
podcasty dla WOŚP

podcastydlawosp.plyoutube/@podcastydlawosp

Punkt 11:30 
Witamy na antenie!
Otwarcie najweselszego podcastu dobroczynnego!

od 11:40

Joanna/Mówi się + Kuba/Niuniu
Pyszna Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

od 12:00

Sebastian/Podcast na Zdrowie +
Judyta i sebastian/Razem Lepiej
31 inspiracji, które urozmaicą i polepszą Twoje życie

od 12:20

Katarzyna/Torba Reportera
Jak zrobić nagranie terenowe?  
Czyli – wyjdź z domu i nagraj podcast!

od 12:40

Agata i Mateusz/Podkastynacja
Co warto wiedzieć przed wyjazdem  
na Woodstock (Pol’and’Rock Festival)

od 13:00

Karolina/Zalatana + Joanna/Radio Czułość
Terapia? A po co to komu? Odczarowujemy!

od 13:20

Agnieszka/Biznesowe Potyczki Językowe
Talenty, zespół i praca marzeń

od 13:40

Dariusz/Remedium + Leszek Zawadzki
Ekspozycja na zimno – pływanie lodowe

od 14:00

Agnieszka/Cuzamendokupy
Jak uczyć się języka jako osoba dorosła?

od 14:20

Katarzyna/Emigracja bez ściemy
Islandia – nowa kraina polskiej emigracji

od 14:40

Krzysztof/Niemiecki dla IT + 
natalia/SłowiańsKości
Słowiańska mitologia, czy coś takiego istnieje? 

od 15:10

kuba/Niuniu + Paulina/Zabawy jedzeniem
Kluski, czyli wszystko, co chcecie wiedzieć o knedlach, 
pierogach i śląskich!

od 15:30

Krzysztof i paweł/Nerd.Management
Zaprojektuj ścieżkę swojej wymarzonej kariery

od 15:50

Joanna/Instrukcja Obsługi Człowieka
Jak pozbyć się wewnętrznego krytyka?

od 16:10

Anna/O, matko!
Garść ulubionych nut – o umuzykalnianiu dzieci!

od 16:30

Marta/Podcast Ossolińskiej +  
Anna Babczyńska-Staszewska
Jak skutecznie wystartować na Instagramie

od 16:50

Natalia/Hej Mama! + Małgorzata Jackowska
Czy zdrowe odżywianie w rodzinie to bułka z masłem?

od 17:10

Gabriela/Welon i mucha + Roma Komorniczak
Co zamiast kwiatów od gości na ślubie?

od 17:30

Tomasz/Nie Tylko Design + Tomasz Piekot
Jak zmienia się współczesna polszczyzna

od 17:50

Maciej/Dział Zagraniczny
Jak dobieram tematy do Instastory?

od 18:20
Małgosia/Pani od zmiany
Kula zgadula pomoże Ci podjąć decyzję o zmianach

od 18:40
Anna/Po Królewsku
Harry i Meghan na koronacji? Tak czy nie?  
Hot royalsowe tematy sezonu!

od 19:00
Dominika i Maksym/Podcast o kawie
Dobra kawa! Czyli jaka? Parzenie na antenie :)

od 19:20
Bartek, Marcin, Magdalena/Sprawy Wschodu
Czytamy po rosyjsku dla WOŚP – jak wygląda 
dobroczynność na Wschodzie w trudnych czasach

od 19:40
Alicja/Łosiologia + lekarka pediatra Ula
Sepsa u dzieci – skąd się bierze?  
Jak wyglądają diagnoza i leczenie?

od 20:00
Paweł/Zrównoważony Rozwój
Podróżowanie w sposób bardziej eko

od 20:20
Agnieszka/Scenariusze Kariery
Jak uławić sobie szukanie pracy?

od 20:40
Pimol i vaderio/Push START
Stan zdrowia w grach komputerowych

od 21:00
Kaja/Nerdy Nocą + Zły Major Witek
Gramy razem... w gry fabularne!

od 21:30
CRAZY SLOT!
Słodka nostalgia lat 90. Gorące niespodzianki!  
Wielkie emocje! Lecimy do finału!
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