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Nie powinno nikogo dziwić, że we Wrocławiu – Mie-
ście Literatury UNESCO – powstaje kilka cyfrowych 
audycji dedykowanych literaturze. Specjalistów 
w tej dziedzinie usłyszeć możemy w „Radio Pro-
za”, podcaście Wrocławskiego Domu Literatury. 
Odcinki to zarówno zarejestrowane rozmowy z pi-
sarzami i poetami, które odbywały się w przeciągu 
ostatniego roku, bez stacjonarnego udziału publicz-
ności w Klubie Proza oraz przy okazji Wrocławskiej 
Nagrody Poetyckiej Silesius, jak i autorskie wywia-
dy o aktualnych modach i tendencjach w literatu-
rze. Jeśli zaś w ciągu pandemicznego roku prze-
czytaliście już wszystko, co zawiera wasza domowa 
biblioteczka, i nie potraficie odnaleźć się w gąszczu 
nowych tytułów wydawniczych, z pomocą przycho-
dzi podcast „W księgarni” realizowany przez Mu-
zeum Pana Tadeusza. Krótkie odcinki to przegląd 
wartościowych nowości książkowych, nie zawsze 
oczywistych (jak choćby tłumaczenia chińskich 
i japońskich opowiadań). „W księgarni” nie mogło 
zabraknąć też odcinków poświęconych „Panu Tade-
uszowi”, opowiadających o przekładach arcydzieła 
Mickiewicza na inne języki słowiańskie. 

Kinomani z pewnością wybiorą dla siebie któryś spo-
śród wielu tworzonych w stolicy Dolnego Śląska pro-
gramów dedykowanych X muzie. Stałym uczestnikom 
festiwali filmowych do gustu przypadną odcinki pod-
castu Papaya.Rocks o tożsamym tytule zrealizowane 
we współpracy z festiwalem Nowe Horyzonty, w któ-
rych selekcjonerzy wydarzenia opowiadają o swoich 
filmowych wyborach. Autorski podcast o filmach od 
wielu lat prowadzi również Józef Poznar, znany słu-
chaczom z anteny Akademickiego Radia LUZ. „Coś 
obejrzanego” to subiektywne komentarze do fil-
mów, które wstrząsnęły kinem oraz autorem – nieko-
niecznie pozytywnie. Błyskotliwa krytyka bez lukru 
wpadnie w ucho nie tylko zagorzałym kinomanom. 
Niecodzienny, bo podwójnie podwójny (może więc 
poczwórny?) komentarz filmowy serwują nam dwaj 
kinofile, Stanisław Abramik oraz Piotr Czerkawski, 
w świeżo powstałym „Podwójnym seansie”. Punk-
tem wyjścia do rozmów Abramika i Czerkawskiego 

Jakich podcastów słu-
chasz? Rok temu odpo-
wiedź na to pytanie mogła 
być wyzwaniem. Praca 
zdalna i społeczna izolacja 
sprawiły, że podcasty na 
przestrzeni ostatnich dwu-
nastu miesięcy zaczęły 
przeżywać rozkwit, stając 
się częścią codzienno-
ści każdego z nas. „Nie-
zbędnik” wsłuchuje się 
w podcasty powstające we 
Wrocławiu, by sprawdzić, 
o czym mówi się w wirtual-
nym eterze nad Odrą.

jest amerykańska tradycja double feature: w każdym 
odcinku autorzy rozmawiają o dwóch obejrzanych 
obrazach, które łączy wspólny mianownik, nie zawsze 
jednak oczywisty: raz jest to choćby postać reżysera, 
innym razem – filmy prezentujące życie jako wielką 
fiestę. Dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z 
tym, co dzieje się w filmowym świecie, polecamy „Ki-
notalk”, którego nowy odcinek pojawia się w każdy 
poniedziałek na antenie Radia RAM, a we wtorki w 
sieci. Podczas dwugodzinnej rozmowy Krzysztof Ma-
jewski, Miłka Bożek i Maciej Stasierski przeprowadzają 
nas przez najciekawsze premiery i wydarzenia w świ-
cie kina minionego tygodnia.

Lockdown dla wielu z nas sprzyjał odkryciu w so-
bie kulinarnej pasji (z różnym skutkiem). Arkana 
kuchennej sztuki warto poznawać od najlepszych – 
jednak gdzie ich znajdziemy? Z pomocą przychodzi 
Radio RAM i jego – premierowo prezentowany na 
falach eteru – podcast „Kulinarny Wrocław”. Ma-
ciej Przestalski co tydzień rozmawia z wrocławskimi 
szefami kuchni i restauratorami zarówno o tym, co 
aktualnie dzieje się w gastronomii, jak i o kuchniach 
świata, w których specjalizują się oni i ich lokale. Ku-
linarny Wrocław to program, w którym posłuchacie 
również o kuchennych trikach i poradach. O lifesty-
lowej stronie gastronomii posłuchamy w „Gastro-
podcaście” Magdaleny „Mariji” Michalak i Irka Sol-
nickiego. Autorka bloga „Z widelcem po Wrocławiu” 
i właściciel firmy Horeca+ rozmawiają o trendach we 
wrocławskiej (i nie tylko) gastronomii, nie boją się 
poruszać kulinarnych i restauracyjnych problemów 
(czy warto rzucić wszystko i otworzyć restaurację?); 
w podcaście nie brakuje również rozstrzygania co-
dziennych dylematów (czy można kupić dobre wino 
w supermarkecie?) oraz kulturalnych poleceń (filmy, 
które każdy miłośnik jedzenia powinien znać), po-
kazując, że dobre jedzenie to również świetny punkt 
wyjścia do konwersacji na każdy temat.

Powszechnie wiadomo, że najlepsze rozmowy pod-
czas imprezy prowadzone są w kuchni, jednak nie 

tylko kulinarne programy nadawane z Wrocławia 
poruszają tematy związane z kulturą i lifestylem. 
Dialog o wszystkim, co w kulturze i w życiu co-
dziennym ważne, z perspektywy żeńskiej i męskiej, 
prowadzą Agata i Kuba podczas „Popkulturowej 
międzymiastowej”. Jak sami piszą, spotykają 
się na falach między Warszawą a Wrocławiem, by 
polecać lokalne miejscówki i dyskutować nad no-
wościami kulturalnymi z mniej oczywistych stron. 
O dobrym życiu w zgodzie ze sobą i z naturą posłu-
chamy w podcaście „Myśli zebrane” Marty Gut-
sche i Katarzyny Kwiecień. Autorki pokazują, jak 
przy pomocy prostych wyborów można żyć bardziej 
świadomie i jak ze spokojem radzić sobie z trudami 
i dziwami codzienności (czy to z wampirami ener-
getycznymi, czy z modą na jesieniary). Kolejną 
podcastową power couple stanowią pisarka Natalia 
Szagdaj i muzyk Jacek Gutowski. Prowadzony przez 
nich format „To nie jest amerykański film” prze-
nosi słuchaczy w kryminalne realia powojennego 
i współczesnego Wrocławia. Żywiołowości i smacz-
ku dodają zapraszani rozmowom goście, zawsze 
bezpośrednio związani z kryminalną zagadką poru-
szaną w danym odcinku. Wrocławską podcasterką 
o niezwykłej energii jest Lejdi Zgaga i jej łączący 
tragiczne i komiczne aspekty prozy życia program 
o tym samym tytule. Prowadzone przez nią zapiski 
singielki to nie tylko komediowe opowieści o kolej-
nych randkach z Tindera, ale też refleksje o związ-
kach, społeczeństwie i psychologicznych aspektach 
relacji międzyludzkich. 

Jeśli szukamy rozmów, które dostarczą nam pew-
nej i naukowej wiedzy, warto przysłuchać się pod-
castom realizowanym przez studentów i akademi-
ków. Spragnionym kultury popularnej, omawianej 
z krytycznej strony, spodoba się nowy program „K! 
Kultura, krytyka, kulturoznawstwo” prowadzo-
ny przez adeptów kulturoznawstwa Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Inną, również niedawno powstałą 
audycją, są „Historie do usłyszenia: Wrocław 
ODNowa 1945 i potem” tworzone przez studen-
tów kierunku historia w przestrzeni publicznej 

https://wroclawskidomliteratury.podbean.com/
https://wroclawskidomliteratury.podbean.com/
https://muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl/podcasty/
https://papaya.rocks/pl/tags/podcast
https://anchor.fm/cosobejrzanego
https://anchor.fm/cosobejrzanego
https://anchor.fm/podwojny-seans
https://anchor.fm/kinotalk
https://anchor.fm/kinotalk
https://open.spotify.com/show/281kLNCrA0prxT4cXWhJUd
http://zwidelcempowroclawiu.pl/category/gastropodcast/
http://zwidelcempowroclawiu.pl/category/gastropodcast/
https://open.spotify.com/show/7CIioirCEw4x832aJe63ju
https://open.spotify.com/show/7CIioirCEw4x832aJe63ju
https://open.spotify.com/show/2OuTJuqLhZwo2COB07kimr
https://open.spotify.com/show/6WuK56SL8nvTaVPy5Bqg9x
https://anchor.fm/kultura-i-media
https://anchor.fm/kultura-i-media
https://anchor.fm/historiadouslyszenia
https://anchor.fm/historiadouslyszenia


6

It should come as no surprise to anyone that sev-
eral podcasts dedicated to literature were born in 
Wrocław, the UNESCO City of Literature. If you 
want, you can listen to literary experts in Radio 
Proza, a podcast run by the Wrocław Literature 
House. The episodes include both recorded con-
versations with writers and poets, which took 
place over the past year without the participa-
tion of the public in the Proza Club and coincided 
with the Wrocław Silesius Poetry Award, as well as 
original interviews about current trends and ten-
dencies in literature. If the pandemic made you 
read everything in your home library and you can-
not find your way through the heap of new titles, 
W księgarni [In the bookstore] produced by the 
Pan Tadeusz Museum will be your guide. Short ep-
isodes offer reviews of valuable new books – some 
of which are hardly obvious – like translations of 
Chinese and Japanese short stories. Of course, the 
podcast had to include episodes dedicated to Pan 
Tadeusz, telling the story of translations of Mick-
iewicz’s masterpiece into other Slavic languages. 

Cinema buffs can choose from among many pod-
casts dedicated to the Tenth Muse, created in the 
capital of Lower Silesia. Regular participants of 
film festivals will enjoy episodes of the Papaya.
Rocks podcast produced in cooperation with the 
New Horizons Festival, where the event’s selectors 
talk about their film choices. Józef Poznar, who is 
already well-known from the LUZ Academic Ra-
dio, has also been hosting his own podcast about 
films for many years. Coś obejrzanego [Something 
watched] features subjective commentary on films 
that shook the cinema and the podcast’s author 
– and not always in a positive way. Witty criticism 
without any beating around the bush – something 
for die-hard film buffs and all the others! Two film 
aficionados – Stanisław Abramik and Piotr Czer-
kawski – offer us their doubly-double (quadruple?) 
commentary in their Podwójny seans [Double film 
screening]. The starting point for Abramik’s and 
Czerkawski’s conversations is the American tradi-
tion of double feature: in each episode, the authors 
talk about two films they have watched, which 
share a common denominator – sometimes that 

What podcasts do you 
listen to? A year ago,  

answering that question 
might have been a bit 

tricky. A year of remote 
work and social isolation 

resulted in a true podcast 
boom, as they found  

their way into our eve-
ryday lives. The “Guide” 
team listens to podcasts 

created in Wrocław to 
hear what people talk 

about on the virtual 
airwaves over the Oder.

UWr, z gościnnym udziałem pracowników na-
ukowych. W kolejnych odcinkach opowiadają 
oni, jak wyglądało życie powojennego Wrocławia, 
odsłaniając miejskie legendy i tajemnice. Z wła-
snym podcastem wystartowali również przyszli 
architekci z Politechniki Wrocławskiej działają-
cy w Kole Naukowym Humanizacji Środowiska 
Miejskiego. W „Poczuj architekturę” w centrum 
zainteresowania znajduje się relacja, jaką człowiek 
wytwarza z tkanką miejską oraz to, co ona w nim 
kształtuje.

Nie można zapomnieć również o podcastach two-
rzonych przez te instytucje miejskie, które na co 
dzień zajmują się szeroko pojętą animacją życia 
kulturalnego i społecznego Wrocławia. „Rozmo-
wy o… work life balance” Praktyków Kultury 
rozważają różne aspekty kultury z jej działaczami, 
aktywistami i ekologami, szukając nowych ścieżek 
rozwoju. Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecz-
nego realizuje podcast „Wrozwoju”, w którym 
specjaliści pomagają rozstrzygnąć rodzicielskie 
dylematy (m.in. jak zaplanować urlop z dziec-
kiem, przygotować pociechę na rok szkolny czy 
rozmawiać z nią o seksualności). Typowo miejską 
audycją są nadawane na antenie Akademickiego 
Radia LUZ „Lokacje” prowadzone przez Jacka 
Sterczewskiego. Jego goście to wrocławscy za-
jawkowicze, którzy tworzą wyjątkowe miejsca 
na mapie miasta, już istniejące czynią bardziej 
dostępnymi, a te o złej sławie – odczarowują. 
W tej ostatniej przestrzeni działa również „Ra-
dio Nadodrze”, prezentując muzyczne, filmowe 
i wypełnione wspomnieniami mieszkańców au-
diospacery po Nadodrzu, znanym jednocześnie 
jako dzielnica artystyczna i niebezpieczna. 

Czy rok 2021 będzie rokiem trium-
fu podcastów? Zdecydowanie. 
Mnogość tytułów realizowanych 
we Wrocławiu i o Wrocławiu po-
kazuje, że pomimo spowodowanej 
pandemią trudnej sytuacji kul-
turalno-społecznej, miasto i jego 
mieszkańcy aktywnie prowadzą 
dialog o tym, co dla nich ważne.  
A więc:  do usłyszenia!

Zebrała: Nina Paśniewska fo
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https://wroclawskidomliteratury.podbean.com/
https://wroclawskidomliteratury.podbean.com/
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https://papaya.rocks/pl/tags/podcast
https://papaya.rocks/pl/tags/podcast
https://anchor.fm/cosobejrzanego
https://anchor.fm/podwojny-seans
https://anchor.fm/hsm-podcasts
https://open.spotify.com/show/6TcN6cOGjAAXFN06LfL6qk
https://open.spotify.com/show/6TcN6cOGjAAXFN06LfL6qk
https://www.wcrs.wroclaw.pl/wrozwoju-podcast
https://anchor.fm/lokacje
https://anchor.fm/radio-nadodrze
https://anchor.fm/radio-nadodrze
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link is hardly an obvious one. Sometimes it is about 
the director, in other cases it is about films featur-
ing life as a fiesta. For anyone who wants to keep 
up to date with what’s going on in the film world, 
we recommend Kinotalk, with new episodes ev-
ery Monday. During the hour-long conversation, 
Krzysztof Majewski and his guests guide the lis-
teners through the most interesting releases and 
events in the world of cinema taking place in the 
previous week.

Many of us decided to discover a passion for cook-
ing during the lockdowns – with varying results. It’s 
always worth it to learn the secrets of the kitchen 
from the very best – but where can we find them? 
Radio RAM and its fresh Kulinarny Wrocław [Cu-
linary Wrocław] podcast presented on air are here 
to help. Every week, Maciej Przestalski talks to 
Wrocław’s chefs and restaurateurs about what is go-
ing on in the catering industry, as well as about cui-
sines from around the world, which they and their 
establishments specialise in. Kulinarny Wrocław is 
also where you can find kitchen tricks and tips. The 
lifestyle side of gastronomy is something you can 
discover in Gastropodcast by Magdalena „Mar-
ija” Michalak and Irek Sokolnicki. Authors of the 
Z widelcem po Wrocławiu blog talk about trends in 
gastronomy in Wrocław and beyond, and they do 
not shy away from discussing culinary and restau-
rant problems – for example is it worth dropping 
everything just to open a restaurant, as well as ev-
eryday dilemmas – can a supermarket wine be good 
– and cultural recommendations, like films that 
every food lover should know. By doing so, they 
show that good food is also a great starting point for 
a conversation on any topic.

It is a well-known fact that the best conversations 
during parties happen in the kitchen, but culi-
nary podcasts from Wrocław aren’t the only one 
that touch upon topics related to culture and life-
style. Agata and Kuba talk about everything that 
is important in culture and everyday life from 
a woman’s and man’s perspective in Popkul-
turowa międzymiastowa [Pop culture long dis-

tance]. According to themselves, “they meet on the 
airwaves between Warsaw and Wrocław” to rec-
ommend local places and talk about cultural news 
from less obvious corners. If you want to listen 
about living a good life in harmony with yourself 
and nature, you need to give Myśli zebrane [The 
Gathered thoughts] by Marta Gutsche and Katarzy-
na Kwiecień a try. The authors show how you can 
make a couple of simple choices to live more con-
sciously and how you can deal with the hardships 
and oddities of everyday life – whether it’s energy 
vampires or fall fashion – while keeping your peace 
of mind. Another podcast power couple is made up 
of writer Natalia Szagdaj and musician Jacek Gu-
towski. Their format To nie jest amerykański film 
[This is not an American movie] takes listeners into 
the criminal reality of post-war and contemporary 
Wrocław. The guests, always directly related to the 
crime mystery discussed in a given episode, add 
liveliness and flavour to the conversations. Another 
Wrocław-based podcaster with extraordinary ener-
gy – Lejdi Zgaga – combines the tragic and comic 
aspects of mundane everyday life in an engaging 
show. Her notes from a single life include not only 
funny tales of successive Tinder dates, but also re-
flections on relationships, society and the psycho-
logical aspects of human relationships. 

If you are looking for conversations featuring schol-
arly knowledge, it’s worth listening to podcasts 
produced by students and academics. Those hun-
gry for popular culture discussed from a critical 
perspective will enjoy the new show – K! Kultura, 
krytyka, kulturoznawstwo hosted by cultural 
studies students at the University of Wrocław. An-
other recent addition to the podcast map is His-
torie do usłyszenia: Wrocław ODNowa 1945 
i potem hosted by students of history in the pub-
lic space at the University of Wrocław, sometimes 
joined by academics. In subsequent episodes they 
tell what life was like in post-war Wrocław, reveal-
ing urban legends and mysteries. Future architects 
from the Wrocław University of Technology, who 
are active in the Humanisation of the Urban Envi-
ronment Research Group have also started their 

own podcast. In Poczuj architekturę [Feel the ar-
chitecture] they focus on our relationship with the 
urban fabric and how they shape each other.

Of course, we can’t forget about podcasts created by 
city institutions that deal with the broadly defined 
animation of cultural and social life in Wrocław 
on a daily basis. The Rozmowy o... work life bal-
ance [Conversation on… work life balance] podcast 
by Cultural Practitioners is about various aspects 
of culture explored in the course of conversations 
with activists and ecologists – always on a lookout 
for new paths of development. The Center for So-
cial Development has a podcast entitled Wrozwo-
ju, in which experts help resolve parenting issues 
– how to plan a vacation with a child, prepare them 
for the school year, or talk to them about sexuali-
ty. Jacek Sterczewski’s Lokacje broadcast on LUZ 
Academic Radio, is an urban podcast – he invites 
people from Wrocław who create unique places on 
the city map, make already existing places more ac-
cessible and change the reputation of places with 
a bad reputation. The latter space is also home to 
Radio Nadodrze, which presents musical, film 
and audio walks around Nadodrze, which is famous 
as an artistic and dangerous district. 

Will 2021 be the year of podcasts? 
I’m sure of it. The multitude of 
titles produced in and about Wro-
cław shows that despite the diffi-
cult cultural and social situation 
caused by the pandemic, the city 
and its residents actively engage 
in a dialogue about what is impor-
tant to them. So let’s listen!

Collected by: Nina Paśniewska
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