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Blog containing popular scientific publications 
 

Since September 2013, the way of publishing my popular scientific texts has enriched. Alongside with 

articles in newspapers and others paper periodicals (listed separately) –  there have also been articles 

posted as entries in the author’s blog at http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/ . They are shown in 

the list below by giving their title, date of first publication (posting), number of readers’ comments 

and number of  readers declaring they “like”  a given article (so-called “likes”). The last two messages 

are given only for older entries (until 16/02/2019 inclusive) because after this date the portal 

na:Temat has stopped displaying them.  The full texts can be found under the  addresses   given in 

the table. If the method of entering an entry by clicking on the address does not give a result - copy 

the address to the browser. 

The publications listed below appeared originally in Polish, but here we provide translations of their 

titles to English, included in square brackets. 

Blog zawierający artykuły popularnonaukowe 
 

Od września 2013 roku wzbogacił się sposób publikacji moich prac popularnonaukowych. Obok 

artykułów w gazetach i innych papierowych periodykach (zestawionych oddzielnie) – pojawiły się 

także artykuły w postaci wpisów na blogu http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/ . Przy ich 

wykazywaniu w poniższym spisie podawane są: tytuł, data pierwszej publikacji, liczba komentarzy 

czytelników (Comments)  i liczba osób deklarujących, że „polubiły” dany artykuł (Likes).  Te dwie 

ostatnie informacje są podawane tylko dla starszych wpisów (do 16.02.2019 włącznie), ponieważ po 

tej dacie portal na:Temat przestał je wyświetlać.  Pełne teksty wpisów można znaleźć pod  adresami  

podanymi w spisie. Jeśli metoda przejścia do wpisu polegająca na kliknięciu na adresie nie daje 

rezultatu – należy skopiować adres do przeglądarki.  

 

2021  

1. Lektura obowiązkowa [A must-read] 28.12.2021 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/390313,lektura-obowiazkowa  

2. Pogadanka o algorytmach mrówkowych na antenie Radia Kraków [A talk about ant 

algorithms on Radio Krakow] 12.12.2021 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/388141,pogadana-o-algorytmach-

mrowkowych-na-antenie-radia-krakow  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/390313,lektura-obowiazkowa
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/388141,pogadana-o-algorytmach-mrowkowych-na-antenie-radia-krakow
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/388141,pogadana-o-algorytmach-mrowkowych-na-antenie-radia-krakow
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3. Powstała cyfrowa Biblioteka Nauki [The Digital Science Library was established] 

29.11.2021 https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/386245,powstala-cyfrowa-

biblioteka-nauki  

4. Jeden felieton skopiowany w 237 gazetach! [One article copied in 237 

newspapers!] 28.11.2021 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/386039,jeden-felieton-skopiowany-w-

237-gazetach  

5. Potwór się wyłonił! [The monster has emerged!] 26.11.2021 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/385811,potwor-sie-wylonil  

6. W sobotę opowiem w Radiu Kraków o polskiej działce Sztucznej Inteligencji - o 

zbiorach przybliżonych [On Saturday, on Radio Krakow, I will tell you about the 

Polish field of Artificial Intelligence - about rough sets] 8.11.2021 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/383179,w-sobote-opowiem-w-radiu-

krakow-o-polskiej-dzialce-sztucznej-inteligencji-zbiorach-przyblizonych  

7. W Radiu Kraków opowiadam o zbiorach rozmytych [In Radio Krakow I talk about 

fuzzy sets] 3.11.2021 https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/382361,w-radiu-

krakow-opowiadam-o-zbiorach-rozmytych  

8. Na Kongresie "Zdrowie Polaków" o sztucznej inteligencji [At the Congress of 

"Health of Poles" about artificial intelligence] 31.10.2021 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/381857,na-kongresie-zdrowie-

polakow-o-sztucznej-inteligencji  

9. Dawna książka - do której jednak warto zajrzeć [An old book - but worth a look] 

09.09.2021 https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/372893,dawna-ksiazka-do-

ktorej-jednak-warto-zajrzec  

10. W Radiu Kraków seria audycji o sztucznej inteligencji [A series of broadcasts 

about artificial intelligence on Radio Krakow] 23.08.2021 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/370340,w-radiu-krakow-seria-audycji-

o-sztucznej-inteligencji  

11. Naukowy komentarz z okazji Święta Wojska Polskiego [Scientific commentary on 

the occasion of the Polish Army Day] 15.08.2021 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/369033,naukowy-komentarz-z-okazji-

swieta-wojska-polskiego  

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/386245,powstala-cyfrowa-biblioteka-nauki
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/386245,powstala-cyfrowa-biblioteka-nauki
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/386039,jeden-felieton-skopiowany-w-237-gazetach
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/386039,jeden-felieton-skopiowany-w-237-gazetach
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/385811,potwor-sie-wylonil
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/383179,w-sobote-opowiem-w-radiu-krakow-o-polskiej-dzialce-sztucznej-inteligencji-zbiorach-przyblizonych
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/383179,w-sobote-opowiem-w-radiu-krakow-o-polskiej-dzialce-sztucznej-inteligencji-zbiorach-przyblizonych
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/382361,w-radiu-krakow-opowiadam-o-zbiorach-rozmytych
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/382361,w-radiu-krakow-opowiadam-o-zbiorach-rozmytych
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/381857,na-kongresie-zdrowie-polakow-o-sztucznej-inteligencji
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/381857,na-kongresie-zdrowie-polakow-o-sztucznej-inteligencji
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/372893,dawna-ksiazka-do-ktorej-jednak-warto-zajrzec
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/372893,dawna-ksiazka-do-ktorej-jednak-warto-zajrzec
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/370340,w-radiu-krakow-seria-audycji-o-sztucznej-inteligencji
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/370340,w-radiu-krakow-seria-audycji-o-sztucznej-inteligencji
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/369033,naukowy-komentarz-z-okazji-swieta-wojska-polskiego
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/369033,naukowy-komentarz-z-okazji-swieta-wojska-polskiego
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12. Nowa seria audycji na temat sztucznej inteligencji [A new series of broadcasts on 

artificial intelligence] 12.07.2021 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/363323,nowa-seria-audycji-na-temat-

sztucznej-inteligencji  

13. Jak sobie radziliśmy z nauczaniem podczas pandemii? [How did we handle 

teaching during the pandemic?] 04.07.2021 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/362391,jak-sobie-razilismy-z-

nauczaniem-podczas-pandemii  

14. Najważniejszy list w moim życiu [The most important letter in my life] 11.05.2021 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/351645,najwazniejszy-list-w-moim-

zyciu  

15. Żyletka – mały wynalazek o dużym rezonansie społecznym [Razor blade - a small 

invention with great social resonance] 10.05.2021 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/352955,zyletka-maly-wynalazek-o-

duzym-rezonansie-spolecznym  

16. 5 maja to szczególny dzień! [ May 5 is a special day!] 5.5.2021 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/352163,5-maja-to-szczegolny-dzien  ;  

https://myslenicka24.pl/felieton-profesora-ryszarda-tadeusiewicza-w-szczegolnym-

dla-niego-dniu/  

17. Wystąpienie na konwersatorium dla artystów [Presentation at the seminar for 

artists] 14.04.2021 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/348669,wystapienie-na-

konwersatorium-dla-artystow  

18. 50 lat minęło... [50 years have passed ...] 01.04.2021 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/342371,50-lat-minelo  

19. Na Wielkanoc - o Wyspie Wielkanocnej [For Easter - about Easter Island] 

28.03.2021 https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/345777,na-wielkanoc-o-

wyspie-wielkanocnej#  

20. Dokładnie rok temu... [Exactly a year ago ...] 11.03.2021, 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/343269,dokladnie-rok-temu  

21. Samotność wykładowcy w czasie pandemii [Loneliness of a lecturer during a 

pandemic] 28.02.2021 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/363323,nowa-seria-audycji-na-temat-sztucznej-inteligencji
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/363323,nowa-seria-audycji-na-temat-sztucznej-inteligencji
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/362391,jak-sobie-razilismy-z-nauczaniem-podczas-pandemii
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/362391,jak-sobie-razilismy-z-nauczaniem-podczas-pandemii
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/351645,najwazniejszy-list-w-moim-zyciu
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/351645,najwazniejszy-list-w-moim-zyciu
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/352955,zyletka-maly-wynalazek-o-duzym-rezonansie-spolecznym
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/352955,zyletka-maly-wynalazek-o-duzym-rezonansie-spolecznym
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/352163,5-maja-to-szczegolny-dzien
https://myslenicka24.pl/felieton-profesora-ryszarda-tadeusiewicza-w-szczegolnym-dla-niego-dniu/
https://myslenicka24.pl/felieton-profesora-ryszarda-tadeusiewicza-w-szczegolnym-dla-niego-dniu/
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/348669,wystapienie-na-konwersatorium-dla-artystow
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/348669,wystapienie-na-konwersatorium-dla-artystow
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/342371,50-lat-minelo
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/345777,na-wielkanoc-o-wyspie-wielkanocnej
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/345777,na-wielkanoc-o-wyspie-wielkanocnej
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/343269,dokladnie-rok-temu
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https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/341175,samotnosc-wykladowcy-w-

czasach-pandemii  

22. Dwa tysiące artykułów udostępnionych w Internecie [Two thousand articles made 

available on the Internet] 16.02.2021 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/339581,dwa-tysiace-artykulow-

udostepnionych-w-internecie  

23. Zapraszam do posłuchania w Radiu Kraków [I invite you to listen on Radio 

Krakow] 31.01.2021, 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/336509,zapraszam-do-posluchania-w-

radiu-krakow  

24. Fajny artykuł na temat "buntu maszyn" z moją obszerną wypowiedzią [Nice article 

on the "machine revolt" with my extensive statement] 30.01.2021, 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/336477,fajny-artykul-na-temat-buntu-

maszyn-z-moja-obszerna-wypowiedzia  

25. Test na COVID w komórce? [COVID test on a smartphone?] 19.01.2021 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/334969,test-na-covid-w-komorce  

26. Dobra wiadomość na dobry początek 2021 roku! [Good news for a good start to 

2021!] 03.01.2021 https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/332815,dobra-

wiadomosc-na-poczatek-2021-roku  

2020    
 

27. Polonijny Uniwersytet dla Dzieci udostępnił mój wykład [The Polish University 

for Children made my lecture available] 31.12.2020 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/332591,polonijny-uniwersytet-dla-

dzieci-udostepnil-moj-wyklad  

28. Dwa teksty na temat początku roku. Stare, ale aktualne [Two texts on the beginning 

of the year. Old but up to date] 29.12.2020, 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/332379,dwa-teksty-na-temat-poczatku-

roku-stare-ale-aktualne  

29. Szczepienia [Vaccinations] 08.12.2020 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/329615,szczepienia  

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/341175,samotnosc-wykladowcy-w-czasach-pandemii
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/341175,samotnosc-wykladowcy-w-czasach-pandemii
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/339581,dwa-tysiace-artykulow-udostepnionych-w-internecie
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/339581,dwa-tysiace-artykulow-udostepnionych-w-internecie
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/336509,zapraszam-do-posluchania-w-radiu-krakow
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/336509,zapraszam-do-posluchania-w-radiu-krakow
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/336477,fajny-artykul-na-temat-buntu-maszyn-z-moja-obszerna-wypowiedzia
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/336477,fajny-artykul-na-temat-buntu-maszyn-z-moja-obszerna-wypowiedzia
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/334969,test-na-covid-w-komorce
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/332815,dobra-wiadomosc-na-poczatek-2021-roku
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/332815,dobra-wiadomosc-na-poczatek-2021-roku
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/332591,polonijny-uniwersytet-dla-dzieci-udostepnil-moj-wyklad
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/332591,polonijny-uniwersytet-dla-dzieci-udostepnil-moj-wyklad
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/332379,dwa-teksty-na-temat-poczatku-roku-stare-ale-aktualne
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/332379,dwa-teksty-na-temat-poczatku-roku-stare-ale-aktualne
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/329615,szczepienia
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30. Święta Barbara na gmachu AGH [Saint Barbara at the AGH building] 07.12.2020, 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/329545,swieta-barbara-na-gmachu-agh  

31. Dawne teksty nie tracą na wartości [Old texts do not lose their value] 29.11.2020 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/328589,dawne-teksty-nie-traca-na-

wartosci  

32. Co potrafi odkryć współczesna nauka? [What can modern science discover?] 

27.11.2020  https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/328477,co-potrafi-odkryc-

wspolczesna-nauka  

33. Wolność słowa wymaga zdolności myślenia [Freedom of speech requires the 

ability to think] 26.11.2020 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/327769,wolnosc-slowa-wymaga-

zdolnosci-myslenia  

34. Sieć 5G [5G network] 22.11.2020 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/327737,siec-5g  

35. Jak gwiazda filmowa przyczyniła się do powstania WiFi [How a movie star 

contributed to Wi-Fi] 21.11.2020, 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/327707,jak-gwiazda-filmowa-

przyczynila-sie-do-powstania-wifi  

36. Program na weekend: W sobotę audycja a w niedzielę spacer [Weekend program: 

Broadcast on Saturday and walk on Sunday] 11.11.2020.  

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/326615,w-sobote-audycja-a-w-

niedziele-spacer  

37. Rosjanie dzisiaj świętują wypędzenie Polaków z Kremla [Today the Russians 

celebrate the expulsion of Poles from the Kremlin], 04.11.2020 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/322691,rosjanie-dzisiaj-swietuja-

wypedzenie-polakow-z-kremla  

38. Coś do poczytania, gdy w Święto Zmarłych zamknięte są cmentarze [Something to 

read when cemeteries are closed on All Day of the Dead], 30.10.2020 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/325313,cos-do-poczytania-gdy-w-

swieto-zmarlych-zamkniete-sa-cmentarze  

39. Wreszcie dostępna książka o tym, czy świat należy urządzić inaczej [Finally, an 

available book on whether the world should be arranged differently] 28.10.2020 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/329545,swieta-barbara-na-gmachu-agh
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/328589,dawne-teksty-nie-traca-na-wartosci
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/328589,dawne-teksty-nie-traca-na-wartosci
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/328477,co-potrafi-odkryc-wspolczesna-nauka
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/328477,co-potrafi-odkryc-wspolczesna-nauka
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/327769,wolnosc-slowa-wymaga-zdolnosci-myslenia
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/327769,wolnosc-slowa-wymaga-zdolnosci-myslenia
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/327737,siec-5g
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/327707,jak-gwiazda-filmowa-przyczynila-sie-do-powstania-wifi
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/327707,jak-gwiazda-filmowa-przyczynila-sie-do-powstania-wifi
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/326615,w-sobote-audycja-a-w-niedziele-spacer
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/326615,w-sobote-audycja-a-w-niedziele-spacer
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/322691,rosjanie-dzisiaj-swietuja-wypedzenie-polakow-z-kremla
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/322691,rosjanie-dzisiaj-swietuja-wypedzenie-polakow-z-kremla
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/325313,cos-do-poczytania-gdy-w-swieto-zmarlych-zamkniete-sa-cmentarze
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/325313,cos-do-poczytania-gdy-w-swieto-zmarlych-zamkniete-sa-cmentarze
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https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/324995,wreszcie-dostepna-ksiazka-o-

tym-czy-swiat-nalezy-urzadzic-inaczej  

40. Aukcja wspaniałych dzieł sztuki na szlachetny cel [Fine art auction for a noble 

purpose] 27.10.2020  https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/324775,aukcja-

wspanialych-dziel-sztuki-na-szlachetny-cel  

41. Jaka jest dziś służba zdrowia - każdy widzi. A jaka była w przeszłości? [What is 

the health service today - everyone can see. What was she like in the past?] 

25.10.2020 https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/324587,jaka-jest-dzis-

sluzba-zdrowia-kazdy-widzi-a-jaka-byla-w-przeszlosci  

42. Urodziny RMF Classic [RMF Classic's birthday] 24.10.2020, 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/324461,urodziny-rmf-classic  

43. Do moich artykułów zajrzano ponad 50.000 razy! [My articles have been viewed 

over 50,000 times!] 22.10.2020, 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/324233,50-000-razy-zajrzano-do-

moich-artykulow  

44. Może dzisiaj na obiad zjecie Państwo samolot? [Maybe you will have a plane for 

lunch today?] 18.10.2020 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/323707,moze-dzisiaj-na-obiad-zjecie-

panstwo-samolot  

45. Deszcz [Rain] 17.10.2020 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/323651,deszcz  

46. Dzień Nauczyciela sprzed wielu lat [Teacher's Day from many years ago] 

14.10.2020 https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/322335,dzien-nauczyciela-

sprzed-wielu-lat  

47. Złota jesień – naukowo. [Golden Autumn - scientifically] 11.10.2020 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/322907,zlota-jesien-naukowo  

48. O krakowskiej szkole modelowania systemów biologicznych i medycznych [About 

the Krakow school of modeling biological and medical systems] 5.10.2020 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/322339,o-krakowskiej-szkole-modelowania-

systemow-biologicznych-i-medycznych  

49. Wreszcie się udało! [Finally succeeded!]  04.10.2020  

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/322177,wreszcie-sie-udalo 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/324995,wreszcie-dostepna-ksiazka-o-tym-czy-swiat-nalezy-urzadzic-inaczej
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/324995,wreszcie-dostepna-ksiazka-o-tym-czy-swiat-nalezy-urzadzic-inaczej
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/324775,aukcja-wspanialych-dziel-sztuki-na-szlachetny-cel
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/324775,aukcja-wspanialych-dziel-sztuki-na-szlachetny-cel
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/324587,jaka-jest-dzis-sluzba-zdrowia-kazdy-widzi-a-jaka-byla-w-przeszlosci
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/324587,jaka-jest-dzis-sluzba-zdrowia-kazdy-widzi-a-jaka-byla-w-przeszlosci
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/324461,urodziny-rmf-classic
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/324233,50-000-razy-zajrzano-do-moich-artykulow
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/324233,50-000-razy-zajrzano-do-moich-artykulow
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/323707,moze-dzisiaj-na-obiad-zjecie-panstwo-samolot
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/323707,moze-dzisiaj-na-obiad-zjecie-panstwo-samolot
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/323651,deszcz
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/322335,dzien-nauczyciela-sprzed-wielu-lat
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/322335,dzien-nauczyciela-sprzed-wielu-lat
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/322907,zlota-jesien-naukowo
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/322339,o-krakowskiej-szkole-modelowania-systemow-biologicznych-i-medycznych
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/322339,o-krakowskiej-szkole-modelowania-systemow-biologicznych-i-medycznych
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/322177,wreszcie-sie-udalo
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50. Parasol [Umbrella] 30.09.2020 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/320039,parasol 

51. Jak będziemy w tym roku kształcili studentów? [How will we educate students this 

year?] 30.09.2020 https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/321731,jak-bedziemy-

w-tym-roku-ksztalcili-studentow  

52. O początku roku akademickiego - trochę smutno [About the beginning of the 

academic year - a bit sad] 27.09.2020 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/321413,o-poczatku-roku-akademickiego-

troche-smutno  

53. Stary artykuł na aktualny temat [An old article on a current topic] 23.09.2020 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/321059,stary-artykul-na-aktualny-temat  

54. Barbakan znają wszyscy. A jego historię? [Everyone knows the Krakow Barbican. 

But who knows his story?] 21.09.2020 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/320903,barbakan-znaja-wszyscy-a-jego-

historie  

55. Dla tych, którzy lubią psy [For those who like dogs] 17.09.2020 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/320525,dla-tych-ktorzy-lubia-psy  

56. Wybitna poprzedniczka [An outstanding predecessor] 08.09.2020 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/319631,wybitna-poprzedniczka  

57. Odkrycie naukowe to okno w zasłonie pomiędzy znanym i nieznanym [Scientific 

discovery is a window in the veil between the known and the unknown] 07.09.2020 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/319591,odkrycie-naukowe-to-okno-w-

zaslonie-pomiedzy-znanym-i-nieznanym   

58. Wielkie nieszczęścia miewają zaskakująco drobne przyczyny [Great misfortunes 

have surprisingly small causes] 04.09.2020 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/319403,wielkie-nieszczescia-miewaja-

zaskakujaco-drobne-przyczyny   

59. Kto zbudował wieżę Eiffla? [Who built the Eiffel Tower?] 24.08.2020  

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/318361,kto-zbudowal-wieze-eiffla  

60. Wykład na deskach Teatru Stu [Lecture at the Stu Theater] 21.08.2020  

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/318151,wyklad-na-deskach-teatru-stu  

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/320039,parasol
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/321731,jak-bedziemy-w-tym-roku-ksztalcili-studentow
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/321731,jak-bedziemy-w-tym-roku-ksztalcili-studentow
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/321413,o-poczatku-roku-akademickiego-troche-smutno
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/321413,o-poczatku-roku-akademickiego-troche-smutno
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/321059,stary-artykul-na-aktualny-temat
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/320903,barbakan-znaja-wszyscy-a-jego-historie
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/320903,barbakan-znaja-wszyscy-a-jego-historie
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/320525,dla-tych-ktorzy-lubia-psy
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/319631,wybitna-poprzedniczka
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/319591,odkrycie-naukowe-to-okno-w-zaslonie-pomiedzy-znanym-i-nieznanym
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/319591,odkrycie-naukowe-to-okno-w-zaslonie-pomiedzy-znanym-i-nieznanym
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/319403,wielkie-nieszczescia-miewaja-zaskakujaco-drobne-przyczyny
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/319403,wielkie-nieszczescia-miewaja-zaskakujaco-drobne-przyczyny
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/318361,kto-zbudowal-wieze-eiffla
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/318151,wyklad-na-deskach-teatru-stu
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61. Kultowy film - który mógł nigdy nie powstać [Cult movie - that could never have 

been made] 16.08.2020 https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/317659,kultowy-

film-ktory-mogl-nigdy-nie-powstac?  

62. Żeby udowodnić tezę naukową jeden musiał przepłynąć ocean, a drugi tylko usiadł 

przy analizatorze genów. [To prove the scientific thesis, one had to cross the ocean, 

and the other just sat down at the gene analyzer.] 14.08.2020 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/317519,zeby-udowodnic-teze-naukowa-

jeden-musial-przeplynac-ocean-a-drugi-tylko-usiadl-przy-analizatorze  

63. Coś nie do zobaczenia: doskonale zachowany krater po uderzeniu meteorytu 

[Something unseen: a perfectly preserved meteorite crater] 13.08.2020 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/317431,cos-nie-do-zobaczenia-doskonale-

zachowany-krater-po-uderzeniu-meteorytu  

64. O Bitwie Warszawskiej z trochę innego punktu widzenia [About the Battle of 

Warsaw from a slightly different point of view] 10.08.2020 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/316757,o-bitwie-warszawskiej-z-troche-

innego-punktu-widzenia  

65. Posłuchaj w radiu o zabytkach polskiej techniki - i odwiedź je! [Listen on the radio 

about the monuments of Polish technology - and visit them!] 09.08.2020  

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/317105,posluchaj-w-radiu-o-zabytkach-

polskiej-techniki-i-odwiedz-je  

66. Berło AGH [AGH UST scepter] 04.08.2020 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/316741,berlo-agh 

67. Pożyteczne miniaturki filmowe powstałe z nagrań radiowych [Useful film 

thumbnails made from radio recordings] 26.07.2020 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/315925,niezwykle-i-pozyteczne-miniaturki-

filmowe-powstale-z-nagran-radiowych  

68. Odszedł prof. Franciszek Ziejka - wybitny uczony, działacz społeczny i mój 

Przyjaciel [The funeral of prof. Franciszek Ziejka - an outstanding scientist, social 

activist and my friend] 25.07.2020 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/315875,odszedl-prof-franciszek-ziejka-

wybitny-uczony-dzialacz-spoleczny-i-moj-przyjaciel  

69. Ciekawy artykuł o człowieku, który zainicjował Krzemową Dolinę i chciał płodzić 

licznych geniuszy [Interesting article about the man who initiated Silicon Valley 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/317659,kultowy-film-ktory-mogl-nigdy-nie-powstac
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/317659,kultowy-film-ktory-mogl-nigdy-nie-powstac
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/317519,zeby-udowodnic-teze-naukowa-jeden-musial-przeplynac-ocean-a-drugi-tylko-usiadl-przy-analizatorze
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/317519,zeby-udowodnic-teze-naukowa-jeden-musial-przeplynac-ocean-a-drugi-tylko-usiadl-przy-analizatorze
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/317431,cos-nie-do-zobaczenia-doskonale-zachowany-krater-po-uderzeniu-meteorytu
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/317431,cos-nie-do-zobaczenia-doskonale-zachowany-krater-po-uderzeniu-meteorytu
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/316757,o-bitwie-warszawskiej-z-troche-innego-punktu-widzenia
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/316757,o-bitwie-warszawskiej-z-troche-innego-punktu-widzenia
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/317105,posluchaj-w-radiu-o-zabytkach-polskiej-techniki-i-odwiedz-je
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/317105,posluchaj-w-radiu-o-zabytkach-polskiej-techniki-i-odwiedz-je
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/316741,berlo-agh
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/315925,niezwykle-i-pozyteczne-miniaturki-filmowe-powstale-z-nagran-radiowych
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/315925,niezwykle-i-pozyteczne-miniaturki-filmowe-powstale-z-nagran-radiowych
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/315875,odszedl-prof-franciszek-ziejka-wybitny-uczony-dzialacz-spoleczny-i-moj-przyjaciel
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/315875,odszedl-prof-franciszek-ziejka-wybitny-uczony-dzialacz-spoleczny-i-moj-przyjaciel
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and wanted to breed many geniuses] 18.07.2020 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/315195,ciekawy-artykul-o-czlowieku-ktory-

zainicjowal-krzemowa-doline-i-chcial-plodzic-licznych-geniuszy   

70. Dlaczego wszystko tak szybko się psuje? [Why does everything go wrong so 

quickly?] 16.07.2020 https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/315085,dlaczego-

wszystko-sie-tak-szybko-psuje  

71. Jak to się zaczęło? O początkach Inżynierii Biomedycznej na AGH [How did it 

start? On the beginnings of Biomedical Engineering at AGH] 15.07.2020 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/314981,jak-to-sie-zaczelo-o-poczatkach-

inzynierii-biomedycznej-na-agh  

72. Wyprorokowałem! [I prophesied it!] 10.07.2020 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/314437,wyprorokowalem  

73. Jak Polak, leniąc się, wymyślił bombę wodorową [About how a Pole, lazing, 

invented the hydrogen bomb] 06.07.2020 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/313965,jak-polak-leniac-sie-wymyslil-

bombe-wodorowa  

74. Egzoszkielet, czyli techniczna szansa dla sparaliżowanych [Exoskeleton, or 

technical chance for the paralyzed] 05.07.2020 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/313851,egzoszkielet-czyli-techniczna-

szansa-dla-sparalizowanych  

75. Czy jestem nieruchomy gdy siedzę w fotelu? [Am I still when I am sitting in the 

armchair?] 25.06.2020 https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/312863,czy-

jestem-nieruchomy-gdy-siedze-w-fotelu  

76. Czy sondaże przedwyborcze są wiarygodne? [Are pre-election polls credible?] 

19.06.2020 https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/312235,czy-sondaze-

przedwyborcze-sa-wiarygodne  

77. Człowiek, którego geniusz zabił tysiące, ale też zaprowadził ludzi na Księżyc [A 

man whose genius killed thousands, but also led people to the moon] 18.06.2020  

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/312109,czlowiek-ktorego-geniusz-zabil-

tysiace-ale-tez-zaprowadzil-ludzi-na-ksiezyc  

78. Nad nami znowu pojawią się smugi samolotów [Aircraft streaks will appear again 

above us] 17.06.2020, https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/312053,nad-nami-

znowu-pojawia-sie-smugi-samolotow  

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/315195,ciekawy-artykul-o-czlowieku-ktory-zainicjowal-krzemowa-doline-i-chcial-plodzic-licznych-geniuszy
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/315195,ciekawy-artykul-o-czlowieku-ktory-zainicjowal-krzemowa-doline-i-chcial-plodzic-licznych-geniuszy
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/315085,dlaczego-wszystko-sie-tak-szybko-psuje
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/315085,dlaczego-wszystko-sie-tak-szybko-psuje
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/314981,jak-to-sie-zaczelo-o-poczatkach-inzynierii-biomedycznej-na-agh
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/314981,jak-to-sie-zaczelo-o-poczatkach-inzynierii-biomedycznej-na-agh
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/314437,wyprorokowalem
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/313965,jak-polak-leniac-sie-wymyslil-bombe-wodorowa
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/313965,jak-polak-leniac-sie-wymyslil-bombe-wodorowa
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/313851,egzoszkielet-czyli-techniczna-szansa-dla-sparalizowanych
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/313851,egzoszkielet-czyli-techniczna-szansa-dla-sparalizowanych
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/312863,czy-jestem-nieruchomy-gdy-siedze-w-fotelu
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/312863,czy-jestem-nieruchomy-gdy-siedze-w-fotelu
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/312235,czy-sondaze-przedwyborcze-sa-wiarygodne
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/312235,czy-sondaze-przedwyborcze-sa-wiarygodne
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/312109,czlowiek-ktorego-geniusz-zabil-tysiace-ale-tez-zaprowadzil-ludzi-na-ksiezyc
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/312109,czlowiek-ktorego-geniusz-zabil-tysiace-ale-tez-zaprowadzil-ludzi-na-ksiezyc
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/312053,nad-nami-znowu-pojawia-sie-smugi-samolotow
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/312053,nad-nami-znowu-pojawia-sie-smugi-samolotow
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79. Jak wykryć kłamstwo? [How to detect a lie?] 08.06.2020 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/311193,jak-wykryc-klamstwo  

80. Zabawna wiadomość: 1111 wzmianek! [Funny news: 1111 mentions!] 07.06.2020 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/311149,zabawna-wiadomosc-1111-

wzmianek  

81. Oswoić sztuczną inteligencję [Tame artificial intelligence] 30.05.2020 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/310429,oswoic-sztuczna-inteligencje  

82. Naukowa sztuka prowadzenia sporów [The scientific art of litigation] 26.05.2020 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/309963,naukowa-sztuka-prowadzenia-

sporow  

83. Z czego zrobiony jest świat? [What is the world made of?] 19.05.2020 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/309131,z-czego-zrobiony-jest-swiat?  

84. Dwie rocznice związane z osobą Jana Pawła II [Two anniversaries related to the 

person of John Paul II] 17.05.2020, 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/308861,dwie-rocznice-zwiazane-z-osoba-

jana-pawla-ii  

85. Przy okazji zmian politycznych ekscytujemy się tym, kto będzie rządził. Ale kim 

będzie rządził? [On the occasion of political changes, we get excited about who will 

rule. But who will he rule?] 13.05.2020, 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/308533,przy-okazji-zmian-politycznych-

ekscytujemy-sie-tym-kto-bedzie-rzadzil-ale-kim-bedzie-rzadzil  

86. Czytujesz różne statystyki? To posłuchaj, co opowiadam o statystyce w Radio 

Kraków! [Do you read different statistics? Then listen to what I say about statistics 

in Radio Krakow!] 04.05.2020, 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/307641,stresujesz-sie-czytajac-rozne-

statystyki-to-posluchaj-co-opowiadam-o-statystyce-w-radio-krakow  

87. Nauczyciele i uczniowie w okresie pandemii [Teachers and students during the 

pandemic] 01.05.2020, 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/307399,nauczyiele-i-uczniowie-w-

okresie-pandemii  

88. O historii wielkich epidemii i o metodach, którymi je pokonaliśmy [About the 

history of great epidemics and the methods by which we overcame them] 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/311193,jak-wykryc-klamstwo
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/311149,zabawna-wiadomosc-1111-wzmianek
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/311149,zabawna-wiadomosc-1111-wzmianek
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/310429,oswoic-sztuczna-inteligencje
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/309963,naukowa-sztuka-prowadzenia-sporow
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/309963,naukowa-sztuka-prowadzenia-sporow
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/309131,z-czego-zrobiony-jest-swiat
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/308861,dwie-rocznice-zwiazane-z-osoba-jana-pawla-ii
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/308861,dwie-rocznice-zwiazane-z-osoba-jana-pawla-ii
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/308533,przy-okazji-zmian-politycznych-ekscytujemy-sie-tym-kto-bedzie-rzadzil-ale-kim-bedzie-rzadzil
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/308533,przy-okazji-zmian-politycznych-ekscytujemy-sie-tym-kto-bedzie-rzadzil-ale-kim-bedzie-rzadzil
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/307641,stresujesz-sie-czytajac-rozne-statystyki-to-posluchaj-co-opowiadam-o-statystyce-w-radio-krakow
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/307641,stresujesz-sie-czytajac-rozne-statystyki-to-posluchaj-co-opowiadam-o-statystyce-w-radio-krakow
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/307399,nauczyiele-i-uczniowie-w-okresie-pandemii
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/307399,nauczyiele-i-uczniowie-w-okresie-pandemii
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23.04.2020, https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/306617,o-historii-

wielkich-epidemii-i-metodach-ktorymi-je-pokonalismy  

89. Nadzieja [Hope] 12.04.2020, 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/305531,nadzieja  

90. Czy sztuczna inteligencja pomoże w walce z epidemią? [Will artificial intelligence 

help fight the epidemic?] 06.04.2020, 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/304945,czy-sztuczna-inteligencja-

pomoze-w-walce-z-epidemia  

91. Rocznica, której nie udało się świętować [Anniversary that could not be 

celebrated] 04.04.2020 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/304787,rocznica-ktorej-nie-udalo-sie-

swietowac  

92. Na Ziemi źle się dzieje. Polećmy więc gdzieś daleko, gdzie nie ma wirusa. [Bad 

things are happening on Earth. So let's fly somewhere far away where there is no 

virus.] 01.04.2020 https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/304409,na-ziemi-

zle-sie-dzieje-polecmy-wiec-gdzies-daleko-gdzie-nie-ma-wirusa  

93. Dawnych wspomnień czar [The charm of old memories] 28.03.2020, 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/304035,dawnych-wspomnien-czar  

94. Tajemnice podmiotowości [Secrets of subjectivity] 27.03.2020, 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/303955,tajemnice-podmiotowosci  

95. Dawne leki [Old medicines] 24.03.2020, 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/303571,dawne-leki  

96. Różności do poczytania [Differences to read] 23.03.2020, 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/303395,roznosci-do-poczytania   

97. Wykorzystajmy przymusowy pobyt w domu z dziećmi do zdobycia nowej wiedzy 

[Let's use compulsory residence at home with children to gain new knowledge] 

22.03.2020 https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/303257,wykorzystajmy-

przymusowy-pobyt-w-domu-z-dziecmi-do-zdobycia-nowej-wiedzy  

98. Samochody elektryczne były wcześniej, niż spalinowe! [Electric cars were earlier 

than combustion cars!] 19.03.2020 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/302741,samochody-elektryczne-byly-

wczesniej-niz-spalinowe  

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/306617,o-historii-wielkich-epidemii-i-metodach-ktorymi-je-pokonalismy
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/306617,o-historii-wielkich-epidemii-i-metodach-ktorymi-je-pokonalismy
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/305531,nadzieja
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/304945,czy-sztuczna-inteligencja-pomoze-w-walce-z-epidemia
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/304945,czy-sztuczna-inteligencja-pomoze-w-walce-z-epidemia
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/304787,rocznica-ktorej-nie-udalo-sie-swietowac
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/304787,rocznica-ktorej-nie-udalo-sie-swietowac
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/304409,na-ziemi-zle-sie-dzieje-polecmy-wiec-gdzies-daleko-gdzie-nie-ma-wirusa
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/304409,na-ziemi-zle-sie-dzieje-polecmy-wiec-gdzies-daleko-gdzie-nie-ma-wirusa
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/304035,dawnych-wspomnien-czar
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/303955,tajemnice-podmiotowosci
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/303571,dawne-leki
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/303395,roznosci-do-poczytania
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/303257,wykorzystajmy-przymusowy-pobyt-w-domu-z-dziecmi-do-zdobycia-nowej-wiedzy
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/303257,wykorzystajmy-przymusowy-pobyt-w-domu-z-dziecmi-do-zdobycia-nowej-wiedzy
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/302741,samochody-elektryczne-byly-wczesniej-niz-spalinowe
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/302741,samochody-elektryczne-byly-wczesniej-niz-spalinowe
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99. Kto wymyślił, że prąd można sprzedawać? [Who invented that electricity can be 

sold?] 18.03.2020 https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/302735,kto-

wymyslil-ze-prad-mozna-sprzedawac  

100. Roboty do zwalczania koronawirusów [Robots to combat coronavirus] 

17.03.2020 https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/302683,roboty-do-

zwalczania-koronawirusow  

101. Na przekór poważnej sytuacji - wpis na całkiem niepoważny temat [In spite of the 

serious situation - an entry on a quite frivolous topic] 16.03.2020 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/302555,na-przekor-powaznej-sytuacji-

wpis-na-calkiem-niepowazny-temat  

102. Niezwykła książka o krótkim tytule i bogatej treści [An amazing book with a short 

title and rich content], 14.03.2020 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/302365,niezwykla-ksiazka-o-krotkim-

tytule-i-bogatej-tresci  

103. W Małopolskim Uniwersytecie dla Dzieci opowiadam o sztucznej inteligencji. 

[At the Malopolska University for Children I talk about artificial intelligence] 

09.03.2020 https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/301835,w-malopolskim-

uniwersytecie-dla-dzieci-opowiadam-o-sztucznej-inteligencji  

104. Jak zabrać pszczoły na Marsa? [How to take bees to Mars?] 04.03.2020 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/301335,jak-zabrac-pszczoly-na-marsa 

105. W Radiu Kraków wyjaśniam, czym jest Doktorat Honoris Causa [On Radio 

Kraków, I explain what Honoris Causa Doctorate is] 01.03.2020  

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/300971,w-radiu-krakow-wyjasniam-

czym-jest-doktorat-honoris-causa  

106. Jak magazynować energię elektryczną? [How to store electricity?] 20.02.2020 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/299579,jak-magazynowac-energie-

elektryczna?  

107. Było święto - więc dzielę się radością! [It was a holiday - so I share the joy!], 

17.02.2020 https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/299785,bylo-swieto-wiec-

dziele-sie-radoscia 

108. Modele biocybernetyczne w Towarzystwie Przyrodników [Biocybernetic models 

at the Society of Naturalists], 05.02.2020, 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/302735,kto-wymyslil-ze-prad-mozna-sprzedawac
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/302735,kto-wymyslil-ze-prad-mozna-sprzedawac
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/302683,roboty-do-zwalczania-koronawirusow
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/302683,roboty-do-zwalczania-koronawirusow
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/302555,na-przekor-powaznej-sytuacji-wpis-na-calkiem-niepowazny-temat
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/302555,na-przekor-powaznej-sytuacji-wpis-na-calkiem-niepowazny-temat
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/302365,niezwykla-ksiazka-o-krotkim-tytule-i-bogatej-tresci
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/302365,niezwykla-ksiazka-o-krotkim-tytule-i-bogatej-tresci
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/301835,w-malopolskim-uniwersytecie-dla-dzieci-opowiadam-o-sztucznej-inteligencji
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/301835,w-malopolskim-uniwersytecie-dla-dzieci-opowiadam-o-sztucznej-inteligencji
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/301335,jak-zabrac-pszczoly-na-marsa
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/300971,w-radiu-krakow-wyjasniam-czym-jest-doktorat-honoris-causa
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/300971,w-radiu-krakow-wyjasniam-czym-jest-doktorat-honoris-causa
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/299579,jak-magazynowac-energie-elektryczna
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/299579,jak-magazynowac-energie-elektryczna
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/299785,bylo-swieto-wiec-dziele-sie-radoscia
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/299785,bylo-swieto-wiec-dziele-sie-radoscia
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https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/298299,modele-biocybernetyczne-w-

towarzystwie-przyrodnikow  

109. Telekomunikacja zaczęła się od telegrafu [Telecommunications began with a 

telegraph] 17.01.2020 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/296763,telekomunikacja-zaczela-sie-

od-telegrafu  

110. Drugie życie książek w Internecie [The second life of books on the Internet] 

12.01.2020 https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/296299,drugie-zycie-

ksiazek-w-internecie  

111. Relacje między producentem oprogramowania, a jego użytkownikiem [Relations 

between the software producer and its user] 08.01.2020 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/295711,relacje-miedzy-producentem-

oprogramowania-a-jego-uzytkownikiem  

112. Zapraszam do posłuchania, kto i jak wynalazł baterie elektryczne [I invite you to 

listen to who invented electric batteries and how] 06.01.2020 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/295729,zapraszam-do-posluchania-

kto-i-jak-wynalazl-baterie-elektryczne  

113. Miłe wiadomości na początek roku [Nice news for the beginning of the year] 

04.01.2020 https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/295649,mila-wiadomosc-

na-poczatek-roku  

2019 

114. W Radiu Kraków opowiadam o odkryciu elektryczności [On Radio Krakow I am 

talking about the discovery of electricity] 23.12.2019 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/294731,w-radiu-krakow-opowiadam-

o-odkryciu-elektrycznosci  

115. Dziś mamy Internet i TV, ale dawniej działały teatry amatorskie [Today we have 

Internet and TV, but in the past amateur theaters operated] 17.12.2019 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/293927,dzis-mamy-tv-ale-dawniej-

dzialaly-teatry-amatorskie  

116. Kto stworzył elektryczne oświetlenie?  [Who created electric lighting?] 

10.12.2019 https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/293215,kto-stworzyl-

elektryczne-oswietlenie  

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/298299,modele-biocybernetyczne-w-towarzystwie-przyrodnikow
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/298299,modele-biocybernetyczne-w-towarzystwie-przyrodnikow
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/296763,telekomunikacja-zaczela-sie-od-telegrafu
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/296763,telekomunikacja-zaczela-sie-od-telegrafu
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/296299,drugie-zycie-ksiazek-w-internecie
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/296299,drugie-zycie-ksiazek-w-internecie
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/295711,relacje-miedzy-producentem-oprogramowania-a-jego-uzytkownikiem
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/295711,relacje-miedzy-producentem-oprogramowania-a-jego-uzytkownikiem
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/295729,zapraszam-do-posluchania-kto-i-jak-wynalazl-baterie-elektryczne
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/295729,zapraszam-do-posluchania-kto-i-jak-wynalazl-baterie-elektryczne
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/295649,mila-wiadomosc-na-poczatek-roku
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/295649,mila-wiadomosc-na-poczatek-roku
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/294731,w-radiu-krakow-opowiadam-o-odkryciu-elektrycznosci
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/294731,w-radiu-krakow-opowiadam-o-odkryciu-elektrycznosci
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/293927,dzis-mamy-tv-ale-dawniej-dzialaly-teatry-amatorskie
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/293927,dzis-mamy-tv-ale-dawniej-dzialaly-teatry-amatorskie
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/293215,kto-stworzyl-elektryczne-oswietlenie
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/293215,kto-stworzyl-elektryczne-oswietlenie
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117. Tak naprawdę wyglądali twórcy sztucznej inteligencji! [The creators of artificial 

intelligence really looked!] 09.12.2019 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/293147,tak-naprawde-wygladali-

tworcy-sztucznej-inteligencji  

118. Popularyzacja nauki dla dzieci [Popularizing science for children] 01.12.2019 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/292403,popularyzacja-nauki-dla-dzieci   

119. Cud techniki i sztuki sprzed 2300 lat [A miracle of technology and art from 2,300 

years ago] 30.11.2019 https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/292355,cud-

techniki-i-sztuki-sprzed-2300-lat  

120. Odszedł Przyjaciel. To tak, jakby odeszła część mnie samego... [A friend passed 

away. It's like part of me is gone ...] 28.11.2019 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/292091,oszedl-przyjaciel-to-tak-jakby-

odeszla-czesc-mnie-samego  

121. Elementarna wiedza o elektryczności w Radio Kraków [Elementary knowledge 

about electricity in Radio Krakow], 24.11.2019, 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/291603,elementarna-wiedza-o-

elektrycznosci-w-radio-krakow  

122. Po wykładzie na temat sztucznej inteligencji na UEK [After the lecture on 

artificial intelligence at UEK], 19.11.2019 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/291139,po-wykladzie-na-temat-

sztucznej-inteligencji-na-uek  

123. Krótka historia informatyki jest już dostępna! [A brief history of computer science 

is now available!] 14.11.2019 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/280863,krotka-historia-informatyki  

124. Już niedługo kupisz robota na jesienną chandrę [You will soon buy a robot for 

autumn blues] 09.11.2019 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/290105,juz-niedlugo-kupisz-robota-

na-jesienna-chandre  

125. Opowiadam o sztucznej inteligencji słuchaczom UTW UEK [I talk about 

artificial intelligence to students of the Third Age University at UEK] 08.11.2019 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/290049,opowiadam-o-sztucznej-

inteligencji-sluchaczno-utw-uek  

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/293147,tak-naprawde-wygladali-tworcy-sztucznej-inteligencji
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/293147,tak-naprawde-wygladali-tworcy-sztucznej-inteligencji
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/292403,popularyzacja-nauki-dla-dzieci
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/292355,cud-techniki-i-sztuki-sprzed-2300-lat
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/292355,cud-techniki-i-sztuki-sprzed-2300-lat
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/292091,oszedl-przyjaciel-to-tak-jakby-odeszla-czesc-mnie-samego
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/292091,oszedl-przyjaciel-to-tak-jakby-odeszla-czesc-mnie-samego
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/291603,elementarna-wiedza-o-elektrycznosci-w-radio-krakow
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/291603,elementarna-wiedza-o-elektrycznosci-w-radio-krakow
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/291139,po-wykladzie-na-temat-sztucznej-inteligencji-na-uek
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/291139,po-wykladzie-na-temat-sztucznej-inteligencji-na-uek
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/280863,krotka-historia-informatyki
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/290105,juz-niedlugo-kupisz-robota-na-jesienna-chandre
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/290105,juz-niedlugo-kupisz-robota-na-jesienna-chandre
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/290049,opowiadam-o-sztucznej-inteligencji-sluchaczno-utw-uek
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/290049,opowiadam-o-sztucznej-inteligencji-sluchaczno-utw-uek
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126. Nowa pogadanka radiowa. Zapraszam! [A new radio talk. I invite you!], 

05.11.2019  https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/289605,nowa-pogadanka-

radiowa-zapraszam  

127. Książka dla dzieci o sztucznej inteligencji [A book for children about artificial 

intelligence], 30.10.2019,  

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/289167,ksiazka-dla-dzieci-o-sztucznej-

inteligencji  

128. Tajemnicza nazwa [The mysterious name] 21.10.2019 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/288277,tajemnicza-nazwa  

129. Czarna dziura pochłonęła gwiazdę. Czy nas czeka to samo? [A black hole has 

consumed the star. Are we waiting for the same?], 14.10.2019 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/287465,czarna-dziura-pochlonela-

gwiazde-czy-nas-czeka-to-samo?  

130. Odpocznij od polityki - zajrzyj do Neurocybernetyki! [Take a break from politics 

- look at Neurocybernetics!] 12.10.2019 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/287213,odpocznij-od-polityki-zajrzyj-

do-neurocybernetyki  

131. O pożytkach z niebanalnego myślenia w banalnych sytuacjach [About the benefits 

of original thinking in banal situations] 11.10.2019, 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/287157,o-pozytkach-z-niebanalnego-

myslenia-w-banalnych-sytuacjach  

132. Gaudeamus! [Gaudeamus!], 03.10.2019, 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/286185,gaudeamus  

133. Dlaczego liście żółkną? [Why do the leaves turn yellow?], 01.10.2019, 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/286051,dlaczego-liscie-zolkna?_  

134. O pszczołach raz jeszcze [About bees again], 24.09.2019 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/285355,o-pszczolach-raz-jeszcze  

135. Śmiech w nauce [Laughter in science], 20.09.2019 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/285015,smiech-w-nauce  

136. Początki komputerowych badań sygnałów akustycznych [The beginnings of 

computer research of acoustic signals] 16.09.2019 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/284607,poczatki-komputerowych-

badan-sygnalow-akustycznych  

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/289605,nowa-pogadanka-radiowa-zapraszam
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/289605,nowa-pogadanka-radiowa-zapraszam
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/289167,ksiazka-dla-dzieci-o-sztucznej-inteligencji
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/289167,ksiazka-dla-dzieci-o-sztucznej-inteligencji
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/288277,tajemnicza-nazwa
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/287465,czarna-dziura-pochlonela-gwiazde-czy-nas-czeka-to-samo
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/287465,czarna-dziura-pochlonela-gwiazde-czy-nas-czeka-to-samo
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/287213,odpocznij-od-polityki-zajrzyj-do-neurocybernetyki
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/287213,odpocznij-od-polityki-zajrzyj-do-neurocybernetyki
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/287157,o-pozytkach-z-niebanalnego-myslenia-w-banalnych-sytuacjach
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/287157,o-pozytkach-z-niebanalnego-myslenia-w-banalnych-sytuacjach
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/286185,gaudeamus
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/286051,dlaczego-liscie-zolkna?_
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/285355,o-pszczolach-raz-jeszcze
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/285015,smiech-w-nauce
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/284607,poczatki-komputerowych-badan-sygnalow-akustycznych
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/284607,poczatki-komputerowych-badan-sygnalow-akustycznych
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137. Opinie sprzed ćwierci wieku - nadal aktualne [Opinions from a quarter of a 

century ago - still valid] 14.09.2019 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/284477,opinie-sprzed-cwierci-wieku-nadal-

aktualne  

138. Jak promowałem rozwój informatyki w AGH [How I promoted the development 

of computer science in AGH] 12.09.2019 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/284301,jak-promowalem-rozwoj-

informatyki-w-agh  

139. Co to jest fitotron? [What is a phytotron?] 07.09.2019  

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/283803,co-to-jest-fitotron?_  

140. Historia krakowskich mostów. [History of Krakow's bridges]  06.09.2019 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/283723,historia-krakowskich-mostow  

141. Ortodoncja naukowo [Scientific orthodontics]  05.09.2019  

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/283603,ortodoncja-naukowo?  

142. Śluzy i winda dla statków [Water locks and elevator for ships] 01.09.2019  

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/283203,winda-dla-statkow?  

143. Jak i po co modeluje się pszczoły na komputerze? [How and why are bees 

modeled on the computer?]  29.08.2019, 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/282799,po-co-modeluje-sie-pszczoly-

na-komputerze?  

144. Problem higieny klimatyzatora [Air conditioner hygiene problem] 19.08.2019, 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/281971,problem-higieny-

klimatyzatora?  

145. Brak wiedzy matematycznej uczniów utrudnia kształcenie inżynierów [Lack of 

mathematical knowledge of students hinders the education of engineers], 

12.08.2019, https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/281497,brak-wiedzy-

matematycznej-uczniow-utrudnia-ksztalcenie-inzynierow?  

146. Dlaczego leki drożeją?  [Why are drugs becoming more expensive?], 10.08.2019, 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/281347,dlaczego-leki-drozeja?  

147. Naukowy przekaz ze świata umarłych [Scientific message from the world of the 

dead], 09.08.2019 https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/281281,naukowy-

przekaz-ze-swiata-umarlych?  

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/284477,opinie-sprzed-cwierci-wieku-nadal-aktualne
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/284477,opinie-sprzed-cwierci-wieku-nadal-aktualne
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/284301,jak-promowalem-rozwoj-informatyki-w-agh
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/284301,jak-promowalem-rozwoj-informatyki-w-agh
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/283803,co-to-jest-fitotron?_
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/283723,historia-krakowskich-mostow
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/283603,ortodoncja-naukowo
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/283203,winda-dla-statkow
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/282799,po-co-modeluje-sie-pszczoly-na-komputerze
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/282799,po-co-modeluje-sie-pszczoly-na-komputerze
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/281971,problem-higieny-klimatyzatora
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/281971,problem-higieny-klimatyzatora
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/281497,brak-wiedzy-matematycznej-uczniow-utrudnia-ksztalcenie-inzynierow
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/281497,brak-wiedzy-matematycznej-uczniow-utrudnia-ksztalcenie-inzynierow
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/281347,dlaczego-leki-drozeja
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/281281,naukowy-przekaz-ze-swiata-umarlych
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/281281,naukowy-przekaz-ze-swiata-umarlych
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148. Dlaczego już nie kochamy aut?  [Why don't we love cars anymore?], 07.08.2019, 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/281041,dlaczego-juz-nie-kochamy-aut?  

149. Dlaczego polski królewicz nie został carem? [Why did not the Polish prince 

become a tsar?] 04.08.2019  

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/280749,lesktura-na-wakacje-dlaczego-

polski-krolewicz-nie-zostal-carem?  

150. Tym razem jeszcze przeżyjemy [This time we will survive] 03.08.2019  

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/280643,tym-razem-jeszcze-

przezyjemy?  

151. Nauka pisania gier komputerowych w renesansowej Willi [Learning to write 

computer games in a Renaissance villa ] 02.08.2019 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/278847,nauka-pisania-gier-

komputerowych-w-renesansowej-willi?  

152. Ostry temat! [A sharp topic!] 30.07.2019 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/280179,ostry-temat?  

153. Jak udostępnić dzieciom swoje zabawy z młodości [How to make your fun games 

available to children] 29.07.2019  

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/280007,jak-udostepnic-dzieciom-

swoje-zabawy-z-mlodosci?  

154. Ciekawe pytania [Interesting questions] 25.07.2019 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/279827,ciekawe-pytania?   

155. Nauka źródłem sukcesu biznesowego. [Science as a source of business success] 

23.07.2019 https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/279611,nauka-zrodlem-

sukcesu-biznesowego?  

156. Na szczyty - także naukowe - dąży coraz więcej ludzi. [More and more people 

are heading for the peaks - also scientific ones] 19.07.2019  

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/279149,na-szczyty-takze-naukowe-

dazy-coraz-wiecej-ludzi?   

157. Na smog nie maseczka, ale specjalny beton [Against the smog, not a mask, but a 

special concrete] 16.07.2019 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/278953,na-smog-nie-maseczka-ale-

specjalny-beton?   

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/281041,dlaczego-juz-nie-kochamy-aut
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/280749,lesktura-na-wakacje-dlaczego-polski-krolewicz-nie-zostal-carem
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/280749,lesktura-na-wakacje-dlaczego-polski-krolewicz-nie-zostal-carem
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/280643,tym-razem-jeszcze-przezyjemy
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/280643,tym-razem-jeszcze-przezyjemy
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/278847,nauka-pisania-gier-komputerowych-w-renesansowej-willi
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/278847,nauka-pisania-gier-komputerowych-w-renesansowej-willi
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/280179,ostry-temat
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/280007,jak-udostepnic-dzieciom-swoje-zabawy-z-mlodosci
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/280007,jak-udostepnic-dzieciom-swoje-zabawy-z-mlodosci
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/279827,ciekawe-pytania
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/279611,nauka-zrodlem-sukcesu-biznesowego
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/279611,nauka-zrodlem-sukcesu-biznesowego
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/279149,na-szczyty-takze-naukowe-dazy-coraz-wiecej-ludzi
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/279149,na-szczyty-takze-naukowe-dazy-coraz-wiecej-ludzi
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/278953,na-smog-nie-maseczka-ale-specjalny-beton
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/278953,na-smog-nie-maseczka-ale-specjalny-beton
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158. Pół wieku temu mały krok człowieka stał się wielkim skokiem ludzkości [Half a 

century ago, a small step of a man became a huge leap of mankind] 13.07.2019  

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/278663,pol-wieku-temu-maly-krok-

czlowieka-stal-sie-wielkim-skokiem-ludzkosci?  

159. Niezwykłe pomysły niezwykłego człowieka [Unusual ideas of an extraordinary 

man] 08.07.2019 

https://mobile.natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/278101,niezwykle-pomysly-

niezwyklego-czlowieka?  

160. Czy ja naprawdę istnieję? [Do I really exist?] 21.06.2019 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/276545,czy-ja-naprawde-istnieje?  

161. W Willi Decjusza kolejna Letnia Szkoła Wyszehradzka [In Villa Decius next 

Summer Visegrad School] 20.06.2019 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/276489,w-willi-decjusza-kolejna-

letnia-szkola-wyszehradzka?   

162. Inżynier Przyszłości [Engineer of the Future] 16.06.2019 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/276099,inzynier-przyszlosci   

163. Możliwość poczytania i posłuchania na temat sztucznej inteligencji [Possibility to 

read and listen about artificial intelligence] 28.05.2019 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/274259,mozliwosc-poczytania-i-

posluchania-na-temat-sztucznej-inteligencji    

164. Nowa kolekcja wiadomości na temat sztucznej inteligencji [A new collection of 

messages about artificial intelligence] 12.05.2019 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/272491,nowa-kolekcja-wiadomosci-

na-temat-sztucznej-inteligencji  

165. Święto młodych elektryków [The feast of young electricians] 09.05.2019 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/272165,swieto-mlodych-elektrykow  

166. Dawne mikrokomputery domowe [Old home microcomputers] 03.05.2019  

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/271481,dawne-mikrokomputery-

domowe  

167. 3 maja opowiadam w Radiu Kraków o komputerach osobistych [On May 3, I'm 

talking about personal computers at Radio Krakow] 29.04.2019 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/271337,3-maja-opowiadam-w-radio-

krakow-o-komputerach-osobistych   

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/278663,pol-wieku-temu-maly-krok-czlowieka-stal-sie-wielkim-skokiem-ludzkosci
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/278663,pol-wieku-temu-maly-krok-czlowieka-stal-sie-wielkim-skokiem-ludzkosci
https://mobile.natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/278101,niezwykle-pomysly-niezwyklego-czlowieka
https://mobile.natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/278101,niezwykle-pomysly-niezwyklego-czlowieka
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/276545,czy-ja-naprawde-istnieje
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/276489,w-willi-decjusza-kolejna-letnia-szkola-wyszehradzka
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/276489,w-willi-decjusza-kolejna-letnia-szkola-wyszehradzka
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/276099,inzynier-przyszlosci
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/274259,mozliwosc-poczytania-i-posluchania-na-temat-sztucznej-inteligencji
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/274259,mozliwosc-poczytania-i-posluchania-na-temat-sztucznej-inteligencji
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/272491,nowa-kolekcja-wiadomosci-na-temat-sztucznej-inteligencji
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/272491,nowa-kolekcja-wiadomosci-na-temat-sztucznej-inteligencji
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/272165,swieto-mlodych-elektrykow
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/271481,dawne-mikrokomputery-domowe
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/271481,dawne-mikrokomputery-domowe
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/271337,3-maja-opowiadam-w-radio-krakow-o-komputerach-osobistych
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/271337,3-maja-opowiadam-w-radio-krakow-o-komputerach-osobistych
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168. Krwawy Księżyc nad Jerozolimą [Bloody Moon over Jerusalem] 15.04.2019 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/98391,krwawy-ksiezyc-nad-jerozolima   

169. Pierwszy lot człowieka w Kosmos [The first human flight in space] 12.04.2019   

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/269791,pierwszy-lot-czlowieka-w-

kosmos  

170. Historii Komputerów ciąg dalszy - pierwsze "monstra" [Computer history 

continued - the first "monsters"] 2003.2019  

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/267395,historia-komputerow-

pierwsze-monstra?_  

171. Od liczydła do superkomputera. Historia komputerów opowiadana w Radiu 

Kraków [From an abacus to a supercomputer. Computer history told in Radio 

Krakow] 13.03.2019  https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/266765,od-

liczydla-do-superkomputera-historia-komputerow-w-radiu-krakow?_   

172. Czy twórcy techniki są niegodni pamięci? [Are the creators of technology 

unworthy of memory?]  08.03.2019  

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/74541,niegodni-pamieci-tworcy-

techniki?      

173. Pomnik studentki AGH rozszyfrowany [Sculpture of an AGH student, deciphered]  

05.03.2019  https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/259279,pomnik-studentki-

agh-rozszyfrowany  

174. Muzyka z konserwy [Music from the tin]  23.02.2019 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/265355,muzyka-z-konserwy?   

175. Akwedukty [Aqueducts]  18.02.2019  Od tego momentu portal przestał wyświetlać 

liczbę komentarzy i liczbę polubień (From that moment the portal stopped 

displaying the number of comments and number of likes) 

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/264353,akwedukty  

176. Dlaczego król dostał wodę później, niż reszta Krakowian? [Why did the king get 

water later than the rest of Cracovians?]  16.02.2019  Komentarzy (Comments):  0, 

Polubiło (Likes): 7  https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/264227,dlaczego-krol-

dostal-wode-pozniej-niz-reszta-krakowian  

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/98391,krwawy-ksiezyc-nad-jerozolima
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/269791,pierwszy-lot-czlowieka-w-kosmos
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/269791,pierwszy-lot-czlowieka-w-kosmos
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/267395,historia-komputerow-pierwsze-monstra?_
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/267395,historia-komputerow-pierwsze-monstra?_
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/266765,od-liczydla-do-superkomputera-historia-komputerow-w-radiu-krakow?_ga=2.201600849.1507680049.1552499210-1298099206.1493619775
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/266765,od-liczydla-do-superkomputera-historia-komputerow-w-radiu-krakow?_ga=2.201600849.1507680049.1552499210-1298099206.1493619775
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/74541,niegodni-pamieci-tworcy-techniki?_ga=2.242098178.1624716573.1552209740-1298099206.1493619775
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/74541,niegodni-pamieci-tworcy-techniki?_ga=2.242098178.1624716573.1552209740-1298099206.1493619775
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/259279,pomnik-studentki-agh-rozszyfrowany
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/259279,pomnik-studentki-agh-rozszyfrowany
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/265355,muzyka-z-konserwy?_ga=2.120978510.771493851.1551642440-1298099206.1493619775
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/264353,akwedukty
https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/264227,dlaczego-krol-dostal-wode-pozniej-niz-reszta-krakowian
https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/264227,dlaczego-krol-dostal-wode-pozniej-niz-reszta-krakowian
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177. Rocznica narodzin Polskiego Radia [Anniversary of the birth of Polish Radio]  

01.02.2019  Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 9  

https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/262631,rocznica-narodzin-polskiego-radia  

178. O sztucznej inteligencji na antenie RDC [On artificial intelligence on the RDC 

radio]  20.01.2019  Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 3 

https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/261645,o-sztucznej-inteligencji-na-antenie-

rdc  

179. 21. stycznia 21 lat temu zostałem 21. rektorem AGH [On January 21, 21 years 

ago, I became the 21st rector of AGH]  20.01.2019  Komentarzy (Comments):  0, 

Polubiło (Likes): 47 https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/261385,dokladnie-21-

lat-temu-zostalem-21-rektorem-agh  

180. Znowu coś do posłuchania. Tym razem na temat popularyzacji nauki [Again 

something to listen to. This time about the popularization of science]  10.01.2019  

Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 21 

https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/260337,znowu-cos-do-posluchania-tym-

razem-na-temat-popularyzacji-nauki  

181. A jednak mi się udało! [And yet I succeeded!]  08.01.2019  Komentarzy 

(Comments):  0, Polubiło (Likes): 83 

https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/260061,a-jednak-mi-sie-udalo  

182. Suplement do noworocznej ciekawostki [Supplement to the New Year's curiosity]  

03.01.2019  Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 4  

https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/259547,suplement-do-noworocznej-

ciekawostki   

183. Noworoczna ciekawostka [New Year's curiosity]  03.01.2019  Komentarzy 

(Comments):  0, Polubiło (Likes): 3   

https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/259519,noworoczna-ciekawostka  

184. Nowy rok zaczynam od żartu [I start the new year with a joke]  01.01.2019  

Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 15  

https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/259341,nowy-rok-zaczynam-od-zartu  

2018  

185. „Genesis” wg informatyków - żart na koniec roku ["Genesis" according to IT 

specialists - a joke at the end of the year]  30.12.2018  Komentarzy (Comments):  0, 

https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/262631,rocznica-narodzin-polskiego-radia
https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/261645,o-sztucznej-inteligencji-na-antenie-rdc
https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/261645,o-sztucznej-inteligencji-na-antenie-rdc
https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/261385,dokladnie-21-lat-temu-zostalem-21-rektorem-agh
https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/261385,dokladnie-21-lat-temu-zostalem-21-rektorem-agh
https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/260337,znowu-cos-do-posluchania-tym-razem-na-temat-popularyzacji-nauki
https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/260337,znowu-cos-do-posluchania-tym-razem-na-temat-popularyzacji-nauki
https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/260061,a-jednak-mi-sie-udalo
https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/259547,suplement-do-noworocznej-ciekawostki
https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/259547,suplement-do-noworocznej-ciekawostki
https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/259519,noworoczna-ciekawostka
https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/259341,nowy-rok-zaczynam-od-zartu
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Polubiło (Likes): 71 https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/259143,genesis-wg-

informatykow-zart-na-koniec-roku  

186. Miałem przyjaciela biskupa...  [I had a friend who was a bishop ...]  27.12.2018  

Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 19  

https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/258969,mialem-przyjaciela-biskupa  

187. Popularyzacja musi ewoluować  [The popularization must evolve]  24.12.2018  

Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 1  

https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/258687,popularyzacja-nauki-spychana-do-

kata  

188. W Święta i w Nowy Rok korzystamy z telefonu częściej niż zwykle. Ale komu 

zawdzięczamy tę możliwość?  [On Christmas and New Year, we use the phone 

more often than usual. But who do we owe this opportunity to?] 21.12.2018  

Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 6 

https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/258611,w-swieta-i-w-nowy-rok-korzystamy-

z-telefonu-czesciej-niz-zwykle-ale-komu-zawdzieczamy-te-mozliwosc  

189. Laury nie więdną [Lurks do not fade] 13.12.2018  Komentarzy (Comments):  0, 

Polubiło (Likes): 4  https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/256659,laury-nie-wiedna  

190. Polski inżynier uhonorowany [Polish engineer honored] 13.12.2018  Komentarzy 

(Comments):  0, Polubiło (Likes): 12 

https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/257767,polski-inzynier-uhonorowany  

191. Czy uda mi się po raz drugi? [Will I succeed for the second time?] 08.12.2018  

Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 32  

https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/257219,czy-uda-mi-sie-po-raz-drugi  

192. W Radiu Kraków opowiadam o wynalazku radia [On Radio Krakow, I talk about 

the invention of the radio] 04.12.2018  Komentarzy (Comments):  0, Polubiło 

(Likes): 7 https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/256657,w-radiu-krakow-

opowiadam-o-wynalazku-radia  

193. Czy na pewno jesteś człowiekiem? [Are you sure you are a human?] 01.12.2018  

Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 6 

https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/256639,czy-na-pewno-jestes-czlowiekiem  

194. Zjazd Polskiego Porozumienia na rzecz Rozwoju Sztucznej Inteligencji [Congress 

of the Polish Agreement for the Development of Artificial Intelligence] 29.11.2018  

Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 35 

https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/259143,genesis-wg-informatykow-zart-na-koniec-roku
https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/259143,genesis-wg-informatykow-zart-na-koniec-roku
https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/258969,mialem-przyjaciela-biskupa
https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/258687,popularyzacja-nauki-spychana-do-kata
https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/258687,popularyzacja-nauki-spychana-do-kata
https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/258611,w-swieta-i-w-nowy-rok-korzystamy-z-telefonu-czesciej-niz-zwykle-ale-komu-zawdzieczamy-te-mozliwosc
https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/258611,w-swieta-i-w-nowy-rok-korzystamy-z-telefonu-czesciej-niz-zwykle-ale-komu-zawdzieczamy-te-mozliwosc
https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/256659,laury-nie-wiedna
https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/257767,polski-inzynier-uhonorowany
https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/257219,czy-uda-mi-sie-po-raz-drugi
https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/256657,w-radiu-krakow-opowiadam-o-wynalazku-radia
https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/256657,w-radiu-krakow-opowiadam-o-wynalazku-radia
https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/256639,czy-na-pewno-jestes-czlowiekiem
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https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/256347,zjazd-polskiego-porozumienia-na-

rzecz-rozwoju-sztuczenej-inteligencji  

195. Zostałem członkiem College of Fellows amerykańskiego instytutu [I became a 

member of the College of Fellows of the American institute] 27.11.2018  

Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 21  

https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/216509,zostalem-czlonkiem-college-of-

fellows-amerykanskiego-instytutu  

196. Zamiast tylko narzekać na deszcz - można o nim posłuchać naukowo [Instead of 

just complaining about the rain - you can listen to it scientifically] 21.11.2018  

Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 6  

https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/255627,zamiast-tylko-narzekac-na-deszcz-

mozna-o-nim-posluchac-naukowo  

197. Sztuczna inteligencja w cyfrowym szpitalu [Artificial intelligence in a digital 

hospital] 18.11.2018  Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 8  

https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/255237,sztuczna-inteligencja-w-cyfrowym-

szpitalu  

198. W PTI o informatyce i psychologii [In PTI on IT and psychology] 13.11.2018  

Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 5 

https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/254751,w-pti-o-informatyce-i-psychologii  

199. Wybitni absolwenci AGH, których nikt nie kojarzy z naszą uczelnią. Adam 

Morecki [Outstanding AGH UST graduates, which nobody associates with our 

university. Wiktor Morecki] 08.11.2018  Komentarzy (Comments):  0, Polubiło 

(Likes): 4  https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/254377,wybitni-absolwenci-agh-

ktorych-nikt-nie-kojarzy-z-nasza-uczelnia-adam-morecki  

200. Wybitni absolwenci AGH, których nikt nie kojarzy z naszą uczelnią. Wiktor Zin 

[Outstanding AGH UST graduates, which nobody associates with our university. 

Wiktor Zin] 04.11.2018  Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 41 

https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/253833,wybitni-absolwenci-agh-ktorych-

nikt-nie-kojarzy-z-nasza-uczelnia-wiktor-zin  

201. Chlubna karta z dziejów AGH - 15 lat temu podpisałem Kartę Bolońską [A 

glorious page from the history of the AGH - 15 years ago I signed the Bologna 

Card] 03.11.2018  Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 17  

https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/256347,zjazd-polskiego-porozumienia-na-rzecz-rozwoju-sztuczenej-inteligencji
https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/256347,zjazd-polskiego-porozumienia-na-rzecz-rozwoju-sztuczenej-inteligencji
https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/216509,zostalem-czlonkiem-college-of-fellows-amerykanskiego-instytutu
https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/216509,zostalem-czlonkiem-college-of-fellows-amerykanskiego-instytutu
https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/255627,zamiast-tylko-narzekac-na-deszcz-mozna-o-nim-posluchac-naukowo
https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/255627,zamiast-tylko-narzekac-na-deszcz-mozna-o-nim-posluchac-naukowo
https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/255237,sztuczna-inteligencja-w-cyfrowym-szpitalu
https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/255237,sztuczna-inteligencja-w-cyfrowym-szpitalu
https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/254751,w-pti-o-informatyce-i-psychologii
https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/254377,wybitni-absolwenci-agh-ktorych-nikt-nie-kojarzy-z-nasza-uczelnia-adam-morecki
https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/254377,wybitni-absolwenci-agh-ktorych-nikt-nie-kojarzy-z-nasza-uczelnia-adam-morecki
https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/253833,wybitni-absolwenci-agh-ktorych-nikt-nie-kojarzy-z-nasza-uczelnia-wiktor-zin
https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/253833,wybitni-absolwenci-agh-ktorych-nikt-nie-kojarzy-z-nasza-uczelnia-wiktor-zin
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https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/253773,chlubna-karta-z-dziejow-agh-15-lat-

temu-podpisalem-karte-bolonska  

202. Rodowód samochodu  [Pedigree of the car] 01.11.2018  Komentarzy 

(Comments):  0, Polubiło (Likes): 6 

https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/253639,rodowod-samochodu  

203. Dlaczego kochamy informatykę?  [Why do we love IT?] 28.10.2018  Komentarzy 

(Comments):  0, Polubiło (Likes): 20 

https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/253259,dlaczego-kochamy-informatyke  

204. Moja wypowiedź na stronie głównej AGH  [My statement on the main page of the 

AGH] 22.10.2018  Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 19  

https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/252671,moja-wypowiedz-na-stronie-

glownej-agh  

205. Co spotkał Janek w krainie kangurów?  [What did Janek meet in the land of 

kangaroos?] 21.10.2018  Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 7 

https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/252497,co-spotkal-janek-w-krainie-

kangurow  

206. Posłuchaj o "Inteligentnym mieście przyszłości" [Listen to the "Smart City of the 

Future"] 21.10.2018  Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 6 

https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/252483,posluchaj-o-inteligentnym-miescie-

przyszlosci  

207. Pirx w Krakowie! [Pirx in Krakow] 15.10.2018  Komentarzy (Comments):  0, 

Polubiło (Likes): 6 https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/251893,pirx-w-krakowie  

208. Po hejnale o hejnale [After the bugle call about the bugle call]  14.10.2018  

Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 1 

https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/251855,po-hejnale-o-hejnale  

209. Powinniśmy świętować nie tylko odzyskanie niepodległości [We should celebrate 

not only regaining of independence]  14.10.2018  Komentarzy (Comments):  0, 

Polubiło (Likes): 8  https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/251797,powinnismy-

swietowac-nie-tylko-odzyskanie-niepodleglosci  

210. Czy mogę szepnąć Ci do ucha coś na temat ... ucha? [Can I whisper to you 

something about ... ear?]  10.10.2018  Komentarzy (Comments):  0, Polubiło 

(Likes): 5  https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/251193,czy-moge-szepnac-ci-do-

ucha-cos-na-temat-ucha  

https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/253773,chlubna-karta-z-dziejow-agh-15-lat-temu-podpisalem-karte-bolonska
https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/253773,chlubna-karta-z-dziejow-agh-15-lat-temu-podpisalem-karte-bolonska
https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/253639,rodowod-samochodu
https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/253259,dlaczego-kochamy-informatyke
https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/252671,moja-wypowiedz-na-stronie-glownej-agh
https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/252671,moja-wypowiedz-na-stronie-glownej-agh
https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/252497,co-spotkal-janek-w-krainie-kangurow
https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/252497,co-spotkal-janek-w-krainie-kangurow
https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/252483,posluchaj-o-inteligentnym-miescie-przyszlosci
https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/252483,posluchaj-o-inteligentnym-miescie-przyszlosci
https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/251893,pirx-w-krakowie
https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/251855,po-hejnale-o-hejnale
https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/251797,powinnismy-swietowac-nie-tylko-odzyskanie-niepodleglosci
https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/251797,powinnismy-swietowac-nie-tylko-odzyskanie-niepodleglosci
https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/251193,czy-moge-szepnac-ci-do-ucha-cos-na-temat-ucha
https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/251193,czy-moge-szepnac-ci-do-ucha-cos-na-temat-ucha
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211. Bardzo szczególna inauguracja [A very special inauguration]  03.10.2018  

Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 14 

https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/250865,bardzo-szczegolna-inauguracja  

212. Dziś wszyscy wszędzie fotografują. Ale jak doszło do wynalezienia fotografii? 

[Today, everyone is photographing everywhere. But how did the invention of 

photography come about?]  01.10.2018  Komentarzy (Comments):  0, Polubiło 

(Likes): 5 https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/250627,dzis-wszyscy-wszedzie-

fotografuja-ale-jak-doszlo-do-wynalezienia-fotografii  

213. Latające auta? [Flying cars?]  15.09.2018  Komentarzy (Comments):  0, Polubiło 

(Likes): 4  https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/248639,latajace-auta  

214. Jeszcze raz o historii Komisji Nauk Technicznych PAU [Once again about the 

history of the PAU Technical Science Committee]  14.09.2018  Komentarzy 

(Comments):  0, Polubiło (Likes): 3 

https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/249121,jeszcze-raz-o-historii-komisji-nauk-

technicznych-pau  

215. Kochajmy bakterie! [Let's love bacteria!]  08.09.2018  Komentarzy (Comments):  

0, Polubiło (Likes): 4  http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/247695,kochajmy-

bakterie  

216. Dlaczego kilogram waży właśnie tyle? [Why is the kilogram weighing just that?]  

20.08.2018  Komentarzy (Comments):  1, Polubiło (Likes): 5  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/246859,dlaczego-kilogram-wazy-wlasnie-tyle  

217. Cybernetyka reklamy [Cybernetics of advertising]  18.08.2018  Komentarzy 

(Comments):  0, Polubiło (Likes): 2  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/246829,cybernetyka-reklamy  

218. Jak ustalono długość metra? [How was the length of the meter determined?]  

15.08.2018  Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 2  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/246609,jak-ustalono-dlugosc-metra  

219. Rok 2018 jest rokiem Ernesta Malinowskiego. Czy ktoś pamięta, kim on był? [The 

year 2018 is the year of Ernest Malinowski. Does anyone remember who he was?]  

14.08.2018  Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 8  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/246531,rok-2018-jest-rokiem-ernesta-

malinowskiego-kto-pamieta-kim-byl  

https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/250865,bardzo-szczegolna-inauguracja
https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/250627,dzis-wszyscy-wszedzie-fotografuja-ale-jak-doszlo-do-wynalezienia-fotografii
https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/250627,dzis-wszyscy-wszedzie-fotografuja-ale-jak-doszlo-do-wynalezienia-fotografii
https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/248639,latajace-auta
https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/249121,jeszcze-raz-o-historii-komisji-nauk-technicznych-pau
https://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/249121,jeszcze-raz-o-historii-komisji-nauk-technicznych-pau
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/247695,kochajmy-bakterie
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/247695,kochajmy-bakterie
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/246859,dlaczego-kilogram-wazy-wlasnie-tyle
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/246829,cybernetyka-reklamy
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/246609,jak-ustalono-dlugosc-metra
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/246531,rok-2018-jest-rokiem-ernesta-malinowskiego-kto-pamieta-kim-byl
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/246531,rok-2018-jest-rokiem-ernesta-malinowskiego-kto-pamieta-kim-byl
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220. Uczciwość inżyniera [Honesty of an engineer]  05.08.2018  Komentarzy 

(Comments):  0, Polubiło (Likes): 4  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/245689,uczciwosc-inzyniera  

221. Zapraszam do ciekawej i pożytecznej lektury [I invite you to an interesting and 

useful reading]  31.07.2018  Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 7  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/245179,zapraszam-do-ciekawej-i-

pozytecznej-lektury  

222. Jak powstała Komisja Nauk Technicznych PAU [How the PAU Technical Science 

Commission was established]  13.07.2018  Komentarzy (Comments):  0, Polubiło 

(Likes): 4 http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/243525,jak-powstala-komisja-

nauk-technicznych-pau  

223. Dyskretny urok cytowań [Discreet charm of citations]  12.07.2018  Komentarzy 

(Comments):  0, Polubiło (Likes): 4 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/239977,dyskretny-urok-cytowan  

224. Nieoczekiwane "spotkanie" z Mitorajem [An unexpected "meeting" with Mitoraj]  

01.07.2018  Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 19  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/242469,nieoczekiwane-spotkanie-z-

mitorajem  

225. Inicjatywa godna poparcia [A supportable initiative]  20.06.2018  Komentarzy 

(Comments):  0, Polubiło (Likes): 3  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/241501,inicjatywa-godna-poparcia  

226. Po co to robiłem? [Why did I do it?]  17.06.2018  Komentarzy (Comments):  0, 

Polubiło (Likes): 14  http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/241153,po-co-to-

robilem  

227. Rocznica utworzenia w Krakowie pogotowia [Anniversary of the creation of an 

ambulance service in Krakow]  06.06.2018  Komentarzy (Comments):  0, Polubiło 

(Likes): 19  http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/240145,rocznica-utworzenia-w-

kakowie-pogotowia  

228. Naświetlam przeszłość i przyszłość żarówek [I illuminate the past and future of 

light bulbs]  01.06.2018  Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 9   

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/239689,oswietlam-przeszlosc-i-przyszlosc-

zarowek  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/245689,uczciwosc-inzyniera
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/245179,zapraszam-do-ciekawej-i-pozytecznej-lektury
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/245179,zapraszam-do-ciekawej-i-pozytecznej-lektury
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/243525,jak-powstala-komisja-nauk-technicznych-pau
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/243525,jak-powstala-komisja-nauk-technicznych-pau
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/239977,dyskretny-urok-cytowan
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/242469,nieoczekiwane-spotkanie-z-mitorajem
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/242469,nieoczekiwane-spotkanie-z-mitorajem
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/241501,inicjatywa-godna-poparcia
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/241153,po-co-to-robilem
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/241153,po-co-to-robilem
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/240145,rocznica-utworzenia-w-kakowie-pogotowia
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/240145,rocznica-utworzenia-w-kakowie-pogotowia
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/239689,oswietlam-przeszlosc-i-przyszlosc-zarowek
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/239689,oswietlam-przeszlosc-i-przyszlosc-zarowek
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229. Znowu coś do posłuchania. Elektryzujące! [Something to listen to again. 

Electrifying!]  28.05.2018  Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 4 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/239365,znowu-cos-do-posluchania-

elektryzujace  

230. "Siedmiu wspaniałych" było rewolwerowcami. Informatyków wybrano 70. Czy 

też są wspaniali? ["The Magnificent Seven" - they were gunslingers. IT specialists 

were chosen 70. Are they magnificent?]  27.05.2018  Komentarzy (Comments):  0, 

Polubiło (Likes): 7  http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/239329,siedmiu-

wspanialych-to-byli-rewolwerowcy-informatykow-wybrano-70-czy-sa-wspaniali  

231. Artykuł wstępny związany ze Światowym Dniem Telekomunikacji i 

Społeczeństwa Informacyjnego  [An introductory article related to the World Day 

of Telecommunications and Information Society]  20.05.2018  Komentarzy 

(Comments):  0, Polubiło (Likes): 7  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/238735,artykul-wstepny-zwiazany-ze-

swiatowym-dniem-telekomunikacji-i-spoleczenstwa-informacyjnego  

232. Już w tę niedzielę mój wychowanek zabierze Was w Kosmos!  [Already this 

Sunday my pupil will take you to Kosmos!]  16.05.2018  Komentarzy (Comments):  

0, Polubiło (Likes): 5 http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/238371,juz-w-

niedziele-moj-wychowanek-zabierze-was-w-kosmos  

233. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie świętował jubileusz  [The University of 

Agriculture in Krakow will celebrate the jubilee]  12.05.2018  Komentarzy 

(Comments):  0, Polubiło (Likes): 7 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/238047,uniwersytet-rolniczy-w-krakowie-

bedzie-swietowal-jubileusz  

234. Klepać na klawiaturze czy wydawać polecenia głosem? [Pat on the keyboard or 

give instructions by voice?]  06.05.2018  Komentarzy (Comments):  0, Polubiło 

(Likes): 12 http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/237441,klepac-na-klawiaturze-

czy-wydawac-polecenia-glosem  

235. W Radiu Kraków kolejna audycja na temat sztucznej inteligencji [On Radio 

Kraków, another broadcast on artificial intelligence]  01.05.2018  Komentarzy 

(Comments):  0, Polubiło (Likes): 5 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/237097,w-radiu-krakow-kolejna-audycja-na-

temat-sztucznej-inteligencji  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/239365,znowu-cos-do-posluchania-elektryzujace
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/239365,znowu-cos-do-posluchania-elektryzujace
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/239329,siedmiu-wspanialych-to-byli-rewolwerowcy-informatykow-wybrano-70-czy-sa-wspaniali
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/239329,siedmiu-wspanialych-to-byli-rewolwerowcy-informatykow-wybrano-70-czy-sa-wspaniali
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/238735,artykul-wstepny-zwiazany-ze-swiatowym-dniem-telekomunikacji-i-spoleczenstwa-informacyjnego
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/238735,artykul-wstepny-zwiazany-ze-swiatowym-dniem-telekomunikacji-i-spoleczenstwa-informacyjnego
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/238371,juz-w-niedziele-moj-wychowanek-zabierze-was-w-kosmos
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/238371,juz-w-niedziele-moj-wychowanek-zabierze-was-w-kosmos
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/238047,uniwersytet-rolniczy-w-krakowie-bedzie-swietowal-jubileusz
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/238047,uniwersytet-rolniczy-w-krakowie-bedzie-swietowal-jubileusz
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/237441,klepac-na-klawiaturze-czy-wydawac-polecenia-glosem
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/237441,klepac-na-klawiaturze-czy-wydawac-polecenia-glosem
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/237097,w-radiu-krakow-kolejna-audycja-na-temat-sztucznej-inteligencji
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/237097,w-radiu-krakow-kolejna-audycja-na-temat-sztucznej-inteligencji
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236. Święto pracy dla robotów?  [A labor day for robots?]  29.04.2018  Komentarzy 

(Comments):  0, Polubiło (Likes): 8  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/236901,swieto-pracy-dla-robotow  

237. Posłuchaj o tym, jak inżynieria biomedyczna reguluje bicie serca  [Listen to how 

biomedical engineering regulates the heartbeat]  22.04.2018  Komentarzy 

(Comments):  0, Polubiło (Likes): 3  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/236333,posluchaj-o-tym-jak-inzynieria-

biomedyczna-reguluje-bicie-serca  

238. O Internecie w nauczaniu  [About the Internet in teaching]  19.04.2018  

Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 14 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/236075,o-internecie-w-nauczaniu  

239. Coś dla miłośników Lema - ich ulubiony bohater na księżycu Plutona!  

[Something for lovers of Lem - their favorite hero on the moon of Pluto!]  

17.04.2018  Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 26 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/235913,cos-dla-milosnikow-lema-ich-

ulubiony-bohater-na-ksiezycu-plutona  

240. Prasa mówi prawdę :-)  [The press tells the truth :-)]  13.04.2018  Komentarzy 

(Comments):  0, Polubiło (Likes): 0 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/235547,prasa-mowi-prawde  

241. Suplement do Wyspy Wielkanocnej  [Supplement to Easter Island]  07.04.2018  

Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 10  

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/234975,suplement-do-wyspy-

wielkanocnej  

242. Skoro Wielkanoc - to o Wyspie Wielkanocnej  [If it is Easter - I will write about 

Easter Island]  27.03.2018  Komentarzy (Comments):  3, Polubiło (Likes): 427 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/233935,skoro-wielkanoc-to-o-wyspie-

wielkanocnej    

243. Wielkie możliwości małych smartfonów [The great features of small 

smartphones]  20.03.2018  Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 12  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/233303,wielkie-mozliwosci-malych-

smartfonow  

244. Mało znane, a bardzo ciekawe narzędzie - steganografia [A little known and very 

interesting tool - steganography]  16.03.2018  Komentarzy (Comments):  0, 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/236901,swieto-pracy-dla-robotow
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/236333,posluchaj-o-tym-jak-inzynieria-biomedyczna-reguluje-bicie-serca
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/236333,posluchaj-o-tym-jak-inzynieria-biomedyczna-reguluje-bicie-serca
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/236075,o-internecie-w-nauczaniu
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/235913,cos-dla-milosnikow-lema-ich-ulubiony-bohater-na-ksiezycu-plutona
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/235913,cos-dla-milosnikow-lema-ich-ulubiony-bohater-na-ksiezycu-plutona
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/235547,prasa-mowi-prawde
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/234975,suplement-do-wyspy-wielkanocnej
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/234975,suplement-do-wyspy-wielkanocnej
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/233935,skoro-wielkanoc-to-o-wyspie-wielkanocnej
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/233935,skoro-wielkanoc-to-o-wyspie-wielkanocnej
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/233303,wielkie-mozliwosci-malych-smartfonow
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/233303,wielkie-mozliwosci-malych-smartfonow
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Polubiło (Likes): 10  http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/232329,malo-znane-a-

bardzo-ciekawe-pojecie-steganografia  

245. Tydzień mózgu w Krakowie  [The week of the brain in Krakow]  08.03.2018  

Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 24 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/232167,tydzien-mozgu-w-krakowie  

246. Przed Dniem Kobiet - tekst i audycja o kobiecie, która zaprowadziła ludzi na 

Księżyc  [Before the Women's Day - text and broadcast about a woman who took 

people to the moon]  26.02.2018  Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 16 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/231179,przed-dniem-kobiet-tekst-i-audycja-

o-kobiecie-ktora-zaprowadzila-ludzi-na-ksiezyc  

247. Pogadanka radiowa o jednej niezwykłej budowli  [Radio talk about one unusual 

structure]  21.02.2018  Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 9 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/230721,pogadanka-radiowa-o-jednej-

niezwyklej-budowli  

248. Polskie Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji i ... OWSIK  [Polish Association of 

Artificial Intelligence and ... OWSIK]  10.02.2018  Komentarzy (Comments):  1, 

Polubiło (Likes): 4  http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/229679,polskie-

stowarzyszenie-sztucznej-inteligencji-i-owsik  

249. Stopniowe wdrażanie automatyki w samochodach: od automatycznej obsługi 

silnika do całkowitego zastąpienia kierowcy [Gradual implementation of 

automation in cars: from automatic engine operation to complete replacement of 

the driver]  06.02.2018  Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 16 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/229337,stopniowe-wdrazanie-automatyki-w-

samochodach-automatyczna-obsluga-silnika-automatyczne-wspomaganie-

obserwacji-kierowcy-a-na-koni  

250. Niezwykła książka jako trybut dla niezwykłego Człowieka  [An unusual book as a 

tribute to an extraordinary man]  03.02.2018  Komentarzy (Comments):  1, 

Polubiło (Likes): 73  http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/229005,niezwykla-

ksiazka-jako-trybut-dla-niezwyklego-czlowieka  

251. Obejrzyj nasz automat do rozmnażania dębów w działaniu!  [ew our oaks 

reproduction machine in action!]  22.01.2018  Komentarzy (Comments):  1, 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/232329,malo-znane-a-bardzo-ciekawe-pojecie-steganografia
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/232329,malo-znane-a-bardzo-ciekawe-pojecie-steganografia
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/232167,tydzien-mozgu-w-krakowie
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/231179,przed-dniem-kobiet-tekst-i-audycja-o-kobiecie-ktora-zaprowadzila-ludzi-na-ksiezyc
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/231179,przed-dniem-kobiet-tekst-i-audycja-o-kobiecie-ktora-zaprowadzila-ludzi-na-ksiezyc
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/230721,pogadanka-radiowa-o-jednej-niezwyklej-budowli
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/230721,pogadanka-radiowa-o-jednej-niezwyklej-budowli
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/229679,polskie-stowarzyszenie-sztucznej-inteligencji-i-owsik
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/229679,polskie-stowarzyszenie-sztucznej-inteligencji-i-owsik
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/229337,stopniowe-wdrazanie-automatyki-w-samochodach-automatyczna-obsluga-silnika-automatyczne-wspomaganie-obserwacji-kierowcy-a-na-koni
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/229337,stopniowe-wdrazanie-automatyki-w-samochodach-automatyczna-obsluga-silnika-automatyczne-wspomaganie-obserwacji-kierowcy-a-na-koni
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/229337,stopniowe-wdrazanie-automatyki-w-samochodach-automatyczna-obsluga-silnika-automatyczne-wspomaganie-obserwacji-kierowcy-a-na-koni
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/229005,niezwykla-ksiazka-jako-trybut-dla-niezwyklego-czlowieka
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/229005,niezwykla-ksiazka-jako-trybut-dla-niezwyklego-czlowieka
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Polubiło (Likes): 0  http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/227973,obejrzyj-nasz-

automat-do-rozmnazania-debow-w-dzialaniu  

252. Znowu coś do posłuchania - o sztucznej inteligencji  [Something to listen again - 

about artificial intelligence]  18.01.2018  Komentarzy (Comments):  1, Polubiło 

(Likes): 20  http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/227731,znowu-cos-do-

posluchania-o-sztucnej-inteligencji  

253. Kolejny krok na drodze do bezpośredniej komunikacji między mózgiem człowieka 

i komputerem  [The next step in the way toward direct communication between the 

human brain and the computer]  14.01.2018  Komentarzy (Comments):  0, Polubiło 

(Likes): 8  http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/227367,kolejny-krok-na-drodze-

komunikacji-miedzy-mozgiem-i-komputerem  

254. Powrót do Darów Trzech Króli  [Return to the Gifts of Three Kings]  06.01.2018  

Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 6  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/226793,powrot-do-darow-trzech-kroli  

255. Głosuj za rozmnażaniem dębów! [Vote for the reproduction of oaks!]  05.01.2018  

Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 32 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/226735,glosowanie-na-automat-do-

rozmnazania-debow  

2017  

256. Robot do rozmnażania dębów ponownie zdobył złoty medal! [Robot for 

reproduction the oaks again won the gold medal!]  29.15.2017 Komentarzy 

(Comments):  0, Polubiło (Likes): 13  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/226291,robot-do-rozmnazania-debow-

ponownei-zdobyl-zloty-medal  

257. Tajemnice piramidy Cheopsa i innych podziemnych tworów [Secrets of the 

Cheops Pyramid and other underground creations]  25.12.2017 Komentarzy 

(Comments):  0, Polubiło (Likes): 14 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/226057,tajemnice-piramidy-cheopsa-i-

innych-podziemnych-tworow  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/227973,obejrzyj-nasz-automat-do-rozmnazania-debow-w-dzialaniu
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/227973,obejrzyj-nasz-automat-do-rozmnazania-debow-w-dzialaniu
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/227731,znowu-cos-do-posluchania-o-sztucnej-inteligencji
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/227731,znowu-cos-do-posluchania-o-sztucnej-inteligencji
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/227367,kolejny-krok-na-drodze-komunikacji-miedzy-mozgiem-i-komputerem
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/227367,kolejny-krok-na-drodze-komunikacji-miedzy-mozgiem-i-komputerem
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/226793,powrot-do-darow-trzech-kroli
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/226735,glosowanie-na-automat-do-rozmnazania-debow
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/226735,glosowanie-na-automat-do-rozmnazania-debow
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/226291,robot-do-rozmnazania-debow-ponownei-zdobyl-zloty-medal
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/226291,robot-do-rozmnazania-debow-ponownei-zdobyl-zloty-medal
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/226057,tajemnice-piramidy-cheopsa-i-innych-podziemnych-tworow
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/226057,tajemnice-piramidy-cheopsa-i-innych-podziemnych-tworow
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258. Święta naukowo [Xmas from the scientific point of view]  22.12.2017 Komentarzy 

(Comments):  0, Polubiło (Likes): 4 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/225905,swieta-naukowo  

259. Laury Willi Decjusza dla jej Mecenasów [Villa Decius laurel wreaths for her 

Patrons]  16.12.2017 Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 4  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/225485,laury-willi-decjusza-dla-jej-

mecenasow  

260. Kończy się rok Tadeusza Kościuszki, więc posłuchajmy jeszcze raz o jego 

dokonaniach [The year of Tadeusz Kosciuszko is ending, so let's listen once again 

about his achievements]  09.12.2017 Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 

8  http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/224931,konczy-sie-rok-tadeusza-

kosciuszki-wiec-posluchajmy-o-jego-dokonaniach  

261. Film ze spotkania z dziećmi na AGH [A movie from a meeting with children at 

AGH]  01.12.2017 Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 14  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/224347,film-ze-spotkania-z-dziecmi-na-agh  

262. Andrzejki na AGH czyli wróżenie z odlewanego metalu [„Andrzejki” at AGH or 

divination of cast metal]  29.11.2017 Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 

7  https://www.youtube.com/watch?v=W91hy3I55zk&feature=youtu.be  

263. Maraton popularyzacji nauki [Marathon of science popularization]  27.11.2017 

Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 13  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/223945,maraton-popularyzacji-nauki  

264. Istnieją kraje, w których kobiety przegrywają z robotami [There are countries in 

which women lose with robots] 25.11.2017 Komentarzy (Comments):  0, Polubiło 

(Likes): 7  http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/223765,w-arabii-saudyjskiej-

kobieta-przegrywa-z-robotem  

265. AGH zaprasza zarówno dzieci, jak i młodzież [AGH invites both children and 

young people]  24.11.2017 Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 11 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/223665,agh-dla-mlodszych-i-starszych-dzieci  

266. 132 miejsce w rankingu – to dobrze, czy źle? [132 place in the ranking - is it good 

or bad?]  16.11.2017 Komentarzy (Comments):  2, Polubiło (Likes): 3 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/225905,swieta-naukowo
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/225485,laury-willi-decjusza-dla-jej-mecenasow
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/225485,laury-willi-decjusza-dla-jej-mecenasow
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/224931,konczy-sie-rok-tadeusza-kosciuszki-wiec-posluchajmy-o-jego-dokonaniach
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/224931,konczy-sie-rok-tadeusza-kosciuszki-wiec-posluchajmy-o-jego-dokonaniach
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/224347,film-ze-spotkania-z-dziecmi-na-agh
https://www.youtube.com/watch?v=W91hy3I55zk&feature=youtu.be
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/223945,maraton-popularyzacji-nauki
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/223765,w-arabii-saudyjskiej-kobieta-przegrywa-z-robotem
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/223765,w-arabii-saudyjskiej-kobieta-przegrywa-z-robotem
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/223665,agh-dla-mlodszych-i-starszych-dzieci


 

 

Str. 31  Stan aktualny w dniu:  2022-01-02                                                                     Ciąg dalszy na następnej stronicy  
 
 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/223033,132-miejsce-w-rankingu-to-dobrze-

czy-zle  

267. Coś dla dzieci [Something for children]  15.11.2017 Komentarzy (Comments):  0, 

Polubiło (Likes): 5  http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/222883,cos-dla-dzieci  

268. Święto Nauk Ścisłych na AGH [Festival of Science at AGH]  13.11.2017 

Komentarzy (Comments):  1, Polubiło (Likes): 12  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/221755,swieto-nauk-scislych-na-agh   

269. Globalne wyzwania - regionalne rozwiązania [Global challenges - regional 

solutions]  06.11.2017 Komentarzy (Comments):  1, Polubiło (Likes): 0  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/222163,globalne-wyzwania-regionalne-

rozwiazania  

270. Podpis elektroniczny [Electronic signature]  05.11.2017 Komentarzy (Comments):  

0, Polubiło (Likes): 6 http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/222021,podpis-

elektroniczny  

271. Bezpośrednia komunikacja między mózgiem a komputerem [Direct 

communication between the brain and the computer]  02.11.2017 Komentarzy 

(Comments):  0, Polubiło (Likes): 10  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/221817,bezposrednia-komunikacja-miedzy-

mozgiem-a-komputerem  

272. Robot do uszlachetniania nasion dębów złotym medalistą na wystawie innowacji  

[Robot for refining oak seed has become a gold medalist at the innovation show]  

24.10.2017 Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 19 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/220869,robot-do-rozmnazania-debow-

zlotym-medalista-na-wystawie-innowacji  

273. Suplement do wpisu „Kantata”  [Supplement to the entry "Cantata"]  24.10.2017 

Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 3 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/221011,suplement-do-wpisu-kantata  

274. Aktualne myśli na pożółkłych kartach [Current thoughts on yellowed cards]  

19.10.2017 Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 3 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/220579,aktualne-mysli-na-pozolklych-kartach  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/223033,132-miejsce-w-rankingu-to-dobrze-czy-zle
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/223033,132-miejsce-w-rankingu-to-dobrze-czy-zle
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/222883,cos-dla-dzieci
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/221755,swieto-nauk-scislych-na-agh
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/222163,globalne-wyzwania-regionalne-rozwiazania
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/222163,globalne-wyzwania-regionalne-rozwiazania
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/222021,podpis-elektroniczny
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/222021,podpis-elektroniczny
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/221817,bezposrednia-komunikacja-miedzy-mozgiem-a-komputerem
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/221817,bezposrednia-komunikacja-miedzy-mozgiem-a-komputerem
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/220869,robot-do-rozmnazania-debow-zlotym-medalista-na-wystawie-innowacji
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/220869,robot-do-rozmnazania-debow-zlotym-medalista-na-wystawie-innowacji
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/221011,suplement-do-wpisu-kantata
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/220579,aktualne-mysli-na-pozolklych-kartach
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275. Jak się odnawia stare filmy [How old movies are restored ]  17.10.2017 

Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 3 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/220441,jak-sie-odnawia-stare-filmy  

276. Kantata :-) [Cantata :-) ]  15.10.2017 Komentarzy (Comments):  0, Polubiło 

(Likes): 36  http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/220219,kantata  

277. Nagroda Sergio Vieira de Mello wręczana po raz kolejny w Willi Decjusza [Sergio 

Vieira de Mello Prize was once again presented at Villa Decius]  13.10.2017 

Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 4 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/220101,nagroda-sergio-vieira-de-mello-

wreczana-po-raz-kolejny-w-willi-decjusza  

278. Inauguracja Uniwersytetu Otwartego AGH [Inauguration of the Open University 

of AGH]  11.10.2017 Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 20 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/219835,inauguracja-uniwersytetu-otwartego-

agh  

279. Zachęcam do słuchania [I encourage everybody to listen]  06.10.2017 Komentarzy 

(Comments):  0, Polubiło (Likes): 6  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/219413,zachecam-do-sluchania  

280. Stara bajeczka z bardzo aktualnym przesłaniem [An old fairy tale on a very up-to-

date subject]  05.10.2017 Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 10  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/219327,stara-bajeczka-na-bardzo-aktualny-

temat  

281. Powrót starego technika do dawnych artykułów z "Młodego Technika" [Ancient 

articles published in the "Young Technician" journal revisited by an old technician]  

30.09.2017 Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 8 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/218855,powrot-starego-technika-do-

wczesnych-lat-mlodego-technika  

282. Moje mikro-felietony radiowe w RMF Classic [My micro- feuilletons in radio 

RMF Calassic]  27.09.2017 Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 9 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/218637,moje-mikro-felietony-radiowe-w-

rmf-classic  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/220441,jak-sie-odnawia-stare-filmy
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/220219,kantata
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/220101,nagroda-sergio-vieira-de-mello-wreczana-po-raz-kolejny-w-willi-decjusza
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/220101,nagroda-sergio-vieira-de-mello-wreczana-po-raz-kolejny-w-willi-decjusza
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/219835,inauguracja-uniwersytetu-otwartego-agh
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/219835,inauguracja-uniwersytetu-otwartego-agh
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/219413,zachecam-do-sluchania
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/219327,stara-bajeczka-na-bardzo-aktualny-temat
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/219327,stara-bajeczka-na-bardzo-aktualny-temat
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/218855,powrot-starego-technika-do-wczesnych-lat-mlodego-technika
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/218855,powrot-starego-technika-do-wczesnych-lat-mlodego-technika
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/218637,moje-mikro-felietony-radiowe-w-rmf-classic
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/218637,moje-mikro-felietony-radiowe-w-rmf-classic


 

 

Str. 33  Stan aktualny w dniu:  2022-01-02                                                                     Ciąg dalszy na następnej stronicy  
 
 

283. Kto wynalazł okrętową śrubę? [Who invented the marine screw?]  25.09.2017 

Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 10  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/218457,kto-wynalazl-okretowa-srube  

284. Wykład o Kościuszce jako inżynierze [Lecture on Kosciuszko as an engineer]  

23.09.2017 Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 10 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/218257,wyklad-o-kosciuszce-jako-inzynierze  

285. Wystawa w Bibliotece Głównej AGH [Exhibition at the Main Library of AGH 

University of Science and Technology]  09.09.2017 Komentarzy (Comments):  0, 

Polubiło (Likes): 6  http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/217169,wystawa-w-

bibliotece-glownej-agh  

286. Automatyka samochodowa  [Automatics for cars]  07.09.2017 Komentarzy 

(Comments):  0, Polubiło (Likes): 10  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/216995,autmatyka-samochodowa  

287. Jeszcze raz o spotkaniu nazwanym "Kod Mistrzów"  [Once more about a meeting 

called "Masters Code"]  06.09.2017 Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 

10  http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/216945,jeszcze-raz-o-spotkaniu-

nazwanym-kod-mistrzow  

288. E-learning z epoki "komputera łupanego"  [E-learning from the era of "computer 

cleaved"]  18.08.2017 Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 12 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/215293,e-learning-z-epoki-komputera-

lupanego  

289. Czym jest "szlagier" współczesnej sztucznej inteligencji - Deep Learning?   [What 

is the "hit" of modern artificial intelligence - Deep Learning?]  12.08.2017 

Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 10 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/215107,czym-jest-szlagier-wspolczesnej-

sztucznej-inteleigencji-deep-learning  

290. Urok pożółkłych kartek   [Charm of yellowed sheets]  12.08.2017 Komentarzy 

(Comments):  0, Polubiło (Likes): 10 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/214797,urok-pozolklych-kartek  

291. Czipowanie ludzi?   [Chipping people?]  06.08.2017 Komentarzy (Comments):  0, 

Polubiło (Likes): 7 http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/214271,czipowanie-ludzi  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/218457,kto-wynalazl-okretowa-srube
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/218257,wyklad-o-kosciuszce-jako-inzynierze
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/217169,wystawa-w-bibliotece-glownej-agh
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/217169,wystawa-w-bibliotece-glownej-agh
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/216995,autmatyka-samochodowa
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/216945,jeszcze-raz-o-spotkaniu-nazwanym-kod-mistrzow
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/216945,jeszcze-raz-o-spotkaniu-nazwanym-kod-mistrzow
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/215293,e-learning-z-epoki-komputera-lupanego
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/215293,e-learning-z-epoki-komputera-lupanego
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/215107,czym-jest-szlagier-wspolczesnej-sztucznej-inteleigencji-deep-learning
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/215107,czym-jest-szlagier-wspolczesnej-sztucznej-inteleigencji-deep-learning
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/214797,urok-pozolklych-kartek
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/214271,czipowanie-ludzi
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292. Radiowa Pogadanka o Internecie Rzeczy  [Radio Chat about the Internet of 

Things]  01.08.2017 Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 6 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/213909,radiowa-pogadanka-o-internecie-

rezczy  

293. Festiwal Tańców Dworskich  [Court Dance Festival]  30.07.2017 Komentarzy 

(Comments):  0, Polubiło (Likes): 10 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/213749,festiwal-tancow-dworskich  

294. Nie tylko Jezioro Aralskie  [Not only Arals Lake]  28.07.2017 Komentarzy 

(Comments):  0, Polubiło (Likes): 12  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/213697,nie-tylko-jezioro-aralskie  

295. Letnia Szkoła Sztucznej Inteligencji  [Summer School of Artificial Intelligence]  

21.07.2017 Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 9 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/213125,letnia-szkola-sztucznej-inteligencji 

296. Radiowa Pogadanka  [Radio talk show]  10.07.2017 Komentarzy (Comments):  0, 

Polubiło (Likes): 10  http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/212203,radiowa-

pogadanka  

297. Letnia Szkoła Wyszehradzka  [Visegrad Summer School]  02.07.2017 Komentarzy 

(Comments):  0, Polubiło (Likes): 5 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/210089,letnia-szkola-wyszehradzka  

298. Migawki z World Heritage Watch  [Snapshots from “World Heritage Watch”]  

01.07.2017 Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 6 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/211591,migawki-z-world-heraitage-watch  

299. Forum “Zagrożenia światowego dziedzictwa kulturowego”  [Forum “World 

Heritage at Risk”]  28.06.2017 Komentarzy (Comments):  1, Polubiło (Likes): 10  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/211373,forum-zagrozenia-swiatowego-

dziedzictwa-kulturowego  

300. O cywilnych zastosowaniach dronów [About civilian applications of drones]  

18.06.2017 Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 9 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/210603,o-cywilnych-zastosowaniach-dronow  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/213909,radiowa-pogadanka-o-internecie-rezczy
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/213909,radiowa-pogadanka-o-internecie-rezczy
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/213749,festiwal-tancow-dworskich
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/213697,nie-tylko-jezioro-aralskie
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/213125,letnia-szkola-sztucznej-inteligencji
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/212203,radiowa-pogadanka
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/212203,radiowa-pogadanka
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/210089,letnia-szkola-wyszehradzka
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/211591,migawki-z-world-heraitage-watch
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/211373,forum-zagrozenia-swiatowego-dziedzictwa-kulturowego
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/211373,forum-zagrozenia-swiatowego-dziedzictwa-kulturowego
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/210603,o-cywilnych-zastosowaniach-dronow
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301. Miły list od byłego studenta [Nice letter from the former student]  15.06.2017 

Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 18 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/210547,mily-list-od-bylego-studenta  

302. Jak Święta Barbara trafiła na dach AGH? [How did Saint Barbara hit the AGH 

roof?]  15.06.2017 Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 23 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/210421,jak-swieta-barbara-trafila-na-dach-

agh  

303. Popularne teksty na tematy techniczne z Gazety Krakowskiej do przeczytania w 

każdej chwili [Popular technical texts from the Gazeta Krakowska to read at any 

time]  07.06.2017 Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 3 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/209873,popularne-teksty-na-tematy-

techniczne-z-gazety-krakowskiej-do-przeczytania-w-kazdej-chwili  

304. Stowarzyszenie Willa Decjusza [Decius Villa Association]  07.06.2017 

Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 8  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/209833,stowarzyszenie-willa-decjusza  

305. Jak świętowaliśmy jubileusz na UEK [How we celebrated the Jubilee on the UEK]  

01.06.2017 Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 30 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/209429,jak-swietowalismy-jubileusz-na-uek  

306. Jeszcze raz o jubileuszu na Uniwersytecie Ekonomicznym i o niektórych moich 

książkach [Once more about jubilee at the University of Economics and about some 

of my books]  31.05.2017 Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 21 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/209331,jeszcze-raz-o-jubileuszu-na-

uniwersytecie-ekonomicznym  

307. Sesja upamiętniająca jubileusz 45-lecia rozwoju Informatyki Ekonomicznej w 

Krakowie [Session commemorating the jubilee of the 45th anniversary of the 

development of Economic Informatics in Cracow]  28.05.2017 Komentarzy 

(Comments):  0, Polubiło (Likes): 6 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/208563,sesja-upamietniajaca-jubileusz-45-

lecia-rozwoju-informatyki-ekonomicznej-w-krakowie  

308. Immatrykulacja nowych członków Collegium Invisibile [Immatriculation of new 

members of Collegium Invisibile]  25.05.2017 Komentarzy (Comments):  0, 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/210547,mily-list-od-bylego-studenta
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/210421,jak-swieta-barbara-trafila-na-dach-agh
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/210421,jak-swieta-barbara-trafila-na-dach-agh
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/209873,popularne-teksty-na-tematy-techniczne-z-gazety-krakowskiej-do-przeczytania-w-kazdej-chwili
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/209873,popularne-teksty-na-tematy-techniczne-z-gazety-krakowskiej-do-przeczytania-w-kazdej-chwili
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/209833,stowarzyszenie-willa-decjusza
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/209429,jak-swietowalismy-jubileusz-na-uek
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/209331,jeszcze-raz-o-jubileuszu-na-uniwersytecie-ekonomicznym
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/209331,jeszcze-raz-o-jubileuszu-na-uniwersytecie-ekonomicznym
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/208563,sesja-upamietniajaca-jubileusz-45-lecia-rozwoju-informatyki-ekonomicznej-w-krakowie
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/208563,sesja-upamietniajaca-jubileusz-45-lecia-rozwoju-informatyki-ekonomicznej-w-krakowie
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Polubiło (Likes): 3 http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/208565,immatrykulacja-

nowych-czlonkow-collegium-invisibile  

309. Poświęcona informatyce konferencja okrągłego stołu już się odbyła  [Dedicated IT 

conference round table has already taken place]  23.05.2017 Komentarzy 

(Comments):  0, Polubiło (Likes): 4  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/208775,poswiecona-informatyce-konferencja-

okraglego-stolu-juz-sie-odbyla  

310. Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego  [Telecommunication and 

Information Society Day]  06.05.2017 Komentarzy (Comments):  0, Polubiło 

(Likes): 5   http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/207507,dzien-telekomunikacji-i-

spoleczenstwa-informacyjnego  

311. Wspominamy profesora Vetulaniego  [We mention Professor Vetulani]  

01.05.2017 Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 5 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/207145,wspominamy-profesora-vetulaniego  

312. Teatr Groteska miło skomentował mój występ [Groteska Theater kindly 

commented on my performance]  29.04.2017 Komentarzy (Comments):  0, Polubiło 

(Likes): 4 http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/207061,teatr-groteska-milo-

skomentowal-moj-wystep  

313. Święto dzieci na AGH [Children's Day at AGH]  26.04.2017 Komentarzy 

(Comments):  0, Polubiło (Likes): 6 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/206797,swieto-dzieci-na-agh  

314. Jeszcze jeden Wojtek [One more Wojtek]  23.04.2017 Komentarzy (Comments):  

0, Polubiło (Likes): 4  http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/206589,jeszcze-jeden-

wojtek  

315. Znowu na teatralnych deskach [Again on theatrical boards]  13.04.2017 

Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 17 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/206009,znowu-na-teatralnych-deskach  

316. Dzień Radia [The Radio Day]  11.04.2017 Komentarzy (Comments):  0, Polubiło 

(Likes): 11 http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/205059,dzien-radia  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/208565,immatrykulacja-nowych-czlonkow-collegium-invisibile
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/208565,immatrykulacja-nowych-czlonkow-collegium-invisibile
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/208775,poswiecona-informatyce-konferencja-okraglego-stolu-juz-sie-odbyla
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/208775,poswiecona-informatyce-konferencja-okraglego-stolu-juz-sie-odbyla
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/207507,dzien-telekomunikacji-i-spoleczenstwa-informacyjnego
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/207507,dzien-telekomunikacji-i-spoleczenstwa-informacyjnego
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/207145,wspominamy-profesora-vetulaniego
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/207061,teatr-groteska-milo-skomentowal-moj-wystep
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/207061,teatr-groteska-milo-skomentowal-moj-wystep
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/206797,swieto-dzieci-na-agh
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/206589,jeszcze-jeden-wojtek
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/206589,jeszcze-jeden-wojtek
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/206009,znowu-na-teatralnych-deskach
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/205059,dzien-radia
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317. Mój Przyjaciel, prof. Vetulani, niestety odszedł. Zachowajmy go w naszych 

wspomnieniach! [My Friend, prof. Vetulani, unfortunately, has gone. Let's keep him 

in our memories!]  09.04.2017 Komentarzy (Comments):  1, Polubiło (Likes): 73 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/205641,moj-przyjaciel-prof-vetulani-niestety-

odszedl-ale-pozostanie-w-naszych-wspomnieniach  

318. Co oznacza zapis 50N20E? [What does 50N20E mean?]  01.04.2017 Komentarzy 

(Comments):  0, Polubiło (Likes): 8 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/205077,co-oznacza-zapis-50n20e  

319. Miły dla mnie akcent na początku krakowskiego Tygodnia Mózgu [A nice accent 

for me at the beginning of the Krakow Brain Week]  13.03.2017 Komentarzy 

(Comments):  0, Polubiło (Likes): 23 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/203569,mily-dla-mnie-akcent-na-poczatku-

krakowskiego-tygodnia-mozgu  

320. Uniwersytet Otwarty AGH zaprasza młodzież [Open University AGH invites 

youths]  09.03.2017 Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 10 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/203261,uniwersytet-otwarty-agh-zaprasza-

mlodziez  

321. Przegłosowano, że jestem człowiekiem :-)  [It have been voted, that I am a human 

being :-)]  06.03.2017 Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 36  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/202919,przeglosowano-ze-jestem-

czlowiekiem  

322. Zapraszam do czytania :-)   [I invite you to reading :-)]  02.03.2017 Komentarzy 

(Comments):  0, Polubiło (Likes): 3  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/201905,zapraszam-do-czytania  

323. W PAU o sztucznej inteligencji i o wynikających z niej zagrożeniach 

cywilizacyjnych   [In PAU about artificial intelligence and about the resulting risks 

of civilization]  19.02.2017 Komentarzy (Comments):  1, Polubiło (Likes): 14 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/201819,w-pau-o-sztucznej-inteligencji-i-o-

wynikajacych-z-niej-zagrozeniach-cywilizacyjnych  

324. Sieci neuronowe przewidujące działanie człowieka   [Neural networks predicting 

human activity] 03.02.2017 Komentarzy (Comments):  2, Polubiło (Likes): 11 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/205641,moj-przyjaciel-prof-vetulani-niestety-odszedl-ale-pozostanie-w-naszych-wspomnieniach
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/205641,moj-przyjaciel-prof-vetulani-niestety-odszedl-ale-pozostanie-w-naszych-wspomnieniach
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/205077,co-oznacza-zapis-50n20e
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/203569,mily-dla-mnie-akcent-na-poczatku-krakowskiego-tygodnia-mozgu
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/203569,mily-dla-mnie-akcent-na-poczatku-krakowskiego-tygodnia-mozgu
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/203261,uniwersytet-otwarty-agh-zaprasza-mlodziez
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/203261,uniwersytet-otwarty-agh-zaprasza-mlodziez
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/202919,przeglosowano-ze-jestem-czlowiekiem
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/202919,przeglosowano-ze-jestem-czlowiekiem
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/201905,zapraszam-do-czytania
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/201819,w-pau-o-sztucznej-inteligencji-i-o-wynikajacych-z-niej-zagrozeniach-cywilizacyjnych
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/201819,w-pau-o-sztucznej-inteligencji-i-o-wynikajacych-z-niej-zagrozeniach-cywilizacyjnych
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http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/200729,sieci-neuronowe-przewidujace-

dzialanie-czlowieka  

325. Przykład godny naśladowania  [An example worthy of imitation] 01.02.2017 

Komentarzy (Comments):  5, Polubiło (Likes): 11 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/200579,przyklad-godny-nasladowania  

326. Wiedza  [Knowledge] 27.01.2017 Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 5 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/200213,wiedza  

327. Dzisiaj przypada rocznica śmierci uczonego, który zbliżył Chile do Polski  [Today 

is the anniversary of the death of the scientist, who approached Chile to Poland] 

23.01.2017 Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 20 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/199815,dzisiaj-przypada-rocznica-smierci-

uczonego-ktory-zblizyl-chile-do-polski  

328. 34. rocznica rozpoczęcia cyklu odczytów popularyzujących wiedzę na temat 

biocybernetyki  [34th anniversary of the start of the cycle of lectures popularizing 

knowledge on biocybernetics] 21.01.2017 Komentarzy (Comments):  0, Polubiło 

(Likes): 36  http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/199759,34-rocznica-rozpoczecia-

cyklu-odczytow-ppopularyzujacych-wiedze-na-temat-biocybernetyki  

329. Zabytek z czasów "komputera łupanego" :-) [Monument of times "computer 

chipped" :-)] 20.01.2017 Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 8 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/199687,zabytek-z-czasow-komputera-

lupanego  

330. Jak odbudować uszkodzony narząd? Przy pomocy rusztowania! [How to rebuild 

the damaged organ? With the scaffold!] 17.01.2017 Komentarzy (Comments):  0, 

Polubiło (Likes): 3  http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/199347,jak-odbudowac-

uszkodzony-narzad-przy-pomocy-rusztowania  

331. Więcej moich zasobów dostępnych cyfrowo [More of my resources available 

digitally] 14.01.2017 Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 8  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/199173,wiecej-cyfrowo-dostepnych-moich-

zasobow  

332. Leksykon sieci neuronowych po raz kolejny, ale definitywnie ostatni [Lexicon of 

neural networks once again, but definitely the last] 12.01.2017 Komentarzy 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/200729,sieci-neuronowe-przewidujace-dzialanie-czlowieka
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/200729,sieci-neuronowe-przewidujace-dzialanie-czlowieka
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/200579,przyklad-godny-nasladowania
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/200213,wiedza
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/199815,dzisiaj-przypada-rocznica-smierci-uczonego-ktory-zblizyl-chile-do-polski
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/199815,dzisiaj-przypada-rocznica-smierci-uczonego-ktory-zblizyl-chile-do-polski
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/199759,34-rocznica-rozpoczecia-cyklu-odczytow-ppopularyzujacych-wiedze-na-temat-biocybernetyki
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/199759,34-rocznica-rozpoczecia-cyklu-odczytow-ppopularyzujacych-wiedze-na-temat-biocybernetyki
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/199687,zabytek-z-czasow-komputera-lupanego
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/199687,zabytek-z-czasow-komputera-lupanego
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/199347,jak-odbudowac-uszkodzony-narzad-przy-pomocy-rusztowania
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/199347,jak-odbudowac-uszkodzony-narzad-przy-pomocy-rusztowania
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/199173,wiecej-cyfrowo-dostepnych-moich-zasobow
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/199173,wiecej-cyfrowo-dostepnych-moich-zasobow
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(Comments):  0, Polubiło (Likes): 5 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/198985,leksykon-sieci-neuronowych-po-raz-

kolejny-ale-definitywnie-ostatni  

333. Ważne wydarzenie naukowe 2017 roku - XX jubileuszowa Konferencja 

Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej [Important scientific event in 2017 year - 

the twentieth jubilee conference Biocybernetics and Biomedical Engineering] 

10.01.2017 Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 8 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/198863,wazne-wydrzenie-naukowe-2017-

roku-z-xx-jubiluszowa-konferencja-biocybernetyki-i-inzynierii-biomedycznej  

334. Nowe miejsce, w którym udostępniona jest książka "Leksykon sieci 

neuronowych" [ The new location, where the book "Lexicon of neural networks" is 

available] 08.01.2017 Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 23 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/198649,nowe-miejsce-w-ktorym-

udostepniona-jest-ksiazka-leksykon-sieci-neuronowych  

2016  

335. Cyfryzacja papierowych książek bardzo się opłaca [The digitization of paper 

books very worthwhile] 26.12.2016 Komentarzy (Comments):  1, Polubiło (Likes): 

2 http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/197871,cyfryzacja-papierowych-ksiazek-

bardzo-sie-oplaca  

336. Co nam pozostanie po świętach? Wspomnienia zapachów budujące pozytywne 

emocje!  [What we will remain after the holidays? Memories of fragrances that 

build positive emotions!] 26.12.2016 Komentarzy (Comments):  1, Polubiło (Likes): 

7 http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/182503,zapachy-i-uczucia  

337. Dlaczego świętujemy Boże Narodzenie właśnie 25 grudnia?  [Why just celebrate 

Christmas on December 25?] 24.12.2016 Komentarzy (Comments):  1, Polubiło 

(Likes): 51 http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/197007,dlaczego-swietujemy-

boze-narodzenie-wlasnie-25-grudnia  

338. Co na Święta poza choinką i karpiem? Dobra książka!  [What for Christmas 

beyond Christmas tree and carp? Good book!] 21.12.2016 Komentarzy 

(Comments):  0, Polubiło (Likes): 19  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/198985,leksykon-sieci-neuronowych-po-raz-kolejny-ale-definitywnie-ostatni
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/198985,leksykon-sieci-neuronowych-po-raz-kolejny-ale-definitywnie-ostatni
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/198863,wazne-wydrzenie-naukowe-2017-roku-z-xx-jubiluszowa-konferencja-biocybernetyki-i-inzynierii-biomedycznej
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/198863,wazne-wydrzenie-naukowe-2017-roku-z-xx-jubiluszowa-konferencja-biocybernetyki-i-inzynierii-biomedycznej
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/198649,nowe-miejsce-w-ktorym-udostepniona-jest-ksiazka-leksykon-sieci-neuronowych
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/198649,nowe-miejsce-w-ktorym-udostepniona-jest-ksiazka-leksykon-sieci-neuronowych
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/197871,cyfryzacja-papierowych-ksiazek-bardzo-sie-oplaca
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/197871,cyfryzacja-papierowych-ksiazek-bardzo-sie-oplaca
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/182503,zapachy-i-uczucia
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/197007,dlaczego-swietujemy-boze-narodzenie-wlasnie-25-grudnia
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/197007,dlaczego-swietujemy-boze-narodzenie-wlasnie-25-grudnia
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http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/197347,co-na-swieta-poza-choinka-i-

karpiem-dobra-ksiazka  

339. Poszukiwana "Wieża Babel"  [Wanted "Tower of Babel"] 20.12.2016 Komentarzy 

(Comments):  0, Polubiło (Likes): 21 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/197289,poszukiwana-wieza-babel  

340. Strategiczny bombowiec, który lata w powietrzu i w kosmosie!  [The strategic 

bomber, which flies in the air and in space!] 17.12.2016 Komentarzy (Comments):  

0, Polubiło (Likes): 1 http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/197033,strategiczny-

bombowiec-ktory-lata-w-powietrzu-i-w-kosmosie  

341. Sympatyczny suplement do wcześniejszej wiadomości  [Sympathetic supplement 

to an earlier message] 16.12.2016 Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 3 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/196965,sympatyczny-suplement-do-

wczesniejszej-wiadomosci  

342. Konkurs „Wiedeń w Krakowie, Kraków w Wiedniu" właśnie finiszuje!  

[Competition "Vienna in Krakow, Krakow in Vienna" just finishes!] 26.11.2016 

Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 18 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/195473,konkurs-wieden-w-krakowie-krakow-

w-wiedniu-wlasnie-finiszuje  

343. Znowu opowiadam o sukcesie nauki w Radio Kraków  [Again, I talk about the 

success of science in Radio Krakow] 24.11.2016 Komentarzy (Comments):  0, 

Polubiło (Likes): 5   http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/195371,znowu-

opowiadam-o-sukcesie-nauki-w-radio-krakow  

344. Znowu niezwykłe wydarzenie w Uniwersytecie Otwartym AGH [Again, an 

extraordinary event in the AGH Open University] 18.11.2016 Komentarzy 

(Comments):  0, Polubiło (Likes): 7 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/194927,znowu-niezwykle-wydarzenie-w-

uniwersytacie-otwartym-agh  

345. Wracam do tematu podziemnych potworów [I'm going back to the topic of 

underground monsters] 15.11.2016 Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 

5 http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/194665,wracam-do-tematu-podziemnych-

potworow  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/197347,co-na-swieta-poza-choinka-i-karpiem-dobra-ksiazka
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/197347,co-na-swieta-poza-choinka-i-karpiem-dobra-ksiazka
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/197289,poszukiwana-wieza-babel
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/197033,strategiczny-bombowiec-ktory-lata-w-powietrzu-i-w-kosmosie
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/197033,strategiczny-bombowiec-ktory-lata-w-powietrzu-i-w-kosmosie
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/196965,sympatyczny-suplement-do-wczesniejszej-wiadomosci
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/196965,sympatyczny-suplement-do-wczesniejszej-wiadomosci
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/195473,konkurs-wieden-w-krakowie-krakow-w-wiedniu-wlasnie-finiszuje
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/195473,konkurs-wieden-w-krakowie-krakow-w-wiedniu-wlasnie-finiszuje
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/195371,znowu-opowiadam-o-sukcesie-nauki-w-radio-krakow
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/195371,znowu-opowiadam-o-sukcesie-nauki-w-radio-krakow
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/194927,znowu-niezwykle-wydarzenie-w-uniwersytacie-otwartym-agh
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/194927,znowu-niezwykle-wydarzenie-w-uniwersytacie-otwartym-agh
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/194665,wracam-do-tematu-podziemnych-potworow
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/194665,wracam-do-tematu-podziemnych-potworow


 

 

Str. 41  Stan aktualny w dniu:  2022-01-02                                                                     Ciąg dalszy na następnej stronicy  
 
 

346. Jak elektronicznie sterować własnym ciałem? Nowa szansa dla sparaliżowanych. 

[How to control electronically your own body? A new opportunity for the 

paralyzed.] 11.11.2016 Komentarzy (Comments):  1, Polubiło (Likes): 18 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/194355,jak-elektronicznie-sterowac-

wlasnym-cialem-nowa-szansa-dla-sparalizowanych  

347. Piękny jubileusz zasłużonego czasopisma [Great anniversary deserved magazine] 

07.11.2016 Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 5 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/194007,piekny-jubileusz-zasluzonego-

czasopisma  

348. Piramida mi nie pomogła! [The pyramid did not help me!] 02.11.2016 

Komentarzy (Comments):  1, Polubiło (Likes): 38 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/193707,piramida-nie-pomogla  

349. W Uniwersytecie Otwartym AGH - o teatralizacji życia [In AGH Open University 

- about the theatricality of life] 22.10.2016 Komentarzy (Comments):  1, Polubiło 

(Likes): 9  http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/192877,w-uniwersytecie-

otwartym-agh-o-teatralizacji-zycia  

350. Internet rzeczy [Internet of things] 15.10.2016 Komentarzy (Comments):  1, 

Polubiło (Likes): 17  http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/191987,internet-rzeczy  

351. Takie sobie bajeczki [Such a fables] 08.10.2016 Komentarzy (Comments):  1, 

Polubiło (Likes): 8 http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/191809,takie-sobie-

bajeczki  

352. Fotel, cztery koła i sztuczna inteligencja [Seat, four-wheel and artificial 

intelligence] 19.09.2016 Komentarzy (Comments):  4, Polubiło (Likes): 29 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/189615,czy-samochod-elektryczny-musi-byc-

powolny  

353. Pamiętajcie o ogrodach [Remember the gardens] 02.09.2016 Komentarzy 

(Comments):  0, Polubiło (Likes): 18 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/188977,pamietajcie-o-ogrodach  

354. Komórki sprawiają, że trudniej jest się nam skupić [The mobile phones make it 

harder for us to focus] 29.08.2016 Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/194355,jak-elektronicznie-sterowac-wlasnym-cialem-nowa-szansa-dla-sparalizowanych
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/194355,jak-elektronicznie-sterowac-wlasnym-cialem-nowa-szansa-dla-sparalizowanych
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/194007,piekny-jubileusz-zasluzonego-czasopisma
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/194007,piekny-jubileusz-zasluzonego-czasopisma
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/193707,piramida-nie-pomogla
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/192877,w-uniwersytecie-otwartym-agh-o-teatralizacji-zycia
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/192877,w-uniwersytecie-otwartym-agh-o-teatralizacji-zycia
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/191987,internet-rzeczy
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/191809,takie-sobie-bajeczki
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/191809,takie-sobie-bajeczki
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/189615,czy-samochod-elektryczny-musi-byc-powolny
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/189615,czy-samochod-elektryczny-musi-byc-powolny
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/188977,pamietajcie-o-ogrodach
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14 http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/188617,komorki-sprawiaja-ze-trudniej-

jest-sie-nam-skupic  

355. Powrót z wakacji bywa męczący, więc może do domu odwiezie nas robot? 

[Return the holiday is sometimes strenuous, so maybe the robot will drive us 

home?] 27.08.2016 Komentarzy (Comments):  1, Polubiło (Likes): 12 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/188507,powrot-z-wakcaji-bywa-meczacy-

kiedy-do-domu-odwiezie-nas-robot  

356. Wirus komputerowy zaatakował skutecznie rzeczywistą fabrykę! [A computer 

virus attacked effectively the real factory!] 24.08.2016 Komentarzy (Comments):  0, 

Polubiło (Likes): 4 http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/188267,wirus-

komputerowy-spowodowal-katastrofe-w-rzeczywistej-fabryce  

357. Komputerowe modelowanie rodziny pszczelej-suplement [Computer modeling of 

bee colonies-supplement] 23.08.2016 Komentarzy (Comments):  0, Polubiło 

(Likes): 4 http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/188239,komputerowe-

modelowanie-rodziny-pszczelej-suplement  

358. Komputerowe modelowanie rodziny pszczelej [Computer modeling of bee 

colonies] 21.08.2016 Komentarzy (Comments):  1, Polubiło (Likes): 47 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/182911,komputerowe-modelowanie-rodziny-

pszczelej  

359. Kardynał Macharski [Macharski, the Cardinal] 03.08.2016 Komentarzy 

(Comments):  1, Polubiło (Likes): 47 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/186811,kardynal-macharski  

360. Hejnał [Bugle Call] 01.08.2016 Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 24 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/186567,hejnal  

361. Garnek od Lenina [Pot from Lenin] 27.07.2016 Komentarzy (Comments):  2, 

Polubiło (Likes): 15 http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/186195,garnek-od-lenina  

362. Przewodnik po kognitywistyce [Guide to cognitive science] 25.07.2016 

Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 27 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/185611,przewodnik-po-kognitywistyce 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/188617,komorki-sprawiaja-ze-trudniej-jest-sie-nam-skupic
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/188617,komorki-sprawiaja-ze-trudniej-jest-sie-nam-skupic
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/188507,powrot-z-wakcaji-bywa-meczacy-kiedy-do-domu-odwiezie-nas-robot
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/188507,powrot-z-wakcaji-bywa-meczacy-kiedy-do-domu-odwiezie-nas-robot
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/188267,wirus-komputerowy-spowodowal-katastrofe-w-rzeczywistej-fabryce
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/188267,wirus-komputerowy-spowodowal-katastrofe-w-rzeczywistej-fabryce
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/188239,komputerowe-modelowanie-rodziny-pszczelej-suplement
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/188239,komputerowe-modelowanie-rodziny-pszczelej-suplement
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/182911,komputerowe-modelowanie-rodziny-pszczelej
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/182911,komputerowe-modelowanie-rodziny-pszczelej
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/186811,kardynal-macharski
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/186567,hejnal
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/186195,garnek-od-lenina
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/185611,przewodnik-po-kognitywistyce
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363. Ratujmy Muzeum Techniki!  [Let us save Museum of Technology!] 20.07.2016 

Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 16 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/185625,ratujmy-muzeum-techniki   

364. Czy wolno mówić dobrze o sobie?  [Can I talk good about myself?] 11.07.2016 

Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 19 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/184807,czy-wolno-mowic-dobrze-o-sobie  

365. Wiedeń i Kraków. Miasta dalekie i bliskie [Vienna and Krakow. Cities distant 

and close] 08.07.2016 Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 12 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/184635,wieden-i-krakow-miasta-dalekie-i-

bliskie-zarazem  

366. Internet to potęga! [Internet is power!] 27.06.2016 Komentarzy (Comments):  0, 

Polubiło (Likes): 12 http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/183565,internet-to-

potega  

367. Więcej o sztucznych zwierzętach [More about electronic animals] 26.06.2016 

Komentarzy (Comments):  2, Polubiło (Likes): 9 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/183537,wiecej-o-sztucznych-zwierzetach  

368. Poszukuję mojej książki [I am looking for my book] 25.06.2016 Komentarzy 

(Comments):  0, Polubiło (Likes): 14 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/183505,poszukuje-mojej-ksiazki  

369. Co było wcześniej - czyli krótka historia mechanicznych metod komponowania 

[What was before - a brief history of mechanical methods of composing] 21.06.2016 

Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 10 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/182899,co-bylo-wczesniej-czyli-krotka-

historia-mechanicznych-metod-komponowania  

370. O badaniu kreatywności komputerów [The study of computers creativity] 

18.06.2016 Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 10 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/182829,o-badaniach-kreatywnosci-

komputerow  

371. Stawiałem kiedyś pierwsze kroki na drodze, której wtedy nikt jeszcze nie znał [I 

have set once the first steps on the road, which then no one yet knew] 08.06.2016 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/185625,ratujmy-muzeum-techniki
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/184807,czy-wolno-mowic-dobrze-o-sobie
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/184635,wieden-i-krakow-miasta-dalekie-i-bliskie-zarazem
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/184635,wieden-i-krakow-miasta-dalekie-i-bliskie-zarazem
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/183565,internet-to-potega
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/183565,internet-to-potega
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/183537,wiecej-o-sztucznych-zwierzetach
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/183505,poszukuje-mojej-ksiazki
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/182899,co-bylo-wczesniej-czyli-krotka-historia-mechanicznych-metod-komponowania
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/182899,co-bylo-wczesniej-czyli-krotka-historia-mechanicznych-metod-komponowania
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/182829,o-badaniach-kreatywnosci-komputerow
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/182829,o-badaniach-kreatywnosci-komputerow
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Komentarzy (Comments):  1, Polubiło (Likes): 13 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/160615,wybor-drogi  

372. Tani kosmos [Cheap space] 02.06.2016. Komentarzy (Comments):  0, Polubiło 

(Likes): 12 http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/181463,tani-kosmos  

373. Kwitną kasztanowce, więc matura i ... błędne językowo "500 złoty" [Chestnuts 

are blooming, so Matura and ... wrong linguistically "500 zloty"] 28.05.2016. 

Komentarzy (Comments):  8, Polubiło (Likes): 50 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/180959,kwitna-kasztanowce-wiec-matura-i-

500-zloty  

374. Balony i rodzina Piccardów [Baloons and the Piccard family] 26.05.2016. 

Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 7 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/180871,balony-i-rodzina-piccardow  

375. Powiedzmy to szczerze - jak wygląda stosunek pacjentów do lekarzy?  [Let's say 

it honestly - how it looks attitude patients to doctors?] 19.05.2016. Komentarzy 

(Comments):  0, Polubiło (Likes): 10 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/180621,powiedzmy-to-szczerze-jak-wyglada-

stosunek-pacjentow-do-lekarzy  

376. Komputer w roli prawnika  [The computer in the role of a lawyer] 19.05.2016. 

Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 7 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/180269,komputer-w-roli-prawnika  

377. Jak metodami naukowymi wykryć zagrożenie z głębokiej przeszłości czyhające w 

głębi ziemi?  [How using scientific methods to detect the threat from the deep past, 

lurking in the depths of the earth?] 16.05.2016. Komentarzy (Comments):  1, 

Polubiło (Likes): 22 http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/180009,jak-naukowo-

wykryc-groznego-potwora-wylaniajacego-sie-z-glebi-ziemi-i-z-glebokiej-

przeszlosci  

378. Sprzątanie Kosmosu  [Cleaning the Cosmos] 10.05.2016. Komentarzy 

(Comments):  0, Polubiło (Likes): 10 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/179447,sprzatanie-kosmosu  

379. Jaki strój na wiosenny spacer ... w kosmosie?  [What clothing for the spring walk 

... in space?] 19.04.2016. Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 10 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/160615,wybor-drogi
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/181463,tani-kosmos
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/180959,kwitna-kasztanowce-wiec-matura-i-500-zloty
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/180959,kwitna-kasztanowce-wiec-matura-i-500-zloty
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/180871,balony-i-rodzina-piccardow
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/180621,powiedzmy-to-szczerze-jak-wyglada-stosunek-pacjentow-do-lekarzy
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/180621,powiedzmy-to-szczerze-jak-wyglada-stosunek-pacjentow-do-lekarzy
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/180269,komputer-w-roli-prawnika
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/180009,jak-naukowo-wykryc-groznego-potwora-wylaniajacego-sie-z-glebi-ziemi-i-z-glebokiej-przeszlosci
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/180009,jak-naukowo-wykryc-groznego-potwora-wylaniajacego-sie-z-glebi-ziemi-i-z-glebokiej-przeszlosci
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/180009,jak-naukowo-wykryc-groznego-potwora-wylaniajacego-sie-z-glebi-ziemi-i-z-glebokiej-przeszlosci
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/179447,sprzatanie-kosmosu
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http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/177595,jaki-stroj-na-wiosenny-spacer-w-

kosmosie  

380. Pierwsze polskie programy prowadzące konwersację w języku naturalnym [The 

first Polish programs leading a conversation in natural language] 03.04.2016. 

Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 32 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/176195,pierwsze-polskie-programy-

prowadzace-konwersacje-w-jezyku-naturalnym  

381. Uporządkowane wiadomości na temat sztucznej inteligencji [Ordered articles on 

Artificial Intelligence] 29.03.2016. Komentarzy (Comments):  4, Polubiło (Likes): 

12 http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/174271,uporzadkowane-wiadomosci-na-

temat-sztucznej-inteligencji  

382. Jak powstał pierwszy elektroniczny pies? [How was built the first electronic 

dog?] 27.03.2016. Komentarzy (Comments):  4, Polubiło (Likes): 18 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/175551,audycja-o-tym-jak-powstal-pierwszy-

elektroniczny-pies-przedmiot-mojej-pracy-magisterskiej  

383. Gdy chcemy, potrafimy pracować wspólnie - i osiągać razem świetne wyniki! 

[When we want to, we can work together - and together achieve great results!] 

13.03.2016. Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 24 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/172811,potrafimy-dobrowolnie-pracowac-

wspolnie-i-osiagamy-swietne-wyniki  

384. Nie smog informacyjny, ale gaz bojowy! [No informative smog, but toxic gas!] 

26.02.2016. Komentarzy (Comments):  1, Polubiło (Likes): 13 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/172627,nie-smog-informacyjny-ale-gaz-bojowy   

385. Na wirtualnej półce książki są częściej używane [Books on the virtual book shelf 

are often used] 20.02.2016. Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 10 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/172079,na-wirtualnej-polce-ksiazki-sa-naprawde-

czesciej-uzywane   

386. Moralność robota? [The morality of robot?] 15.02.2016. Komentarzy 

(Comments):  0, Polubiło (Likes): 10 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/171515,moralnosc-robota  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/177595,jaki-stroj-na-wiosenny-spacer-w-kosmosie
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/177595,jaki-stroj-na-wiosenny-spacer-w-kosmosie
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/176195,pierwsze-polskie-programy-prowadzace-konwersacje-w-jezyku-naturalnym
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/176195,pierwsze-polskie-programy-prowadzace-konwersacje-w-jezyku-naturalnym
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/174271,uporzadkowane-wiadomosci-na-temat-sztucznej-inteligencji
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/174271,uporzadkowane-wiadomosci-na-temat-sztucznej-inteligencji
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/175551,audycja-o-tym-jak-powstal-pierwszy-elektroniczny-pies-przedmiot-mojej-pracy-magisterskiej
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/175551,audycja-o-tym-jak-powstal-pierwszy-elektroniczny-pies-przedmiot-mojej-pracy-magisterskiej
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/172811,potrafimy-dobrowolnie-pracowac-wspolnie-i-osiagamy-swietne-wyniki
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/172811,potrafimy-dobrowolnie-pracowac-wspolnie-i-osiagamy-swietne-wyniki
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/172627,nie-smog-informacyjny-ale-gaz-bojowy
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/172079,na-wirtualnej-polce-ksiazki-sa-naprawde-czesciej-uzywane
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/172079,na-wirtualnej-polce-ksiazki-sa-naprawde-czesciej-uzywane
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/171515,moralnosc-robota
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387. Książeczki dla dzieci już w normalnej sprzedaży [The books for children already 

in the normal sales] 10.02.2016. Komentarzy (Comments):  3, Polubiło (Likes): 32  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/171011,ksiazeczki-dla-dzieci-juz-w-

normalnej-sprzedazy  

388. Właściwy pomnik dla Naczelnika i inżyniera [The competent monument for the 

Head Leader and engineer] 04.02.2016. Komentarzy (Comments):  0, Polubiło 

(Likes): 14 http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/170367,wlasciwy-pomnik-dla-

naczelnika-i-inzyniera  

389. Inzynier Kościuszko [Engineer Kosciuszko] 03.02.2016. Komentarzy 

(Comments):  0, Polubiło (Likes): 14 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/169941,inzynier-kosciuszko  

390. Czy zagraża nam epidemia? [Is the epidemic threatens us?] 30.01.2016. 

Komentarzy (Comments):  16, Polubiło (Likes): 46 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/76867,wierzymy-ze-epidemie-bedace-plaga-

ludzkosci-sa-juz-pokonane-czy-na-pewno  

391. Pogoda płata nam różne figle - posłuchajmy więc o tym, jak można nią sterować? 

[Weather is doing us different tricks - so let's hear about it, how we can control it?] 

18.01.2016. Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 7 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/168657,pogoda-plata-nam-rozne-figle-

posluchajmy-wiec-o-tym-jak-mozna-nia-sterowac  

392. Smog informacyjny równie szkodliwy jak ten atmosferyczny [Smog information 

as harmful as the atmospheric one] 07.01.2016. Komentarzy (Comments):  0, 

Polubiło (Likes): 18 http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/167207,smog-

informacyjny-rownie-szkodliwy-jak-ten-atmosferyczny  

393. Coś do posłuchania: rozmowa na temat sztucznej inteligencji w warszawskim 

radio RDC [Something to listen: talk about artificial intelligence in the Warsaw 

Radio RDC] 01.01.2016  Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 7 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/167057,cos-do-posluchania-rozmowa-na-

temat-sztucznej-inteligencji-w-warszawskim-radio-rdc  

2015  
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394. Czy technika pomoże przeskoczyć bariery dzielące nas od sukcesów w nowym 

roku? [Does technology help to jump the barriers that divide us from success in the 

new year?] 02.01.2015, Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 24  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/128853,jak-sobie-pomoc-w-udzwignieciu-

ciezarow-nadchodzacego-roku  

395. Pierwszy elektroniczny model mózgu [First electronic model of a brain] 

06.01.2015, Komentarzy (Comments):  3, Polubiło (Likes): 39  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/129195,pierwszy-dzialajacy-techniczny-

model-mozgu  

396. Czy maszyna może przewidzieć zachowanie człowieka? [Whether the machine 

can predict human behavior?] 11.01.2015, Komentarzy (Comments):  2, Polubiło 

(Likes): 23  http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/129741,jak-odgadnac-

zachowanie-czlowieka  

397. Perceptronu przygód ciąg dalszy [Perceptron adventures continued] 12.01.2015, 

Komentarzy (Comments):  2, Polubiło (Likes): 21 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/129321,perceptronu-przygod-ciag-dalszy  

398. Perceptron potrafi fantazjować! [Perceptron can fantasize!] 12.01.2015, 

Komentarzy (Comments):  2, Polubiło (Likes): 28  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/130023,perceptron-potrafi-fantazjowac  

399. Uczący się perceptron zachowuje się podobnie jak człowiek [Perceptron learner 

behaves like a man] 18.01.2015, Komentarzy (Comments):  2, Polubiło (Likes): 19  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/130443,uczacy-sie-perceptron-zachowuje-sie-

podobnie-jak-czlowiek  

400. Rolnik Honoris Causa [Farmer Honoris Causa] 08.03.2015, Komentarzy 

(Comments):  2, Polubiło (Likes): 56   

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/135859,rolnik-honoris-causa  

401. Cieszę się, że największy na świecie przyrząd badawczy ponownie zacznie nam 

ujawniać tajniki materii [I am glad that the world's largest research instrument will 

again reveal for us the secrets of matter] 26.03.2015, Komentarzy (Comments):  2, 

Polubiło (Likes): 34   http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/137413,ciesze-sie-ze-

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/128853,jak-sobie-pomoc-w-udzwignieciu-ciezarow-nadchodzacego-roku
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/128853,jak-sobie-pomoc-w-udzwignieciu-ciezarow-nadchodzacego-roku
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/129195,pierwszy-dzialajacy-techniczny-model-mozgu
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/129195,pierwszy-dzialajacy-techniczny-model-mozgu
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/129741,jak-odgadnac-zachowanie-czlowieka
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/129741,jak-odgadnac-zachowanie-czlowieka
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/129321,perceptronu-przygod-ciag-dalszy
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/130023,perceptron-potrafi-fantazjowac
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/130443,uczacy-sie-perceptron-zachowuje-sie-podobnie-jak-czlowiek
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/130443,uczacy-sie-perceptron-zachowuje-sie-podobnie-jak-czlowiek
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/135859,rolnik-honoris-causa
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/137413,ciesze-sie-ze-najwiekszy-na-swiecie-przyrzad-badawczy-ponownie-zacznie-nam-ujawniac-tajniki-materii
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najwiekszy-na-swiecie-przyrzad-badawczy-ponownie-zacznie-nam-ujawniac-

tajniki-materii  

402. Popularnie o nauce i technice dla małych dzieci [Popularly about science and 

technology for young children]. 06.05.2015, Komentarzy (Comments):  1, Polubiło 

(Likes): 44  http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/141787,popularnie-o-nauce-i-

technice-dla-malych-dzieci  

403. Z ziemi włoskiej do Polski ... [From Italian land to Poland ...] 18.05.2015, 

Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 15  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/142975,z-ziemi-wloskiej-do-polski  

404. Cybernetyka systemów samodzielnych. [Cybernetics of autonomous systems] 

30.05.2015, Komentarzy (Comments):  5, Polubiło (Likes): 115  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/144217,cybernetyka-systemow-

samodzielnych  

405. Sztuczna Inteligencja - szansa, czy zagrożenie? [Artificial Intelligence - 

opportunity or threat?] 04.06.2015, Komentarzy (Comments):  16, Polubiło 

(Likes): 59   http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/144561,sztuczna-inteligencja-

szansa-czy-zagrozenie  

406. Pierwsza wyspa w archipelagu sztucznej inteligencji - metody symboliczne [First 

island in the archipelago of artificial intelligence - the symbolic methods],  

05.06.2015, Komentarzy (Comments):  1, Polubiło (Likes): 16   

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/144731,pierwsza-wyspa-w-archipelagu-

sztucznej-inteligencji-metody-symboliczne  

407. Rzeźba upamiętniająca młodzieńcze spotkanie [The sculpture commemorating the 

youthful encounter] 06.06.2015, Komentarzy (Comments):  4, Polubiło (Likes): 169  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/122965,rzezba-upamietniajaca-mlodziencze-

spotkanie-sprzed-50-lat  

408. Następna "wyspa" sztucznej inteligencji - kraina sieci neuronowych [The next 

"island" of artificial intelligence - the land of neural networks] 08.06.2015, 

Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 25  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/137413,ciesze-sie-ze-najwiekszy-na-swiecie-przyrzad-badawczy-ponownie-zacznie-nam-ujawniac-tajniki-materii
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/137413,ciesze-sie-ze-najwiekszy-na-swiecie-przyrzad-badawczy-ponownie-zacznie-nam-ujawniac-tajniki-materii
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http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/144561,sztuczna-inteligencja-szansa-czy-zagrozenie
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/144561,sztuczna-inteligencja-szansa-czy-zagrozenie
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/144731,pierwsza-wyspa-w-archipelagu-sztucznej-inteligencji-metody-symboliczne
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/144731,pierwsza-wyspa-w-archipelagu-sztucznej-inteligencji-metody-symboliczne
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/122965,rzezba-upamietniajaca-mlodziencze-spotkanie-sprzed-50-lat
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/122965,rzezba-upamietniajaca-mlodziencze-spotkanie-sprzed-50-lat
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http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/145011,nastepna-wyspa-sztucznej-

inteligencji-kraina-sieci-neuronowych  

409. Systemy ekspertowe – światło ludzkiej mądrości w archipelagu sztucznej 

inteligencji [Expert systems - the light of human wisdom in the archipelago of 

artificial intelligence] 16.06.2015, Komentarzy (Comments):  2, Polubiło (Likes): 

15  http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/145591,systemy-ekspertowe-swiatlo-

ludzkiej-madrosci-w-archipelagu-sztucznej-inteligencji  

410. Następna grupa metod sztucznej inteligencji - algorytmy ewolucyjne [The next 

group of artificial intelligence methods - evolutionary algorithms] 21.06.2015, 

Komentarzy (Comments):  5, Polubiło (Likes): 33  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/146023,nastepna-grupa-metod-sztucznej-

inteligencji-algorytmy-ewolucyjne  

411. Piętnowanie pracowitości [Stigmatisation of diligence] 04.07.2015, Komentarzy 

(Comments):  16, Polubiło (Likes): 78   

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/147593,pietnowanie-pracowitosci  

412. Jak korzystać w sztucznej inteligencji z nieprecyzyjnych informacji [How to use 

in artificial intelligence the imprecise information] 04.07.2015, Komentarzy 

(Comments):  1, Polubiło (Likes): 31  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/147635,jak-korzystac-w-sztucznej-

inteligencji-z-nieprecyzyjnych-informacji  

413. Czego komputery mogą się nauczyć od mrówek? [What computers can learn 

from ants?] 13.07.2015, Komentarzy (Comments):  4, Polubiło (Likes): 35   

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/148413,czego-sie-komputery-moga-nauczyc-

od-mrowek  

414. Sztuczna inteligencja dla gier [Artificial intelligence for games] 18.07.2015, 

Komentarzy (Comments):  3, Polubiło (Likes): 23   

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/148935,sztuczna-inteligencja-dla-gier  

415. Wakacyjny prezent - dwie moje książeczki dla dzieci [Holiday gift - two of my 

children's books] 20.07.2015 Komentarzy (Comments):  4, Polubiło (Likes): 57   

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/145011,nastepna-wyspa-sztucznej-inteligencji-kraina-sieci-neuronowych
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/145011,nastepna-wyspa-sztucznej-inteligencji-kraina-sieci-neuronowych
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/145591,systemy-ekspertowe-swiatlo-ludzkiej-madrosci-w-archipelagu-sztucznej-inteligencji
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/145591,systemy-ekspertowe-swiatlo-ludzkiej-madrosci-w-archipelagu-sztucznej-inteligencji
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/146023,nastepna-grupa-metod-sztucznej-inteligencji-algorytmy-ewolucyjne
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/146023,nastepna-grupa-metod-sztucznej-inteligencji-algorytmy-ewolucyjne
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/147593,pietnowanie-pracowitosci
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/147635,jak-korzystac-w-sztucznej-inteligencji-z-nieprecyzyjnych-informacji
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/147635,jak-korzystac-w-sztucznej-inteligencji-z-nieprecyzyjnych-informacji
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/148413,czego-sie-komputery-moga-nauczyc-od-mrowek
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/148413,czego-sie-komputery-moga-nauczyc-od-mrowek
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/148935,sztuczna-inteligencja-dla-gier
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http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/148907,wakacyjny-prezent-dwie-moje-

ksiazeczki-dla-dzieci  

416. Elektroniczny "Leksykon sieci neuronowych" [Electronic "Lexicon of neural 

networks"] 26.07.2015 Komentarzy (Comments):  3, Polubiło (Likes): 23  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/149443,dostepny-dla-wszystkich-w-roznych-

formatach-elektroniczy-leksykon-sieci-neuronowych  

417. Kolejna metoda sztucznej inteligencji - analiza skupień  [Another method of 

artificial intelligence - cluster analysis] 26.07.2015 Komentarzy (Comments):  0, 

Polubiło (Likes): 10  http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/149629,kolejna-metoda-

sztucznej-inteligencji-analiza-skupien  

418. Polska wyspa w archipelagu sztucznej inteligencji - zbiory przybliżone  [Polish 

island in the archipelago of artificial intelligence - rough sets] 01.08.2015 

Komentarzy (Comments):  5, Polubiło (Likes): 30   

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/150285,polska-wyspa-w-archipelagu-

sztucznej-inteligencji-zbiory-przyblizone  

419. Kolejny inżynier w prezydenckim pałacu  [Another engineer in the presidential 

palace] 04.08.2015 Komentarzy (Comments):  2, Polubiło (Likes): 45   

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/149047,kolejny-inzynier-w-prezydenckim-

palacu  

420. Klasyka sztucznej inteligencji - rozpoznawanie obrazów  [Classical component of 

artificial intelligence - image recognition] 10.08.2015 Komentarzy (Comments):  2, 

Polubiło (Likes): 8   http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/151007,klasyka-

sztucznej-inteligencji-rozpoznawanie-obrazow  

421. Książeczki naprawdę dla humanistów!  [The books really for humanists!] 

18.08.2015 Komentarzy (Comments):  2, Polubiło (Likes): 22   

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/151915,ksiazeczki-naprawde-dla-humanistow  

422. Sieci neuronowe na tablecie, w czytniku Kindle, a nawet w komórce  [Neural 

networks on the tablet, the Kindle reader, and even on your mobile phone] 

19.08.2015 Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 137 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/151935,sieci-neuronowe-na-tablecie-w-

czytniku-kindle-a-nawet-w-komorce  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/148907,wakacyjny-prezent-dwie-moje-ksiazeczki-dla-dzieci
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http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/151915,ksiazeczki-naprawde-dla-humanistow
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/151935,sieci-neuronowe-na-tablecie-w-czytniku-kindle-a-nawet-w-komorce
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/151935,sieci-neuronowe-na-tablecie-w-czytniku-kindle-a-nawet-w-komorce
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423. Bądź różą, bo tak wielu pragnie Cię podziwiać!  [Be a rose, because so many 

wishes you admire!] 21.08.2015 Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 27  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/152221,badz-roza-bo-tak-wielu-pragnie-cie-

podziwiac  

424. Ważny dział sztucznej inteligencji - przetwarzanie i analiza tekstów  [An 

important section of artificial intelligence - processing and analysis of texts] 

13.09.2015 Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 9  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/154451,wazny-dzial-sztucznej-inteligencji-

przetwarzanie-i-analiza-tekstow  

425. Inteligentne sztuczne ucho - automatyczne rozpoznawanie mowy [Intelligent 

artificial ear - automatic speech recognition] 16.09.2015 Komentarzy (Comments):  

0, Polubiło (Likes): 10  http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/154521,sztuczne-

inteligentne-ucho-automatyczne-rozpoznawanie-mowy  

426. Kiedy roboty staną się mądrzejsze od ludzi? [When robots become smarter than 

humans?] 17.09.2015 Komentarzy (Comments):  9, Polubiło (Likes): 7 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/154453,kiedy-roboty-stana-sie-madrzejsze-

od-ludzi  

427. Sieci neuronowe w bardzo poważnej roli w bardzo poważnym przedsiębiorstwie  

[Neural networks in a very serious role in a very serious enterprise] 19.09.2015 

Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 13 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/155203,sieci-neuronowe-w-bardzo-powaznej-

roli  

428. Sieci neuronowe w zarządzaniu firmą  [Neural networks in the management of the 

company] 20.09.2015 Komentarzy (Comments):  3, Polubiło (Likes): 8  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/155247,sieci-neuronowe-w-zarzadzaniu-firma  

429. Pogadanka o laserach  [A chat about lasers] 24.09.2015 Komentarzy 

(Comments):  0, Polubiło (Likes): 6  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/155155,pogadanka-o-laserach  

430. Moja przygoda w "Salonie Profesora Dudka"  [My adventure in the "Professors 

Dudek Living Room"] 26.09.2015 Komentarzy (Comments):  2, Polubiło (Likes): 11 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/155891,w-salonie-profesora-dudka  
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http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/155247,sieci-neuronowe-w-zarzadzaniu-firma
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431. Sztuka prowadzenia sporów  [The art of disputes] 10.10.2015 Komentarzy 

(Comments):  3, Polubiło (Likes): 22 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/157581,sztuka-prowadzenia-sporow  

432. Ratujmy Wszechświat  [Let us save the Universe] 16.10.2015 Komentarzy 

(Comments):  1, Polubiło (Likes): 89 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/158375,ratujmy-wszechswiat  

433. Nowa metoda dokonywania odkryć biologicznych za pomocą komputera - 

eksperyment in computo  [A new method for making biological discoveries using a 

computer - an experiment in computo] 25.10.2015 Komentarzy (Comments):  1, 

Polubiło (Likes): 13 http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/159447,nowa-metoda-

dokonywania-odkryc-biologicznych-za-pomoca-komputera-experiment-in-computo  

434. Zabawne spostrzeżenie - wiszę na miejscu przedwojennego ryngrafu!  [Funny 

observation – I hang on site pre-war gorget] 05.11.2015 Komentarzy (Comments):  

5, Polubiło (Likes): 10 http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/160779,zabawne-

spostrzezenie-wisze-w-miejscu-ryngrafu  

435. 120 lat temu odkryto promieniowanie umożliwiające lekarzom oglądanie wnętrza 

ciała żywego człowieka [The X-radiation discovered 120 years ago allow doctors 

to view the inside of a living human body] 07.11.2015 Komentarzy (Comments):  1, 

Polubiło (Likes): 18 http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/161101,120-lat-temu-

odkryto-promieniowanie-umozliwiajace-lekarzom-ogladanie-wnetrza-ciala-

zywego-czlowieka  

436. Dno [Bottom] 22.11.2015 Komentarzy (Comments):  1, Polubiło (Likes): 16 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/162189,dno 

437. Jeśli nie dno oceanu - to może pustynie na Marsie? [If not bottom of the ocean - 

so maybe deserts of Mars?] 23.11.2015 Komentarzy (Comments):  1, Polubiło 

(Likes): 5 http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/162911,jesli-nie-dno-oceanu-to-

moze-pustynie-na-marsie  

438. Piękna i mało znana tradycja AGH - immatrykulacja po 50 latach  [Beauty and 

the little-known tradition of AGH - matriculation after 50 years] 26.11.2015 

Komentarzy (Comments):  1, Polubiło (Likes): 7 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/163187,piekna-i-malo-znana-tradycja-

immatrykulacja-po-50-latach  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/157581,sztuka-prowadzenia-sporow
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/158375,ratujmy-wszechswiat
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/159447,nowa-metoda-dokonywania-odkryc-biologicznych-za-pomoca-komputera-experiment-in-computo
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/159447,nowa-metoda-dokonywania-odkryc-biologicznych-za-pomoca-komputera-experiment-in-computo
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/160779,zabawne-spostrzezenie-wisze-w-miejscu-ryngrafu
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/160779,zabawne-spostrzezenie-wisze-w-miejscu-ryngrafu
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http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/162189,dno
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439. Czy technika pomoże przezwyciężyć ludzką samotność?   [Does technique will 

help to overcome the loneliness of mankind?] 06.12.2015 Komentarzy (Comments):  

3, Polubiło (Likes): 37 http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/164203,czy-technika-

pomoze-przezwyciezyc-starosc-choroby-i-samotnosc  

440. Ciąg dalszy zaglądania do wnętrza ciała pacjenta. Tomografia komputerowa 

[Continued to see inside the patient's body. Computed tomography] 29.12.2015 

Komentarzy (Comments):  3, Polubiło (Likes): 27 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/167057,cos-do-posluchania-rozmowa-na-

temat-sztucznej-inteligencji-w-warszawskim-radio-rdc  

2014  
 

441. Czy łatwo być naukowcem? [Is it easy to be a scientist?] 04.02.2014 

https://natemat.pl/90835,czy-latwo-byc-naukowcem-rozmowa-z-popularyzatorem-

nauki-2013-roku-prof-ryszardem-tadeusiewiczem#  

442. Podwójny jubileusz: ponad 100 książek w okresie 40 lat... [Double anniversary: 

over 100 books in 40 years…] 25.12.2014, Komentarzy (Comments):  0, Polubiło 

(Likes): 30 http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/128275,podwojny-jublieusz-100-

ksiazek-w-okresie-40-lat  

443. Ikony pod Giewontem [Icons under Gievont] 01.12.2014, Komentarzy 

(Comments):  0, Polubiło (Likes): 8  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/125691,ikony-pod-giewontem  

444. Czy nowoczesne budynki reklamowane jako "inteligentne" są takie w istocie? 

[Are modern buildings advertised as "intelligent" are intelligent in fact?] 

24.11.2014, Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 57  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/124817,czy-nowoczesne-budynki-

reklamowane-jako-inteligentne-sa-takie-w-istocie  

445. Polak wynalazcą telewizora i ... kamizelki kuloodpornej [Pole inventor of 

television and bulletproof vest ...] 23.11.2014, Komentarzy (Comments):  11, 

Polubiło (Likes): 101  http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/124871,polak-

wynalazca-telewizora-i-kamizelki-kuloodpornej  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/164203,czy-technika-pomoze-przezwyciezyc-starosc-choroby-i-samotnosc
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http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/125691,ikony-pod-giewontem
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446. Ciekawostka na koniec wakacji: Co się przytrafiło Kolumbowi? [What happened 

to Columbus?] 19.08.2014, Komentarzy (Comments):  3, Polubiło (Likes): 28  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/113699,ciekawostka-na-wakacje-co-sie-

przytrafilo-kolubowi  

447. Jak sterować maszynami bezpośrednio za pomocą myśli? [How to control 

machines directly from the brain?] 04.08.2014, Komentarzy (Comments):  3, 

Polubiło (Likes): 41 http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/111171,jak-sterowac-

sztucznymi-czesciami-ciala-i-jak-czuc-wrazenia-ktorych-nie-rejestruja-zmysly  

448. Bądźmy serdeczni dla serca :-) [Let's be cordial to the heart  ] 23.07.2014, 

Komentarzy (Comments):  4, Polubiło (Likes): 26 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/110861,serdecznie-dla-serca   

449. Co jest najważniejsze na wakacjach? Fotografowanie! [What is most important on 

holidays? Shooting!], 20.07.2014, Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 4 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/110539,co-jest-najwazniejsze-na-wakacjach-

fotografowanie  

450. Kolejny raz cały świat oglądał mały krok człowieka będący wielkim skokiem 

ludzkości [Once again, the whole world was watching small step for man who is a 

giant leap of mankind] 14.07.2014, Komentarzy (Comments):  1, Polubiło (Likes): 

5  http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/109593,kolejny-raz-caly-swiat-ogladal-

maly-krok-czlowieka-bedacy-wielkim-skokiem-ludzkosci  

451. Na deszczowy letni dzień: Pogadanki o sieciach neuronowych [On a rainy 

summer day: Talks about neural networks], 11.07.2014, Komentarzy (Comments):  

0, Polubiło (Likes): 2   http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/109465,pogadanki-o-

sieciach-neuronowych  

452. Skąd się biorą trudności z matematyką i jak zostać szczęśliwym spawaczem? 

[What are the reasons for the difficulties of high school mathematics final exam and 

how to become a happy welder?] 30.06.2014, Komentarzy (Comments):  14, 

Polubiło (Likes): 106  http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/108075,skad-sie-biora-

trudnosci-z-matematyka-i-jak-zostac-szczesliwym-spawaczem    

453. Matura to skutek. A gdzie jest przyczyna? [Matura is the result. And where is the 

reason?] 27.06.2014, Komentarzy (Comments):  20, Polubiło (Likes): 201  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/113699,ciekawostka-na-wakacje-co-sie-przytrafilo-kolubowi
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/113699,ciekawostka-na-wakacje-co-sie-przytrafilo-kolubowi
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http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/107889,matura-to-skutek-a-gdzie-jest-

przyczyna  

454. Trudna sztuka egzaminowania [The difficult art of examination] 24.06.2014, 

Komentarzy (Comments):  6, Polubiło (Likes): 137   

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/107177,trudna-sztuka-egzaminowania  

455. Mało znana kartka z dziejów AGH [A little known page in the history of AGH]  

21.06.2014, Komentarzy (Comments):  2,  Polubiło (Likes): 27  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/101315,kartka-z-dziejow-agh    

456. Czy test Turinga mierzy inteligencję komputera? [Is the Turing test measure of 

the intelligence of a computer?] 20.06.2014, Komentarzy (Comments):  4, Polubiło 

(Likes): 15  http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/106415,czy-test-turinga-mierzy-

inteligencje-komputera  

457. My w Krakowie wiedzieliśmy to już ponad 80 lat temu! [We in Krakow knew it 

over 80 years ago] 11.06.2014, Komentarzy (Comments):  1, Polubiło (Likes): 3  

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/105795,my-w-krakowie-wiedzielismy-to-juz-

ponad-80-lat-temu  

458. Powrót do "Gazety Krakowskiej" [Return to „Gazeta Krakowska”] 09.06.2014, 

Komentarzy (Comments):  1, Polubiło (Likes): 6   

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/105633,powrot-do-gazety-krakowskiej  

459. Stare książki w nowej formie [Old books in a new form] 09.06.2014, Komentarzy 

(Comments):  1, Polubiło (Likes): 17  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/104509,stare-ksiazki-w-nowej-formie  

460. Robię porządki! [I'm doing cleanup!] 01.06.2014, Komentarzy (Comments):  1, 

Polubiło (Likes): 24 http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/103257,robie-porzadki  

461. Od zachwytu do pogardy i z powrotem - czyli Wikipedia. [From admiration to 

contempt and back - or Wikipedia] 24.05.2014, Komentarzy (Comments):  2, 

Polubiło (Likes): 102  http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/81883,od-zachwytu-

do-pogardy-i-z-powrotem-czyli-wikipedia  

462. Pokłosie Festiwalu Kopernika, [Crops of the Copernicus Festival] 20.05.2014, 

Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 9 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/107889,matura-to-skutek-a-gdzie-jest-przyczyna
http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/107889,matura-to-skutek-a-gdzie-jest-przyczyna
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http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/101223,zaproszenie-do-udzialu-w-festiwalu-

kopernika-rewolucje  

463. Wpływ ukrzyżowania Chrystusa na losy Europy i świata, [Impact of Christ’s 

crucifixion on the fate of Europe and the world] 15.04.2014, Komentarzy 

(Comments):  22, Polubiło (Likes): 110  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/98761,wplyw-ukrzyzowania-chrystusa-na-

losy-europy-i-swiata  

464. Krwawy Księżyc nad Jerozolimą, [Bloody Moon over Jerusalem] 13.04.2014, 

Komentarzy (Comments):  45, Polubiło (Likes): 254  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/98391,krwawy-ksiezyc-nad-jerozolima  

465. Czy inżynierowie potrzebują wiedzy humanistycznej?, [Do engineers need 

humanistic knowledge?] 12.04.2014, Komentarzy (Comments):  13, Polubiło 

(Likes): 95  http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/95625,czy-technika-musi-byc-

przeciwstawiana-humanistyce  

466. Inżynierowie są na wagę złota. Ale czy istnieją Złoci Inżynierowie?, [Engineers 

are worth their weight in gold. But do Golden Engineers exist?] 15.03.2014, 

Komentarzy (Comments):  11, Polubiło (Likes): 26  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/95121,inzynierowie-sa-na-wage-zlota-ale-

czy-istnieja-zloci-inzynierowie  

467. K202 [K202], 01.03.2014, Komentarzy (Comments):  13, Polubiło (Likes): 271 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/93613,k-202  

468. Droga od naukowej wiedzy o elektryczności do wszechobecnej elektroniki i do jej 

roli w kulturze, [The road from scientific knowledge about electricity to the 

ubiquitous electronics and its role in culture] 24.02.2014, Komentarzy 

(Comments):  10, Polubiło (Likes): 17  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/93033,droga-od-elitarnej-naukowej-wiedzy-

o-elektrycznosci-do-wszechobecnej-elektroniki  

469. Wizjoner, [The Visionary] 21.02.2014, Komentarzy (Comments):  110, Polubiło 

(Likes): 107   http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/92845,wizjoner  

470. Odkrycia naukowe i twory techniki - a rozwój kultury, [Scientific discoveries and 

technological artefacts  - versus the development of culture] 19.02.2014, 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/101223,zaproszenie-do-udzialu-w-festiwalu-kopernika-rewolucje
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Komentarzy (Comments):  1, Polubiło (Likes): 3  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/91785,odkrycia-naukowe-i-rozwoj-kultury  

471. "Przegląd Techniczny" - z taką piękną tradycją, a ciągle młody!, ["Technical 

Review" - with such a beautiful tradition, and still young!] 19.02.2014, Komentarzy 

(Comments):  0, Polubiło (Likes): 2  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/92525,przeglad-techniczny-z-piekna-tradycja-

a-ciagle-mlody  

472. O kuchence mikrofalowej, radarze, falach Maxwella i trudnym słowie 

serendipity, [About microwave oven, radar, Maxwell waves and the difficult word 

„serendipity”] 09.02.2014, Komentarzy (Comments):  7, Polubiło (Likes): 55 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/91489,o-kuchence-mikrofalowej-i-radarze-

czyli-trudne-slowo-serendipity  

473. O tym, jak HTdd uczyniły ze mnie rektora AGH, [How HTdd –popular 

technological journal for kids - made me the Rector of AGH] 02.02.2014, 

Komentarzy (Comments):  2, Polubiło (Likes): 42  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/90627,wspomnienie-z-mlodosci  

474. Powód do radości!, [Reason to rejoice!] 28.01.2014, Komentarzy (Comments):  

10, Polubiło (Likes): 26  http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/89421,sukces-czy-

kaczka-dziennikarska  

475. Wróżby czy naukowe prognozy?, [Divination or scientific predictions?] 

20.01.2014, Komentarzy (Comments):  4, Polubiło (Likes): 5   

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/89259,wrozby-czy-naukowe-prognozy  

476. Inżynier w twórczości Mickiewicza?, [Engineer in the masterpieces of 

Mickiewicz?] 19.01.2014, Komentarzy (Comments):  5, Polubiło (Likes): 16  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/89091,inzynier-w-tworczosci-mickiewicza  

477. Wybitna aktorka babcią mostu?, [Outstanding actress as grandmother of a 

bridge?] 13.01.2014, Komentarzy (Comments):  3, Polubiło (Likes): 27  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/80153,ojciec-wspanialych-mostow-syn-

wspanialej-aktorki  
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478. Pociąg i życie seksualne dzikich, [Passion for trains and sexual life of wild men] 

11.01.2014, Komentarzy (Comments):  8, Polubiło (Likes): 31  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/88209,pociag-i-zycie-seksualne-dzikich  

479. Uwspółcześnione dary Trzech Króli, [Modernized gifts of the Magi] 05.01.2014, 

Komentarzy (Comments):  9, Polubiło (Likes): 69  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/87521,uwspolczesnione-dary-trzech-kroli  

480. Dlaczego Nowy Rok obchodzimy właśnie pierwszego stycznia?, [Why do we 

celebrate the New Year just on the first of January?] 03.01.2014, Komentarzy 

(Comments):  9, Polubiło (Likes): 73  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/87141,dlaczego-nowy-rok-obchodzimy-

wlasnie-pierwszego-stycznia  

2013  
481. Niegodni pamięci twórcy techniki? [Creators of technology unworthy 

remembering?] 12.09.2013, Komentarzy (Comments):  98, Polubiło (Likes): 618  

https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/74541,niegodni-pamieci-tworcy-techniki?    

482. Terror jako telewizyjny show. [Terror as a TV show] 12.09.2013, Komentarzy 

(Comments):  9, Polubiło (Likes): 21  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/74633,terror-jako-telewizyjny-show  

483. Jestem biocybernetykiem – ale czym właściwie jest biocybernetyka? [I am a 

biocybernetician – but what biocybernetics really is?] 13.09.2013, Komentarzy 

(Comments):  6, Polubiło (Likes): 25  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/74845,jestem-biocybernetykiem-ale-czym-

wlasciwie-jest-biocybernetyka  

484. O potrzebie chronienia mowy polskiej...[About the need to protect the Polish 

language] 14.09.2013, Komentarzy (Comments):  18, Polubiło (Likes): 61 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/74861,o-potrzebie-chronienia-mowy-polskiej  

485. Biocybernetyka czyli tam i z powrotem [Biocybernetics, or back and forth] 

15.09.2013, Komentarzy (Comments):  5, Polubiło (Likes): 31   

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/74913,biocybernetyka-czyli-tam-i-z-

powrotem  
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486. Biocybernetyka jako „wytrych” pasujący do wielu drzwi [Biocybernetics as a 

"passkey" that fits many doors] 16.09.2013, Komentarzy (Comments):  7, Polubiło 

(Likes): 23   http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/75071,biocybernetyka-jako-

wytrych-pasujacy-do-wielu-drzwi  

487. Teraz filmowo [Now for the film] 17.09.2013, Komentarzy (Comments):  7, 

Polubiło (Likes): 16  http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/75055,raz-na-filmowo  

488. Naukowa pasja bywa silniejsza niż śmierć [Scientific passion can be stronger 

than death] 19.09.2013, Komentarzy (Comments):  25, Polubiło (Likes): 159 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/75335,naukowa-pasja-bywa-silniejsza-niz-

smierc  

489. Polski samochód na Księżycu? [Polish car on the Moon?] 20.09.2013, 

Komentarzy (Comments):  10, Polubiło (Likes): 34   

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/75563,polski-samochod-na-ksiezycu  

490. Zgubne skutki potęgi techniki [Fatal effects of the power of technology] 

20.09.2013, Komentarzy (Comments):  11, Polubiło (Likes): 39   

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/75655,zgubne-skutki-potegi-techniki  

491. Medal Elektrycerza [Electro-knight’s medal] 28.09.2013, Komentarzy 

(Comments):  7, Polubiło (Likes): 27  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/76389,medal-elektrycerza  

492. A może coś do posłuchania? [Maybe something for listening to?] 29.09.2013, 

Komentarzy (Comments):  7, Polubiło (Likes): 17   

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/76471,a-moze-cos-do-posluchania  

493. Szkoła średnia, ale nieprzeciętna!  [Secondary school, but a first-class one!] 

29.09.2013, Komentarzy (Comments):  4, Polubiło (Likes): 25  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/76505,szkola-srednia-ale-nieprzecietna  

494. Gaudeamus? [Gaudeamus?] 01.10.2013, Komentarzy (Comments):  9, Polubiło 

(Likes): 35  http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/76691,gaudeamus  

495. Wierzymy, że epidemie będące plagą Ludzkości są już pokonane. Czy na pewno? 

[We believe that the epidemics which plagued humanity are already defeated. Is it 

really so?] 02.10.2013, Komentarzy (Comments):  16, Polubiło (Likes): 34 
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http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/76867,wierzymy-ze-epidemie-bedace-plaga-

ludzkosci-sa-juz-pokonane-czy-na-pewno  

496. Systemy kognitywne - nowy wymiar informatyki ekonomicznej. [Cognitive 

Systems - new dimension of economic informatics] 05.10.2013, Komentarzy 

(Comments):  3, Polubiło (Likes): 27   

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/75001,systemy-kognitywne-nowy-wymiar-

informatyki-ekonomicznej  

497. Czym jest i czym nie jest TEORIA. [What is THEORY, and what it is not?] 

06.10.2013, Komentarzy (Comments):  13, Polubiło (Likes): 58 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/77219,czym-jest-i-czym-nie-jest-teoria  

498. Co jest ciekawego w liczbie 1729? [What is interesting in the number 1729?] 

08.10.2013, Komentarzy (Comments):  15, Polubiło (Likes): 87   

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/77453,co-jest-ciekawego-w-liczbie-1729  

499. Jeszcze raz o inteligentnych komputerach w zarządzaniu. [Once again about 

intelligent computers in management] 08.10.2013, Komentarzy (Comments):  2, 

Polubiło (Likes): 19   http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/77555,jeszcze-raz-o-

inteligentnych-komputerach-w-zarzadzaniu  

500. Potwierdzenie porządku świata. [Confirmation of the world order] 09.10.2013, 

Komentarzy (Comments):  12, Polubiło (Likes): 50   

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/77585,potwierdzenie-porzadku-swiata  

501. AGH dzieciom. [AGH for children] 12.10.2013, Komentarzy (Comments):  5, 

Polubiło (Likes): 41 http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/78013,agh-dzieciom  

502. Uniwersytet Otwarty AGH inauguruje 25 rok działalności. [AGH Open University 

inaugurates its 25
th

 year of activity] 19.10.2013, Komentarzy (Comments):  3, 

Polubiło (Likes): 18   http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/78913,uniwersytet-

otwarty-agh-inauguruje-25-rok-dzialalnosci  

503. Wybór Wielkiego Polaka na Stolicę Piotrową widziany ze Stolicy Czerwonego 

Zamordyzmu. [Great Pole’s election to the papacy as seen from the Red Despotism 

Capital] 20.10.2013, Komentarzy (Comments):  20, Polubiło (Likes): 42  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/78983,wybor-wielkiego-polaka-na-stolice-

piotrowa-widziany-ze-stolicy-czerwonego-zamordyzmu  
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504. Czwororęki uzdrowiciel wciąż przegrywa z jednorękim bandytą. [Four-armed 

healer still loses to the one-armed bandit] 26.10.2013, Komentarzy (Comments):  8, 

Polubiło (Likes): 21  http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/79839,czwororeki-

uzdrowiciel-wciaz-przegrywa-z-jednorekim-bandyta  

505. Pamięć. [Memory] 01.11.2013, Komentarzy (Comments):  2, Polubiło (Likes): 16   

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/80581,pamiec  

506. Co wspólnego miał Tutanchamon z wybitnym polskim inżynierem? [What did 

Tutankhamen have in common with an outstanding Polish engineer?] 02.11.2013, 

Komentarzy (Comments):  3, Polubiło (Likes): 31  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/80651,tutanchamon-polskim-inzynierem  

507. Mądrość Jana Pawła II. [The wisdom of John Paul II] 04.11.2013, Komentarzy 

(Comments):  29, Polubiło (Likes): 82  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/79919,madrosc-jana-pawla-ii  

508. Urok wdzięcznej 15-latki: Matematyki Stosowanej na AGH. [The charm of a 

graceful 15-year-old girl: Applied Mathematics at AGH] 07.11.2013, Komentarzy 

(Comments):  0, Polubiło (Likes): 22   

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/79033,urok-wdziecznej-15-latki-matematyki-

stosowanej-na-agh  

509. Człowiek w technologicznej pułapce nowoczesnych mediów. [Man trapped in 

modern media technology] 11.11.2013, Komentarzy (Comments):  1, Polubiło 

(Likes): 10   http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/81611,czlowiek-w-

technologicznej-pulapce-nowoczesnych-mediow  

510. Przypomnienie o pamięci. [Reminder about the memory] 12.11.2013, Komentarzy 

(Comments):  0, Polubiło (Likes): 12   

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/81547,przypomnienie-o-pamieci  

511. GPS – nić Ariadny z kosmosu. [GPS – Ariadna’s thread from the Universe] 

15.11.2013, Komentarzy (Comments):  5, Polubiło (Likes): 18  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/82071,gps-nic-ariadny-z-kosmosu  

512. Sieci neuronowe 11.12.2013 w Pałacu Staszica albo w każdej chwili na 

domowym komputerze. [Neural networks 12/11/2013 at the Staszic Palace or at 

any time on your home computer] 23.11.2013, Komentarzy (Comments):  4, 
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Polubiło (Likes): 64  http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/83073,sieci-neuronowe-

w-palacu-staszica-albo-tez-na-domowym-komputerze  

513. Arcydzieło dla każdego. [A masterpiece for everyone] 26.11.2013, Komentarzy 

(Comments):  3, Polubiło (Likes): 14  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/83339,arcydzielo-dla-kazdego  

514. Pełny tekst książki o sieciach neuronowych udostępniony w internecie. [Full text 

of the book on neural networks available on the Internet.] 03.12.2013, Komentarzy 

(Comments):  3, Polubiło (Likes): 21 

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/84131,pelny-tekst-ksiazki-o-sieciach-

neuronowych-udostepniony-w-internecie  

515. Święta Barbara ponad AGH. [Saint Barbara over AGH] 04.12.2013, Komentarzy 

(Comments):  0, Polubiło (Likes): 3  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/84267,swieta-barbara-ponad-agh  

516. Kupujący jako zwierzyna łowna. [Shoppers as fair game] 08.12.2013, 

Komentarzy (Comments):  0, Polubiło (Likes): 2  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/84631,prezentodawca-jako-zwierzyna-lowna  

517. Źródła świątecznych tradycji. [Sources of Christmas traditions] 19.12.2013, 

Komentarzy (Comments):  2, Polubiło (Likes): 19   

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/85663,zrodla-swiatecznych-tradycji  

518. Czym była Gwiazda Betlejemska? [What was the Star of Bethlehem?] 

20.12.2013, Komentarzy (Comments):  1, Polubiło (Likes): 10  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/86105,czym-byla-gwiazda-betlejemska  

519. Pstryk! [Klick!] 22.12.2013, Komentarzy (Comments):  2, Polubiło (Likes): 9  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/86083,pstryk  

520. Matematyka dla medycyny. [Mathematics for medicine] 29.12.2013, Komentarzy 

(Comments):  22, Polubiło (Likes): 265  

http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/86885,matematyka-dla-medycyny  

521. Najważniejsze (?) wydarzenie naukowe roku. [The most important (?) scientific 

event of the year] 31.12.2013, Komentarzy (Comments):  4, Polubiło (Likes): 39 
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