
Siedząc w domu możemy korzystać z różnych wydarzeń kulturalnych 

udostępnionych bezpłatnie online, różnych projektów, wykładów, które 

pomogą spędzać nam czas w odosobnieniu. Poniżej wymieniam kilka z takich 

możliwości. 

1. Projekt Alberty.org. To innowacyjna platforma dla osób w wieku senioralnym. Jej 

celem jest wspieranie osób starszych w podtrzymywaniu ich zdrowia psychofizycznego - w 

przyjemny i angażujący sposób. Na platformie użytkownicy znajdą zatem szereg 

wartościowych zasobów i funkcjonalności. Mogą podjąć aktywności związane zarówno z 

przyjemną pracą umysłową (quizy, gry logiczne, krzyżówki), jak i mądrą rozrywką (filmy 

dokumenty, audiobooki). Co niezwykle ważne, platforma jest w pełni bezpieczna i darmowa. 

W momencie rejestracji Użytkownika (do której gorąco zachęcamy), może on korzystać ze 

wszystkich treści i funkcji, które oferuje Alberty. Jednocześnie wychodząc naprzeciw 

zapotrzebowaniu jakie się pojawiło w ostatnim czasie, przygotowaliśmy zestaw 

wykładów, które będzie można obejrzeć online.  

Od wtorku 17 marca 2020 r. o godzinie 11.00 słuchacze Państwa Uniwersytetu będą mogli 

obejrzeć wykład  "Jak mądra rozrywka pomaga w podtrzymaniu kondycji psychofizycznej" 

Pani dr Katarzyny Zaborskiej, dostępny pod adresem http://bit.ly/Alberty-transmisja. 

W najbliższą środę 25 marca 2020 r. o godzinie 13.00 rozpocznie się wykład Katarzyny Kot 

pod tytułem "Sposoby na poprawę odporności poprzez dietę" przeznaczony dla osób w 

wieku senioralnym. Wykład będzie można obejrzeć pod adresem: bit.ly/Alberty-KatarzynaKot 

2. Od poniedziałku do piątku o g. 9.30 będzie transmisja na żywo, w nowej serii pt.” 

Senior w domu”. Podczas tych transmisji, pani Małgorzata Kospin będzie 

prowadziła  zajęcia dla seniorów. Będziemy ćwiczyć: pamięć, koncentrację, 

spostrzegawczość. Będę także odpowiadać na zadawane przez was pytania i umilać wam 

czas. Nagrania będą  dostępne, cały czas na moim kanale, można je wykorzystać w 

dowolnym czasie, całkowicie bezpłatnie. Linki do nagrań poniżej: 

https://www.youtube.com/watch?v=z6QpUxtymm8https://www.youtube.com/watch?v=myyN

WUVy6GI&t=1505s 

https://www.youtube.com/watch?v=H2ziblFiki0 

3. Dr Edyta Bonk zaprasza seniorów na trening pamięci. 

    Filmik jest dostępny na You Tube: 

 https://www.youtube.com/watch?v=fBC0vdtl4W4 

4. Polskie radio 

Radiowa Jedynka w najbliższych tygodniach przypomni słuchowiska zrealizowane w latach 
2008-2009 dla tej anteny w ramach cyklu „Klasyka polskiego dramatu” i w systemie dolby 
prologic II. Powstały wówczas takie dzieła, jak m.in. „Dziady” (dwa wieczory), „Kordian”, „Nie-
Boska komedia”, „Śluby panieńskie”, „Wyzwolenie” (dwa wieczory), „Iwona księżniczka 
Burgunda”, „Tango” oraz „Kartoteka”. Kontynuacją tego cyklu była „Wielka klasyka”, w ramach 
której nagrane zostały: „Damy i huzary”, „Żabusia”, „Niespodzianka”, „Dom otwarty”, „W małym 
dworku”, „Czwarta siostra”, „Anioł ognisty – rzecz o Słowackim”. Kolejność emisji i ich pory w 
ustaleniach, szczegóły już jutro na: jedynka.polskieradio.pl. 
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Najlepsze realizacje teatru radiowego zaprezentuje również Dwójka, w której w najbliższym 
czasie można spodziewać się m.in. „Rewizora” Mikołaja Gogola w reżyserii Janusza Kukuły 
z 1992 roku (28 marca, godz. 15.00), wyreżyserowanego w 2007 roku przez Waldemara 
Modestowicza „Kapelusza” Wiesława Myśliwskiego (28 marca, godz. 19.00), czy 
„Excentryków” Włodzimierza Kowalewskiego z 2009 roku w reżyserii Janusza Zaorskiego 
(29 marca, godz. 16.00). Od 4 kwietnia Program 2 Polskiego Radia szeroko zaprezentuje 
archiwalne dzieła – zmarłego w 2014 roku – Marka Nowakowskiego, w 85. rocznicę urodzin 
warszawskiego pisarza i poety. 

Program 3 Polskiego Radia od 29 marca przypomni – w każdą kolejną niedzielę o godz. 
20.00 – najlepsze słuchowiska zrealizowane i emitowane w ramach „Sceny Teatralnej 
Trójki”. Będą to m.in. „Mojżesz – Remix” i „Kiedy byłem małym chłopcem” Tomasza Mana, 
„Latawiec z betonu” Moniki Milewskiej, „Prezydent Paderewski” Marka Kochana, „Andy” 
Krzysztofa Czeczota, „Tancerz mecenasa Kraykowskiego. Dziewictwo” Witolda 
Gombrowicza, „Nie-miejsce” Marcina Teodorczyka, „Autarkia” Katarzyny Dąbkowskiej-
Kułacz, „Radio Wolna Europa” Edwarda Dewereńskiego.  

Od czwartku 26 marca Trójka nadawać będzie archiwalne słuchowiska z cyklu „Teatrzyk 
Zielone Oko” (po godz. 22.00). Równolegle wystartuje słynny i kochany przez słuchaczy 
komediowy cykl Jacka Janczarskiego „Kocham pana, Panie Sułku” (w ramach „Powtórki z 
rozrywki” po godz. 13.00). 

Ponadto w paśmie wieczornym, od 23 marca, Trójka emituje ok. godz. 19.50 „Mini Powtórkę 
z rozrywki” – wyboru satyrycznych skeczy dokonał Łukasz Szwed.   

 

 

  

 


