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A

Akademia Leśna Mikrowyprawy

Rodzaj: monolog, rozmowy, dyskusje, reportaż audio
Temat: przyroda, ochrona środowiska, edukacja
ekologiczna, ekologiczny styl życia
Powiązania: podcast autorski, nie powiązany z żadną
marką, fundacją, organizacją
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: cykl trwa

W Chile byłem rybakiem, w Patagonii o mało nie
zostałem gaucho (kowbojem), w Finlandii włóczyłem się po mokradłach dalekiej Laponii.
Tropię wilki, czekam na spotkanie z niedźwiedziem i śpię pod gołym niebem. Wydałem
książkę „Mikrowyprawy w wielkim mieście”. O mikrowyprawach pisałem m.in. w
„Gazecie Wyborczej”, mój program możecie obejrzeć w Travel Channel: „Mikrowyprawy
z Łukaszem Długowskim”. W podcaście chcę Wam tak opowiedzieć o przyrodzie
żebyście mogli czytać las jak książkę. Żebyście zrozumieli jej język: zwierzęta, drzewa i
góry, a potem mogli je chronić.

Posłuchaj: Akademia Leśna Mikrowyprawy

Audioriver Goes Green

Rodzaj: rozmowy, dyskusje
Temat: ochrona środowiska, zagrożenia ekologiczne,
zanieczyszczenie środowiska, zmiany klimatu,
ekologiczny styl życia
Powiązania: podcast powiązany z Audioriver
Festival
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: podcast (cykl) zakończony

Audioriver Festival zaprasza na ekologiczne rozmowy
w ramach akcji Audioriver Goes Green. Swój głos na temat zmian klimatu i ochrony
planety zabierają eksperci i naukowcy, ale także muzycy, aktorzy i influencerzy. W
rozmowach nie zabraknie merytorycznych dyskusji o faktach, szczerych opinii, inspiracji
czy trudnych tematów połączonych z dawką humoru i zdrowego dystansu. Prowadzi
Jagna Niedzielska.

Posłuchaj: Audioriver Goes Green
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https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5idXp6c3Byb3V0LmNvbS84MDYyOTQucnNz?sa=X&ved=0CAMQ4aUDahcKEwjo_77E2I3zAhUAAAAAHQAAAAAQYw&hl=pl
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5idXp6c3Byb3V0LmNvbS84MDYyOTQucnNz?sa=X&ved=0CAMQ4aUDahcKEwjo_77E2I3zAhUAAAAAHQAAAAAQYw&hl=pl
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5zaW1wbGVjYXN0LmNvbS83dnlXX0dnMg?sa=X&ved=2ahUKEwiC29_-vY_zAhWx5bsIHaV4Ao4Q9sEGegQIARAa&hl=pl
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/zanieczyszczenie-srodowiska/zanieczyszczenie-srodowiska-halasem/
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/zmiany-klimatu/
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/zmiany-klimatu/
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5zaW1wbGVjYXN0LmNvbS83dnlXX0dnMg?sa=X&ved=2ahUKEwiC29_-vY_zAhWx5bsIHaV4Ao4Q9sEGegQIARAa&hl=pl


B

Babka natura

Rodzaj: rozmowy, dyskusje
Temat: przyroda, ochrona środowiska, ekologiczny styl
życia
Powiązania: podcast autorski, nie powiązany z żadną
marką, fundacją, organizacją
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: cykl trwa

Rozmawiam z ludźmi żyjącymi i pracującymi blisko
natury, podpatruję biznesy oparte na naturze i opowiadam o mojej relacji ze światem
przyrody. Chodźcie, posłuchajcie!

Posłuchaj: Babka natura

Bardziej zieloni

Rodzaj: rozmowy, dyskusje
Temat: ochrona środowiska, zagrożenia ekologiczne,
zanieczyszczenie środowiska, zmiany klimatu,
ekologiczny styl życia
Powiązania: podcast powiązany z WFOŚiGW w
Gdańsku
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: cykl trwa

W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
rozmawiamy z gośćmi i naszymi ekspertami m.in. o tym, jak być bardziej eko, w jaki
sposób zaoszczędzić pieniądze dbając o środowisko i skąd pozyskać wsparcie
finansowe na zielone inwestycje! Zapraszamy!

Posłuchaj: Bardziej zieloni
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https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cuc3ByZWFrZXIuY29tL3Nob3cvNDQyMzYwNi9lcGlzb2Rlcy9mZWVk?sa=X&ved=0CCUQ9sEGahcKEwjw0OSRkI3zAhUAAAAAHQAAAAAQCg&hl=pl
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cuc3ByZWFrZXIuY29tL3Nob3cvNDQyMzYwNi9lcGlzb2Rlcy9mZWVk?sa=X&ved=0CCUQ9sEGahcKEwjw0OSRkI3zAhUAAAAAHQAAAAAQCg&hl=pl
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy82YTgwNmQ1Yy9wb2RjYXN0L3Jzcw?sa=X&ved=0CBMQ9sEGahgKEwj4gKvpxZTzAhUAAAAAHQAAAAAQowI&hl=pl
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/zanieczyszczenie-srodowiska/zanieczyszczenie-srodowiska-halasem/
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/zmiany-klimatu/
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy82YTgwNmQ1Yy9wb2RjYXN0L3Jzcw?sa=X&ved=0CBMQ9sEGahgKEwj4gKvpxZTzAhUAAAAAHQAAAAAQowI&hl=pl


Bartosz Kurek Podcast

Rodzaj: monolog, rozmowy, dyskusje
Temat: ochrona środowiska, zagrożenia ekologiczne,
zanieczyszczenie środowiska, zmiany klimatu,
edukacja ekologiczna, ekologiczny styl życia
Powiązania: podcast powiązany z Stowarzyszenie
Program Czysta Polska
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: podcast (cykl) zakończony

Bartosz Kurek, dziennikarz Polsat News, dla którego
dbanie o przyrodę i otoczenie jest pasją, będzie rozmawiał z ekspertami w dziedzinie
ekologii i pytał jak działać lokalnie aby wpłynąć globalnie na otaczające nas środowisko.
Będzie to cykl porad w ramach działalności Stowarzyszenia Program Czysta Polska,
którego celem jest inicjowanie zmian, edukowanie społeczeństwa oraz nagłaśnianie
ważnych tematów i akcji związanych z ekologią, ochroną środowiska i poprawą jakości
życia. Zapraszamy!

Posłuchaj: Bartosz Kurek Podcast

Bliżej lasu

Rodzaj: monolog, reportaż audio
Temat: przyroda, ochrona środowiska, edukacja
ekologiczna dla dzieci
Powiązania: podcast autorski, nie powiązany z żadną
marką, fundacją, organizacją
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: cykl trwa

Dlaczego drzewa rosną tak wysoko? Czy dzięcioła boli
głowa? Czy drzewa potrafią mówić? Czy są w Polsce ptaki zombie? Znajdź odpowiedzi
na te i wiele innych pytań, wraz ze swoimi dziećmi. Każdy odcinek zawiera potwierdzoną
naukowo wiedzę opowiedzianą w fenomenalny i prosty sposób wzbogaconą o podkład
muzyczny i odgłosy zwierząt żyjących w Polsce. Każdy odcinek zawiera również prosty
eksperymentem do wykonania samodzielnie w domu lub lesie. Blizejlasu.pl zaprasza!

Posłuchaj: Bliżej lasu
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https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8xYmIxZWQ3Yy9wb2RjYXN0L3Jzcw?sa=X&ved=2ahUKEwj4rJzz0ZXzAhWj4rsIHaR2DdoQ9sEGegQIARAR&hl=pl
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/zanieczyszczenie-srodowiska/zanieczyszczenie-srodowiska-halasem/
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/zmiany-klimatu/
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8xYmIxZWQ3Yy9wb2RjYXN0L3Jzcw?sa=X&ved=2ahUKEwj4rJzz0ZXzAhWj4rsIHaR2DdoQ9sEGegQIARAR&hl=pl
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9mMzg2ODE0L3BvZGNhc3QvcnNz?sa=X&ved=2ahUKEwjg9o3OyIvzAhX8gv0HHRd9DVEQ9sEGegQIARAt&hl=pl
http://blizejlasu.pl/
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9mMzg2ODE0L3BvZGNhc3QvcnNz?sa=X&ved=2ahUKEwjg9o3OyIvzAhX8gv0HHRd9DVEQ9sEGegQIARAt&hl=pl


C

Ciepło bez tajemnic

Rodzaj: rozmowy, dyskusje
Temat: energetyka, transformacja energetyczna
Powiązania: podcast powiązany z PGE Energia
Ciepła
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: cykl trwa

Cykl podcastów edukacyjno-informacyjnych PGE
Energia Ciepła.

Posłuchaj: Ciepło bez tajemnic

Co w tym koszu

Rodzaj: rozmowy, dyskusje
Temat: ochrona środowiska, ekologiczny styl życia
Powiązania: podcast autorski, nie powiązany z żadną
marką, fundacją, organizacją
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: cykl trwa

Cześć! Z tej strony Julia Wizowska – dla znajomych
Babka od śmieci. W podcaście CO W TYM KOSZU

opowiadam o tym, co dzieje się z naszymi odpadami po wyrzuceniu, przybliżam ideę
zero waste i zachęcam do zaprzyjaźnienia się z Naturą. Więcej o mnie: nanowosmieci.pl

Posłuchaj: Co w tym koszu
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https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy81NTI0NWRlYy9wb2RjYXN0L3Jzcw?sa=X&ved=2ahUKEwiC29_-vY_zAhWx5bsIHaV4Ao4Q9sEGegQIARAX&hl=pl
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy81NTI0NWRlYy9wb2RjYXN0L3Jzcw?sa=X&ved=2ahUKEwiC29_-vY_zAhWx5bsIHaV4Ao4Q9sEGegQIARAX&hl=pl
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8yMDU0NThlYy9wb2RjYXN0L3Jzcw?sa=X&ved=0CAMQ4aUDahgKEwjo_77E2I3zAhUAAAAAHQAAAAAQwQE&hl=pl
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8yMDU0NThlYy9wb2RjYXN0L3Jzcw?sa=X&ved=0CAMQ4aUDahgKEwjo_77E2I3zAhUAAAAAHQAAAAAQwQE&hl=pl


D

Dobry klimat na panikę?

Rodzaj: rozmowy, dyskusje
Temat: edukacja ekologiczna, ekologiczny styl życia,
etyka, zagrożenia ekologiczne, zanieczyszczenie
środowiska, zdrowie, zmiany klimatu
Powiązania: podcast autorski, nie powiązany z żadną
marką, fundacją, organizacją
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: podcast (cyk) zakończony

Perspektywa zupełnej zmiany świata który znamy w tak krótkim czasie odmienia
spojrzenie na podstawowe wartości, pragnienia. Potrafi paraliżować, blokować przed
jakimkolwiek działaniem. Jaki wpływ na nasza psychikę ma świadomość nadchodzących
zmian klimatycznych? Jak z tą świadomością radzą sobie osoby zajmujące się tym
tematem na co dzień? Jak my możemy z nim sobie radzić? Czy należy panikować? Na
te pytania będę starała się znaleźć odpowiedź rozmawiając z psycholożkami_gami,
aktywistkami_tami, artystkami_tami sztuki ekologicznej i naukowczyniami_cami –
wszystkimi, których ten temat dotyka.

Posłuchaj: Dobry klimat na panikę?

Dobry Podcast

Rodzaj: rozmowy, dyskusje
Temat: przyroda, ochrona środowiska, etyka, prawa
zwierząt, zagrożenia ekologiczne, ekologiczny styl
życia, zdrowie
Powiązania: podcast autorski, nie powiązany z żadną
marką, fundacją, organizacją
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: podcast (cykl) zakończony

Rozmowy o wartościach. Etyka, prawa zwierząt, ekologia, zdrowe nawyki, efektywny
altruizm, mindfulness.

Posłuchaj: Dobry Podcast
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https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy80YWE0NmVmYy9wb2RjYXN0L3Jzcw?sa=X&ved=0CAYQ9sEGahcKEwi4kpzA_630AhUAAAAAHQAAAAAQHQ&hl=pl
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/globalne-zagrozenia-ekologiczne/
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/zanieczyszczenie-srodowiska/zanieczyszczenie-srodowiska-halasem/
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/zanieczyszczenie-srodowiska/zanieczyszczenie-srodowiska-halasem/
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/zmiany-klimatu/
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/zmiany-klimatu/
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy80YWE0NmVmYy9wb2RjYXN0L3Jzcw?sa=X&ved=0CAYQ9sEGahcKEwi4kpzA_630AhUAAAAAHQAAAAAQHQ&hl=pl
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9iYjk2MmIwL3BvZGNhc3QvcnNz?sa=X&ved=0CBgQ9sEGahgKEwigy6yk65LzAhUAAAAAHQAAAAAQtwE&hl=pl
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9iYjk2MmIwL3BvZGNhc3QvcnNz?sa=X&ved=0CBgQ9sEGahgKEwigy6yk65LzAhUAAAAAHQAAAAAQtwE&hl=pl


Dzikoprzygody – podcast o naturze

Rodzaj: monolog, reportaż audio
Temat: przyroda, ochrona środowiska, edukacja
ekologiczna dla dzieci i młodzieży
Powiązania: podcast autorski, nie powiązany z żadną
marką, fundacją, organizacją
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: cykl trwa

Zakochaj się w naturze słuchając dzikich opowieści o
lesie. Przyrodnicze gawędy opowiada instruktorka

leśna Dzikoprzygód – Aneta Chmielińska.

Posłuchaj: Dzikoprzygody – podcast o naturze

7

https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cuc3ByZWFrZXIuY29tL3Nob3cvNDI5MzkwOC9lcGlzb2Rlcy9mZWVk?sa=X&ved=0CB8Q9sEGahcKEwiIzrOzsJD2AhUAAAAAHQAAAAAQBA&hl=pl
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cuc3ByZWFrZXIuY29tL3Nob3cvNDI5MzkwOC9lcGlzb2Rlcy9mZWVk?sa=X&ved=0CB8Q9sEGahcKEwiIzrOzsJD2AhUAAAAAHQAAAAAQBA&hl=pl


E

Ekologia po krakowsku

Rodzaj: rozmowy, dyskusje
Temat: przyroda, ochrona środowiska, zagrożenia
ekologiczne, zanieczyszczenie środowiska, zmiany
klimatu, ekologiczny styl życia
Powiązania: podcast autorski, nie powiązany z żadną
marką, fundacją, organizacją
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: podcast (cykl) zakończony

Współcześnie ludzie są bardzo zabiegani – chciałyśmy, by zatrzymali się na chwilę i
skupili na kryzysie klimatycznym oraz tym, co możemy z nim zrobić. W tym podcastie
omówimy Krakowski Panel Klimatyczny i Ogrody Społeczne. Autorki podcastu: Agata
Augustyn, Karolina Bonarska, Alena Budzko, Julia Dudzińska, Viktoriia Piasetska,
Veronika Tsyrkunovich. Miłego przesłuchania!

Posłuchaj: Ekologia po krakowsku

EKOpoRADIO

Rodzaj: rozmowy, dyskusje
Temat: ochrona środowiska, zagrożenia ekologiczne,
zanieczyszczenie środowiska, zmiany klimatu,
edukacja ekologiczna, ekologiczny styl życia
Powiązania: podcast powiązany z Araw S. A., Gmina
Wrocław
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: podcast (cykl) zakończony

Ekologia – modne słowo, ale co tak naprawdę się za nim kryje? Co znaczy być i żyć eko
i czy to naprawdę jest aż takie ważne? W końcu czy pomaganie planecie może nas
dużo kosztować? Nazywam się Karolina Misztal, i zapraszam Cię do EKOpoRADIA –
podcastu, w którym zadaję gościom trudne pytania, biorę ich pod włos, ale przede
wszystkim zdobywam cenną wiedzę o tym, jak eksploatować Ziemię trochę mniej, by
móc dłużej z niej czerpać. Mnie ten podcast pokazuje, jak bardzo jestem eko tylko w
swojej głowie. A co pokaże Tobie?

Posłuchaj: EKOpoRADIO
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https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy81ZTgxZjNmNC9wb2RjYXN0L3Jzcw?sa=X&ved=0CAsQ9sEGahcKEwi4pqKGqZjzAhUAAAAAHQAAAAAQYA&hl=pl
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/zanieczyszczenie-srodowiska/zanieczyszczenie-srodowiska-halasem/
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/zmiany-klimatu/
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/zmiany-klimatu/
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy81ZTgxZjNmNC9wb2RjYXN0L3Jzcw?sa=X&ved=0CAsQ9sEGahcKEwi4pqKGqZjzAhUAAAAAHQAAAAAQYA&hl=pl
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9la29wb3JhZGlvLnBvZGlnZWUuaW8vZmVlZC9tcDM?sa=X&ved=2ahUKEwih5b-M-o_zAhVEhv0HHQDCDsMQ9sEGegQIARAT&hl=pl
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/zanieczyszczenie-srodowiska/zanieczyszczenie-srodowiska-halasem/
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/zmiany-klimatu/
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9la29wb3JhZGlvLnBvZGlnZWUuaW8vZmVlZC9tcDM?sa=X&ved=2ahUKEwih5b-M-o_zAhVEhv0HHQDCDsMQ9sEGegQIARAT&hl=pl


EkoŚwirski

Rodzaj: rozmowy, dyskusje
Temat: energetyka, transformacja energetyczna,
nowoczesne technologie, odnawialne źródła energii,
ochrona środowiska
Powiązania: podcast autorski, nie powiązany z żadną
marką, fundacją, organizacją
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: cykl trwa

Cześć, z tej strony Konrad Świrski. Część z Was być
może kojarzy mnie z różnych konferencji branżowych, mojego bloga o energetyce,
cześć może była lub jest moimi studentami na Politechnice Warszawskiej. W Podcaście
EKO-Świrski sam lub wraz z moim gośćmi spróbuję w prosty sposób wyjaśniać często
niełatwe zagadnienia związane z szeroko pojętą energetyką, ekologią, nowoczesnymi
technologiami, a czasem nawet z lifestylem. Zapraszam do mojego świata, obiecuję, że
będzie „energetycznie”

Posłuchaj: EkoŚwirski

Elektrycznie tematyczni

Rodzaj: rozmowy, dyskusje
Temat: elektromobilność, samochody elektryczne,
hybrydowe
Powiązania: podcast powiązany z Volkswagen
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: cykl trwa

Podcast poświęcony szeroko pojętej tematyce
elektromobilności: samochodom elektrycznym i
hybrydowym plug-in oraz wszystkim co się wiąże z ich

użytkowaniem. Ma na celu obalanie mitów i walkę ze stereotypami, które funkcjonują w
społeczeństwie w zakresie tematyki elektromobilności, a w szczególności zasięgu,
ładowania, cen oraz technologii, bezpieczeństwa, ekologii i wielu innych obszarów.

Posłuchaj: Podcast Elektrycznie tematyczni
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https://podcasts.google.com/feed/aHR0cDovL2Jsb2cuZ2t0dC5wbC9mZWVkL3BvZGNhc3Qv?sa=X&ved=0CCMQ9sEGahcKEwjw0OSRkI3zAhUAAAAAHQAAAAAQVQ&hl=pl
https://wlaczoszczedzanie.pl/odnawialne-zrodla-energii/
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cDovL2Jsb2cuZ2t0dC5wbC9mZWVkL3BvZGNhc3Qv?sa=X&ved=0CCMQ9sEGahcKEwjw0OSRkI3zAhUAAAAAHQAAAAAQVQ&hl=pl
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9pbnNpZ2h0b3V0bGFiLmNvbS9mZWVkL3BvZGNhc3Qv?sa=X&ved=0CC0Q9sEGahcKEwiI7f_lzIrzAhUAAAAAHQAAAAAQSA&hl=pl
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekotransport/samochody-napedem-elektrycznym/
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekotransport/samochody-osobowe/samochody-napedem-hybrydowym/
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekotransport/samochody-napedem-elektrycznym/
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9pbnNpZ2h0b3V0bGFiLmNvbS9mZWVkL3BvZGNhc3Qv?sa=X&ved=0CC0Q9sEGahcKEwiI7f_lzIrzAhUAAAAAHQAAAAAQSA&hl=pl


Emisja

Rodzaj: rozmowy, dyskusje|
Temat: ochrona środowiska, zagrożenia ekologiczne,
zanieczyszczenie środowiska, zmiany klimatu
Powiązania: podcast powiązany z Młodzieżowy Strajk
Klimatyczny
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: podcast (cykl) zakończony

Emisja to podcast Młodzieżowego Strajku
Klimatycznego. Interesuje nas, jak różni ludzie reagują na kryzys klimatyczny i jak
realnie możemy przygotować się na wynikające z niego zmiany. Wspiera nas Tygodnik
POLITYKA.

Posłuchaj: Emisja
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https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5zb3VuZGNsb3VkLmNvbS91c2Vycy9zb3VuZGNsb3VkOnVzZXJzOjkyMDQyNTI4Mi9zb3VuZHMucnNz?sa=X&ved=0CCEQ9sEGahgKEwjw0OSRkI3zAhUAAAAAHQAAAAAQvAE&hl=pl
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/zanieczyszczenie-srodowiska/zanieczyszczenie-srodowiska-halasem/
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/zmiany-klimatu/
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5zb3VuZGNsb3VkLmNvbS91c2Vycy9zb3VuZGNsb3VkOnVzZXJzOjkyMDQyNTI4Mi9zb3VuZHMucnNz?sa=X&ved=0CCEQ9sEGahgKEwjw0OSRkI3zAhUAAAAAHQAAAAAQvAE&hl=pl


F

FAF – o klimacie i ekologii

Rodzaj: rozmowy, dyskusje
Temat: zagrożenia ekologiczne, zmiany klimatu
Powiązania: podcast powiązany z Fundacja Aeris
Futuro
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: podcast (cykl) zakończony

FAF – o klimacie i ekologii to podcast przeznaczony na
rozmowy o tym, co dzieje się na świecie w czasie

kryzysu klimatycznego, o działaniach i rozwiązaniach, aby pomóc w przyczynianiu się do
zmiany na lepsze.

Posłuchaj: FAF – o klimacie i ekologii

Forkast

Rodzaj: rozmowy, dyskusje
Temat: ochrona środowiska, zagrożenia ekologiczne,
zanieczyszczenie środowiska, zmiany klimatu,
energetyka, gospodarka obiegu zamkniętego,
zrównoważony rozwój
Powiązania: podcast powiązany z Fortum
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: cykl trwa

Join the change! Rozmowy o energetyce, gospodarce obiegu zamkniętego,
zrównoważonym rozwoju i tym wszystkim, co ważne dla zmieniającego się świata w XXI
wieku.

Posłuchaj: Forkast
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https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy82OTMwNzI2Yy9wb2RjYXN0L3Jzcw?sa=X&ved=0CAgQ9sEGahgKEwjwqcCSuqz0AhUAAAAAHQAAAAAQlAE&hl=pl
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/globalne-zagrozenia-ekologiczne/
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/zmiany-klimatu/
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy82OTMwNzI2Yy9wb2RjYXN0L3Jzcw?sa=X&ved=0CAgQ9sEGahgKEwjwqcCSuqz0AhUAAAAAHQAAAAAQlAE&hl=pl
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mb3JrYXN0LmZvcnR1bS5wbC9mZWVkLnhtbA?sa=X&ved=2ahUKEwiTk8z124_zAhVEhv0HHQDCDsMQ9sEGegQIARAV&hl=pl
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/zanieczyszczenie-srodowiska/zanieczyszczenie-srodowiska-halasem/
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/zmiany-klimatu/
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mb3JrYXN0LmZvcnR1bS5wbC9mZWVkLnhtbA?sa=X&ved=2ahUKEwiTk8z124_zAhVEhv0HHQDCDsMQ9sEGegQIARAV&hl=pl


Fotowoltaika dla laika

Rodzaj: rozmowy, dyskusje
Temat: odnawialne źródła energii, fotowoltaika
Powiązania: podcast powiązany z Edison Energy
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: podcast (cykl) zakończony

Na podcast zaprasza Edison Energia – lider innowacji
w branży fotowoltaicznej. W każdy poniedziałek
możesz usłyszeć nas w serii podcastów „Fotowoltaika

dla laika” gdzie opowiadamy między innymi na pytania: Czy to się opłaca? Co należy
wiedzieć przed założeniem własnej instalacji fotowoltaicznej? Przekonaj się, że
innowacyjna technologia może być dla Ciebie w zasięgu ręki.

Posłuchaj: Fotowoltaika dla laika
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https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cucm1mLmZtL3Jzcy9wb2RjYXN0L2ZvdG93b2x0YWlrYS1kbGEtbGFpa2EueG1s?sa=X&ved=0CDQQ9sEGahcKEwiQ2M2MqYvzAhUAAAAAHQAAAAAQCg&hl=pl
https://wlaczoszczedzanie.pl/odnawialne-zrodla-energii/
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cucm1mLmZtL3Jzcy9wb2RjYXN0L2ZvdG93b2x0YWlrYS1kbGEtbGFpa2EueG1s?sa=X&ved=0CDQQ9sEGahcKEwiQ2M2MqYvzAhUAAAAAHQAAAAAQCg&hl=pl


G

GeoEdukacja

Rodzaj: monolog
Temat: edukacja ekologiczna
Powiązania: podcast autorski, nie powiązany z żadną
marką, fundacją, organizacją
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: cykl trwa

Geografia w przestrzeni dźwiękowej. Podcasty w
zdecydowanej większości zawierają się w programie

nauczania szkoły ponadpodstawowej. Dzięki formie podcastu możesz ich słuchać kiedy
znajdziesz wolną chwilę. Poszczególne tematy trwają od około 10 do maksymalnie 20
minut – a więc czas na nie znajdziesz bez problemu. Więcej materiałów, także dla
maturzystów i uczniów szkół podstawowych na stronie https://geoedukacja.edu.pl

Posłuchaj: GeoEdukacja

Gospodarka po ludzku

Rodzaj: rozmowy, dyskusje
Temat: gospodarka, biznes, regulacje, nowoczesne
technologie, ekologia, prawa człowieka
Powiązania: podcast powiązany z Fundacja
Kaleckiego
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja:cykl trwa

Gospodarka i biznes, regulacje i technologie, ekologia i
prawa człowieka. W podcaście Fundacji Kaleckiego rozmawiamy o tym, co i dlaczego
nie działa w naszych gospodarkach i społeczeństwach. Zastanawiamy się, co możemy
zrobić, żeby to zmienić.

Posłuchaj: Gospodarka po ludzku
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https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8yMDQwZjJlOC9wb2RjYXN0L3Jzcw?sa=X&ved=0CDgQ9sEGahcKEwiI7f_lzIrzAhUAAAAAHQAAAAAQSA&hl=pl
https://geoedukacja.edu.pl/
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8yMDQwZjJlOC9wb2RjYXN0L3Jzcw?sa=X&ved=0CDgQ9sEGahcKEwiI7f_lzIrzAhUAAAAAHQAAAAAQSA&hl=pl
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkLnBvZGJlYW4uY29tL2thbGVja2lhbnMvZmVlZC54bWw?sa=X&ved=0CAYQ9sEGahcKEwi4pqKGqZjzAhUAAAAAHQAAAAAQYA&hl=pl
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkLnBvZGJlYW4uY29tL2thbGVja2lhbnMvZmVlZC54bWw?sa=X&ved=0CAYQ9sEGahcKEwi4pqKGqZjzAhUAAAAAHQAAAAAQYA&hl=pl


Górny Recycling

Rodzaj: monolog
Temat: ochrona środowiska, zagrożenia ekologiczne,
zanieczyszczenie środowiska
Powiązania: podcast powiązany z Górny Recycling
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: podcast (cykl) zakończony

Podcast Górny Recycling to podcast o ekologii.

Posłuchaj: Górny Recycling – podcast ekologiczny
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https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy85ODI5NTg0L3BvZGNhc3QvcnNz?sa=X&ved=0CAkQ9sEGahcKEwi4pqKGqZjzAhUAAAAAHQAAAAAQYA&hl=pl
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/zanieczyszczenie-srodowiska/zanieczyszczenie-srodowiska-halasem/
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy85ODI5NTg0L3BvZGNhc3QvcnNz?sa=X&ved=0CAkQ9sEGahcKEwi4pqKGqZjzAhUAAAAAHQAAAAAQYA&hl=pl


I

Impact The Future

Rodzaj: rozmowy, dyskusje
Temat: nowoczesne technologie, zmiany klimatu,
zielona gospodarka, zrównoważony rozwój
Powiązania: podcast autorski
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: cykl trwa

Impact The Future to seria wywiadów z
przedsiębiorcami, których innowacje i wynalazki mają
pozytywny wpływ na nasz świat. W całym cyklu

rozmawiam także z ekspertami zajmującymi się trendami – w szczególności
zagadnieniami ogólno pojętego zjawiska zmiany klimatu. Stworzyłem ten podcast, aby
edukować siebie i słuchaczy z obszarów egzystencjalnie i strategicznie dla naszej
cywilizacji najważniejszych. Zachęcam do obserwowania podcastu Impact The Future,
ponieważ m.in. w ten sposób możemy razem faktycznie zadbać o przyszłość naszą i
naszych dzieci.

Posłuchaj: Impact The Future

innogy ON AIR

Rodzaj: rozmowy, dyskusje
Temat: energetyka, fotowoltaika, gospodarka obiegu
zamkniętego, nowoczesne technologie, odnawialne
źródła energii, transformacja energetyczna, zielona
gospodarka, zrównoważony rozwój
Powiązania: podcast powiązany z innogy
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: cykl trwa

Biznes przyjazny środowisku, czyli jaki? Odnawialne źródła energii – czy to tylko
przejściowa moda czy realne długofalowe korzyści? A co w praktyce oznacza
efektynowść energetyczna? Na te i wiele innych pytań odpowiemy wraz z naszymi
gośćmi. Zaprasza Joanna Waszak, Kierownik Komunikacji Marketingowej w innogy
Polska.

Posłuchaj: innogy ON AIR
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https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cuc3ByZWFrZXIuY29tL3Nob3cvMzYxNDYyNi9lcGlzb2Rlcy9mZWVk?sa=X&ved=0CAsQ9sEGahcKEwjwqcCSuqz0AhUAAAAAHQAAAAAQWA&hl=pl
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/zmiany-klimatu/
https://wlaczoszczedzanie.pl/zielona-gospodarka-czyli-green-economy/
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/zmiany-klimatu/
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cuc3ByZWFrZXIuY29tL3Nob3cvMzYxNDYyNi9lcGlzb2Rlcy9mZWVk?sa=X&ved=0CAsQ9sEGahcKEwjwqcCSuqz0AhUAAAAAHQAAAAAQWA&hl=pl
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cuc3ByZWFrZXIuY29tL3Nob3cvNDc4MTA4My9lcGlzb2Rlcy9mZWVk?sa=X&ved=2ahUKEwiQ_57vo6z0AhVrg_0HHYn7DS0Q9sEGegQIARAO&hl=pl
https://wlaczoszczedzanie.pl/odnawialne-zrodla-energii/
https://wlaczoszczedzanie.pl/odnawialne-zrodla-energii/
https://wlaczoszczedzanie.pl/zielona-gospodarka-czyli-green-economy/
https://wlaczoszczedzanie.pl/zielona-gospodarka-czyli-green-economy/
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cuc3ByZWFrZXIuY29tL3Nob3cvNDc4MTA4My9lcGlzb2Rlcy9mZWVk?sa=X&ved=2ahUKEwiQ_57vo6z0AhVrg_0HHYn7DS0Q9sEGegQIARAO&hl=pl


J

Jadłonomia nadaje

Rodzaj: rozmowy, dyskusje
Temat: ochrona środowiska, zagrożenia ekologiczne,
ekologiczny styl życia, zdrowie, zdrowe odżywianie
Powiązania: podcast powiązany z Audioteka.pl,
Marginesy Wydawnictwo
Dostęp: bezpłatny, tylko w aplikacji Audioteka.pl
Aktualizacja: podcast (cykl) zakończony

Dlaczego kiedyś jedliśmy mniej mięsa? Jak
psychologia może nam pomóc zrozumieć zwierzęta? Czy da się połączyć biznes i
aktywizm? Dlaczego kuchnia roślinna nie uratuje świata? O tym wszystkim chciałabym
mówić w podcaście “Jadłonomia nadaje”. Nie będę opowiadać o tym sama. Do rozmów
zaproszę wspaniałych gości i to oni opowiedzą o tym, jak wymyślać lub tworzyć lepszą
rzeczywistość. W ten sposób chciałabym pokazać, że kuchnia roślinna może łączyć
różne środowiska oraz perspektywy, z których przyglądamy się światu. I przede
wszystkim, że siła oraz nadzieja tkwi we wspólnocie. Ale będzie też przestrzeń na
rozmowę z wami i działanie od kuchni. Marta Dymek

Posłuchaj: Jadłonomia nadaje

Jak uratować świat 2.0

Rodzaj: rozmowy, dyskusje
Temat: ochrona środowiska, zagrożenia ekologiczne,
zanieczyszczenie środowiska, zmiany klimatu,
ekologiczny styl życia
Powiązania: podcast autorski powiązany z Empik Go
Dostęp: tytuł płatny, dostępny tylko w abonamencie
Empik Go
Aktualizacja: podcast (cykl) zakończony

Jak bardzo trzeba zmienić swój styl życia, aby włączyć się w misję ratowania planety?
Czy degradację środowiska można zatrzymać? Anna Pięta i Areta Szpura spróbują
przekonać Was, że każdy ma moc zmieniania świata. Przyszłość Ziemi zależy od nas, a
nasze codzienne decyzje mają kolosalne znaczenie. Aby powstrzymać zmiany klimatu
konieczne będzie zbudowanie nowych nawyków przez miliony ludzi – ograniczenie
konsumpcjonizmu i oszczędniejsze korzystanie z dostępnych dóbr.

Posłuchaj: Jak uratować świat 2.0
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https://web.audioteka.com/pl/podcast/a679fb7c-886f-4fd4-9a59-efd3d8d302f5&shareSource=YouTube&utm_medium=audiobook&utm_campaign=jadlonomia-nadaje
https://web.audioteka.com/pl/podcast/a679fb7c-886f-4fd4-9a59-efd3d8d302f5&shareSource=YouTube&utm_medium=audiobook&utm_campaign=jadlonomia-nadaje
https://www.empik.com/szukaj/produkt?seriesFacet=jak+uratowa%C4%87+%C5%9Bwiat+2.0
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/zanieczyszczenie-srodowiska/zanieczyszczenie-srodowiska-halasem/
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/zmiany-klimatu/
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/zmiany-klimatu/
https://www.empik.com/szukaj/produkt?seriesFacet=jak+uratowa%C4%87+%C5%9Bwiat+2.0


Jak uratować świat w dekadę?

Rodzaj: monolog, rozmowy, dyskusje
Temat: ochrona środowiska, zagrożenia ekologiczne,
zanieczyszczenie środowiska, zmiany klimatu,
edukacja ekologiczna
Powiązania: podcast autorski, powiązany z Rodzice
dla klimatu
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: podcast (cykl) zakończony

Jest wiele różnych tematów, które absorbują rodziców
na całym świecie. Odpalamy ten podcast, żeby rozmawiać o tym, co łączy wszystkich
rodziców, bez względu na długość i szerokość geograficzną – chodzi o przyszłość
naszych dzieci w obliczu katastrofy klimatycznej. rodzicedlaklimatu.org

Posłuchaj: Jak uratować świat w dekadę?

Jest zielono

Rodzaj: rozmowy, dyskusje
Temat: ekologiczny styl życia
Powiązania: podcast autorski, nie powiązany z żadną
marką, fundacją, organizacją
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: cykl trwa

Podcast Jest zielono, to pierwsza w Polsce audycja o
ekologii, życiu zero waste, ograniczaniu konsumpcji i

zielonym stylu życia.

Posłuchaj: Jest zielono
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https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy82OTgyZTljMC9wb2RjYXN0L3Jzcw?sa=X&ved=2ahUKEwik1qjej5zzAhXd7rsIHbymD4MQ9sEGegQIARAC&hl=pl
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/zanieczyszczenie-srodowiska/zanieczyszczenie-srodowiska-halasem/
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/zmiany-klimatu/
http://rodzicedlaklimatu.org/
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy82OTgyZTljMC9wb2RjYXN0L3Jzcw?sa=X&ved=2ahUKEwik1qjej5zzAhXd7rsIHbymD4MQ9sEGegQIARAC&hl=pl
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9qZXN0ZW16aWVsb25hLnBsL2ZlZWQvcG9kY2FzdC8?sa=X&ved=0CDYQ9sEGahcKEwiI7f_lzIrzAhUAAAAAHQAAAAAQSA&hl=pl
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9qZXN0ZW16aWVsb25hLnBsL2ZlZWQvcG9kY2FzdC8?sa=X&ved=0CDYQ9sEGahcKEwiI7f_lzIrzAhUAAAAAHQAAAAAQSA&hl=pl


Jestem eko

Rodzaj: monolog
Temat: ekologiczny styl życia, zdrowie
Powiązania: podcast autorski, nie powiązany z żadną
marką, fundacją, organizacją
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: podcast (cykl) zakończony

Dowiedz się jak być eko i zdrowo żyć
Posłuchaj: Jestem eko
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https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy82MTI0MGU0NC9wb2RjYXN0L3Jzcw?sa=X&ved=0CAoQ9sEGahcKEwi4pqKGqZjzAhUAAAAAHQAAAAAQYA&hl=pl
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy82MTI0MGU0NC9wb2RjYXN0L3Jzcw?sa=X&ved=0CAoQ9sEGahcKEwi4pqKGqZjzAhUAAAAAHQAAAAAQYA&hl=pl


K

Karolina Sobańska

Rodzaj: rozmowy, dyskusje
Temat: ochrona środowiska, ekologiczny styl życia
Powiązania: podcast autorski, nie powiązany z żadną
marką, fundacją, organizacją
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: cykl trwa

Rozmowy z ekspertami o świadomym i
odpowiedzialnym życiu. W każdy poniedziałek o 7:00,

niezmiennie od 2018 roku.

Posłuchaj: Karolina Sobańska

Klimat

Rodzaj: rozmowy, dyskusje
Temat: ochrona środowiska, zagrożenia ekologiczne,
zanieczyszczenie środowiska, zmiany klimatu,
ekologiczny styl życia
Powiązania: podcast powiązany z Newonce
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: cykl trwa

Klimat to nie tylko najważniejsze słowo ostatnich lat.
Bartek Czarkowski i Wiktoria Jędroszkowiak przedstawiają cykl podcastów na tematy
bliskie środowisku. Zrównoważony rozwój, odpowiedzialna moda i zdrowy rozsądek.
Wszystko pod znakiem eko.

Posłuchaj: Klimat
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Klimatyczne rozmowy

Rodzaj: rozmowy, dyskusje
Temat: ochrona środowiska, ekologiczny styl życia
Powiązania: podcast powiązany z Electrolux
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: podcast (cykl) zakończony

O rzeczach, na które myślimy że nie mamy wpływu, a
mamy – i to ogromny. Electrolux i Ania Pięta z
podcastu Muda Talks zapraszają na cykl rozmów, z

których dowiemy się, jak zacząć – dbać o planetę, żyć rozsądniej i dokonywać chociaż
odrobinę lepszych wyborów.

Posłuchaj: Klimatyczne rozmowy

Koniec świata – Radio TOK FM

Rodzaj: rozmowy, dyskusje
Temat: zagrożenia ekologiczne
Powiązania: podcast powiązany z Radio TOK FM
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: podcast (cykl) zakończony

Świat kończy się na naszych oczach. Opowiem Ci, jak
to, co wydarzy się w ciągu najbliższych kilkudziesięciu
lat, pozbawi życia wielu z nas. Chyba, że zechcemy

ten koniec świata powstrzymać. Mamy na to już tylko dziesięć lat. Posłuchaj, co możesz
zrobić. Dla siebie, najbliższych, dla świata. – Radio TOK FM

Posłuchaj: Koniec świata – Radio TOK FM
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Kwadrans z klimatem

Rodzaj: rozmowy, dyskusje
Temat: ochrona środowiska, zagrożenia ekologiczne,
zanieczyszczenie środowiska, zmiany klimatu
Powiązania: podcast powiązany Centrum
UNEP/GRID-Warszawa
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: cykl trwa

Wszystko, co warto wiedzieć o kryzysie klimatycznym i
sposobach na jego przezwyciężenie w krótkiej i

przystępnej formie. Na antenie usłyszycie osoby, zajmujące się tematem z perspektywy
naukowej, biznesowej czy aktywistycznej. Mają różne perspektywy, ale łączy je jedno –
chęć budowy przyjaznego dla ludzi i środowiska świata. Podcast Centrum
UNEP/GRID-Warszawa – organizacji, która od swego powstania w roku 1991 realizuje
w Polsce misję Programu ONZ ds. Środowiska (UNEP). Audycję prowadzi ekspert
Centrum ds. zrównoważonego rozwoju, Bartłomiej Kozek.

Posłuchaj: Kwadrans z klimatem
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L

Lekcje przyrody

Rodzaj: monolog, rozmowy, dyskusje, reportaż audio
Temat: przyroda, ochrona środowiska, edukacja
ekologiczna dla dzieci i młodzieży
Powiązania: podcast autorski, nie powiązany z żadną
marką, fundacją, organizacją
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: podcast (cykl) zakończony

Lekcje przyrody wyjaśniają wiele tajemnic
otaczającego nas świata – od miejsca Ziemi we Wszechświecie po różnorodność
istniejących na niej form życia. Zastosowana zasada konkretnych pytań i odpowiedzi
ułatwi dotarcie do rzeczowych informacji. Podcast jest adresowany zarówno do uczniów,
którzy chcą pogłębić swoją wiedzę (można go potraktować jako darmowe korepetycje)
jak i do każdego, dla kogo świat przyrody jest pasją.

Posłuchaj: Lekcje przyrody

Leśne wędrowanie w Radiu Lublin

Rodzaj: monolog, rozmowy, dyskusje, reportaż audio
Temat: przyroda, ochrona środowiska, edukacja
ekologiczna dla dzieci i młodzieży, ekologiczny styl
życia
Powiązania: podcast powiązany z Radio Lublin
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: cykl trwa

Ekologia, ochrona lasów Lubelszczyzny, rezerwaty
przyrody, urokliwe miejsca do rekreacji i odpoczynku.

Las o każdej porze roku jest przepiękny – nie musimy tego wszystkim udowadniać, choć
często warto to podkreślać. Co tak naprawdę 'las’ dla nas znaczy? Zapraszam na
wspólne leśne wędrówki, Magdalena Lipiec-Jaremek.

Posłuchaj: Leśne wędrowanie w Radiu Lublin
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M

Między Drzewami

Rodzaj: rozmowy, dyskusje
Temat: przyroda, ochrona środowiska
Powiązania: podcast powiązany z Lasy Państwowe
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: cykl trwa

Jeśli właśnie przedzierasz się przez zatłoczone miasto
i nie masz czasu wyskoczyć na chwilę do lasu, zaproś
las do siebie! Poczuj bliskość natury! Między

Drzewami to podcast, w którym rozmawia się o lesie, przyrodzie i codziennej pracy
leśników. Twórcy podcastów opowiadają m.in skąd się bierze drewno i dlaczego
większością lasów w Polsce opiekują się Lasy Państwowe. Opisują bogactwo
przyrodnicze polskich lasów, a także inspirują do aktywnego korzystania z tego co nasze
lasy maja do zaoferowania. Podcast prowadzi grupa specjalistów, dla których praca w
zawodzie leśnika jest wyrazem pasji i zamiłowania do przyrody.

Posłuchaj: Podcast Między drzewami

Misja Przyszłość

Rodzaj: rozmowy, dyskusje
Temat: energetyka, nowoczesne technologie,
odnawialne źródła energii, transformacja
energetyczna, zagrożenia ekologiczne, zmiany
klimatu, zrównoważony rozwój
Powiązania: podcast powiązany z Veolia
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: cykl trwa

Jakie wyzwania czekają nas w przyszłości? W rozmowach z ekspertami odpowiadamy
na pytania związane ze zmianami klimatu, ciepłem, energią elektryczną, wodą i
odpadami.

Posłuchaj: Misja Przyszłość
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MUDA Talks

Rodzaj: rozmowy, dyskusje
Temat: ochrona środowiska, zagrożenia ekologiczne,
zanieczyszczenie środowiska, zmiany klimatu,
ekologiczny styl życia
Powiązania: podcast autorski, nie powiązany z żadną
marką, fundacją, organizacją
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: cykl trwa

Podcast o zrównoważeniu we wszystkich aspektach
naszego życia prowadzony przez Anię Piętę (1 sezon podcastu prowadzony był
wspólnie z Martyną Sztabą). O tym, że inne podejście do naturalnych zasobów, miasta,
architektura, sposób pracy, edukacja, ubrania i inna polityka jest możliwa. Nasz świat
powstaje na nowo, a my redefiniujemy nasze wartości, więc dotychczasowe odpowiedzi
przestały być adekwatne. Zatem co i jak chcemy zachować a co musi być nowe?

Posłuchaj: MUDA Talks

Muzeum podkastu Ziołowy podcast Fiony

Rodzaj: monolog, rozmowy, dyskusje
Temat: zdrowie, zdrowe odżywianie, uroda,
ekologiczny styl życia
Powiązania: podcast autorski, nie powiązany z żadną
marką, fundacją, organizacją
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: podcast (cykl) zakończony

Motto, którym staram się kierować w życiu to: „Jeżeli w
naturze występuje jakaś choroba to natura ma na to lekarstwo” oraz „Niech pożywienie
będzie lekarstwem a lekarstwo pożywieniem”. Zanim cokolwiek użyjesz pod wpływem
mojego podcastu sprawdź na własna rękę. Do tego właśnie chce sprowokować
słuchających – do poszukiwań. Może ktoś zacznie od hasła ile minut parzyć rumianek a
wyląduje na stronie gdzie znajdzie odpowiedź na od lat dręczące go dolegliwości. I o to
właśnie chodzi. Pamiętaj, że to Ty i tylko Ty jesteś właścicielem własnego zdrowia.
Jeżeli nie wierzysz, że chwasty mogą być skuteczniejsze od małej białej pigułki to
posłuchaj przynajmniej z ciekawości jak niesamowita jest natura, której jesteśmy
częścią.

Posłuchaj: Muzeum podkastu: Ziołowy podcast Fiony
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N

Naturalnie o ogrodach

Rodzaj: rozmowy, dyskusje
Temat: przyroda, ochrona środowiska, ogród naturalny
– ekologiczny
Powiązania: podcast autorski, nie powiązany z żadną
marką, fundacją, organizacją
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: cykl trwa

Podcast o ogrodach naturalnych, ekologicznych,
pożytecznych, wiejskich, miejskich i angielskich. Usłyszycie tu praktyczne porady i
rozmowy m.in. o tym: jak założyć swój pierwszy warzywnik, dlaczego podwyższone
rabaty stają coraz bardziej popularne, czy da się stworzyć ogród bezobsługowy, oraz czy
w pojemnikach można uprawiać prawie wszystko. Będzie też mowa o najnowszych
trendach w ogrodnictwie, o zieleni miejskiej i uprawie „no dig”, a wszystko w zgodzie z
naturą, bez chemii, w sposób przyjazny dla pszczół i ptaków.

Posłuchaj: Naturalnie o ogrodach

Niezłe Ziółko

Rodzaj: monolog
Temat: zdrowie, zdrowe odżywianie, uroda,
ekologiczny styl życia
Powiązania: podcast autorski, nie powiązany z żadną
marką, fundacją, organizacją
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: podcast (cykl) zakończony

Podcast, w którym opowiem jak działają zioła i jak je
wykorzystać w czasie choroby, by szybciej wyzdrowieć. Dowiesz się jak zapobiegać
wielu chorobom i jak samodzielnie robić ziołowe lekarstwa. Jeśli szukasz rzetelnych
informacji o wpływie ziół na zdrowie – zapraszam serdecznie!

Posłuchaj: Niezłe Ziółko
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Naturalnie z WWF

Rodzaj: rozmowy, dyskusje
Temat: ochrona środowiska, zagrożenia ekologiczne
Powiązania: podcast powiązany z organizacją
ekologiczną WWF
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: cykl trwa

Ty go nie widzisz, ale wilk widzi Ciebie. Ty go nie
słyszysz, ale ryś wie, że tam jesteś. Jesteśmy częścią
fascynującego świata przyrody. Otwórz oczy i uszy na

naturę! Naturalnie z WWF. Na podcast zaprasza Katarzyna Karpa-Świderek

Posłuchaj: Naturalnie z WWF

Nie mamy planety B

Rodzaj: rozmowy, dyskusje
Temat: energetyka, ochrona środowiska,
transformacja energetyczna, zagrożenia ekologiczne,
zanieczyszczenie środowiska, zmiany klimatu
Powiązania: podcast powiązany z Kraków Green
Film Festival
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: cykl trwa

Zmiany klimatu, zanik bioróżnorodności, transformacja energetyczna i inne tematy
środowiskowe to przedmiot rozmów i dyskusji z ekspertami (m.in. ONZ, WWF, PAN)
zarejestrowanych w czasie Kraków Green Film Festival. Zapraszamy do wysłuchania.

Posłuchaj: Nie mamy planety B
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Niech żyje planeta

Rodzaj: rozmowy, dyskusje
Temat: edukacja ekologiczna, ekologiczny styl życia,
ochrona środowiska
Powiązania: podcast powiązany z onet
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: podcast (cykl) zakończony

Kształtując w sobie dobre nawyki, możemy zdziałać
naprawdę wiele. Dlaczego warto oszczędzać wodę?
Po co segregować śmieci? Jaka przewagę nad tymi

przywiezionymi z daleka mają lokalne produkty? W podcaście „Niech żyje planeta”
znajdziecie odpowiedź na to, jakie działania należy podjąć dla dobra naszej planety.
Nasza planeta potrafi się odrodzić. Sama daje nam kolejną szansę! Co miesiąc, dla jej
dobra, podejmij z nami jedno z dziesięciu wyzwań, dzięki którym razem zbudujemy
lepszą przyszłość.

Posłuchaj: Niech żyje planeta

Nowa energia

Rodzaj: monolog, rozmowy, dyskusje
Temat: dom ekologiczny, dom energooszczędny,
edukacja ekologiczna, ekologiczny styl życia,
energetyka, fotowoltaika, nowoczesne technologie,
ochrona środowiska, odnawialne źródła energii,
samochody elektryczne, hybrydowe, transformacja
energetyczna, zagrożenia ekologiczne,
zanieczyszczenie środowiska, zmiany klimatu, zielona
gospodarka, zrównoważony rozwój

Powiązania: podcast powiązany z Radio Kraków
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: cykl trwa

„Nowa Energia” – odnawialne źródła energii wykorzystują naturalne zasoby Ziemi, nie
wyczerpują się i są w stanie szybko się zregenerować. Wiatr, promienie słoneczne,
pływy morskie, czy ciepło Ziemi (energia termalna) muszą uzupełniać nasze zasoby
energetyczne. Odnawialne źródła energii (OZE), to przyszłość energetyki i nadzieja na
ograniczenie zmiany klimatycznej. To również motor rozwoju i innowacji. Od
poniedziałku do piątku o godz. 12.50 w Radiu Kraków.

Posłuchaj: Nowa energia
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https://podcasts.google.com/feed/aHR0cDovL25pZWNoenlqZXBsYW5ldGEucG9kY2FzdHlvbmV0LmxpYnN5bnByby5jb20vcnNz?sa=X&ved=0CAkQ9sEGahgKEwjwqcCSuqz0AhUAAAAAHQAAAAAQlAE&hl=pl
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekodom/dom-energooszczedny/oszczedzanie-wody/
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cDovL25pZWNoenlqZXBsYW5ldGEucG9kY2FzdHlvbmV0LmxpYnN5bnByby5jb20vcnNz?sa=X&ved=0CAkQ9sEGahgKEwjwqcCSuqz0AhUAAAAAHQAAAAAQlAE&hl=pl
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9wb2RjYXN0eS5yYWRpb2tyYWtvdy5wbC9ub3dhLWVuZXJnaWEvcnNzLnhtbA?sa=X&ved=2ahUKEwi4nPvPk670AhXfh_0HHXa1A0QQ9sEGegQIARAE&hl=pl
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekodom/
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekodom/dom-energooszczedny/
https://wlaczoszczedzanie.pl/odnawialne-zrodla-energii/
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekotransport/samochody-napedem-elektrycznym/
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekotransport/samochody-osobowe/samochody-napedem-hybrydowym/
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/globalne-zagrozenia-ekologiczne/
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/zanieczyszczenie-srodowiska/zanieczyszczenie-srodowiska-halasem/
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/zmiany-klimatu/
https://wlaczoszczedzanie.pl/zielona-gospodarka-czyli-green-economy/
https://wlaczoszczedzanie.pl/zielona-gospodarka-czyli-green-economy/
https://wlaczoszczedzanie.pl/odnawialne-zrodla-energii/
https://wlaczoszczedzanie.pl/odnawialne-zrodla-energii/energia-wiatru/
https://wlaczoszczedzanie.pl/odnawialne-zrodla-energii/energia-sloneczna/
https://wlaczoszczedzanie.pl/odnawialne-zrodla-energii/energia-pradow-morskich-plywow-i-falowania/
https://wlaczoszczedzanie.pl/odnawialne-zrodla-energii/energia-geotermalna/
https://wlaczoszczedzanie.pl/odnawialne-zrodla-energii/
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/zmiany-klimatu/
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9wb2RjYXN0eS5yYWRpb2tyYWtvdy5wbC9ub3dhLWVuZXJnaWEvcnNzLnhtbA?sa=X&ved=2ahUKEwi4nPvPk670AhXfh_0HHXa1A0QQ9sEGegQIARAE&hl=pl


O

Odpowiedziana moda

Rodzaj: monolog, rozmowy, dyskusje
Temat: ekologiczny styl życia, odpowiedzialna moda,
slow fashion
Powiązania: podcast autorski, nie powiązany z żadną
marką, fundacją, organizacją
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: cykl trwa

Moda jako zjawisko i pretekst do rozmów o świecie,
życiu i relacjach. Patchworkowy mix tematów i wątków. Czasem o tym jak się ubrać,
innym razem jak uratować świat. Kulisy branży mody i slow fashion non fiction.
Subiektywnie i emocjonalnie. Czasem solo, czasem w parze. Podcast ekologiczny, nie
testowany na zwierzętach i 100% feministyczny.

Posłuchaj: Odpowiedzialna moda

Outriders

Rodzaj: monolog, rozmowy, dyskusje, reportaż audio
Temat: ochrona środowiska, elektromobilność,
zagrożenia ekologiczne, zanieczyszczenie środowiska,
zmiany klimatu, ekologiczny styl życia
Powiązania: podcast powiązany Outriders Power
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: cykl trwa

Jesteśmy grupą reporterów, którzy pomagają
zrozumieć przemiany zachodzące w świecie. Nasze audycje: Power – Żyjemy w
świecie, który mierzy się z konsekwencjami ciągłych zmian, zapoczątkowanych wraz z
rewolucją przemysłową. Ponad 250 lat temu świat zaczął zmieniać klimat, a teraz
dostrzegamy, że i klimat zmienia świat. Wierzymy, że wobec przyspieszających zmian
środowiska nie jesteśmy bezradni. Rządy, firmy, społeczności i ludzie muszą działać już
teraz. Brief – cotygodniowy przegląd ważnych informacji ze świata.

Posłuchaj: Outriders
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https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8xZDU4MDNjOC9wb2RjYXN0L3Jzcw?sa=X&ved=0CAMQ4aUDahcKEwjg_reX7ozzAhUAAAAAHQAAAAAQAQ&hl=pl
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8xZDU4MDNjOC9wb2RjYXN0L3Jzcw?sa=X&ved=0CAMQ4aUDahcKEwjg_reX7ozzAhUAAAAAHQAAAAAQAQ&hl=pl
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8xMDQyZjUzMC9wb2RjYXN0L3Jzcw?sa=X&ved=0CBkQ9sEGahgKEwigy6yk65LzAhUAAAAAHQAAAAAQtwE&hl=pl
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/zanieczyszczenie-srodowiska/zanieczyszczenie-srodowiska-halasem/
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/zmiany-klimatu/
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8xMDQyZjUzMC9wb2RjYXN0L3Jzcw?sa=X&ved=0CBkQ9sEGahgKEwigy6yk65LzAhUAAAAAHQAAAAAQtwE&hl=pl


P

Planeta: Mayday!

Rodzaj: monolog, rozmowy, dyskusje
Temat: przyroda, ochrona środowiska,
elektromobilność, samochody elektryczne, hybrydowe,
zagrożenia ekologiczne, zanieczyszczenie środowiska,
zmiany klimatu, edukacja ekologiczna, ekologiczny styl
życia
Powiązania: podcast powiązany z Audioteka.pl,
NFOŚiGW
Dostęp: bezpłatny, tylko w aplikacji Audioteka.pl
Aktualizacja: podcast (cykl) zakończony

„Planeta: Mayday!” to cykl audycji o środowisku i cywilizacyjnych wyzwaniach, przed
którymi wszyscy stoimy. Przyglądamy się, jak radzi sobie Ziemia – zduszona smogiem,
zasypana plastikiem, zatruwana chemią i nadwyrężona emisjami gazów cieplarnianych.
I analizujemy, co możemy zrobić, by odwrócić trendy, które dziś pchają nas ku
katastrofie. Nie uciekamy od niewygodnych tematów, tylko walczymy z
najpowszechniejszymi mitami o ekologii i rozprawiamy się z nimi orężem naukowej
wiedzy, faktów i eksperckich prognoz.

Jakub Pawłowski jest dziennikarzem, publicystą i stałym współpracownikiem Dziennika
Gazety Prawnej. Laureatem ogólnopolskiego konkursu NFOŚiGW „Eko dziennikarz”,
wyróżniony w ostatniej edycji „Dziennikarzy dla klimatu”.

Posłuchaj: Planeta: Mayday!

Po co to eko

Rodzaj: monolog, rozmowy, dyskusje
Temat: ochrona środowiska, zagrożenia ekologiczne,
zanieczyszczenie środowiska, zmiany klimatu
Powiązania: podcast autorski, nie powiązany z żadną
marką, fundacją, organizacją
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: cykl trwa

Po co to eko to wspierający podcast o ekologii,
zmianach klimatu, lęku klimatycznym, zero waste i dobrym życiu.

Posłuchaj: Po co to eko

29

https://web.audioteka.com/pl/podcast/a9b35dfe-1e8a-4338-967a-5bde86e6babd
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekotransport/samochody-napedem-elektrycznym/
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekotransport/samochody-osobowe/samochody-napedem-hybrydowym/
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/zanieczyszczenie-srodowiska/zanieczyszczenie-srodowiska-halasem/
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/zmiany-klimatu/
https://web.audioteka.com/pl/podcast/a9b35dfe-1e8a-4338-967a-5bde86e6babd
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cuc3ByZWFrZXIuY29tL3Nob3cvNDg3OTQxMy9lcGlzb2Rlcy9mZWVk?sa=X&ved=0CAgQ9sEGahcKEwi4pqKGqZjzAhUAAAAAHQAAAAAQYA&hl=pl
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/zanieczyszczenie-srodowiska/zanieczyszczenie-srodowiska-halasem/
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/zmiany-klimatu/
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cuc3ByZWFrZXIuY29tL3Nob3cvNDg3OTQxMy9lcGlzb2Rlcy9mZWVk?sa=X&ved=0CAgQ9sEGahcKEwi4pqKGqZjzAhUAAAAAHQAAAAAQYA&hl=pl


Podcast naukowy ADAMED SmartUP

Rodzaj: rozmowy, dyskusje
Temat: ochrona środowiska, zagrożenia ekologiczne,
zanieczyszczenie środowiska, zmiany klimatu
Powiązania: podcast powiązany z ADAMED
SmartUP
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: podcast (cykl) zakończony

Podcast naukowy ADAMED SmartUP dla wszystkich
młodych ludzi, którzy interesują się nauką. Seria o

wyzwaniach klimatycznych poświęcona sposobom, w jaki nauka może przeciwdziałać
zmianom klimatu. W audycjach ciekawe rozmowy z polskimi i zagranicznymi
naukowcami oraz ekspertami dotyczące najnowszych prac naukowych prowadzonych z
myślą o środowisku i przyrodzie. Seria o uniwersytetach prezentuje najlepsze światowe i
polskie szkoły wyższe – rozmawiamy o tym, jak się tam dostać, prezentujemy sylwetki
polskich studentów (Politechnika w Zurichu, Oxford, Uniwersytet Edynburski) i
pokazujemy studenckie życie „od kuchni”.

Posłuchaj: Podcast naukowy ADAMED SmartUP

Przemysław Białkowski Podcast

Rodzaj: rozmowy, dyskusje
Temat: ochrona środowiska, zagrożenia ekologiczne,
zanieczyszczenie środowiska, zmiany klimatu,
ekologiczny styl życia, transformacja energetyczna
Powiązania: podcast powiązany z Stowarzyszenie
Program Czysta Polska
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: podcast (cykl) zakończony

Cześć! Na co dzień jestem panem z telewizji, a tu zamieniam się w ekologa. Goście
mojego podcastu to naukowcy, eksperci, blogerzy, startupowcy – ludzie, którzy
dokładają swoją cegiełkę do ochrony środowiska. Luźniejsza formuła i dłuższe rozmowy
niż w telewizji dają możliwość „wyciśnięcia” z tematu wszystkiego co najważniejsze i
najciekawsze. Od zmian klimatu, przez rolnictwo czy energetykę, po branżę odzieżową
– ekologia to przyszłość i warto o niej rozmawiać.

Posłuchaj: Przemysław Białkowski Podcast
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https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy50cmFuc2lzdG9yLmZtL3BvZGNhc3QtbmF1a293eS1hZGFtZWQtc21hcnR1cA?sa=X&ved=2ahUKEwiTk8z124_zAhVEhv0HHQDCDsMQ9sEGegQIARAU&hl=pl
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/zanieczyszczenie-srodowiska/zanieczyszczenie-srodowiska-halasem/
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/zmiany-klimatu/
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/zmiany-klimatu/
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy50cmFuc2lzdG9yLmZtL3BvZGNhc3QtbmF1a293eS1hZGFtZWQtc21hcnR1cA?sa=X&ved=2ahUKEwiTk8z124_zAhVEhv0HHQDCDsMQ9sEGegQIARAU&hl=pl
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy80OWI1ODAzMC9wb2RjYXN0L3Jzcw?sa=X&ved=0CAcQ9sEGahcKEwi4pqKGqZjzAhUAAAAAHQAAAAAQYA&hl=pl
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/zanieczyszczenie-srodowiska/zanieczyszczenie-srodowiska-halasem/
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/zmiany-klimatu/
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/zmiany-klimatu/
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy80OWI1ODAzMC9wb2RjYXN0L3Jzcw?sa=X&ved=0CAcQ9sEGahcKEwi4pqKGqZjzAhUAAAAAHQAAAAAQYA&hl=pl


Przyszłość. Żywność. Planeta

Rodzaj: rozmowy, dyskusje
Temat: zrównoważone rolnictwo, zdrowe odżywianie,
ochrona środowiska, zagrożenia ekologiczne,
ekologiczny styl życia
Powiązania: podcast autorski, nie powiązany z żadną
marką, fundacją, organizacją
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: podcast (cykl) zakończony

Cześć! Z tej strony Marcin Tischner, a to jest podcast “Przyszłość. Żywność. Planeta”, w
którym poszukuję efektywnych sposobów na stworzenie bardziej zrównoważonej
przyszłości sektora spożywczego. Będziemy rozmawiać o jedzeniu i o tym jak będzie
ono wyglądało w przyszłości. Przyjrzymy się bliżej tematom wpływu sektora
żywnościowego na środowisko, ludzi i zwierzęta oraz wyzwaniach tego sektora w
związku ze zmianami klimatu, wzrostem populacji i zmieniającymi się oczekiwaniami
konsumentów. Poruszymy tematy głodu i niedożywienia, a także marnowania i
nadkonsumpcji żywności. Porozmawiamy o zero waste i nadmiarze plastikowych
opakowań oraz o bardziej roślinnych dietach. Przyjrzymy się także rozwiązaniom
technologicznym, które mogą nam pomóc naprawić system żywnościowy, takich jak np.
alternatywne źródła białka, czyli m.in. roślinne zamienniki produktów odzwierzęcych i
mięso hodowane komórkowo.

Posłuchaj: Przyszłość. Żywność. Planeta

Podcast Smoglabu

Rodzaj: rozmowy, dyskusje
Temat: ochrona środowiska, zagrożenia ekologiczne,
zanieczyszczenie środowiska
Powiązania: podcast powiązany z Smoglab
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: cykl trwa

Podcasty Smoglabu – portalu o jakości powietrza i klimacie.

Posłuchaj: Podcast Smoglabu
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https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cuc3ByZWFrZXIuY29tL3Nob3cvNDc4MTQ2OS9lcGlzb2Rlcy9mZWVk?sa=X&ved=0CA4Q9sEGahcKEwiQ9Iyn2JDzAhUAAAAAHQAAAAAQfA&hl=pl
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https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cuc3ByZWFrZXIuY29tL3Nob3cvMzY4MDY0MS9lcGlzb2Rlcy9mZWVk?sa=X&ved=0CCcQ9sEGahgKEwjAlsjPyIvzAhUAAAAAHQAAAAAQ9wk&hl=pl
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https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cuc3ByZWFrZXIuY29tL3Nob3cvMzY4MDY0MS9lcGlzb2Rlcy9mZWVk?sa=X&ved=0CCcQ9sEGahgKEwjAlsjPyIvzAhUAAAAAHQAAAAAQ9wk&hl=pl


Podcast o klimacie

Rodzaj: rozmowy, dyskusje
Temat: zagrożenia ekologiczne, zanieczyszczenie
środowiska, zmiany klimatu
Powiązania: podcast autorski, nie powiązany z żadną
marką, fundacją, organizacją
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: podcast (cykl) zakończony

Podcast o klimacie to rozmowy o kryzysie
klimatycznym i o tym, jak go powstrzymać. Wspólnie z

ekspertami poszukujemy najlepszych rozwiązań, ale też wskazujemy drogi, którymi
zdecydowanie nie warto podążać. Musimy działać teraz!

Posłuchaj: Podcast o klimacie

Pod Prąd

Rodzaj: rozmowy, dyskusje
Temat: elektromobilność, samochody elektryczne,
hybrydowe
Powiązania: podcast powiązany z marką Opel
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: podcast (cykl) zakończony

Czołem. Nazywam się Marcin Dorociński i zapraszam
na cykl rozmów „Pod prąd”. Wraz z moim gośćmi

zastanowimy się, czy można uratować świat i jak się do tego zabrać. Porozmawiamy o
dobrych i złych nawykach, o konsumpcjonizmie, odżywaniu oraz o przyszłości
motoryzacji, bez której jednak ciężko żyć. Nadchodzi era elektromobilności, a my
jesteśmy świadkami epokowych zmian. Moimi gośćmi będą: Vienio, Marcin Korolec,
Profesor Piotr Skubała, Paulina Górska. Te cztery spotkania sprawią, że nic już nie
będzie takie samo.

Posłuchaj: Podcast Pod Prąd
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Polityka Insight Klimat i energia

Rodzaj: rozmowy, dyskusje
Temat: energetyka, transformacja energetyczna,
odnawialne źródła energii, ochrona środowiska,
zagrożenia ekologiczne, zanieczyszczenie środowiska,
zmiany klimatu
Powiązania: podcast powiązany z Polityka
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: cykl trwa

W audycji Polityki Insight opowiadamy o
najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany
regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o
tradycyjnych i odnawialnych źródłach energii oraz polityce polskiej i europejskiej.
Mierzymy się też z tematem klimatycznej katastrofy.

Posłuchaj: Polityka Insight Klimat i energia

Podcast Polska Neutralna Klimatycznie

Rodzaj: rozmowy, dyskusje
Temat: energetyka, transformacja energetyczna,
odnawialne źródła energii
Powiązania: podcast powiązany z Agencja City,
Polski Kongres Klimatyczny
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: podcast (cykl) zakończony

Cykl podcastów Polska Neutralna Klimatycznie
dotyczy transformacji energetycznej. Tematem rozmów są odnawialne źródła energii
oraz dynamicznie rozwijająca się energetyka rozproszona i prosumencka.

Posłuchaj: Podcast Polska Neutralna Klimatycznie
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https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5zb3VuZGNsb3VkLmNvbS91c2Vycy9zb3VuZGNsb3VkOnVzZXJzOjcyNTEzMzQyNC9zb3VuZHMucnNz?sa=X&ved=2ahUKEwiC29_-vY_zAhWx5bsIHaV4Ao4Q9sEGegQIARAY&hl=pl
https://wlaczoszczedzanie.pl/odnawialne-zrodla-energii/
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/zanieczyszczenie-srodowiska/zanieczyszczenie-srodowiska-halasem/
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/zmiany-klimatu/
https://wlaczoszczedzanie.pl/odnawialne-zrodla-energii/
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5zb3VuZGNsb3VkLmNvbS91c2Vycy9zb3VuZGNsb3VkOnVzZXJzOjcyNTEzMzQyNC9zb3VuZHMucnNz?sa=X&ved=2ahUKEwiC29_-vY_zAhWx5bsIHaV4Ao4Q9sEGegQIARAY&hl=pl
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy80M2RjNmUzMC9wb2RjYXN0L3Jzcw?sa=X&ved=2ahUKEwj4rJzz0ZXzAhWj4rsIHaR2DdoQ9sEGegQIARAQ&hl=pl
https://wlaczoszczedzanie.pl/odnawialne-zrodla-energii/
https://wlaczoszczedzanie.pl/odnawialne-zrodla-energii/
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy80M2RjNmUzMC9wb2RjYXN0L3Jzcw?sa=X&ved=2ahUKEwj4rJzz0ZXzAhWj4rsIHaR2DdoQ9sEGegQIARAQ&hl=pl


Przyroda Dzieciom

Rodzaj: rozmowy, reportaż audio
Temat: przyroda, ochrona środowiska, edukacja
ekologiczna dla dzieci
Powiązania: podcast autorski, nie powiązany z żadną
marką, fundacją, organizacją
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: podcast (cykl) zakończony

Dźwięki natury dla najmłodszych prezentują: Kamila
Pomacho-Komar i Dominik Komar. Więcej o naszych

projektach dla najmłodszych znajdziesz na naszej stronie na Facebooku:
https://www.facebook.com/NinaiMiko/ – zapraszamy :)

Posłuchaj: Przyroda Dzieciom
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https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cuc3ByZWFrZXIuY29tL3Nob3cvNDI5NDY1OC9lcGlzb2Rlcy9mZWVk?sa=X&ved=2ahUKEwjg9o3OyIvzAhX8gv0HHRd9DVEQ9sEGegQIARAu&hl=pl
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cuc3ByZWFrZXIuY29tL3Nob3cvNDI5NDY1OC9lcGlzb2Rlcy9mZWVk?sa=X&ved=2ahUKEwjg9o3OyIvzAhX8gv0HHRd9DVEQ9sEGegQIARAu&hl=pl


R

Radio Antropocenu

Rodzaj: rozmowy, dyskusje, reportaż audio
Temat: zagrożenia ekologiczne, antropocen
Powiązania: podcast autorski, nie powiązany z żadną
marką, fundacją, organizacją
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: podcast (cykl) zakończony

Żyjemy w nowej epoce geologicznej, Antropocenie,
która rysuje ponure scenariusze na przyszłość, ale

daje także nadzieję. To czas, który stawia przed nami pytanie: Czy idea ludzkiego
postępu musi nieść ze sobą widmo katastrofy ekologicznej? W kolejnych odsłonach
podcastu będziemy szukać na nie odpowiedzi. Autorski podcast prowadzony przez
Agatę Kasprolewicz.

Posłuchaj: Radio Antropocenu

Raport z przyszłości. Jak uratować naszą planetę?

Rodzaj: monolog, rozmowy, dyskusje, reportaż audio
Temat: przyroda, ochrona środowiska, zagrożenia
ekologiczne, zanieczyszczenie środowiska, zmiany
klimatu, edukacja ekologiczna, ekologiczny styl życia
Powiązania: podcast Audioteka.pl powiązany z
Greenpeace Polska
Dostęp: bezpłatny, tylko w aplikacji Audioteka.pl
Aktualizacja: podcast (cykl) zakończony

W 2100 roku Ziemia, jaką znamy może już nie istnieć. Z powodu zmiany klimatu i
zniszczenia przyrody ludziom może żyć się dużo trudniej niż dzisiaj. Takiego czarnego
scenariusza nadal możemy uniknąć.

“Raport z przyszłości. Jak uratować naszą planetę?” to podcast Audioteki i Greenpeace
Polska, w którym Marek Józefiak z Greenpeace rozmawia ze swoimi gośćmi o
kluczowych wyzwaniach ekologicznych, które stoją przed nami. Jak odejść od paliw
kopalnych, jak uratować pszczoły, jak zerwać z plastikiem, co każdy z nas może zrobić
dla planety – to tylko niektóre z pytań, na które spróbujemy znaleźć odpowiedź.
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https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5zaW1wbGVjYXN0LmNvbS9rcE0yeFFHdQ==
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/globalne-zagrozenia-ekologiczne/
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/antropocen-nowa-epoka-w-historii-ziemi/
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/antropocen-nowa-epoka-w-historii-ziemi/
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/katastrofy-ekologiczne/
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5zaW1wbGVjYXN0LmNvbS9rcE0yeFFHdQ==
https://web.audioteka.com/pl/podcast/e35336df-2db6-4c53-9754-8448625ff9a4
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/zanieczyszczenie-srodowiska/zanieczyszczenie-srodowiska-halasem/
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/zmiany-klimatu/
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/zmiany-klimatu/
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/zmiany-klimatu/


Ten podcast to przesłanie z 2100 roku – skierowane do ostatniego pokolenia, które
może zmienić losy Ziemi. W rolę sztucznej inteligencji, która przygotowuje raport z
przyszłości, wcieliła się Krystyna Czubówna.

Posłuchaj: Raport z przyszłości. Jak uratować naszą planetę?

Rozmowy o klimacie w miastach

Rodzaj: rozmowy, dyskusje
Temat: zagrożenia ekologiczne, zanieczyszczenie
środowiska, zmiany klimatu
Powiązania: podcast powiązany z Śląska opinia
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: podcast (cykl) zakończony

Rozmowy o klimacie w miastach to cykl wywiadów z
ekspertami w zakresie działań różnych grup

podmiotów dotyczących przygotowania polskich miast do zmian klimatycznych.

Posłuchaj: Rozmowy o klimacie w miastach
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https://web.audioteka.com/pl/podcast/e35336df-2db6-4c53-9754-8448625ff9a4
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8zYzY1MWI1Yy9wb2RjYXN0L3Jzcw?sa=X&ved=0CAMQ4aUDahcKEwjQuuWN-o_zAhUAAAAAHQAAAAAQSQ&hl=pl
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/zmiany-klimatu/
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/zmiany-klimatu/
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8zYzY1MWI1Yy9wb2RjYXN0L3Jzcw?sa=X&ved=0CAMQ4aUDahcKEwjQuuWN-o_zAhUAAAAAHQAAAAAQSQ&hl=pl


S

Sianko – slow life, ekologia, zdrowie

Rodzaj: rozmowy, dyskusje
Temat: zdrowe odżywianie, ekologiczny styl życia
Powiązania: podcast autorski, nie powiązany z żadną
marką, fundacją, organizacją
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: cykl trwa

Hej :) miło, że tu jesteś! Podcast Sianko, to projekt
tworzony przez Wojtka i Kasię. Kochamy naturę,

pyszne i zdrowe jedzenie, oraz powolne życie. Dzielimy się dobrą energią i ciekawymi
rozkminami. Zapraszamy do słuchania. Trzymaj się ciepło! Wojtek i Kasia.

Posłuchaj: Sianko – slow life, ekologia, zdrowie

Spotkania z Przyrodą

Rodzaj: rozmowy, dyskusje
Temat: przyroda, ochrona środowiska
Powiązania: podcast autorski, nie powiązany z żadną
marką, fundacją, organizacją
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: cykl trwa

W podcaście poruszam tematy ważne dla miłośników
przyrody – obserwatorów, fotografów i pasjonatów

innych terenowych aktywności. Rozmawiam z gośćmi – czasem zawodowcami, czasem
amatorami, ale zawsze z zamiłowania przyrodnikami – specjalistami z różnych dziedzin.
Jeśli chcesz odpowiedzialnie obcować z Naturą, lepiej ją rozumiejąc, jeśli chcesz być
skuteczniejszym obserwatorem i robić lepsze zdjęcia – to ten podcast jest dla Ciebie.
Jeśli dodatkowo poprzez swoje działania chcesz także reprezentować i chronić Przyrodę
– to tym bardziej ten podcast jest właśnie dla ciebie – zapraszam!

Posłuchaj: Spotkania z Przyrodą
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https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cuc3ByZWFrZXIuY29tL3Nob3cvNDM5MzkzMS9lcGlzb2Rlcy9mZWVk?sa=X&ved=2ahUKEwjTgYD_s4vzAhVEhv0HHVjWCBwQ9sEGegQIARAw&hl=pl
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cuc3ByZWFrZXIuY29tL3Nob3cvNDM5MzkzMS9lcGlzb2Rlcy9mZWVk?sa=X&ved=2ahUKEwjTgYD_s4vzAhVEhv0HHVjWCBwQ9sEGegQIARAw&hl=pl
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8xYmUwNzIxNC9wb2RjYXN0L3Jzcw?sa=X&ved=2ahUKEwjg9o3OyIvzAhX8gv0HHRd9DVEQ9sEGegQIARAv&hl=pl
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8xYmUwNzIxNC9wb2RjYXN0L3Jzcw?sa=X&ved=2ahUKEwjg9o3OyIvzAhX8gv0HHRd9DVEQ9sEGegQIARAv&hl=pl


T

Tatrzański Park Narodowy – Z miłości do gór

Rodzaj: rozmowy, dyskusje, reportaż audio
Temat: przyroda, ochrona środowiska
Powiązania: podcast powiązany z Tatrzański Park
Narodowy
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: cykl trwa

Podcasty Tatrzańskiego Parku Narodowego. Z miłości
do gór

Posłuchaj: Tatrzański Park Narodowy

Twój Niezależny Dom

Rodzaj: rozmowy, dyskusje
Temat: odnawialne źródła energii, fotowoltaika, dom
ekologiczny i energooszczędny
Powiązania: podcast powiązany z Brewa
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: podcast (cykl) zakończony

To jest Podcast Twój Niezależny Dom, w którym
rozmawiamy o odnawialnych źródłach energii dla

Twojego domu, niezależności energetycznej i niskich rachunkach oraz pozytywnym
wpływie na środowisko naturalne. Wersje Wideo naszych podcastów znajdziesz na
YouTube.

Posłuchaj: Twój Niezależny Dom
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https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkLnBvZGJlYW4uY29tL3RhdHJ6YW5za2lwYXJrbmFyb2Rvd3kvZmVlZC54bWw?sa=X&ved=0CDIQ9sEGahcKEwiI7f_lzIrzAhUAAAAAHQAAAAAQSA&hl=pl
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkLnBvZGJlYW4uY29tL3RhdHJ6YW5za2lwYXJrbmFyb2Rvd3kvZmVlZC54bWw?sa=X&ved=0CDIQ9sEGahcKEwiI7f_lzIrzAhUAAAAAHQAAAAAQSA&hl=pl
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5zb3VuZGNsb3VkLmNvbS91c2Vycy9zb3VuZGNsb3VkOnVzZXJzOjM4ODI0NzQ0Ny9zb3VuZHMucnNz?sa=X&ved=2ahUKEwjTgYD_s4vzAhVEhv0HHVjWCBwQ9sEGegQIARAz&hl=pl
https://wlaczoszczedzanie.pl/odnawialne-zrodla-energii/
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekodom/
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekodom/
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekodom/dom-energooszczedny/
https://wlaczoszczedzanie.pl/odnawialne-zrodla-energii/
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5zb3VuZGNsb3VkLmNvbS91c2Vycy9zb3VuZGNsb3VkOnVzZXJzOjM4ODI0NzQ0Ny9zb3VuZHMucnNz?sa=X&ved=2ahUKEwjTgYD_s4vzAhVEhv0HHVjWCBwQ9sEGegQIARAz&hl=pl


U

UrbanLab Gdynia

Rodzaj: rozmowy, dyskusje
Temat: edukacja ekologiczna, ochrona środowiska,
odnawialne źródła energii, transformacja
energetyczna, zagrożenia ekologiczne,
zanieczyszczenie środowiska, zmiany klimatu, zielona
gospodarka, zrównoważony rozwój
Powiązania: podcast powiązany z Gdynia
Dostęp: darmowy, Spotify
Aktualizacja: cykl trwa

To miejsce gdzie wiedza specjalistów łączy się z zaangażowaniem uczestników,
motywacja ściga się z inspiracją, a praktyczne rozwiązania i niebanalne pomysły stają
się rzeczywistością.

Posłuchaj: UrbanLab Gdynia

Urbcast – a podcast about cities (podcast o
miastach)

Rodzaj: monolog, rozmowy, dyskusje
Temat: edukacja ekologiczna, nowoczesne
technologie, zagrożenia ekologiczne,
zanieczyszczenie środowiska, zmiany klimatu, zielona
gospodarka, zrównoważony rozwój
Powiązania: podcast autorski, nie powiązany z żadną
marką, fundacją, organizacją
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe

Aktualizacja: cykl trwa

Urbcast to dwujęzyczny podcast o miastach, urbanistyce i nie tylko. Co tydzień
usłyszysz w nim o moich spostrzeżeniach dotyczących miast, architektury, Kopenhagi,
posłuchasz rozmów z gośćmi – nie tylko ze świata urbanistyki. Zapraszam, Marcin W.
Żebrowski — urban designer, urbanista i miłośnik miast.

Urbcast is a bilingual podcast about cities, urbanism & more. Every week you will hear
about my observations regarding cities, urban design, architecture, living in the
Scandinavian capital of design — Copenhagen and interviews with various guests.

Posłuchaj: Urbcast – a podcast about cities (podcast o miastach)
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https://open.spotify.com/show/4U91dD85zsnC4GNXsQWDGD
https://wlaczoszczedzanie.pl/odnawialne-zrodla-energii/
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/globalne-zagrozenia-ekologiczne/
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/zanieczyszczenie-srodowiska/zanieczyszczenie-srodowiska-halasem/
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/zmiany-klimatu/
https://wlaczoszczedzanie.pl/zielona-gospodarka-czyli-green-economy/
https://wlaczoszczedzanie.pl/zielona-gospodarka-czyli-green-economy/
https://open.spotify.com/show/4U91dD85zsnC4GNXsQWDGD
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8xY2U0MjdhMC9wb2RjYXN0L3Jzcw?sa=X&ved=0CAIQ9sEGahgKEwjI4KzSk670AhUAAAAAHQAAAAAQ9AY&hl=pl
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8xY2U0MjdhMC9wb2RjYXN0L3Jzcw?sa=X&ved=0CAIQ9sEGahgKEwjI4KzSk670AhUAAAAAHQAAAAAQ9AY&hl=pl
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/globalne-zagrozenia-ekologiczne/
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/zanieczyszczenie-srodowiska/zanieczyszczenie-srodowiska-halasem/
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/zmiany-klimatu/
https://wlaczoszczedzanie.pl/zielona-gospodarka-czyli-green-economy/
https://wlaczoszczedzanie.pl/zielona-gospodarka-czyli-green-economy/
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8xY2U0MjdhMC9wb2RjYXN0L3Jzcw?sa=X&ved=0CAIQ9sEGahgKEwjI4KzSk670AhUAAAAAHQAAAAAQ9AY&hl=pl


W

Więcej Niż Zdrowe Odżywianie

Rodzaj: monolog, rozmowy, dyskusje
Temat: zdrowie, zdrowe odżywianie, ekologiczny styl
życia
Powiązania: podcast autorski, nie powiązany z żadną
marką, fundacją, organizacją
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: podcast (cykl) zakończony

Jestem pasjonatem zdrowego stylu życia. Dzięki temu
na stałe pożegnałem się z nadwagą a mój syn z alergią. Wraz z żoną zgłębiliśmy tony
publikacji poszukując najlepszych sposobów na zdrowe odżywianie. Całą naszą wiedzą i
sprawdzonymi sposobami dzielę się w tym podcaście. Oprócz naszych sprawdzonych
sposobów będą też wywiady ze specjalistami i pasjonatami zdrowego stylu życia. Jeżeli
zależy Ci na tym, aby każdy Twój dzień był lepszy od poprzedniego to słuchając mnie
będziesz miał stały dopływ inspiracji i pomysłów. Inspiracji na lepszy, zdrowszy „pokarm”
zarówno dla Twojego ciała jak i ducha. Zapraszam! :-)

Posłuchaj: Więcej Niż Zdrowe Odżywianie

40

https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cud2llY2Vqbml6emRyb3dlb2R6eXdpYW5pZS5wbC9mZWVkL3BvZGNhc3Qv?sa=X&ved=0CAMQ4aUDahgKEwj4gKvpxZTzAhUAAAAAHQAAAAAQrQE&hl=pl
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cud2llY2Vqbml6emRyb3dlb2R6eXdpYW5pZS5wbC9mZWVkL3BvZGNhc3Qv?sa=X&ved=0CAMQ4aUDahgKEwj4gKvpxZTzAhUAAAAAHQAAAAAQrQE&hl=pl


Z

Zero waste & ekosprawy

Rodzaj: rozmowy, dyskusje
Temat: przyroda, ochrona środowiska, ekologiczny styl
życia
Powiązania: podcast autorski, nie powiązany z żadną
marką, fundacją, organizacją
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: podcast (cykl) zakończony

Dbajmy o siebie i otoczenie! Kwestie świadomości
życia, ekologii i dbania o środowisko są nam bliskie, więc rozmawiamy o tym godzinami i
staramy się wdrażać w życie rozsądne rozwiązania.

Posłuchaj: Zero waste & ekosprawy

Zielona Ziemia

Rodzaj: monolog
Temat: ochrona środowiska, edukacja ekologiczna,
ekologiczny styl życia
Powiązania: podcast autorski, nie powiązany z żadną
marką, fundacją, organizacją
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: podcast (cykl) zakończony

Małe zmiany mają duże znaczenie! Jak żyć
ekologicznie. Zero waste porady. Cotygodniowe ciekawostki.
zzielona.zziemia@gmail.com

Posłuchaj: Zielona Ziemia
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Zielone Alternatywy

Rodzaj: rozmowy, dyskusje
Temat: zagrożenia ekologiczne, zanieczyszczenie
środowiska, zmiany klimatu, zrównoważony rozwój
Powiązania: podcast autorski, nie powiązany z żadną
marką, fundacją, organizacją
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: cykl trwa

Cześć! Słuchacie podcastu „Zielone Alternatywy”, w
których rozmawiamy o zmianach klimatu,

zrównoważonym rozwoju i innowacyjnych rozwiązaniach, które mogłyby pomóc polskim
miastom w procesie transformacji klimatyczne

Posłuchaj: Zielone Alternatywy

Zielone pogotowie

Rodzaj: monolog, rozmowy, dyskusje, reportaż audio
Temat: ogród naturalny – ekologiczny, przyroda,
ochrona środowiska
Powiązania: podcast autorski, nie powiązany z żadną
marką, fundacją, organizacją
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: cykl trwa

Zielone Pogotowie to podcast tworzony przez
Michalinę, Grzegorza i Was drodzy słuchacze, ale po kolei. W audycjach będziemy
rozmawiać o roślinach i ogrodach. Będziemy starali się pomóc oraz dyskutować o
problemach z jakimi spotykamy się podczas pielęgnacji ogrodów. Audycja nagrywana
jest na żywo, niemal w każdą środę o 17:00 na grupie Zielone Inspiracje na Facebooku.
W weekend poprzedzający nagranie członkowie grupy i słuchacze proponują i wybierają
temat najbliższego spotkania. Jeżeli chcesz bezpośrednio brać udział w nagraniu
zapraszamy na grupę i do zadawania pytań.

Posłuchaj: Zielone pogotowie
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Zielone rozmowy

Rodzaj: rozmowy, dyskusje
Temat: przyroda, ochrona środowiska, zagrożenia
ekologiczne, zanieczyszczenie środowiska, zmiany
klimatu, ekologiczny styl życia
Powiązania: podcast powiązany z Estrada
Poznańska
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: cykl trwa

Aby skutecznie chronić przyrodę i zwierzęta potrzeba,
poza akcjami sprzątania świata czy recyklingiem, dotrzeć do samych źródeł kryzysu
ekologicznego, a szerzej społecznego i systemowego oraz dokonywać tam zmian.
Sylwia Czubała oraz jej rozmówczynie i rozmówcy opowiadają o różnych formach
proekologicznych inicjatyw, niehierarchicznych modelach współpracy, pomocy
wzajemnej, kręgach kobiet, zielarstwie, aktywizmie i animacji lokalnej, działaniach
antydyskryminacyjnych oraz walce z wyzyskiem tak natury jak i człowieka w różnych
odsłonach i skalach. Rozmawiają w odniesieniu do własnych doświadczeń, praktyki
terenowej, z perspektywy działaczek/czy, animatorek/ów, aktywistek/ ów.

Posłuchaj: Zielone rozmowy

Zielone tablice

Rodzaj: rozmowy, dyskusje
Temat: elektromobilność, samochody elektryczne,
hybrydowe
Powiązania: podcast powiązany z Polskie Radio
Katowice
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: podcast (cykl) zakończony

Podcast o ELEKTROMOBILNOŚCI w Polskim Radiu
Katowice. Poznajemy, testujemy, sprawdzamy i oswajamy całokształt zagadnień
związanych ze stosowaniem pojazdów z napędem elektrycznym. Zaprasza Dominika
Sygiet.

Posłuchaj: Zielone tablice
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Zielony Podcast

Rodzaj: rozmowy, dyskusje
Temat: ochrona środowiska, zagrożenia ekologiczne,
zanieczyszczenie środowiska, zmiany klimatu,
ekologiczny styl życia
Powiązania: podcast autorski, nie powiązany z żadną
marką, fundacją, organizacją
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: cykl trwa

Katastrofa klimatyczna? Słyszymy o niej coraz więcej.
Co dokładnie dzieje się z naszą planetą? Jak możemy temu zaradzić? Czy i jak mogą
nam pomóc nowe technologie? O tym jest Zielony Podcast. Zapraszam. Krzysiek
Rzyman

Posłuchaj: Zielony Podcast

Zrównoważony Rozwój

Rodzaj: monolog, rozmowy, dyskusje
Temat: energetyka, gospodarka obiegu zamkniętego,
nowoczesne technologie, odnawialne źródła energii,
transformacja energetyczna, zmiany klimatu, zielona
gospodarka, zrównoważony rozwój
Powiązania: podcast autorski, nie powiązany z żadną
marką, fundacją, organizacją
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: cykl trwa

Jak uniknąć katastrofy klimatycznej? Ocieplenie klimatu cały czas przyspiesza, a my
wciąż emitujemy gigantyczne ilości gazów cieplarnianych. Co należy zmienić w
światowym systemie społeczno-gospodarczym, w energetyce i w naszych stylach życia,
by odmienić aktualne trendy i powstrzymać dramatyczne zmiany klimatu? O tym
wszystkim opowiada podcast Zrównoważony Rozwój.

Posłuchaj: Zrównoważony Rozwój
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#

#MniejPlastiku

Rodzaj: rozmowy, dyskusje, reportaż audio
Temat: zagrożenia ekologiczne, zanieczyszczenie
środowiska, ochrona środowiska
Powiązania: podcast powiązany z Credit Agricole
Dostęp: darmowy, różne aplikacje podcastowe
Aktualizacja: podcast (cykl) zakończony

Plastik stał się nieodłącznym elementem naszego
życia. Zużycie jednorazowych produktów wymknęło się

jednak spod kontroli. Co możemy zrobić z plastikiem? I jak nie doprowadzić do tego, aby
gromadził się nadal?

Nazywam się Przemysław Przybylski, a to jest #MniejPlastiku – biodegradowalny
podcast o tym, jak możemy wspólnie poradzić sobie z nadmiarem tworzyw sztucznych.
Zapraszamy na stronę, gdzie znajdziecie więcej informacji o plastiku i jak z nim walczyć
na codzień: http://mniejplastiku.pl

Posłuchaj: #MniejPlastiku

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe zestawienie do końca. Jeśli cenisz sobie
zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez
Patronite.

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc
maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl
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