
wszelkimi dziedzinami otaczającej nas 
rzeczywistości jak: gospodarka, 
polityka, organizacje pozarządowe, 
służba zdrowia, edukacja, kultura, 
sport, sprawy społeczne, historia. 
Edukacja obywatelska dotycząca 
problemów inności, tolerancji, 
wykluczenia, równości, 
antydyskryminacyjna. Audycje 
przedwyborcze m.in. instruktażowe. 
Zawiera przegląd prasy. Pasmo 
skierowane do wszystkich mieszkańców 
Mazowsza. Z pasma zostały wyjęte 
poszczególne elementy.  

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

00:26:01 
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Tytuł/nazwa audycji; Gość poranka/Komentarz do spraw 
bieżących (w ramach audycji 
Poranek RDC) 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

O2.10.2017: 07:38:40, 08:09:20, 
08:34:44 
03.10.2017: 07:36:08, 08:09:01, 
08:36:30 
04.10.2017: 01:01:28, 07:40:00, 
08:09:07, 08:36:05 
05.10.2017: 07:39:44, 08:09:06, 
08:36:50 
06.10.2017: 07:36:20, 08:07:52, 
08:36:22 

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

00:18:08 
Warstwa słowna: 00:18:08 
 

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

04:50:15 
Warstwa słowna: 04:50:15 
 

Łączny czas trwania powtórek danej 
audycji w tygodniu; 

01:17:58 

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, zgodna z projektowaną 
tematyką, porą emisji. 
Audycja zaliczona w planie 
programowym do Poranka RDC.  
 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

W analizowanym tygodniu: Wydanie 
nowej płyty „Cała Praga śpiewa z 
nami”. O zespole i jego historii, o 
zasadach korzystania z nocnej i 
świątecznej pomocy lekarskiej. 
 

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

01:19:55 

 

                              Pluralizm, bezstronność i wyważenie: 

 

 

Gość poranka  

 

Dzień emisji Pora 
emisji 

Czas 
trwania 

Prowadzący Gość, funkcja, tematy 

02.10.2017 07:38:40 00:16:31 Robert 
Łuchniak  

Gość: Bogusław Bocheński 
(członek zespołu „Cała Praga 
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 śpiewa z nami”). 

Elżbieta Mazurkiewicz 
(członek zespołu „Cała Praga 
śpiewa z nami”). 

Łukasz Owczynnikow 
(członek zespołu „Cała Praga 
śpiewa z nami”). 

Tematy: Wydanie nowej 
płyty „Cała Praga śpiewa z 
nami”. O zespole i jego 
historii.  

02.10.2017 08:09:20 

 

00:15:36 Robert 
Łuchniak  

Goście: Andrzej Troszyński 
(rzecznik mazowieckiego 
NFZ) 

Tematy: O zasadach 
korzystania z nocnej i 
świątecznej pomocy 
lekarskiej.  

02.10.2017 08:34:44 00:25:16 Robert 
Łuchniak  

Gość: Jakub Jałowiczor 
(Gość Niedzielny) 

Agator Koziński (Polska The 
Times) 

Marcin Celiński (Liberté!) 

Tematy: Nowa ustawa 
emerytalna, linia prezydent 
–prezes.  

03.10.2017 07:36:08 00:21:34 Robert 
Łuchniak  

Gość: Ewa Frąckowiak 
(Muzeum Narodowe). 

Marcin Romeyko-Hurko 
(Muzeum Narodowe) 

Tematy: „Biedermeier” w 
Muzeum Narodowym 

03.10.2017 08:09:01 00:18:39 Robert 
Łuchniak  

Gość: Joanna Szypowska 
(tłumaczka literatury 
hiszpańskiej, znawczynie 
Katalonii). 

Tematy: Referendum w 
Katalonii i jego skutki. 



187 
 

03.10.2017 08:36:30 00:23:30 Robert 
Łuchniak 

Gość: Jerzy Domański 
(Przegląd). 

Łukasz Warzecha (Do 
rzeczy). 

Michał Kolanko 
(Rzeczpospolita, RDC). 

Tematy: Przeszłość oficerów 
BBN i publikacje na ten 
temat. Konflikt na linii MON-
BBN. 

O wynikach sondaży.  

O przyszłych wyborach 
samorządowych.  

04.10.2017 07:40:00 00:12:00 Grzegorz 
Chlasta 

Gość: Łukasz Kwiatek 
(Tygodnik Powszechny) 

Tematy: Fałszywe 
wspomnienia. Dlaczego 
pamięć produkuje fałszywe 
wspomnienia. 

04.10.2017 08:09:07 00:20:53 Grzegorz 
Chlasta 

Gość: Prof. Leokadia Olęziak 
(kierownik Katedry Finansów 
Międzynarodowych Szkoły 
Głównej Handlowej w 
Warszawie) 

Tematy: Otwarty Fundusz 
Emerytalny. 

Zmiany w prawie pracy. 

System emerytalny i o 
nowych przepisach 
emerytalnych. 

Emerytury w Europie i 
koszty pracy w Polsce.  

04.10.2017 08:36:50 00:24:25 Grzegorz 
Chlasta 

Gość: Dominik Zdort (TVP). 

Andrzej Godlewski 
(Uniwersytet SWPS). 

Marcin Celiński (Liberte). 

Tematy: O umowach 
śmieciowych.  
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O wywiadzie z Jarosławem 
Kaczyńskim prezesem PiS w 
kontekście prezydenckich 
poprawek do ustawie o 
sądownictwie.  

05.10.2017 07:39:44 00:17:29 Grzegorz 
Chlasta  

Gość: Michał Kwiatkowski 
(przewodnik miejski) 

Bartłomiej Wancerz 
(przewodnik miejski) 

Tematy: O przystankach 
tramwajowych w Warszawie.  

05.10.2017 08:09:06 00:20:54 Grzegorz 
Chlasta  

Gość: Krystian Wiśniewski 
(Porozumienie Rezydentów 
OZZL). 

Tematy: Protest lekarzy 
rezydentów.  

05.10.2017 08:36:50 00:23:10 Grzegorz 
Chlasta 

Gość: Eliza Olczy (Tygodnik 
Wprost) 

Michał Kobosko (Atlantic 
Council) 

Mikołaj Wójcik (Fakt) 

Tematy: Protest lekarzy 
rezydentów czy powinni 
zarabiać więcej? 

Spotkanie prezydent Andrzej 
Duda – prezes Jarosław 
Kaczyński. 

06.10.2017 07:36:20 00:23:40 Grzegorz 
Chlasta  

Gość: Wojciech Mikołuszko  

Tematy: O nowej książce „Z 
tatą na dinozaury”, 
powodach jej napisania oraz 
o dinozaurach.  

06.10.2017 08:07:52 00:22:38 Grzegorz 
Chlasta  

Gość: Julia Krysztofiak-
Szopa (fundacja Startup 
Poland). 

Agata Kowalczyk fundacja 
Startup Poland). 

Tematy: Start-upy z 
prezydenckimi paszportami. 
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O startapach w Polsce i na 
świecie. Fundusze 
inwestycyjne i finansowanie 
startupów. 

06.10.2017 08:36:22 00:24:53 Grzegorz 
Chlasta 

Gość: Piotr Semka (Do 
Rzeczy). 

Marek Tejchman (Dziennika 
Gazeta Prawna). 

Wiesław Dębski (niezależny 
publicysta). 

Tematy: O wejściu policji do 
siedziby feministek w 
odniesieniu do artykułu 
„Gazety Wyborczej”.  

Spotkanie prezydenta 
Andrzeja Dudy z prezesem 
PiS Jarosławem Kaczyńskim. 

O wywiadzie z Jarosławem 
Kaczyńskim prezesem PiS w 
kontekście roli prezydenta 
Andrzeja Dudy w państwie.  

Decyzja NSA w sprawie 
spory kompetencyjnego 
pomiędzy urzędem miasta a 
komisją reprywatyzacyjną.  

 

 

Poniedziałek, 2 października 2017 godz. 07:38:40 

 

a)      Liczba tematów Mała liczba tematów. 

b)      Różnorodność 

Audycja dość niezróżnicowana, poruszenie tematu 
zespołu „Cała Praga śpiewa z nami”. 

c)      Wyważenie 
Jeden temat omawiany przez całą audycję. 

d)      Dobór uczestników 
Odpowiednio dobrany gość. 

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

Prowadzący zadaje pytania krótkie i konkretne 
pytania. Wypowiedzi rozmówcy są barwne i 
rozbudowane.  

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 

96,67% 

Wysoki współczynnik obiektywizmu audycji.  

 

Poniedziałek, 2 października 2017 godz. 08:09:20 

 

a)      Liczba tematów Wystarczająca liczba.  

b)      Różnorodność 
Audycja dość zróżnicowana. 

c)      Wyważenie 
Dobrze zachowane proporcje pomiędzy tematami.  

d)      Dobór uczestników 
Odpowiednio dobrany gość – rzecznik mazowieckiego 
NFZ 

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 wypowiedzi 
rozmówców. 
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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 

96,67% 

Wysoki współczynnik obiektywizmu audycji. 

 

Poniedziałek, 2 października 2017 godz. 08:34:44 

 

a)      Liczba tematów Wystarczając liczba tematów.  

b)      Różnorodność 

Audycja dość zróżnicowana. Temat nowej ustawy 
emerytalnej omawiany wieloaspektowo. Polityka 
wewnętrzna kraju.  

c)      Wyważenie 
Dobrze zachowane proporcje pomiędzy kolejnymi 
podtematami. 

d)      Dobór uczestników 
Odpowiednio dobrani goście – dziennikarze 
komentatorzy.   

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 wypowiedzi 
rozmówcy, zachęca do opowiadania. 

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. 
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l) Współczynnik WOI 

96,67% 

Wysoki współczynnik obiektywizmu audycji. 

 

Wtorek, 3 października 2017 godz. 07:36:08 

 

a)      Liczba tematów Mała liczba tematów. 

b)      Różnorodność 
Audycja dość zróżnicowana, omawiany 
wieloaspektowo. 

c)      Wyważenie 
Jeden temat omawiany przez całą audycję. 

d)      Dobór uczestników 
Odpowiednio dobrany gość – przedstawiciele Muzeum 
Narodowego.  

e)      Prezentacja Sposób przedstawienia gościa 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.  

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 

96,67% 

Wysoki współczynnik obiektywizmu audycji. 

 

Wtorek, 3 października 2017 godz. 08:09:01 

 

a)      Liczba tematów Mała liczba tematów. 

b)      Różnorodność 
Audycja dość niezróżnicowana, jednak temat Katalonii 
i jej niepodległości omawiany wieloaspektowo.  
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c)      Wyważenie 
Jeden temat omawiany przez całe audycje. 

d)      Dobór uczestników Odpowiednio dobrany gość 

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.  

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 

96,67% 

Wysoki współczynnik obiektywizmu audycji. 

 

Wtorek, 3 października 2017 godz. 08:36:30 

 

a)      Liczba tematów Wystarczając liczba tematów. 

b)      Różnorodność 
Audycja dość zróżnicowana. Tematy omawiane 
dotyczą wewnętrznej polityki w kraju. 

c)      Wyważenie 
Dobrze zachowane proporcje pomiędzy kolejnymi 
podtematami. 

d)      Dobór uczestników 
Odpowiednio dobrani goście – dziennikarze 
komentatorzy. 

e)      Prezentacja Sposób przedstawienia gości był neutralny. 

f)       Proporcja 

Prowadząca zadaje pytania krótkie i konkretne 
pytania. 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 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 Niepełna informacje na stronie internetowej stacji. 

l) Współczynnik WOI 

96,67% 

Wysoki współczynnik obiektywizmu audycji. 

 

Środa, 4 października 2017 godz. 07:40:00 

 

a)      Liczba tematów Mała liczba tematów. 

b)      Różnorodność 
Audycja dość niezróżnicowana, porusza temat 
fałszywych wspomnień. 

c)      Wyważenie 
Jeden temat omawiany przez całe audycje. 

d)      Dobór uczestników 
Odpowiednio dobrany gość -  dziennikarz autor 
artykułu o fałszywych wspomnieniach. 

e)      Prezentacja Sposób przedstawienia gościa był neutralny. 

f)       Proporcja 

Prowadzący zadaje pytania krótkie i konkretne 
pytania. Wypowiedzi rozmówcy są długie, 
rozbudowane. 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. Czasem wcina się w wypowiedź 
rozmówcy w celu dopytania. 

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. 
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l) Współczynnik WOI 

90% 

Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu audycji. 

 

Środa, 4 października 2017 godz.08:09:07 

 

a)      Liczba tematów Wystarczając liczba tematów. 

b)      Różnorodność 

Audycja dość zróżnicowana, poruszenie kwestii 
emerytur i zmian w prawie pracy. Tematy omawiane 
wieloaspektowo. 

c)      Wyważenie 
Dobrze zachowane proporcje pomiędzy kolejnymi 
podtematami. 

d)      Dobór uczestników Odpowiednio dobrani goście -  profesor ekonomii.  

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 
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% 

Maksymalny współczynnik obiektywizmu audycji. 

 

Środa, 4 października 2017 godz. 08:36:05 

 

a)      Liczba tematów Wystarczając liczba tematów. 
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b)      Różnorodność 

Audycja dość niezróżnicowana, poruszenie tematu 
ostatnie wywiadu prezesa PiS oraz kwestia umów 
śmieciowych.  

c)      Wyważenie 
Dobrze zachowane proporcje pomiędzy kolejnymi 
podtematami. 

d)      Dobór uczestników 
Odpowiednio dobrani goście -  dziennikarze 
komentatorzy, ekspert ekonomii.  

e)      Prezentacja Sposób przedstawienia gości był neutralny. 

f)       Proporcja 

Prowadzący zadaje pytania krótkie i konkretne 
pytania. 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% 

Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu audycji.  

 

Czwartek, 5 października 2017 godz. 07:39:44 

 

a)      Liczba tematów Mała liczba tematów. 

b)      Różnorodność 

Audycja dość niezróżnicowana, poruszenie kwestii 
przystanków tramwajowych od powstania pierwszego 
w Warszawie.  

c)      Wyważenie 
Jeden temat omawiany przez całą audycję.  

d)      Dobór uczestników Odpowiednio dobrani goście – przewodnicy miejscy. 

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

Prowadzący zadaje pytania krótkie i konkretne 
pytania. 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 adekwatny do tematu.  

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

l) Współczynnik WOI 

86,67% 

Wysoki współczynnik obiektywizmu audycji.  

 

Czwartek, 5 października 2017 godz. 08:09:06 

 

a)      Liczba tematów Mała liczba tematów. 

b)      Różnorodność 

Audycja dość zróżnicowana, tematem głównym był 
protest lekarzy rezydentów omówiony 
wieloaspektowo. 

c)      Wyważenie 
Dobrze zachowane proporcje pomiędzy kolejnymi 
podtematami. 

d)      Dobór uczestników 
Odpowiednio dobrany gość – lekarz rezydent.  

e)      Prezentacja Sposób przedstawienia gościa był neutralny. 

f)       Proporcja 

Prowadzący zadaje pytania krótkie i konkretne. 
Rozmówca odpowiada konkretnie. 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. Nieliczne przerwania w celu dopytania. 
Kolokwializm „budżet nie jest z gumy”.  
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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% 

Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu audycji.  

 

Czwartek, 5 października 2017 godz. 08:36:50 

 

a)      Liczba tematów Wystarczając liczba tematów.  

b)      Różnorodność 

Audycja dość zróżnicowana, poruszenie kwestii 
protestu lekarzy rezydentów, zbliżającego się 
spotkania prezydent Andrzej Duda – prezes PiS 
Jarosław Kaczyński.  

c)      Wyważenie 
Dobrze zachowane proporcje pomiędzy kolejnymi 
podtematami. 

d)      Dobór uczestników 
Odpowiednio dobrani goście – dziennikarze 
komentatorzy. 

e)      Prezentacja Sposób przedstawienia gości był neutralny. 

f)       Proporcja 

Prowadzący zadaje pytania krótkie i konkretne 
pytania. Dobrze zachowane proporcje czasowe. 

g)  Moderowanie 
Prowadzący poprawnie moderuje rozmową, pyta o 
fakty i opinie, kontroluje przebieg rozmowy. 

h)      Błędy 
prowadzącego 

Prowadzący nieliczne słowa i zwroty nacechowanych. 
Od czasu do czasu wcina się w wypowiedzi 
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. 
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l) Współczynnik WOI 

86,67% 

Wysoki współczynnik obiektywizmu audycji. 

 

Piątek, 6 października 2017 godz. 07:36:20 

 

a)      Liczba tematów Mała liczba tematów. 

b)      Różnorodność 

Audycja dość zróżnicowana, poruszenie tematu nowej 
książki oraz dinozaurów.  

c)      Wyważenie 
Dobrze zachowane proporcje pomiędzy kolejnymi 
podtematami. 

d)      Dobór uczestników 
Odpowiednio dobrany gość – dziennikarz naukowy, 
autor książki. 

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. Czasami zbyt żartobliwy ton wypowiedzi.  

i)        Poprawność 
językowa 

Prowadzący używa poprawnej polszczyzny i 
wyważonego stylu. Nieliczne określenia typu „killery”.  

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% 

Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu audycji. 

 

Piątek, 6 października 2017 godz. 08:07:52 

 

a)      Liczba tematów Mała liczba tematów. 
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b)      Różnorodność 

Audycja dość zróżnicowana, poruszenie tematu start 
upów w Polsce i na świecie.   

c)      Wyważenie 
Dobrze zachowane proporcje pomiędzy kolejnymi 
podtematami. 

d)      Dobór uczestników 
Odpowiednio dobrany gość – przedstawiciel fundacji 
Start Up Poland  

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. Czasami zbyt swobodny ton wypowiedzi.  

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% 

Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu audycji. 

 

Piątek, 6 października 2017 godz. 08:36:22 

 

a)      Liczba tematów Wystarczająca liczba tematów. 

b)      Różnorodność 

Audycja dość zróżnicowana, poruszenie tematu 
dotyczą aktualnych wydarzeń w kraju.  

c)      Wyważenie 
Dobrze zachowane proporcje pomiędzy kolejnymi 
podtematami. 

d)      Dobór uczestników 
Odpowiednio dobrani goście – dziennikarze 
komentatorzy. 
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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% 

Maksymalny współczynnik obiektywizmy audycji.  

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Co tam bzyka w polityce? 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

08.10.2017: 17:06:00 
 
 

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

00:54:10 
Warstwa słowna – 00:54:10 
 

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

00:54:10 
Warstwa słowna – 00:54:10 
 

Łączny czas trwania powtórek danej 
audycji w tygodniu; 

00:00:00 

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

Audycja obecna w planie 
programowym, zgodna z projektowaną 
tematyką, częstotliwością, porą emisji. 
Niezgodna z czasem trwania.  

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Autorska audycja polityczna 
podsumowująca miniony tydzień i 
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zapowiadająca wydarzenia społeczno-
polityczne najbliższego tygodnia. 
Audycja z udziałem analityków i 
publicystów politycznych. W 
analizowanym tygodniu: o tym co 
proponuje opozycja w sprawie ustawy o 
posiadaniu broni oraz o wyborach 
samorządowych.  

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

00:00:00 

 

          Pluralizm, bezstronność i wyważenie: 

 

Co tam bzyka w polityce? 

 

Dzień 
emisji 

Pora 
emisji 

Czas 
trwania 

Prowadzący Gość, funkcja, tematy 

08.10.2017 17:06:00 00:54:10 Antoni 
Trzmiel 

Goście:  
Magdalena Złotnicka (Gazeta 
Polska) 
Grzegorz Osiecki (Dziennik 
Gazeta Prawna) 
Tematy: 
Piłka nożna, sukcesy Polaków; 
stanowisko opozycji w 
sprawie pozwolenia na broń; 
rola byłych prezydentów w 
bieżącej polityce; problem dla 
PO z powodu niestawiania się 
Hanny Gronkiewicz-Waltz 
przed komisją weryfikacyjną; 
rola Donalda Tuska; taktyka 
opozycji, przyszłość 
Nowoczesnej; stan napięcia 
pomiędzy prezydentem a 
partią rządzącą 
 

 

 

a)      Liczba tematów Wystarczająca liczba tematów. 

b)      Różnorodność 
Tematyka wystarczająco zróżnicowana. 

c)      Wyważenie 
Poprawnie zachowane proporcje w ramach tematów. 
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d)      Dobór uczestników 

Dobór odpowiedni w ramach charakteru audycji – 
dwoje przedstawicieli dziennikarskich komentatorów 
politycznych. 

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

f)       Proporcja 

Prowadzący zadaje konkretne pytania, wprowadza 
nowe tematy. Wypowiedzi rozmówców w skali całej 
audycji z zachowaniem proporcji czasowych. 

g)  Moderowanie 
Prowadzący pilnuje tempa audycji. Nie używa słów i 
zwrotów nacechowanych.  

h)      Błędy 
prowadzącego 

Prowadzący przyjmuje niekiedy rolę dyskutanta. 

i)        Poprawność 
językowa 

Prowadzący używa poprawnej polszczyzny. 

j)        Kompozycja 

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

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

l) Współczynnik WOI 

96,67% 

Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Magazyn regionalny 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

07.10.2017: 20:22:47 
 

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

00:37:13 
Warstwa słowna: 00:36:07 
 
 

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

00:37:13 
Warstwa słowna: 00:36:07 
 
 

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  
  

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Audycja przedstawiająca i omawiająca  
sprawy ważne dot. regionu i kraju 
służąca informowaniu o nich, ale i 
edukacji obywatelskiej. Audycja z 
udziałem samorządowców oraz 
przedstawicieli związków zawodowych, 
lokalnych organizacji pozarządowych. 
Cykl poświęcony problemom 
politycznym, ekonomicznym, 
gospodarczym, społecznym i 
kulturalnym Warszawy i Mazowsza. W 
analizowanym tygodniu aktywność dla 
seniorów i stowarzyszenie VIS MAJOR 

§Łączny czas trwania treści 
dotyczących regionu 

00:36:07 
 

 

                            Pluralizm, bezstronność i wyważenie: 

 

Magazyn regionalny 

 

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

07.10.2017 20:22:47 00:36:07 Agnieszka 
Lipka-Barnett 

Goście: Renata 
Banasiak 
(założycielka i 
prezes 
Stowarzyszenia VIS 
Major). 
Tematy: Aktywność 
dla seniorów 
Stowarzyszenia VIS 
MAJOR 
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a)      Liczba tematów 
Jeden temat, dyskutowany dogłębnie i 
wieloaspektowo. Liczba zbyt mała. 

b)      Różnorodność 
Audycja dość niezróżnicowana, poruszenie tematu 
seniorów i działalności Stowarzyszenia VIS MAJOR. 

c)      Wyważenie 
Dobrze zachowane proporcje pomiędzy kolejnymi 
podtematami. 

d)      Dobór uczestników 
Odpowiednio dobrani goście – osoba ze 
Stowarzyszenia VIS MAJOR. 

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 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 

85% 

Wysoki współczynnik obiektywizmu audycji. 

 

Tytuł/nazwa audycji; RDC Lokalnie  

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

04.10.2017: 20:06:50 

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

00:53:10 
Warstwa słowna: 00:36:38 
 
 

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

00:53:10 
Warstwa słowna: 00:36:38 
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Łączny czas trwania powtórek danej 
audycji w tygodniu; 

00:00:00 

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

Audycja obecna w planie 
programowym, zgodna z projektowaną 
tematyką, częstotliwością, porą emisji i 
czasem trwania. 
 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Audycja przedstawiająca i omawiająca 
sprawy ważne dot. regionu i kraju 
służąca informowaniu o nich, ale i 
edukacji obywatelskiej. Audycja z 
udziałem samorządowców oraz 
przedstawicieli związków zawodowych, 
lokalnych organizacji pozarządowych. 
Cykl poświęcony problemom 
politycznym, ekonomicznym, 
gospodarczym, społecznym i 
kulturalnym Warszawy i Mazowsza. W 
analizowanym tygodniu: I 
Międzynarodowy Festiwal Pieśni Pamięci 
„Walczącym o Niepodległość”, Festiwal 
„Imagine Poland” – młodzieżowy 
konkurs muzyczny.   
 
 

§Łączny czas trwania treści 
dotyczących regionu 

00:36:38 
 

 

                               Pluralizm, bezstronność i wyważenie: 

 

RDC Lokalnie 

 

Dzień emisji Pora emisji Czas trwania Prowadzący Gość, funkcja, tematy 
04.10.2017 20:06:50 00:36:38 Robert 

Łuchniak  
Goście: Piotr 
Rzewuski (członek 
zarządy 
stowarzyszenia 
„Solidarność 
walcząca”). 
Artur Kondrat 
(stowarzyszenie 
Łagierników Żołnierzy 
Armii Krajowej) 
 
Katarzyna Konciak-
Barańska (fundacja 
„Muzyka jest dla 
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wszystkich”) 
  
Tematy:  
I Międzynarodowy 
Festiwal Pieśni 
Pamięci „Walczącym 
o Niepodległość” 
Festiwal „Imagine 
Poland” – 
młodzieżowy konkurs 
muzyczny.   

 

 

a)      Liczba tematów 
Dwa tematy omówione wieloaspektowo i dogłębnie.  

b)      Różnorodność 
Audycja zróżnicowana. Tematy dotyczące wydarzeń w 
regionach województwa mazowieckiego.  

c)      Wyważenie 
Dobrze zachowane proporcje pomiędzy kolejnymi 
tematami.  

d)      Dobór uczestników Odpowiednio dobrani goście. 

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 tematów. 

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

l) Współczynnik WOI 

96,67% 

Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu audycji. 
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b) Reportaże oraz inne formy dokumentalne dotyczące regionu, 
interwencyjne i społeczne  

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Jest sprawa 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

02.10.2017: 14:06:15 
03.10.2017: 02:32:07, 14:07:04 
04.10.2017: 02:36:17, 14:07:09 
05.10.2017: 02:24:00, 14:06:37 
06.10.2017: 02:00:00  
 
 

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

00:47:32 
Warstwa słowna: 00:45:26 
 
 

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

06:20:14 
Warstwa słowna: 06:03:28 
 

Łączny czas trwania powtórek danej 
audycji w tygodniu; 

02:36:45 
 

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, zgodna z projektowaną 
tematyką, częstotliwością, porą emisji i 
czasem trwania. 
 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Audycja interwencyjno-społeczna, 
reporterska, dotycząca kwestii 
lokalnych i regionalnych. Audycja 
tworzona dla i przez słuchaczy, tematy 
podejmowane m.in. w odpowiedzi na 
ich zgłoszenia. Spełnia rolę edukacji 
obywatelskiej przez pokazywanie, w 
jaki sposób należy i można rozwiązywać 
różne problemy - na konkretnych 
przykładach (problemy wysiedlanych 
lokatorów, budżet partycypacyjny, 
ochrona przyrody, pomoc osobom 
starszym, problemy młodego pokolenia 
na rynku pracy - umowy śmieciowe, 
bezrobocie wśród młodych na lokalnym 
rynku pracy, tworzenie inicjatyw 
obywatelskich, małych przedsiębiorstw, 
spółdzielni pracy, wolontariat jako 
droga do zatrudnienia etc). Audycja 
interaktywna skierowana do wszystkich 
mieszkańców Mazowsza. W 
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analizowanym tygodniu: centralny port 
lotniczy, działki na ul. Odyńca – co na 
nich wybudować?  

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

05:22:30 
 

 

                    Pluralizm, bezstronność i wyważenie: 

 

Jest sprawa  

 

Dzień 
emisji 

Pora 
emisji 

Czas 
trwania Prowadzący Goście. Tematy 

02.10.2017 14:06:15  00:49:53 Elżbieta 
Uzdańska 

Goście: 
Mariusz Gruza (rzecznik 
prasowy Urzędu Dzielnicy 
Wola). 
Katarzyna Toeplitz 
(psycholog, street-
workerka, Kamiliańska Misja 
Pomocy Społecznej) 
Marek Zakrzewski 
(bezdomny, program 
społeczny Mentorzy 
Środowiskowego Wsparcia) 
Tematy: 
Noclegowania przy hali 
wystawienniczej EXPO XXI.           

03.10.2017 14:07:04 00:49:06 Elżbieta 
Uzdańska 

Goście:  
Eryk Kłopotowski (ekspert 
ds. lotnictwa) 
Adrian Furgalski (Zespół 
Doradców Gospodarczych 
TOR). 
Tematy: 
Przyszłość mazowieckich 
lotnisk. Centralny Porcie 
Komunikacyjnym.  

04.10.2017 14:07:09 00:48:51 Elżbieta 
Uzdańska 

Goście:  
Maria Kwatkowska (żona śp. 
prof. Marka 
Kwiatkowskiego). 
Janusz Pruszyńki 
(mecenas). 
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Bogusława Ołowska 
(znajoma rodziny 
Kwiatkowskich). 
Czesław Czapliński 
(fotograf, autor filmu 
dokumentalnego).  
Tematy:  
O skansenie w Suchej – 
spuścizna po śp. prof. Marku 
Kwiatkowskim – byłym 
dyrektorze Łazienek 
Królewskich.  

05.10.2017 14:06:37 00:49:25 Elżbieta 
Uzdańska 

Goście:  
Marek Mikos (Biuro 
Architektury i Planowania 
Przestrzennego w 
Warszawie) 
Aleksandra Andrzejewska 
(prezes zarządu ROD 
Obrońców Pokoju w 
Warszawie) 
Sławomir Sendzielski 
(koordynator ds. programów 
rozwoju ogrodnictwa 
społecznościowego w 
Zarządzie Zieleni) 
Tematy: 
Ogrody działkowe parkami, 
sprawa działek przy ul. 
Odyńca  

 

Poniedziałek, 02 października 2017  

a)      Liczba tematów 
Temat jeden omówiony wieloaspektowo. Liczba za 
mała.  

b)      Różnorodność 

Temat dotyczący planów powstania noclegowni dla 
bezdomnych i o problemie bezdomności. 
Różnorodność wystarczająca. 

c)      Wyważenie 
Temat omawiany przez cały czas trwania audycji. 

d)      Dobór 
uczestników 

Dobór właściwy – w audycji gośćmi są przedstawiciele 
władz lokalnych, ekspert oraz bezdomny. Pluralizm 
zachowany. 

e)      Prezentacja 

Spokojny ton zapowiedzi, rzeczowe przedstawianie 
gości. Ponowne przedstawianie na koniec audycji. 
Wskazywanie na osobę zabierającą głos. Do jednego z 
gości prowadzący zwraca się „per Panie Marku”. 
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f)       Proporcja 

Czas wypowiedzi uczestników proporcjonalny.  

g)  Moderowanie 

Moderowanie poprawne, czasami zbyt emocjonalny 
ton, w dobrym tempie. Jest dobrze przygotowana do 
poruszanych tematów. 

Połączenia telefoniczne poprawnie moderowane. 
Prowadząca jest jednak zbyt emocjonalna, spór z 
jednym z dzwoniących słuchaczy.   

h)      Błędy 
prowadzącego 

Nieliczne przerwania, zwykle w celu doprecyzowania 
pytania. Nieliczne zwroty nacechowane. Zwracanie się 
do jednego z gości per „panie Tomaszu”. Zbyt 
emocjonalne podejście do tematu.  

i)        Poprawność 
językowa 

Prowadząca używa poprawnej polszczyzny. W 
nielicznych wypadkach regionalizmy, przejęzyczenia. 

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 

78,33% 
 
Niezbyt wysoki współczynnik obiektywizmu audycji. 

 

Wtorek, 03 października 2017   

a)      Liczba tematów Temat jeden omówiony wieloaspektowo.  

b)      Różnorodność 

Temat dotyczący planów budowy Centralnego Portu 
Lotniczego oraz o przyszłości mazowieckich lotniskach. 
Różnorodność wystarczająca.  

c)      Wyważenie 
Temat omawiany przez cały czas trwania audycji. 

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.  
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f)       Proporcja 

Czas wypowiedzi gości proporcjonalny.  

g)  Moderowanie 
Moderowanie poprawne, spokojne, w dobrym tempie. 
Połączenia telefonicznych poprawnie moderowane. 

h)      Błędy 
prowadzącego 

Krótkie wprowadzenia do tematu. 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, 4 października 2017  

a)      Liczba tematów 
Temat jeden omówiony wieloaspektowo. Podtematy 
dotyczące tematu głównego. Ilość wystarczająca.  

b)      Różnorodność 
Temat dotyczący skansenu w Suchej oraz prof. Marka 
Kwiatkowskiego. Różnorodność wystarczająca. 

c)      Wyważenie 
Temat omawiany przez cały czas trwania audycji. 

d)      Dobór 
uczestników 

Dobór właściwy – w audycji gośćmi są osoby związane 
z prof. Markiem Kwiatkowskim, zaangażowane w 
skansen. 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. 
Połączenia telefonicznych poprawnie moderowane. 

h)      Błędy 
Krótkie wprowadzenia do tematu. Nieliczne 
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prowadzącego przerwania, zwykle w celu doprecyzowania pytania.  

i)        Poprawność 
językowa 

Prowadząca używa poprawnej polszczyzny. Z 
nielicznymi przejęzyczeniami.  

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 

88,33% 
 
Wysoki współczynnik obiektywizmu audycji. 

 

Czwartek, 5 października 2017 

a)      Liczba tematów 
Jeden temat omówiony wieloaspektowo. Jeden 
podtemat.  

b)      Różnorodność 
Temat dotyczący sprawy ogródków działkowych. 
Różnorodność wystarczająca. 

c)      Wyważenie 
Temat omawiany przez cały czas trwania audycji. 

d)      Dobór 
uczestników 

Dobór właściwy – w audycji gośćmi są przedstawiciele 
władz lokalnych, mieszkańców oraz ekspert od zieleni. 
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. 

Połączenia telefonicznych poprawnie moderowane.  

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 
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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 

93,33% 
 
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; 

08.10.2017: 21:11:32 
 
 

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

00:48:28 
Warstwa słowna - 00:41:08 
 

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

00:48:28 
Warstwa słowna - 00:41:08 
 

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) 

Brak audycji w planie programowym 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Audycja religijna o najważniejszych 
wydarzeniach kościelnych mijającego 
tygodnia, sprawach religijnych. W 
analizowanym tygodniu rozmawiano 
Janie Pawle II w związku z dniami 
papieskimi.  
 

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

00:00:00 
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e) Inne audycje publicystyczne 

 

Tytuł/nazwa audycji; Rynek opinii 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

02.10.2017: 19:06:23 
 

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

00:53:37 
Warstwa słowna: 00:44:14 
 
 
 

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

00:53:37 
Warstwa słowna: 00:44:14 
 
 

Łączny czas trwania powtórek danej 
audycji w tygodniu; 

00:00:00 

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 Centralnym Porcie 
Lotniczym i cyberbezpieczeństwie.  

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

00:16:58 

 

                     Pluralizm, bezstronność i wyważenie: 

                           

Rynek opinii  

 

Dzień 
emisji 

Pora 
emisji 

Czas 
trwania Prowadzący Goście. Tematy 

02.10.2017 19:06:23 00:53:37 

Bartłomiej 
Sawicki, 

Piotr 
Stępiński 

Goście:  
dr hab. Anna Sroka (Instytut 
Nauk Politycznych 
Uniwersytet Warszawski)  
Adrian Furgalski (Zespół 
Doradców Gospodarczych 
TOR). 
Dominiki Skokowski (Instytut 
Kościuszki)  
 
Tematy:  
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Referendum 
niepodległościowe w Katalonii 
i jego konsekwencje. 
 
Czy Polska potrzebuje 
Centralnego Portu 
Komunikacyjnego. 
Cyberbezpieczeństwo – 
ustawa o 
cyberbezpieczeństwie i 
zbliżająca się konferencja 
Cybersec.  
 
 

 

 

a)      Liczba tematów 
Trzy osobne rozmowy na trzy tematy, omawiane 
wieloaspektowo. Liczba poprawna. 

b)      Różnorodność 

Tematy dotyczące polityki międzynarodowej, krajowej 
i gospodarki krajowej. Różnorodność wystarczająca. 

 

c)      Wyważenie 

Tematy omawiane proporcjonalnie. Pierwsza rozmowa 
trwa 13 minut, druga 15, trzecia (prowadzona przez 
telefon) 10 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 prowadzą dyskusję. 
Są dobrze przygotowany do poruszanych tematów. 

h)      Błędy 
prowadzącego 

Krótkie wprowadzenia do podtematów. Nieliczne 
przerwania, zwykle w celu doprecyzowania pytania. 
Nieliczne zwroty nacechowane „moloch” 

i)        Poprawność 
językowa 

Prowadzący używają poprawnej polszczyzny, jednak 
jeden ma problem z wymową a drugi wadę wymowy 
(problem z „r”).  

j)        Kompozycja 
Dobre panowanie nad tempem audycji, która 
przebiega spokojnie, bez zaognień. Zapowiedzi 
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następnych elementów audycji i kolejnej edycji 
audycji. 

k)      Obraz w 
Internecie 

Wystarczający zasób informacji o audycji na stronie 
stacji. 

l) Współczynnik WOI 

85% 
 
Wysoki współczynnik obiektywizmu audycji. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; I wszystko jasne  

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

07.10.2017: 10:15:08 
 

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

00:40:06 
Warstwa słowna: 00:40:06 
 
 

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

00:40:06 
Warstwa słowna: 00:40:06 
 
 
 

Łączny czas trwania powtórek danej 
audycji w tygodniu; 

00:00:00 

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

Brak audycji w planie programowym 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Audycja w której lokalni politycy 
podsumowują wydarzenia ostatniego 
tygodnia w Warszawie. W 
analizowanym tygodniu o wniosku do 
NSA w spawie sporu kompetencyjnego 
pomiędzy prezydent Warszawy a 
Komisją Wersyfikacyjną.  

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

00:40:06 
 

 

                         Pluralizm, bezstronność i wyważenie: 

 

I wszystko jasne  
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Dzień emisji Pora emisji Czas trwania Prowadzący Gość, funkcja, tematy 
07.10.2017 10:15:08 00:40:06 Celina 

Witas   
Goście: Ewa Janczar 
(PO) 
Grzegorz Pietruczuk 
(Inicjatywa Polska). 
Sławomir Potapowiecz 
(Nowoczesna). 
Michał Szpądrowski 
(PiS). 
Tematy:  
Wyrok NSA w sprawie 
sporu 
kompetencyjnego 
pomiędzy władzami 
Warszawy a komisją 
weryfikacyjną.  
Mieszkańcy Ursynowa 
walczą o oddział 
pediatryczny w 
budowanym szpitalu.  
Metro warszawskie 
przed operacją 
drążenia tunelu na 
Pradze. 
 
Biało-czerwoni o krok 
od wyjazdu na 
Mundial.  
 

 

 

 

a)      Liczba tematów 
Cztery tematy. Dobra liczba tematów.   

b)      Różnorodność 

Audycja zróżnicowana. Tematy dotyczące istotnych 
spraw z kraju i Warszawy. Różnorodność 
wystarczająca.  

c)      Wyważenie 

Dobrze zachowane proporcje pomiędzy kolejnymi 
tematami. Pierwszy temat 17 minut, drugi temat 8 
minut, trzeci 3 minuty ostatni który był klasycznym 
michałkiem minuta.  

d)      Dobór uczestników 

Dobór właściwy gości – przedstawiciele wszystkich 
opcji politycznych oraz przedstawiciela inicjatywy 
społecznej. Przedstawiciel PiS spóźnił się i dołączył do 
gości w trakcie audycji.  
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e)      Prezentacja Sposób przedstawienia gości był neutralny. 

f)       Proporcja 

Prowadząca zadaje pytania krótkie i konkretne 
pytania. Dobrze zachowane proporcje czasowe. 

g)  Moderowanie 

Prowadząca poprawnie moderuje rozmową, pyta o 
fakty i opinie, kontroluje przebieg rozmowy. Płynne 
przejście do przerwy na element audycji pt. Stołeczne 
Kalendarium”. Prowadząca pilnuje, żeby każdy 
uczestnik mógł zabrać głos. Nieliczne sytuacje 
zakrzykiwania się gości.      

h)      Błędy 
prowadzącego 

Prowadząca nie używa słów i zwrotów nacechowanych 
(w przeciwieństwie do zaproszonych gości). Liczne 
przerwania w celu dopytania. Prowadząca wcina się w 
wypowiedzi rozmówców w momencie, kiedy zaczynają 
odbiegać od tematu.  

i)        Poprawność 
językowa 

Prowadząca używa poprawnej polszczyzny i 
wyważonego stylu. 

j)        Kompozycja 
Audycja przebiega w sposób dynamiczny. Prowadząca 
sprawnie przechodzi do kolejnych pytań i tematów.  

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

l) Współczynnik WOI 

95% 

Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu audycji. 

 

Podsumowanie kategorii: PUBLICYSTYKA 

 

Łączny czas trwania audycji 
publicystycznych w badanej próbie 
tygodniowej 

17:00:10 

Udział procentowy w badanej próbie 10,12% 

Udział warstwy słownej 10,12% 
 

Czas trwania treści regionalnych 09:18:15 
Udział treści regionalnych  5,54% 

 

 

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

Brak audycji tej podkategorii w badanym tygodniu 

 

b) Informacje o bieżących wydarzeniach z różnych dziedzin kultury i sztuki (w 
tym serwisy kulturalne) oraz magazyny kulturalne, wspomagające wybór 
aktywnych form udziału w kulturze 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Wiadomości kulturalne 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

02.10.2017: 10:07:32, 14:32:56, 
16:04:35 
03.10.2017: 10:04:38, 14:33:00, 
16:04:52 
04.10.2017: 10:04:38, 14:33:00, 
16:04:52 
05.10.2017: 10:05:15, 14:33:00, 
16:04:52 
06.10.2017: 10:03:42, 16:04:00  
 
 

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

00:02:26 
Warstwa słowna: 00:02:26 
 

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

00:34:03 
Warstwa słowna: 00:34:03 
 
 

Łączny czas trwania powtórek danej 
audycji w tygodniu; 

00:00:00 

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

Audycja obecna w planie 
programowym, zgodna z projektowaną 
tematyką, częstotliwością, porą emisji i 
czasem trwania. 
 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Informacje nt. wydarzeń kulturalnych 
na terenie Mazowsza. Audycja 
skierowana do wszystkich mieszkańców 
Mazowsza.  

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

00:34:03 
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Tytuł/nazwa audycji; Markowy program 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

03.10.2017: 10:10:46 
05.10.2017: 10:11:30 
06.10.2017: 10:10:15 
 

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

02:05:41 
Warstwa słowna: 00:41:21 
 

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

06:17:03 
Warstwa słowna: 02:04:04 
 

Łączny czas trwania powtórek danej 
audycji w tygodniu; 

00:00:00 

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

Audycja obecna w planie 
programowym, zgodna z projektowaną 
tematyką, częstotliwością, porą emisji i 
czasem trwania. 
W planie programowym w kategorii 
EDUKACJA.  

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Autorskie pasmo prezentujące 
wydarzenia kulturalne oraz to co 
powinniśmy wiedzieć o muzyce. W 
analizowanym tygodniu: o nowej płycie 
zespołu The Fruitcakes opowiadali 
Przemek Bartoś i Piotr Wiśniewski, o 
pierwszym w Warszawie festiwalu 
filmowym dla osób z 
niepełnosprawnością słuchu i wzroku 
opowiadała Marlena Gabryszewska. 
Festiwal „Przejścia” odbywa się w 
ramach Warszawskiego Tygodnia 
Kultury Bez Barier a także gościem był 
Wiesław Królikowski.  
 
 
 
 

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

00:00:00 
 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; 50 lecie płyty „Dziwny jest ten 
świat” 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

06.10.2017: 13:06:17 
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Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania warstwy 
słownej; 

00:48:43 
Warstwa słowna: 00:35:32 
 

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

00:48:43 
Warstwa słowna: 00:35:32 
 

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) 

Brak audycji w planie.   

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Autorski cykl audycji stworzone z okazji 
50 lecia wydania płyty Czesława 
Niemena „Dziwny jest ten świat”. 
Zaproszeni goście opowiadają historię 
związane z Czesławem Niemenem oraz 
prezentowana jest jego muzyka.  
 
 
 
 

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

00:18:12 
 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Strefa kultury 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

08.10.2017: 14:06:00 
 

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

02:42:06 
Warstwa słowna: 01:20:38 
 
 

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

02:42:06 
Warstwa słowna: 01:20:38 
 

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

Autorskie pasmo prezentujące kulturę i 
sztukę regionu i popularyzujące 
twórców regionalnych, głównie 
zajmujące się literaturą, kabaretem 
artystycznym i piosenką literacką. Przy 
udziale wybitnych gości omawiane są 
najciekawsze bieżące wydarzenia i 
wydawnictwa. Audycja skierowana do 
słuchaczy w każdym wieku. W tym 
paśmie prezentowana jest muzyka 
ludowa regionu opatrzona kulturowym, 
historycznym, obyczajowym 
komentarzem wybitnego specjalisty. W 
analizowanym gośćmi byli Martyna 
Byczkowska i Marcin Bubółka z 
studenckiego AT, Eliza Borowska 
aktorka Teatru Polskiego oraz 
omawiano najnowszy numer „Ruchu 
Muzycznego”. 

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

01:02:46 
 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Na tropie kultury 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

06.10.2017: 14:06:44 
 

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

00:53:16 
Warstwa słowna: 00:34:16 
 

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

00:53:16 
Warstwa słowna: 00:34:16 
 
 

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) 

Brak audycji w planie programowym 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Audycja autorska omawia się 
najważniejsze wydarzenia kulturalne. W 
analizowanym tygodniu: Kadr w nowej 
siedzibie, Dzień Szabli oraz Korczak 
2017.  

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

00:34:16 
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 c) Audycje popularyzujące twórców regionalnych  

Brak audycji tej podkategorii w badanym tygodniu 

 

 d) Reportaże radiowe i inne formy prezentujące kulturę i sztukę regionu 

Brak audycji tej podkategorii w badanym tygodniu 

f) Różnego rodzaju artystyczne formy udramatyzowane dla dzieci i młodzieży, w 
tym bajki i słuchowiska 

 

Tytuł/nazwa audycji; Piosenki i bajki dla dzieci 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

08.10.2017: 07:11:43 
 

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

00:17:27 
Warstwa słowna: 00:07:27 
 

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

00:17:27 
Warstwa słowna: 00:07:27 
 

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 dla najmłodszych słuchaczy 
RDC. Prezentowane w niej są piosenki i 
książki dla dzieci.  

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

00:00:00 

 

 

g) Proza i poezja czytana na antenie 

 

Tytuł/nazwa audycji; Słuchowisko „Orędzie z 
gietrzwałdzkiego klonu” 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

03.10.2017: 20:07:12 
05.10.2017: 20:07:29 
07.10.2017: 20:07:35 
08.10.2017: 20:06:24 
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Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania warstwy 
słownej; 

00:09:43 
Warstwa słowna: 00:09:43 
 
 

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

00:38:52 
Warstwa słowna: 00:38:52 
 
 

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 obecna w planie 
programowym, zgodna z projektowaną 
tematyką, częstotliwością, porą emisji i 
czasem trwania. 
 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Słuchowisko „Orędzie z 
gietrzwałdzkiego klonu”.  

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

00:00:00 

 

 

h) Radiowy reportaż artystyczny  

Brak audycji tej podkategorii w badanym tygodniu 

 

i)  Koncerty muzyki klasycznej i współczesnej oraz transmisje i omówienia 
ważnych wydarzeń artystycznych w dziedzinie muzyki klasycznej i współczesnej 

 

Tytuł/nazwa audycji; Gary Gutman Monday Jazz Club  

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

02.10.2017: 20:07:00 
 
 
 

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

02:38:40 
Warstwa słowna: 00:14:44 
 
 

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

02:38:40 
Warstwa słowna: 00:14:44 
 
 

Łączny czas trwania powtórek danej 
audycji w tygodniu; 

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

Audycja obecna w planie 
programowym, ale brak szczegółów.  

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Transmisja koncertu Gary Gutman 
Monday Jazz Club.  

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; 

07.10.2017: 18:09:56 
 
 

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

01:44:42 
Warstwa słowna: 00:16:12 
 

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

01:44:42 
Warstwa słowna: 00:16:12 
 
 

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 obecna w planie 
programowym, zgodna z projektowaną 
tematyką, częstotliwością, porą emisji i 
czasem trwania. 
 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Największe przeboje muzyki klasycznej 
od Palestriny do Pendereckiego. 
Prowadzi Jerzy Rowiński.  

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

00:00:00 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Nie tylko o muzyce 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

08.10.2017: 18:05:12 
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Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania warstwy 
słownej; 

00:55:27 
Warstwa słowna: 00:08:58 
 
 

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

00:55:27 
Warstwa słowna: 00:08:58 
 

Łączny czas trwania powtórek danej 
audycji w tygodniu; 

00:00:00 

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

Audycja obecna w planie 
programowym, zgodna z projektowaną 
tematyką, częstotliwością, porą emisji. 
Niezgodna z czasem trwania. 
 
 

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 gościem był 
Vikingur Olafsson.  

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

00:00:00 

 

k) Audycje ułatwiające odbiór dzieł kultury i sztuki  

 

Tytuł/nazwa audycji; Strefa piosenki 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

03.10.2017: 23:05:00 
 

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

00:55:00 
Warstwa słowna: 00:05:20 
 

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

00:55:00 
Warstwa słowna: 00:05:20 
 

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 obecna w planie 
programowym, zgodna z projektowaną 
tematyką, częstotliwością, porą emisji. 
Niezgodna z czasem trwania. 
 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Audycja muzyczna przybliżająca 
współczesne „klasyki”. W każdym z 
odcinków rozmowa z zaproszonym 
twórcą.  

Łączny czas trwania treści dotyczących 00:00:00 
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regionu 
 

 

Tytuł/nazwa audycji; Wybrane z tygodnia 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

07.10.2017: 05:07:39 
 

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

00:52:21 
Warstwa słowna: 00:52:21 

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

00:52:21 
Warstwa słowna – 00:52:11 

Łączny czas trwania powtórek danej 
audycji w tygodniu; 

00:52:11 

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, zgodna z projektowaną 
tematyką, częstotliwością, porą emisji i 
czasem trwania. 
W planie programowym w kategorii 
PUBLICYSTYKA. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Audycja prezentująca wybór 
najciekawszych fragmentów audycji z 
minionego tygodnia, przede wszystkim 
dotycząca problematyki istotnej dla 
mieszkańca Mazowsza. Audycja 
skierowana do słuchacza w każdym 
wieku. 

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

00:00:00 

 

Tytuł/nazwa audycji; Między wschodem a zachodem  

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

05.10.2017: 19:06:50 
 

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

00:53:10 
Warstwa słowna: 00:44:30 
 

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

00:53:10 
Warstwa słowna: 00:44:30 
 

Łączny czas trwania powtórek danej 
audycji w tygodniu; 

00:00:00 



229 
 

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  

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Audycja kulturalno-edukacyjna 
zajmująca się budowaniem mostu 
pomiędzy wschodem a zachodem. W 
analizowanym tygodniu o literackim 
Noblu oraz o badaniach na 
społeczeństwie Polski i Chin.  

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

00:00:00 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Rozmowa z samym sobą – pasmo 
muzyczne 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

02.10.2017: 18:09:13 
 

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

00:46:49 
Warstwa słowna: 00:11:40 
 

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

00:46:49 
Warstwa słowna: 00:11:40 
 

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 obecna w planie 
programowym, zgodna z projektowaną 
tematyką, częstotliwością, porą emisji i 
czasem trwania. 
 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Audycja muzyczna z największymi 
przebojami ubiegłych lat. Prowadzi Stan 
Borys.  

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

00:00:00 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Klatt i jego dźwięki – pasmo 
muzyczne 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

04.10.2017: 17:10:00 
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Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania warstwy 
słownej; 

01:32:45 
Warstwa słowna: 00:14:26 
 

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

01:32:45 
Warstwa słowna: 00:14:26 
 
 

Łączny czas trwania powtórek danej 
audycji w tygodniu; 

00:00:00 

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

Audycja obecna w planie 
programowym, zgodna z projektowaną 
tematyką, częstotliwością, porą emisji i 
czasem trwania. 
 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Audycja poświęcona głównie polskiej 
muzyce rockowej z jej wielobarwnością 
i zmiennością. Prowadzi Piotr Klatt.  

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

00:02:24 

Tytuł/nazwa audycji; Życie jak w Madrycie – pasmo 
autorskie 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

06.10.2017: 19:07:25 
 

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

00:52:45 
Warstwa słowna: 00:43:41 
 

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

00:52:45 
Warstwa słowna: 00:43:41 
 
 

Łączny czas trwania powtórek danej 
audycji w tygodniu; 

00:00:00 

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

Audycja obecna w planie 
programowym, zgodna z projektowaną 
tematyką, częstotliwością, porą emisji i 
czasem trwania. 
 

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 Hiszpanii i 
Katalonii.   

Łączny czas trwania treści 
dotyczących regionu 

00:00:00 
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Tytuł/nazwa audycji; Pastelowe piosenki- pasmo 
muzyczne 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

02.10.2017: 17:07:00 
06.10.2017: 00:01:37 
 
 

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

00:53:09 
Warstwa słowna: 00:13:04 
 

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

01:46:19 
Warstwa słowna: 00:26:09 

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 obecna w planie 
programowym, zgodna z projektowaną 
tematyką, częstotliwością, porą emisji i 
czasem trwania. 
 

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 

 

l) Transmisje i relacje z uroczystości i wydarzeń artystycznych związanych ze 
świętami narodowymi i innymi ważnymi wydarzeniami   

Brak audycji tej podkategorii w badanym tygodniu 

 

m) Prezentacja muzyki ludowej regionu 

Brak audycji tej podkategorii w badanym tygodniu 

 

Inne audycje dotyczące kultury 

 

Tytuł/nazwa audycji; Etnofaza 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

02.10.2017: 23:05:15 
 
 

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

02:06:03 
Warstwa słowna: 00:25:32 
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Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 
czas trwania warstwy słownej; 

02:06:03 
Warstwa słowna: 00:25:32 
 

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) 

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 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Życie jak muzyka  

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

04.10.2017: 00:00:48 
 

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

00:59:12 
Warstwa słowna: 00:03:23 
 

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

00:59:12 
Warstwa słowna: 00:03:23 
 
 
 

Łączny czas trwania powtórek danej 
audycji w tygodniu; 

00:00:00 

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

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 



233 
 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

06.10.2017: 15:07:30 
07.10.2017: 04:00:00 
 

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

01:17:44 
Warstwa słowna: 01:06:32 
 
 

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

02:35:28 
Warstwa słowna: 02:13:04 
 

Łączny czas trwania powtórek danej 
audycji w tygodniu; 

01:03:12 
 

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

Audycja obecna w planie 
programowym, zgodna z projektowaną 
tematyką, częstotliwością, porą emisji i 
czasem trwania. 
 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Autorski program publicystyczny i 
kulturalny - komentujący aktualne 
wydarzenia lokalne i ogólnokrajowe, 
zajmujący się kulturą, sprawami 
społecznymi, sporami 
światopoglądowymi. Program 
prezentuje działalność różnych 
lokalnych inicjatyw pozarządowych - 
wolontaryjnych i nie tylko - aktywiści 
miejscy, Masa Krytyczna (rowerowa, 
matek z wózkami), warsztaty 
artystyczne dla osadzonych w 
więzieniach, praca z trudną młodzieżą 
etc. Audycja pomaga też w odbiorze 
kultury - dużo rozmów dotyczących 
architektury, planowania przestrzeni 
miejskich, estetyki miast i miasteczek 
regionu. Audycja skierowana do 
słuchacza uniwersalnego. W 
analizowanym tygodniu: kuchania 
polski przedwojennej, wernisaż 
„Przywracanie miasta”. 

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

01:00:17 
 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Odkrywamy Mazowsze 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

02.10.2017: 10:41:46, 11:14:59, 
11:43:30 
03.10.2017: 10:40:51, 10:48:45, 
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11:14:40 
04.10.2017: 10:43:44, 11:14:55, 
11:33:36 
05.10.2017: 10:45:55, 11:13:38 
06.10.2017: 11:15:00, 11:43:20 
 

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

00:09:20 
Warstwa słowna: 00:08:50 
 

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

01:51:56 
Warstwa słowna: 01:46:01 
 

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 obecna w planie 
programowym, zgodna z projektowaną 
tematyką, częstotliwością, porą emisji i 
czasem trwania. 
 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

W każdym z nagrań, prezentowanych 
na antenie opowiadana jest historia 
związana z Mazowszem. Widzowie mają 
za zadanie odgadnąć o jakie zabytek 
czy miejsce chodzi w konkursie.  

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

01:46:01 
 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Radioczuły 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

07.10.2017: 11:06:38 
 
 

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

01:30:19 
Warstwa słowna: 00:56:48 
 

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

01:30:19 
Warstwa słowna: 00:56:48 
 

Łączny czas trwania powtórek danej 
audycji w tygodniu; 

00:00:00 

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

Audycja obecna w planie 
programowym, zgodna z projektowaną 
tematyką, częstotliwością, porą emisji i 
czasem trwania. 
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Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Autorska audycja o książkach i 
literaturze. Rozmowy z aktorami i 
krytykami literackimi. Szeroki, 
kulturowy kontekst omawianych 
utworów. Książka jako pretekst do 
opowieści o świecie i kulturze, także o 
filmie, teatrze i innych wydarzeniach 
kulturalnych. Program o charakterze 
edukacyjno-historyczno-literackim i 
społecznym z kącikiem dla młodzieży.  
W analizowanym tygodniu „Murzyn z 
załogi Narcyza” oraz gościem był Michał 
Komar. 

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

00:27:19 
 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Mnie się to podoba 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

07.10.2017: 16:06:10 
 

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

01:47:26 
Warstwa słowna: 01:22:41 
 

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

01:47:26 
Warstwa słowna: 01:22:41 
 

Łączny czas trwania powtórek danej 
audycji w tygodniu; 

00:00:00 
 

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

Audycja obecna w planie 
programowym, zgodna z projektowaną 
tematyką, częstotliwością, porą emisji i 
czasem trwania. 
 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Autorski wybór zdarzeń z obszaru: 
podróże, psychologia i kultura. 
Poszukiwanie pozytywnych inspiracji, 
zjawisk, historii, zdarzeń. W 
analizowanym tygodniu: III zagraniczny 
kongres badaczy dziejów Polski, mózg 
rozwiń swój potencjał.  

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

00:00:00 
 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Księgarnia marzeń  
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Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

02.10.2017: 13:38:11 
 

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

00:15:13 
Warstwa słowna: 00:15:01 
 

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

00:15:13 
Warstwa słowna: 00:15:01 
 

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) 

Brak audycji w planie. 
 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Mobilnej Księgarnia Marzeń rusza w 
podróż po Polsce – będzie m.in w 
Płocku i Otwocku. O nowym projekcie 
Legalnej Kultury mówił Szymon 
Majewski, rzecznik Legalnej Kultury. 
 

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

00:15:01 
 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Kultura według Kron  

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

05.10.2017: 12:38:41 
 

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

00:21:19 
Warstwa słowna: 00:18:13 
 

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

00:21:19 
Warstwa słowna: 00:18:13 
 

Łączny czas trwania powtórek danej 
audycji w tygodniu; 

00:00:00 
 

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

Brak audycji w planie  
 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Autorska audycja prowadzona przez 
Małgorzatę Kron która zaprasza do 
studia gości ze świata kultury i sztuki. 
W analizowanym tygodniu gościem była 
Anna Treter solistka i pianistka zespoły 
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„Pod Budą”  

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

00:00:00 
 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Biblioteka domowa   

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

07.10.2017: 12:42:10 
 

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

00:17:50 
Warstwa słowna: 00:17:50 
 
 

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

00:17:50 
Warstwa słowna: 00:17:50 
 
 

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) 

Brak audycji w planie  
 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Autorski wybór książek wartych 
przeczytania. W analizowanym tygodniu 
„Murzyn z załogi Narcyza” 

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

00:00:00 
 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Zza kulis  

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

08.10.2017: 19:05:29 
 

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

00:54:31 
Warstwa słowna: 00:29:01 
 

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

00:54:31 
Warstwa słowna: 00:29:01 
 

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  
 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Autorska audycja Grażyny Brodzińskiej 
śpiewaczki operetkowej. Rozmawia z 
zaproszonymi gośćmi o ich fascynacjach 
muzycznych. W analizowanym tygodniu 
gościem Małgorzata Kron dziennikarska 
RDC zajmująca się kultutą.   

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

00:00:00 
 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; W eterze 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

02.10.2017: 02:18:14 
 
 

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

01:51:43 
Warstwa słowna: 01:49:10 
 

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

01:51:43 
Warstwa słowna: 01:49:10 
 

Łączny czas trwania powtórek danej 
audycji w tygodniu; 

00:00:00 

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

Brak audycji w planie programowym 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Nocna audycja poświęcona kulturze. 
Gośćmi programu są ludzie sztuki. W 
analizowanym tygodniu Piotr Narowski i 
Patrycja Soliment. 

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

00:00:00 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Paweł Bobrowski, zapraszam do 
tańca 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

02.10.2017: 00:01:16 
08.10.2017: 23:04:40 
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Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania warstwy 
słownej; 

00:57:03 
Warstwa słowna: 00:02:38 
 

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

01:54:04 
Warstwa słowna: 00:05:37 
 
 

Łączny czas trwania powtórek danej 
audycji w tygodniu; 

00:00:00 

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

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 

 
39:55:42 

Udział procentowy w badanej próbie 23,77% 
Udział warstwy słownej 11,04% 
Czas trwania treści regionalnych 05:27:29 
Udział treści regionalnych  3,25% 

 
 

 

 

EDUKACJA  
 

a) Audycje popularnonaukowe dotyczące różnych dziedzin nauki i techniki, w tym 
omawiające nowe technologie 
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Tytuł/nazwa audycji; Z innej planety 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

03.10.2017: 20:06:44 
 
 

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

01:36:04 
Warstwa słowna: 01:15:29 
 

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

01:36:04 
Warstwa słowna: 01:15:29 
 

Łączny czas trwania powtórek danej 
audycji w tygodniu; 

00:00:00 

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, zgodna z projektowaną 
tematyką, częstotliwością, porą emisji i 
czasem trwania. 
 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Autorska audycja edukacyjny. 
Popularyzowanie nauki i pobudzanie 
ciekawości świata z poszukiwaniem 
odpowiedzi na trudne pytania. 
Spotkania z wynalazcami, 
konstruktorami, naukowcami, opisujące 
ich wynalazki oraz ich wykorzystanie w 
różnych dziedzinach życia. 
W analizowanym tygodniu o nagrodach 
Nobla i falach grawitacyjnych.  

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

00:00:00 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Latające radio doktora Kruszewicza 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

04.10.2017: 09:10:30 
 

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

00:44:30 
Warstwa słowna: 00:27:07 
 

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

00:44:30 
Warstwa słowna: 00:27:07 
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Łączny czas trwania powtórek danej 
audycji w tygodniu; 

00:00:00 

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

Audycja obecna w planie 
programowym, zgodna z projektowaną 
tematyką, częstotliwością, porą emisji i 
czasem trwania. 
W planie programowym pod nazwą „O 
zwierzętach i ludziach”.  

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Audycja autorska o zwierzętach i 
ludziach. Poszukiwanie ciekawych 
analogii między zachowaniami zwierząt 
i ludzi. W analizowanych tygodniu 
rozmawiano o papugach oraz książce 
„Ostatnia ostoja”.  
 

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; 

07.10.2017: 15:05:44 
08.10.2017: 02:00:54 
 

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

00:49:45 
Warstwa słowna: 00:47:48 
 
 

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

01:39:31 
Warstwa słowna: 01:35:36 
 
 

Łączny czas trwania powtórek danej 
audycji w tygodniu; 

00:45:15 
 

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, zgodna z projektowaną 
tematyką, częstotliwością i czasem 
trwania. Niezgodna z porą emisji.  
 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Autorska audycja edukacyjna dotycząca 
rodzin i rodów Mazowsza, w ciekawej 
formie przedstawiona historia regionu. 
Audycja skierowana do wszystkich 
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słuchaczy. W analizowanym tygodniu 
rozmawiano o rodzie Starowiejskich.  

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

01:35:36 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Historie z szuflady 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

08.10.2017: 13:06:04 
 

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

00:53:46 
Warstwa słowna: 00:44:59 
 
 

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

00:53:46 
Warstwa słowna: 00:44:59 
 
 

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 obecna w planie 
programowym, zgodna z projektowaną 
tematyką, częstotliwością, porą emisji i 
czasem trwania. 
 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Audycja edukacyjna dla miłośników 
historii. Audycja przybliżająca i 
omawiająca wydarzenia z historii Polski 
i Mazowsza. Cykl prezentujący m.in. 
zapomnianych bohaterów życia 
społeczno-historycznego kraju i 
regionu. Audycja kształtująca postawę 
obywatelską. Gośćmi programu są 
wybitni historycy i publicyści. Kierowana 
do słuchaczy w każdym wieku. W 
analizowanym programie o Juliuszu 
Słowackim i jego pracy jako urzędnika.  

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

00:00:00 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Z archiwum RDC 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

07.10.2017: 13:44:10 
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Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania warstwy 
słownej; 

00:15:50 
Warstwa słowna - 00:15:50 
 
 

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

00:15:50 
Warstwa słowna - 00:15:50 
 

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) 

Brak audycji w planie programowym 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Audycja przedstawiające archiwalne 
nagrania z różnych okresów Polskiego 
Radia. W analizowanym tygodniu 
audycja Józefa Sobieckiego 
„Puszczańska opowieść” nadana w 
1974. Bohaterem audycji jest Zbigniew 
Szacherski uczestnik bitwy nad Bzurą i 
walk w Puszczy Kampinoskiej.  

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

00:00:00 
 

 

 

c) Audycje popularnonaukowe i poradnicze upowszechniające wiedzę o języku 
polskim 

Brak audycji tej podkategorii w badanym tygodniu 

 

d) Audycje poświęcone edukacji obywatelskiej, w tym poszerzające wiedzę w 
zakresie prawa wyborczego i kompetencji wybieranych władz  

Brak audycji tej podkategorii w badanym tygodniu 

 

e) Audycje poradnicze z zakresu prawa, ekologii i zdrowia 

Brak audycji tej podkategorii w badanym tygodniu 

 

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; 

07.10.2017: 08:06:25 
 

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

01:47:15 
Warstwa słowna: 01:28:11 
 

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

01:47:15 
Warstwa słowna: 01:28:11 
 
 

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 obecna w planie 
programowym, zgodna z projektowaną 
tematyką, częstotliwością, porą emisji i 
czasem trwania. 
 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Autorska audycja adresowana do dzieci 
i młodzieży, z ich udziałem. Wspólne 
czytanie i muzyczna podróż do czasów 
dzieciństwa. Spotkania z ekspertami, 
którzy w 1 części audycji odbierają 
telefony z pytaniami słuchaczy. Trudne 
tematy, relacje rodziców z dziećmi. 
Rozmowy o wychowaniu dzieci z 
niepełnosprawnościami. W 
analizowanym tygodniu gościem była  
Grażyna Karwowska-Winiarek, dyrektor 
Międzynarodowego Festiwalu Teatrów 
dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK oraz 
młode pisarki autorki książek dla dzieci.  
 

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

00:00:00 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Nela i Tajemnice świata 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

08.10.2017: 12:05:33 
 

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

00:54:27 
Warstwa słowna: 00:26:57 
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Łączny czas trwania w tygodniu, w tym 
czas trwania warstwy słownej; 

00:54:27 
Warstwa słowna: 00:26:57 
 
 

Łączny czas trwania powtórek danej 
audycji w tygodniu; 

00:00:00 

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

Audycja obecna w planie 
programowym, zgodna z projektowaną 
tematyką, częstotliwością, porą emisji i 
czasem trwania. 
 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Audycja prowadzona przez młodą 
autorkę programów telewizyjnych i 
książek o podróżach. Program o 
charakterze edukacyjnym i familijnym z 
aktywnym udziałem najmłodszych 
słuchaczy. W analizowanym tygodniu 
Nela zabrała swoich słuchaczy w podróż 
do około świata, przypominając swoje 
reportaże które nagrywała mając 6 lat. 
Nela była w Azji oraz Amazonii.  

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

00:00:00 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Niedzielny Poranek 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

08.10.2017: 07:05:57 
 

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

02:23:33 
Warstwa słowna: 01:26:15 
 

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

02:23:33 
Warstwa słowna: 01:26:15 
 

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) 

Audycja obecna w planie 
programowym, zgodna z projektowaną 
tematyką, częstotliwością, porą emisji i 
czasem trwania. 
 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Autorskie pasmo skierowane do 
rodziców i dzieci. Poruszana tematyka 
zarówno z dziedziny psychologii, 
rozwoju dziecka jak również 
pomagająca w wyborze kreatywnego, 
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aktywnego spędzania czasu z rodziną. 
W paśmie również elementy dla 
najmłodszych słuchaczy: bajki i 
piosenki dla dzieci. W analizowanym 
tygodniu: teatr improwizowany dla 
najmłodszych, od jakiego wieku uczyć 
muzyki, nauka muzyki dla dzieci, nauka 
programowania dla dzieci.  

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

00:00:00 

 

Inne audycje edukacyjne 

 

Tytuł/nazwa audycji; Łosiowisko 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

02.10.2017: 02:00:00 
08.10.2017: 10:06:16 
 
 

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

01:19:11 
Warstwa słowna: 01:10:03 
 

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

02:38:23 
Warstwa słowna: 02:20:06 
 
 

Łączny czas trwania powtórek danej 
audycji w tygodniu; 

00:07:40 
 
 

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 
gościem Piotra Łosia była Maria 
Badeńska-Stapp, miejski konserwator 
zabytków w Żyrardowie. Rozmawiano 
m.in. o zabytkowych lampach i fotelach.  
 

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

01:31:12 
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Tytuł/nazwa audycji; Animalista 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

07.10.2017: 14:04:51 
08.10.2017: 06:08:17 
 
 

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

00:53:26 
Warstwa słowna: 00:49:05 

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

01:46:52 
Warstwa słowna: 01:46:52 
 
 

Łączny czas trwania powtórek danej 
audycji w tygodniu; 

00:51:43 
 

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 
Łukasz Bożycki i Łukasz Skop, mgr inż. 
biotechnologii roślin rozmawiali o 
książce, którą napisał John Lewis-
Stempel „Prywatne życie łąki”. 
 

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

00:00:00 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Południe z Animuszem 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

02.10.2017: 13:07:33 
04.10.2017: 10:09:04 

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

02:10:27 
Warstwa słowna: 00:41:18 
 

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

04:20:55 
Warstwa słowna: 01:22:37 
 

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 

Południowe pasmo audycji edukacyjno-
kulturalne. W analizowanym tygodniu 
rozmawiano o nowych technologiach, 
mobilnej księgarni marzeń oraz z 
kobietami z kobiecego teatru „Teraz 
Poliż. Prowadzącą audycje była 
Agnieszki Lipki-Barnett.  
 

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

00:21:15 
 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Silva rerum 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

07.10.2017: 13:06:54 
08.10.2017: 01:16:00 
 

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

00:37:16 
Warstwa słowna: 00:37:16 

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

01:14:35 
Warstwa słowna- 01:14:35 
 
 

Łączny czas trwania powtórek danej 
audycji w tygodniu; 

00:37:16 

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 poruszająca tematy historyczne 
związane z historią polski.  W 
analizowanym tygodniu Z Małgorzatą 
Żaryn i prof. Janem Żarynem o 
Tadeuszu Kościuszce, NSZ, Karolu 
Bunschu a także TW Karolinie 
Sobańskiej rozmawiał Wojciech 
Marczyk. 
  

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

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

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

03.10.2017: 22:07:26 
04.10.2017: 21:07:17 
07.10.2017: 20:07:12 
08.10.2017: 02:51:09, 20:04:46 
 

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

01:30:43 
Warstwa słowna 01:11:11 
 

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

07:38:34 
Warstwa słowna – 05:55:56 
 

Łączny czas trwania powtórek danej 
audycji w tygodniu; 

02:05:07 

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, zgodna z projektowaną 
tematyką audycji, częstotliwością, 
czasem trwania i porą emisji. Audycja 
umieszczona w planie programowym 
także w kategorii: PUBLICYSTYKA, 
KULTURA.  

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Pasmo przedstawiające i omawiające 
sprawy ważne dla mieszkańców 
regionu. Cykl poświęcony problemom 
politycznym, ekonomicznym, 
gospodarczym, społecznym, 
kulturalnym, zdrowiu, problemom osób 
z niepełnosprawnością, psychologii, 
edukacji obywatelskiej. 
Popularyzowaniem nauki i nowym 
technologiom. Problemom uzależnień, 
kształtowaniu zachowań 
prozdrowotnych. Audycja dla wszystkich 
słuchaczy w każdym wieku. 
Rozszczepienie części pasma pozwala 
być bliżej mieszkańca Mazowsza. W 
analizowanym tygodniu: październik 
miesiące oszczędzania, Bradl II – 
komiks o bohaterze powstania 
warszawskiego, Dzień Edukacji 
Narodowej, relacje ofiar II WŚ z 
Radomia.  

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

01:42:49 
 

 

Tytuł/nazwa audycji; Kobiecy wieczór 
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Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

05.10.2017: 20:06:40 
 

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

02:30:41 
Warstwa słowna: 02:03:25 
 

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

02:30:41 
Warstwa słowna: 02:03:25 
 

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) 

Brak audycji w planie programowym 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Audycja poradniczo-edukacyjna 
prowadzona i skierowana do kobiet. W 
analizowanym tygodniu gośćmi byli: 
Beata Szczucińska – Kanclerz Akademii 
Teatralnej i rozmowa toczyła się na 
temat studiów na Akademii Teatralne, 
problem zakupoholizmu, jak radzić 
sobie z dwulicowością oraz Marta Hernik 
i jej smaki.  

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

00:35:05 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Czas dla Ciebie 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

03.10.2017: 15:07:54 
04.10.2017: 03:39:15 
05.10.2017: 15:07:23 
06.10.2017: 02:45:22 
 

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

01:26:57 
Warstwa słowna: 01:11:44 

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

05:47:49 
Warstwa słowna: 04:46:58 
 

Łączny czas trwania powtórek danej 
audycji w tygodniu; 

02:46:23 
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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 

Pasmo audycji poradniczo- edukacyjnej. 
W analizowanym tygodniu rozmawiano 
o: o nagrodzie Nobla w dziedzinie 
biologii oraz literatury, jeżach, odmianie 
nazwisk, mandatach. Jednym z gości 
był autor książki „Duchy Jeremiego” 
Robert Rient.   

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

00:29:20 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Horyzonty 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

02.10.2017: 15:07:50 
03.10.2017: 03:37:25 
04.10.2017: 15:07:17 
05.10.2017: 03:35:45 
 

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

01:19:09 
Warstwa słowna: 01:13:49 
 
 

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

05:16:36 
Warstwa słowna: 04:55:16 
 

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) 

Brak audycji w planie  
 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Popołudniowe pasmo edukacyjno- 
kulturalne. Pasmo komentuje też 
aktualne wydarzenia. Interaktywne. 
Prezentuje nowinki technologiczne, 
popularyzuje naukę, zajmuje się też 
psychologią, zwłaszcza rozwojem dzieci 
i młodzieży, etyką, obyczajowością.  W 
analizowanym tygodniu: o nagrodzie 
Nobla z dziedziny fizyki, Dzień Zwierząt 
– pszczoły oraz festiwal „Kultura bez 
barier”.  
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Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

00:18:35 
 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Podróże małe i duże Michała 
Szulima 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

03.10.2017: 10:16:29 
 

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

00:07:51 
Warstwa słowna: 00:07:15 
 
 

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

00:07:51 
Warstwa słowna: 00:07:15 
 

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  
 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Audycja edukacyjno-kulturalna. W 
analizowanym tygodniu rozmawiano o 
Placu Europejskim w Warszawie.    

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

00:07:15 
 

 

 

Podsumowanie kategorii: EDUKACJA 

 

Łączny czas trwania audycji 
edukacyjnych w badanej próbie 
tygodniowej 

41:37:12 
 

Udział procentowy w badanej próbie 24,77% 
Udział warstwy słownej 19,18% 

 
Czas trwania treści regionalnych 06:41:07 

 
Udział treści regionalnych  3,98% 
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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; 

07.10.2017: 06:08:54 
 
 

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

01:45:02 
Warstwa słowna- 01:32:10 
 

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

01:45:02 
Warstwa słowna- 01:32:10 
 

Łączny czas trwania powtórek danej 
audycji w tygodniu; 

00:00:00 

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

Audycja obecna w planie 
programowym, zgodna z projektowaną 
tematyką audycji, częstotliwością, 
czasem trwania i porą emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Autorska audycja skierowana głównie 
do młodzieży, zachęcająca do 
aktywnego spędzania czasu. Audycja z 
udziałem gości, prezentacja 
pasjonatów, profesjonalistów z różnych 
dziedzin zawodowo lub prywatnie 
aktywnych ludzi.  W analizowanym 
tygodniu: jesienna wycieczka z Martą 
Gessler, ćwiczenia w domu zamiast 
siłowni, technologie dla weekendowych 
sportowców.  

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

00:00:00 

 

 

b) Transmisje i relacje z wydarzeń sportowych o ważnym znaczeniu regionalnym, 
narodowym, międzynarodowym, odbywających się na terenie rozpowszechniania 
programu 

Brak audycji tej podkategorii w badanym tygodniu 
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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; 

02.10.2017: 06:04:12, 07:04:52, 
08:05:46, 10:32:52, 20:04:27, 
21:03:40 
03.10.2017: 06:04:56, 07:05:09, 
08:05:12, 10:32:58, 20:04:40, 
21:04:29 
04.10.2017: 06:04:09, 07:04:16, 
08:05:36, 10:33:00., 20:04:38, 
21:04:35 
05.10.2017: 06:04:00, 07:04:30, 
08;05:37, 10:32:55, 20:04:00, 
21:04:10 
06.10.2017: 06:04:50, 07:04:43, 
08:05:00, 10:32:57, 20:04:34 
07.10.2017: 20:04:09 
 
 

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

00:01:33 
Warstwa słowna: 00:01:33 
 
 

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

00:46:31 
Warstwa słowna: 00:46:31 

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, zgodna z projektowaną 
tematyką audycji, czasem trwania i 
porą 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. W 
analizowanym tygodniu  

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

00:18:12 
 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Magazyn sportowy 
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Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

02.10.2017: 09:07:24 
06.10.2017: 09:10:54 
 

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

00:46:55 
Warstwa słowna: 00:40:52 
 

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

01:33:49 
Warstwa słowna: 01:21:43 
 
 

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 obecna w planie 
programowym, zgodna z projektowaną 
tematyką audycji, częstotliwością, 
czasem trwania i porą emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Audycja prezentująca najważniejsze 
wydarzenia sportowe w regionie, kraju i 
na świecie. Audycja skierowana do 
słuchacza zainteresowanego sportem 
oraz transmisjami czy relacjami z 
wydarzeń sportowych w Warszawie oraz 
regionie. W audycji relacje z wydarzeń 
sportowych, rozmowy ze sportowcami, 
trenerami, działaczami oraz kibicami 
różnych dyscyplin sportu. W 
analizowanym tygodniu o siatkówce 
kobiet i kadrze piłki nożnej przed 
meczem z Armienią.  
  

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

00:00:00 

 

 

Podsumowanie kategorii: SPORT 

 

Łączny czas trwania audycji 
sportowych w badanej próbie 
tygodniowej 

03:39:24 

Udział procentowy w badanej próbie 2,18% 

Udział warstwy słownej 2,18% 
Czas trwania treści regionalnych 00:18:22 
Udział treści regionalnych  0,18% 
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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; 

04.10.2017: 23:06:27 
05.10.2017: 00:00:47 
 

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

00:57:04 
Warstwa słowna: 00:06:00 
 

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

01:54:08 
 
Warstwa słowna: 00:11:59 
 

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 obecna w planie 
programowym, zgodna z projektowaną 
tematyką audycji, częstotliwością, 
czasem trwania i porą emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Audycja o największych hitach 
polskiego i zagranicznego rocka. 
Prowadzi Marek Wiernik.   

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

00:00:00 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Parada przebojów 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

06.10.2017: 17:08:32 
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Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania warstwy 
słownej; 

01:33:07 
Warstwa słowna: 00:15:52 
 

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

01:33:07 
Warstwa słowna: 00:15:52 
 

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 obecna w planie 
programowym, zgodna z projektowaną 
tematyką audycji, częstotliwością, 
czasem trwania i porą emisji. W planie 
obecna pod nazwą Lista przebojów.  

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 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

03.10.2017: 17:09:18 
 

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

02:27:00 
Warstwa słowna: 01:03:48 
 

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

02:27:00 
Warstwa słowna: 01:03:48 
 

Łączny czas trwania powtórek danej 
audycji w tygodniu; 

00:00:00 

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

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 



258 
 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

07.10.2017: 23:05:24 
 

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

01:53:19 
Warstwa słowna: 00:03:04 
 
 

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

01:53:19 
Warstwa słowna: 00:03:04 
 
 

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 muzyczna z największymi 
przebojami ubiegłych lat. Prowadzi 
Paweł Bobrowski. 
 

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

00:00:00 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; NOC DJ-ów 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

06.10.2017: 20:06:29 
07.10.2017: 00:00:00 
 
 

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

03:56:51 
Warstwa słowna: 00:35:15 
 
 

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

07:53:31 
Warstwa słowna: 01:10:30 
 
 
 

Łączny czas trwania powtórek danej 
audycji w tygodniu; 

00:00:00 

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

Brak audycji w planie programowym 
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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; 

05.10.2017: 23:05:00 
 
 

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

00:55:00 
Warstwa słowna: 00:11:52 
 

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

00:55:00 
Warstwa słowna: 00:11:52 
 

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 

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; Cały ten jazz 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

04.10.2017: 19:07:00 
 
 

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

00:53:00 
Warstwa słowna: 00:05:05 
 

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

00:53:00 
Warstwa słowna: 00:05:05 
 

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 

Audycja Piotr Iwicki prezentuje hity 
muzyki jazzowej.  

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

00:00:00 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Rogowiecki po swojemu 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

05.10.2017: 17:09:48 
 
 

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

01:32:13 
Warstwa słowna: 00:27:10 
 

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

01:32:13 
Warstwa słowna: 00:27:10 
 

Łączny czas trwania powtórek danej 
audycji w tygodniu; 

00:00:00 

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

Brak audycji w planie programowym 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

Audycja z przebojami wybranymi przez 
Romana Rogowieckiego.  

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

00:00:00 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Oprawa muzyczna 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

02.10.2017: 01:00:00, 02:07:40 
04:10:05, 05:00:00 
03.10.2017: 03:28:00, 04:43:27 
04.10.2017: 01:00:00, 02:19:26, 
03:18:33, 04:28:00, 05:00:00 
05.10.2017: 02:19:01, 03:15:10, 
04:44:40, 05:00:00, 05:04:25 
06.10.2017: 01:00:27, 02:35:19, 
03:51:30, 04:51:30, 05:00:00 
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07.10.2017: 05:03:12, 06:05:25, 
109=:05:26, 10:55:14, 13:05:17, 
18:04:41 
08.10.2017: 01:00:00, 01:07:53, 
01:53:19, 02:00:00, 02:46:09, 
04:12:40, 05:00:00, 05:52:59, 
06:00:00 
 

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

00:58:45 
Warstwa słowna: 00:00:00 

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

06: 45:50 
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 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Oprawa muzyczna- Mazurek 
Dąbrowskiego 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

02.10.2017: 00:00:00 
03.10.2017: 00:00:00 
04.10.2017: 00:00:00 
05.10.2017: 00:00:00 
06.10.2017: 00:00:00 
08.10.2017: 00:00:00 
 

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

00:00:54 
Warstwa słowna: 00:00:00 

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

00:05:26 
Warstwa słowna: 00:00:00 

Łączny czas trwania powtórek danej 
audycji w tygodniu; 

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

- 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

- 

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

00:00:00 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Oprawa muzyczna z audycji 
publicystycznych, informacyjnych i 
sportowych 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

Informacja: 06:17:43 
 
Publicystyka: 03:12:56 
 
Sport: 00:25:58 
 
Łącznie: 09:56:37 
 

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; 

- 

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

- 

Krótka charakterystyka audycji: opis 
zawartości i forma realizacji 

- 

Łączny czas trwania treści dotyczących 
regionu 

- 

 

 

Podsumowanie kategorii: ROZRYWKA 

 

Łączny czas trwania audycji 35:48:22 
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rozrywkowych w badanej próbie 
tygodniowej 

 

Udział procentowy w badanej próbie 21,31% 
 

Udział warstwy słownej 3,87% 
 

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- 02:05:58 
 
Ogłoszenie nadawcy – 00:00:0 
 
Łącznie: 02:05:58 
 

Udział procentowy autopromocji 
(w tym ogłoszenia nadawcy) 

  
 1,25% 
 

Łączny czas trwania reklamy 02:40:47 
 

Udział procentowy reklamy  
1,60% 

Łączny czas trwania 
telesprzedaży 

00:00:00 
 

Udział procentowy telesprzedaży 0% 
 

 

 

Szczegółowa zawartość programu – dzień powszedni (wtorek, 3 
października 2017 roku) 
 

data 
godzina 

rozpoczęc
ia audycji 

nazwa bloku lub audycji tytuł audycji czas 

2017-
10-03 00:00:00 Oprawa muzyczna stacji - 

Mazurek Dąbrowskiego 
Oprawa muzyczna stacji - 
Mazurek Dąbrowskiego 00:00:42 

2017-
10-03 00:00:42 Etnofaza Etnofaza 01:11:18 

2017-
10-03 01:12:00 Skoro świt Skoro świt 01:19:07 
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2017-
10-03 02:31:07 To jest sprawa To jest sprawa 00:56:53 

2017-
10-03 03:28:00 Oprawa muzyczna stacji Oprawa muzyczna stacji 00:09:25 

2017-
10-03 03:37:25 Horyzonty w RDC Horyzonty w RDC 01:06:02 

2017-
10-03 04:43:27 Oprawa muzyczna stacji Oprawa muzyczna stacji 00:16:33 

2017-
10-03 05:00:00 Skoro świt Skoro świt 00:08:57 

2017-
10-03 05:08:57 Kalendarium Kalendarium 00:02:43 

2017-
10-03 05:11:40 Skoro świt Skoro świt 00:07:36 

2017-
10-03 05:19:16 Kalendarium Kalendarium 00:01:20 

2017-
10-03 05:20:36 Skoro świt Skoro świt 00:28:29 

2017-
10-03 05:49:05 Relacja reporterska Relacja reporterska 00:03:27 

2017-
10-03 05:52:32 Skoro świt Skoro świt 00:07:28 

2017-
10-03 06:00:00 Wiadomości RDC Wiadomości RDC 00:04:05 

2017-
10-03 06:04:05 Plansza sponsorska Plansza sponsorska 00:00:23 

2017-
10-03 06:04:28 Prognoza pogody Prognoza pogody 00:00:15 

2017-
10-03 06:04:43 Plansza sponsorska Plansza sponsorska 00:00:13 

2017-
10-03 06:04:56 Wiadomości sportowe Wiadomości sportowe 00:01:19 

2017-
10-03 06:06:15 Kampania społeczna Kampania społeczna 00:00:39 

2017-
10-03 06:06:54 Autopromocja Autopromocja 00:01:26 

2017-
10-03 06:08:20 Skoro świt Skoro świt 00:00:10 

2017-
10-03 06:08:30 Kalendarium Kalendarium 00:02:05 

2017-
10-03 06:10:35 Skoro świt Skoro świt 00:06:25 

2017-
10-03 06:17:00 Przegląd prasy Przegląd prasy 00:03:32 

2017-
10-03 06:20:32 Skoro świt Skoro świt 00:05:10 

2017-
10-03 06:25:42 Przegląd prasy Przegląd prasy 00:01:06 

2017-
10-03 06:26:48 Skoro świt Skoro świt 00:03:12 

2017-
10-03 06:30:00 Wiadomości lokalne Wiadomości lokalne 00:03:00 

2017-
10-03 06:33:00 Autopromocja Autopromocja 00:00:09 

2017- 06:33:09 Prognoza pogody Prognoza pogody 00:00:17 
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10-03 
2017-
10-03 06:33:26 Informacje drogowe Informacje drogowe 00:00:36 

2017-
10-03 06:34:02 Reklama Reklama 00:02:12 

2017-
10-03 06:36:14 Kalendarium Kalendarium 00:00:53 

2017-
10-03 06:37:07 Skoro świt Skoro świt 00:03:38 

2017-
10-03 06:40:45 Przegląd prasy Przegląd prasy 00:02:07 

2017-
10-03 06:42:52 Skoro świt Skoro świt 00:04:36 

2017-
10-03 06:47:28 Relacja reporterska Relacja reporterska 00:03:22 

2017-
10-03 06:50:50 Skoro świt Skoro świt 00:09:10 

2017-
10-03 07:00:00 Wiadomości RDC Wiadomości RDC 00:04:30 

2017-
10-03 07:04:30 Plansza sponsorska Plansza sponsorska 00:00:12 

2017-
10-03 07:04:42 Prognoza pogody Prognoza pogody 00:00:13 

2017-
10-03 07:04:55 Plansza sponsorska Plansza sponsorska 00:00:14 

2017-
10-03 07:05:09 Wiadomości sportowe Wiadomości sportowe 00:01:43 

2017-
10-03 07:06:52 Reklama Reklama 00:00:48 

2017-
10-03 07:07:40 Kampania społeczna Kampania społeczna 00:00:40 

2017-
10-03 07:08:20 Autopromocja Autopromocja 00:00:40 

2017-
10-03 07:09:00 Poranek z radiem RDC Poranek z radiem RDC 00:03:31 

2017-
10-03 07:12:31 Przegląd prasy Przegląd prasy 00:09:18 

2017-
10-03 07:21:49 Poranek z radiem RDC Poranek z radiem RDC 00:02:11 

2017-
10-03 07:24:00 Przegląd prasy Przegląd prasy 00:04:49 

2017-
10-03 07:28:49 Poranek z radiem RDC Poranek z radiem RDC 00:01:21 

2017-
10-03 07:30:10 Wiadomości lokalne Wiadomości lokalne 00:02:50 

2017-
10-03 07:33:00 Autopromocja Autopromocja 00:00:10 

2017-
10-03 07:33:10 Prognoza pogody Prognoza pogody 00:00:15 

2017-
10-03 07:33:25 Informacje drogowe Informacje drogowe 00:00:35 

2017-
10-03 07:34:00 Reklama Reklama 00:02:08 
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2017-
10-03 07:36:08 

Gość poranka/Komentarz 
do spraw bieżących (w 
ramach audycji Poranek 
RDC 

Gość poranka/Komentarz 
do spraw bieżących (w 
ramach audycji Poranek 
RDC 

00:23:52 

2017-
10-03 08:00:00 Wiadomości RDC Wiadomości RDC 00:03:40 

2017-
10-03 08:03:40 Plansza sponsorska Plansza sponsorska 00:00:18 

2017-
10-03 08:03:58 Prognoza pogody Prognoza pogody 00:00:12 

2017-
10-03 08:04:10 Plansza sponsorska Plansza sponsorska 00:00:12 

2017-
10-03 08:04:22 Informacje drogowe Informacje drogowe 00:00:50 

2017-
10-03 08:05:12 Wiadomości sportowe Wiadomości sportowe 00:01:28 

2017-
10-03 08:06:40 Reklama Reklama 00:01:22 

2017-
10-03 08:08:02 Kampania społeczna Kampania społeczna 00:00:40 

2017-
10-03 08:08:42 Autopromocja Autopromocja 00:00:19 

2017-
10-03 08:09:01 

Gość poranka/Komentarz 
do spraw bieżących (w 
ramach audycji Poranek 
RDC 

Gość poranka/Komentarz 
do spraw bieżących (w 
ramach audycji Poranek 
RDC 

00:21:02 

2017-
10-03 08:30:03 Wiadomości lokalne Wiadomości lokalne 00:02:57 

2017-
10-03 08:33:00 Autopromocja Autopromocja 00:00:08 

2017-
10-03 08:33:08 Prognoza pogody Prognoza pogody 00:00:20 

2017-
10-03 08:33:28 Informacje drogowe Informacje drogowe 00:00:32 

2017-
10-03 08:34:00 Reklama Reklama 00:01:12 

2017-
10-03 08:35:12 Kampania społeczna Kampania społeczna 00:00:38 

2017-
10-03 08:35:50 Autopromocja Autopromocja 00:00:40 

2017-
10-03 08:36:30 

Gość poranka/Komentarz 
do spraw bieżących (w 
ramach audycji Poranek 
RDC 

Gość poranka/Komentarz 
do spraw bieżących (w 
ramach audycji Poranek 
RDC 

00:23:30 

2017-
10-03 09:00:00 Wiadomości RDC Wiadomości RDC 00:04:52 

2017-
10-03 09:04:52 Plansza sponsorska Plansza sponsorska 00:00:08 

2017-
10-03 09:05:00 Prognoza pogody Prognoza pogody 00:00:13 

2017-
10-03 09:05:13 Plansza sponsorska Plansza sponsorska 00:00:12 

2017-
10-03 09:05:25 Wiadomości ekonomiczne Wiadomości ekonomiczne 00:02:37 

2017-
10-03 09:08:02 Reklama Reklama 00:02:49 
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2017-
10-03 09:10:51 Autopromocja Autopromocja 00:01:04 

2017-
10-03 09:11:55 Magazyn ekonomiczny Magazyn ekonomiczny 00:18:05 

2017-
10-03 09:30:00 Wiadomości lokalne Wiadomości lokalne 00:03:05 

2017-
10-03 09:33:05 Autopromocja Autopromocja 00:00:22 

2017-
10-03 09:33:27 Prognoza pogody Prognoza pogody 00:00:33 

2017-
10-03 09:34:00 informacje drogowe informacje drogowe 00:00:48 

2017-
10-03 09:34:48 Magazyn ekonomiczny Magazyn ekonomiczny 00:25:12 

2017-
10-03 10:00:00 Wiadomości RDC  Wiadomości RDC  00:04:17 

2017-
10-03 10:04:17 Plansza sponsorska Plansza sponsorska 00:00:13 

2017-
10-03 10:04:30 Prognoza pogody Prognoza pogody 00:00:17 

2017-
10-03 10:04:47 Plansza sponsorska Plansza sponsorska 00:00:13 

2017-
10-03 10:05:00 Wiadomości kulturalne Wiadomości kulturalne 00:02:30 

2017-
10-03 10:07:30 Reklama Reklama 00:01:40 

2017-
10-03 10:09:10 Autopromocja Autopromocja 00:01:36 

2017-
10-03 10:10:46 Markowy program Markowy program 00:05:43 

2017-
10-03 10:16:29 Podróże małe i duże Michał 

Szulima 
Podróże małe i duże Michał 
Szulima 00:07:51 

2017-
10-03 10:24:20 Markowy program Markowy program 00:05:42 

2017-
10-03 10:30:02 Wiadomości lokalne Wiadomości lokalne 00:02:30 

2017-
10-03 10:32:32 Autopromocja Autopromocja 00:00:06 

2017-
10-03 10:32:38 Prognoza pogody Prognoza pogody 00:00:20 

2017-
10-03 10:32:58 Wiadomości sportowe Wiadomości sportowe 00:01:02 

2017-
10-03 10:34:00 Autopromocja Autopromocja 00:01:05 

2017-
10-03 10:35:05 Markowy program Markowy program 00:05:46 

2017-
10-03 10:40:51 Odkryjmy Mazowsze - 

konkurs 
Odkryjmy Mazowsze - 
konkurs 00:03:35 

2017-
10-03 10:44:26 Markowy program Markowy program 00:04:19 

2017-
10-03 10:48:45 Odkryjmy Mazowsze - 

konkurs 
Odkryjmy Mazowsze - 
konkurs 00:07:08 

2017-
10-03 10:55:53 Markowy program Markowy program 00:04:07 

2017-
10-03 11:00:00 Wiadomości RDC  Wiadomości RDC  00:04:07 



268 
 

2017-
10-03 11:04:07 Plansza sponsorska Plansza sponsorska 00:00:10 

2017-
10-03 11:04:17 Prognoza pogody Prognoza pogody 00:00:15 

2017-
10-03 11:04:32 Plansza sponsorska Plansza sponsorska 00:00:12 

2017-
10-03 11:04:44 Informacje drogowe Informacje drogowe 00:00:58 

2017-
10-03 11:05:42 Kampania społeczna Kampania społeczna 00:00:42 

2017-
10-03 11:06:24 Autopromocja Autopromocja 00:00:25 

2017-
10-03 11:06:49 Markowy program Markowy program 00:07:51 

2017-
10-03 11:14:40 Odkryjmy Mazowsze - 

konkurs 
Odkryjmy Mazowsze - 
konkurs 00:06:58 

2017-
10-03 11:21:38 Markowy program Markowy program 00:08:32 

2017-
10-03 11:30:10 Wiadomości lokalne Wiadomości lokalne 00:03:26 

2017-
10-03 11:33:36 Autopromocja Autopromocja 00:00:08 

2017-
10-03 11:33:44 Prognoza pogody Prognoza pogody 00:00:12 

2017-
10-03 11:33:56 Reklama Reklama 00:01:55 

2017-
10-03 11:35:51 Autopromocja Autopromocja 00:00:49 

2017-
10-03 11:36:40 Markowy program Markowy program 00:24:09 

2017-
10-03 12:00:00 Wiadomości RDC Wiadomości RDC 00:04:15 

2017-
10-03 12:04:15 Plansza sponsorska Plansza sponsorska 00:00:20 

2017-
10-03 12:04:35 Prognoza pogody Prognoza pogody 00:00:19 

2017-
10-03 12:04:54 Plansza sponsorska Plansza sponsorska 00:00:08 

2017-
10-03 12:05:02 Reklama Reklama 00:00:35 

2017-
10-03 12:05:37 Kampania społeczna Kampania społeczna 00:00:40 

2017-
10-03 12:06:17 Autopromocja Autopromocja 00:00:44 

2017-
10-03 12:07:01 Polityka w samo południe Polityka w samo południe 00:23:09 

2017-
10-03 12:30:10 Wiadomości lokalne Wiadomości lokalne 00:03:16 

2017-
10-03 12:33:26 Autopromocja Autopromocja 00:00:14 

2017-
10-03 12:33:40 Prognoza pogody Prognoza pogody 00:00:20 

2017-
10-03 12:34:00 Markowy program Markowy program 00:26:00 

2017-
10-03 13:00:00 Wiadomości RDC Wiadomości RDC 00:03:44 
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2017-
10-03 13:03:44 Plansza sponsorska Plansza sponsorska 00:00:15 

2017-
10-03 13:03:59 Prognoza pogody Prognoza pogody 00:00:11 

2017-
10-03 13:04:10 Plansza sponsorska Plansza sponsorska 00:00:10 

2017-
10-03 13:04:20 Wiadomości ekonomiczne Wiadomości ekonomiczne 00:02:07 

2017-
10-03 13:06:27 Reklama Reklama 00:00:45 

2017-
10-03 13:07:12 Kampania społeczna Kampania społeczna 00:00:28 

2017-
10-03 13:07:40 Autopromocja Autopromocja 00:00:50 

2017-
10-03 13:08:30 Markowy program Markowy program 00:21:30 

2017-
10-03 13:30:00 Wiadomości lokalne Wiadomości lokalne 00:03:20 

2017-
10-03 13:33:20 Autopromocja Autopromocja 00:01:20 

2017-
10-03 13:33:40 Prognoza pogody Prognoza pogody 00:00:20 

2017-
10-03 13:34:00 Autopromocja Autopromocja 00:01:06 

2017-
10-03 13:34:40 Markowy program Markowy program 00:25:20 

2017-
10-03 14:00:00 Wiadomości RDC Wiadomości RDC 00:03:18 

2017-
10-03 14:03:18 Plansza sponsorska Plansza sponsorska 00:00:46 

2017-
10-03 14:04:04 Prognoza pogody Prognoza pogody 00:00:15 

2017-
10-03 14:04:19 Plansza sponsorska Plansza sponsorska 00:00:09 

2017-
10-03 14:04:28 Informacje drogowe Informacje drogowe 00:00:35 

2017-
10-03 14:05:03 Reklama Reklama 00:01:30 

2017-
10-03 14:06:33 Autopromocja Autopromocja 00:00:31 

2017-
10-03 14:07:04 Jest sprawa Jest sprawa 00:23:06 

2017-
10-03 14:30:10 Wiadomości lokalne Wiadomości lokalne 00:03:50 

2017-
10-03 14:34:00 Jest sprawa Jest sprawa 00:26:00 

2017-
10-03 15:00:00 Wiadomości RDC Wiadomości RDC 00:04:18 
2017-
10-03 15:04:18 Plansza sponsorska Plansza sponsorska 00:00:08 
2017-
10-03 15:04:26 Prognoza pogody Prognoza pogody 00:00:14 
2017-
10-03 15:04:40 Plansza sponsorska Plansza sponsorska 00:00:10 
2017-
10-03 15:04:50 Informacje drogowe Informacje drogowe 00:00:30 
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2017-
10-03 15:05:20 Reklama Reklama 00:02:34 
2017-
10-03 15:07:54 Czas dla Ciebie Czas dla Ciebie 00:22:06 
2017-
10-03 15:30:00 Wiadomości lokalne Wiadomości lokalne 00:02:56 
2017-
10-03 15:32:56 Autopromocja Autopromocja 00:00:14 
2017-
10-03 15:33:10 Prognoza pogody Prognoza pogody 00:00:14 
2017-
10-03 15:33:24 Informacje drogowe Informacje drogowe 00:00:36 
2017-
10-03 15:34:00 Kampania społeczna Kampania społeczna 00:01:00 
2017-
10-03 15:35:00 Autopromocja Autopromocja 00:00:50 
2017-
10-03 15:35:50 Czas dla Ciebie Czas dla Ciebie 00:24:10 
2017-
10-03 16:00:00 Wiadomości RDC Wiadomości RDC 00:03:40 
2017-
10-03 16:03:40 Plansza sponsorska Plansza sponsorska 00:00:10 
2017-
10-03 16:03:50 Prognoza pogody Prognoza pogody 00:00:10 
2017-
10-03 16:04:00 Plansza sponsorska Plansza sponsorska 00:00:20 
2017-
10-03 16:04:20 Wiadomości kulturalne Wiadomości kulturalne 00:02:52 
2017-
10-03 16:07:12 Reklama Reklama 00:01:48 
2017-
10-03 16:09:00 Kampania społeczna Kampania społeczna 00:00:40 
2017-
10-03 16:09:40 Autopromocja Autopromocja 00:01:00 
2017-
10-03 16:10:40 Czas dla Ciebie Czas dla Ciebie 00:19:26 
2017-
10-03 16:30:06 Wiadomości lokalne Wiadomości lokalne 00:03:04 
2017-
10-03 16:33:10 Prognoza pogody Prognoza pogody 00:00:16 
2017-
10-03 16:33:26 Informacje drogowe Informacje drogowe 00:00:34 
2017-
10-03 16:34:00 Reklama Reklama 00:02:06 
2017-
10-03 16:36:06 Czas dla Ciebie Czas dla Ciebie 00:23:54 
2017-
10-03 17:00:00 Wiadomości RDC Wiadomości RDC 00:03:50 
2017-
10-03 17:03:50 Plansza sponsorska Plansza sponsorska 00:00:09 
2017-
10-03 17:03:59 Prognoza pogody Prognoza pogody 00:00:15 
2017-
10-03 17:04:14 Plansza sponsorska Plansza sponsorska 00:00:09 
2017-
10-03 17:04:23 Informacje drogowe Informacje drogowe 00:00:37 
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2017-
10-03 17:05:00 Reklama Reklama 00:02:47 
2017-
10-03 17:07:47 Autopromocja Autopromocja 00:01:31 
2017-
10-03 17:09:18 Bez limitu Bez limitu 00:20:52 
2017-
10-03 17:30:10 Wiadomości lokalne Wiadomości lokalne 00:02:46 
2017-
10-03 17:32:56 Autopromocja Autopromocja 00:00:16 
2017-
10-03 17:33:12 Prognoza pogody Prognoza pogody 00:00:15 
2017-
10-03 17:33:27 Reklama Reklama 00:00:37 
2017-
10-03 17:34:04 Bez limitu Bez limitu 00:25:56 
2017-
10-03 18:00:00 Wiadomości RDC Wiadomości RDC 00:03:20 
2017-
10-03 18:03:20 Plansza sponsorska Plansza sponsorska 00:00:22 
2017-
10-03 18:03:42 Prognoza pogody Prognoza pogody 00:00:28 
2017-
10-03 18:04:10 Plansza sponsorska Plansza sponsorska 00:00:40 
2017-
10-03 18:04:50 Wiadomości ekonomiczne Wiadomości ekonomiczne 00:01:13 
2017-
10-03 18:06:03 Reklama Reklama 00:01:17 
2017-
10-03 18:07:20 Autopromocja Autopromocja 00:00:34 
2017-
10-03 18:07:54 Bez limitu Bez limitu 00:22:06 
2017-
10-03 18:30:00 Wiadomości lokalne Wiadomości lokalne 00:02:48 
2017-
10-03 18:32:48 Plansza sponsorska Plansza sponsorska 00:00:09 
2017-
10-03 18:32:57 Prognoza pogody Prognoza pogody 00:00:21 
2017-
10-03 18:33:18 Plansza sponsorska Plansza sponsorska 00:00:08 
2017-
10-03 18:33:26 Informacje drogowe Informacje drogowe 00:00:34 
2017-
10-03 18:34:00 Bez limitu Bez limitu 00:26:00 
2017-
10-03 19:00:00 Wiadomości RDC Wiadomości RDC 00:03:20 
2017-
10-03 19:03:20 Plansza sponsorska Plansza sponsorska 00:00:22 
2017-
10-03 19:03:42 Prognoza pogody Prognoza pogody 00:00:08 
2017-
10-03 19:03:50 Plansza sponsorska Plansza sponsorska 00:00:17 
2017-
10-03 19:04:07 Wiadomości ekonomiczne Wiadomości ekonomiczne 00:02:00 
2017-
10-03 19:06:07 Reklama Reklama 00:00:35 
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2017-
10-03 19:06:42 Kampania społeczna Kampania społeczna 00:00:38 
2017-
10-03 19:07:20 Autopromocja Autopromocja 00:00:34 
2017-
10-03 19:07:54 Bez limity Bez limity 00:52:06 
2017-
10-03 20:00:00 Wiadomości RDC Wiadomości RDC 00:04:07 
2017-
10-03 20:04:07 Plansza sponsorska Plansza sponsorska 00:00:11 
2017-
10-03 20:04:18 Prognoza pogody Prognoza pogody 00:00:14 
2017-
10-03 20:04:32 Plansza sponsorska Plansza sponsorska 00:00:08 
2017-
10-03 20:04:40 Wiadomości sportowe Wiadomości sportowe 00:01:34 
2017-
10-03 20:06:14 Autopromocja Autopromocja 00:00:30 
2017-
10-03 20:06:44 Z innej planety Z innej planety 00:00:28 
2017-
10-03 20:07:12 

Sluchowisko "Orędzie z 
Giejsztowickiego klonu" 

Sluchowisko "Orędzie z 
Giejsztowickiego klonu" 00:09:55 

2017-
10-03 20:17:07 Z innej planety Z innej planety 00:42:53 
2017-
10-03 21:00:00 Wiadomości RDC Wiadomości RDC 00:04:00 
2017-
10-03 21:04:00 Plansza sponsorska Plansza sponsorska 00:00:06 
2017-
10-03 21:04:06 Prognoza pogody Prognoza pogody 00:00:14 
2017-
10-03 21:04:20 Plansza sponsorska Plansza sponsorska 00:00:09 
2017-
10-03 21:04:29 Wiadomości sportowe Wiadomości sportowe 00:01:19 
2017-
10-03 21:05:48 Kampania społeczna Kampania społeczna 00:00:42 
2017-
10-03 21:06:30 Autopromocja Autopromocja 00:00:47 
2017-
10-03 21:07:17 Z innej planety Z innej planety 00:52:43 
2017-
10-03 22:00:00 Wiadomości RDC Wiadomości RDC 00:04:35 
2017-
10-03 22:04:35 Plansza sponsorska Plansza sponsorska 00:00:19 
2017-
10-03 22:04:54 Prognoza pogody Prognoza pogody 00:00:09 
2017-
10-03 22:05:03 Plansza sponsorska Plansza sponsorska 00:00:09 
2017-
10-03 22:05:12 Kampania społeczna Kampania społeczna 00:00:42 
2017-
10-03 22:05:54 Autopromocja Autopromocja 00:01:32 
2017-
10-03 22:07:26 Wieczór z RDC Wieczór z RDC 00:52:34 
2017-
10-03 23:00:00 Wiadomości RDC Wiadomości RDC 00:02:50 
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2017-
10-03 23:02:50 Plansza sponsorska Plansza sponsorska 00:00:10 
2017-
10-03 23:03:00 Prognoza pogody Prognoza pogody 00:00:16 
2017-
10-03 23:03:16 Plansza sponsorska Plansza sponsorska 00:00:12 
2017-
10-03 23:03:28 Autopromocja Autopromocja 00:01:32 
2017-
10-03 23:05:00 Strefa piosenki Strefa piosenki 00:55:00 

 

Szczegółowa zawartość programu – dzień weekendowy (niedziela, 8 
października 2017 roku) 
 

data 

godzina 
rozpoczę

cia 
audycji 

nazwa bloku lub audycji tytuł audycji czas 

2017-
10-08 00:00:00 Oprawa muzyczna stacji - 

Mazurek Dąbrowskiego 
Oprawa muzyczna stacji - 
Mazurek Dąbrowskiego 00:00:47 

2017-
10-08 00:00:47 Autopromocja Autopromocja 00:00:30 

2017-
10-08 00:01:17 Czarna lista Paweł 

Bobrowski 
Czarna lista Paweł 
Bobrowski 00:58:43 

2017-
10-08 01:00:00 Oprawa muzyczna stacji Oprawa muzyczna stacji 00:07:22 

2017-
10-08 01:07:22 Autopromocja Autopromocja 00:00:31 

2017-
10-08 01:07:53 Oprawa muzyczna stacji Oprawa muzyczna stacji 00:08:07 

2017-
10-08 01:16:00 Silva rerum Silva rerum 00:37:19 

2017-
10-08 01:53:19 Oprawa muzyczna stacji Oprawa muzyczna stacji 00:07:35 

2017-
10-08 02:00:54 Rody i Rodziny Mazowsza Rody i Rodziny Mazowsza 00:45:15 

2017-
10-08 02:46:09 Oprawa muzyczna stacji Oprawa muzyczna stacji 00:05:49 

2017-
10-08 02:51:09 Wieczór RDC Wieczór RDC 01:21:31 

2017-
10-08 04:12:40 Oprawa muzyczna stacji Oprawa muzyczna stacji 00:56:43 

2017-
10-08 05:09:23 Wieczor z RDC Wieczor z RDC 00:43:36 

2017-
10-08 05:52:59 Oprawa muzyczna stacji Oprawa muzyczna stacji 00:08:00 

2017-
10-08 06:00:59 Wiadomości RDC Wiadomości RDC 00:05:50 

2017-
10-08 06:06:49 Plansza sponsorska Plansza sponsorska 00:00:14 

2017-
10-08 06:07:03 Prognoza pogody Prognoza pogody 00:00:07 
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2017-
10-08 06:07:10 Plansza sponsorska Plansza sponsorska 00:00:18 

2017-
10-08 06:07:28 Autopromocja Autopromocja 00:00:49 

2017-
10-08 06:08:17 Animalista Animalista 00:51:43 

2017-
10-08 07:00:00 Wiadomości RDC Wiadomości RDC 00:04:40 

2017-
10-08 07:04:40 Plansza sponsorska Plansza sponsorska 00:00:16 

2017-
10-08 07:04:56 Prognoza pogody Prognoza pogody 00:00:19 

2017-
10-08 07:05:15 Plansza sponsorska Plansza sponsorska 00:00:08 

2017-
10-08 07:05:23 Autopromocja Autopromocja 00:00:34 

2017-
10-08 07:05:57 Niedzielny poranek Niedzielny poranek 00:05:46 
2017-
10-08 07:11:43 Piosenki i bajki dla dzieci  Piosenki i bajki dla dzieci  00:17:27 
2017-
10-08 07:29:10 Niedzielny poranek Niedzielny poranek 00:30:50 
2017-
10-08 08:00:00 Wiadomości RDC Wiadomości RDC 00:04:20 
2017-
10-08 08:04:20 Plansza sponsorska Plansza sponsorska 00:00:12 
2017-
10-08 08:04:32 Prognoza pogody Prognoza pogody 00:00:22 
2017-
10-08 08:04:54 Plansza sponsorska Plansza sponsorska 00:00:06 
2017-
10-08 08:05:00 Reklama Reklama 00:01:03 
2017-
10-08 08:06:03 Niedzielny poranek Niedzielny poranek 00:53:57 
2017-
10-08 09:00:00 Wiadomości RDC Wiadomości RDC 00:05:00 
2017-
10-08 09:05:00 Plaszna sponsora Plaszna sponsora 00:00:17 
2017-
10-08 09:05:17 Prognoza pogody Prognoza pogody 00:00:19 
2017-
10-08 09:05:36 Plaszna sponsora Plaszna sponsora 00:00:08 
2017-
10-08 09:05:44 Reklama Reklama 00:00:40 
2017-
10-08 09:06:24 Autopromocja Autopromocja 00:00:36 
2017-
10-08 09:07:00 Niedzielny poranek Niedzielny poranek 00:53:00 
2017-
10-08 10:00:00 Wiadomości RDC Wiadomości RDC 00:04:23 
2017-
10-08 10:04:23 Plansza sponsora Plansza sponsora 00:00:17 
2017-
10-08 10:04:40 Prognoza pogody Prognoza pogody 00:00:18 
2017-
10-08 10:04:58 Plansza sponsora Plansza sponsora 00:00:08 
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2017-
10-08 10:05:06 Reklama Reklama 00:00:40 
2017-
10-08 10:05:46 Autopromocja Autopromocja 00:00:30 
2017-
10-08 10:06:16 Łosiowisko Łosiowisko 00:53:44 
2017-
10-08 11:00:00 Wiadomości RDC Wiadomości RDC 00:04:12 
2017-
10-08 11:04:12 Plansza sponsora Plansza sponsora 00:00:15 
2017-
10-08 11:04:27 Prognoza pogody Prognoza pogody 00:00:15 
2017-
10-08 11:04:42 Plansza sponsora Plansza sponsora 00:00:09 
2017-
10-08 11:04:51 Reklama Reklama 00:00:40 
2017-
10-08 11:05:31 Autopromocja Autopromocja 00:01:02 
2017-
10-08 11:06:33 Łosiowisko Łosiowisko 00:53:27 
2017-
10-08 12:00:00 Wiadomości RDC Wiadomości RDC 00:04:28 
2017-
10-08 12:04:28 Plansza sponsora Plansza sponsora 00:00:08 
2017-
10-08 12:04:36 Prognoza pogody Prognoza pogody 00:00:16 
2017-
10-08 12:04:52 Plansza sponsora Plansza sponsora 00:00:08 
2017-
10-08 12:05:00 Autopromocja Autopromocja 00:00:33 
2017-
10-08 12:05:33 Nela i tajemnice świata Nela i tajemnice świata 00:54:27 
2017-
10-08 13:00:00 Wiadomości RDC Wiadomości RDC 00:04:11 
2017-
10-08 13:04:11 Plansza sponsora Plansza sponsora 00:00:13 
2017-
10-08 13:04:24 Prognoza pogody Prognoza pogody 00:00:26 
2017-
10-08 13:04:50 Plansza sponsora Plansza sponsora 00:00:08 
2017-
10-08 13:04:58 Reklama Reklama 00:00:39 
2017-
10-08 13:05:37 Autopromocja Autopromocja 00:00:37 
2017-
10-08 13:06:14 Historie z szuflady Historie z szuflady 00:53:46 
2017-
10-08 14:00:00 Wiadomości RDC Wiadomości RDC 00:04:09 
2017-
10-08 14:04:09 Plansza sponsora Plansza sponsora 00:00:10 
2017-
10-08 14:04:19 Prognoza pogody Prognoza pogody 00:00:21 
2017-
10-08 14:04:40 Plansza sponsora Plansza sponsora 00:00:08 
2017-
10-08 14:04:48 Autopromocja Autopromocja 00:01:12 
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2017-
10-08 14:06:00 Strefa Kultury Strefa Kultury 00:54:00 
2017-
10-08 15:00:00 Wiadomości RDC Wiadomości RDC 00:04:40 
2017-
10-08 15:04:40 Plansza sponsora Plansza sponsora 00:00:20 
2017-
10-08 15:05:00 Prognoza pogody Prognoza pogody 00:00:15 
2017-
10-08 15:05:15 Plansza sponsora Plansza sponsora 00:00:07 
2017-
10-08 15:05:22 Reklama Reklama 00:00:35 
2017-
10-08 15:05:57 Autopromocja Autopromocja 00:00:43 
2017-
10-08 15:06:40 Strefa Kultury Strefa Kultury 00:53:20 
2017-
10-08 16:00:00 Wiadomości RDC Wiadomości RDC 00:04:10 
2017-
10-08 16:04:10 Plansza sponsora Plansza sponsora 00:00:07 
2017-
10-08 16:04:17 Prognoza pogody Prognoza pogody 00:00:13 
2017-
10-08 16:04:30 Plansza sponsora Plansza sponsora 00:00:09 
2017-
10-08 16:04:39 Autopromocja Autopromocja 00:00:35 
2017-
10-08 16:05:14 Strefa Kultury Strefa Kultury 00:54:46 
2017-
10-08 17:00:00 Wiadomości RDC Wiadomości RDC 00:04:00 
2017-
10-08 17:04:00 Plansza sponsorska Plansza sponsorska 00:00:09 
2017-
10-08 17:04:09 Prognoza pogody Prognoza pogody 00:00:16 
2017-
10-08 17:04:25 Plansza sponsorska Plansza sponsorska 00:00:08 
2017-
10-08 17:04:33 Autopromocja Autopromocja 00:01:27 
2017-
10-08 17:06:00 Co tam bzyka w polityce Co tam bzyka w polityce 00:54:00 
2017-
10-08 18:00:00 Co tam bzyka w polityce Co tam bzyka w polityce 00:00:10 
2017-
10-08 18:00:10 Wiadomości RDC Wiadomości RDC 00:04:23 
2017-
10-08 18:04:33 Plansza sponsora  Plansza sponsora  00:00:10 
2017-
10-08 18:04:43 Prognoza pogody Prognoza pogody 00:00:21 
2017-
10-08 18:05:04 Plansza sponsora  Plansza sponsora  00:00:08 
2017-
10-08 18:05:12 Nie tylko o muzyce  Nie tylko o muzyce  00:54:48 
2017-
10-08 19:00:00 Nie tylko o muzyce Nie tylko o muzyce 00:00:39 
2017-
10-08 19:00:39 Wiadomości RDC Wiadomości RDC 00:03:44 
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2017-
10-08 19:04:23 Plansza sponsorska Plansza sponsorska 00:00:09 
2017-
10-08 19:04:32 Prognoza pogody Prognoza pogody 00:00:19 
2017-
10-08 19:04:51 Plansza sponsorska Plansza sponsorska 00:00:09 
2017-
10-08 19:05:00 Autopomocja Autopomocja 00:00:29 
2017-
10-08 19:05:29 Z za kulis Z za kulis 00:54:31 
2017-
10-08 20:00:00 Wiadomości RDC Wiadomości RDC 00:04:04 
2017-
10-08 20:04:04 Plansza sponsorska Plansza sponsorska 00:00:11 
2017-
10-08 20:04:15 Prognoza pogody Prognoza pogody 00:00:23 
2017-
10-08 20:04:38 Plansza sponsorska Plansza sponsorska 00:00:08 
2017-
10-08 20:04:46 Wieczór RDC Wieczór RDC 00:01:38 
2017-
10-08 20:06:24 Słuchowisko Słuchowisko 00:09:46 
2017-
10-08 20:16:10 Wieczór RDC Wieczór RDC 00:43:50 
2017-
10-08 21:00:00 Wiadomości RDC Wiadomości RDC 00:04:35 
2017-
10-08 21:04:35 Plansza sponsora Plansza sponsora 00:00:14 
2017-
10-08 21:04:49 Prognoza pogody Prognoza pogody 00:00:13 
2017-
10-08 21:05:02 Plansza sponsora Plansza sponsora 00:00:08 
2017-
10-08 21:05:10 Autopromocja Autopromocja 00:00:50 
2017-
10-08 21:06:00 Wieczór RDC Wieczór RDC 00:05:32 
2017-
10-08 21:11:32 Religie Religie 00:48:28 
2017-
10-08 22:00:00 Wiadomości RDC Wiadomości RDC 00:04:00 
2017-
10-08 22:04:00 Plansza sponsorska Plansza sponsorska 00:00:10 
2017-
10-08 22:04:10 Prognoza pogody Prognoza pogody 00:00:20 
2017-
10-08 22:04:30 Plansza sponsorska Plansza sponsorska 00:00:11 
2017-
10-08 22:04:41 Autopromocja Autopromocja 00:00:30 
2017-
10-08 22:05:11 Wieczór RDC Wieczór RDC 00:54:49 
2017-
10-08 23:00:00 Wiadomości RDC Wiadomości RDC 00:04:04 
2017-
10-08 23:04:04 Plansza sponsora Plansza sponsora 00:00:10 
2017-
10-08 23:04:14 Prognoza pogody Prognoza pogody 00:00:16 
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2017-
10-08 23:04:30 Plansza sponsora Plansza sponsora 00:00:10 
2017-
10-08 23:04:40 Paweł Bobrowski zaprasza Paweł Bobrowski zaprasza 00:55:20 

 

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. 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. 

Poniżej szczegóły niezgodności z planem: 

Wiadomości RDC  

Czas trwania niezgodny z planem. Średni czas trwania audycji w planie 
programowym, to 2 minuty. 

Relacje reporterskie  

Nie została wyodrębniona w planie, stanowi część „Skoro świt” 

Skoro świt 

Niezgodna z częstotliwością, czasem trwania oraz porą emisji. 

Magazyn ekonomiczny 

Niezgodna z częstotliwością. 

Kalendarium 
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Audycja nie została wyodrębniona jako osobny element w planie 
programowym. Stanowi element pasma “Skoro świt” 

Przegląd prasy regionalnej 

Audycja nie została wyodrębniona jako osobny element w planie 
programowym. Stanowi element pasma “Skoro świt” 

Polityka w samo południe 

Niezgodnie z częstotliwością. 

Pogoda 

Niezgodna z czasem trwania  

Obecne w planie a nie wyemitowane.  

Debata/Lokalnie  

 

PUBLICYSTYKA 

Poranek RDC 

Niezgodna z czasem trwania i częstotliwością. 

Co tam bzyka w polityce? 

Niezgodna z czasem trwania 

Brak w planie: Magazyn regionalny, Religie, Rynek opinii, I 
wszystko jasne  

Obecne w planie a nie wyemitowane: Popołudnie RDC, Instytut, 
Familijnie  

 

KULTURA 

Brak w planie: 50 lecie płyty „Dziwny jest ten świat”, Na tropie 
kultury, Piosenki i bajki dla dzieci, Między wschodem a zachodem,  
Etnofaza, Życie jak muzyka, Księgarnia marzeń, Kultura według 
Korn, Biblioteka domowa, Zza kulis, W eterze, Paweł Bobrowski, 
zapraszam do tańca 

Niezgodne z czasem trwania: 

Nie tylko o muzyce, Strefa piosenki 

Obecne w planie a nie wyemitowane: Bez granic, 50/50, Strefa kultury 
na ludowo, Familijnie  
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EDUKACJA 

Niezgodna z porą emisji: Rody i rodziny Mazowsza 

Brak audycji w planie: Z archiwum RDC, Łosiowisko, Animalista, 
Południe z Animuszem, Silva rerum, Kobiecy wieczór, Czas dla 
Ciebie, Horyzonty, Podróże małe i duże Michała Szulima 

 

ROZRYWKA 

Brak audycji w planie: Bez limitu, Czarna lista, Noc DJ-ów, Stan 
chillu, Cały ten jazz, Rogowiecki po swojemu 

 

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 15% przy zaplanowanych 13% 

Publicystyka 10,12% przy zaplanowanych 13% 

Kultura 23,77% przy zaplanowanych 25% 

Edukacja 24,77% przy zaplanowanych 17% 

Sport 2,18% przy zaplanowanych 2% 

Rozrywka 21,31% przy zaplanowanych 26% 

Autopromocja wraz z ogłoszeniami nadawcy zajęły 1,25% czasu 

antenowego, zaplanowano 2%.  

Reklama 1,60%, a w planie programowym zostały zaplanowane 2%. 
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Zakwalifikowanie pewnych audycji lub ich części do kategorii kultury lub 

edukacji oddaje ich charakter, choć ze względu na formę mogły być 

traktowane jako publicystyczne lub informacyjno-publicystyczne i jako 

takie umieszczone w planach. Rozbieżności z planami wykazane w badaniu 

nie wpływają jednak na jakość programu, w którym została zachowana 

równowaga pomiędzy funkcją informacyjną, edukacyjną i rozrywkową. 

 

Ocena jakościowa audycji preferowanych 
 

 

1) Audycje służące kształtowaniu postaw tolerancji, przeciwdziałające 
dyskryminacji i wykluczeniu 

Nazwa audycji  treść Czas 
trwania 

Poranek RDC 
 

Autorskie pasmo 
publicystyczne zajmujące się 
zarówno tematyką lokalną, 
regionalną jak i globalną, 
wszelkimi dziedzinami 
otaczającej nas 
rzeczywistości jak: 
gospodarka, polityka, 
organizacje pozarządowe, 
służba zdrowia, edukacja, 
kultura, sport, sprawy 
społeczne, historia. Edukacja 
obywatelska dotycząca 
problemów inności, 
tolerancji, wykluczenia, 
równości, 
antydyskryminacyjna. 
Audycje przedwyborcze 
m.in. instruktażowe. Zawiera 
przegląd prasy. Pasmo 
skierowane do wszystkich 
mieszkańców Mazowsza. Z 
pasma zostały wyjęte 
poszczególne elementy. W 
analizowanym tygodniu: 
rozmowy z zaproszonymi 
gośćmi dotyczące zmian w 
nocnej opiece lekarskiej, o 
nowej ustawie emerytalnej, 
umowach śmieciowych, 00:00:00 
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proteście lekarzy rezydentów 
oraz start upach. Misja 
audycji preferowanej nie 
została spełniona  

Wieczór RDC 
 

W ramach pasma „Wieczór 
RDC” wemitowano „Magazyn 
regionalny - audycja 
przedstawiająca i 
omawiająca sprawy ważne 
dot. regionu i kraju służąca 
informowaniu o nich, ale i 
edukacji obywatelskiej. 
Audycja z udziałem 
samorządowców oraz 
przedstawicieli związków 
zawodowych, lokalnych 
organizacji pozarządowych. 
Cykl poświęcony problemom 
politycznym, ekonomicznym, 
gospodarczym, społecznym i 
kulturalnym Warszawy i 
Mazowsza. W analizowanym 
tygodniu aktywność dla 
seniorów i stowarzyszenie 
VIS MAJOR. Misja audycji 
preferowanej została 
spełniona.  00:37:13 

Ciotka książula 
 

Autorska audycja 
adresowana do dzieci i 
młodzieży, z ich udziałem. 
Wspólne czytanie i muzyczna 
podróż do czasów 
dzieciństwa. Spotkania z 
ekspertami, którzy w 1 
części audycji odbierają 
telefony z pytaniami 
słuchaczy. Trudne tematy, 
relacje rodziców z dziećmi. 
Rozmowy o wychowaniu 
dzieci z 
niepełnosprawnościami. W 
analizowanym tygodniu 
gościem była Grażyna 
Karwowska-Winiarek, 
dyrektor Międzynarodowego 
Festiwalu Teatrów dla Dzieci 
i Młodzieży KORCZAK oraz 
młode pisarki autorki książek 
dla dzieci. Misja audycji 
preferowanych nie została 
spełniona  
 

00:00:00 
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Jest sprawa  
 

Audycja interwencyjno-
społeczny, reporterski 
dotyczący kwestii lokalnych i 
regionalnych. Program 
tworzony dla i przez 
słuchaczy, tematy 
podejmowane m.in. w 
odpowiedzi na ich 
zgłoszenia. Spełnia rolę 
edukacji obywatelskiej przez 
pokazywanie, w jaki sposób 
należy i można rozwiązywać 
różne problemy - na 
konkretnych przykładach 
(problemy wysiedlanych 
lokatorów, budżet 
partycypacyjny, ochrona 
przyrody, pomoc osobom 
starszym, problemy młodego 
pokolenia na rynku pracy - 
umowy śmieciowe, 
bezrobocie wśród młodych 
na lokalnym rynku pracy, 
tworzenie inicjatyw 
obywatelskich, małych 
przedsiębiorstw, spółdzielni 
pracy, wolontariat jako 
droga do zatrudnienia etc). 
Audycja interaktywna 
skierowana do wszystkich 
mieszkańców Mazowsza. W 
analizowanym tygodniu: 
centralny port lotniczy, 
działki na ul. Odyńca – co na 
nich wybudować, 
noclegownia dla 
bezdomnych. Misja audycji 
preferowanych została 
spełniona.  00:45:46 

 

Łącznie w tygodniu: 01:22:59 
 
Deklarowany czas w planie programowym: 02:12:00  
 
Czas rzeczywisty audycji preferowanych w tej kategorii jest krótszy o 

nieco mniej niż godzina od czasu zadeklarowanego w planie 
programowym. Kategoria ta wypełnia swoją misję w 63%.  

Ocena jakościowa:  
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- wszystkie audycje zaplanowane w tej kategorii w badanym tygodniu 

zostały nadane 

- dwie nich nie zawierały treści służących kształtowaniu tolerancji czy 

przeciwdziałających społecznemu wykluczeniu 

- wszystkie z nich charakteryzują się szerokim wachlarzem tematycznym 

- audycja Jest sprawa porusza najwięcej tematów społecznych 

- tematy dotyczących tej kategorii nadano w Wieczór RDC, Jest sprawa  

- w audycji Ciotka książkula poruszane są tematy luźniejsze, ze względu 

na to, że audycja ta skierowana jest głównie do młodzieży 

 

 

2) Audycje ukazujące rozwój oraz polityczne, społeczne i gospodarcze 
przemiany Polski po 1989 roku 

 
Nazwa audycji  treść Czas trwania 

Magazyn 
ekonomiczny 
 

Najważniejsze i budzące emocje 
tematy ekonomiczno-polityczne. W 
analizowanym tygodniu rozmawiano 
o inflacji, branży kosmicznej w 
Polsce oraz rocznicy wysłania 
Sputnika w kosmos. Misja audycji 
preferowanych została spełniona  

01:27:57 

Instytut   

 

Przekreślona nazwa audycji oznacza, że nie pojawiła się ona w programie 

analizowanego tygodnia. 

 

Łącznie w tygodniu: 01:27:57 

Deklarowany czas: 01:14:00 
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Zadeklarowany czas jest o trzynaście minut większy od czasu 

zadeklarowanego w planie programowym. Kategoria ta wypełnia misję 

119% 

 

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 

 

 

3) Audycje adresowane do młodzieży 
 
 
Nazwa audycji  treść Czas 

trwania 
Markowy program  Autorskie pasmo prezentujące 

wydarzenia kulturalne oraz to co 
powinniśmy wiedzieć o muzyce. W 
analizowanym tygodniu: o nowej 
płycie zespołu The Fruitcakes 
opowiadali Przemek Bartoś i Piotr 
Wiśniewski, o pierwszym w 
Warszawie festiwalu filmowym dla 
osób z niepełnosprawnością słuchu 
i wzroku opowiadała Marlena 
Gabryszewska. Festiwal „Przejścia” 
odbywa się w ramach 
Warszawskiego Tygodnia Kultury 
Bez Barier a także gościem był 
Wiesław Królikowski. Ponieważ nie 
znalazły się w audycji treści 
skierowane bezpośrednio d 
młodzieży misja audycji 
preferowanych nie została 
spełniona.  
 

00:00:00 

Radioczuły Autorska audycja o książkach i 
literaturze. Rozmowy z aktorami i 
krytykami literackimi. Szeroki, 

00:56:48 
 



286 
 

kulturowy kontekst omawianych 
utworów. Książka jako pretekst do 
opowieści o świecie i kulturze, 
także o filmie, teatrze i innych 
wydarzeniach kulturalnych. 
Program o charakterze 
edukacyjno-historyczno-literackim 
i społecznym z kącikiem dla 
młodzieży.  W analizowanym 
tygodniu „Murzyn z załogi Narcyza” 
oraz gościem był Michał Komar. 
Misja audycji preferowanych 
została spełniona.  

Niedzielny poranek 
 

Autorskie pasmo skierowane do 
rodziców i dzieci. Poruszana 
tematyka zarówno z dziedziny 
psychologii, rozwoju dziecka jak 
również pomagająca w wyborze 
kreatywnego, aktywnego 
spędzania czasu z rodziną. W 
paśmie również elementy dla 
najmłodszych słuchaczy: bajki i 
piosenki dla dzieci. W 
analizowanym tygodniu: teatr 
improwizowany dla najmłodszych, 
od jakiego wieku uczyć muzyki, 
nauka muzyki dla dzieci, nauka 
programowania dla dzieci. Misja 
audycji preferowanych została 
spełniona.  

01:26:15 

Ciotka książkula  Autorska audycja adresowana do 
dzieci i młodzieży, z ich udziałem. 
Wspólne czytanie i muzyczna 
podróż do czasów dzieciństwa. 
Spotkania z ekspertami, którzy w 1 
części audycji odbierają telefony z 
pytaniami słuchaczy. Trudne 
tematy, relacje rodziców z dziećmi. 
Rozmowy o wychowaniu dzieci z 
niepełnosprawnościami. W 
analizowanym tygodniu gościem 
była Grażyna Karwowska-Winiarek, 
dyrektor Międzynarodowego 
Festiwalu Teatrów dla Dzieci i 
Młodzieży KORCZAK oraz młode 
pisarki autorki książek dla dzieci. 
Misja audycji preferowanych nie 
została spełniona  
 

01:28:11 

Nela i Tajemnice świata 
 

Audycja prowadzona przez młodą 
autorkę programów telewizyjnych i 
książek o podróżach. Program o 

00:26:57 
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charakterze edukacyjnym i 
familijnym z aktywnym udziałem 
najmłodszych słuchaczy. W 
analizowanym tygodniu Nela 
zabrała swoich słuchaczy w podróż 
do około świata, przypominając 
swoje reportaże które nagrywała 
mając 6 lat. Nela była w Azji oraz 
Amazonii. Misja audycji 
preferowanych została spełniona.  

Aktywna sobota  
 

Autorska audycja skierowana 
głównie do młodzieży, zachęcająca 
do aktywnego spędzania czasu. 
Audycja z udziałem gości, 
prezentacja pasjonatów, 
profesjonalistów z różnych dziedzin 
zawodowo lub prywatnie 
aktywnych ludzi.  W analizowanym 
tygodniu: jesienna wycieczka z 
Martą Gessler, ćwiczenia w domu 
zamiast siłowni, technologie dla 
weekendowych sportowców. Misja 
audycji preferowanych została 
spełniona 

01:32:10 

Polak potrafi 
 

Autorski program publicystyczny i 
kulturalny - komentujący aktualne 
wydarzenia lokalne i 
ogólnokrajowe, zajmujący się 
kulturą, sprawami społecznymi, 
sporami światopoglądowymi. 
Program prezentuje działalność 
różnych lokalnych inicjatyw 
pozarządowych - wolontaryjnych i 
nie tylko - aktywiści miejscy, Masa 
Krytyczna (rowerowa, matek z 
wózkami), warsztaty artystyczne 
dla osadzonych w więzieniach, 
praca z trudną młodzieżą etc. 
Audycja pomaga też w odbiorze 
kultury - dużo rozmów 
dotyczących architektury, 
planowania przestrzeni miejskich, 
estetyki miast i miasteczek 
regionu. Audycja skierowana do 
słuchacza uniwersalnego. W 
analizowanym tygodniu: kuchania 
polski przedwojennej, wernisaż 
„Przywracanie miasta”. Misja 
audycji preferowanych nie została 
spełniona. 

00:00:00 

Popołudnie RDC 
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Łącznie w tygodniu: 05:50:21 

Zadeklarowany czas: 03:40:00 

 

Zadeklarowany czas jest o ponad dwie godziny mniejszy od rzeczywistego 

trwania audycji skierowanych do młodzieży. Misja została zrealizowana w 

159%. 

 

Ocena jakościowa:  

- nadano wszystkie poza jedną z zaplanowanych audycji 

- dwie z siedmiu nie spełniło wymogów tej kategorii – treści nie były 

skierowane do dzieci i młodzieży 

- cztery z audycji w 100% wpisują się w tę kategorię: Nela i Tajemnice 

świata, Radioczuły, Aktywna sobota 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.  

 

 

4) Audycje popularyzujące wiedzę o literaturze 
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Nazwa audycji  treść Czas 

trwania 
Radioczuły 
 

 Autorska audycja o książkach i 
literaturze. Rozmowy z aktorami i 
krytykami literackimi. Szeroki, kulturowy 
kontekst omawianych utworów. Książka 
jako pretekst do opowieści o świecie i 
kulturze, także o filmie, teatrze i innych 
wydarzeniach kulturalnych. Program o 
charakterze edukacyjno-historyczno-
literackim i społecznym z kącikiem dla 
młodzieży.  W analizowanym tygodniu 
„Murzyn z załogi Narcyza” oraz gościem 
był Michał Komar. Misja audycji 
preferowanych została spełniona. 

00:56:48 
 

Wieczór RDC  Pasmo przedstawiające i omawiające 
sprawy ważne dla mieszkańców regionu. 
Cykl poświęcony problemom politycznym, 
ekonomicznym, gospodarczym, 
społecznym, kulturalnym, zdrowiu, 
problemom osób z niepełnosprawnością, 
psychologii, edukacji obywatelskiej. 
Popularyzowaniem nauki i nowym 
technologiom. Problemom uzależnień, 
kształtowaniu zachowań prozdrowotnych. 
Audycja dla wszystkich słuchaczy w 
każdym wieku. Rozszczepienie części 
pasma pozwala być bliżej mieszkańca 
Mazowsza. W analizowanym tygodniu: 
październik miesiące oszczędzania, Bradl 
II – komiks o bohaterze powstania 
warszawskiego, Dzień Edukacji 
Narodowej, relacje ofiar II WŚ z 
Radomia. Misja audycji preferowanych 
została spełniona. 
 

00:21:17 

Pasmo muzyczne W analizowanym tygodniu pasma 
muzyczne „Rozmowy z samym sobą”, 
„Klatt i jego dźwięki” nie poruszały 
tematu literatury polskiej. Misja audycji 
preferowanych nie została spełniona.  

00:00:00 

 

 

Łącznie w tygodniu: 01:18:05 

Zadeklarowany czas: 01:40:00 
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Czas rzeczywistego trwania treści popularyzujących wiedzę o literaturze 

polskiej jest bardzo zbliżony do czasu zadeklarowanego. Misja została 

wypełniona w 78%. 

 

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 

 

 

5) Udramatyzowane formy radiowe 

Nazwa audycji  treść Czas 
trwania 

Odkrywamy Mazowsze  W każdym z nagrań, 
prezentowanych na antenie 
opowiadana jest historia związana 
z Mazowszem. Widzowie mają za 
zadanie odgadnąć o jakie zabytek 
czy miejsce chodzi w konkursie. Z 
uwagi na formę nagrań misja 
audycji preferowanych została 
spełniona.  

01:46:50 

Słuchowiska radiowe 
 

Audycja będą dokumentem 
radiowym w formie słuchowiska. 
W analizowanym tygodniu 
słuchowisko „Orędzie z 
gietrzwałdzkiego klonu”. Misja 
audycji preferowanych została 
spełniona.  

00:38:52 
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Łącznie w tygodniu: 02:25:42 

Zadeklarowany czas: 01:52:00 

 

Zadeklarowany czas jest o ponad pół godziny większy od czasu 

rzeczywistego. W planie programowym nie został podany czas trwania 

Słuchowisk, ale już samo Odkrywamy Mazowsze zadeklarowano na 

01:52:00. Kategoria wypełnia swoją misję w 130%.  

 

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 młodzieży jak i dla starszych odbiorców 

- bardzo mała różnorodność udramatyzowanych form 

 

 

Ocena realizacji misji regionalnej 

 

W analizowanym tygodniu najlepiej misję regionalną zrealizowały 

siedemnaście audycje: Magazyn Regionalny, Jest sprawa, Rody i Rodziny 

Mazowsza, Księgarni marzeń, Strefa Kultury, Odkrywamy Mazowsze, Polak 

Potrafi, Na tropie kultury, Wiadomości kulturalne, I wszystko jasne, RDC 

Lokalnie, Przegląd prasy regionalne, Relacje reporterskie, Wiadomości 

lokalne, Informacje drogowe, Pogoda, Podróże małe i duże Michała 

Szulima.  
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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. problemy aktywności seniorów i stowarzyszenie 

VIS MAJOR. Audycja ta w pełni realizuje swoją misję regionalną, ponieważ 

dotyczy najważniejszych spraw lokalnej społeczności.  

Jest sprawa to audycja Elżbiety Uzdańskiej poruszająca ważne tematy 

społeczne. W analizowanym tygodniu poruszono następujące tematy: 

centralny port lotniczy, działki na ul. Odyńca – co na nich wybudować?, 

budowa noclegowni dla bezdomnych. Przez tematykę audycja ta realizuje 

swoją misję regionalną.  

Rody i Rodziny Mazowsza to audycja o rodach i rodzinach 

pochodzących z Mazowsza. W analizowanym tygodniu rozmawiano o 

rodzie Starowiejskich. Audycja ta realizuje misję regionalną, ponieważ 

historie dotyczą tylko i wyłącznie rodzin i rodów z Mazowsza.  

Księgarnia marzeń to audycja Mobilnej Księgarnia Marzeń rusza w 

podróż po Polsce – będzie m.in w Płocku i Otwocku. O nowym projekcie 

Legalnej Kultury mówił Szymon Majewski, rzecznik Legalnej Kultury. 

Audycja ta realizuje swoją misję regionalną.  

Strefa kultury to audycja prezentujące kulturę i sztukę regionu i 

popularyzujące twórców regionalnych, głównie zajmujące się literaturą, 

kabaretem artystycznym i piosenką literacką. Przy udziale wybitnych gości 

omawiane są najciekawsze bieżące wydarzenia i wydawnictwa. W 

analizowanym tygodniu gośćmi byli Martyna Byczkowska i Marcin Bubółka 

z studenckiego AT, Eliza Borowska aktorka Teatru Polskiego oraz 

omawiano najnowszy numer „Ruchu Muzycznego”. Audycja realizuje swoją 

misję regionalną.  

Odkrywamy Mazowsze to audycja o Mazowszu. W każdym z nagrań, 

prezentowanych na antenie opowiadana jest historia związana z 



293 
 

Mazowszem. Widzowie mają za zadanie odgadnąć o jakie zabytek czy 

miejsce chodzi w konkursie. Audycja ta realizuje swoją misję regionalną.  

Polak potrafi to audycja publicystyczny i kulturalny - komentujący 

aktualne wydarzenia lokalne i ogólnokrajowe, zajmujący się kulturą, 

sprawami społecznymi, sporami światopoglądowymi. W analizowanym 

tygodniu: kuchnia polski przedwojennej, wernisaż „Przywracanie miasta”. 

Audycja ta realizuje misję regionalną.  

Na tropie kultury to audycja autorska omawia się najważniejsze 

wydarzenia kulturalne. W analizowanym tygodniu: Kadr w nowej siedzibie, 

Dzień Szabli oraz Korczak 2017. Audycja ta realizuje misję regionalną. 

Wiadomości kulturalne to audycja na temat wydarzeń kulturalnych na 

terenie Mazowsza. Audycja skierowana do wszystkich mieszkańców 

Mazowsza. Audycja realizuje swoją misję regionalną.  

I wszystko jasne audycja, w której lokalni politycy podsumowują 

wydarzenia ostatniego tygodnia w Warszawie. W analizowanym tygodniu o 

Wyrok NSA w sprawie sporu kompetencyjnego pomiędzy władzami 

Warszawy a komisją weryfikacyjną. Mieszkańcy Ursynowa walczą o 

oddział pediatryczny w budowanym szpitalu. Metro warszawskie przed 

operacją drążenia tunelu na Pradze. Audycja realizuje swoją misję 

regionalną w 100%.   

RDC Lokalnie audycja przedstawiają i omawiająca sprawy ważne dot. 

regionu i kraju służąca informowaniu o nich, ale i edukacji obywatelskiej. 

Audycja z udziałem samorządowców oraz przedstawicieli związków 

zawodowych, lokalnych organizacji pozarządowych. Cykl poświęcony 

problemom politycznym, ekonomicznym, gospodarczym, społecznym i 

kulturalnym Warszawy i Mazowsza.  W analizowanym tygodniu o I 

Międzynarodowy Festiwal Pieśni Pamięci „Walczącym o Niepodległość”, 

Festiwal „Imagine Poland” – młodzieżowy konkurs muzyczny. Audycja 

realizuje swoją misję regionalną.  
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Przegląd prasy regionalnej to przegląd prasy lokalnej. Audycja realizuje 

misję regionalną.  

Relacje reporterskie to relacje z terenu województwa mazowieckiego 

dotyczące ważnych informacji na temat wydarzeń w regionie lub relacji z 

miejsc ma terenie mazowieckiego.  Audycja realizuje misję regionalną.  

Wiadomości lokalne to skrócona wersja serwisu informacyjnego. 

Informację dotyczą wydarzeń lokalnych. Audycja realizuje misję 

regionalną.   

Informacje drogowe to audycja dla kierowców prezentująca aktualne 

informacje o utrudnieniach i lokalnych warunkach jazdy. Audycja realizuje 

misję regionalną.  

Pogoda to szczegółowe informacje o pogodzie w regionie. Omówienie 

sytuacji barycznej, biometeorologicznej, temperatur, opadów i innych 

zjawisk meteorologicznych. Audycja realizuje misję regionalną.  

Podróże małe i duże Michała Szulima to audycja edukacyjno-

kulturalna. W analizowanym tygodniu rozmawiano o Placu Europejskim w 

Warszawie. Audycja spełnia misję regionalną.  

 

Poszczególne kategorie:  

- Informacja 

Deklarowany czas trwania tematyki regionalnej w tygodniu: 13:32:17 

(8,06%) 

Tygodniowy czas trwania tematyki regionalnej: 19:11:41 (11,43%) 

 

Ocena:  

W analizowanym tygodniu czas trwania treści dotyczących regionu był 

większy od czasu zadeklarowanego w planie programowym o prawie sześć 
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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: 09:18:15 (5,54%) 

 

W analizowanym tygodniu czas trwania treści dotyczących regionu był 

mniejsze od czasu zadeklarowanego w planie programowym o prawie dwie 

godziny. Misja regionalna w tej kategorii została zrealizowana w 82%. 

 

- Kultura  

Deklarowany czas trwania tematyki regionalnej w tygodniu: 12:20:16 

(7,34%) 

Tygodniowy czas trwania tematyki regionalnej: 05:27:29 (3,25%) 

 

W analizowanym tygodniu czas trwania treści dotyczących regionu był o 

ponad połowę krótszy od czasu zadeklarowanego w planie programowym. 

W pasmach muzycznych i autorskich nie pojawiły się treści regionalne. 

Pięć audycje w pełni poświęcone są regionowi, w jednej audycji połowa 

treści to treści regionalne. W pozostałych audycjach udział treści 

regionalnych jest niewielki. Kategoria ta nie wypełniła w pełni misji 

regionalnej. 

 

- Edukacja 
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Deklarowany czas trwania tematyki regionalnej w tygodniu: 10:48:25 

(6,43%) 

Tygodniowy czas trwania tematyki regionalnej: 06:41:07 (3,98%) 

 

W analizowanym tygodniu czas trwania treści dotyczących regionu był 

prawie o cztery godziny krótszy od czasu zadeklarowanego w planie 

programowym. Audycje edukacyjne najczęściej dotyczyły tematyki 

ogólnej. Dwie audycje w całości dotyczą tematyki regionalnej. W części 

audycji 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: 00:18:12 (0,18%)  

 

Ocena:  

W analizowanym tygodniu czas trwania treści dotyczących regionu był 

znacznie 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. Jakość audycji 

zawierających treści regionalne nie budzi zastrzeżeń, odniesienia do 

regionu przeprowadzane są kompetentnie. 
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