31 sierpnia 2010 roku audycja Zostaw wiadomość
została nadana po raz ostatni.
Nadawana była w Polskim Radiu IV,
przemianowanym następnie
na Radio Bis i Radio Euro,
a obecnie na Czwórkę.
Prowadzącym audycję był Tomasz Kosiorek.
W zestawieniu brakuje linków i opisów
kilku ostatnich audycji, które już nie pojawiły się
na stronie Polskiego Radia.
Zapewne brakuje też bliżej nieokreślonej liczby audycji
z wcześniejszego okresu jej nadawania.
Zestawienie zawiera krótki opis audycji
i link do pliku mp3 z audycją.
Audycje w niniejszym wykazie ułożone są od
najnowszych do najstarszych.
Pliki mp3 znajdują się na serwerach Polskiego Radia.
W chwili publikacji obecnej, ostatniej wersji zestawienia
audycji, pliki mp3 z audycjami jeszcze są dostępne pod
wskazanymi adresami.
Zestawienie sporządziłem na podstawie informacji
znajdujących się na stronie www Polskiego Radia
http://www.polskieradio.pl/podcasting
(strona nie jest już dostępna).
Na stronie http://zostawwiadomosc.pl/index.php?
page=sluchaczownia
jest dostępnych do odsłuchania 522 audycji.
Kazimierz Ożóg
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Zakupowicz pod lupą
Takiej szansy wcześniej ani producenci ani reklamodawcy nie mieli. Techniki
neuroobrazowania pozwalają zobaczyć mózg konsumenta w akcji. Wiadomo już, jakie ośrodki
uaktywniają się w naszym mózgu, gdy pijemy ukochaną colę albo gdy oglądamy atrakcyjne
marki. Widać na skanach mózgu, na czym polega konflikt, jakiego doświadczamy, gdy
przychodzi do płacenia za markową torebkę lub zegarek. Niektórzy mają nadzieję, że dzięki tej
wiedzy można teraz będzie kierować klientem i stworzyć reklamy, którym nie będzie mógł się
oprzeć. Czy tak się stanie, zapytam naszego eksperta – Jana Kamińskiego z Instytutu Biologii
Doświadczalnej PAN im. M. Nęckiego, współautora artykułu Czytanie w myślach konsumenta,
z Psychologii Dziś – wydania Specjalnego Charakterów.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010081801493335.mp3

Powiedzieć? Czy lepiej nie mówić?
Masz czasem wątpliwość czy o pewnych sprawach mówić czy nie? A może wszystko, co
dotyczy Ciebie jest tajemnicą? Ile wiedzą o Tobie ludzie? Ile wiesz o innych? O prywatności,
o tajemnicach, o mówieniu i niemówieniu porozmawiam z Małgorzatą Liszyk-Kozłowską,
psychoterapeutką.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010081801402137.mp3

Przychodzi Koman do Kosiorka
W dzisiejszym spotkaniu moli książkowych będą wielkie dania główne, bo Dorota Koman
i Tomek Kosiorek przyniosą do studia ogromne powieści; klasyczne, ale w nowych
tłumaczeniach. Będzie coś do posłuchania (dziecięcego) i coś do popatrzenia (japońskiego),
nieoczywista powieść graficzna z Izraela, mrożący krew w żyłach życiorys pewnego
zawodowego zabójcy i coś jeszcze!
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010081801374334.mp3

Skąd się bierze luz?
Dlaczego jedni są na luzie, a inni zawsze spięci? Skąd się bierze w ludziach luz? Można
samemu sobie go zafundować? Czy nadmiar luzu jest patologią? Czy ograniczanie się
w swoim luzactwie to już brak luzu? O wrzucaniu na luz będę rozmawiał z pedagogiem
i psychoterapeutą Piotrem Kostrzyńskim.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010081301404446.mp3

W rodzinie i na orbicie
Dlaczego niektórzy nie wyobrażają sobie innych świąt niż z rodziną, a inni uwielbiają w tym
czasie być zupełnie gdzie indziej? Czy można kochać swoją rodzinę, ale nie być wcale
„rodzinnym”? Jak wytłumaczyć naszym bliskim, że… nie potrzebujemy widzieć się z nimi tak
często jak oni z nami? Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć z psychoterapeutką Anną
Dodziuk.
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http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010081211022444.mp3

Z wtorku na środę, czyli tu i teraz Buddyjska droga środka – czy
szukanie równowagi oznacza wyrzeczenie się wszystkiego co
skrajne?
Czy znajdowanie balansu w codziennym życiu nie sprawi, że stanie się blade? Czy światu nie
potrzeba ekstremistów? Zapraszam do rozmowy z Marią Monetą-Malewską,psychoterapeutką
i mistrzynią rinzai zen. Tomek Kosiorek
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010081111123932.mp3

Kuchnia dookoła
Gdziekolwiek spojrzysz, ktoś pisze o gotowaniu, urządza konkursy kucharskie, kręci o nim
filmy, bloguje, a przede wszystkim bloguje.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010081001060923.mp3

Czuwaj sto lat!
Pierwsze drużyny harcerskie powstały w Polsce sto lat temu. Dziś stutysięczny Związek
Harcerstwa Polskiego świętuję tę rocznicę. Ale pojawiają się pytania – o rozmiar organizacji
dzisiaj, o jedność harcerskiej braci, o metodę wychowawczą i przystawalność do
współczesnych wyzwań. To będzie audycja także o tym, jak dzisiaj identyfikują się harcerze
i komu zależy na wykorzystaniu tej organizacji do realizowania polityki społecznej.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010081011415801.mp3

Dlaczego w miłości czasem nie klika?
Miłość. Samo słowo wzbudza emocje. A kiedy doświadczamy miłości i zakochania, hormony
buzują i bywa, że zmienia nam się filozofia życiowa. Ale czasem w miłości coś nie działa.
Czyżby to znaczyło, że to nie jest „prawdziwa” miłość? A może to zupełnie niemożliwe, bo
niezgodne z romantycznym mitem miłości? W dzisiejszej audycji z psychoterapeutą Michałem
Czernuszczykiem będziemy rozmawiać o tym, dlaczego miłość nie zawsze jest szczęśliwa.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010081011292971.mp3

Byłem tam, jestem tutaj, wiem jak może być
Byłem tam, jestem tutaj, wiem jak może być Gdzie byłeś? Jak długo? Czym się tam
zajmowałeś? Co to doświadczenie zmieniło w Twoim życiu? Czego nauczyłeś się będąc tam?
Co myślisz o swoim życiu tutaj? Te pytania zadaliśmy kilku osobom, a w trakcie audycji
zadamy je także Wam. Mieszkanie zagranicą. Co zmienia w życiu młodego człowieka? Czy
warto zafundować sobie taki epizod?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010081011075142.mp3
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Kto pamięta Annę Halman?
Była taka historia… Gimanzjalistka spod Gdańska doświadczyła czegoś w szkole. Różnie to
oceniano. Niektórzy mówili o perfidnej agresji, inni o bezsensownych wygłupach i prawach
wieku. Anna Halman po powrocie do domu odebrała sobie życie. Już sobie przypominasz?
Profesor Zbigniew Mikołejko, filozof, w swojej książce „W świecie wszechmogącym” wraca
do tej sytuacji. W rozmowie zastanowimy się, codzieje się z takimi sytuacjami we
współczesnym świecie. Czy coś zostało z tej śmierci?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010080312042720.mp3

Przychodzi Koman do Kosiorka
30.07.2010 23:00
Masz ochotę posłuchać o dobrych książkach? Szukasz podpowiedzi, po co sięgnąć
w księgarni? A może masz ochotę dostać od nas dobrą książkę, która przyda Ci się na urlopie,
albo w czasie lata w mieście? Dobrze trafiłeś! Dorota Koman i Tomek Kosiorek czytają,
dobierają, prezentują i rozdają same dobre książki!
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010080211110486.mp3

Ona mogłaby być...twoją matką!
Ona jest atrakcyjną blondynką, on - łysawym emerytem z brzuszkiem. Dzielą ich 43 lata.
Mogłaby być jego wnuczką, ale zostanie żoną. Jak to możliwe, że młoda Polka zakochała się
w leciwym Irlandczyku - zastanawia się w lipcowych Charakterach psycholog z UJ Grzegorz
Gustaw. Czy duża różnica wieku może być seksowna, zastanowimy się w dzisiejszym Zostaw
Wiadomość.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010073010594959.mp3

Spodziewana, czy znienacka – przeprowadzka!
28.07.2010 23:00
Zaczyna się od decyzji. A potem już nie wszystko musi iść zgodnie z planem. Przeprowadzka
wiąże się z dużym stresem, bo nagle nasza twierdza i ostoja – nasz własny dom – przestaje być
naszą twierdzą. Od kiedy nasi przodkowie osiedli i przestali wieść koczowniczy tryb życia,
przeprowadzki przestały być codziennością. Tym większe z nimi zamieszanie. Polacy nie są
zbyt mobilnym narodem. W porównaniu z Amerykanami, którzy przeprowadzają się co kilka
lat, prowadzimy wprost hobbicie życie. I właśnie o tym stresującym przypadku porozmawiamy
dzisiaj w Zostaw Wiadomość.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010072910280722.mp3

Z wtorku na środę, czyli tu i teraz Dlaczego robimy to, na co zupełnie
nie mamy ochoty?
Jeśli chodzi o płacenie podatków, to sprawa jest logiczna - za niepłacenie można powędrować
do paki. Ale żeby tłuc się w upalny dzień na drugi koniec miasta, bo nie przyszło nam do
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głowy odmówienie koleżance, to już jest nie do końca jasne. Albo... dlaczego robisz w pracy
to, na co zupełnie nie masz ochoty. Może warto to dzisiaj przemyśleć? Wakacje to dobry
moment na podejmowanie zmian! Może i Ty coś zmienisz?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010072910172584.mp3

Odpoczynek? Nie! Dziękuję!
Nie umiesz odpoczywać? A może uważasz, że zupełnie nie potrzebujesz? Kiedy inni jadą na
urlop cieszysz się, że wreszcie będziesz mieć więcej spokoju w biurze? O odpoczywaniu
i nieumiejętności odpoczywania rozmawiam z Małgorzatą Liszyk-Kozłowską.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010072712340986.mp3

Kiedy kobieta kocha kobietę...
Ile znasz lesbijek? Wiesz coś o nich, o ich świecie? A może nawet ich nie zauważasz, bo nie są
„spektakularne”? Dlaczego kiedy rozmawia się o homoseksualistach, zazwyczaj nie mówi się
o homoseksualistkach?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010072311485983.mp3

On pije, ona kocha za bardzo
21.07.2010 23:00
Co czeka dziewczyny, które już dzisiaj nie mogą wyciągnąć swoich chłopaków z imprez, albo
wracają holując nieprzytomnego partnera do domu? Co dzieje się w związkach, w których on
pije i bywa, że zachowuje się nie fair, ale ona kocha i nie widzi alternatywy? Zapraszam do
rozmowy z psychoterapeutką, Anną Dodziuk.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010072212132583.mp3

Z Sylwią Chutnik o świecie
Autorka dwóch książek – „Kieszonkowego atlasu kobiet” i „Dzidzi” opowie Tomkowi
Kosiorkowi o Warszawie, kobietach, swoim pokoleniu i o Powstaniu Warszawskim.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010072112461366.mp3

Polak samotnik?
Gdzie Polacy szukają wspólnoty? Co powoduje, że tak słabo idzie nam budowanie
stowarzyszeń i różnych grup poza rodziną? Gdzie leży klucz do naszej atomizacji? Zapraszam
do rozmowy z socjologiem dr. Michałem Kowalskim.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010072011300024.mp3

Przychodzi Koman do Kosiorka
16.07.2010 23:00
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Czytelniczy duet w akcji! Dzielą się ze Słuchaczami tym, co mają najlepszego – ostatnimi
lekturami. Będzie różnokolorowo i ciekawie!
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010071901175667.mp3

Kto do czego używa Grunwaldu?
Datę bitwy pod Grunwaldem znają nawet ci, którzy za historią nie przepadali. Grunwald
w Polskiej świadomości istnieje od czasu bitwy, ale z różnym natężeniem i… nie zawsze
w jednym celu. Polityka historyczna miewa swoje specyficzne interesy, a grunwaldzka bitwa
była „używana” nie tylko w Polsce. Kto i jak w różnych okresach wykorzystywał tę batalię?
Na to pytanie odpowiedzą nam historycy – prof. Igor Kąkolewski i dr hab. Michał Kopczyński.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010071611315680.mp3

Improwizacja kontaktowa po raz pierwszy!
14.07.2010 23:00
W dniach 10-16 lipca w Warszawie, po raz pierwszy w Polsce, odbywa się międzynarodowy
festiwal improwizacji kontaktowej Poland Contact Festival - Warsaw Flow. Ta forma tańca
cieszy się dużą popularnością w USA, Brazylii, Hiszpanii, Niemczech, we Włoszech, a także
na Ukrainie. Pierwszy polski festiwal improwizacji kontaktowej dowodzi, że rozwija się ona
także w Polsce.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010071501024808.mp3

Jestem jaki jestem
Dlaczego jesteś właśnie taki, jaki jesteś? Zastanawiałeś się kiedyś nad tym? Co Cię
ukształtowało? Co sprawia, że dzisiaj zachowujesz się w ten właśnie sposób? Jeśli się
zastanawiałeś, to czy masz wrażenie, że w swoim życiu możesz coś zmienić? A jeśli zmienić,
to jak?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010071410190893.mp3

Intro, czy ekstra?
Introwertycy zdają się być w odwrocie. Nasza kultura, jak się wydaje, premiuję ekstrawersję.
Dzisiaj łatwiej lwu salonowemu, niż cichej myszce. Ale czy to znaczy, że introwersja oznacza
brak zalet? Czy może jest wprost odwrotnie?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010071312130614.mp3

Kawa przed snem
09.07.2010 23:00
Wiecie, kto i gdzie założył pierwszą na świecie kawiarnię? I kto przywiózł kawę do Europy?
Czy zawsze parzono ją tak, jak dzisiaj? Wszystkich kawoszy i tych, którzy kawę omijają
szerokim łukiem, zapraszam na spotkanie z Andrzejem Fiedorukiem, który o kawie wie
wszystko, co wiadomo o kawie.
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http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010071211572184.mp3

Nie wyłączaj mózgu na wakacje!
Chcesz się inteligentnie pobawić? Masz ochotę rozruszać swój mózg? Chcesz zrobić coś
innego? Spędzić wakacje zupełnie inaczej? A może nic nie przychodzi Ci do głowy? Nasz
gość, Andrzej Bubrowiecki, autor książki „Popraw swoją kreatywność” pomoże Ci wzmóc
Twoją pomysłowość!
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010071210551237.mp3

SM – co to jest?
Stwardnienie rozsiane – brzmi groźnie. Na ile wiemy, co to za choroba? W dzisiejszej audycji
zmierzymy się z tym tematem. Naszym ekspertem będzie dr Jacek Zaborski, neurolog, który
z chorującymi na SM spotyka się na co dzień.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010071209565003.mp3

Będziesz tatą!
07.07.2010 23:00
Młody facet dowiaduje się, że zostanie ojcem. W jego ciele nic się nie zmienia. Nie ma
szaleństwa hormonów, nic nie rośnie mu „pod sercem”. Z czym musi się zmierzyć młody
mężczyzna, który staje się ojcem? Co musi zrozumieć, z czego może czerpać, co pomoże mu
odnaleźć się w tej sytuacji?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010071209445013.mp3

Druga dusza i Szalom na Szerokiej
Wczoraj zakończył się 20. Krakowski Festiwal Kultury Żydowskiej. Ta impreza ma już nie
tylko długą tradycję, ale także stała się ważnym punktem na mapie kulturalnej świata. To tu
przyjeżdża się po inspiracje, to tu spotykają się światowej sławy muzycy. To tu w końcu, jak
napisał Konstanty Gebert „polska kultura musi się trochę zażydzić, żeby żydowska mogła się
zagoić”. Festiwal jest pewnym fenomenem. Zajęła się nim Anna Dodziuk, która w wydanej
właśnie książce „Druga dusza” przybliża znaczenie festiwalu dla Krakowa, dla Polaków, ale
i dla Żydów. Pisze o festiwalowej publiczności, o tradycji, która się tam wytworzyła.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010070601194989.mp3

Przychodzi Koman do Kosiorka
02.07.2010 23:00
Wakacje już na całego, ale my nie zmieniamy naszych nawyków. Czytamy, ale coraz częściej
przenosimy się z fotela na łąkę i zza biurka na ławkę w parku.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010070511151111.mp3
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Człowiek w bryle
Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Architektury. W Polce nie jest to zbyt popularne święto.
Architektura i urbanistyka nie są u nas popularnym tematem. A psychologia architektury? Z nią
jeszcze gorzej. Niewielu kształci się psychologów architektury, a studenci, przyszli architekci
niewiele mają wspólnego z psychologią. I koło się zamyka. A przecież to, jak czujemy się w
budynku, z budynkiem, jest kwestią zasadniczą. Wiem, ktoś może powiedzieć, że zasadniczą
kwestią są finanse. Ale coraz częściej w Polsce bogaty inwestor buduje, a potem ze wstydem
oglądamy wynik jego nakładów. Albo osiedla mieszkaniowe – czy ktoś konsultował z Tobą,
jeśli mieszkasz na nowym osiedlu, jego rozkład, albo wykorzystanie przestrzeni poza
budynkami?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010070201252086.mp3

Czy warto płakać nad rozlaną ropą?
30.06.2010 23:00
Katastrofa ekologiczna w Zatoce Meksykańskiej spowodowała mnóstwo protestów. Wielu
konsumentów nawołuje do odwrócenia się od koncernu BP, który utożsamiany jest ze sprawcą
wycieku. Mało natomiast mówi się o podstawowym problemie, czyli o korzystaniu z paliw
kopalnych. O tym, że uzależnienie światowej gospodarki od ropy, generuje wielkie koszty
społeczne i polityczne. Na czym polega słabość tego modelu zapytam Marcina Popkiewicza,
fizyka, specjalistę do spraw zmian klimatu.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010070210474657.mp3

Z wtorku na środę, czyli tu i teraz: spokój
Podobno uspokojenie jest wrogiem twórczości. Ale czy aby na pewno chodzi nam o takie
właśnie uspokojenie? Może spokój to coś, co pozwala nam dotrzeć głęboko do wnętrza siebie?
Skąd brać spokój? Czy jest w nas, tylko trzeba się do niego dostać, czy raczej ludzie mogą nam
go użyczyć?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010063010361388.mp3

Zaczęło się od szczęścia
Dokładnie sześć lat temu, 28 czerwca 2004 roku, o 23.00 po raz pierwszy w 4. Programie
Polskiego Radia wyemitowaliśmy audycję „Zostaw Wiadomość”. O czym była? O szczęściu!
Dzisiaj wracamy do tego tematu. Z tym samym gościem – Małgorzatą Liszyk-Kozłowską,
psychoterapeutką, porozmawiamy o tym, kiedy jesteśmy szczęśliwi. Będzie też okazja do tego,
żeby zastanowić się, co w ciągu tych sześciu lat robiliśmy, żeby osiągnąć szczęście.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010062910475838.mp3

Serial dobry na wszystko
25.06.2010 23:00
Wielu ludzi ogląda dzisiaj seriale. Jedni nie odrywają się od telenowel. Ale i oni dzielą się na
wielbicieli tasiemców południowoamerykańskich i tych, którzy zakochali się w polskich
bohaterach. Ale jest spora grupa tych, którzy lubują się w amerykańskich narracjach. Inni –
tylko sagi i to, co w fantasy najlepsze. A Ty? Jakie seriale oglądasz? Na czym polega
przywiązanie do seriali i kto co pokazuje nam w serialach zapytam Tomasza Łysakowskiego,
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psychologa społecznego i medioznawcę.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010062810415342.mp3

Rozstanie za trudne
Jak rozstać się z tymi, z którymi już się rozstaliśmy? Jak przestać myśleć o człowieku, który
już z nami nie mieszka? Jak pozamykać życie, którego już nie ma i zacząć nowe?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010062511544547.mp3

Dieta bez wyrzeczeń
Gotuj zdrowiej, łatwiej, z głową! Naszym gościem będzie dr Michał Mularczyk, autor "Diety
bez wyrzeczeń". Porozmawiamy o tym, jak usprawnić swoje gotowanie i jak zadbać swoje
zdrowie, kiedy sezon urlopowy tuż tuż. Czy da się być na diecie będąc na urlopie z all
inclusive? Czy podróżując można jeść zdrowo?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010062302303938.mp3

Er-zet-es – co to jest?
Marcin to zwariowany facet, który uważa, że wszystko jest możliwe, że wszystko się da zrobić
bez względu na przeciwieństwa losu. W internecie pisze o sobie tak: To wszystko, co o mnie
wypisują, to nieprawda. Jeśli mam się przedstawić, to patrząc z perspektywy co mam zamiar
zrobić, to raczej pasuje do mnie jedno słowo – nieodpowiedzialny. Zamiłowanie do podróży
miałem w sobie od dziecka, żeby sprawdzić i zaspokoić swoją ciekawość co jest za
horyzontem. Nagle w 1993 roku okazało się, że jestem nieuleczalnie chory, ale pomimo
licznych zdrowotnych przeszkód wcale to nie osłabiło mojej pasji. Dlatego w końcu znalazłem
receptę na zaistniałą sytuację w myśl zasady, że zawsze jest jakieś wyjście, i zacząłem
uprawiać turystykę leczniczą.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010062210591727.mp3

Przychodzi Koman do Kosiorka
18.06.2010 23:00
Wakacje pachną już za oknem, a czytelniczy duet dba o lektury naszych Słuchaczy!
W dzisiejszym wydaniu audycji Dorota Koman i Tomek Kosiorek zaprzyjaźnią się
z „Czytelniczką znakomitą” do słuchania, przepiorą „Białą bluzkę” na „Wielkim bazarze
kolejowym”, „Misję: Londyn” zakończą „Wycieczką do muzeum”, z nowym „Kubusiem
Puchatkiem” sprawdzą „Kto kogo zjada” i czy przypadkiem nie jest w to zamieszana jakaś
„Żyrafa”.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010062111093649.mp3

Jak naszą miłość wybawić z martwicy...
Ten moment pojawia się w życiu każdego związku: pewnego dnia romantyczna miłość od
pierwszego wejrzenia przegląda na oczy. Okazuje się, że motylki w brzuchu, które pamiętamy
z pierwszych randek, gdzieś uleciały. Wzajemna ciekawość siebie, chęć poznawania drugiego
zamieniła się w pewność, że oto znamy się już wzajemnie jak... zły szeląg. Zamiast
ekscytujących marzeń i górnolotnych planów mamy dziś dzieci, codzienne problemy, kryzysy.
Taaak, oczywiście kochamy się, chcemy być ze sobą... Ale czujemy się tak, jakby to, co nas
łączy, było już tylko piękną fotografią ślubną, a nie żywymi emocjami. Uczucie oklapło. Czy
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można tchnąć w nie znów życie? Czy można pokochać się na nowo?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010061810443143.mp3

Na własne nogi!
16.06.2010 23:00
Dorosłe Dzieci Alkoholików stając na własne nogi rozliczają się z przeszłością. Z domem
rodzinnym, z rodzicami, ale także z rodzeństwem. Jaką rolę pełnili w rodzinie? Jak widzą
swoje dzieciństwo, porównując je do dzieciństwa siostry albo brata? Czy mają poczucie, że
byli traktowani tak samo? Tak samo angażowali się w rodzinne sprawy?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010061711020276.mp3

Z wtorku na środę, czyli tu i teraz: na urlopie
Dwa tygodnie w kurorcie i co potem? Na urlopie dzieją się różne rzeczy. Wpadamy w nowe
towarzystwo, z niektórymi bawimy się wyjątkowo dobrze. A potem powrót do domu i…
zawiedzione oczekiwania. A przecież było tak miło. Czego można spodziewać się po nowych
znajomych? Czy nasza wyobraźnia nie bywa największą pułapką? Jak kończyć niechciane
znajomości? Jak rozumieć to, że ktoś nie odpisuje na maile?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010061611241334.mp3

Sport nie za wszelką cenę
Z perspektywy psychologicznej, sport może wnieść w życie każdego człowieka korzystne
doświadczenia, w efekcie których uczestnik rozwija się fizycznie, motorycznie, psychicznie
i społecznie. Niestety, w praktyce sportowej takie rozwojowe cele są coraz częściej pomijane
na rzecz realizowania „filozofii zwycięstwa za wszelką cenę".
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010061511283339.mp3

Koń o człowieku
11.06.2010 23:00
Skąd wiemy o sobie to, co wiemy? Duża część naszej wiedzy pochodzi od innych ludzi. To oni
reagują na nas, mówią, jak odebrali nasze zachowanie. A gdyby tak zapytać konia? Koń nie
kieruje się poprawnością polityczną ani kulturowymi ograniczeniami. Koń jaki jest – każdy
może zobaczyć. A w końskich reakcjach może zobaczyć siebie. Jak postępuje z innymi ludźmi,
jaki jest w pracy, jak traktuje życiowe wyzwania. Zwykły koń? Tak, zwykły, ale
w towarzystwie fachowca. Dorota Soida prowadzi warsztaty dla tych, którzy w kontakcie
z koniem chcieliby lepiej poznać samych siebie. Jak się to dzieje?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010061411071046.mp3

Upewnij się! Zapytaj seksuologa…
Mimo że wiedza na temat seksualności człowieka wydaje się być dzisiaj dostępna, to wiele
źródeł dezinformuje, a mity i podwórkowe przekazy bywają silniejsze niż wiedza z książki.
Dlatego proponujemy spotkanie z fachowcem. Na Wasze pytania będzie odpowiadać
seksuolożka, dr Alicja Długołęcka.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010061110265951.mp3
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Kto wyrasta z grubych dzieci?
09.06.2010 22:00
W przedszkolu jeszcze jakoś im uchodzi. Chociaż już wtedy padają pierwsze pytania o to,
dlaczego nie biegasz tak szybko jak inni. Potem podstawówka. Do drużyny na wuefie wybiorą
cię jako ostatnią, albo ostatniego. Ale babcia nadal się cieszy, bo zjadasz wszystko do końca
i tak zdrowo wyglądasz. W liceum i na studiach odpadasz z rankingu piękności bardzo szybko.
W końcu gruba może jest i miła, ale to nie laska z pierwszej ligi. Było inaczej? No to miałaś
szczęście!
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010061010262158.mp3

Jak odbudować zaufanie?
Skąd bierze się zaufanie? Zaufanie między partnerami, albo zaufanie rodziców do dziecka, albo
zaufanie do pracownika? Albo do szefa, któremu pracownik ma uwierzyć. Czy zaufanie zawsze
buduje się dwustronnie? I co wtedy, kiedy to zaufanie jest nadszarpnięte? Albo kiedy legnie
w gruzach. Od kogo zależy, czy uda się wrócić do poziomu ufności sprzed punktu
krytycznego?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010060910520680.mp3

Historia bliska
Znamy już laureatów konkursu „Historia bliska” organizowanego przez Fundację Ośrodka
Karta. Polskie Radio Euro jest patronem tego konkursu. W dzisiejszym ZW przedstawimy
Wam laureatów konkursu i opowiemy historie, które udało się odnaleźć i ocalić od
zapomnienia dzięki pracy wielu setek młodych ludzi.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010060910271132.mp3

Przychodzi Koman do Kosiorka
04.06.2010 22:00Jak to bywa w co drugi piątkowy wieczór, Dorota Koman przyjdzie do
Tomka Kosiorka rozmawiać o ostatnio przeczytanych książkach. Będą polecać to, co naprawdę
warto przeczytać, zżymać się na okładki, ale doceniać dobrą treść i będą wreszcie dzielić się
dobrymi książkami ze Słuchaczami!
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010060710484003.mp3

Stój w kącie, pochwalą cię
02.06.2010 23:00
Słyszałeś kiedyś coś takiego? Zastanawiałeś się, czy to faktycznie cenna życiowa wskazówka?
A może praktykujesz tę ideologię na co dzień. O poczuciu własnej wartości i budowaniu
pozytywnego obrazu siebie porozmawiamy z Małgorzatą Liszyk-Kozłowską,
psychoterapeutką.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010060710392828.mp3

Z wtorku na środę, czyli tu i teraz: Nie zgub dziecka w sobie!
Nie zgub dziecka w sobie! Co to znaczy? Czy mamy być po dziecięcemu nieodpowiedzialni,
czy raczej cieszyć się rzeczami małymi? Dzisiaj porozmawiamy o Waszych dziecięcych
planach na dorosłe życie, o radościach i poglądach z najmłodszych lat.
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http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010060211033205.mp3

Klucz do sukcesu
Chcesz coś osiągnąć? Nie wiesz co? Jeszcze tego nie nazwałeś? Nie wiesz, jak się za to zabrać?
W dzisiejszej audycji trener rozwoju osobistego Andrzej Bubrowiecki podpowie nam, na czym
polega sztuka definiowania celów. Jak je określać, żeby łatwiej było je osiągać?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010060111142365.mp3

„Posuńcie się! My też tu jesteśmy!”
Dwadzieścia cztery kobiety plus jedna fotografka plus jej aparat. Hanka Jarząbek na co dzień
mieszka w Barcelonie. Przyjechała do Polski i zrobiła zdjęcia, na których pokazuje Polakom
Polki. Dwanaście par Polek, które dzielą swoje radości i smutki, stoły, łazienki i łóżka. Różne
zawody, różny wiek, różne charaktery, jeden wspólny mianownik – są lesbijkami.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010053110510345.mp3

Ojciec po rozwodzie
Kiedy kończy się małżeństwo, nie kończy się ojcostwo. Ale za to zaczyna się kawał ciężkiej
pracy. Dlaczego? Bo nie wystarczy tylko być na orbicie rodziny. O trudnej sztuce bycia ojcem
po rozwodzie porozmawiam z Cezarym Biernackim, terapeutą i ojcem.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010052810342405.mp3

Synuś mamusi
Dzień Matki to dobra okazja do porozmawiania o matkach i synach. O specyficznej relacji,
która czasem może się przeciągnąć na długie lata. A kiedy wychodzi się za mąż za synka
mamusi, trzeba poślubić także jego rodzicielkę. I co wtedy?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010052710322015.mp3

Dieta bez wyrzeczeń
Chcesz przybrać na wadze? Nie wiesz, co jeść, żeby poprawić swoją sylwetkę? A może brak Ci
pomysłu na ruch? Dobre rady dotyczące żywienia i zdrowego stylu życia przedstawi nasz gość,
dr Michał Mularczyk.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010052610114633.mp3

Szpan w teorii i praktyce
Zastanawialiście się kiedyś nad zjawiskiem szpanu? Skąd się bierze? Co je nakręca? Geoffrey
Miller w książce „Teoria szpanu” wiąże je z ewolucją, seksem i konsumpcjonizmem.
Zapraszam Was do przyjrzenia się własnym zachowaniom – także konsumenckim –
i odnalezienia tego, co nas nakręca.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010052510322487.mp3

Przychodzi Koman do Kosiorka
55. Międzynarodowe Targi Książki rozpoczęte! Zajrzymy na targi do Pałacu Kultury i Nauki w
Warszawie i podzielimy się z Wami naszymi pierwszymi znaleziskami z targowych półek!
Dobre książki, dużo rozmów o wspaniałej literaturze i książkowe rozdawnictwo.
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http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010052410532648.mp3

Zdrada i szczerość
Co to znaczy być szczerym? Czy to znaczy mówić prawdę za wszelką cenę? Zawsze? Do bólu?
Co z sytuacją zdrady? Czy bezwzględnie informować? Czy może lepiej ukryć? Co wtedy
z jakością naszego związku? Czy bez prawdy w tej sprawie można przeżyć? A może właśnie
lepiej nie mówić nic?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010052110363863.mp3

Szczęśliwi gdzie indziej
Co takiego dzieje się z imigrantami, że ich życie często bywa nieszczęśliwe? Czy pracują na to
sami, czy też więcej zależy od społeczeństwa ich przyjmującego? Andrzej Olkiewicz, autor
książki "Jak żyć szczęśliwie w innym kraju" analizuje sytuację emigrantów. Także swoją
własną. Wspomina swoje wpadki, które przydarzyły mu się, kiedy jako młody człowiek znalazł
się w Szwecji. Dziś dzieli się swoimi doświadczeniami chcąc ustrzec przed błędami tych,
którzy już wyjechali, albo rozważają taką możliwość.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010052011564497.mp3

Z wtorku na środę, czyli tu i teraz: dopasować się?
Dopasować się? Sprzeciwić się? Rzucić wszystko i iść sobie? Jak można zareagować na
zmianę w otoczeniu? Do którego momentu być elastycznym, a kiedy bronić granic jak
niepodległości? O reagowaniu na zmiany porozmawiam z Marią Monetą-Malewską,
psychoterapeutką i buddystką.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010051911551422.mp3

Ludzie w sieci
Internet nadal w wielu miejscach ma złą sławę. Niesie zagrożenia, odrywa ludzi od realnych
kontaktów, uzależnia. Tymczasem wielu z nas zupełnie nie czuje, by ich życie ubożało za
sprawą Internetu. Wprost przeciwnie - zyskujemy nową jakość. Czy faktycznie doceniamy
wartość Internetu w unowocześnianiu naszego codziennego funkcjonowania? Co pokazują
badania? Czy nastolatków, którzy świat internetowy zastali przychodząc na świat, coś omija?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010051810082657.mp3

Sąsiedzi
Żyją obok nas, czasem bardzo blisko, pod wspólnym dachem. Niektóre towarzyszą nam przez
cały rok, inne przylatują na zimę, a jeszcze inne na chwilę, żeby wychować i wypuścić w świat
swoje potomstwo.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010051809475487.mp3

Migamy (się)
MIGAFON to grupa młodych, aktywnych ludzi, którzy chcieliby propagować wiedzę na temat
społeczności Głuchych. Zorganizowali Dni Polskiego Języka Migowego, które odbędą się od
13 do 15 maja 2010.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010051410425367.mp3
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„Niezbędnik ateisty”
Pod takim tytułem ukazała się właśnie książka Piotra Szumlewicza, dla wszystkich wątpiących,
wierzących i tych, którzy nie opowiedzieli się jeszcze po żadnej ze stron. A w tych niezwykle
intymnych rozmowach o ateizmie wzięły udział czołowe postacie życia publicznego w Polsce.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010051310294066.mp3

Biegiem!
Wolisz szybko czy długo? W biegu pracuje aż 300 mięśni. Ale czy biegamy tylko dla zdrowia?
Różne są cele, różna motywacja. Dla jednych cel to meta, inni biegną aby zbierać pieniądze
i pomagać. Są też tacy, którym bieganie pomaga zerwać z nałogiem czy odbudować relacje. Po
co biegamy? Czy to nas zmienia?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010051211505775.mp3

(Nie)chowasz się w kokonie?
Tworzą sobie azyl w przytulnych salonach, uciekają przed światem do pieczołowicie uwitego
gniazdka, zamykając drzwi własnego mieszkania stawiają mur: czy to zwykłe domatorstwo?
Jak się okazuje, to nowy styl życia – COCOONING – stworzony przez speców od marketingu
z myślą o tych zabieganych i zmęczonych tempem życia ludziach. Co zyskują, a co tracą?
Dowiecie się tego od Tomasza Kozłowskiego, socjologa z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010051211395475.mp3

Zestresowani
Gdyby nie ON, nie moglibyśmy zmobilizować się do intensywnego wysiłku. Gdyby nie ON,
nie moglibyśmy szybko zareagować na zagrożenie. Gdyby nie ON, trudno byłoby nam walczyć
i wygrywać. STRES – bo to ON będzie głównym tematem dzisiejszego spotkania w „Zostaw
wiadomość” – jest potrzebny, ale...jego nadmiar sieje spustoszenie w naszym organizmie.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010051211214204.mp3

Z wtorku na środę, czyli tu i teraz: priorytety
Jakie masz priorytety? Ile ich masz? Nie za dużo? Wcale? To chyba też nie optymalnie. A na ile
się z nimi liczysz? Ile z rzeczy, które sobie obiecujesz starasz się spełnić? Jak ze sobą o tym
rozmawiasz? Jakie głosy pojawiają się w Twojej głowie? Co się liczy?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010051211193265.mp3

Jakim jestem Polakiem?
Statystyczny Polak to kobieta o imieniu Anna, powyżej czterdziestki, mieszkającą częściej
w mieście niż na wsi i mająca prawie średnie wykształcenie - tyle o Polakach mówią liczby. A
jak postrzegamy samych siebie? Co to znaczy: czuć się Polakiem? Co lubimy w Polsce?
Można lubić brzmienie języka polskiego, łąkę na której stoi dom, Kraków, Wrocław, Warszawę
i można tu zostać - nie wyjeżdżać. Ale czy to wystarczy, żeby nazwać się „dobrym Polakiem”?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010051211175217.mp3
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Przychodzi Koman do Kosiorka w zupełnie innej sprawie
30.04.2010 23:00
No dobrze, może nie w zupełnie innej. Bo będzie o książkach, ale nie o nowościach, ale
o starociach właśnie! Mole książkowe – Dorota Koman i Tomek Kosiorek pochwalą się swoimi
wyjątkowymi książkami. Tymi, w których jest dedykacja z kolonii w Bierutowicach i tymi,
które zostały własnoręcznie przepisane. Zapowiada się sporo opowieści o bibliotekach,
księgozbiorach, przygodach z książkami i tęsknocie za dodatkową doba w tygodniu tylko na
czytanie książek.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010051211144135.mp3

Poza schematem
Czy aby odnieść sukces, trzeba „dobrze się urodzić”? Jakie są składowe sukcesu? Książka
"Poza schematem" Malcolma Gladwella to podróż w świat ludzi najlepszych,
najwspanialszych, odnoszących największe sukcesy i najbardziej sławnych. Jacy oni są? Czym
różnią się od nas - przeciętniaków? Co sprawia, że są tacy niezwykli? Dziennikarz Vadim
Makarenko, autor wywiadów z ludźmi sukcesu postara się przybliżyć sylwetki tych, którzy
stali się wielcy. Dowiesz się co uczyniło The Beatles najsłynniejszym zespołem w dziejach,
skąd się wzięli milionerzy tacy jak Bill Gates czy najlepsi piłkarze świata.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010051210261948.mp3

Gala i co dalej?
Już za 4 dni Gala Finałowa III Ogólnopolskiego Konkursu Artystycznego Młode Talenty 2010,
którego Polskie Radio Euro jest patronem medialnym. Konkursowi przyświeca hasło „młodzi
dla młodych”. Wszyscy zainteresowani udziałem młodzi artyści mogą spróbować swoich sił
w sześciu kategoriach. Z organizatorami i laureatami tej i poprzednich edycji konkursu
zastanowimy się, co zrobić, by nie zmarnować talentu?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010051110535081.mp3

Charaktery w „Zostaw Wiadomość” JAK ZRYWAĆ, NO TO JUŻ!
Marzymy o wielkiej miłości, o długim i szczęśliwym życiu z ukochanym. Ale proza życia
powoduje, że rozstajemy się z baśniowymi wyobrażeniami i... partnerem.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010043001010543.mp3

Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy
28.04.2010 23:00
Przemiany po upadku komunizmu przyniosły wielu Polakom doświadczenie ubóstwa.
Powstały wówczas obszary głębokiego, potransformacyjnego bezrobocia. Zubożałe
społeczności i ich kulturowe światy stanowią główny przedmiot tej książki. Autor, przebywając
wśród bezrobotnych górników, zbieraczy złomu i zubożałych mieszkańców wsi, starał się
uchwycić, jak reagują oni na utratę pracy i sprawdzonych sposobów społecznego
funkcjonowania. Okazuje się, że mimo początkowej bezradności wzmaga się ich wewnętrzna
aktywność.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010042911062810.mp3
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Dieta bez wyrzeczeń
Czy jest w ogóle możliwa? Dzisiaj w audycji będziemy upadać, wracać do złych nawyków,
mocować się z samym sobą i uciekać przed efektem jo-jo! Jak się w tym wszystkim odnaleźć,
zapytam dr. Michała Mularczyka.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010042809442708.mp3

Lokalni liderzy
Kim są, skąd się biorą i co nam dają? Jakie cechy wyróżniają liderów? Co "pcha" Ich do
działania? Czy sukces jest do nich przypisany? Zapraszam na spotkanie z liderami ze szkoły
liderów; Przemkiem Paskiem i Adamem Grzegrzółką.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010042710531086.mp3

Przychodzi Koman do Kosiorka
23.04.2010 22:00
Jeśli nie znasz jeszcze tej audycji, to posłuchaj koniecznie! Razem z Dorotą Koman
opowiadamy o pasjonujących, ciekawych, wartościowych i ładnych książkach, które
znaleźliśmy w ostatnim czasie. Dziś też polecimy Wam osiem tytułów, a co więcej – będziemy
je rozdawać. Dwie godziny o dobrych książkach!
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010042609400664.mp3

Bez siniaków też boli
Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego w domu może być źle, chociaż nikt na nikogo nie
podnosi ręki? Zdarza się, że przemoc przybiera niezwykle wysublimowane formy. Skąd się
bierze? Jak może się przejawiać? Czy zawsze tak było? Nie zostawia siniaków – więc jakie są
jej konsekwencje? Czy może się wyrażać w słowie? W ograniczaniu kontaktów?
W przemocy ekonomicznej?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010042309533302.mp3

Subiekt, sprzedawca, handlarz, handlowiec
21.04.2010 22:00
Stary subiekt Rzecki był postacią poważaną. Do zawodu trzeba było się starannie przygotować,
nabrać praktyki. Sprzedawca w handlu uspołecznionym był raczej tym, z którym należało
walczyć, żeby podzielił się tym, co ma pod ladą. Handlarz okupował przez kilkanaście lat place
i ulice w centrach miast. Z niejednych szczęk powstała fortuna. A kim jest dzisiaj handlowiec?
Co to za zawód? Czy trzeba umieć handlować? Czy można tego nauczyć? Czy nauka
sprzedaży to nauka manipulowania?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010042210364157.mp3

Z wtorku na środę, czyli tu i teraz: Skąd brać energię?
Trudne doświadczenia pozbawiają nas energii. Pozbawia nas jej praca, codzienny wysiłek.
Żyjąc tracimy energię. A co zrobić, żeby ją odzyskać? W co inwestować, o co zadbać, żeby
wystarczało nam siły na to, co chcemy zrealizować?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010042109413810.mp3
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Couch, couching, kołczować
Zapraszam do rozmowy z red. Katarzyną Sroczyńską i Janem Stradowskim z miesięcznika
Focus o tym, czy czas kryzysu to najlepszy moment dla coachingu. W jakim kryzysie
przydałby się nam coach - życiowym? finansowym? emocjonalnym? Jaki jest odbiór
coachingu w polskim społeczeństwie, czy jest na niego moda i co tak naprawdę o nim wiemy?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010042009592999.mp3

Gdzie jesteś?
16.04.2010 21:00
Śmierć jest obecna w życiu. A my przecież uczymy dzieci, jak mają ŻYĆ. Czasem umierają
bliscy. Czasem śmierć przychodzi nagle. Nie umiemy o niej mówić.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010041911260514.mp3

Okaleczona rodzina
Sobotnia katastrofa to przede wszystkim dramat najbliższych. Tragedia tych, którzy stracili
członka rodziny, kogoś wyjątkowego. Z naszym gościem, psychoterapeutą Piotrem
Kostrzyńskim, będziemy rozmawiać o rodzinie, która kogoś traci. Nagle, niespodziewanie,
często w dramatycznych okolicznościach. Jak odzyskuje się spokój? Z czym trzeba się
zmierzyć na drodze do codzienności? Jak się żyje, kiedy nic nie będzie już takie samo?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010041610410077.mp3

Tragedia i my, Polacy
14.04.2010 22:00
Sobotnia tragedia powoduje różne reakcje. Próbując zrozumieć tragedię, dopasować swoją
wiedzę o świecie do trudnej do zaakceptowania sytuacji, wielu z nas odkrywa swoją
bezsilność. Szukamy sensu, chcemy odkrycia tajemnicy, mówimy i rozmawiamy na ten temat.
A co ta sytuacja mówi o nas? Jak charakteryzuje nasz patriotyzm, rozumienie naszego miejsca
w świecie? Co dzieje się poza emocjami?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010041511015078.mp3

Przychodzi Koman do Kosiorka
09.04.2010 22:00
Wiosna, Mości Państwo! Pora uchylić okno, wpuścić nieco słońca do domu i być może
przewietrzyć swoją biblioteczkę. Może tym razem to Ty staniesz się właścicielem jednej
z rozdawanych przez nas książek? Polecimy Co coś ciekawego do przeczytania i będziemy
zachęcać do czytania także wiosną!
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010041403182202.mp3

Znaleźć mądrość w smutku
To nasze zadanie w tych dniach po katastrofie. Czy faktycznie nie ma mądrości w klimacie
radości? Czego się uczymy doświadczając smutku, a co przeszkadza nam wyciągnąć
konstruktywne wnioski z tragedii? I czy da się w ogóle takie znaleźć?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010041410324070.mp3
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Odnaleźć się po tym wszystkim
Trwa żałoba narodowa. Rozmawiamy o odnajdowaniu się po trudnych wydarzeniach. O tym,
co zmienia się w wizji świata i życiu, które toczy się dalej i wymaga od nas zwyczajnego
funkcjonowania. Czy po trudnych wydarzeniach możemy na przykład zacząć myśleć, że nie
jesteśmy nieśmiertelni? Co z tymi, którym trudniej będzie znaleźć wewnętrzny spokój?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010041312074173.mp3

Mamo, jestem homo
Homoseksualizm wzbudza wielkie emocje. Wystarczy pokazać w katalogu sklepu meblowego
jednopłciową męską parę, a od razu znajdą się ludzie, którzy nawołują do bojkotowania sklepu.
Z akcji, zdaje się, niewiele wyszło, ale szum jest.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010040910290314.mp3

"Szlachta pali drewnem"
07.04.2010 22:00
Co to znaczy? Większość ludzi nie ma zielonego pojęcia. Jak się okazuje, w ten sposób część
licealistów informuje nas, że „młodzież zapala papierosy zapałkami”. Różne grupy zawsze
miały swoje określenia slangowe. A jaki jest „slang obowiązujący”? W którą stronę dryfuje
polszczyzna? Kto nadaje ton i kto najgorzej odnajduje się językowych trendach?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010040809515301.mp3

Z wtorku na środę, czyli tu i teraz: śmierć
Michał odezwał się do mnie mailem. Napisał: „Zróbcie audycję o śmierci. Niewielu młodych
ludzi myśli o śmierci. Ja do niedawna też.” Dlaczego 29-letni Michał zdał sobie sprawę, że jest
śmiertelny? I co to zmieniło? Czy przewartościował coś w swoim życiu? Zmieniły się jego
priorytety? Spotkałem się z Michałem i nagraliśmy długą rozmowę. Jej fragmenty usłyszycie
dzisiaj na antenie. A po nich rozmowa z psychoterapeutką buddystką Marią Monetą-Malewską.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010040710411819.mp3

Pomagać – ale jak?
Szczególnie przed świętami wielu ludzi prosi nas o wsparcie. Proszą
o pomoc dla organizacji, dla konkretnych osób, o wsparcie projektów albo akcji. Rzadko
przyglądamy się temu, co dzieje się z naszymi pieniędzmi. Nie do końca interesuje nas też, czy
akcja ma na celu dawanie wędki, czy ryby. Daliśmy, więc mamy luz. A jakie mogą być skutki
pomagania? O tym rozmawiałem z ks. Jackiem Stryczkiem.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010040210260779.mp3

Dzieci z chmur
W wielu polskich rodzinach wychowują się ludzie, którzy się w nich nie urodzili. Adopcja to
pomysł nie tylko dla tych, którzy nie mogą mieć biologicznych dzieci. Krok ważny i odważny.
W dodatku bardzo trudny. Dwie kobiety – Justyna Bigos i Beata Mozer – zdecydowały się
napisać o tym książkę. O tym, jak czuje się i radzi sobie w trudnych momentach zwykły
człowiek, który decyduje się na bycie rodzicem adopcyjnym. „Dziecko z chmur” to
wzruszająca książka. Ale prawdziwa, więc chwilami także pełna lęku.
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http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010040111053017.mp3

Jedz na zdrowie!
Zapraszam na spotkanie z dr. Michałem Mularczykiem, autorem diety „bez wyrzeczeń”.
Dzisiaj porozmawiamy przede wszystkim o najlepszej diecie na czas wysiłku. Wszyscy ciężko
pracujący, zmagający się z cudzymi kilogramami i hantlami znajdą coś dla siebie. A poza tym
usłyszycie kilka rad, dzięki którym po świętach nie uciekniecie z wagi z krzykiem.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010033110092095.mp3

Psychologowie na start!
W sobotę pod patronatem Radia Euro odbył się finał Turnieju Wiedzy Psychologicznej
Miesięcznika „Charaktery”. Wiemy już, o co pytano finalistów, co było najtrudniejsze i kto
zgarnął nagrody. Zabierzemy Was dzisiaj do VII LO w Warszawie, gdzie wykazywali się swoją
wiedzą uczestnicy Turnieju. Posłuchamy o tym, kto i dlaczego chce uczyć się psychologii już
w liceum, a z jurorami Turnieju porozmawiam o poziomie uczestników i szansach na naukę
psychologii w szkole.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010033010572474.mp3

Przychodzi Koman do Kosiorka
Co dwa tygodnie w piątek polecamy Wam dobre książki. Na dzisiejszy wieczór także
przygotowaliśmy kilka ciekawych propozycji. Będzie filozoficznie, bibliofilsko, biograficznie,
psychologicznie, antycznie i dźwiękowo, bo niektóre książki przemówią głosem lektorów.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010032910254286.mp3

Współczesny mezalians
Dzisiaj trudno o mezalians. Bo i tytuły szlacheckie rzadziej pojawiają się przed nazwiskiem,
i podziały klasowe wzięły w łeb. Częściej pojawiają się podziały „kasowe”. Ale zdarza się
wciąż, że rodzina nie akceptuje wybranka lub wybranki swojego potomka. Niejednokrotnie
właśnie z uwagi na sytuację rodziny, w którą ów potomek miałby się wżenić.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010032609504182.mp3

Rusz głową!
Wymyśl coś! Popraw swoją kreatywność z „Zostaw Wiadomość”! Nie umiesz wymyślić
czegoś na weekend? Nie wiesz, co zrobić, żeby zacząć coś nowego? Nie masz pomysłu na
uporządkowanie pewnych spraw? Posłuchaj koniecznie naszej audycji! Nasz gość, Andrzej
Bubrowiecki, trener rozwoju osobistego i nauki, autor książki „Popraw swoją kreatywność”,
podzieli się z nami swoimi pomysłami!
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010032509491841.mp3

Z wtorku na środę, czyli tu i teraz: głód na świecie
Skąd bierze się na świecie głód? A całkiem niedaleko buduje się wieżowce i sztuczne stoki
narciarskie w pustynnym kraju. Co robi nam nasze własne ego spuszczone z łańcucha?
A Twoje? Wiesz, co mu zawdzięczasz w swoim życiu?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010032410292454.mp3
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Bon ton jak koło ratunkowe
Nowy młody szef? Nowy młody szef i w dodatku kobieta (to dla mężczyzn)? Awans kolegi
z pracy? Czy możliwa jest kulturalna krytyka albo rozwód? Jak taktownie zachować się na
pogrzebie? Nieprzewidziany dłuższy pobyt u krewnych?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010032309570157.mp3

Dom tu, dom tam
Piotr Ibrahim Kalwas jest muzułmaninem. Nie od urodzenia. Mieszka w Aleksandrii. Od
niespełna dwóch lat. Jest pisarzem, filozofuje, bacznie obserwuje świat. Do rąk polskich
czytelników trafia jego najnowsza książka pod tytułem „Dom”.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010032211042390.mp3

Międzypokoleniowe zgrzyty
Trzy pokolenia mężczyzn i trzy różne światy w jednym samochodzie na trasie E40 – tak można
streścić książkę Bartłomieja Świderskiego „Wojna w rodzinie”. I nie chodzi tu tylko
o odwieczną wojnę: spodnie w kant kontra dżinsy, ale o honor. Mimo że książka jest
o mężczyznach, to będzie też coś dla kobiet. One też mają swoje pokoleniowe tajemnice.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010031910134720.mp3

Sie pomaga
Działają w interesie zwierząt i zajmują się zwalczaniem wszelkich zjawisk zagrażających ich
życiu. Ich motto brzmi: ZWIERZĘ NIE JEST RZECZĄ.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010031810192629.mp3

Przychodzi Koman do Kosiorka
Bywa i tak, że piątek trwa do wtorkowego wieczora. Jak dzisiaj. Ale mimo że we wtorek,
spieszymy z dobrymi nowościami książkowymi. Będzie coś dla tych, którzy lubią teatr, coś dla
wielbicieli piszących malarzy, coś rumuńskiego, coś południowoafrykańskiego, coś czeskiego
(o ile nie czechosłowackiego), coś zajęczego o arystokratycznym węgierskim nazwisku
(chwilowo w Berlinie) i coś o wirusach. W końcu w marcu jak w garncu i przeziębić się łatwo.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010031710494610.mp3

Dzieciozmagania
Jak wychować dziecko bez pomocy superniani, wizyt u psychoterapeuty i wsparcia sił
specjalnych? Na to pytanie szuka odpowiedzi wielu rodziców, których życie stanęło na głowie
z chwilą pojawienia się na świecie potomstwa.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010031609554071.mp3

Demokracja – trochę śmieszno, trochę straszno
Hanna Bogoryja-Zakrzewska i Ernest Zozuń w 2005 roku nagrali reportaż „Radni na swoich
dróżkach”. Chodziło o zmagania samorządu w Kazimierzu Dolnym z pewnym radnym, który
pewnego wieczoru po psiemu zaznaczył malowniczy rynek w miasteczku nad Wisłą. Co z tego
wynikło? Czego uczy ta historia?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010031510200956.mp3
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Wiem, że gdzieś jest
Rozmowa z Michałem Czernuszczykiem, psychoterapeutą, o rozdzielonych rodzeństwach.
Kim mogą być dla siebie po latach rozłąki? Czy więź biologiczna jest na tyle silna, by
rodzeństwo mogło być blisko?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010031209415562.mp3

Przed wyrokiem/po wyroku
„Przed wyrokiem” to tytuł wstrząsającego reportażu autorstwa Ireny Piłatowskiej. Opowiada o
wielkich dramatach rodzin które przemocy domowej doświadczały przez lata. Po emisji
rozmowa o tym, co dzieje się, kiedy wyrok już zapada i rodzinny oprawca trafia do więzienia.
Czy istnieje szansa, że wyjdzie z niego zresocjalizowany?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010031110314163.mp3

Ja zapalam ludzi
Na początek proponujemy Wam reportaż Agnieszki Walewicz i Eweliny Karpacz-Oboladze
„Zapałki Pana Anatola” o rzeźbiarzu, który z jednej zapałki potrafi wyczarować niepospolite
rzeźby. A co dzieje się przy okazji? O tym porozmawiamy z psychoterapeutką, buddystką,
Marią Monetą-Malewską. Czy pan Anatol siedzi w każdym z nas?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010031010101133.mp3

Czarujący kawaler pozna...
Pierwsze z pięciu specjalnych wydań „Zostaw Wiadomość”. Posłuchamy reportażu Krystyny
Melion i Marii Rosy Krzyżanowskiej pod tytułem „Dwie godziny, 40 minut, 15 sekund –
byłem z narzeczoną”. To zapis urzekającego dziennikarskiego śledztwa matrymonialnego z
początku lat 60. Jak „zrobić pieniądze na kobiecie” zastanawiał się wówczas niejeden kawaler.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010030909541892.mp3

Życie martwego ciała
Czy wszyscy zmarli faktycznie mają wieczny odpoczynek? Okazuje się, że nie. Ci, którzy
decydują się na przekazanie zwłok na cele badawcze, z pewnością nie zawsze wiedzą, co może
się dziać z ich ciałem w laboratoriach naukowców. A jest w tej dziedzinie kilka wieków,
niekoniecznie chlubnej, tradycji.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010030812184953.mp3

"Charaktery" w "Zostaw Wiadomość": wampiryzm emocjonalny
W artykule „Mordercy dusz” w marcowym numerze „Charakterów” Katarzyna Schier opisuje
ludzi o cechach wampiryzmu psychicznego. Wampiry emocjonalne to osoby żyjące
i rozwijające się kosztem innych ludzi, którzy liczą się dla nich tylko o tyle, o ile są w stanie
spełniać ich potrzeby.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010030510144898.mp3

Dorosły ADHD
Osoby z ADHD są pełne energii, przebojowe i obdarzone nieprzeciętną wyobraźnią. Dlatego
mogą tworzyć rzeczy przekraczające wyobrażenia. Są też wrażliwe, otwarte i szczere - a tymi
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cechami charakteryzują się ludzie wielcy.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010030410510111.mp3

Dieta bez wyrzeczeń!
Już teraz zaplanuj swoją dietę na wiosnę i lato! Przyjrzyj się temu, co powinno się zjawić
w Twoim menu, a czego raczej unikać. O diecie rozmawiam z autorem diety bez wyrzeczeń,
doktorem Michałem Mularczykiem.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010030310531390.mp3

Bo pójdziesz na kasę!
Kiedyś straszono sprzątaniem. Jak nie będziesz się uczył, to będziesz sprzątał. Albo będziesz
nosić woreczki, jeśli nie będziesz nosić teczki. Dzisiaj mówi się „najwyżej pójdę na kasę”.
Dokąd? Do supermarketu. To co za miejsce? Większość z nas zna supermarket jako miejsce
robienia zakupów. Mniejszość zna zaplecze, zna taśmę, kasę, i… klientów.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010030210322789.mp3

Przychodzi Koman do Kosiorka
26.02.2010 22:00
Zapraszamy na kolejną książkową ucztę w Polskim Radiu Euro! W naszej biblioteczce Stefan
Chwin, Andrzej Czeczot, pociąg do nieistniejącego już Stalinogrodu, Bułgar w Central Parku,
Łódź sprzed lat, hinduska nastolatka, trzej zbójcy i kawałek urodzinowego tortu Fryderyka
Chopina!
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010030111204671.mp3

Drobne i większe przyjemności
Ile przyjemności dziennie jesteś w stanie sobie zafundować? Czy przyjemności to tylko to, na
co nas stać? Dlaczego przyjemność kojarzy się czasem z czymś niewłaściwym? Kto „nie
pozwala” sobie na przyjemności i jak zorganizować sobie przyjemniejsze życie?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010022611405725.mp3

Komu urodziła się „Dzidzia”
24.02.2010 22:00
Sylwia Chutnik, autorka „Kieszonkowego Altasu Kobiet” i wydanej właśnie „Dzidzi”. O czym
opowiada historia rozpoczynająca się w podwarszawskich Gołąbkach? Komu urodziło się
kalekie dziecko i czy na pewno chodzi o dziecko?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010022511003513.mp3

Z wtorku na środę, czyli tu i teraz: jak się porozumieć? 2
To było istne szaleństwo! Dwa tygodnie temu, we wtorek zostaliśmy przysypani lawiną
Waszych esemesów. O czym była mowa? O tym, dlaczego tak trudno się porozumieć.
W związku, ze współpracownikami, z rodziną. Postanowiliśmy wrócić dzisiaj do tego tematu.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010022412125843.mp3
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Seks na wózku i o kulach
Dlaczego, kiedy kobieta o kulach przychodzi do ginekologa, to ten zakłada, że jest dziewicą?
A 22 procent rodziców nie życzyłoby sobie, żeby ich dziecko związało się z osobą
niepełnosprawną. Z drugiej strony, osoby niepełnosprawne często miewają niewiele
doświadczeń w intymnym byciu z drugim człowiekiem i ustalanie granic też bywa trudne.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010022311250583.mp3

Studenta portret własny
19.02.2010 22:00
Zastanawiamy się, czy aktywny student to, wymierający gatunek? Rozmawiamy o ambicjach
współczesnych studentów, zaangażowaniu w działalność społeczną i planach. I o tym, co
potem, po studiach ważniejsze; rozwój, kariera czy pieniądze?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010022212063745.mp3

Pocztówka z Ekwadoru
Marzena była w małej ekwadorskiej wiosce. Organizowała wolny czas dzieciakom, odrabiała
z nimi lekcje. Pewnego dnia rozdała trzy proste cyfrowe aparaty z prośbą o uwiecznienie ich
świata. Co z tego wynikło? Ja już wiem, bo widziałem wystawę, która krąży po Polsce.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010021911060352.mp3

"Charaktery" w "Zostaw Wiadomość"
17.02.2010 22:00
„Sztuka wygaszania wspomnień” – pod takim tytułem Szczepan Grzybowski mierzy się
z pamięcią w lutowym numerze „Charakterów”. Pisze „pamięć jest jak ogromny magazyn,
w którym przechowywane są ślady nie tylko najpiękniejszych chwil naszego życia, ale również
traumatycznych doświadczeń.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010021812020478.mp3

Poradnik dla tych, którzy chcą zostać szefami
Czy żeby być szefem, trzeba mieć specjalną osobowość? Co decyduje o tym, że jedni zostają
przywódcami, gdziekolwiek się pojawią, a inni nawet po latach starań nie dochrapią się
stanowiska zastępcy wice intendenta?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010021712102928.mp3

Nuuuda w związku!
Czy kiedy zaczęło się między Wami robić nudno, to uznaliście, że czas zwijać wędkę
i podjęliście decyzję o rozstaniu? Czy to jedyny wybór? No, ale po co tkwić w relacji, z której
po prostu wieje nudą? Czy da się z tym coś zrobić? Co? Zapraszam na spotkanie z Piotrem
Mosakiem, psychoterapeutą.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010021610193735.mp3

Przychodzi Koman do Kosiorka
12.02.2010 22:00
Zima w pełni, a opatuleni Dorota Koman i Tomek Kosiorek siedzą i czytają. I chociaż nie
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chodzą na sanki, żeby się rozgrzać, przygotowali na dzisiaj kilka rozgrzewających propozycji.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010021511055352.mp3

Rozwód – jak go przeżyć
Coraz więcej par się rozstaje. Tych, które żyją w zalegalizowanym związku. Nie omija to
zupełnie młodych ludzi. Często rozwód pojawia się dwa, trzy lata po ślubie. Ale niezależnie,
czy małżeństwo trwało trzy, czy trzynaście lat, rozwód nigdy nie jest równie przyjemny jak
ślub czy wesele. A jednak trzeba go przetrwać. Jak? O to zapytam psychoterapeutę, Kubę
Jabłońskiego
z Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra w Warszawie, autora książki „Rozwód –
jak go przeżyć”.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010021212430870.mp3

Opętani seksem
10.02.2010 22:00
Uzależnienie od seksu. Problem, który na pierwszy rzut oka może wcale nie wydawać się
trudny, ani nieprzyjemny. Naszego gościa zapytamy o to, co kryje się za tym terminem. Jak
może wyglądać życie uzależnionego od seksu i na co go to uzależnienie skazuje.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010021111394427.mp3

Z wtorku na środę, czyli tu i teraz: jak się porozumieć? 1
Dlaczego czasem tak trudno zrozumieć drugą osobę? Dlaczego czasem to inni nie rozumieją
nas. Czy problem tkwi w tym, w jaki sposób rozmawiamy? A może to kwestia pełnego
wyartykułowania naszego stanowiska? Czy chodzi o to, że nigdy nie zrozumiemy do końca
drugiego człowieka, a szansą na porozumienie jest szacunek należny drugiemu człowiekowi i
pozostawienie mu należnej autonomii? Zmierzymy się z tym tematem z Marią MonetąMalewską, psychoterapeutką, buddystką. Do usłyszenia! Tomek Kosiorek
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010021012021677.mp3

Pamięć jak stal
Chcesz lepiej zapamiętywać? Szybciej się uczyć? Poznać mnemotechniki, z którymi sesja nie
będzie już przerażająca? A może po prostu chcesz poćwiczyć swój umysł? Zapraszam na
spotkanie z Andrzejem Bubrowieckim, trenerem i coachem, autorem wielu książek
pomagających poprawić pamięć, koncentrację i kreatywności!
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010020909494389.mp3

Kolejowe historie
05.02.2010 22:00
Uwielbiam jazdę pociągami! Chyba dlatego, że jako dziecko, pojawiające się światła w tunelu,
szum nadjeżdżającej maszyny i piska hamulców robiły na mnie ogromne wrażenie. Do tego
ogromną frajdą było dla mnie poszukiwanie wolnego przedziału, a kiedy było ciepło
wystawiane rąk albo głowy przez otwarte okno. Czułam, jakbym łapała wiatr.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010020810521485.mp3
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Kamień z dzieciństwa
Dorośli ludzie. Mogą niczym się nie wyróżniać. Ale wielu z nich nosi brzemię złego dotyku.
Nadużycie seksualne w dzieciństwie sprawia, że świat zaczyna wyglądać trochę inaczej
i z wieloma sprawami można nie radzić sobie już tak dobrze, jak rówieśnicy. Porozmawiamy
o dorosłych, którzy w dzieciństwie doświadczyli molestowania seksualnego. Tomek Kosiorek
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010020512480817.mp3

Między wiernością a zdradą
03.02.2010 12:23
Studio Otwarte Zostaw Wiadomość! Rozmawialiśmy w S-2 z naszymi ekspertami –
dr Krzysztofem Jedlińskim – psychiatrą i psychoterapeutą i o. Jackiem Prusakiem,
psychoterapeutą i jezuitą o wierności i zdradzie. Gościliśmy także licealistów z LO im.
Słowackiego w Warszawie.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010020412280081.mp3

Wolontariat – dlaczego tak słabo?
Polska tradycja wolontariatu nie jest zbyt długa. I chociaż są niezwykle chwalebne przykłady
wolontariuszy oddających swój wolnych czas i umiejętności innym, to nie jest to zbyt szerokie
zjawisko. Od czego to zależy?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010020312002077.mp3

Ludzie z piętnem
Różnimy się między sobą. Ale zdarzają się cechy, które sprawiają, że mamy wrażenie
odstawania od różnorodnej reszty. Coś, co nas wyróżnia, potrafimy podnieść do rangi piętna.
Niepełnosprawność, odmienność seksualną, specyficzne doświadczenie z przeszłości. Może to
pociągać za sobą niekonwencjonalną interpretację miejsca w społeczeństwie.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010020209522131.mp3

Przychodzi Koman do Kosiorka
29.01.2010 22:00
Styczeń się kończy, a my wciąż mamy zaległości z zeszłego roku! Ale pojawiły się także
nowości tegoroczne, więc postaramy się przekazać Wam jak najwięcej informacji o dobrych
książkach, które warto przeczytać nie tylko w drodze na zimowy urlop.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010020110512046.mp3

Czy dzisiaj łatwiej się uzależnić?
Zazwyczaj nie mówimy „Takie są czasy!”. Staramy się unikać uogólnień, które się nie bronią.
Ale musimy także zmierzyć się z pewną prawdą na temat świata, w którym żyjemy.
Postanowiłem zapytać Annę Dodziuk, psychoterapeutkę, czy zgadza się z twierdzeniem, że
nasze czasy sprzyjają uzależnieniom? A może mamy więcej pól, na których może dojść do
uzależnienia? A może popsuło się nasze rozmawianie i bycie ze sobą, przez co pocieszenia
szukamy w Internecie albo puszce piwa?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010012910071180.mp3
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Ostatni rozdział: wyzwolenie Oświęcimia
27.01.2010 22:00
65. rocznica wyzwolenia nazistowskiego obozu śmierci w Oświęcimiu. Piekło na ziemi, które
człowiekowi zgotował człowiek. Przy okazji tej rocznicy chciałbym przedstawić Wam historie
dwojga młodych ludzi. Dwojga Żydów, którzy przeżyli holokaust. Kiedy musieli przeżyć
najtrudniejszą próbę, mieli po kilkanaście lat.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010012809564304.mp3

Z wtorku na środę, czyli tu i teraz: stawiać się czy ulegać?
Stawiać się, czy ulegać? Problem, który dotyczy nie tylko domowych relacji, ale także sytuacji
w pracy, na uczelni, a czasem na parkingu pod sklepem, albo na klatce schodowej. Czy mamy
do wyboru tylko dwie postawy? Postawić się i być może nawet agresywnie bronić swojej racji,
czy ulegać i iść innym na rękę?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010012809584288.mp3

Globalne ocieplenie czy oziębienie?
Niewiele znam osób, które wiedzą, o co w tym wszystkim chodzi. Zdarza się, że te same
zaufane tytuły prasowe albo portale podają na przestrzeni kilku miesięcy zupełnie sprzeczne
informacje. Temperatura rośnie, to znów spada. W dodatku globalnie, więc z naszej
perspektywy obiektywnie niestwierdzalnie.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010012610112649.mp3

Uzdrawiani tańcem
22.01.2010 22:00
W Polsce nastała moda na taniec. Telewizyjne show, publiczne konkursy, oblegane szkoły
tańca. Po co się tam przychodzi? Z pewnością po rozrywkę, lepszą kondycję, przygotowanie do
tanecznych imprez. Ale coraz popularniejsza staje się także terapia tańcem. Czemu służy?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010012511454735.mp3

Co znaczy, że go nie ma?
Być może niektórzy z Was wychowywali się w rodzinach, w których kogoś zabrakło. Może
odeszła mama? A może zniknął tata? A może wcale nie usunęli się z Waszego życia, tylko byli
z doskoku? Ważne jest to, w jaki sposób dowiadujemy się o tym i z jaką wizją tego
brakującego rośniemy.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010012211175836.mp3

Niewiedza jest słodka dla duszy?
20.01.2010 22:00
To kurdyjskie powiedzenie może nie każdemu pasować. Ciekawe, jak zinterpretuje je nasz
gość, psycholog, dr Wojciech Kulesza. Jak pisze w swoim artykule w styczniowych
„Charakterach” To, co sobie uświadamiamy, wcale nie musi być rzeczywistością. Może po
prostu zależeć od tego, co aktualnie robimy i o czym myślimy. Człowiek świadomy może
działać gorzej niż przed uświadomieniem, popełniać błędy, z których zdaje sobie sprawę i...
wcale niekoniecznie być szczęśliwy. Co Wy na to? Słodka niewiedza?
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http://www.polskieradio.pl/_files/20070525175705/2010012101025367.mp3

Murzynek B. już tu nie mieszka
O Afryce najczęściej mówi się w kontekście biedy, głodu, problemów społecznych i zacofania.
Ale czy to cała prawda o Afryce? Fundacja Afryka Inaczej postanowiła zadbać o prawdziwy
obraz Afryki w oczach Polaków. Powstał poradnik jak mówić o Afryce polskim dzieciom.
Postanowiłem dowiedzieć się u źródła, jaki obraz chcą zmienić działacze Afryki Inaczej, jaki
obraz jest prawdziwy według tych, którzy znają ten wielki i zróżnicowany kontynent i dlaczego
Afryka powinna nas interesować.
http://www.polskieradio.pl/_files/20070525175705/2010012010054326.mp3

Zdrowie – prawda czy fałsz?
Witamina C chroni przed grypą i przeziębieniem. Świeże warzywa i owoce są zdrowsze niż
przetworzone. Człowiek nie może żyć bez czerwonego mięsa. Alkohol w umiarkowanych
ilościach jest korzystny dla zdrowia. Należy pić jak najwięcej wody. Tradycyjna polska
kuchnia jest tłusta. Nowoczesne kosmetyki opóźniają starzenie się skóry. Gdybyście mieli
odpowiedzieć – prawda czy fałsz – to czy mielibyście wątpliwości?
http://www.polskieradio.pl/_files/20070525175705/2010011911322097.mp3

Przychodzi Koman do Kosiorka
15.01.2010 22:00
Dorota Koman, Przyjaciel Książki, jak zwykle będzie rozmawiać z prowadzącym Zostaw
Wiadomość, Tomkiem Kosiorkiem o niedawno przeczytanych książkach, które chcą polecić
Słuchaczom.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010011602070496.mp3

Prosto w oczy
Czy jeżeli położymy się spać z makijażem, to zaszkodzi naszym oczom? A laserowa redukcja
wady wzroku - czy na pewno jest bezpieczna? Jak to się dzieje, że niektórzy mają różne kolory
tęczówki? Czy można ćwiczyć wzrok?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010011511104805.mp3

Czas na wdzięczność
13.01.2010 22:00
"Charaktery" w "Zostaw Wiadomość"! Zainspirowani artykułem ze styczniowego numeru
miesięcznika, zaprosiliśmy do studia jego autorki - Dorotę Krzemionkę i Magdę Brzezińską.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010011410214676.mp3

Z wtorku na środę, czyli tu i teraz: okazywanie uczuć
Rozmowa z Marią Monetą-Malewską psychoterapeutką, buddystką, lekarzem o okazywaniu
uczuć
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010011311243719.mp3
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Antypodręcznik filozofii
"Możecie przez większą część życia unikać filozofii, ponieważ można bez niej żyć. Tak jak
można żyć bez przyjaźni, bez miłości, bez sztuki, bez muzyki. To możliwe, ale smutne. (...)"
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010011209571378.mp3

Młode talenty
08.01.2010 22:00
Młode talenty to ogólnopolski konkurs z 20-letnią historią promujący ludzi wybitnych.
Wyłania osoby spędzające wolny czas bardzo aktywnie, które rozwijają swoje umiejętności, są
oddane swojej pasji i są nieprzeciętne. Ale czy zawsze są skazane na sukces i uznanie? Jaka
jest w Polsce ta pomoc w dalszym rozwoju odkrytym już talentom? Czy są u nas szanse na
rozwój? Zapytam o to socjologa Tomasza Łysakowskiego i Tymoteusza Paprockiego –
studenta
i współtwórcę konkursu.
http://www.polskieradio.pl/_files/20070525175705/2010010902311423.mp3

Rodzinny węzeł gordyjski
Na fotografii – razem. Na wakacje – razem. Razem na zakupy, do kina i przy wybieraniu
partnera życiowego. Z rodziną jest dobrze, bo wygodnie i bezpiecznie, ale są sytuacje, kiedy
tego "lukru" jest za dużo! Wpływ rodziców na nas jest niebagatelny, ale co zrobić, kiedy chcą
sterować naszym życiem? Jak powiedzieć im, że mamy własny pomysł na życie?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010010811264189.mp3

Ten to ma OSOBOWOŚĆ!
06.01.2010 22:00
Kim jest człowiek, który MA OSOBOWOŚĆ? Czy to znany polityk? Niebiańskiej urody
aktorka? Zdolny muzyk? Co to znaczy mieć osobowość? Czy można ją kształtować? A co
w sytuacji, kiedy jest ona zaburzona?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010010710244909.mp3

O jeden kęs za dużo...
Jedzenie, dla osób z zaburzeniami odżywiania, może być koszmarem, który nigdy się nie
kończy. Powszednieje i jak niektórzy twierdzą "da się z tym żyć". Pytanie tylko po co, skoro
można przestać się męczyć.
Jak?
Na to pytanie odpowie
psychiatra,
dr Sławomir Murawiec.
http://www.polskieradio.pl/_files/20070525175705/2010010612382827.mp3

Geny jak puzzle
Masz identyczny kształt uszu jak dziadek Antek? Twoje dłonie przypominają ręce prababci
Zosi. Czy ciemnookim rodzicom może urodzić się niebieskooki synek lub córka? Czy jeśli
Twoi rodzice są uzdolnieni artystycznie, odziedziczysz po nich ten talent?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2010010509480529.mp3
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Polskie tęgie głowy
30.12.2009 22:00
Tyle razy się udało! I tyle razy zarobił na tym ktoś inny! Polscy inżynierowie, wynalazcy
i menedżerowie popychali światową technikę do przodu. Jednak wielokrotnie działo się to pod
obcą banderą. Warto przypomnieć te postacie i upomnieć się o ich polskie pochodzenie.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009123110125065.mp3

Z wtorku na środę, czyli tu i teraz: podsumowanie 2009 roku
Co się udało? Z czym kończycie rok 2009? Jakie zostaną w Was wspomnienia? Co to oznacza
dla Waszego życia w nowym roku? Czy poradziliście sobie z porażkami? Czy sukcesy zostały
odpowiednio uczczone? Robimy remanent ostatnich dwunastu miesięcy w naszym życiu?
Maria Moneta-Malewska, psychoterapeutka i buddystka, Słuchacze i ja.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009123009551989.mp3

"Noc ma swoją moc" zaprasza Tomasz Kosiorek
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009122911025203.mp3

Za słowiańskim stołem
23.12.2009 22:00
Zapraszam na wyprawę wiele wieków wstecz! Co jadali nasi słowiańscy przodkowie w
wiekach średnich? Jak doprawiali i przyrządzali swoje potrawy? Jaka etykieta ich
obowiązywała? Wybierzemy się w dolinę rzeki Chodelki na Lubelszczyźnie i poszukamy
śladów słowiańskiego biesiadowania.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009122811043110.mp3

Trudny prezent
Rodzinny przeszczep wątroby albo nerki to dzisiaj coraz częstsza rzecz. Oprócz analiz
lekarskich, szeregu testów i badań, zawsze trzeba podjąć decyzję, czy będzie się tym, kto
podzieli się własnym ciałem.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009122312171700.mp3

Wiara: po wiejsku, czyli tradycyjnie?
Zapraszam na spotkanie z antropolożką i etnografką, Ewą Chomicką z Państwowego Muzeum
Etnograficznego w Warszawie. Porozmawiamy o tradycyjnej religijności ludowej. Jaką rolę
miała ona w życiu codziennym dawnej wsi? Co jej podporządkowywano i jak dostosowywano
ją do własnych potrzeb? Na czym polegała jej specyfika.
http://www.polskieradio.pl/_files/20070525175705/2009122210374893.mp3

Przychodzi Koman do Kosiorka
18.12.2009 22:00
Mikołajkowe prezenty już dawno wręczone, a może i przeczytane. Teraz pora na pozycje pod
choinkę. Postaramy się podpowiedzieć, czym można sprawić przyjemność różnym osobom.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009121912270038.mp3
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Wybierz miśka
Gdy pomagamy, myślimy zazwyczaj o ludziach. A co ze zwierzętami? Im pomagają min.
fundacje. Właśnie o działalności takich fundacji porozmawiamy. I o tym dlaczego powinniśmy
je wspierać, dostrzegać i pomagać. Poznamy ludzi, którzy widzą i słyszą to, czego inni nie chcą
zauważać; zwierzęta kalekie, chore, zmaltretowane… lub tylko… głodne, zmarznięte,
wystraszone. Jak pomóc takim organizacjom? Np. Kupując kalendarz „Wybierz Miśka”. Czego
najbardziej im brakuje? Na co wydają pieniądze? Pamiętajcie-bez nich nie byłoby ogromnej
rzeszy szczęśliwych psów i kotów, które znajdują domy i kochających opiekunów.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009121809595469.mp3

Prorocy własnej przyszłości
16.12.2009 22:00
„Charaktery” w „Zostaw Wiadomość”! Zainspirowani artykułem z grudniowego numeru
miesięcznika, zaprosiliśmy do studia jego autora - dr Wiesława Baryłę, psychologa
z Uniwersytetu Gdańskiego. Jak pisze nasz gość „Trudno żyć wyłącznie teraźniejszością.
Cieszymy się oczekując, że przydarzy się nam coś miłego i próbujemy zabezpieczyć się przed
ewentualnym niebezpieczeństwem. Ale czy w ogóle można trafnie odgadnąć przyszłość?
Przeczy temu długa lista chybionych proroctw analityków i filozofów… Może lepiej więc
budować swoje życie na prognozach, a nie na marzeniach? Przyszłości nie da się odgadnąć –
mówią psychologowie – ale można ją zaplanować. Tylko czym się kierować, tworząc ów
strategiczny plan?”
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009121806015964.mp3

Z wtorku na środę czyli tu i teraz: przyjemności
Lubicie przyjemności? Nie mam wątpliwości, że tak. Ale co wtedy, kiedy czujemy, że pociąg
do przyjemności zaczyna przesłaniać resztę życia? Jak żyć z kimś, kto stawia wyłącznie na
przyjemność w życiu? Czy da się żyć w ten sposób? Nad przyjemnościami będę się
zastanawiał z Marią Monetą-Malewską, psychoterapeutką, buddystką, lekarzem.
http://www.polskieradio.pl/_files/20070525175705/2009121611122209.mp3

Pontonem przez pornografię
Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton od lat dystrybuuje wiedzę wśród młodych ludzi.
Kiedyś źródłem wiedzy na temat życia seksualnego były książki, koledzy, rodzice i szkoła.
Dzisiaj jest nim głównie Internet. A w Internecie kontakt z seksualnością oznacza przede
wszystkim obcowanie z pornografią. Nie rozpoczynamy antypornograficznej krucjaty, ale
chcemy porozmawiać o tym, jaki wpływ na życie seksualne młodych i dojrzałych Polaków
może mieć kontakt z porno. Jak przekłada się na satysfakcję z życia seksualnego, co mówi o
relacjach międzyludzkich, w jaki sposób wpływa na odbiór własnego ciała i samego siebie.
http://www.polskieradio.pl/_files/20070525175705/2009121511235829.mp3

Staropolszczyzna od kuchni, czyli skąd te aromaty
11.12.2009 22:00
Zaprosiliśmy do studia znanego Słuchaczom Zostaw Wiadomość historyka, dr hab. Michała
Kopczyńskiego do rozmowy o naszych dawniejszych sposobach odżywiania i ich przełożeniu
na nasze funkcjonowanie. Odwiedzi nas również prof. Wojciech Tygielski, znawca stosunków
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polsko-włoskich, z którym porozmawiamy o tym, ile kuchni włoskiej pod polską strzechą.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009121202104164.mp3

Charaktery w Zostaw Wiadomość: oddziaływanie reklamy
Kup pan tampon! Po piwo i pistolet sięgają panowie, zaś likiery i szampony kupują głównie
kobiety. Płeć mają nie tylko klienci, ale również towary na sklepowych półkach. Czy można
sprawić, by kobieta kupiła „męską” rzecz? Specjaliści od marketingu sprzedaży niczym
chirurdzy przeprowadzają operacje zmiany płci produktów. Próbują sprawić, by kobiety
sięgnęły po broń, a mężczyźni po... tampony.
http://www.polskieradio.pl/_files/20070525175705/2009121109154575.mp3

Los i pamięć
09.12.2009 22:00
Polskie Radio Euro patronuje konkursowi organizowanemu przez Fundację Ośrodka Karta pod
tytułem "Piętno II wojny – los i pamięć". Konkurs jest adresowany do młodzieży szkół
ponadpodstawowych, a na wysłanie pracy jest czas do 1 marca.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009121011594334.mp3

Jeść i żyć zdrowo
Zaprosiliśmy do studia dietetyka, dr Michała Mularczyka. Porozmawiamy o sposobach na
zdrowe odżywianie i błędach, które nie pozwalają żyć i zachowywać się tak, jak mamy na to
ochotę. Czy dieta bez wyrzeczeń może być skuteczna? Czy dieta w ogóle jest dla ludzi, czy
tylko ludzie dla diety?
http://www.polskieradio.pl/_files/20070525175705/2009120912030918.mp3

Kamienie pamięci II
W październiku przedstawiałem na antenie Zostaw Wiadomość pierwszą część młodzieżowej
wymiany polsko-izraelskiej pod hasłem "Kamienie pamięci". W październiku Polskę
odwiedziła grupa z miasta Riszon le-Cijon. W ostatnim tygodniu listopada młodzi Polacy z
Murowanej Gośliny pod Poznaniem polecieli do Izraela.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009120806075771.mp3

Przychodzi Koman do Kosiorka
04.12.2009 22:00
Chociaż przed Mikołajkami można by powiedzieć, że spotyka się dwóch Mikołajów. Zarówno
Dorota Koman, Przyjaciel Książki, jak i Tomasz Kosiorek, prowadzący Zostaw Wiadomość,
mają dla Was wielkie worki z książkowymi prezentami.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009120502314805.mp3

O czym ludzie nie przestają myśleć
02.12.2009 22:00
O czym ciągle myślą mężczyźni? A o czym kobiety? O czym wciąż myślą motocyklowcy,
a o czym kobiety w czerwonych golfach? O czym myślą nastolatki, a o czym wielbiciele
papużek falistych? I jak wpływa na ich życie to, że nie przestają o czymś myśleć?
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http://www.polskieradio.pl/_files/20070525175705/2009120310182237.mp3

Z wtorku na środę, czyli tu i teraz: współodczuwanie
W światowym dniu AIDS zapraszamy do wysłuchania rozmowy o współodczuwaniu! Czym
różni się od litości, czego wymaga od nas i jak zmienia świat, będę się zastanawiał z Marią
Monetą-Malewską, psychoterapeutką, buddystką.
http://www.polskieradio.pl/_files/20070525175705/2009120211152824.mp3

Człowiek bez barier
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji wręczyło już po raz 7 nagrody w konkursie Człowiek bez
barier. W tym roku głównym laureatem został 27 letni niewidomy rolnik, Piotr Kalinowski.
Wyróżnienie w konkursie otrzymała też Małgorzata Tokarska, założycielka pierwszego w
Polsce licencjonowanego, internetowego biura podróży dla niepełnosprawnych. Z tymi ludźmi
bez barier porozmawiamy o życiu, podróżach, przyjaznych miastach i życzliwych ludziach.
http://www.polskieradio.pl/_files/20070525175705/2009120109021321.mp3

Nobel za buspasy i pastwisko
27.11.2009 22:00
8 grudnia w Sztokholmie kobieta po raz pierwszy odbierze Nagrodę Nobla z ekonomii. Elinor
Ostrom, bo to o niej mowa, bada od wielu lat różne społeczności zarządzające skutecznie
wspólnymi zasobami. Co stwierdziła i czy jej doświadczenia z kilkudziesięciu krajów na
świecie da się zastosować na polskim gruncie, ustalimy z moimi gośćmi – Jagodą
Gandziarowska
i Joanną Średnicką, socjolożkami, doktorantkami w Akademii Leona Koźmińskiego,
współzałożycielkami Pracowni Gier Szkoleniowych
http://www.polskieradio.pl/_files/20070525175705/2009112802054280.mp3

Polska bieda – czyj to problem?
Zapraszam do wysłuchania rozmowy z prof. Stanisławą Golinowską, badaczką polskiej biedy.
Czym jest bieda w praktyce? Tylko niedostatkiem finansowym? A może kryją się za tym
pojęciem znacznie groźniejsze zjawiska, jak wykluczenie społeczne?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009112711400217.mp3

Przebiegum życiae w Irlandii
Audycja z Piotrem Czerwińskim, emigrantem. Jego druga książka, „Przebiegum życiae”
opisuje sytuację polskich pracowników w Dublinie, którzy niejednokrotnie odłożywszy swój
dyplom do szuflady, zajęli się pracą śmieciarza. Barwna opowieść o zmaganiach dwóch
żywiołów – polskiego i irlandzkiego i bolesne rozliczenie z Bulandą, czyli krajem nad Wisłą.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080509150336/2009112708560194.mp3

Niewesołe losy czarnej owcy
25.11.2009 21:00
Prawie każda rodzina mogłaby wskazać kogoś, kto ma funkcję czarnej owczy. Nawet jeśli nie
stale, to od czasu do czasu. Czarna owca z pewnością nie ma łatwego życia, ale coś w tej
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rodzinie załatwia. I trudno byłoby z niej zrezygnować. Nawet kiedy jej nie ma, może być
przywoływana i jest na kogo zwalić winę, albo ponarzekać.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009112601143107.mp3

Życie na kocią łapę
Nazywają je różnie - na kocią łapę, na kartę rowerową, na słowo honoru. To ostatnie określenie
brzmi i tak najszlachetniej. A co tak naprawdę oznacza życie bez ślubu? Z czego wynika?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009112410555291.mp3

Co Ty wiesz o spaniu?
20.11.2009 22:00
Który naród śpi najkrócej na świecie? A który najdłużej? Czy budzik zgrany z falami
mózgowymi naprawdę działa? Jak bada się jakość snu? Jak długo można nie spać? Zapraszam
na spotkanie z dr. Michałem Skalskim, specjalistą leczenia zaburzeń snu.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009112112583771.mp3

CV i rozmowa kwalifikacyjna
Stresuje Cię sama myśl o napisaniu CV? Wydaje Ci się zbyt blade? Masz ochotę podkolorować
je troszkę? Czy warto to zrobić? Jak będzie potem wyglądała Twoja rozmowa kwalifikacyjna?
Zaprosiłem do rozmowy o dobrej praktyce Jerzego Guta, psychologa, trenera z Grupy
Szkoleniowej Kontrakt-OSH.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009112010255281.mp3

W szeroki świat z domu dziecka. Ale jak?
18.11.2009 22:00
Z jaką wizją świata wychodzi się z domu dziecka? Z jakimi praktycznymi umiejętnościami?
Czy wiadomo, jak się mieszka w bloku, samodzielnie, jeśli spędziło się 18 lat w domu dla
kilkudziesięciu podobnych do ciebie? A może trzeba znaleźć inne wyjście? Może stopniowo
wchodzić w dorosły świat? Postanowiliśmy dowiedzieć się, jaki pomysł na to mają w Domu
Dziecka nr 2 w Gliwicach.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009111911100938.mp3

Z wtorku na środę, czyli tu i teraz: podziw
Z Marią Monetą-Malewską, psychoterapeutką, będę rozmawiał o podziwie. Ile znaczy w
naszym życiu? Co trzeba w sobie mieć, a czego się wyzbyć, żeby podziwiać innych ludzi? A co
z podziwem źle ukierunkowanym?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009111811080982.mp3

Świąteczna Zbiórka Żywności
Kolejna odsłona wspaniałej akcji pod patronatem Polskiego Radia! Rusza Świąteczna Zbiórka
Żywności. Jak będzie wyglądać? Jak można się do niej przyłączyć? Jak pomóc? I dla kogo ta
zbiórka. O to wszystko wypytam organizatorów.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009111710520675.mp3
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Przychodzi Koman do Kosiorka
13.11.2009 22:00
Dorota Koman, Przyjaciel Książki, jak zwykle rozmawia z Tomkiem Kosiorkiem o niedawno
przeczytanych książkach, które warto polecić Słuchaczom.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009111403010780.mp3

Twoje powieki robią się ciężkie...
Wyobrażenia na temat hipnozy mamy głównie z filmów i książek. Tam hipnoza najczęściej
służy niecnym celom – trzeba coś z kogoś wyciągnąć, do czegoś przekonać, zazwyczaj wbrew
jego woli. A tymczasem hipnoza to znana od dawna w terapii metoda pomocy. Czemu może
służyć? Jak przebiega? Kto jest na niepodatny?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009111402474255.mp3

Harcerstwo jako wychowanie do patriotyzmu
11.11.2009 22:00
Harcerstwo jako organizacja, którą tworzono z myślą o odzyskaniu niepodległości, szare
szeregi w II wojnie światowej, wspomagające odzyskanie niepodległości, naciski tajnych służb
na harcerstwo w PRL i próby wykorzystania organizacji do zniewolenia umysłów. To wszystko
przetykane dźwiękami, w których pokazujemy dzisiejszą rzeczywistość harcerską i harcerskie
wychowanie do patriotyzmu.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009111301371653.mp3

Nie chcę o tym rozmawiać
Jak poradzić sobie z męskim tłumieniem uczuć? Dlaczego mężczyźni nie chcą rozmawiać o tak
wielu sprawach? Kto odpowiada za obecny model męskości?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009111102214894.mp3

Czy można nauczyć się psychologii z książek?
W "Zostaw Wiadomość" zaglądamy do listopadowych "Charakterów" i razem z ich redaktorem
naukowym, dr Dorotą Krzemionką, zastanowimy się, czy wiedza psychologiczna zawarta
w książkach daje wyobrażenie, czym psychologia jest w praktyce.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009111011140872.mp3

Dźwiękowa przejażdżka... skarpetą!
06.11.2009 22:00
Gdyby pierwsza Warszawa M-20, która zjechała z taśmy FSO na Żeraniu nadal żyła, dzisiaj
mogłaby obchodzić swoje 58. urodziny. Ale mało kto ma dzisiaj Warszawę, niewielu nią
jeździło. Za to syrena, to już co innego.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009110702001118.mp3

Boję się być mamą...
04.11.2009 22:00
To tytułowe zdanie niezmiernie często pojawia się w smsach od naszych Słuchaczek. Warto
porozmawiać o obawach, które łączą się z wizją posiadania dzieci. Czego dotyczą? Trudności
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związanych z ciążą? Porodu? Wychowania małego dziecka? A może braku gotowości albo
ochoty do zostania mamą? Czego boją się potencjalne mamy?
http://www.polskieradio.pl/_files/20070525175705/2009110511063637.mp3

Z wtorku na środę, czyli tu i teraz: smutek
Nieźle pasuje do początku listopada. Nastroje nam siadają, brakuje słońca. Ale smutek
towarzyszy nam nie tylko jesienią. Niektórzy potrafią uciekać przed nim latami. A inni się
w nim pławią i wiele nim tłumaczą. Jaki jest Twój stosunek to tej emocji? Co Ty robisz ze
swoim smutkiem? Jak rozpoznać jego zdrowe granice? I jak go przeżywać, żeby nie tracić
niczego z życia?
http://www.polskieradio.pl/_files/20070525175705/2009110411471969.mp3

Motylki w sieci
Zaburzenia odżywiania przestały być pojedynczymi przypadkami zachorowań. Zdarzają się
coraz częściej, a co więcej, odnajdują się w nowych formach kontaktu. Motylki - bo tak
nazywają siebie często chorujące na anoreksję - zwołują się w Internecie, wymieniają sposoby
na jeszcze skuteczniejsze głodzenie, podtrzymują na duchu, kiedy jedna z nich słabnie w
amoku odchudzania. Czy w ich przypadku te sieciowe kontakty mogą być zabójcze?
http://www.polskieradio.pl/_files/20070525175705/2009110312183819.mp3

Przychodzi Koman do Kosiorka
Nastrój już prawie listopadowy. Wielu z nas biegnie myślami do tych, których już z nami nie
ma. Wyjeżdżamy odwiedzać groby bliskich. A my w książkowym wydaniu Zostaw Wiadomość
opowiemy o książkach, które wiążą się z pamięcią.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009103102094494.mp3

Fobia szkolna
Diagnozuje się ją u 1-5 % uczniów. Częściej u chłopców. Potrafi zatruć życie. Ale ustępuje,
kiedy ryzyko przymusu wyjścia do szkoły znika. Skąd się bierze? Jak może przebiegać? Co
z nią zrobić?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009103010493182.mp3

Wszystko mnie nudzi!
Co zrobić z człowiekiem, który na każdą propozycję spędzenia wolnego czasu reaguje
zniecierpliwieniem i ziewa? Czy wszystko w porządku z ludźmi, którzy potrafią spędzić całe
wakacje na wersalce ze słuchawkami na uszach? Może to ci, którzy wszędzie już byli i
wszystko widzieli? Nie zawsze? Porozmawiamy o znudzonych! Skąd się wzięli?
http://www.polskieradio.pl/_files/20070525175705/2009102910273047.mp3

Na własne nogi
Wracamy do tematu Dorosłych Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych, czyli DDD! Dzisiaj zajmiemy
się przekazywaniem życia następnym pokoleniom i lękom związanym z posiadaniem
potomstwa? Czy sobie poradzę? – jest pytaniem, które zadają sobie pewnie w większości
przyszli rodzice. A jakie specyficzne wątpliwości mają ci, którzy w domu rodzinnym nie
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przećwiczyli bliskości i radości wychowywania drugiego człowieka?
http://www.polskieradio.pl/_files/20070525175705/2009102812231144.mp3

Tajne łamane przez poufne
Każdy ma jakąś tajemnicę. Ale zdarza się, że tajemnice ciążą. Albo ciążą wiadomości, z
którymi nie wiadomo co zrobić, więc robi się z nich tajemnicę. Jak żyć z tajemnicami? Jak żyć
z człowiekiem, który pielęgnuje swoje tajemnice? No i co wtedy, kiedy odkrywamy cudze
tajemnice?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009102710491416.mp3

Komplementy? Nic prostszego!
Dziś wieczorem postaramy się przybliżyć sztukę prawienia komplementów. Ale nie będzie to
kurs oratorski, a raczej wprowadzenie do pozytywnej komunikacji. Od czego zacząć? Co
mówić, jak i kiedy? Jak przyjmować komplementy? O to zapytam Mirę Czarnawską, doktora
filozofii, psycholożkę, terapeutkę. Na co dzień nasz gość mieszka w Londynie, ale od czego
jest magia radia...
http://www.polskieradio.pl/_files/20070525175705/2009102401171563.mp3

Studio Otwarte Zostaw Wiadomość: zdrowie psychiczne Polaków
Wspólnie z miesięcznikiem "Charaktery" przygotowaliśmy publiczną debatę w Instytucie
Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. O zdrowiu psychicznym Polaków
Tomasz Kosiorek rozmawiał z psychoterapeutami i psychiatrami: prof. Jackiem Bombą, prof.
Bogdanem de Barbaro, dr. Andrzejem Cechnickim a także ze studentami UJ.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009102210503816.mp3

Z wtorku na środę, czyli tu i teraz: cierpienie
Cierpienie, czyli negatywny stan psychiczny, nie jest przez nas pożądany. Znacie kogoś, kto
lubi cierpieć? Nie? A może jednak? Nie kojarzycie żadnego cierpiętnika? Co nieco o nich
dzisiaj powiemy.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009102110580362.mp3

Pensjonat Piotra
Zapraszam do rozmowy z Piotrem Pazińskim, rocznik 1973, filozofem, redaktorem naczelnym
miesięcznika „Midrasz”.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009102011074238.mp3

Przychodzi Koman do Kosiorka
Jeżeli jeszcze nigdy nie słyszałeś tej audycji, koniecznie włącz radio! Nasz czytelniczy duet
recenzuje wybrane przez siebie wartościowe książki, podpowiada do czego zajrzeć tej jesieni
i rozdaje całe mnóstwo książek, które być może trafią właśnie do Ciebie!
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009101702594713.mp3

Niezwyczajna szkoła
Szkoła w Łajskach jest niezwykła. Dlaczego? O tym opowiemy w dzisiejszej audycji z
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dyrekcją i rodzicami uczniów łajskiej szkoły.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009101511101505.mp3

Nieśmiałość od środka
Nieśmiałość oplątuje całe życie. Wkrada się w codzienność i nie pozwala swobodnie
funkcjonować. Trudno określić, kiedy się to zaczęło i skąd się wzięło. W trakcie dzisiejszej
audycji posłuchamy tych, którzy nieśmiałość znają od środka. Naszym gościem w studiu
będzie psychoterapeutka Małgorzata Liszek-Kozłowska.
http://www.polskieradio.pl/_files/20070525175705/2009101411510479.mp3

Basia. Historia trudnego wyboru.
W czwartym miesiącu ciąży u Basi zdiagnozowano ziarnicę złośliwą w węzłach chłonnych.
Lekarz prowadzący chciał ją leczyć, ale bez dziecka. Dla Michała i Basi nie było "ale".
Mateusz urodził się zdrowy, a w czwartek 28 czerwca skończył dwa lata. Basia umarła
następnego dnia rano, oddając za niego swoje życie.
http://www.polskieradio.pl/_files/20070525175705/2009101311351009.mp3

Kamienie pamięci
Spotkali się w Murowanej Goślinie – młodzież polska i izraelska. A potem ruszyli przez
Polskę, śladami wspólnej pamięci. Towarzyszyłem tej wymianie z mikrofonem przez ostatni
tydzień. Sprawdzałem, jak odnajdowali się w swoim towarzystwie, jak reagowali na siebie
nawzajem. Czy znaleźli więcej różnic, czy spraw, które ich łączą?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009101012570570.mp3

Chorzy psychicznie – co my na to?
Co roku tysiące Polaków korzysta z pomocy psychiatrycznej. Dla jednych to przede wszystkim
ulga i ścieżka powrotu do zdrowia; dla innych – początek stygmatyzacji. Czego oczekują
ludzie borykający się z zaburzeniami psychicznymi od swego otoczenia? Jak pomóc tym,
którym być może trudno pomóc? Co zrobić z własnymi obawami i niewiedzą?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009100901183552.mp3

Kobieta jedzie sobie
A gdyby tak zostawić wszystko na kilka miesięcy i ruszyć w daleka podróż? Nie słuchać
znajomych, nie przejmować się głosami w głowie, które każą zostać i zająć się swoją
codziennością...
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009100810075438.mp3

Z wtorku na środę, czyli tu i teraz: strach
Kiedy ogarnia Cię strach, może nie jesteś na niego skazany? Zastanawiałeś się kiedyś, skąd się
on bierze? I co można z nim zrobić? Strachem i lękiem zajmiemy się dzisiaj w rozmowie
z Marią Monetą-Malewską, psychoterapeutką.
http://www.polskieradio.pl/_files/20070525175705/2009100710512408.mp3
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Zwierzę nie jest rzeczą!
Czym są fermy przemysłowe? Jaka jest sytuacja koni w Polsce? Jak wyglądają współczesne
fermy? Czy małe gospodarstwo to dobrodziejstwo dla zwierząt hodowlanych?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009100601501938.mp3

Przychodzi Koman do Kosiorka
Dorota Koman, Przyjaciel Książki i Tomasz Kosiorek, prowadzący "Zostaw Wiadomość"
polecają i rozdają same dobre tytuły.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009100301530711.mp3

Studia: przed i po
Dla jednych trwają pięć lat. Dla medyków sześć. Licencjaci ograniczą się do trzech. Artyści
studiują często cztery lata. Czym są studia? Z jakimi uczuciami się je rozpoczyna, a z czym
kończy? Zapytaliśmy studentów – tych rozpoczynających i tych na finiszu.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009100212342608.mp3

Padaczka – nic strasznego?
30.09.2009 22:00
Dzień chorych na epilepsję, czyli padaczkę, przypada 14 lutego. Ale nie ma szans przebić się
przy święcie zakochanych. A padaczka to ważny problem. Warto wiedzieć o niej jak najwięcej,
żeby móc odpowiednio reagować na sytuacje, które mogą nas zastać w każdym momencie.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009100102044399.mp3

Co z tymi studentami?
Rok akademicki za pasem. W czwartek zastępy pierwszorocznych zaśpiewają "Gaudeamus...".
Ale czy aby na pewno? Czy studiowanie to dzisiaj ciągle coś wyjątkowego? Czy uczelnia to
miejsce spotkania ludzi rządnych wiedzy? Ciekawych świata? Jak młodych ludzi trafiających
na studia odbierają wykładowcy?
http://www.polskieradio.pl/_files/20070525175705/2009093010234826.mp3

Popraw swoją skuteczność!
02.09.2009 22:00
Rok szkolny rozpoczęty, wielu ludzi wróciło już z urlopów. Studenci zaczynają myśleć
o powrocie, a my namawiamy Was do większej skuteczności w życiu! Na co tracimy najwięcej
czasu? Kiedy ucieka z nas energia? Kto rzuca nam pod nogi kłody i dlaczego tak często robimy
to my sami?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009092901452087.mp3

Kto kogo pokona?
Władza w związku. Brzmi niepokojąco? To może być niepokojące zagadnienie, ale od nas
zależy, jak sytuacja się potoczy. O możliwe scenariusze zapytam Michała Czernuszczyka,
psychoterapeutę.
http://www.polskieradio.pl/_files/20070525175705/2009092909475700.mp3
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Podaj cegłę
W dobie przyspieszenia inwestycji budowlanych (przynajmniej w odniesieniu do lat 80-tych
przyspieszyliśmy ogromnie) wielu z nas potrafiłoby godzinami opowiadać historie związane
z panem Wiesiem, który wykańczał mieszkanie, albo panem Waldkiem, który zniknął po
tygodniu od rozpoczęciu remontu...
http://www.polskieradio.pl/_files/20070525175705/2009092603010482.mp3

Poznaj pana po... języku
Polacy mówią źle. Albo nie mówią. Nie tylko nie dbają o czystość artykulacji, ale także
zachwaszczają swój słownik terminami na dziko przyswojonymi z innych języków, przeklinają
i poddają się językowym manierom...
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009092510250604.mp3

Z Gortatem po Łodzi i świecie prawdziwych Polaków
23.09.2009 22:00
Zapraszam na spotkanie z pisarzem, Grzegorzem Gortatem. Porozmawiamy o dwóch
najnowszych książkach łodzianina z urodzenia, anglisty, tłumacza.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009092410372787.mp3

Z wtorku na środę, czyli tu i teraz: złość
To energetyczna reakcja emocjonalna. Złość jest ważnym sygnałem. Złością reagujemy na
niepowodzenie, konflikt czy tragedię. Jednak w procesie wychowawczym nie wspiera się jej
przeżywania.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009092310583983.mp3

My som Stond...
Zostaw Wiadomość o Górnikach. O Ich pracy, rodzinie i domu. To będą dwie godziny
o ludziach rzetelnych, uczciwych, solidarnych i twardych. I o niebezpieczeństwie, wielkim
niebezpieczeństwie, które grozi Im każdego dnia.
http://www.polskieradio.pl/_files/20070525175705/2009092211371120.mp3

Przychodzi Koman do Kosiorka
18.09.2009 22:00
Jeżeli jeszcze nigdy nie słyszałeś tej audycji, koniecznie włącz radio! Nasz czytelniczy duet
recenzuje wybrane przez siebie wartościowe książki, podpowiada do czego zajrzeć tej jesieni
i rozdaje całe mnóstwo książek, które być może trafią właśnie do Ciebie!
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009091911551560.mp3

Erudyta dinozaur?
16.09.2009 22:00
Czy możliwe jest dzisiaj bycie erudytą? W epoce globalnej wioski, społeczeństw
informacyjnych, w momencie kiedy tak łatwo dotrzeć do informacji, czy ma to jakiś sens?
O erudycji porozmawiamy z profesorem Zbigniewem Mikołejką, filozofem.
http://www.polskieradio.pl/_files/20070525175705/2009091710352882.mp3
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Stary na zapiecku
Są społeczności, w których starszyzna decyduje o życiu całej grupy. Są rodziny, także w
Polsce, w których nestorka lub nestorka rodu wydaje wyroki i reszta musi się podporządkować.
Ale nie można powiedzieć, żeby był to trend dotyczący całej naszej cywilizacji. Odmładzają
się zarządy firm, opiniotwórcze środowiska są coraz młodsze. Do rozmowy o starości i
stosunku do niej zaprosiłem Ewę Chomicką, antropolożkę. W Japonii już za kilka dni będą
świętować keiro-no hi czyli Dzień Szacunku dla Starszych. Czy u nas także będzie potrzebny?
http://www.polskieradio.pl/_files/20070525175705/2009091611150282.mp3

Trzecie do pary
Pojawiają się w życiu znikąd. Tak się wydaje. Nagle ktoś zaczyna fascynować, staje się
pociągający. Przykuwa uwagę, zaczyna się za nim tęsknić.
http://www.polskieradio.pl/_files/20070525175705/2009091511210365.mp3

Rozmawiać normalnie
http://www.polskieradio.pl/_files/20070525175705/2009091401323222.mp3

Wychowywać mimo trudności
11.09.2009 22:00
Rozmawiamy o kształtowaniu młodych niepełnosprawnych ludzi. Jak zachować w ich
spojrzeniu na świat optymizm? Jak nauczyć przeć do realizacji marzeń?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009091205262715.mp3

Głosy z przeszłości
09.09.2009 22:00
Ośrodek Karta od wielu lat archiwizuje świadectwa tych, których historia dotykała
bezpośrednio. Zaprosiliśmy do studia Dominika Czapigo z Archiwum Historii Mówionej
Ośrodka Karta.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009091011225477.mp3

Z wtorku na środę, czyli tu i teraz: radość
Co dwa tygodnie we wtorek będziemy w tym roku zajmować się emocjami. Dzisiaj zaczynamy
nasz cykl radością. Co odpowiadać tym, którzy mówią "nie ciesz się tak..." albo "nie śmiej się,
bo będziesz płakać"?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009090910532997.mp3

Dlaczego dobre wiadomości słabo się sprzedają?
No właśnie, dlaczego? Czy faktycznie ludzie tak bardzo lubią krew na pierwszej stronie?
W przeddzień Dnia Dobrej Wiadomości razem z Tomaszem Łysakowskim spróbujemy
sprzedać coś pozytywnego.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009090810585598.mp3
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Przychodzi Koman do Kosiorka
http://www.polskieradio.pl/_files/20070525175705/2009090502394448.mp3

Kto poruszy teren?
Zaprosiłem do studia przedstawicieli Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”. To niezwykle
twórczy ludzie, których interesuje działanie w przestrzeniach, którymi nieczęsto interesują się
bogate instytucje kultury.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009090411140290.mp3

70 lat po Wrześniu
Społeczny odbiór Września zmienił się. Dzisiaj bardziej czci się pamięć Powstania
Warszawskiego niż kampanię wrześniową. Postanowiliśmy zapytać młodych ludzi o to, z czym
kojarzy się im wrzesień 1939, co uznają za symbol II wojny światowej. Czy dyskusja o ocenie
wydarzeń z 1939 roku to domena dyplomatów i historyków, czy także temat dla polskiego
dwudziestolatka?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009090209591700.mp3

Wpław przez seks
Edukacja seksualna leży. Pokazuje to najnowszy raport Grupy Edukatorów Seksualnych
"Ponton". Uczniowie w polskich szkołach albo niczego się nie dowiadują, albo zmagają się
z informacjami, które niewiele mają wspólnego z wiedzą medyczną, psychologiczną
i pedagogiczną...
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009082903094019.mp3

Mowa o rasizmie
http://www.polskieradio.pl/_files/20070525175705/2009082710111639.mp3

W wtorku na środę, czyli tu i teraz: otwartość
W kolejnym spotkaniu z Marią Monetą-Malewską, psychoterapeutka i buddystką zen,
porozmawiamy o otwartości; na drugiego człowieka, na to, co nowe w życiu, o otwartości na
świat. Skąd bierze się ta otwartość?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009082611024553.mp3

In aqua scribis
Ta łacińska sentencja oznacza dosłownie piszesz na wodzie. A to, jak wiemy, nie gwarantuje
sukcesu przedsięwzięcia.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009082512053360.mp3

Przychodzi Koman do Kosiorka
Kiedy nie czytają, coś w nich gaśnie. Ale nieczęsto gaśnie, bo czytają nieprzerwanie.
Sprawdzają, co warto polecić Słuchaczom Polskiego Radia Euro.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009082201015928.mp3
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Pochłonięci sobą
Osoba pochłonięta sobą chce, jak dziecko, nieustannie skupiać na sobie uwagę innych. Osiąga
to w różny sposób; przychodzi spóźniona, ubiera się wyzywająco czy głośno mówi. Czuje się
dotknięta, gdy jej się nie zauważa.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009082012522355.mp3

Cudowne wynalazki
Jak budowano piramidy? Czy meczet zamiast latarni morskiej okazał się złotym interesem dla
władców? Ogrody – tak – ale nie wiszące?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009081801031646.mp3

Na sportowej kozetce
Sportowcom potrzebny jest trener, kibice i... psycholog? Czym zajmuje się psycholog sportu?
Jak na kondycję fizyczną wpływa kondycja psychiczna? Jak motywować, efektywnie uczyć
i relaksować sportowców, by byli bardziej efektywni?
http://www.polskieradio.pl/_files/20070525175705/2009081411172496.mp3

Wewnętrzny krytyk
"Wyglądasz koszmarnie", "Ale jesteś głupi", "Do niczego nie dojdziesz" – to tylko niektóre
ulubione sformułowania wewnętrznego krytyka. Kim on jest?
http://www.polskieradio.pl/_files/20070525175705/2009081310122458.mp3

Szczęśliwa dorosłość po nieszczęśliwym dzieciństwie
Nieszczęśliwa przeszłość nie musi zamknąć drogi do szczęścia. W dojrzałe życie można wejść
jeszcze raz po świadomym rozprawieniu się z traumami z dzieciństwa. Być może pomoże Wam
w tym książka "Poprawka z matury", której autorkę, psychoterapeutkę Ewę Woydyłło,
zaprosiłam do studia.
http://www.polskieradio.pl/_files/20070525175705/2009081210501551.mp3

Zioła na zdrowie
O tym jak je przyrządzać, żeby pomogły a nie zaszkodziły wiedziały kiedyś bardzo dobrze
zielarki. W wierzeniach ludowych nie tylko rodzaj ziela, ale także jego ilość i czas
przygotowania były ważne. A to wszystko na szczęście i na zdrowie!
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009080803344691.mp3

Grzechy pamięci
"Wspomnienia Mogą być piękne lecz Jeśli pamięć boli Po prostu wolimy zapomnieć; Gdy
wspomnimy jacy byliśmy Będziemy pamiętać śmiech" Tak śpiewała Barbara Streisand.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009080711532881.mp3

Kiedy rodzice kochają za bardzo
"Chcemy, żebyś miał wszystko, czego myśmy nie mieli", "Nikt nigdy nie będzie Cię kochać
tak mocno jak my".
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http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009080610542222.mp3

Charakter na całe życie
Wiele poradników podpowiadających "jak żyć" zakłada, że wszyscy jesteśmy tacy sami i do
każdego stosuje takie same rady. To jednak z reguły okazuje się uproszczeniem. Czy w XXI
wieku zależy nam na poznaniu siebie?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009080511150260.mp3

Co wymyślili Chińczycy
Chińczycy wytrwale pracowali nad wieloma wynalazkami. Wiele z nich mieli znacznie
wcześniej niż Europejczycy, wiele po prostu dali Europejczykom. Co znajduje się na liście
chińskich wynalazków?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009080411212080.mp3

Przychodzi Koman do Kosiorka
31.07.2009 22:00
Dzisiaj w trakcie książkowego spotkania zabierzemy Was na spacer ścieżkami warszawskich
powstańców. Oczywiście ich śladów poszukamy w książkach. Czasem będą to dwa zdania, jak
w "Tataraku", a czasem monografie, jak świeżutka książka z tekstami Władysława
Bartoszewskiego.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009080203434396.mp3

Dlaczego kupujemy to, co kupujemy?
Wiele naszych zachowań konsumpcyjnych ktoś zaplanował. Kto? W jaki sposób? Jak
stwierdził, że zadziała na nas to, a coś innego będzie nieskuteczne?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009073111060165.mp3

Borderline – życie na krawędzi
29.07.2009 22:00
O osobowości borderline często mówi się w kontekście sensacji. Tym bardziej, że jest to
pewien rodzaj niewątpliwej patologii osobowości, znanej i opisywanej dopiero od
kilkudziesięciu lat.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009073012182984.mp3

Z wtorku na środę, czyli tu i teraz: przyjaźń
Wielu ludzi narzeka na "czasy". Wielu wydaje się, że dzisiaj trudno o dobre stosunki
międzyludzkie, o otwartość, lojalność, bezinteresowność. A to składowe przyjaźni.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009072901061851.mp3

Przychodzi Koman do Kosiorka
Zawsze, kiedy przychodzi Koman do Kosiorka, przynosi ze sobą wartościowe książki. I
zawsze, mają książki dla Słuchaczy. Jeśli szukasz czytelniczej inspiracji, nie chcesz tracić
czasu na marne książki, to doskonale trafiłeś!
http://www.polskieradio.pl/_files/20070525175705/2009072502011289.mp3
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Pomaganie – trudna sprawa
Jak bardzo jesteśmy w stanie pomóc drugiemu człowiekowi? I dlaczego chcemy to robić?
Komu najtrudniej się pomaga, a kto pomoc otrzyma najszybciej?
http://www.polskieradio.pl/_files/20070525175705/2009072412064087.mp3

Dokąd sięgają macki jednorękiego bandyty?
22.07.2009 22:00
Automatów do gry coraz więcej. Zazwyczaj spowija je atmosfera zmagania z losem.
Adrenalina gwarantowana, chociaż nie każdy się na nią złapie. A z drugiej strony jest grupa
ludzi, którzy pójdą w hazardzie na całość.
http://www.polskieradio.pl/_files/20070525175705/2009072311455876.mp3

Nastolatka rozwód z rodzicami
Przychodzi taki czas w życiu każdego młodego człowieka… No nie, to nie prawda. Nie każdy
wyprowadza się z domu, nie każdy separuje się od rodziców, nie każdy jednakowo radzi sobie
z wyzwaniami dorosłości.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009072201263931.mp3

Drogi i bezdroża drogownictwa
Drogowców zazwyczaj zaskakuje zima. A latem stawiają słupki i barierki zazwyczaj tam, gdzie
wiodą wakacyjne szlaki – nad morze, albo w góry. Ale nie należy lekceważyć tej zasłużonej
grupy. W dodatku z tradycjami! Tradycje sięgają starożytnego Rzymu, ale my poszukamy
dzisiaj zasłużonych dla drogownictwa we współczesnym kształcie.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009072112592592.mp3

Masą, mości panowie! Krytyczną!
17.07.2009 22:00
Warszawa, Lublin, Szczecin, Wrocław, Radom, Katowice, Białystok, Bydgoszcz, Sanok,
Legionowo, Otwock, Przemyśl, Częstochowa, Łódź, Stargard, Poznań, Kraków, Brzeg,
Rzeszów, Słupsk, Gliwice, Opole, Racibórz – to miasta, w których ludziom udało się skrzyknąć
i pojechać.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009072012570484.mp3

Polska powiatowa
Czasem bywa nazywana Polską B. Ale nie należy jej wcale kojarzyć ze ścianą wschodnią.
Polska powiatowa bywa podobna pod Skierniewicami, Nowym Tomyślem i Zgorzelcem.
Polska powiatowa jest w ludziach, obyczajowości, zwyczajach urzędniczych, powiatowych
mediach.
http://www.polskieradio.pl/_files/20070525175705/2009071711361405.mp3

Kiedy w młodym małżeństwie się nie klei
15.07.2009 22:00
Są ze sobą od jakiegoś czasu. Decydują się na ślub. Jest wesele, jest wesoło, a potem zaczyna
się coś zmieniać. Jemu już się nie chce, ona się wścieka. Albo on wraca coraz później, a z nią
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już nie da się pogadać tak jak dawniej. O kłopotach młodych małżeństw porozmawiamy
z psychoterapeutką Grażyną Płachcińską.
http://www.polskieradio.pl/_files/20070525175705/2009071611350333.mp3

Z wtorku na środę, czyli tu i teraz: słowa
Bywają zdania, które rezonują w nas przez całe życie. Niekiedy zdarza się, że powiedziane
przez nieznajomego słowa, trafiają w nas i zostają na długo. Czasem bywa i tak, że z pewnymi
stwierdzeniami zmagamy się przez całe życie.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009071510343336.mp3

Historia pisana pieczenią wołową
Czy kiedyś zastanawialiście się, jakie znaczenie ma mięso w historii świata? Zapraszam
mięsożerców i wegetarian! Zapowiada się niezła historyczna jatka!
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009071410483804.mp3

Przychodzi Koman do Kosiorka
10.07.2009 22:00
Będzie dużo dobrych książek. Apetyczne dania główne, przekąski, zupy, desery. Bez szmiry,
lury i zakalca. Za menu odpowiadają: Dorota Koman & Tomek Kosiorek.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009071110473590.mp3

Nasze życie komórkowe
Młodym Japończykom komórki przyrosły do dłoni. Do tego stopnia, że japońscy chirurdzy
stwierdzili zmiany w budowie kciuków młodych użytkowników telefonów komórkowych.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009071010584720.mp3

Charaktery na leżaku w Zostaw Wiadomość: zmęczenie
08.07.2009 22:00
Baczność! Odpocznij! Zmęczenie – przekleństwo, jak zwykliśmy uważać, czy też dar, którego
nie umiemy wykorzystać? Lipcowy numer „Charakterów” poświecony jest odpoczywaniu
w kontekście psychologicznym.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009070911383692.mp3

Single tu, single tam
Jak to jest być singlem? Niektórzy mówią o decyzji życiowej. Ale czy w większości wypadków
nie decyduje za nas los, przypadek, splot okoliczności? A może trzeba by uznać, że jesteśmy
singlami z racji naszego pojedynczego losu? Może taka jest podstawowa kondycja człowieka
i warto ją uznać?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009070810341525.mp3

Oni zmienili świat!
Co zmienił w ludzkim życiu rower? Wie to każdy, kto miał choćby Wigry-3. A samochód?
Rozmawiamy o zmianach, jakie wprowadził do ludzkiego życia, przemysłu i organizacji świata
automobil.
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http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009070711274639.mp3

Twórz na co dzień! Bądź kreatywny!
Jak? Wymyśl to! A jeśli brakuje Ci inspiracji, pomożemy Ci!
http://www.polskieradio.pl/_files/20070525175705/2009070301314934.mp3

Z wtorku na środę, czyli tu i teraz: zaufanie
Jak nauczyć się ufać ludziom? Czy zaufanie w związku to wspólna praca? Co decyduje o tym,
że ludzie nam ufają? Zapraszam do rozmowy z naszym gościem, Marią Monetą-Malewską,
psychoterapeutką, buddystką ZEN.
http://www.polskieradio.pl/_files/20070525175705/2009070101101275.mp3

Oni zmienili świat!
Zaczynamy cykl wakacyjnych poniedziałkowych spotkań z historią techniki! Ale technika, to
nie tylko maszyny, układy i zaawansowane rozwiązania. To przede wszystkim ludzka myśl.
http://www.polskieradio.pl/_files/20070525175705/2009063012332647.mp3

Przychodzi Koman do Kosiorka
26.06.2009 22:00
Zawsze, kiedy przychodzi Koman do Kosiorka, przynosi ze sobą wartościowe książki. I
zawsze, mają książki dla Słuchaczy. Jeśli szukasz czytelniczej inspiracji, nie chcesz tracić czas
na marne książki, to doskonale trafiłeś!
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009062711461118.mp3

Gady w sieci
Wiesz, co to jest cyberbullyinng? A flaming? Albo trolling? A tak się składa, że w Internecie
dzieje się to na co dzień. Być może na portalu, z którego codziennie korzystasz. Być może
dotknęło Cię to w przeszłości? Cyberprzemoc jest coraz częstszym zjawiskiem w polskim
Internecie. Dowiedzmy się o niej więcej!
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009062601044616.mp3

Darmowe misie!
24.06.2009 22:00
Świętujemy dzień przytulania! Inicjatywa godna polecenia i propagowania! Kto z Was się
dzisiaj nie przytulił, musi to koniecznie nadrobić! Porozmawiamy dzisiaj o tym, jak ważny jest
dla człowieka kontakt fizyczny i czy przytulanie należy oszczędzać.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009062504164352.mp3

Dzień ojca... nieobecnego
Jak wychowuje się synów nieobecnych ojców. Czy zmartwienia matek, które po rozwodzie,
śmierci męża lub odejściu partnera zastanawiają się, jak wychowają syna na mężczyznę, są
zasadne? Kto może zastąpić chłopcu ojca? Czy kobieta może być "trochę ojcem"? Z czym będą
się borykać dojrzali synowie pozbawieni męskiego wzorca w domu? Czy to strata na całe
życie?
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http://www.polskieradio.pl/_files/20070525175705/2009062412283757.mp3

Czasem słońce, czasem deszcz
Są domy, w których prognoza pogody przypomina niemalże sakrament. Kto zagłuszy
pogodynkę, albo niechcący przełączy pilotem kanał w trakcie wywodu o wyżach i niżach,
naraża się co najmniej na wściekłe spojrzenie.
http://www.polskieradio.pl/_files/20070525175705/2009061911312403.mp3

Negocjuj z głową!
17.06.2009 22:00
Negocjacje kojarzą Ci się z polityką? Albo z sądem? A może powinny się kojarzyć także
z kupowaniem ubrań w sklepie? Albo z załatwianiem spraw rodzinnych przy niedzielnym
obiedzie? Techniki negocjacyjne, kiedy wchodzą w krew, zaczynają być przydatne wszędzie...
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009061803400487.mp3

Z wtorku na środę, czyli tu i teraz
Zapraszamy na kolejne spotkanie z psychoterapeutką, buddystką, Marią Monetą-Malewską
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009061711105276.mp3

Na własne nogi
Kończy się nasz cykl spotkań z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików. Tuż przed wakacjami
wypada porozmawiać o odpoczywaniu. Ale będzie tez miejsce na przypomnienie tego, co
działo się przez dziewięć poprzednich poniedziałkowych wieczorów. Uchylimy rąbka
tajemnicy
i usłyszycie kilka niepublikowanych dotąd fragmentów nagrań z młodymi DDA.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009061608582412.mp3

Przychodzi Koman do Kosiorka
12.06.2009 22:00
Nasz czytelniczy zespół poleca to, co warto przeczytać! Dorota Koman i Tomek Kosiorek do
Waszych usług.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009061303075518.mp3

Po mojemu, po Twojemu, po naszemu?
10.06.2009 22:00
To, co wnosi do związku każdy z partnerów – wzorce, przekonania, nawyki – początkowo jest
akceptowane. Próba sił: czyje reguły i normy będą obowiązywać? – następuje później, kiedy
mija faza zauroczenia...
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009061210572767.mp3

Kiełbasa czy humus?
Związki ludzi z odmiennych kultur napotykają wiele przeszkód. Trudno jest przekonać
rodziców do czarnoskórego zięcia, a synowa-muzułmanka często budzi sprzeciw. Inna
obyczajowość, inne przyzwyczajenia. Ale problemy pojawiają się także w komunikacji i
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kwestii przyzwyczajeń.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009061010394685.mp3

Turystyczny bon-ton
05.06.2009 22:00
Walizka, która nie chce się dopiąć, taksówka, która się spóźnia, hotel, który miał być
pięciogwiazdkowy a okazał się ruderą. A to miały być taki cudowny wyjazd...
http://www.polskieradio.pl/_files/20070525175705/2009060612142032.mp3

Sztafeta 20-latków
Naszych rozmówców łączy jedno – urodzili się właśnie 20 lat temu. Jak oceniają przeszłość,
jak widzą przyszłość i jak odnajdują się w teraźniejszości, usłyszymy w tej audycji!
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009060511025531.mp3

Kiedy lustro zdaje się kłamać
03.06.2009 22:00
Czy zdarzyło Ci się rozmawiać z człowiekiem, który sam widzi siebie zupełnie inaczej, niż Ty
opisałbyś go? Może chodzi tylko o, jego zdaniem, zbyt duży nos. Albo nieładne kości
policzkowe.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009060410542950.mp3

Z wtorku na środę, czyli tu i teraz: rozmowa
Dlaczego czasem tak trudno się rozmawia? Szczególnie w bliskich relacjach. Co zrobić, kiedy
on każdą próbę poważnej rozmowy przerywa śmiechem, albo po prostu się nie odzywa? A co
w sytuacji, kiedy z niej zaczyna się wylewać słowotok i trudno porozmawiać, bo nie ma dla
mnie przestrzeni?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009060310154737.mp3

Na własne nogi
Przedostatni odcinek naszego cyklu poświęconego Dorosłym Dzieciom Alkoholików.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009060210392107.mp3

Przychodzi Koman do Kosiorka
Międzynarodowe Targi Książki już za nami. Nareszcie! – powiedziało wiele portfeli. Za to
domowe biblioteczki w licznych domach prowadzą wewnętrzne reorganizacje, żeby pomieścić
nowych braci i siostry, którzy przybyli po książkowym szaleństwie. Dla utrudzonych,
przywalonych stosami książek regałów, mamy złą wiadomość! Polecimy kilka następnych
tytułów. Same dobre książki...
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009053102161534.mp3

To zmieniło świat!
Już w sobotą na Podzamczu i Rynku Nowego Miasta w Warszawie 13. Piknik Naukowy! A my
w dzisiejszej audycji zajmiemy się kilkoma wynalazkami, bez których świat nie wyglądałby
tak samo.
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http://www.polskieradio.pl/_files/20070525175705/2009052911241359.mp3

Nie! Nie! Po trzykroć nie!
Masz trudności z powiedzeniem "nie"? Mimo odmowy, przyparty do muru, zgadzasz się na
rozwiązanie naciskającego? Nie umiesz odmówić swojej dziewczynie? Kiedy naciskają
rodzice, ulegasz? W jakich sprawach najtrudniej odmówić? Kiedy nie radzisz sobie z
oponowaniem?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009052809383185.mp3

Od teraz będę dorosły
Czy o byciu dorosłym się decyduje? I to nie w jednej chwili, tylko w każdym momencie
podejmowania odpowiedzialnych decyzji. Dobra dorosłość to świadoma dorosłość? I co
znaczy dorosła decyzja?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009052710310479.mp3

Gdzie ono jest?
W Polsce co trzy dni ginie bez wieści dziecko, które nie skończyło siedmiu lat. Codziennie
ginie dwoje dzieci w wieku 7 – 13 lat (805 w 2007)...
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009052610192276.mp3

Miasto na początku XXI wieku
W jakiej sytuacji są miasta w Polsce, jak wyglądamy na tle innych organizmów miejskich i co
przed nami?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009052305213906.mp3

Przyjaźń w pracy
W czym przeszkadza, a w czym pomaga? W nowym miejscu pracy przyjaciel jest bezcennym
wsparciem. Zaprowadzi do bufetu, nauczy obsługi nowego sprzętu, powie jak przetrwać zły
humor szefa... chyba, że sam stał się naszym kierownikiem. Wtedy sytuacja może się
skomplikować.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009052110132719.mp3

Z wtorku na środę, czyli tu i teraz: tradycja
Wyjątkowo w środę spotykamy się w naszym cyklu z Marią Monetą-Malewską,
psychoterapeutką, mistrzynią buddyzmu zen. Rozmawiamy o tradycji.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009052010213514.mp3

Na własne nogi
Dorosłe Dzieci Alkoholików często funkcjonują wahając się miedzy dwoma biegunami. Na
jednym jest poczucie winy, a na drugim poczucie krzywdy.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009051910220995.mp3
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Przychodzi Koman do Kosiorka
Uwaga! Zbliżamy się do erupcji! Nastąpi za 10... 9... 8... 7 dni! Już za tydzień rozpoczynają się
54. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie.
http://www.polskieradio.pl/_files/20070525175705/2009051612592950.mp3

Getta szczęśliwych ludzi, czyli miejska szlachta zagrodzona
W majowych "Charakterach" możecie znaleźć artykuł pod tytułem "Getta ludzi szczęśliwych".
Oddalamy się od siebie nie tylko mentalnie, ale i fizycznie. Odgradzamy się od "obcych".
W monitorowanym bloku jesteśmy wśród "swoich", ale im tez nie ufamy.
http://www.polskieradio.pl/_files/20070525175705/2009051511343222.mp3

Polska od Stadionu czyli Nigeryjczyk o nas
Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Ify'm Nwamaną, autorem i Ingeborgą Janikowską
Lipszyc, tłumaczką książki.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009051312062304.mp3

Uwaga! Neofaszyzm!
Kilka dni temu minęła kolejna rocznica zakończenia II wojny światowej w Europie. Wydawało
by się, że po tragicznych doświadczeniach XX wieku, nie będziemy się już zmagać
z faszyzmem...
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009051209514317.mp3

Z mydłem przez wieki
Jak długo można było nosić ubranie bez prania w średniowieczu? Czym pachniał dwór
królewski w renesansowej Francji? Jak długo Polacy znają mydło? I która nacja czyściła zęby
uryną.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009051001252496.mp3

Przyciągnij miłość
Chcesz znaleźć partnera? A może chcesz poprawić relacje w obecnym związku? Masz
możliwość skorzystania z profesjonalnego coachingu.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009050810401443.mp3

Bądź skuteczny!
Często wydaje nam się, że świat rzuca nam kłody pod nogi w trakcie dochodzenia do celu. Ale
część tych kłód prawdopodobnie wytaczamy sami.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009050710375419.mp3

Z wtorku na środę, czyli tu i teraz: skupienie i koncentracja
Jak osiągnąć skupienie i koncentrację? Co przeszkadza w dojściu do takiego stanu? Jak na co
dzień próbujemy zbliżyć się do sytuacji, w której łatwiej myśleć i szukać głębi?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009050610054911.mp3
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Na własne nogi
Jak poradzić sobie z trudnymi wspomnieniami? Co zrobić, kiedy przeszłość, czasem tak różna
od dzisiejszego życia, wraca? Jak uporać się z własną historią?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009050510113653.mp3

Przychodzi Koman do Kosiorka (z książkami na majówkę)...
Nie ma to jak przy dobrej pogodzie zabrać z domu książkę na spacer. Ulokować się na
parkowej ławeczce, albo rozłożyć koc pod drzewem! Tak! Oni to lubią! Dorota Koman i
Tomek Kosiorek wiedzą, co zabrać ze sobą na majowy piknik.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009050201270432.mp3

Niespodzianki pamięci
Razem z prof. Jerzym Vetulanim, z Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie, zastanowimy się,
jak ulepszać pamięć, gdzie szukać tego, co nam umknęło i jak sprawić, żeby nie tylko
magazynować informacje, ale i szybko je z pamięci wydobywać.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009042908294564.mp3

Młodzi odchodzą
Są młodzi, na starcie życia, ale decydują się je przerwać. Rezygnują z wielu szans, czasem nie
szukają pomocy, kiedy indziej są nią rozczarowani i podejmują decyzję o samobójstwie.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009042809105748.mp3

Ślubny savoir vivre
24.04.2009 22:00
Po świętach wielkanocnych, rozwiązał się worek ze ślubami. Być może niektórzy z Was dostali
zaproszenie i mnożycie pytania.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009042511043190.mp3

Granice bez szlabanów
Czy wiecie, czym są granice w sensie psychologicznym? Emocje mogą mieć zarówno
pozytywny jak i negatywny wpływ na ludzi.
http://www.polskieradio.pl/_files/20070525175705/2009042409145490.mp3

Co ty wiesz o psychologii? – kwietniowe "Studio Otwarte"
22.04.2009 22:00
Zapraszam do wysłuchania i obejrzenia debaty, która 21 kwietnia odbyła się w radiowym
studiu S-2. Po zakończonym w ostatnią sobotę Turnieju Wiedzy Psychologicznej
zastanawialiśmy się nad znajomością tajników psychologii wśród polskich nastolatków.
http://www.polskieradio.pl/_files/20070525175705/2009042311080631.mp3

Z wtorku na środę, czyli tu i teraz: rodzeństwo
Czy rodzeństwo trzeba kochać? A co wtedy, gdy dochodzimy do wniosku, że z rodziną
wychodzi się dobrze tylko na zdjęciu?
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http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009042212135489.mp3

Na własne nogi
W cyklu poświęconym Dorosłym Dzieciom Alkoholików poświęcamy dużo uwagi relacjom
międzyludzkim. Większość z nich ukształtowało wychowanie w domu naznaczonym piętnem
choroby alkoholowej. Ale nas interesuje teraźniejszość i dzisiejsze funkcjonowanie DDA.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009042110075764.mp3

Przychodzi Koman do Kosiorka
17.04.2009 22:00
Wiosna książką się zaczyna. W Warszawie rozpoczęły się XV Targi Wydawców Katolickich,
a my jak zwykle polecamy dobre książki.
http://www.polskieradio.pl/_files/20070525175705/2009041804261400.mp3

Życie opowiedziane reportażem
15.04.2009 22:00
Polski reportaż radiowy ma bardzo długą tradycję. Na radiowej mapie Polski można wskazać
silne ośrodki, które reportażem zajmowały się lub wciąż zajmują i to z niemałymi sukcesami.
Ale rodzą się pytania o kondycję reportażu w chwili, kiedy w mediach coraz mniej czasu
można poświęcić opowieści. Jak zmienia się reportaż radiowy?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080509150336/2009041609405084.mp3

Dobre strony samotności
10.04.2009 11:48
Czasem trudno je dostrzec. Czasem boimy się nawet spróbować. Samotność w naszej
cywilizacji kojarzy się z porażką, z nieudolnością utrzymania bliskich więzi społecznych. Ale
są wśród nas tacy, którzy decydują się na samotność.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080509150336/2009041011484528.mp3

Nie pasuję do nich!
Wielokrotnie spotykałem młodych ludzi, którzy narzekali, że trudno im się odnaleźć wśród
rówieśników. Najczęściej mówili, że czują się starsi od reszty klasy, dojrzalsi.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080509150336/2009040911305734.mp3

Z wtorku na środę, czyli tu i teraz: buddyzm
W naszym cyklu spotkań z buddyzmem, czytamy wskazania Ośmiorakiej Ścieżki, stanowiące
zestaw prawideł dotyczących życia.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009040810350248.mp3

Na własne nogi – Ja z DDA
Nadeszła pora, żeby zająć się tymi, którzy na co dzień żyją z Dorosłymi Dziecmi Alkoholików.
W jakiej roli ma występować chłopak, mąż, żona, albo dziewczyna. Pocieszyciela?
Wyrozumiałego partnera, który naprawi coś, co się zepsuło?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009040710082955.mp3
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Przychodzi Koman do Kosiorka
Dwoje straceńców ślęczy nocami czytając kolejne książki. Ta za słaba, ta z błędami
w tłumaczeniu, tamta zupełnie wtórna. Ale od czasu do czasu wpadają na trop.
http://www.polskieradio.pl/_files/20070525175705/2009040308045855.mp3

Mężczyźni się we mnie nie zakochują
"Mężczyźni się we mnie nie zakochują" – sms takiej treści dostaliśmy w Zostaw Wiadomość.
Zafrapował nas, bo niby dlaczego mężczyźni mieliby się nie zakochiwać w niektórych
osobach?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009040301083737.mp3

Charaktery w Zostaw Wiadomość: emocje
01.04.2009 22:00
Zainspirowani kwietniowym numerem miesięcznika "Charaktery" zaprosiliśmy do studia
dr Agnieszkę Popiel, psychiatrę, psychoterapeutkę, z którą spróbujemy ustalić, czy da się w stu
procentach zawiadować swoimi emocjami, czy leży to w naszym interesie i jak oddziaływać na
emocje, które wymykają się spod kontroli.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009040209522155.mp3

Z wtorku na środę, czyli tu i teraz: dyscyplina
Otwieramy atlas cnót przykurzonych na haśle DYSCYPLINA. Jeżeli jest Wam bliskie pojęcie
samodyscypliny, jesteście najlepszymi menedżerami swojego czasu, umiecie zarządzać sobą
i swoim życiem, to opowiedzcie nam, jak się to robi. Bo z pewnością nie zabraknie tych, którzy
zdyscyplinować się nie potrafią.
http://www.polskieradio.pl/_files/20070525175705/2009032501065994.mp3

Wielkie sprzątanie
Wiosna! Czy się to komu podoba, czy nie. Niezależnie od tego, co za oknem, kalendarz swoje
wie. W Zostaw Wiadomość odkurzamy biblioteczki, myjemy okna, przecieramy powierzchnie
płaskie, polerujemy rodowe srebra.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009032104371277.mp3

Na własne nogi: DDA – rozstania
Czwartą część naszego cyklu poświęconego ludziom wywodzącym się z dysfunkcyjnych
domów, dedykujemy rozstaniom. Co znaczy w życiu DDA lub DDD rozstanie z kimś bliskim
(jak bliskim, to się jeszcze okaże)? Kiedy decydują się na rostania, jak się po nich czują, ile
rozstań są w stanie znieść?
http://www.polskieradio.pl/_files/20070525175705/2009032401095411.mp3

Charaktery w „Zostaw Wiadomość”: Kogo kręci narzekanie?
Na pytanie „Co słychać?” Polak niemal automatycznie odpowiada „Ech, stara bieda…”
i wzdycha. Szczytem optymizmu wydaje się wersja „Jakoś leci…”. Narzekanie to nasza
narodowa pasja.
http://www.polskieradio.pl/_files/20070525175705/2009032012312944.mp3
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Starym wstęp wzbroniony
Jakkolwiek absurdalnie może to brzmieć w uszach niektórych, wszyscy będziemy kiedyś
starzy. I raczej będziemy, bo stajemy się długowieczni, a każdy życzy sobie jak najdłuższego
życia. Niektórzy nie? A to też ciekawy wątek do rozmowy, dlaczego się tak dzieje.
http://www.polskieradio.pl/_files/20070525175705/2009031911483478.mp3

Schizofrenia – nie bać się, zrozumieć
Czy da się zrozumieć schizofrenię? Spróbujmy. Choroba, nazywana niegdyś królewską, może
przebiegać różnie. Często jest trudna do rozpoznania dla otoczenia, a sami chorujący nie
zauważają u siebie nic niepokojącego.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009031709481660.mp3

Fascynujący mózg
Za kilka dni w Warszawie rozpocznie się Światowy Tydzień Mózgu. W Krakowie spotkania
pod tym hasłem już się odbyły, teraz czas na Warszawę, Lublin i Poznań
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009031309383458.mp3

„Studio Otwarte”: Być dobrym dla swojego JA
Czy w gabinecie psychoterapeuty można powrócić do właściwej praktyki dbania o własne
potrzeby?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009031209271555.mp3

Z wtorku na środę, czyli tu i teraz: buddyzm
Pod przewodnictwem mistrzyni buddyjskiej, Marii Monety-Malewskiej, wspinamy się
ośmioraką ścieżką, czyli zestawem wskazań buddyjskich.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009031110113999.mp3

Na własne nogi
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009031009453402.mp3

Kobiety z taśmy
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009030702423537.mp3

Małe piwo, groźny FAS...
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009030610211329.mp3

Ważny problem pracoholizm
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009030405154811.mp3

Wypłacz, nie zostawiaj...
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009030410203498.mp3
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Zdrada – i co potem?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009030309345098.mp3

Studio Otwarte: Emigracja
http://www.polskieradio.pl/_files/20080509150336/2009022609572562.mp3

Z wtorku na środę, czyli tu i teraz: POKORA
http://www.polskieradio.pl/_files/20080509150336/2009022512572030.mp3

Na własne nogi
http://www.polskieradio.pl/_files/20080509150336/2009022410061484.mp3

Przychodzi Koman do Kosiorka
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009022103040737.mp3

Depresja pod lupą
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009022011024334.mp3

Świat opowiedziany
http://www.polskieradio.pl/_files/20070525175705/2009021405285491.mp3

Archeologia dzieciństwa
http://www.polskieradio.pl/_files/20080509150336/2009021310250085.mp3

Z wtorku na środę, czyli tu i teraz
http://www.polskieradio.pl/_files/20080509150336/2009021110491381.mp3

DDA – początek
http://www.polskieradio.pl/_files/20080509150336/2009021009340345.mp3

Przychodzi Koman do Kosiorka
http://www.polskieradio.pl/_files/20070525175705/2009020704502745.mp3

Dlaczego ludzie się kłócą?
http://www.polskieradio.pl/_files/20070525175705/2009020609431464.mp3

Co jest z tym wstydem?
http://www.polskieradio.pl/_files/20070525175705/2009020511395669.mp3
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Wszystko o diable w Polsce...
http://www.polskieradio.pl/_files/20080509150336/2009013105372630.mp3

Czy można nie umieć kochać?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009012909311193.mp3

Siła. Krótkie, mocne słowo. A w życiu?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009012810083190.mp3

Przychodzi Koman do Kosiorka
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009012401272494.mp3

Studio Otwarte: Potęga, która za nas decyduje
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009012210560827.mp3

Błędne przekonania
http://www.polskieradio.pl/_files/20080509150336/2009012012552351.mp3

Zagadkowa synestezja
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2009011701160520.mp3

Z wtorku na środę, czyli tu i teraz
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2008121009483689.mp3

Bóg. Trudne rozmowy.
http://www.polskieradio.pl/_files/20080509150336/2008120310551657.mp3

Uwaga! Fobia!
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2008112812503484.mp3

Przychodzi Koman do Kosiorka
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2008112211593848.mp3

My, czy ja i on?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080509150336/2008112110284735.mp3

Sztuka życia na kredyt
http://www.polskieradio.pl/_files/20080509150336/2008112009082086.mp3
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Śluby, rozwody, wdowieństwo, czyli staropolskie związki i rozwiązki
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2008111807265141.mp3

Kryzys, który inspiruje
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2008111408031423.mp3

Z wtorku na środę, czyli tu i teraz
http://www.polskieradio.pl/_files/20080509150336/2008111301202185.mp3

Przychodzi Koman do Kosiorka
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2008110801322026.mp3

Nigdy się do niego nie przyznam!
http://www.polskieradio.pl/_files/20080509150336/2008110701502704.mp3

To, co przed Tobą...
http://www.polskieradio.pl/_files/20070418105453/2008110101310829.mp3

Mindfulness na co dzień
http://www.polskieradio.pl/_files/20080907155927/2008103105152352.mp3

Z wtorku na środę, czyli tu i teraz – o prawdomówności
http://www.polskieradio.pl/_files/20070418105453/2008102911433199.mp3

Przychodzi Koman do Kosiorka
http://www.polskieradio.pl/_files/20080509150336/2008102602021096.mp3

Grzech? A może nie do końca?
http://www.polskieradio.pl/_files/20080509150336/2008102308511624.mp3

Kto kogo komu przedstawia najpierw i inne tajniki dobrego
wychowania...
http://www.polskieradio.pl/_files/20080509150336/2008102208231092.mp3
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