Popularyzacja wiedzy poprzez spektakle telewizyjne i audycje
radiowe
SPEKTAKLE TELEWIZYJNE
1.

Wielokrotny udział w latach 1995 – 2019 w dyskusjach w Kronice Krakowskiej, w TVN
24 BiS oraz w Teleekspresie i w Wiadomościach. Nagrania niektórych z tych audycji
można znaleźć i odsłuchać w zakładce Multimedia

2.

"Sprawa Galileusza - część II - Ocean niewiedzy" - spektakl (30') emitowany w bloku
telewizji edukacyjnej 13.04.1993 https://www.youtube.com/watch?v=iLHiM0q7YyQ

3.

"Wieża Babel" - cykliczny program telewizji edukacyjnej poświęcony problemowi
hermetyzacji specjalizacji naukowych i stosunkowi różnych dyscyplin naukowych do
najważniejszych wyzwań współczesności - główna rola w programach emitowanych
w dniach 21.01.1997, 18.02.1997, 18.03.1997, 22.04.1997, 20.05.1997. Jedno z nagrań
jest udostępnione pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=L7VIPrNU7ok&t=1035s

4.

Wykład na temat sieci neuronowych – nagranie z 1996 roku
https://www.youtube.com/watch?v=YGEEi-bnmpQ

5.

„Azbest” – rozmowa z 1998 roku
https://www.youtube.com/watch?v=0uI9U_uXlSs&t=1s

6.

„Ludzki komputer” – nagranie z 1999 roku
https://www.youtube.com/watch?v=LmifdEJK4VM

7.

Przywrócenie figury Świętej Barbary na głównym budynku AGH - nagranie z 1999 roku
https://www.youtube.com/watch?v=plbooKiz2Yk

8.

Wywiad związany z jubileuszem AGH - nagranie z 1999 roku
https://www.youtube.com/watch?v=Ss51hNx6vic

9.

Prezentacja Zespołu Pieśni i Tańca AGH- nagranie z 1999 roku
https://www.youtube.com/watch?v=gkelQ9oX2ps&t=209s

10. Kod Mistrzów – nagranie (7 części!) z 2016 roku
https://www.youtube.com/watch?v=CqsNTu4K8c&list=PLQ5gd1A5_S8dtIqgpIdnZc7blLLUn-0FY

11. Promocja książeczek AGH Junior – nagranie z 2016 roku
https://www.youtube.com/watch?v=W91hy3I55zk&t=91s
12. Sesja specjalna (jubileuszowa) na Krajowej Konferencji Biocybernetyki i Inżynierii
Biomedycznej (4 części!) – nagranie z 2017 roku
https://www.youtube.com/watch?v=z1agFYEe76Y&list=PLQ5gd1A5_S8coxkW7ajGt6
Dk6-NoKwW2w
13. Wiele dalszych nagrań telewizyjnych można znaleźć korzystając z łącznika
https://www.youtube.com/results?search_query=tadeusiewicz
14. Seria 10 krótkich (5') odczytów na temat cybernetyki, informatyki i biocybernetyki emitowane w 1991 roku w

ramach "Krakowskiej Kroniki"

– niestety nie

zarejestrowane.
15. "Sztuczna inteligencja" - cykl cotygodniowych programów popularnonaukowych
emitowanych w kolejne soboty w okresie od 4.06 do 30.07. 1994

– niestety nie

zarejestrowane.
16. "Szóstym zmysłem" - program popularnonaukowy poświęcony biocybernetyce mózgu,
14.01.1995 – niestety nie zarejestrowane.
17. "Nobel dla Polaka" - udział w edycji programu z dnia 12.04.1997

– niestety nie

zarejestrowane.
18. Wielokrotny udział w latach 2000-2004 w programie TVP3 „Temat dnia” w związku
z aktualnymi tematami dotyczącymi popularyzacji problemów nauki i edukacji

–

niestety nie zarejestrowane.
19. Liczne nagrania filmowe i telewizyjne dostępne poprzez YouTube pod adresem
https://www.youtube.com/results?search_query=tadeusiewicz w tym 54 filmy na
specjalnym kanale „Ryszard Tadeusiewicz” YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCdowUzC5wlpr4yU8BGILepg

AUDYCJE RADIOWE

1.

W latach 2012 - 2019 częste wystąpienia na antenie RMF Classic w ramach porannej
audycji „Śniadanie Mistrzów”. Początkowo (od 2012 do 2104 roku) w każdym
odcinku emitowane były dwie powiązane tematycznie trzyminutowe audycje

popularyzujące wiedzę zatytułowane początkowo jako „Danie do myślenia”. Potem
(od 2014 roku do teraz) audycje emitowane są regularnie dwa razy w tygodniu (wtorki
i czwartki) i anonsowane jako „Technika dla laika”. Od 2017 roku nagrania te są także
udostępniane permanentnie w stałej witrynie radia RMF Classic pod adresem
http://www.rmfclassic.pl/program/Technika-dla-laika,667.html
Nagrania niektórych starszych audycji (w sumie ponad 200) można znaleźć i
odsłuchać w zakładce Multimedia
2. Od września 2005 do 2018 roku co najmniej raz w miesiącu wystąpienia
popularyzujące wiedzę na antenie Radia Kraków w cyklu audycji „W kręgu nauki”
emitowane w okresie 2005 – 2008 w każdy wtorek, a od 2008 do 2019 roku w każdą
niedzielę (poza okresem wakacyjnym). Wykaz tych audycji wraz z nagraniami,
których można posłuchać, znajduje się na stronie
https://www.radiokrakow.pl/audycje/w-kregu-nauki/
3. Nagrania niektórych z tych audycji (w sumie ponad 100) można znaleźć i odsłuchać
poprzez zakładce Multimedia
4. Niektóre nagrania audycji „W kręgu nauki” były dodatkowo anonsowane wpisami na
blogu. W takich wpisach udostępniony był zawsze link do nagrania umieszczonego na
stronie Radia Kraków (działający do dzisiaj), a ponadto przedstawione były obrazy lub
filmy ilustrujące radiową wypowiedź. Przykładowe tego rodzaju wpisy na blogu
znajdują się pod adresami:


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



https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/271337,3-maja-opowiadam-wradio-krakow-o-komputerach-osobistych



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



https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/266765,od-liczydla-dosuperkomputera-historia-komputerow-w-radiu-krakow



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



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



https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/264227,dlaczego-krol-dostalwode-pozniej-niz-reszta-krakowian



https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/261645,o-sztucznej-inteligencjina-antenie-rdc



https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/260337,znowu-cos-doposluchania-tym-razem-na-temat-popularyzacji-nauki



https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/258611,w-swieta-i-w-nowy-rokkorzystamy-z-telefonu-czesciej-niz-zwykle-ale-komu-zawdzieczamy-temozliwosc



https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/256657,w-radiu-krakowopowiadam-o-wynalazku-radia



https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/256639,czy-na-pewno-jestesczlowiekiem



https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/255627,zamiast-tylko-narzekacna-deszcz-mozna-o-nim-posluchac-naukowo



https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/253259,dlaczego-kochamyinformatyke



https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/252671,moja-wypowiedz-nastronie-glownej-agh



https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/252483,posluchaj-ointeligentnym-miescie-przyszlosci



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



https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/251193,czy-moge-szepnac-ci-doucha-cos-na-temat-ucha



https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/250627,dzis-wszyscy-wszedziefotografuja-ale-jak-doszlo-do-wynalezienia-fotografii



https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/248639,latajace-auta



https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/247695,kochajmy-bakterie



https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/246859,dlaczego-kilogram-wazywlasnie-tyle



https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/246609,jak-ustalono-dlugoscmetra



http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/239689,oswietlam-przeszlosc-iprzyszlosc-zarowek



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



http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/237097,w-radiu-krakow-kolejna-audycjana-temat-sztucznej-inteligencji



http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/236333,posluchaj-o-tym-jak-inzynieriabiomedyczna-reguluje-bicie-serca



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



http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/232329,malo-znane-a-bardzo-ciekawepojecie-steganografia



http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/231179,przed-dniem-kobiet-tekst-iaudycja-o-kobiecie-ktora-zaprowadzila-ludzi-na-ksiezyc



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



http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/227731,znowu-cos-do-posluchania-osztucnej-inteligencji



http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/226057,tajemnice-piramidy-cheopsa-iinnych-podziemnych-tworow



http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/224931,konczy-sie-rok-tadeuszakosciuszki-wiec-posluchajmy-o-jego-dokonaniach



http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/222021,podpis-elektroniczny

Jest tych wpisów na blogu powiązanych z audycjami radiowymi o wiele więcej, ale nie ma
potrzeby ich tu wymieniać, bo pełna lista jest dostępna poprzez zakładkę

Blog Ryszarda Tadeusiewicza
5. Liczne wcześniejsze wystąpienia popularyzujące wiedzę na antenie Radia Kraków w
porannym niedzielnym cyklu audycji "Pytanie na śniadanie" w latach 2006, 2007 i
2008 nie zostały zarejestrowane i nie są dostępne
6. W latach 1989 – 2005 liczne wystąpienia popularyzujące wiedzę na antenie "Radia
Kraków" (czwartki, cykl - "Człowiek i nauka"). Były też pogadanki popularyzujące
wiedzę w ramach "Lata z radiem" przez cały okres wakacji 1991, które jednak nie
zostały zarejestrowane i nie są dostępne
7. Całoroczne cykle wykładów radiowych w ogólnopolskim programie I oraz IV:
1. Cykl popularnych pogadanek (5') "Klub pod znakiem zapytania” (od lipca 1993 do
września 1997 - w soboty, pr. I) – niestety nie zarejestrowane.
2. Cykl felietonów (30') "Poczet twórców współczesnej cywilizacji" (od września
1990 roku do czerwca 1991 roku w każdą pierwszą środę miesiąca, pr. IV) –
niestety nie zarejestrowane.
3. Cykl popularnych odczytów (15') "Problemy biocybernetyki" (od września 1991
roku do czerwca 1992 roku w każdą sobotę, pr. IV) – niestety nie zarejestrowane.
4. Cykl popularnych pogadanek (5') "Na marginesie wielkiej nauki" (od września
1992 roku do czerwca 1993 roku - co dwa tygodnie w sobotę, pr. IV) – niestety nie
zarejestrowane.
5. „Wirtualna Politechnika” – szereg wystąpień w programie I Polskiego Radia
w 2003 roku – niestety nie zarejestrowane.
6. Liczne wystąpienia popularyzujące wiedzę w „Radio Rak” (radio akademickie
krakowskiego środowiska akademickiego) w latach 1998 – 2005 pod wspólną
nazwą „Godzina rektorska” – niestety nie zarejestrowane.

