Wybrane prace popularnonaukowe
Wszystkie publikacje podane poniżej bez wymienienia autora są mojego wyłącznego autorstwa. Jednak przy moich publikacjach
współautorskich (nielicznych na tej liście) podani są obaj autorzy (włącznie ze mną), aby wskazać kolejność ich wymienienia w nagłówku
publikacji. Przy tytułach publikacji podane są z reguły adresy w Internecie, gdzie można pobrać lub przeczytać pełny tekst. Czasem podaję
kilka adresów, bo niektóre z nich niekiedy udostępniają teksty wyłącznie odpłatnie, nad czym ubolewam i na co nie mam wpływu. Staram
się, żeby przynajmniej jeden z podanych adresów udostępniał tekst bezpłatnie. Poczynając od początku 2020 roku niektóre moje felietony
publikowane w Gazecie Krakowskiej były przedrukowywane w innych gazetach w całej Polsce. Od połowy listopada 2020 roku zacząłem
ten fakt odnotowywać w tym wykazie, podając adresy, pod którymi felietony te można znaleźć w serwisach internetowych tych innych
gazet. Pod każdym z tych adresów jest ten sam tekst, ale warto zobaczyć (i w razie potrzeby sprawdzić), jak szeroką miał on dystrybucję.
Czasem tych przedruków jest sporo!

Selected popular scientific publications
The publications listed below appeared originally in Polish, but here we provide translations of their titles to English, included in square
brackets. All publications listed without quoting any author have been written solely by me. However, in case of my co-authored
publications, both authors are given, to show the order of their appearance in the publication heading. The titles of publications are usually
listed with the Internet address, where you can download or read the full text. Sometimes I give a few addresses, because some of them
sometimes only make the text available for a fee - which I lament but have no influence over it. I try to allow at least one of the given
addresses to provide the text free of charge. Starting from the beginning of 2020, some of my columns published in Gazeta Krakowska were
reprinted in other newspapers all over Poland. From mid-November 2020, I began to note this fact in this list, providing the addresses at
which these columns can be found on the websites of these other newspapers. There is the same text under each of these addresses, but it is
worth seeing (and checking if necessary) how wide the distribution was. Sometimes there are a lot of these reprints!

1. Może porozmawiasz z komputerem? [Can you talk to the computer?] Gazeta Krakowska
nr 303, 30.12.2022, str. 29 PDF https://plus.gazetakrakowska.pl/moze-porozmawiasz-z-komputeremfelieton-prof-ryszarda-tadeusiewicza/ar/c12-17163907 , przedrukowane również w Dzienniku Polskim
nr 303, 30.12.2022, str. 29 PDF https://plus.dziennikpolski24.pl/moze-porozmawiasz-z-komputeremfelieton-prof-ryszarda-tadeusiewicza/ar/c12-17163907 oraz w wydaniach internetowych: Nowiny
https://plus.nowiny24.pl/moze-porozmawiasz-z-komputerem-felieton-prof-ryszarda-tadeusiewicza/ar/c12-17163907,
Polska Times https://plus.polskatimes.pl/moze-porozmawiasz-z-komputerem-felieton-prof-ryszarda-

i.PL https://i.pl/moze-porozmawiasz-z-komputerem-felieton-prof-ryszardatadeusiewicza/ar/c12-17163907, msn https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/other/mo%C5%BCe-porozmawiasz-zkomputerem-felieton-prof-ryszarda-tadeusiewicza/ar-AA15NW5M?li=BBr5Fav, Dziennik Zachodni
tadeusiewicza/ar/c12-17163907,

https://plus.dziennikzachodni.pl/moze-porozmawiasz-z-komputerem-felieton-prof-ryszarda-tadeusiewicza/ar/c1217163907, Gazeta Wrocławska https://plus.gazetawroclawska.pl/moze-porozmawiasz-z-komputerem-felietonprof-ryszarda-tadeusiewicza/ar/c12-17163907,

Gazeta Współczesna https://plus.wspolczesna.pl/moze-

porozmawiasz-z-komputerem-felieton-prof-ryszarda-tadeusiewicza/ar/c12-17163907, Polska Plus
https://plus.polskanews.pl/moze-porozmawiasz-z-komputerem-felieton-prof-ryszarda-tadeusiewicza/ar/c12-17163907,
Nowa Trybuna Opolska https://plus.nto.pl/moze-porozmawiasz-z-komputerem-felieton-prof-ryszardatadeusiewicza/ar/c12-17163907, Gazeta

Szczecińska https://plus.gs24.pl/moze-porozmawiasz-z-komputeremPomorska https://plus.pomorska.pl/mozeporozmawiasz-z-komputerem-felieton-prof-ryszarda-tadeusiewicza/ar/c12-17163907, Głos Wielkopolski
felieton-prof-ryszarda-tadeusiewicza/ar/c12-17163907, Gazeta

https://plus.gloswielkopolski.pl/moze-porozmawiasz-z-komputerem-felieton-prof-ryszarda-tadeusiewicza/ar/c1217163907, Kurier Poranny https://plus.poranny.pl/moze-porozmawiasz-z-komputerem-felieton-prof-ryszardatadeusiewicza/ar/c12-17163907, Gazeta

Lubuska https://plus.gazetalubuska.pl/moze-porozmawiasz-zkomputerem-felieton-prof-ryszarda-tadeusiewicza/ar/c12-17163907, Nowości – Dziennik Toruński
https://plus.nowosci.com.pl/moze-porozmawiasz-z-komputerem-felieton-prof-ryszarda-tadeusiewicza/ar/c12-17163907,
Echo Dnia https://plus.echodnia.eu/moze-porozmawiasz-z-komputerem-felieton-prof-ryszardatadeusiewicza/ar/c12-17163907, Echo

Dnia Świętokrzyskie https://plus.echodnia.eu/swietokrzyskie/mozeporozmawiasz-z-komputerem-felieton-prof-ryszarda-tadeusiewicza/ar/c12-17163907, Echo Dnia Podkarpackie
https://plus.echodnia.eu/podkarpackie/moze-porozmawiasz-z-komputerem-felieton-prof-ryszarda-tadeusiewicza/ar/c1217163907, Echo Dnia Radomskie https://plus.echodnia.eu/radomskie/moze-porozmawiasz-z-komputeremfelieton-prof-ryszarda-tadeusiewicza/ar/c12-17163907, Kurier

Lubelski https://plus.kurierlubelski.pl/mozeporozmawiasz-z-komputerem-felieton-prof-ryszarda-tadeusiewicza/ar/c12-17163907, Express Bydgoski
https://plus.expressbydgoski.pl/moze-porozmawiasz-z-komputerem-felieton-prof-ryszarda-tadeusiewicza/ar/c1217163907, Dziennik Bałtycki https://plus.dziennikbaltycki.pl/moze-porozmawiasz-z-komputerem-felieton-profryszarda-tadeusiewicza/ar/c12-17163907, Głos
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komputerem-felieton-prof-ryszarda-tadeusiewicza/ar/c12-17163907, Tygodnik Ostrołęcki
https://plus.to.com.pl/moze-porozmawiasz-z-komputerem-felieton-prof-ryszarda-tadeusiewicza/ar/c12-17163907,
Głos Pomorza https://plus.gp24.pl/moze-porozmawiasz-z-komputerem-felieton-prof-ryszardatadeusiewicza/ar/c12-17163907, Express

Ilustrowany https://plus.expressilustrowany.pl/moze-porozmawiasz-zkomputerem-felieton-prof-ryszarda-tadeusiewicza/ar/c12-17163907, Głos Koszaliński https://plus.gk24.pl/mozeporozmawiasz-z-komputerem-felieton-prof-ryszarda-tadeusiewicza/ar/c12-17163907, Aktualności AGH
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/detail/moze-porozmawiasz-z-komputerem-felieton

2. Jak nauczyliśmy maszyny liczyć i myśleć za nas? Część 38: Oprogramowanie użytkowe.
Edytory tekstowe [How did we teach machines to count and think for us?Part 38:
Application Software. Text editors], Rzecz o Historii, Rzeczpospolita, 30.12.2022, str. J8
PDF https://www.rp.pl/historia-swiata/art37691431-jak-nauczylismy-maszyny-liczyc-i-myslec-za-nas-czesc-38oprogramowanie-uzytkowe-edytory-tekstow

3. Czy więcej znaczy lepiej? [Does more mean better?] Uwaga: tytuł został zmieniony przez
redakcję, miało być i tak jest w Aktualnościach AGH: Czy węziej znaczy lepiej? [Does
narrower mean better?] ale we wszystkich wydaniach drukowanych i internetowych jest
niestety tytuł w wersji zmienionej, nie pasującej do treści. Gazeta Krakowska nr 298,
23.12.2022, str. 25 PDF https://plus.gazetakrakowska.pl/czy-wiecej-znaczy-lepiej-felieton-profesora-ryszardatadeusiewicza/ar/c1-17151445 , przedrukowany również w Dzienniku Polskim nr 298,
23.12.2022, str. 37 PDF https://plus.dziennikpolski24.pl/czy-wiecej-znaczy-lepiej-felieton-profesora-ryszardatadeusiewicza/ar/c1-17151445 , oraz w wydaniach internetowych: Polska Times
https://plus.polskatimes.pl/czy-wiecej-znaczy-lepiej-felieton-profesora-ryszarda-tadeusiewicza/ar/c1-17151445,
Gazeta Wrocławska https://plus.gazetawroclawska.pl/czy-wiecej-znaczy-lepiej-felieton-profesora-ryszardatadeusiewicza/ar/c1-17151445, Głos Szczeciński https://plus.gs24.pl/czy-wiecej-znaczy-lepiej-felieton-profesoraryszarda-tadeusiewicza/ar/c1-17151445, Gazeta Lubuska https://plus.gazetalubuska.pl/czy-wiecej-znaczy-lepiejfelieton-profesora-ryszarda-tadeusiewicza/ar/c1-17151445, Dziennik Łódzki https://plus.dzienniklodzki.pl/czywiecej-znaczy-lepiej-felieton-profesora-ryszarda-tadeusiewicza/ar/c1-17151445, Nowiny
https://plus.nowiny24.pl/czy-wiecej-znaczy-lepiej-felieton-profesora-ryszarda-tadeusiewicza/ar/c1-17151445,
Dziennik Zachodni https://plus.dziennikzachodni.pl/czy-wiecej-znaczy-lepiej-felieton-profesora-ryszardatadeusiewicza/ar/c1-17151445, Głos

Wielkopolski https://plus.gloswielkopolski.pl/czy-wiecej-znaczy-lepiejfelieton-profesora-ryszarda-tadeusiewicza/ar/c1-17151445, Gazeta Pomorska https://plus.pomorska.pl/czywiecej-znaczy-lepiej-felieton-profesora-ryszarda-tadeusiewicza/ar/c1-17151445, Nowości – Dziennik
Toruński https://plus.nowosci.com.pl/czy-wiecej-znaczy-lepiej-felieton-profesora-ryszarda-tadeusiewicza/ar/c117151445, Gazeta Współczesna https://plus.wspolczesna.pl/czy-wiecej-znaczy-lepiej-felieton-profesoraryszarda-tadeusiewicza/ar/c1-17151445, Kurier Poranny https://plus.poranny.pl/czy-wiecej-znaczy-lepiej-felietonprofesora-ryszarda-tadeusiewicza/ar/c1-17151445, Dziennik Bałtycki https://plus.dziennikbaltycki.pl/czy-wiecejznaczy-lepiej-felieton-profesora-ryszarda-tadeusiewicza/ar/c1-17151445, Kurier Lubelski
https://plus.kurierlubelski.pl/czy-wiecej-znaczy-lepiej-felieton-profesora-ryszarda-tadeusiewicza/ar/c1-17151445,
Tygodnik Ostrołęcki https://plus.to.com.pl/czy-wiecej-znaczy-lepiej-felieton-profesora-ryszardatadeusiewicza/ar/c1-17151445, Echo

Dnia https://plus.echodnia.eu/czy-wiecej-znaczy-lepiej-felieton-profesora-

ryszarda-tadeusiewicza/ar/c1-17151445, Echo Dnia Świętokrzyskie
https://plus.echodnia.eu/swietokrzyskie/czy-wiecej-znaczy-lepiej-felieton-profesora-ryszarda-tadeusiewicza/ar/c117151445, Echo Dnia Radomskie https://plus.echodnia.eu/radomskie/czy-wiecej-znaczy-lepiej-felietonprofesora-ryszarda-tadeusiewicza/ar/c1-17151445,

Express Bydgoski https://plus.expressbydgoski.pl/czy-

wiecej-znaczy-lepiej-felieton-profesora-ryszarda-tadeusiewicza/ar/c1-17151445, i.PL https://i.pl/czy-wiecej-znaczylepiej-felieton-profesora-ryszarda-tadeusiewicza/ar/c1-17151445, Głos

Koszaliński https://plus.gk24.pl/czyPomorza
https://plus.gp24.pl/czy-wiecej-znaczy-lepiej-felieton-profesora-ryszarda-tadeusiewicza/ar/c1-17151445, Express
Ilustrowany https://plus.expressilustrowany.pl/czy-wiecej-znaczy-lepiej-felieton-profesora-ryszardatadeusiewicza/ar/c1-17151445, Aktualności AGH https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/detail/czy-weziej-znaczywiecej-znaczy-lepiej-felieton-profesora-ryszarda-tadeusiewicza/ar/c1-17151445, Głos

lepiej-felieton

4. Kim był fundator nagrody, jaką przyznaje PAU? [Who was the founder of the prize
awarded by the PAU?] Gazeta Myślenicka, nr 48, 21.12.2022, str. 6, PDF
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https://gazeta.myslenice.pl/kim-byl-fundator-nagrody-jaka-przyznaje-pau,
https://www.academia.edu/93869920/Kim_by%C5%82_fundator_nagrody_jak%C4%85_przyznaje_PAU

5. Czy energetyce pomoże nordycki bóg Thor? [Will the Nordic god Thor help the energy
sector?] Gazeta Krakowska nr 292, 18.12.2022 str. 29 PDF https://plus.gazetakrakowska.pl/profryszard-tadeusiewicz-o-rozwoju-energetyki/ar/c1-17132909 , przedrukowane również w Dzienniku
Polskim nr 292, 18.12.2022 str. 37 PDF https://plus.dziennikpolski24.pl/prof-ryszard-tadeusiewicz-orozwoju-energetyki/ar/c1-17132909 oraz w wydaniach internetowych: z oryginalnym tytułem w
Aktualnościach AGH https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/detail/czy-energetyce-pomoze-nordycki-bog-thorfelieton oraz z tytułem zmienionym na: Prof. Ryszard Tadeusiewicz o rozwoju energetyki
[Prof. Ryszard Tadeusiewicz on the development of the energy sector] w następujących
wydaniach internetowych: Echo Dnia https://plus.echodnia.eu/prof-ryszard-tadeusiewicz-o-rozwojuenergetyki/ar/c1-17132909, Echo Dnia Radomskie https://plus.echodnia.eu/radomskie/prof-ryszardtadeusiewicz-o-rozwoju-energetyki/ar/c1-17132909, Głos Szczeciński https://plus.gs24.pl/prof-ryszardtadeusiewicz-o-rozwoju-energetyki/ar/c1-17132909, Gazeta Lubuska https://plus.gs24.pl/prof-ryszardtadeusiewicz-o-rozwoju-energetyki/ar/c1-17132909, Dziennik Łódzki https://plus.dzienniklodzki.pl/prof-ryszardtadeusiewicz-o-rozwoju-energetyki/ar/c1-17132909, Gazeta Pomorska https://plus.pomorska.pl/prof-ryszardtadeusiewicz-o-rozwoju-energetyki/ar/c1-17132909, Tygodnik Ostrołęcki https://plus.to.com.pl/prof-ryszardtadeusiewicz-o-rozwoju-energetyki/ar/c1-17132909, Polska Times https://plus.polskatimes.pl/prof-ryszardtadeusiewicz-o-rozwoju-energetyki/ar/c1-17132909, i.PL https://i.pl/prof-ryszard-tadeusiewicz-o-rozwojuenergetyki/ar/c1-17132909, Głos Wielkopolski https://plus.gloswielkopolski.pl/prof-ryszard-tadeusiewicz-orozwoju-energetyki/ar/c1-17132909, Nowości – Dziennik Toruński https://plus.nowosci.com.pl/prof-ryszardtadeusiewicz-o-rozwoju-energetyki/ar/c1-17132909, Gazeta Współczesna https://plus.wspolczesna.pl/profryszard-tadeusiewicz-o-rozwoju-energetyki/ar/c1-17132909, Głos Koszaliński https://plus.gk24.pl/prof-ryszardtadeusiewicz-o-rozwoju-energetyki/ar/c1-17132909, Dziennik Bałtycki https://plus.dziennikbaltycki.pl/profryszard-tadeusiewicz-o-rozwoju-energetyki/ar/c1-17132909, Gazeta Wrocławska
https://plus.gazetawroclawska.pl/prof-ryszard-tadeusiewicz-o-rozwoju-energetyki/ar/c1-17132909, Głos Pomorza
https://plus.gp24.pl/prof-ryszard-tadeusiewicz-o-rozwoju-energetyki/ar/c1-17132909

6. Jak nauczyliśmy maszyny liczyć i myśleć za nas? Część 37: Historia oprogramowania
używanego w poczcie elektronicznej [How did we teach machines to count and think for
us? Part 37: History of software used in e-mail] Rzecz o Historii, Rzeczpospolita,
16.12.2022, str. J8 https://www.rp.pl/historia-swiata/art37615971-jak-nauczylismy-maszyny-liczyc-i-myslec-zanas-czesc-37-oprogramowanie-uzywane-w-poczcie-elektronicznej

7. Nagroda Jerzmanowskich [Jerzmanowski Award] Gazeta Myślenicka, nr 47, 14.12.2022,
str. 6, PDF https://gazeta.myslenice.pl/nagroda-jerzmanowskich
8. Trochę o elektrowniach atomowych [A bit about nuclear power plants] Gazeta
Krakowska nr 286, 09.12.2022, str 29 PDF https://plus.gazetakrakowska.pl/prof-ryszard-tadeusiewiczagh-o-elektrowniach-atomowych/ar/c1-17124533 przedrukowane także w Dzienniku Polskim nr 286,
09.12.2022, str 29 PDF, a także w wydaniach internetowych: i.PL https://i.pl/prof-ryszardtadeusiewicz-agh-o-elektrowniach-atomowych/ar/c1-17124533, Kurier Lubelski
https://plus.kurierlubelski.pl/prof-ryszard-tadeusiewicz-agh-o-elektrowniach-atomowych/ar/c1-17124533, Głos
Wielkopolski https://plus.gloswielkopolski.pl/prof-ryszard-tadeusiewicz-agh-o-elektrowniach-atomowych/ar/c117124533, Nowości – Dziennik Toruński https://plus.nowosci.com.pl/prof-ryszard-tadeusiewicz-agh-oelektrowniach-atomowych/ar/c1-17124533, Polska Times https://plus.polskatimes.pl/prof-ryszard-tadeusiewiczagh-o-elektrowniach-atomowych/ar/c1-17124533, Gazeta Wrocławska https://plus.gazetawroclawska.pl/profryszard-tadeusiewicz-agh-o-elektrowniach-atomowych/ar/c1-17124533, Dziennik Łódzki
https://plus.dzienniklodzki.pl/prof-ryszard-tadeusiewicz-agh-o-elektrowniach-atomowych/ar/c1-17124533, Głos
Szczeciński https://plus.gs24.pl/prof-ryszard-tadeusiewicz-agh-o-elektrowniach-atomowych/ar/c1-17124533,
Gazeta Pomorska https://plus.pomorska.pl/prof-ryszard-tadeusiewicz-agh-o-elektrowniach-atomowych/ar/c117124533, Echo Dnia Radomskie https://plus.echodnia.eu/radomskie/prof-ryszard-tadeusiewicz-agh-oelektrowniach-atomowych/ar/c1-17124533, Gazeta Lubuska https://plus.gazetalubuska.pl/prof-ryszardtadeusiewicz-agh-o-elektrowniach-atomowych/ar/c1-17124533, Głos Pomorza https://plus.gp24.pl/prof-ryszardStr. 3 Stan aktualny na dzień 2023-01-02
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tadeusiewicz-agh-o-elektrowniach-atomowych/ar/c1-17124533, Gazeta

Współczesna

https://plus.wspolczesna.pl/prof-ryszard-tadeusiewicz-agh-o-elektrowniach-atomowych/ar/c1-17124533, Głos

Koszaliński https://plus.gk24.pl/prof-ryszard-tadeusiewicz-agh-o-elektrowniach-atomowych/ar/c1-17124533,
Express Ilustrowany https://plus.expressilustrowany.pl/prof-ryszard-tadeusiewicz-agh-o-elektrowniachatomowych/ar/c1-17124533, Express Bydgoski https://plus.expressbydgoski.pl/prof-ryszard-tadeusiewiczagh-o-elektrowniach-atomowych/ar/c1-17124533, Dziennik Bałtycki
https://plus.dziennikbaltycki.pl/prof-ryszard-tadeusiewicz-agh-o-elektrowniach-atomowych/ar/c117124533, Nowa Trybuna Opolska https://plus.nto.pl/prof-ryszard-tadeusiewicz-agh-o-elektrowniachatomowych/ar/c1-17124533 Aktualności AGH https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/detail/troche-oelektrowniach-atomowych-felieton

9. Elektryczność i magnetyzm [Electricity and magnetism] Przegląd Techniczny, nr 12/2022
str. 36 PDF
10. Czy więcej znaczy lepiej? [Does more mean better?] Gazeta Myślenicka, nr 46,
07.12.2022, str. 6, PDF https://gazeta.myslenice.pl/czy-wiecej-znaczy-lepiej
11. Warto przekazywać wiedzę także dzieciom [It is also worth imparting knowledge to
children] Biuletyn AGH nr 176, 2022, str. 24 – 25 PDF
12. W wojnie prądów ofiarą była słonica [In the war of the currents, the elephant was the
victim] Gazeta Krakowska nr 280, 02.12.2022, str. 26 PDF https://plus.gazetakrakowska.pl/wwojnie-pradow-ofiara-byla-slonica-felieton-prof-ryszarda-tadeusiewicza/ar/c15-17093605 przedrukowane
również w Dzienniku Polskim nr 280, 02.12.2022, str. 29 https://plus.dziennikpolski24.pl/w-wojniepradow-ofiara-byla-slonica-felieton-prof-ryszarda-tadeusiewicza/ar/c15-17093605 oraz w wydaniach
internetowych: Aktualności AGH https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/detail/w-wojnie-pradow-ofiara-bylaslonica-felieton oraz pod tytułem: Edison robił, co mógł, żeby „uwalić” wynalazki Tesli. Na
szczęście nie udało mu się to [Edison did what he could to "bull" Tesla's inventions.
Fortunately, he failed] w internetowych wydaniach następujących gazet: Polska Times:
https://plus.polskatimes.pl/edison-robil-co-mogl-zeby-uwalic-wynalazki-tesli-na-szczescie-nie-udalo-mu-sie-to/ar/c117107167, Głos

Wielkopolski https://plus.gloswielkopolski.pl/edison-robil-co-mogl-zeby-uwalic-wynalazki-tesliPoranny https://plus.poranny.pl/edison-robil-co-moglzeby-uwalic-wynalazki-tesli-na-szczescie-nie-udalo-mu-sie-to/ar/c1-17107167, Gazeta Pomorska
na-szczescie-nie-udalo-mu-sie-to/ar/c1-17107167, Kurier

https://plus.pomorska.pl/edison-robil-co-mogl-zeby-uwalic-wynalazki-tesli-na-szczescie-nie-udalo-mu-sie-to/ar/c117107167, Nowiny24 https://plus.nowiny24.pl/edison-robil-co-mogl-zeby-uwalic-wynalazki-tesli-na-szczescie-nieudalo-mu-sie-to/ar/c1-17107167, Kurier Lubelski https://plus.kurierlubelski.pl/edison-robil-co-mogl-zeby-uwalicwynalazki-tesli-na-szczescie-nie-udalo-mu-sie-to/ar/c1-17107167, Express Bydgoski
https://plus.expressbydgoski.pl/edison-robil-co-mogl-zeby-uwalic-wynalazki-tesli-na-szczescie-nie-udalo-mu-sieto/ar/c1-17107167, Echo Dnia https://plus.echodnia.eu/edison-robil-co-mogl-zeby-uwalic-wynalazki-tesli-naszczescie-nie-udalo-mu-sie-to/ar/c1-17107167, Echo Dnia Świętokrzyskie
https://plus.echodnia.eu/swietokrzyskie/edison-robil-co-mogl-zeby-uwalic-wynalazki-tesli-na-szczescie-nie-udalo-mu-

Gazeta Lubuska https://plus.gazetalubuska.pl/edison-robil-co-mogl-zeby-uwalicwynalazki-tesli-na-szczescie-nie-udalo-mu-sie-to/ar/c1-17107167, Głos Koszaliński https://plus.gk24.pl/edisonrobil-co-mogl-zeby-uwalic-wynalazki-tesli-na-szczescie-nie-udalo-mu-sie-to/ar/c1-17107167, Dziennik Bałtycki
sie-to/ar/c1-17107167

https://plus.dziennikbaltycki.pl/edison-robil-co-mogl-zeby-uwalic-wynalazki-tesli-na-szczescie-nie-udalo-mu-sieto/ar/c1-17107167, Głos Szczeciński https://plus.gs24.pl/edison-robil-co-mogl-zeby-uwalic-wynalazki-tesli-naszczescie-nie-udalo-mu-sie-to/ar/c1-17107167, i.PL https://i.pl/edison-robil-co-mogl-zeby-uwalic-wynalazki-tesli-naszczescie-nie-udalo-mu-sie-to/ar/c1-17107167, Express

Ilustrowany https://plus.expressilustrowany.pl/edisonrobil-co-mogl-zeby-uwalic-wynalazki-tesli-na-szczescie-nie-udalo-mu-sie-to/ar/c1-17107167, Dziennik Zachodni
https://plus.dziennikzachodni.pl/edison-robil-co-mogl-zeby-uwalic-wynalazki-tesli-na-szczescie-nie-udalo-mu-sieto/ar/c1-17107167, Głos Pomorza https://plus.gp24.pl/edison-robil-co-mogl-zeby-uwalic-wynalazki-tesli-naszczescie-nie-udalo-mu-sie-to/ar/c1-17107167, Tygodnik Ostrołęcki https://plus.to.com.pl/edison-robil-comogl-zeby-uwalic-wynalazki-tesli-na-szczescie-nie-udalo-mu-sie-to/ar/c1-17107167

13. Jak nauczyliśmy maszyny liczyć i myśleć za nas? Część 36: Początki poczty
elektronicznej [How did we teach machines to count and think for us? Part 36: The
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Origins of Email] Rzecz o Historii, Rzeczpospolita, 01.12.2022, str. J8 PDF
https://www.rp.pl/historia/art37532881-jak-nauczylismy-maszyny-liczyc-i-myslec-za-nas-czesc-36-poczatki-pocztyelektronicznej

14. Co napędza elektryczne samochody? [What drives electric cars?] Gazeta Myślenicka nr
45, 30.11.2022, str. 6 PDF https://gazeta.myslenice.pl/co-napedza-elektryczne-samochody
15. Spór dwóch geniuszy w erze elektryczności [The dispute of two geniuses in the era of
electricity] Gazeta Krakowska, nr 272, 25.11.2022, str. 27 PDF, przedrukowany również
w Dzienniku Polskim , nr 272, 25.11.2022, str. 29 PDF, a także w wydaniach
internetowych: Aktualności AGH z tytułem: Początek ery elektryczności naznaczył spór
dwóch geniuszy [The beginning of the era of electricity was marked by a dispute between
two geniuses] https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/detail/poczatek-ery-elektrycznosci-naznaczyl-spor-dwochgeniuszy-felieton

16. O dwoistej naturze Wszechświata [On the dual nature of the universe] Gazeta
Myślenicka nr 44, 23.11.2022, str. 6 PDF https://gazeta.myslenice.pl/o-dwoistej-naturze-wszechswiata
17. Era elektryczności zaczęła się od błędu! [The era of electricity began with a mistake!]
Gazeta Krakowska nr 268, 18.11.2022, str. 29 PDF https://plus.gazetakrakowska.pl/eraelektrycznosci-zaczela-sie-od-bledu/ar/c15-17051771 , przedrukowana także w Dzienniku Polskim nr
268, 18.11.2022, str 27. PDF https://plus.dziennikpolski24.pl/era-elektrycznosci-zaczela-sie-od-bledu/ar/c1517051771 , a także z oryginalnym tytułem w Aktualności AGH
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/detail/era-elektrycznosci-zaczela-sie-od-bledu-felieton. W innych serwisach
internetowych używany jest tytuł „Prof. Ryszard Tadeusiewicz: Era elektryczności
zaczęła się od błędu! [Prof. Ryszard Tadeusiewicz: The era of electricity began with a
mistake!] Polska Times https://plus.polskatimes.pl/prof-ryszard-tadeusiewicz-era-elektrycznosci-zaczela-sie-odbledu/ar/c1-17052327, Gazeta Wrocławska https://plus.gazetawroclawska.pl/prof-ryszard-tadeusiewicz-eraelektrycznosci-zaczela-sie-od-bledu/ar/c1-17052327, Głos Wielkopolski https://plus.gloswielkopolski.pl/profryszard-tadeusiewicz-era-elektrycznosci-zaczela-sie-od-bledu/ar/c1-17052327, Nowiny
https://plus.nowiny24.pl/prof-ryszard-tadeusiewicz-era-elektrycznosci-zaczela-sie-od-bledu/ar/c1-17052327,
Dziennik Zachodni https://plus.dziennikzachodni.pl/prof-ryszard-tadeusiewicz-era-elektrycznosci-zaczela-sie-odbledu/ar/c1-17052327, Kurier

Poranny https://plus.poranny.pl/prof-ryszard-tadeusiewicz-era-elektrycznoscizaczela-sie-od-bledu/ar/c1-17052327, Gazeta Lubuska https://plus.gazetalubuska.pl/prof-ryszard-tadeusiewiczera-elektrycznosci-zaczela-sie-od-bledu/ar/c1-17052327, Głos Szczeciński https://plus.gs24.pl/prof-ryszardtadeusiewicz-era-elektrycznosci-zaczela-sie-od-bledu/ar/c1-17052327, Dziennik Łódzki
https://plus.dzienniklodzki.pl/prof-ryszard-tadeusiewicz-era-elektrycznosci-zaczela-sie-od-bledu/ar/c1-17052327,
Echo Dnia https://plus.echodnia.eu/prof-ryszard-tadeusiewicz-era-elektrycznosci-zaczela-sie-od-bledu/ar/c117052327, Echo

Dnia Radomskie https://plus.echodnia.eu/radomskie/prof-ryszard-tadeusiewicz-era-

elektrycznosci-zaczela-sie-od-bledu/ar/c1-17052327, Echo Dnia Świętokrzyskie
https://plus.echodnia.eu/swietokrzyskie/prof-ryszard-tadeusiewicz-era-elektrycznosci-zaczela-sie-od-bledu/ar/c117052327, Echo Dnia Podkarpackie https://plus.echodnia.eu/podkarpackie/prof-ryszard-tadeusiewicz-eraelektrycznosci-zaczela-sie-od-bledu/ar/c1-17052327, Nowa

Trybuna Opolska https://plus.nto.pl/prof-ryszard-

tadeusiewicz-era-elektrycznosci-zaczela-sie-od-bledu/ar/c1-17052327, Kurier Lubelski
https://plus.kurierlubelski.pl/prof-ryszard-tadeusiewicz-era-elektrycznosci-zaczela-sie-od-bledu/ar/c1-17052327,
Dziennik Bałtycki https://plus.dziennikbaltycki.pl/prof-ryszard-tadeusiewicz-era-elektrycznosci-zaczela-sie-odbledu/ar/c1-17052327, Nowości

– Dziennik Toruński https://plus.nowosci.com.pl/prof-ryszard-tadeusiewiczPomorska https://plus.pomorska.pl/prof-ryszardtadeusiewicz-era-elektrycznosci-zaczela-sie-od-bledu/ar/c1-17052327, Express Bydgoski
era-elektrycznosci-zaczela-sie-od-bledu/ar/c1-17052327, Gazeta

https://plus.expressbydgoski.pl/prof-ryszard-tadeusiewicz-era-elektrycznosci-zaczela-sie-od-bledu/ar/c1-17052327,
Gazeta Koszalińska https://plus.gk24.pl/prof-ryszard-tadeusiewicz-era-elektrycznosci-zaczela-sie-odbledu/ar/c1-17052327, Głos

Pomorza https://plus.gp24.pl/prof-ryszard-tadeusiewicz-era-elektrycznosci-zaczelasie-od-bledu/ar/c1-17052327, Express Ilustrowany https://plus.expressilustrowany.pl/prof-ryszard-tadeusiewiczera-elektrycznosci-zaczela-sie-od-bledu/ar/c1-17052327, i.PL https://i.pl/prof-ryszard-tadeusiewicz-eraelektrycznosci-zaczela-sie-od-bledu/ar/c1-17052327, Gazeta Współczesna https://plus.wspolczesna.pl/prof-
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ryszard-tadeusiewicz-era-elektrycznosci-zaczela-sie-od-bledu/ar/c1-17052327, Tygodnik Ostrołęcki
https://plus.to.com.pl/prof-ryszard-tadeusiewicz-era-elektrycznosci-zaczela-sie-od-bledu/ar/c1-17052327

18. Jak nauczyliśmy maszyny liczyć i myśleć za nas? Część 35: Rozwój nawigacji w
Internecie [How did we teach machines to count and think for us? Part 35: Development
of Internet navigation] Rzecz o Historii, Rzeczpospolita, 18.11.2022, str. J8 PDF
https://www.rp.pl/historia/art37435711-jak-nauczylismy-maszyny-liczyc-i-myslec-za-nas-czesc-35-rozwoj-nawigacjiw-internecie

19. Efekt synergii [Synergy effect] Gazeta Myślenicka nr 43, 16.11.2022, str. 6, PDF
https://gazeta.myslenice.pl/efekt-synergii

20. Stanisław Staszic. Myśli wybrane [Stanisław Staszic - Selected Thoughts] Dziennik
Polski nr 262, 10-11.11.2022 str. 29 PDF przedrukowane także w Gazecie Krakowskiej
nr 262, 10-11.11.2022 str. 29 PDF i w Polsce Metropolii Warszawskiej nr 90, 1013.11.2022, str. 2 oraz w wydaniach internetowych: Aktualności AGH
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/detail/stanislaw-staszic-mysli-wybrane-felieton,
https://www.academia.edu/93871224/Stanis%C5%82aw_Staszic_My%C5%9Bli_wybrane

21. Kogo i co warto darzyć zaufaniem? [Who and what is worth trusting?] Gazeta
Myślenicka nr 42, 09.11.2022, str. 6, PDF https://gazeta.myslenice.pl/kogo-i-co-warto-darzyc-zaufaniem
22. Co jeszcze warto zapamiętać o pamięci? [What else is worth remembering about
memory?] Gazeta Krakowska nr 257, 04.11.2022, str. 28 PDF
https://plus.gazetakrakowska.pl/prof-ryszard-tadeusiewicz-co-jeszcze-warto-zapamietac-o-pamieci/ar/c15-17015829,
przedrukowane również w Dzienniku Polskim, 257, 04.11.2022, str. 12 PDF
https://plus.dziennikpolski24.pl/prof-ryszard-tadeusiewicz-co-jeszcze-warto-zapamietac-o-pamieci/ar/c15-17015829 ,
a także w wydaniu internetowym Aktualności AGH https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/detail/cojeszcze-warto-zapamietac-o-pamieci-felieton oraz pod nieco zmienionym tytułem: „Prof. Ryszard
Tadeusiewicz: Co jeszcze warto zapamiętać o pamięci?” [Prof. Ryszard Tadeusiewicz:
What else is worth remembering about memory?] udostępnione w innych wydaniach
internetowych: Polska Times https://plus.polskatimes.pl/prof-ryszard-tadeusiewicz-co-jeszcze-wartozapamietac-o-pamieci/ar/c15-17015829, Tygodnik Ostrołęcki https://plus.to.com.pl/prof-ryszard-tadeusiewiczco-jeszcze-warto-zapamietac-o-pamieci/ar/c15-17015829, Nowa Trybuna Opolska https://plus.nto.pl/profryszard-tadeusiewicz-co-jeszcze-warto-zapamietac-o-pamieci/ar/c15-17015829, Dziennik Łódzki
https://plus.dzienniklodzki.pl/prof-ryszard-tadeusiewicz-co-jeszcze-warto-zapamietac-o-pamieci/ar/c15-17015829,
Gazeta Wrocławska https://plus.gazetawroclawska.pl/prof-ryszard-tadeusiewicz-co-jeszcze-warto-zapamietac-o-

Kurier Lubelski https://plus.kurierlubelski.pl/prof-ryszard-tadeusiewicz-co-jeszczewarto-zapamietac-o-pamieci/ar/c15-17015829, Express Bydgoski https://plus.expressbydgoski.pl/prof-ryszardtadeusiewicz-co-jeszcze-warto-zapamietac-o-pamieci/ar/c15-17015829, Dziennik Zachodni
pamieci/ar/c15-17015829,

https://plus.dziennikzachodni.pl/prof-ryszard-tadeusiewicz-co-jeszcze-warto-zapamietac-o-pamieci/ar/c15-17015829,
Kurier Poranny https://plus.poranny.pl/prof-ryszard-tadeusiewicz-co-jeszcze-warto-zapamietac-o-pamieci/ar/c1517015829, Nowiny https://plus.nowiny24.pl/prof-ryszard-tadeusiewicz-co-jeszcze-warto-zapamietac-o-

Głos Wielkopolski https://plus.gloswielkopolski.pl/prof-ryszard-tadeusiewicz-coGazeta Lubuska https://plus.gazetalubuska.pl/profryszard-tadeusiewicz-co-jeszcze-warto-zapamietac-o-pamieci/ar/c15-17015829, Dziennik Bałtycki
pamieci/ar/c15-17015829,

jeszcze-warto-zapamietac-o-pamieci/ar/c15-17015829,

https://plus.dziennikbaltycki.pl/prof-ryszard-tadeusiewicz-co-jeszcze-warto-zapamietac-o-pamieci/ar/c15-17015829,
Echo Dnia https://plus.echodnia.eu/prof-ryszard-tadeusiewicz-co-jeszcze-warto-zapamietac-o-pamieci/ar/c1517015829, Gazeta

Współczesna https://plus.wspolczesna.pl/prof-ryszard-tadeusiewicz-co-jeszcze-wartozapamietac-o-pamieci/ar/c15-17015829, Gazeta Pomorska https://plus.pomorska.pl/prof-ryszard-tadeusiewicz-cojeszcze-warto-zapamietac-o-pamieci/ar/c15-17015829, Głos Pomorza https://plus.gp24.pl/prof-ryszardtadeusiewicz-co-jeszcze-warto-zapamietac-o-pamieci/ar/c15-17015829, Głos Koszaliński
https://plus.gk24.pl/prof-ryszard-tadeusiewicz-co-jeszcze-warto-zapamietac-o-pamieci/ar/c15-17015829, Echo Dnia
Podkarpackie https://plus.echodnia.eu/podkarpackie/prof-ryszard-tadeusiewicz-co-jeszcze-warto-zapamietac-opamieci/ar/c15-17015829, Nowości – Dziennik Toruński https://plus.nowosci.com.pl/prof-ryszardtadeusiewicz-co-jeszcze-warto-zapamietac-o-pamieci/ar/c15-17015829, Echo Dnia Radomskie
https://plus.echodnia.eu/radomskie/prof-ryszard-tadeusiewicz-co-jeszcze-warto-zapamietac-o-pamieci/ar/c15-
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17015829, Echo

Dnia Świętokrzyskie https://plus.echodnia.eu/swietokrzyskie/prof-ryszard-tadeusiewicz-coGłos Szczeciński https://plus.gs24.pl/prof-ryszardtadeusiewicz-co-jeszcze-warto-zapamietac-o-pamieci/ar/c15-17015829, Express Ilustrowany
jeszcze-warto-zapamietac-o-pamieci/ar/c15-17015829,

https://plus.expressilustrowany.pl/prof-ryszard-tadeusiewicz-co-jeszcze-warto-zapamietac-o-pamieci/ar/c15-17015829

23. Co się wydarzyło przed Dniem Wszystkich Świętych? [What happened before All Saints'
Day?] Gazeta Myślenicka nr 41, 02.11.2022, str. 6, PDF https://gazeta.myslenice.pl/co-siewydarzylo-przed-dniem-wszystkich-swietych

24. Co wiemy o pamięci? [What do we know about memory?] Dziennik Polski nr 252,
28.10.2022, str. 16 PDF https://plus.dziennikpolski24.pl/ryszard-tadeusiewicz-profesor-agh-co-wiemy-opamieci/ar/c15-16999007 przedrukowany również w Gazecie Krakowskiej nr 252, 28.10.2022,
str. 29 PDF https://plus.gazetakrakowska.pl/ryszard-tadeusiewicz-profesor-agh-co-wiemy-o-pamieci/ar/c1516999007 . W serwisie internetowym Aktualności AGH felieton został udostępniony z
oryginalnym tytułem https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/detail/co-wiemy-o-pamieci-felieton, natomiast w
innych wydaniach internetowych ze zmienionym nieco tytułem: „Ryszard Tadeusiewicz,
profesor AGH: Co wiemy o pamięci?” [Ryszard Tadeusiewicz, AGH professor: What do
we know about memory?]: Polska Times https://plus.polskatimes.pl/ryszard-tadeusiewicz-profesor-aghco-wiemy-o-pamieci/ar/c15-16999007, Głos Koszaliński https://plus.gk24.pl/ryszard-tadeusiewicz-profesor-aghco-wiemy-o-pamieci/ar/c15-16999007, Dziennik Łódzki, https://plus.dzienniklodzki.pl/ryszard-tadeusiewiczprofesor-agh-co-wiemy-o-pamieci/ar/c15-16999007, Gazeta Wrocławska
https://plus.gazetawroclawska.pl/ryszard-tadeusiewicz-profesor-agh-co-wiemy-o-pamieci/ar/c15-16999007, Echo
Dnia https://plus.echodnia.eu/ryszard-tadeusiewicz-profesor-agh-co-wiemy-o-pamieci/ar/c15-16999007, Gazeta
Lubuska https://plus.gazetalubuska.pl/ryszard-tadeusiewicz-profesor-agh-co-wiemy-o-pamieci/ar/c15-16999007,
Dziennik Bałtycki https://plus.dziennikbaltycki.pl/ryszard-tadeusiewicz-profesor-agh-co-wiemy-opamieci/ar/c15-16999007, Kurier Lubelski https://plus.kurierlubelski.pl/ryszard-tadeusiewicz-profesor-agh-cowiemy-o-pamieci/ar/c15-16999007, Gazeta Współczesna https://plus.wspolczesna.pl/ryszard-tadeusiewiczprofesor-agh-co-wiemy-o-pamieci/ar/c15-16999007, Nowiny https://plus.nowiny24.pl/ryszard-tadeusiewiczprofesor-agh-co-wiemy-o-pamieci/ar/c15-16999007, Nowości – Dziennik Toruński
https://plus.nowosci.com.pl/ryszard-tadeusiewicz-profesor-agh-co-wiemy-o-pamieci/ar/c15-16999007, Gazeta
Pomorska https://plus.pomorska.pl/ryszard-tadeusiewicz-profesor-agh-co-wiemy-o-pamieci/ar/c15-16999007,
Express Ilustrowany https://plus.expressilustrowany.pl/ryszard-tadeusiewicz-profesor-agh-co-wiemy-opamieci/ar/c15-16999007, Głos Wielkopolski https://plus.gloswielkopolski.pl/ryszard-tadeusiewicz-profesoragh-co-wiemy-o-pamieci/ar/c15-16999007, Kurier Poranny https://plus.poranny.pl/ryszard-tadeusiewicz-profesoragh-co-wiemy-o-pamieci/ar/c15-16999007, Nowa Trybuna Opolska https://plus.nto.pl/ryszard-tadeusiewiczprofesor-agh-co-wiemy-o-pamieci/ar/c15-16999007, Tygodnik Ostrołęcki https://plus.to.com.pl/ryszardtadeusiewicz-profesor-agh-co-wiemy-o-pamieci/ar/c15-16999007,

25. Jak nauczyliśmy maszyny liczyć i myśleć za nas? Część 34: Początki Internetu w
Europie i w Polsce [How did we teach machines to count and think for us? Part 34: The
beginnings of the Internet in Europe and Poland], Rzecz o Historii, Rzeczpospolita,
28.10.2022, str. J8 PDF https://www.rp.pl/historia-swiata/art37314891-jak-nauczylismy-maszyny-liczyc-imyslec-za-nas-czesc-34-poczatki-internetu-w-europie-i-polsce ,
https://www.academia.edu/90848866/Jak_nauczyli%C5%9Bmy_maszyny_liczy%C4%87_i_my%C5%9Ble%C4%87_z
a_nas_Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_34_Pocz%C4%85tki_Internetu_w_Europie_i_w_Polsce

26. Elektryczność bez żaby i prawo Ohma [Electricity without a frog and Ohm's law]
Przegląd Techniczny nr 10/2022, str. 30 PDF
27. Jeszcze o KEN [More about KEN] Gazeta Myślenicka nr 40, 26.10.2022, str. 6, PDF
https://gazeta.myslenice.pl/jeszcze-o-ken

28. Naukowo o butelkach [Scientifically about bottles] Gazeta Krakowska nr 246,
21.10.2022, str. 29 PDF https://plus.gazetakrakowska.pl/ryszard-tadeusiewicz-profesor-agh-naukowo-obutelkach/ar/c15-16979695, przedrukowane także w Dzienniku Polskim, 246, 21.10.2022, str.
14 PDF https://plus.dziennikpolski24.pl/ryszard-tadeusiewicz-profesor-agh-naukowo-o-butelkach/ar/c15-16979695
oraz w wydaniach internetowych z tytułem: Ryszard Tadeusiewicz, profesor AGH:
Naukowo o butelkach [Ryszard Tadeusiewicz, AGH professor: Scientifically about
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bottles]: Gazeta Wrocławska https://plus.gazetawroclawska.pl/ryszard-tadeusiewicz-profesor-agh-naukowo-obutelkach/ar/c15-16979695, Polska Times https://plus.polskatimes.pl/ryszard-tadeusiewicz-profesor-aghnaukowo-o-butelkach/ar/c15-16979695, Głos Wielkopolski https://plus.gloswielkopolski.pl/ryszardtadeusiewicz-profesor-agh-naukowo-o-butelkach/ar/c15-16979695, Kurier Poranny
https://plus.poranny.pl/ryszard-tadeusiewicz-profesor-agh-naukowo-o-butelkach/ar/c15-16979695, Dziennik
Bałtycki https://plus.dziennikbaltycki.pl/ryszard-tadeusiewicz-profesor-agh-naukowo-o-butelkach/ar/c15-16979695,
Gazeta Pomorska https://plus.pomorska.pl/ryszard-tadeusiewicz-profesor-agh-naukowo-o-butelkach/ar/c1516979695, Echo Dnia https://plus.echodnia.eu/ryszard-tadeusiewicz-profesor-agh-naukowo-o-butelkach/ar/c1516979695, Gazeta Współczesna https://plus.wspolczesna.pl/ryszard-tadeusiewicz-profesor-agh-naukowo-obutelkach/ar/c15-16979695, Głos Szczeciński https://plus.gs24.pl/ryszard-tadeusiewicz-profesor-agh-naukowo-obutelkach/ar/c15-16979695, Nowości – Dziennik Toruński https://plus.nowosci.com.pl/ryszard-tadeusiewiczprofesor-agh-naukowo-o-butelkach/ar/c15-16979695, Głos Koszaliński https://plus.gk24.pl/ryszard-tadeusiewiczprofesor-agh-naukowo-o-butelkach/ar/c15-16979695, Głos Pomorza https://plus.gp24.pl/ryszard-tadeusiewiczprofesor-agh-naukowo-o-butelkach/ar/c15-16979695, Express Ilustrowany
https://plus.expressilustrowany.pl/ryszard-tadeusiewicz-profesor-agh-naukowo-o-butelkach/ar/c15-16979695,
Express Bydgoski https://plus.expressbydgoski.pl/ryszard-tadeusiewicz-profesor-agh-naukowo-obutelkach/ar/c15-16979695, Gazeta Lubuska https://plus.gazetalubuska.pl/ryszard-tadeusiewicz-profesor-aghnaukowo-o-butelkach/ar/c15-16979695, Kurier Lubelski https://plus.kurierlubelski.pl/ryszard-tadeusiewiczprofesor-agh-naukowo-o-butelkach/ar/c15-16979695, Dziennik Zachodni
https://plus.dziennikzachodni.pl/ryszard-tadeusiewicz-profesor-agh-naukowo-o-butelkach/ar/c1516979695, Nowiny https://plus.nowiny24.pl/ryszard-tadeusiewicz-profesor-agh-naukowo-o-butelkach/ar/c1516979695, Dziennik Łódzki https://plus.dzienniklodzki.pl/ryszard-tadeusiewicz-profesor-agh-naukowo-obutelkach/ar/c15-16979695, Aktualności
felieton

AGH https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/detail/naukowo-o-butelkach-

29. Dzień Nauczyciela czyli dzień Komisji Edukacji Narodowej[Teacher's Day, i.e. the day
of the National Education Commission] Gazeta Myślenicka, nr 39, 19.10.2022, str. 6 PDF
https://gazeta.myslenice.pl/dzien-nauczyciela-czyli-dzien-komisji-edukacji-narodowej

30. Jubileusz Polskiej Akademii Umiejętności [Jubilee of the Polish Academy of Arts and
Sciences] Dziennik Polski nr 240, 14.10.2022, str. 16 PDF https://www.msn.com/plpl/wiadomosci/polska/jubileusz-polskiej-akademii-umiej%C4%99tno%C5%9Bci-felieton-prof-ryszardatadeusiewicza/ar-AA12WpyX , przedrukowane w Gazecie Krakowskiej nr 240, 14.10.2022,

str.

28 PDF https://plus.gazetakrakowska.pl/jubileusz-polskiej-akademii-umiejetnosci-felieton-prof-ryszardatadeusiewicza/ar/c15-16959013 oraz w wydaniach internetowych: Aktualności AGH
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/detail/jubileusz-polskiej-akademii-umiejetnosci-felieton

31. Jak nauczyliśmy maszyny liczyć i myśleć za nas? Część 33: Prehistoria Internetu [How
did we teach machines to count and think for us? Part 33: The Prehistory of the Internet]
Rzecz o Historii, Rzeczpospolita, 14.10.2022, str. J8 PDF https://www.rp.pl/historia/art37230441jak-nauczylismy-maszyny-liczyc-i-myslec-za-nas-czesc-33-prehistoria-internetu,
https://www.academia.edu/90846736/Jak_nauczyli%C5%9Bmy_maszyny_liczy%C4%87_i_my%C5%9Ble%C4%87_z
a_nas_Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_33

32. Napęd na 4 koła [4-wheel drive] Gazeta Myślenicka, nr 38, 12.10.2022, str. 6 PDF
https://gazeta.myslenice.pl/naped-na-4-kola

33. Dlaczego wyroby techniki tak szybko się psują? [Why do technical products deteriorate
so quickly?] Dziennik Polski nr 234, 07.10.2022, str. 16 https://plus.dziennikpolski24.pl/dlaczegowyroby-techniki-tak-szybko-sie-psuja-felieton-prof-ryszarda-tadeusiewicza/ar/c15-16939877, PDF
przedrukowany również w wydaniach internetowych: Gazeta Krakowska
https://plus.gazetakrakowska.pl/dlaczego-wyroby-techniki-tak-szybko-sie-psuja-felieton-prof-ryszardatadeusiewicza/ar/c15-16939877, Głos Wielkopolski https://plus.gloswielkopolski.pl/dlaczego-wyroby-techniki-
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tak-szybko-sie-psuja/ar/c1-16941325,

Polska Times https://plus.polskatimes.pl/dlaczego-wyroby-techniki-taki.PL https://i.pl/dlaczego-wyroby-techniki-tak-szybko-sie-psuja/ar/c1-16941325,
Echo Dnia https://plus.echodnia.eu/dlaczego-wyroby-techniki-tak-szybko-sie-psuja/ar/c116941325, Głos Koszaliński https://plus.gk24.pl/dlaczego-wyroby-techniki-tak-szybkosie-psuja/ar/c1-16941325, Aktualności AGH
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/detail/dlaczego-wyroby-techniki-tak-szybko-siepsuja-felieton
szybko-sie-psuja/ar/c1-16941325,

34. W cieniu mistrza [In the shadow of the master] Gazeta Myślenicka, nr 37, 05.10.2022,
str. 6 PDF https://gazeta.myslenice.pl/w-cieniu-mistrza
35. Nowy rok akademicki [New academic year] Dziennik Polski nr 228, 30.09.2022, str. 14,
PDF https://plus.dziennikpolski24.pl/moim-zdaniem-nowy-rok-akademicki/ar/c15-16921425 przedrukowane
także w wydaniach internetowych: Gazeta Krakowska https://plus.gazetakrakowska.pl/moimzdaniem-nowy-rok-akademicki/ar/c15-16921425, Aktualności AGH
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/detail/nowy-rok-akademicki-felieton, Publikowany również pod
tytułem: Kalkulacje typu: „to się opłaca, a tamto się nie opłaca” często zawodzą. Sugestie
na nowy rok akademicki [Calculations like "this pays off and that doesn't pay off" often
fail. Suggestions for the new academic year] w następujących wydaniach interentowych:
Gazeta Wrocławska https://plus.gazetawroclawska.pl/kalkulacje-typu-to-sie-oplaca-a-tamto-sie-nie-oplacaczesto-zawodza-sugestie-na-nowy-rok-akademicki/ar/c1-16921801, Nowa Trybuna Opolska
https://plus.nto.pl/kalkulacje-typu-to-sie-oplaca-a-tamto-sie-nie-oplaca-czesto-zawodza-sugestie-na-nowy-rokakademicki/ar/c1-16921801, Kurier Poranny https://plus.poranny.pl/kalkulacje-typu-to-sie-oplaca-a-tamto-sie-nieoplaca-czesto-zawodza-sugestie-na-nowy-rok-akademicki/ar/c1-16921801, Dziennik Zachodni
https://plus.dziennikzachodni.pl/kalkulacje-typu-to-sie-oplaca-a-tamto-sie-nie-oplaca-czesto-zawodza-sugestie-nanowy-rok-akademicki/ar/c1-16921801, i.PL https://i.pl/kalkulacje-typu-to-sie-oplaca-a-tamto-sie-nie-oplaca-czestozawodza-sugestie-na-nowy-rok-akademicki/ar/c1-16921801, Gazeta Pomorska
https://plus.pomorska.pl/kalkulacje-typu-to-sie-oplaca-a-tamto-sie-nie-oplaca-czesto-zawodza-sugestie-na-nowy-rokakademicki/ar/c1-16921801, Nowa Trybuna Opolska https://plus.nto.pl/kalkulacje-typu-to-sie-oplaca-a-tamtosie-nie-oplaca-czesto-zawodza-sugestie-na-nowy-rok-akademicki/ar/c1-16921801, Kurier Lubelski
https://plus.kurierlubelski.pl/kalkulacje-typu-to-sie-oplaca-a-tamto-sie-nie-oplaca-czesto-zawodza-sugestie-na-nowyrok-akademicki/ar/c1-16921801, Gazeta Współczesna https://plus.wspolczesna.pl/kalkulacje-typu-to-sie-oplacaa-tamto-sie-nie-oplaca-czesto-zawodza-sugestie-na-nowy-rok-akademicki/ar/c1-16921801, Tygodnik Ostrołęcki
https://plus.to.com.pl/kalkulacje-typu-to-sie-oplaca-a-tamto-sie-nie-oplaca-czesto-zawodza-sugestie-na-nowy-rokakademicki/ar/c1-16921801, Głos Wielkopolski https://plus.gloswielkopolski.pl/kalkulacje-typu-to-sie-oplaca-atamto-sie-nie-oplaca-czesto-zawodza-sugestie-na-nowy-rok-akademicki/ar/c1-16921801, Gazeta Lubuska
https://plus.gazetalubuska.pl/kalkulacje-typu-to-sie-oplaca-a-tamto-sie-nie-oplaca-czesto-zawodza-sugestie-na-nowyrok-akademicki/ar/c1-16921801, Express Bydgoski https://plus.expressbydgoski.pl/kalkulacje-typu-to-sieoplaca-a-tamto-sie-nie-oplaca-czesto-zawodza-sugestie-na-nowy-rok-akademicki/ar/c1-16921801,

Głos
Szczeciński https://plus.gs24.pl/kalkulacje-typu-to-sie-oplaca-a-tamto-sie-nie-oplaca-czesto-zawodza-sugestie-nanowy-rok-akademicki/ar/c1-16921801, Echo Dnia Świętokrzyskie
https://plus.echodnia.eu/swietokrzyskie/kalkulacje-typu-to-sie-oplaca-a-tamto-sie-nie-oplaca-czesto-zawodza-sugestiena-nowy-rok-akademicki/ar/c1-16921801, Echo Dnia Podkarpackie https://plus.echodnia.eu/kalkulacje-typuto-sie-oplaca-a-tamto-sie-nie-oplaca-czesto-zawodza-sugestie-na-nowy-rok-akademicki/ar/c1-16921801, Nowiny
https://plus.nowiny24.pl/kalkulacje-typu-to-sie-oplaca-a-tamto-sie-nie-oplaca-czesto-zawodza-sugestie-na-nowy-rokakademicki/ar/c1-16921801, Głos Koszaliński https://plus.gk24.pl/kalkulacje-typu-to-sie-oplaca-a-tamto-sie-nieoplaca-czesto-zawodza-sugestie-na-nowy-rok-akademicki/ar/c1-16921801, Nowości – Dziennik Toruński
https://plus.nowosci.com.pl/kalkulacje-typu-to-sie-oplaca-a-tamto-sie-nie-oplaca-czesto-zawodza-sugestie-na-nowyrok-akademicki/ar/c1-16921801, Express Ilustrowany https://plus.expressilustrowany.pl/kalkulacje-typu-to-sieoplaca-a-tamto-sie-nie-oplaca-czesto-zawodza-sugestie-na-nowy-rok-akademicki/ar/c1-16921801,

Gazeta

Pomorska https://plus.pomorska.pl/kalkulacje-typu-to-sie-oplaca-a-tamto-sie-nie-oplaca-czesto-zawodza-sugestiena-nowy-rok-akademicki/ar/c1-16921801
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36. Człowiek który stworzył Krzemową Dolinę i zniszczył sam siebie [The man who created
Silicon Valley and destroyed himself] Gazeta Myślenicka nr 33, 28.09.2022, str. 6, PDF
https://gazeta.myslenice.pl/czlowiek-ktorzy-stworzyl-krzemowa-doline-i-zniszczyl-sam-siebie

37. Czym jest chmura obliczeniowa? [What is cloud computing?] Dziennik Polski nr 222,
23.09.2022, str. 6 PDF przedrukowany także Polska Metropolia Warszawska nr 76 str. 3
oraz w wydaniach internetowych: Aktualności AGH https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/detail/czymjest-chmura-obliczeniowa-felieton

38. Jak nauczyliśmy maszyny liczyć i myśleć za nas? Część 32: Android – wielki system dla
małych smartfonów [How did we teach machines to count and think for us? Part 32:
Android - a great system for small smartphones] Rzecz o Historii, Rzeczpospolita,
23.09.2022, str. J8 PDF https://www.rp.pl/historia/art37105801-jak-nauczylismy-maszyny-liczyc-i-myslec-zanas-czesc-32-android-wielki-system-dla-malych-smartfonow,
https://www.academia.edu/90767929/Jak_nauczyli%C5%9Bmy_maszyny_liczy%C4%87_i_my%C5%9Ble%C4%87_z
a_nas_Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_32_Android_wielki_system_dla_ma%C5%82ych_smartfon%C3%B3w

39. Początek amerykańskiej Krzemowej Doliny [The beginning of the American Silicon
Valley] Gazeta Myślenicka nr 35, 21.09.2022, str. 6, PDF https://gazeta.myslenice.pl/poczatekamerykanskiej-krzemowej-doliny

40. Czemu wiedzę o elektryczności tak w niewielkim stopniu budowali Polacy? [Why was
the knowledge of electricity so little built by Poles?] Śląskie Wiadomości Elektryczne, rok
XXIV, nr 5’2022 str. 54-55 http://www.swe.sep.katowice.pl/pl/numer/47
41. Nauka akademicka i postakademicka [Academic and post-academic science] Dziennik
Polski nr 216, 16.09.2022 , str. 16 https://plus.dziennikpolski24.pl/czy-uda-sie-kiedys-odbudowac-naukeakademicka-wierze-ze-tak/ar/c1-16884161 PDF przedrukowane także w wydaniach internetowych
pod tytułem „Moim zdaniem. Nauka akademicka i postakademicka” [In my opinion.
Academic and post-academic science] w: Gazeta Krakowska
https://plus.gazetakrakowska.pl/moim-zdaniem-nauka-akademicka-i-postakademicka/ar/c15-16881013,
publikowane także pod tytułem “Czy uda się kiedyś odbudować naukę akademicką?
Wierzę, że tak!” [Will it be possible to rebuild academic science one day? I believe so!]
Echo Dnia https://plus.echodnia.eu/czy-uda-sie-kiedys-odbudowac-nauke-akademicka-wierze-ze-tak/ar/c116884161, Kurier Poranny https://plus.poranny.pl/czy-uda-sie-kiedys-odbudowac-nauke-akademicka-wierze-zetak/ar/c1-16884161, Polska Times https://plus.polskatimes.pl/czy-uda-sie-kiedys-odbudowac-nauke-akademickawierze-ze-tak/ar/c1-16884161, Głos Wielkopolski https://plus.gloswielkopolski.pl/czy-uda-sie-kiedysodbudowac-nauke-akademicka-wierze-ze-tak/ar/c1-16884161, Dziennik Bałtycki
https://plus.dziennikbaltycki.pl/czy-uda-sie-kiedys-odbudowac-nauke-akademicka-wierze-ze-tak/ar/c1-16884161,
Dziennik Zachodni https://plus.dziennikzachodni.pl/czy-uda-sie-kiedys-odbudowac-nauke-akademicka-wierzeze-tak/ar/c1-16884161, Gazeta Pomorska https://plus.pomorska.pl/czy-uda-sie-kiedys-odbudowac-naukeakademicka-wierze-ze-tak/ar/c1-16884161, Gazeta Współczesna https://plus.wspolczesna.pl/czy-uda-siekiedys-odbudowac-nauke-akademicka-wierze-ze-tak/ar/c1-16884161, Gazeta Wrocławska
https://plus.gazetawroclawska.pl/czy-uda-sie-kiedys-odbudowac-nauke-akademicka-wierze-ze-tak/ar/c1-16884161,
Dziennik Łódzki https://plus.dzienniklodzki.pl/czy-uda-sie-kiedys-odbudowac-nauke-akademicka-wierze-zetak/ar/c1-16884161, Aktualności AGH https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/detail/moim-zdaniem-naukaakademicka-i-postakademicka-felieton

42. Krzemowa dolina [Silicon valley] Gazeta Myślenicka nr 34, 14.09.2022, str. 6, PDF
https://gazeta.myslenice.pl/krzemowa-dolina

43. Powtarzalność wyników badań naukowych [Repeatability of research results] Gazeta Krakowska
nr 210, 09.09.2022, str. 28, PDF https://plus.gazetakrakowska.pl/komentarz-prof-ryszarda-tadeusiewicza-oStr. 10 Stan aktualny na dzień 2023-01-02
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przedrukowany również w Dzienniku Polskim
nr 210, 09.09.2022, str. 18, PDF a także w wydaniach internetowych niekiedy pod tytułem
„Komentarz prof. Ryszarda Tadeusiewicza o powtarzalności wyników badań naukowych”
[Comment by prof. Ryszard Tadeusiewicz on the repeatability of scientific research results]:
Polska Times https://plus.polskatimes.pl/komentarz-prof-ryszarda-tadeusiewicza-o-powtarzalnosci-wynikow-badannaukowych/ar/c1-16853325?czy_podglad=t&hash_podglad=30aec366b82e31bc0c618112bdde3b95 , Echo Dnia
powtarzalnosci-wynikow-badan-naukowych/ar/c1-16853325

https://plus.echodnia.eu/komentarz-prof-ryszarda-tadeusiewicza-o-powtarzalnosci-wynikow-badan-naukowych/ar/c116853325 , Dziennik Zachodni https://plus.dziennikzachodni.pl/komentarz-prof-ryszarda-tadeusiewicza-opowtarzalnosci-wynikow-badan-naukowych/ar/c1-16853325 , Głos Szczeciński https://plus.gs24.pl/komentarzprof-ryszarda-tadeusiewicza-o-powtarzalnosci-wynikow-badan-naukowych/ar/c1-16853325 , Gazeta Wrocławska
https://plus.gazetawroclawska.pl/komentarz-prof-ryszarda-tadeusiewicza-o-powtarzalnosci-wynikow-badannaukowych/ar/c1-16853325 , Dziennik Łódzki https://plus.dzienniklodzki.pl/komentarz-prof-ryszardatadeusiewicza-o-powtarzalnosci-wynikow-badan-naukowych/ar/c1-16853325 , Głos Koszaliński
https://plus.gk24.pl/komentarz-prof-ryszarda-tadeusiewicza-o-powtarzalnosci-wynikow-badan-naukowych/ar/c116853325 , Nowiny https://plus.nowiny24.pl/komentarz-prof-ryszarda-tadeusiewicza-o-powtarzalnosci-wynikowbadan-naukowych/ar/c1-16853325 , Głos Pomorza https://plus.gp24.pl/komentarz-prof-ryszarda-tadeusiewicza-opowtarzalnosci-wynikow-badan-naukowych/ar/c1-16853325 , Echo Dnia Podkarpackie
https://plus.echodnia.eu/podkarpackie/komentarz-prof-ryszarda-tadeusiewicza-o-powtarzalnosci-wynikow-badannaukowych/ar/c1-16853325 , Dziennik Bałtycki https://plus.dziennikbaltycki.pl/komentarz-prof-ryszardatadeusiewicza-o-powtarzalnosci-wynikow-badan-naukowych/ar/c1-16853325 , Nowości – Dziennik Toruński
https://plus.nowosci.com.pl/komentarz-prof-ryszarda-tadeusiewicza-o-powtarzalnosci-wynikow-badannaukowych/ar/c1-16853325 , Gazeta Lubuska https://plus.gazetalubuska.pl/komentarz-prof-ryszarda-tadeusiewiczao-powtarzalnosci-wynikow-badan-naukowych/ar/c1-16853325 , Kurier Poranny https://plus.poranny.pl/komentarzprof-ryszarda-tadeusiewicza-o-powtarzalnosci-wynikow-badan-naukowych/ar/c1-16853325 , Głos Wielkopolski
https://plus.gloswielkopolski.pl/komentarz-prof-ryszarda-tadeusiewicza-o-powtarzalnosci-wynikow-badannaukowych/ar/c1-16853325 , Express Bydgoski https://plus.expressbydgoski.pl/komentarz-prof-ryszardatadeusiewicza-o-powtarzalnosci-wynikow-badan-naukowych/ar/c1-16853325 , Gazeta Współczesna
https://plus.wspolczesna.pl/komentarz-prof-ryszarda-tadeusiewicza-o-powtarzalnosci-wynikow-badannaukowych/ar/c1-16853325 , Kurier Lubelski https://plus.kurierlubelski.pl/komentarz-prof-ryszarda-tadeusiewiczao-powtarzalnosci-wynikow-badan-naukowych/ar/c1-16853325 , Tygodnik Ostrołęcki
https://plus.to.com.pl/komentarz-prof-ryszarda-tadeusiewicza-o-powtarzalnosci-wynikow-badan-naukowych/ar/c116853325 , Gazeta Pomorska https://plus.pomorska.pl/komentarz-prof-ryszarda-tadeusiewicza-o-powtarzalnosciwynikow-badan-naukowych/ar/c1-16853325 , Express Ilustrowany https://plus.expressilustrowany.pl/komentarzprof-ryszarda-tadeusiewicza-o-powtarzalnosci-wynikow-badan-naukowych/ar/c1-16853325 Aktualności AGH
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/detail/powtarzalnosc-wynikow-badan-naukowych-felieton
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Myślenicka nr 26, 12.07.2022, str. 6 PDF https://gazeta.myslenice.pl/stroje-kapielowe-jako-probleminzynierski

67. Kim był Michał Doliwo-Dobrowolski? [Who was Michał Doliwo-Dobrowolski?] Gazeta
Krakowska nr 157, 06.07.2022, str. 26 PDF, przedrukowany również w Dzienniku Polskim 157,
06.07.2022, str. 16 PDF oraz w wydaniach internetowych: Aktualności AGH
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/kim-byl-michal-doliwo-dobrowolski-felieton/

68. Jak nauczyliśmy maszyny liczyć i myśleć za nas? Część 27: Open Source. [How did we teach
machines to count and think for us? Part 27: Open Source] Rzecz o Historii, Rzeczpospolita,
08.07.2022, str. J8, PDF https://www.rp.pl/historia-swiata/art36663921-jak-nauczylismy-maszyny-liczyc-i-myslec-za-nasczesc-27-open-source,
https://www.academia.edu/90763561/Jak_nauczyli%C5%9Bmy_maszyny_liczy%C4%87_i_my%C5%9Ble%C4%87_za_nas_Cz%C4
%99%C5%9B%C4%87_27_Open_Source

69. Gdy się rozwija naukę to warto ją także popularyzować [When someone develops science, he
should also popularize it] Śląskie Wiadomości Elektryczne. Rok XXIV, nr 3’2022, str. 52 – 53
PDF http://www.swe.sep.katowice.pl/pl/numer/45

70. Co słychać w Kosmosie? [What can you hear in space?] Gazeta Myślenicka nr 25, 06.07.2022,
str. 6 PDF https://gazeta.myslenice.pl/co-slychac-w-kosmosie

71. Byle nie na bruku, czyli los felietonisty [Not on the cobblestones, that is, the fate of a columnist]
Gazeta Krakowska nr 151, 01.07.2022, str. 28 PDF https://plus.gazetakrakowska.pl/ryszard-tadeusiewicz-profesoragh-byle-nie-na-bruku-czyli-los-fe/ar/c15-16463909 , przedrukowane również w Dzienniku Polskim, nr 151,
01.07.2022, str. 14 PDF a także w wydaniach internetowych: Nowości – Dziennik Toruński
https://plus.gazetakrakowska.pl/ryszard-tadeusiewicz-profesor-agh-byle-nie-na-bruku-czyli-los-fe/ar/c15-16463909 ,

Aktualności AGH https://www.agh.edu.pl/en/news-pl/info/article/byle-nie-na-bruku-czyli-los-felietonisty-felieton/

72. Serwisy programu Copernicus [Copernicus services] Gazeta Myślenicka nr 23, 29.06.2022, str. 6
PDF https://gazeta.myslenice.pl/serwisy-programu-copernicus

73. A jednak nie ma to jak elektrody wbite w mózg [Yet there is nothing like electrodes in the brain]
Gazeta Krakowska nr 145, 24.06.2022, str. 29 PDF przedrukowane również w Dzienniku
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Polskim nr 145, 24.06.2022, str. 18 PDF, a także w wydaniach internetowych: Aktualności AGH
https://www.agh.edu.pl/info/article/a-jednak-nie-ma-to-jak-elektrody-wbite-z-mozg-felieton/

74. Jak nauczyliśmy maszyny liczyć i myśleć za nas? Część 26: Od UNIXa do Linuxa [How
did we teach machines to count and think for us? Part 26: From UNIX to Linux] Rzecz o
Historii, Rzeczpospolita, 24.06.2022, str. J8, PDF https://www.rp.pl/historia/art36562091-jak-nauczylismymaszyny-liczyc-i-myslec-za-nas-czesc-26-od-unix-a-do-linuxa,
https://www.academia.edu/90763041/Jak_nauczyli%C5%9Bmy_maszyny_liczy%C4%87_i_my%C5%9Ble%C4%87_z
a_nas_Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_26_Od_UNIXa_do_Linuxa

75. Z Kosmosu widać Ziemię lepiej niż z bliska [You can see the Earth better from space
than up close] Gazeta Myślenicka nr 22, 22.06.2022, str. 6 PDF https://gazeta.myslenice.pl/zkosmosu-widac-ziemie-lepiej-niz-z-bliska

76. Początki wiedzy o elektryczności [The beginnings of knowledge about electricity]
Przegląd Techniczny nr 6, 2022, str. 43 PDF
77. Czy uda się połączyć mózg z komputerem? [Will it be possible to connect the brain with
the computer?] Gazeta Krakowska nr 139, 17.06.2022, str. 28 , PDF
https://plus.gazetakrakowska.pl/moim-zdaniem-czy-uda-sie-polaczyc-mozg-z-komputerem/ar/c15-16439251

przedrukowany również w Dzienniku Polskim nr 139, 170.6.2022, str. 16, PDF oraz w
wydaniach internetowych: Dziennik Zachodni https://plus.dziennikzachodni.pl/moim-zdaniem-czy-udasie-polaczyc-mozg-z-komputerem/ar/c15-16439251, Gazeta Współczesna https://plus.wspolczesna.pl/moimzdaniem-czy-uda-sie-polaczyc-mozg-z-komputerem/ar/c15-16439251, Gazeta Wrocławska
https://plus.gazetawroclawska.pl/moim-zdaniem-czy-uda-sie-polaczyc-mozg-z-komputerem/ar/c15-16439251,
Gazeta Lubuska https://plus.gazetalubuska.pl/moim-zdaniem-czy-uda-sie-polaczyc-mozg-z-komputerem/ar/c1516439251, Nowości – Dziennik Toruński https://plus.nowosci.com.pl/moim-zdaniem-czy-uda-sie-polaczycmozg-z-komputerem/ar/c15-16439251, Kurier Poranny https://plus.poranny.pl/moim-zdaniem-czy-uda-siepolaczyc-mozg-z-komputerem/ar/c15-16439251 Aktualności AGH
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/czy-uda-sie-polaczyc-mozg-z-komputerem-felieton/

78. Czy śmierć musi zbierać u nas takie żniwo? [Must death take such a toll on us?] Gazeta
Myślenicka nr 22, 15.06.2022, str. 6 PDF https://gazeta.myslenice.pl/czy-smierc-musi-zbierac-u-nastakie-zniwo

79. Moja myślenicka edukacja [My education in Myslenice] Gazeta Myślenicka nr 21bis,
12.06.2022 str. 5 PDF https://gazeta.myslenice.pl/moja-myslenicka-edukacja
https://www.academia.edu/81361997/Moja_my%C5%9Blenicka_edukacja

80. Czy obecnie powinniśmy bać się Rosji? [Should we be afraid of Russia now?] Gazeta
Krakowska nr 134, 10.06.2022, str. 28 , PDF https://plus.gazetakrakowska.pl/moim-zdaniem-czyobecnie-powinnismy-sie-bac-sie-rosji/ar/c15-16426807 przedrukowany również w Dzienniku Polskim
nr 134, 10.06.2022, str. 26, PDF https://plus.dziennikpolski24.pl/moim-zdaniem-czy-obecnie-powinnismysie-bac-sie-rosji/ar/c15-16426807 oraz w wydaniach internetowych: Gazeta Wrocławska
https://plus.gazetawroclawska.pl/moim-zdaniem-czy-obecnie-powinnismy-sie-bac-sie-rosji/ar/c15-16426807,
Dziennik Zachodni https://plus.dziennikzachodni.pl/moim-zdaniem-czy-obecnie-powinnismy-sie-bac-sierosji/ar/c15-16426807 , Express Bydgoski https://plus.expressbydgoski.pl/moim-zdaniem-czy-obecniepowinnismy-sie-bac-sie-rosji/ar/c15-16426807, Głos Wielkopolski https://plus.gloswielkopolski.pl/moimzdaniem-czy-obecnie-powinnismy-sie-bac-sie-rosji/ar/c15-16426807, Gazeta Lubuska
https://plus.gazetalubuska.pl/moim-zdaniem-czy-obecnie-powinnismy-sie-bac-sie-rosji/ar/c15-16426807 , Gazeta
Pomorska https://plus.pomorska.pl/moim-zdaniem-czy-obecnie-powinnismy-sie-bac-sie-rosji/ar/c15-16426807 ,
Nowości – Dziennik Toruński https://plus.nowosci.com.pl/moim-zdaniem-czy-obecnie-powinnismy-sie-bacsie-rosji/ar/c15-16426807, Aktualności AGH https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/czy-obecniepowinnismy-bac-sie-rosji-felieton/
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81. Jak nauczyliśmy maszyny liczyć i myśleć za nas? Część 25: Ewolucja systemów
operacyjnych [How did we teach machines to count and think for us? Part 25: The
evolution of operating systems] Rzecz o Historii, Rzeczpospolita, 10.06.2022, str. J8,
PDF https://www.rp.pl/historia/art36484691-jak-nauczylismy-maszyny-liczyc-i-myslec-za-nas-czesc-25-ewolucjasystemow-operacyjnych,
https://www.academia.edu/90469009/Jak_nauczyli%C5%9Bmy_maszyny_liczy%C4%87_i_my%C5%9Ble%C4%87_z
a_nas_Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_25_Ewolucja_system%C3%B3w_operacyjnych

82. O giełdzie jeszcze raz [About the stock exchange again] Gazeta Myślenicka nr 21,
08.06.2022 str. 6 PDF https://gazeta.myslenice.pl/o-gieldzie-jeszcze-raz
83. Początki wiedzy o elektryczności [The beginnings of knowledge about electricity]
Przegląd Techniczny nr 6/2022, str. 38
84. Składowisko kosmicznego złomu [Space scrap yard] Gazeta Krakowska nr 128,
03.06.2022 str. 28 PDF https://plus.gazetakrakowska.pl/skladowisko-kosmicznego-zlomu/ar/c15-16413383
przedrukowany również w Dzienniku Polskim nr 128, 03.06.2022 str. 14 PDF
https://plus.dziennikpolski24.pl/skladowisko-kosmicznego-zlomu/ar/c15-16413383 oraz w serwisach
internetowych: Dziennik Zachodni https://plus.dziennikzachodni.pl/skladowisko-kosmicznegozlomu/ar/c15-16413383, Gazeta Wrocławska https://plus.gazetawroclawska.pl/skladowisko-kosmicznegozlomu/ar/c15-16413383, Nowości – Dziennik Toruński https://plus.dziennikzachodni.pl/skladowiskokosmicznego-zlomu/ar/c15-16413383 , Express Bydgoski https://plus.expressbydgoski.pl/skladowiskokosmicznego-zlomu/ar/c15-16413383 , Gazeta Współczesna https://plus.wspolczesna.pl/skladowiskokosmicznego-zlomu/ar/c15-16413383 , Gazeta Lubuska https://plus.gazetalubuska.pl/skladowisko-kosmicznegozlomu/ar/c15-16413383 , Aktualności AGH https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/skladowiskokosmicznego-zlomu-felieton/

85. Co to jest i jak działa giełda? [What is it and how does the exchange work?] Gazeta
Myślenicka nr 20, 01.06.2022, str. 6 PDF https://gazeta.myslenice.pl/co-to-jest-i-jak-dziala-gielda,
86. Trochę wiadomości o piorunach [Some news about lightning] Gazeta Krakowska nr 122,
27.05.2022, str. 29 PDF https://plus.gazetakrakowska.pl/moim-zdaniem-troche-wiadomosci-opiorunach/ar/c15-16367925 przedrukowany również w Dzienniku Polskim nr 122, 27.05.2022,
str. 14, PDF https://plus.dziennikpolski24.pl/moim-zdaniem-troche-wiadomosci-o-piorunach/ar/c15-16367925
oraz w wydaniach internetowych: Gazeta Wrocławska https://plus.gazetawroclawska.pl/moimzdaniem-troche-wiadomosci-o-piorunach/ar/c15-16367925, Nowości – Dziennik Toruński
https://plus.nowosci.com.pl/moim-zdaniem-troche-wiadomosci-o-piorunach/ar/c15-16367925 Aktualności AGH
https://www.old.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/troche-wiadomosci-o-piorunach-felieton,
https://www.academia.edu/92795880/Troch%C4%99_wiadomo%C5%9Bci_o_piorunach

87. Jak nauczyliśmy maszyny liczyć i myśleć za nas? Część 24: Historia systemów
operacyjnych [How did we teach machines to count and think for us? Part 24: History of
Operating Systems] Rzecz o Historii, Rzeczpospolita, 27.05.2022, str. J8, PDF
https://www.rp.pl/historia/art36375741-jak-nauczylismy-maszyny-liczyc-i-myslec-za-nas-czesc-24-historia-systemowoperacyjnych,
https://www.academia.edu/90391533/Jak_nauczyli%C5%9Bmy_maszyny_liczy%C4%87_i_my%C5%9Ble%C4%87_za_nas_Cz%C4
%99%C5%9B%C4%87_24_Historia_system%C3%B3w_operacyjnych

88. Polskie litery kłopotliwe w komputerach [Polish letters that are troublesome in
computers] Gazeta Myślenicka nr 19, 25.05.2022, str. 6, PDF https://gazeta.myslenice.pl/polskielitery-klopotliwe-w-komputerach,
https://www.academia.edu/92794695/Polskie_litery_k%C5%82opotliwe_w_komputerach
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89. O ciekawej naturze ciepła i zimna [About the interesting nature of heat and cold] Gazeta
Krakowska nr 116, 20.05.2022 str. 28 PDF https://plus.gazetakrakowska.pl/moim-zdaniem-ociekawej-naturze-ciepla-i-zimna/ar/c15-16351269 , przedrukowane także w Dzienniku Polskim nr 116,
20.05.2022 str. 24 PDF https://plus.dziennikpolski24.pl/moim-zdaniem-o-ciekawej-naturze-ciepla-izimna/ar/c15-16351269 oraz w wydaniach internetowych: Nowiny https://plus.nowiny24.pl/moimzdaniem-o-ciekawej-naturze-ciepla-i-zimna/ar/c15-16351269 , Nowości – Dziennik Toruński
https://plus.nowosci.com.pl/moim-zdaniem-o-ciekawej-naturze-ciepla-i-zimna/ar/c15-16351269 , Kurier
Poranny https://plus.poranny.pl/moim-zdaniem-o-ciekawej-naturze-ciepla-i-zimna/ar/c15-16351269,
Gazeta Pomorska https://plus.pomorska.pl/moim-zdaniem-o-ciekawej-naturze-ciepla-i-zimna/ar/c1516351269, Aktualności AGH https://www.agh.edu.pl/en/news-pl/info/article/o-naturze-ciepla-i-zimnafelieton/, https://www.academia.edu/92539699/O_ciekawej_naturze_ciep%C5%82a_i_zimna

90. O tekstach w komputerach [About texts in computers] Gazeta Myślenicka nr 18,
18.05.2022 str. 6, PDF https://gazeta.myslenice.pl/o-tekstach-w-komputerach,
https://www.academia.edu/92540168/O_tekstach_w_komputerach

91. Zuchwały człowiek, który uratował miliony ludzi [A brash man who saved millions of
people] Gazeta Krakowska nr 110, 13.05.2022 str. 28 PDF https://plus.gazetakrakowska.pl/moimzdaniem-zuchwaly-czlowiek-ktory-uratowal-miliony-ludzi-felieton-ryszarda-tadeusiewicza/ar/c15-16337775 ,

przedrukowany także w Dzienniku Polskim nr 110, 13.05.2022 str. 16 PDF
https://plus.dziennikpolski24.pl/moim-zdaniem-zuchwaly-czlowiek-ktory-uratowal-miliony-ludzi-felieton-ryszardatadeusiewicza/ar/c15-16337775 oraz w wydaniach internetowych: Gazeta Lubuska
https://plus.gazetalubuska.pl/moim-zdaniem-zuchwaly-czlowiek-ktory-uratowal-miliony-ludzi-felieton-ryszardatadeusiewicza/ar/c15-16337775 , Gazeta Wrocławska https://plus.gazetawroclawska.pl/moim-zdaniem-zuchwalyczlowiek-ktory-uratowal-miliony-ludzi-felieton-ryszarda-tadeusiewicza/ar/c15-16337775

, Aktualności AGH

https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/detail/zuchwaly-czlowiek-ktory-uratowal-miliony-ludzi-felieton ,
https://www.academia.edu/92507965/Zuchwa%C5%82y_cz%C5%82owiek_kt%C3%B3ry_uratowa%C5%82_miliony
_ludzi

92. Jak nauczyliśmy maszyny liczyć i myśleć za nas? Część 23. Historia programowania
obiektowego [How did we teach machines to count and think for us? Part 23. The
history of object-oriented programming] Rzecz o Historii, Rzeczpospolita, 13.05.2022,
str. J8, PDF https://www.rp.pl/historia/art36278661-jak-nauczylismy-maszyny-liczyc-i-myslec-za-nas-czesc-23historia-programowania-obiektowego,
https://www.academia.edu/90390626/Jak_nauczyli%C5%9Bmy_maszyny_liczy%C4%87_i_my%C5%9Ble%C4%87_za_nas_Cz%C4
%99%C5%9B%C4%87_23_Historia_programowania_obiektowego

93. O roku ów, kto ciebie widział w naszym kraju ... [Oh the year, who saw you in our
country ...] Gazeta Myślenicka, nr 17, 11.05.2022, str. 6 https://gazeta.myslenice.pl/o-roku-ow-ktociebie-widzial-w-naszym-kraju,

https://www.academia.edu/92507341/O_roku_%C3%B3w_kto_ciebie_widzia%C5%82_w_naszym_kraju_

94. Opis Syberii powstał dzięki polskim zesłańcom [The description of Siberia was created
thanks to the Polish exiles] Gazeta Krakowska nr 104, 06.05.2022 str. 29 PDF
https://gazetakrakowska.pl/moim-zdaniem-opis-syberii-powstal-dzieki-polskim-zeslancom/ar/c15-16324937

przedrukowane w Dzinniku Polskim nr 104, 06.05.2022 str. 14 PDF
a
także w Internecie: Gazeta Pomorska https://plus.pomorska.pl/moim-zdaniem-opis-syberii-powstal-dziekipolskim-zeslancom/ar/c15-16324937, Gazeta Lubuska https://plus.gazetalubuska.pl/moim-zdaniem-opis-syberiipowstal-dzieki-polskim-zeslancom/ar/c15-16324937, Gazeta Wrocławska
https://plus.dziennikpolski24.pl/moim-zdaniem-opis-syberii-powstal-dzieki-polskim-zeslancom/ar/c15-16324937

https://plus.gazetawroclawska.pl/moim-zdaniem-opis-syberii-powstal-dzieki-polskim-zeslancom/ar/c15-16324937

oraz pod nieco rozszerzonym tytułem „Naukowy opis Syberii powstał dzięki polskim
zesłańcom” (The scientific description of Siberia was created thanks to the Polish exiles]
w Aktualności AGH, https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/detail/naukowy-opis-syberii-powstal-dzieki-polskimzeslancom-felieton
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https://www.academia.edu/92506745/Opis_Syberii_powsta%C5%82_dzi%C4%99ki_polskim_zes%C5%82a%C5%84c
om

95. Mocne trunki. Dozwolone od lat 18! [Strong drinks. Allowed from the age of 18!]
Gazeta Krakowska nr 99, 29.04.2022, str. 29 PDF https://plus.gazetakrakowska.pl/moim-zdaniemmocne-trunki-dozwolone-od-lat-18/ar/c15-16314485, przedrukowane również w Dzienniku Polskim nr
99, 29.04.2022, str. 33 PDF https://plus.dziennikpolski24.pl/moim-zdaniem-mocne-trunki-dozwolone-od-lat18/ar/c15-16314485, a także w wydaniach internetowych: Gazeta Wrocławska
https://plus.gazetawroclawska.pl/moim-zdaniem-mocne-trunki-dozwolone-od-lat-18/ar/c15-16314485, Aktualności
AGH https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/detail/dozwolone-od-lat-18-felieton,
https://www.academia.edu/92442205/Mocne_trunki_Dozwolone_od_lat_18_

96. Jak nauczyliśmy maszyny liczyć i myśleć za nas? Część 22: Program jako produkt [How
did we teach machines to count and think for us? Part 22: Program as a product], Rzecz
o Historii, Rzeczpospolita, 29.04.2022, str. J8, PDF https://www.rp.pl/historia-swiata/art36175771kopia-jak-nauczylismy-maszyny-liczyc-i-myslec-za-nas-czesc-22-program-jako-produkt,
https://www.academia.edu/90386324/Jak_nauczyli%C5%9Bmy_maszyny_liczy%C4%87_i_my%C5%9Ble%C4%87_z
a_nas_Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_22_Program_jako_produkt

97. Jak komputery dozują nam informacje? [How do computers dose us information?]
Gazeta Myślenicka nr 16, 27.04.2022 str. 6 PDF https://gazeta.myslenice.pl/jak-komputery-dozujanam-informacje, https://www.academia.edu/92437188/Jak_komputery_dozuj%C4%85_nam_informacje

98. Może czas wrócić do gazu łupkowego? [Maybe it's time to go back to shale gas?] Gazeta
Krakowska nr 93, 22.04.2022, str. 28 PDF https://plus.gazetakrakowska.pl/ryszard-tadeusiewicz-profesor-aghmoze-czas-wrocic-do-gazu-lupkowego/ar/c15-16301565 , przedrukowany także w Dzienniku Polskim nr 93,
22.04.2022, str. 29 PDF https://plus.dziennikpolski24.pl/ryszard-tadeusiewicz-profesor-agh-moze-czas-wrocic-do-gazulupkowego/ar/c15-16301565, a także w wydaniach internetowych: Gazeta Wrocławska
https://plus.gazetawroclawska.pl/ryszard-tadeusiewicz-profesor-agh-moze-czas-wrocic-do-gazu-lupkowego/ar/c15-16301565

Nowości – Dziennik Toruński https://plus.nowosci.com.pl/ryszard-tadeusiewicz-profesor-agh-moze-czas-wrocic-do-gazu-lupkowego/ar/c1516301565 , Głos Wielkopolski https://plus.gloswielkopolski.pl/ryszard-tadeusiewicz-profesor-agh-moze-czas-wrocic-do-gazu-lupkowego/ar/c1516301565, Dziennik Zachodni https://plus.dziennikzachodni.pl/ryszard-tadeusiewicz-profesor-agh-moze-czaswrocic-do-gazu-lupkowego/ar/c15-16301565 , Echo Dnia Radomskie
https://plus.echodnia.eu/radomskie/ryszard-tadeusiewicz-profesor-agh-moze-czas-wrocic-do-gazulupkowego/ar/c15-16301565 , Echo Dnia Podkarpackie https://plus.echodnia.eu/podkarpackie/ryszardtadeusiewicz-profesor-agh-moze-czas-wrocic-do-gazu-lupkowego/ar/c15-16301565 , Express Bydgoski,
https://plus.expressbydgoski.pl/ryszard-tadeusiewicz-profesor-agh-moze-czas-wrocic-do-gazulupkowego/ar/c15-16301565 , Aktualności AGH https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/moze-czas-wrocic-dogazu-lupkowego-felieton/,
https://www.academia.edu/92436169/Mo%C5%BCe_czas_wr%C3%B3ci%C4%87_do_gazu_%C5%82upkowego

99. Kukurydza dotarła do nas przez Afrykę [Corn came to us through Africa] Gazeta
Krakowska nr 88, 15.04.2022 str. 22, PDF https://plus.gazetakrakowska.pl/podroz-kukurydzy-przezafryke-felieton-prof-ryszarda-tadeusiewicza/ar/c15-16290971 przedrukowane również w Dzienniku
Polskim nr 88, 15.04.2022 str.20 PDF a także w wydaniach internetowych: Aktualności

AGH https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/kukurydza-dotarla-do-nas-przez-afryke-felieton/,
https://www.academia.edu/92435192/Kukurydza_dotar%C5%82a_do_nas_przez_Afryk%C4%99

100. Katastrofa „Titanica” zaczęła się w stoczni [The Titanic disaster began in the Shipyard]
Rzecz o Historii, Rzeczpospolita, 15.04.2022, str. J8, PDF https://www.rp.pl/historia/art36085741katastrofa-titanica-zaczela-sie-w-stoczni,
https://www.academia.edu/90364653/Katastrofa_Titanica_zacz%C4%99%C5%82a_si%C4%99_w_stoczni

101. Chleby Północnej Europy [Northern European Breads] Gazeta Myślenicka, nr 15,
13.04.2022, str. 6, PDF, https://gazeta.myslenice.pl/chleby-polnocnej-europy,
https://www.academia.edu/91423764/Chleby_P%C3%B3%C5%82nocnej_Europy
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102. Jak zamorskie pomidory podbiły Europę [How overseas tomatoes conquered Europ]
Gazeta Krakowska nr 82, 08.04.2022, str. 27, PDF https://plus.gazetakrakowska.pl/moimzdaniem-jak-zamorskie-pomidory-podbily-europe-felieton-ryszarda-tadeusiewicza/ar/c15-16249543
przedrukowany również w Dzienniku Polskim nr 82, 08.04.2022, str. 18 PDF oraz w Polska Times nr 82,
08.04.2022, str. ??, a także w wydaniach internetowych: Wiadomości Kraków https://inkrakow.pl/wiadomosci/moim-zdaniem-jak-zamorskie-pomidory-podbily-europe-felieton-ryszardatadeusiewicza/ , Aktualności AGH https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/jak-zamorskiepomidory-podbily-europe-felieton/, Express Bydgoski https://plus.expressbydgoski.pl/moim-zdaniem-jakzamorskie-pomidory-podbily-europe-felieton-ryszarda-tadeusiewicza/ar/c15-16249543 , Głos Szczeciński
https://plus.gs24.pl/moim-zdaniem-jak-zamorskie-pomidory-podbily-europe-felieton-ryszardatadeusiewicza/ar/c15-16249543 , Gazeta Pomorska https://plus.pomorska.pl/moim-zdaniem-jak-zamorskiepomidory-podbily-europe-felieton-ryszarda-tadeusiewicza/ar/c15-16249543 , Nowa Trybuna Opolska
https://plus.nto.pl/magazyn/,
https://www.academia.edu/92429964/Jak_zamorskie_pomidory_podbi%C5%82y_Europ%C4%99

103. Uhonorowanie odkrywcy EKG [Honoring the discoverer of EKG] Rzecz o Historii,
Rzeczpospolita, 08.04.2022, str. J8, PDF https://www.rp.pl/historia-swiata/art36033901-uhonorowanieodkrywcy-ekg, https://www.academia.edu/90362916/Uhonorowanie_odkrywcy_EKG

104. Jak żyć wśród niszczących rakiet? [How to live among destructive rockets?] Gazeta
Myślenicka, nr 14, 06.04.2022, str. 6, PDF https://gazeta.myslenice.pl/jak-zyc-wsrod-niszczacych-rakiet
105. Kuchenne skutki odkrycia Ameryki [The Kitchen Effects of the Discovery of America]
Gazeta Krakowska nr 76, 01.04.2022 str. 27 PDF, przedrukowany również w Dzienniku
Polskim nr 76, 01.04.2022 str. 14 PDF i w Dzienniku Zachodnim nr 76, 01.04.2022 str.
24 PDF , Dzienniku Bałtyckim nr 76, 01.04.2022 str. 30 PDF , Echu Dnia nr 76,
01.04.2022 str 27 PDF , Gazecie Wrocławskiej nr 76, 01.04.2022 str.26 PDF , Kurierze
Lubelskim nr 76, 01.04.2022 str. 30 PDF , Polskiej Metropolii Warszawskiej nr 26,
01.04.2022, str. 2 PDF , a także w wydanich interenetowych: Aktualności AGH
„Kuchenne skutki odkrycia Ameryki część I – ziemniaki” [The Kitchen Effects of the
Discovery of America Part I - Potatoes] https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/kuchenne-skutkiodkrycia-ameryki-czesc-i-ziemniaki-felieton/

106. Chleby egzotyczne – Ameryka, Australia i Oceania [Exotic breads - America, Australia
and Oceania] Gazeta Myślenicka nr 13, 30.03.2021 str. 6, PDF,
https://gazeta.myslenice.pl/chleby-egzotyczne-ameryka-australia-i-oceania ,
https://www.academia.edu/91385039/Chleby_egzotyczne_Ameryka_Australia_i_Oceania

107. Nie odkrył Ameryki, a i tak dostała jego imię [He didn't discover America, and she got
his name anyway] Gazeta Krakowska nr 70, 25.03.2022, str. 2 PDF, przedrukowany
również pod tytułem Dlaczego Ameryka tak się nazywa? [Why is America called that?] w
Dzienniku Polskim nr 70, 25.03.2022, str. 33 PDF oraz w Dzienniku Zachodnim, nr 70,
25.03.2022, str. 31 PDF, a także w wydaniach internetowych: Aktualności AGH
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/dlaczego-ameryka-tak-sie-nazywa-felieton/ ,
https://www.academia.edu/92121841/Dlaczego_Ameryka_tak_si%C4%99_nazywa

108. Jak nauczyliśmy maszyny liczyć i myśleć za nas? Część 21: Jak walczyć z błędami
programów? [How did we teach machines to count and think for us? Part 21: How To
Fight Program Errors?] Rzecz o Historii, Rzeczpospolita, 25.03.2022, str. J8, PDF
https://www.rp.pl/historia/art35936331-jak-nauczylismy-maszyny-liczyc-i-myslec-za-nas-czesc-21-jak-walczyc-zbledami-programow ,
https://www.academia.edu/90306282/Jak_nauczyli%C5%9Bmy_maszyny_liczy%C4%87_i_my%C5%9Ble%C4%87_z
a_nas_Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_21_Jak_walczy%C4%87_z_b%C5%82%C4%99dami_program%C3%B3w

109. W poniedziałek zaczęła się kalendarzowa wiosna! [Calendar spring started on
Monday!] Gazeta Myślenicka nr 12, 23.03.2022, str. 6, PDF, https://gazeta.myslenice.pl/wStr. 20 Stan aktualny na dzień 2023-01-02
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poniedzialek-zaczela-sie-kalendarzowa-wiosna,
https://www.academia.edu/91451701/W_poniedzia%C5%82ek_zacz%C4%99%C5%82a_si%C4%99_kalendarzowa_w
iosna_

110. Skąd wracają nasze bociany? [Where are our storks coming from?] Gazeta Krakowska
nr 64, 18.03.2022, str. 2, PDF przedrukowane również w Dzienniku Polskim nr 64,
18.03.2022, str. 35, PDF a także w Dzienniku Zachodnim nr 64, 18.03.2022, str. 30 PDF
oraz w wydaniach internetowych: Aktualności AGH
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/skad-wracaja-nasze-bociany-felieton/ ,
https://www.academia.edu/91440654/Sk%C4%85d_wracaj%C4%85_nasze_bociany

111. Chleby egzotyczne – Azja i Północna Afryka [Exotic breads - Asia and North Africa]
Gazeta Myślenicka nr 11, 16.03.3022, str. 6, PDF https://gazeta.myslenice.pl/chleby-egzotyczne-azjai-polnocna-afryka,
https://www.academia.edu/91383244/Chleby_egzotyczne_Azja_i_P%C3%B3%C5%82nocna_Afryka

112. Zbliża się święto liczby pi [The feast of pi is approaching] Gazeta Krakowska nr 58,
11.03.2022, str. 2 PDF przedrukowane również w Dzienniku Polskim nr 58, 11.03.2022,
str. 34 PDF i w Dzienniku Zachodnim nr 58, 11.03.2022, str.30 PDF a także w
wydaniach internetowych: Aktualności AGH https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/swieto-liczby-pifelieton/, https://www.academia.edu/91427703/Zbli%C5%BCa_si%C4%99_%C5%9Bwi%C4%99to_liczby_pi

113. Jak nauczyliśmy maszyny liczyć i myśleć za nas? Część 20: Doniosłe znaczenie błędów
w programach [How did we teach machines to count and think for us? Part 20: The
Importance of Program Errors] Rzecz o Historii, Rzeczpospolita, 11.03.2022, str. J8,
PDF https://www.rp.pl/historia/art35843971-jak-nauczylismy-maszyny-liczyc-i-myslec-za-nas-czesc-20-doniosleznaczenie-bledow-w-programach,
https://www.academia.edu/90304970/Jak_nauczyli%C5%9Bmy_maszyny_liczy%C4%87_i_my%C5%9Ble%C4%87_z
a_nas_Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_20_Donios%C5%82e_znaczenie_b%C5%82%C4%99d%C3%B3w_w_program
ach

114. Chleba naszego powszedniego ... [Our daily bread ...] Gazeta Myślenicka nr 10,
09.03.2022 str. 6, PDF, https://gazeta.myslenice.pl/chleba-naszego-powszedniego,
https://www.academia.edu/91382618/Chleba_naszego_powszedniego_

115. Wpływ rozwoju techniki na erę wielkich odkryć geograficznych [The influence of the
development of technology on the era of great geographical discoveries] Gazeta
Krakowska, nr 52, 04.03.2022, str. 2, PDF przedrukowane również w Dzienniku Polskim
nr 52, 04.03.2022, str. 34 PDF , w Gazecie Wrocławskiej nr 52, 04.03.2022, str. 30 PDF i
w Dzienniku Zachodnim nr 52, 04.03.2022, str. 34 PDF, a także w wydaniach
internetowych: Aktualności AGH https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/wplyw-rozwoju-technikina-ere-wielkich-odkryc-geograficznych-felieton/,
https://www.academia.edu/91381982/Wp%C5%82yw_rozwoju_techniki_na_er%C4%99_wielkich_odkry%C4%87_ge
ograficznych

116. Jak Internet wpływa na nasz umysł [How the Internet affects our mind] Gazeta
Myślenicka, nr 9, 02.03.2022, str. 6, PDF, https://gazeta.myslenice.pl/jak-internet-wplywa-na-naszumysl, https://www.academia.edu/91371854/Jak_Internet_wp%C5%82ywa_na_nasz_umys%C5%82

117. Ciekawe komentarze jednego z pionierów informatyki [Interesting comments from one
of the pioneers of computer science] Dziennik Polski nr 46, 25.02.2022, str. 33 PDF oraz
w Dzienniku Zachodnim pod tytułem Komentarze informatyka... [Computer scientist's
comments ...] nr 46, 25.02.2022, str. 34 PDF a także w wydaniach internetowych:
Aktualności AGH https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/ciekawe-komentarze-jednego-z-pionierow-
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informatyki-felieton,
https://www.academia.edu/91364949/Ciekawe_komentarze_jednego_z_pionier%C3%B3w_informatyk i

118. Jak nauczyliśmy maszyny liczyć i myśleć za nas? Część 19: Języki do manipulacji
symbolami LISP i LOGO [How did we teach machines to count and think for us? Part
19: Languages for manipulating symbols LISP and LOGO] Rzecz o Historii,
Rzeczpospolita, 25.02.2022, str. J8, PDF https://www.rp.pl/historia-swiata/art35755771-jak-nauczylismymaszyny-liczyc-i-myslec-za-nas-czesc-19-jezyki-do-manipulacji-symbolami-lisp-i-logo,
https://www.academia.edu/90303940/Jak_nauczyli%C5%9Bmy_maszyny_liczy%C4%87_i_my%C5%9Ble%C4%87_z
a_nas_Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_19_J%C4%99zyki_do_manipulacji_symbolami_LISP_i_LOGO

119. Instytucja która przyczynia się do rozwoju informatyki na świecie [An institution that
contributes to the development of computer science in the world] Gazeta Myślenicka nr 8,
23.02.2022, str. 6, PDF https://gazeta.myslenice.pl/instytucja-ktora-przyczynia-sie-do-rozwoju-informatyki-naswiecie,
https://www.academia.edu/91356654/Instytucja_kt%C3%B3ra_przyczynia_si%C4%99_do_rozwoju_informatyki_na_%C5%9Bwiecie

120. Jak uzyskać wodór, paliwo przyszłości? [How to get hydrogen, the fuel of the future?]
Gazeta Krakowska nr 40, 18.02.2022, str. 2 PDF https://plus.gazetakrakowska.pl/moim-zdaniem-jakuzyskac-wodor-paliwo-przyszlosci/ar/c15-16054225 , przedrukowane również w Dzienniku Polskim
nr 40, 18.02.2022, str. 34 PDF i w Dzienniku Zachodnim nr 40, 18.02.2022, str. 26, PDF
https://plus.dziennikzachodni.pl/moim-zdaniem-jak-uzyskac-wodor-paliwo-przyszlosci/ar/c15-16054225 a
także w wydaniach internetowych: Gazeta Pomorska https://plus.pomorska.pl/moim-zdaniemjak-uzyskac-wodor-paliwo-przyszlosci/ar/c15-16054225 , Kurier Poranny
https://plus.poranny.pl/moim-zdaniem-jak-uzyskac-wodor-paliwo-przyszlosci/ar/c15-16054225 , Gazeta
Wrocławska https://plus.gazetawroclawska.pl/moim-zdaniem-jak-uzyskac-wodor-paliwoprzyszlosci/ar/c15-16054225 , Express Bydgoski https://plus.expressbydgoski.pl/moim-zdaniem-jakuzyskac-wodor-paliwo-przyszlosci/ar/c15-16054225 , Głos Szczeciński https://plus.gs24.pl/moimzdaniem-jak-uzyskac-wodor-paliwo-przyszlosci/ar/c15-16054225 , Głos Wielkopolski
https://plus.gloswielkopolski.pl/moim-zdaniem-jak-uzyskac-wodor-paliwo-przyszlosci/ar/c15-16054225 ,
Aktualności AGH https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/jak-uzyskac-wodor-paliwoprzyszlosci-felieton/ ,
https://www.academia.edu/91355537/Jak_uzyska%C4%87_wod%C3%B3r_paliwo_przysz%C5%82o%C5%9Bci

121. Historia rozszyfrowywania genów [The history of gene decoding] Gazeta Myślenicka nr
7, 15.2.2022, str. 6, PDF https://gazeta.myslenice.pl/historia-rozszyfrowywania-genow,
https://www.academia.edu/87685090/Historia_rozszyfrowywania_gen%C3%B3w

122. Przed Walentynkami. O sercu naukowo. [Before Valentine's Day. Scientifically about
the heart] Gazeta Krakowska nr 34, 11.02.2022 str. 2, PDF https://plus.gazetakrakowska.pl/przedwalentynkami-o-sercu-naukowo/ar/c15-16041351 przedrukowany również w Dzienniku Polskim nr 34,
11.02.2022 str. 34 PDF i w Dzienniku Zachodnim nr 34, 11.02.2022 str. 30 PDF
https://plus.dziennikzachodni.pl/przed-walentynkami-o-sercu-naukowo/ar/c15-16041351 a także w wydaniach
internetowych: Echo Dnia – Świętokrzyskie https://plus.echodnia.eu/swietokrzyskie/przed-walentynkami-osercu-naukowo/ar/c15-16041351 , Echo Dnia – Podkarpackie https://plus.echodnia.eu/podkarpackie/przedwalentynkami-o-sercu-naukowo/ar/c15-16041351 , Echo Dnia – Radomskie
https://plus.echodnia.eu/radomskie/przed-walentynkami-o-sercu-naukowo/ar/c15-16041351 , Nowa Trybuna

Opolska https://plus.nto.pl/przed-walentynkami-o-sercu-naukowo/ar/c15-16041351 , Gazeta Lubuska
https://plus.gazetalubuska.pl/przed-walentynkami-o-sercu-naukowo/ar/c15-16041351 , Kurier Lubelski
https://plus.kurierlubelski.pl/przed-walentynkami-o-sercu-naukowo/ar/c15-16041351 , Gazeta Wrocławska
https://plus.gazetawroclawska.pl/przed-walentynkami-o-sercu-naukowo/ar/c15-16041351 , Aktualności AGH
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/przed-walentynkami-o-sercu-naukowo-felieton/,
https://www.academia.edu/90851146/Przed_Walentynkami_O_sercu_naukowo
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123. Jak nauczyliśmy maszyny liczyć i myśleć za nas? Część 18: Coraz bardziej przyjazne
języki programowania [How did we teach machines to count and think for us? Part 18:
More and more friendly programming languages] Rzecz o Historii, Rzeczpospolita,
11.02.2022, str. J8, PDF https://www.rp.pl/swiat/art35673691-jak-nauczylismy-maszyny-liczyc-i-myslec-zanas-czesc-18-coraz-bardziej-przyjazne-jezyki-programowania,
https://www.academia.edu/90282711/Jak_nauczyli%C5%9Bmy_maszyny_liczy%C4%87_i_my%C5%9Ble%C4%87_z
a_nas_Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_18_Coraz_bardziej_przyjazne_j%C4%99zyki_programowania11_RP

124. Historia odkrycia genów [The history of the discovery of genes] Gazeta Myślenicka nr
6, 09.02.2022, str. 6, PDF https://gazeta.myslenice.pl/historia-odkrycia-genow,
https://www.academia.edu/87683563/Historia_odkrycia_gen%C3%B3w

125. Niezwykły sukces niezwykłego człowieka [The extraordinary success of an
extraordinary man] Gazeta Krakowska, nr 28, 04.02.2022, str. 2 , PDF
https://plus.gazetakrakowska.pl/niezwykly-sukces-niezwyklego-czlowieka/ar/c15-16029959 przedrukowany
także w Dzienniku Polskim, nr 28, 04.02.2022, str. 34 PDF
https://plus.dziennikpolski24.pl/niezwykly-sukces-niezwyklego-czlowieka/ar/c15-16029959 oraz w Dzienniku
Zachodnim nr 28, 04.02.2022, str. 26, a także w wydaniach internetowych: Nowości –
Dziennik Toruński https://plus.nowosci.com.pl/niezwykly-sukces-niezwyklego-czlowieka/ar/c15-16029959,
Gazeta Współczesna https://plus.wspolczesna.pl/niezwykly-sukces-niezwyklego-czlowieka/ar/c15-16029959,
Aktualności AGH https://www.agh.edu.pl/info/article/niezwykly-sukces-niezwyklego-czlowieka-facebookfelieton/,
https://www.academia.edu/87680365/Niezwyk%C5%82y_sukces_niezwyk%C5%82ego_cz%C5%82owiek
a

126. Kulisy animacji komputerowej [Behind the scenes of computer animation] Gazeta
Myślenicka nr 5, 2.2.2022, str. 6, PDF https://gazeta.myslenice.pl/kulisy-animacji-komputerowej,
https://www.academia.edu/87679686/Kulisy_animacji_komputerowej,

127. Zabezpieczanie danych przez szyfrowanie [Securing data by encryption] Gazeta
Krakowska, nr 22, 28.01.2022, str. 2, PDF https://plus.gazetakrakowska.pl/zabezpieczanie-danych-przezszyfrowanie/ar/c15-16019341 przedrukowane także w Dzienniku Polskim nr 22, 28.01.2022,
str. 33 https://plus.dziennikpolski24.pl/zabezpieczanie-danych-przez-szyfrowanie/ar/c15-16019341 PDF oraz
Dzienniku Zachodnim nr 22, 28.01.2022, str. 33, PDF a takżew wydaniach
internetowych: Nowości – Dziennik Toruński https://plus.nowosci.com.pl/zabezpieczaniedanych-przez-szyfrowanie/ar/c15-16019341 , Aktualności AGH
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/zabezpieczanie-danych-przez-szyfrowanie-felieton-1/ ,
https://www.academia.edu/86755135/Zabezpieczanie_danych_przez_szyfrowanie

128. Jak nauczyliśmy maszyny liczyć i myśleć za nas? Część 17: Gwiazda wśród narzędzi
programowania – język C [How did we teach machines to count and think for us? Part
17: The Star Among The Programming Tools The C language] Rzecz o Historii,
Rzeczpospolita, 28.01.2022, str. J8, PDF https://www.rp.pl/historia/art19345041-jak-nauczylismymaszyny-liczyc-i-myslec-za-nas-czesc-17-gwiazda-wsrod-narzedzi-programowania-jezyk-c ,
https://www.academia.edu/86754467/Jak_nauczyli%C5%9Bmy_maszyny_liczy%C4%87_i_my%C5%9Ble%C4%87_z
a_nas_Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_17_Gwiazda_w%C5%9Br%C3%B3d_narz%C4%99dzi_programowania_j%C4
%99zyk_C ,
https://www.academia.edu/90265101/Jak_nauczyli%C5%9Bmy_maszyny_liczy%C4%87_i_my%C5%9Ble%C4%87_z
a_nas_Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_17_Gwiazda_w%C5%9Br%C3%B3d_narz%C4%99dzi_programowania_j%C4
%99zyk_C

129. Sukcesy i niepowodzenia komputerowych animacji [Successes and failures of computer
animation], Gazeta Myślenicka nr 4, 26.01.2022 PDF https://gazeta.myslenice.pl/sukcesy-iniepowodzenia-komputerowych-animacji,
https://www.academia.edu/86652185/Sukcesy_i_niepowodzenia_komputerowych_animacji
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130. Kim był Sendzimir, którego imię nosiła huta? [Who was Sendzimir, whose name the
steelworks had?] Gazeta Krakowska 2, PDF https://plus.gazetakrakowska.pl/moim-zdaniem-kim-bylsendzimir-ktorego-imie-nosila-huta/ar/c15-16008285 , przedrukowane również w Dzienniku Polskim
nr 16, 21.01.2022, str. 34 PDF https://plus.dziennikpolski24.pl/moim-zdaniem-kim-byl-sendzimir-ktoregoimie-nosila-huta/ar/c15-16008285 oraz w Dzienniku Zachodnim nr 16, 21.01.2022, str. 26, PDF a
także w wydaniach internetowych: Aktualności AGH https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/detail/kimbyl-sendzimir-ktorego-imie-nosila-huta-felieton,
https://www.academia.edu/86649396/Kim_by%C5%82_Sendzimir_kt%C3%B3rego_imi%C4%99_nosi%C5%82a_hut
a

131. Animacja komputerowa [Computer animation] Gazeta Myślenicka nr 3, 19.01.2022 str.
6, PDF https://gazeta.myslenice.pl/animacja-komputerowa,
https://www.academia.edu/86648632/Animacja_komputerowa

132. Jak nauczyliśmy maszyny liczyć i myśleć za nas? Część 16: Skrajności wśród języków
programowania [How did we teach machines to count and think for us? Part 16:
Extremes Among Programming Languages] Rzecz o Historii, Rzeczpospolita,
14.01.2022, str. J8, PDF https://www.rp.pl/historia/art19284201-jak-nauczylismy-maszyny-liczyc-i-myslec-zanas-czesc-16-skrajnosci-wsrod-jezykow-programowania,
https://www.academia.edu/86530421/Jak_nauczyli%C5%9Bmy_maszyny_liczy%C4%87_i_my%C5%9Ble%C4%87_z
a_nas_Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_16_Skrajno%C5%9Bci_w%C5%9Br%C3%B3d_j%C4%99zyk%C3%B3w_pro
gramowania

133. O filozofie, który uczył prowadzenia sporów [About a philosopher that taught dispute
management] Gazeta Krakowska nr 10, 14.01.2022, str. 2, PDF przedrukowany również
w Dzienniku Polskim nr 10, 14.01.2022, str. 34 PDF i w Dzienniku Zachodnim , nr 10,
14.01.2022, str. 26 PDF oraz w a także w w Polsce Metropolii Warszawskiej nr 4,
14.01.2022, str. 02 PDF jak również w wydaniach internetowych: Aktualności AGH
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/o-filozofie-ktory-uczyl-prowadzenia-sporow-felieton/ ,

https://www.academia.edu/86464438/O_filozofie_kt%C3%B3ry_uczy%C5%82_prowadzenia_sp
or%C3%B3w

134. Jak można „odchudzać” obrazy? [How can you "slim down" images?] Gazeta
Myślenicka nr 2, 12.01.2022 str. 6, PDF https://gazeta.myslenice.pl/jak-mozna-odchudzac-obrazy,
https://www.academia.edu/86464027/Jak_mo%C5%BCna_odchudza%C4%87_obrazy

135. Grafika komputerowa [Computer Graphics] Gazeta Myślenicka nr 1, 05.01.2022, str. 6,
PDF https://gazeta.myslenice.pl/grafika-komputerowa, https://www.academia.edu/86460980/Grafika_komputerowa
136. Niematematyczne metody przewidywania przyszłości [Non-mathematical methods of
predicting the future] Gazeta Krakowska, nr 4, 07.01.2022, str. 1, PDF
https://plus.gazetakrakowska.pl/niematematyczne-metody-przewidywania-przyszlosci/ar/c15-15986737 ,
przedrukowany również w: Dziennik Polski, nr 4, 07.01.2022, str. 34 PDF
https://plus.dziennikpolski24.pl/niematematyczne-metody-przewidywania-przyszlosci/ar/c15-15986737 , Dziennik
Zachodni nr 4, 07.01.2022, str. 25 PDF, a w Polsce Metropolii Warszawskiej nr 3,
10.01.2022, str. 02 pod tytułem „Inne metody przewidywania przyszłości” PDF a także w
wydaniach internetowych: Gazeta Wrocławska https://plus.gazetawroclawska.pl/niematematycznemetody-przewidywania-przyszlosci/ar/c15-15986737 , Aktualności AGH
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/detail/inne-niz-matematyczne-metody-przewidywania-przyszlosci-felieton ,
https://www.academia.edu/86461882/Niematematyczne_metody_przewidywania_przysz%C5%82o%C5%9Bci

137. Setna rocznica urodzin pioniera polskich komputerów [The hundredth anniversary of the birth
of the Polish computer pioneer] Rzecz o Historii, Rzeczpospolita, 07.01.2022, str. J8 PDF
https://www.rp.pl/historia/art19260201-setna-rocznica-urodzin-pioniera-polskich-komputerow,
https://www.academia.edu/86463305/Setna_rocznica_urodzin_pioniera_polskich_komputer%C3%B3w
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138. Naukowe przewidywanie przyszłości [Scientific prediction of the future] Gazeta
Krakowska nr 304, 31.12.2021, str. 2, PDF https://plus.gazetakrakowska.pl/moim-zdaniem-naukoweprzewidywanie-przyszlosci/ar/c15-15976683 przedrukowane również w Dzienniku Polskim nr 304,
31.12.2021, str. 19 PDF https://plus.dziennikpolski24.pl/moim-zdaniem-naukowe-przewidywanieprzyszlosci/ar/c15-15976683 i Dzienniku Zachodnim nr 304, 31.12.2021, str.38 PDF oraz w
wydaniach internetowych: Aktualności AGH https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/naukoweprzewidywanie-przyszlosci-felieton/ ,
https://www.academia.edu/86404535/Naukowe_przewidywanie_przysz%C5%82o%C5%9Bci

139. Jak nauczyliśmy maszyny liczyć i myśleć za nas? Część 15: Pierwsze ważne języki
programowania. [How did we teach machines to count and think for us? Part 15: The
First Important Programming Languages] Rzecz o Historii, Rzeczpospolita, 31.12.2021,
str. J8 PDF https://www.rp.pl/historia/art19243241-jak-nauczylismy-maszyny-liczyc-i-myslec-za-nas-czesc-15pierwsze-wazne-jezyki-programowania,
https://www.academia.edu/86405095/Jak_nauczyli%C5%9Bmy_maszyny_liczy%C4%87_i_my%C5%9Ble%C4%87_z
a_nas_Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_15_Pierwsze_wa%C5%BCne_j%C4%99zyki_programowania

140. O sposobach wytwarzania barwnych cyfrowych obrazów [On the methods of producing
color digital images] Gazeta Myślenicka nr 48, 22.12.2021, str. 6 PDF
https://gazeta.myslenice.pl/o-sposobach-wytwarzania-barwnych-cyfrowych-obrazow ,
https://www.academia.edu/86403082/O_sposobach_wytwarzania_barwnych_cyfrowych_obraz%C3%B3w

141. Gwiazda betlejemska - niezwykła koniunkcja planet [Star of bethlehem - unusual
conjunction of planets], Gazeta Krakowska, nr 298, 23.12.2021, str. 2, PDF
wydrukowane także pod tytułem „Gwiazda betlejemska” w Dziennik Polski, nr 298,
23.12.2021, str. 23 PDF, oraz pod tytułem „Gwiazda Betlejemska – czy istniała
naprawdę”, [The star of Bethlehem - did it really exist?] Polska Metropolia Warszawska,
nr. 102, 23.12.2021 str. 02, PDF i pod tytyułem „Na dobry początek – Gwiazda
Betlejemska” [For a good start - the Star of Bethlehem], Gazeta Wrocławska nr 298,
23.12.2021, str. 02, PDF , a także w wydaniach internetowych: Aktualności AGH
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/gwiazda-betlejemska-felieton/,
https://www.academia.edu/86402431/Gwiazda_Betlejemska

142. Jak handlowcy kierują nami przy zakupach [How traders guide us when shopping]
Gazeta Myślenicka, nr 47, 15.12.2021, str. 6. PDF https://gazeta.myslenice.pl/jak-handlowcy-kierujanami-przy-zakupach , https://www.academia.edu/86394331/Jak_handlowcy_kieruj%C4%85_nami_przy_zakupach

143. Jak nauczyliśmy maszyny liczyć i myśleć za nas? Część 14: początki programowania.
[How did we teach machines to count and think for us? Part 14: The Beginning of
Programming] Rzecz o Historii, Rzeczpospolita, 17.12.2021, str. J8, PDF
https://www.rp.pl/historia/art19203861-jak-nauczylismy-maszyny-liczyc-i-myslec-za-nas-czesc-14-poczatkiprogramowania ,
https://www.academia.edu/86397285/Jak_nauczyli%C5%9Bmy_maszyny_liczy%C4%87_i_my%C5%9Ble%C4%87_z
a_nas_Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_14_pocz%C4%85tki_programowania

144. Trochę ciekawostek o porannej kawie [Some interesting facts about morning coffee]
Gazeta Krakowska nr 293, 17.12.2021 str. 2 PDF https://plus.gazetakrakowska.pl/trocheciekawostek-o-porannej-kawie/ar/c15-15956827, Dziennik Polski nr 293, 17.12.2021 str. 33,
https://plus.dziennikpolski24.pl/troche-ciekawostek-o-porannej-kawie/ar/c15-15956827 , Dziennik Zachodni nr
293, 17.12.2021 str. 42 PDF https://plus.dziennikzachodni.pl/troche-ciekawostek-o-porannej-kawie/ar/c1515956827 , Gazeta Wrocławska nr 293, 17.12.2021 str. 2 PDF, oraz wydania internetowe:
Głos Koszaliński https://plus.gk24.pl/troche-ciekawostek-o-porannej-kawie/ar/c15-15956827 , Gazeta
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Lubuska https://plus.gazetalubuska.pl/troche-ciekawostek-o-porannej-kawie/ar/c15-15956827 , Głos
Wielkopolski https://plus.gloswielkopolski.pl/troche-ciekawostek-o-porannej-kawie/ar/c15-15956827,
Głos Koszaliński https://plus.gk24.pl/troche-ciekawostek-o-porannej-kawie/ar/c15-15956827, Aktualności AGH
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/troche-ciekawostek-o-porannej-kawie-felieton/ ,
https://www.academia.edu/86394654/Troch%C4%99_ciekawostek_o_porannej_kawie

145. Spadek wartości nabywczej pieniędzy [Purchasing value of money decreasing] Gazeta
Krakowska nr 287, 10.12.2021, str. 2 PDF https://plus.gazetakrakowska.pl/moim-zdaniem-spadekwartosci-nabywczej-pieniedzy/ar/c15-15945069 , przedrukowany również w Dzienniku Polskim nr
287, 10.12.2021 , str. 34 PDF https://plus.dziennikpolski24.pl/moim-zdaniem-spadek-wartosci-nabywczejpieniedzy/ar/c15-15945069 i w Dzienniku Zachodnim nr 287, 10.12.2021, str. 34 PDF
https://plus.dziennikzachodni.pl/moim-zdaniem-spadek-wartosci-nabywczej-pieniedzy/ar/c15-15945069 Polska
Metropolia Warszawska, nr 99, 13.12.2022 str. 2 PDF, a także w wydaniach
internetowych: Głos Szczeciński https://plus.gs24.pl/moim-zdaniem-spadek-wartosci-nabywczejpieniedzy/ar/c15-15945069, Aktualności AGH https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/spadek-wartoscinabywczej-pieniedzy-felieton-1/;
https://www.academia.edu/83977747/Spadek_warto%C5%9Bci_nabywczej_pieni%C4%99dzy

146. Rzućmy strumień światła na źródła światła [Let's throw a beam of light on the light
sources] Gazeta Myślenicka nr 46, 08.12.2021, PDF https://gazeta.myslenice.pl/rzucmy-strumienswiatla-na-zrodla-swiatla;
https://www.academia.edu/83913697/Rzu%C4%87my_strumie%C5%84_%C5%9Bwiat%C5%82a_na_%C5%BAr%C
3%B3d%C5%82a_%C5%9Bwiat%C5%82a

147. Transplantacje serca po ponad pół wieku [Heart transplants after more than half a
century] Gazeta Krakowska nr 281, 03.12.2021, str. 2 PDF https://plus.gazetakrakowska.pl/moimzdaniem-transplantacje-serca-po-ponad-pol-wieku/ar/c15-15932467 , przedrukowane pod tym samym
tytułem w Dzienniku Polskim nr 281, 03.12.2021, str. 33 PDF
https://plus.dziennikpolski24.pl/moim-zdaniem-transplantacje-serca-po-ponad-pol-wieku/ar/c15-15932467 , w
Dzienniku Zachodnim nr 281, 03.12.2021, str. 34 PDF oraz w wydaniach internetowych:
Nowości – Dziennik Toruński https://plus.nowosci.com.pl/moim-zdaniem-transplantacje-serca-po-ponad-polwieku/ar/c15-15932467 , Gazeta Wrocławska https://plus.gazetawroclawska.pl/moim-zdaniem-transplantacjeserca-po-ponad-pol-wieku/ar/c15-15932467 , Echo Dnia Świętokrzyskie
https://plus.echodnia.eu/swietokrzyskie/moim-zdaniem-transplantacje-serca-po-ponad-pol-wieku/ar/c15-15932467 ,
Echo Dnia Radomskie https://plus.echodnia.eu/radomskie/moim-zdaniem-transplantacje-serca-po-ponad-polwieku/ar/c15-15932467 , Echo Dnia Podkarpackie https://plus.echodnia.eu/podkarpackie/moim-zdaniemtransplantacje-serca-po-ponad-pol-wieku/ar/c15-15932467 , Aktualności AGH
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/transplantacje-serca-po-ponad-pol-wieku-felieton/ ;
https://www.academia.edu/83911332/Transplantacje_serca_po_ponad_p%C3%B3%C5%82_wieku

148. Jak nauczyliśmy maszyny liczyć i myśleć za nas? Część 13: myszka i ekran dotykowy
[How did we teach machines to count and think for us? Part 13: mouse and touchscreen]
Rzecz o Historii, Rzeczpospolita, 03.12.2021, str. J8 PDF https://www.rp.pl/historia/art19160931jak-nauczylismy-maszyny-liczyc-i-myslec-za-nas;
https://www.academia.edu/83910136/Jak_nauczyli%C5%9Bmy_maszyny_liczy%C4%87_i_my%C5%9Ble%C4%87_z
a_nas_Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_13_myszka_i_ekran_dotykowy

149. Dzień się robi coraz krótszy. Ale ubywa go nierównomiernie! [The day is getting
shorter and shorter. But it is decreasing unevenly!] Gazeta Myślenicka nr 45, 01.12.2021,
str. 6 https://gazeta.myslenice.pl/dzien-sie-robi-coraz-krotszy-ale-ubywa-go-nierownomiernie;
https://www.academia.edu/83909670/Dzie%C5%84_si%C4%99_robi_coraz_kr%C3%B3tszy_Ale_ubywa_go_nier%C
3%B3wnomiernie_

150. Katastrofa w krainie mysiej szczęśliwości [A catastrophe in the land of mouse
happiness] Gazeta Krakowska nr 275, 26.11.2021, str. 2 PDF https://plus.gazetakrakowska.pl/moimStr. 26 Stan aktualny na dzień 2023-01-02
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, przedrukowane również w Dzienniku
Polskim nr 275, 26.11.2021, str. 34 PDF i w Dzienniku Zachodnim nr 275, 26.11.2021,
str. 38 PDF, Polska Metropolia Warszawska nr 91, 15.11.2021, str. 3 PDF a także w
wydaniach internetowych: Aktualności AGH https://www.agh.edu.pl/en/news-pl/info/article/katastrofazdaniem-katastrofa-w-krainie-mysiej-szczesliwosci/ar/c15-15920987

w-krainie-mysiej-szczesliwosci-felieton/;
https://www.academia.edu/83450964/Katastrofa_w_krainie_mysiej_szcz%C4%99%C5%9Bliwo%C5%9Bci

151. Czy skalpelem neurochirurga da się poprawiać wady charakteru? [Can character
defects be corrected with a neurosurgeon’s scalpel?] Gazeta Myślenicka, nr 44,
24.11.2021, str. 6, PDF https://gazeta.myslenice.pl/czy-skalpelem-neurochirurga-da-sie-poprawiacwady-charakteru ;
https://www.academia.edu/83786797/Czy_skalpelem_neurochirurga_da_si%C4%99_poprawia%C4%87_w
ady_charakteru

152. Czy będziemy jeść sztuczne mięso? [Are we going to eat artificial meat?] Gazeta
Krakowska nr 268, 19.11.2021, str. 2, PDF https://plus.gazetakrakowska.pl/moim-zdaniem-czybedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-15909251, przedrukowane również w Dzienniku Polskim, nr
268, 19.11.2021, str. 34 PDF oraz w Dzienniku Zachodnim nr 268, 19.11.2021, str. 31
PDF https://plus.dziennikzachodni.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-15909251 ,
Aktualności AGH https://www.agh.edu.pl/en/news-pl/info/article/czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso-felieton/ a
także w wydaniach internetowych innych gazet w całej Polsce, których w tym przypadku
było aż 237. Nie ma możliwości zamieszczenia tak wielkiej liczby odnośników w tym
zestawieniu, dlatego zebrałem je osobno i udostępniłem pod linkiem:
https://www.cri.agh.edu.pl/uczelnia/tad/pdf/Jeden%20felieton%20umieszczony%20w%20ponad%20dwustu%20gazeta
ch.pdf ; https://www.academia.edu/83477211/Czy_b%C4%99dziemy_je%C5%9B%C4%87_sztuczne_mi%C4%99so

153. Jak nauczyliśmy maszyny liczyć i myśleć za nas? Część 12: Urządzenia peryferyjne
komputera – drukarki [How did we teach machines to count and think for us?Part 12:
Computer peripherals - printers] Rzecz o Historii, Rzeczpospolita, 19.11.2021, str. J8
PDF https://www.rp.pl/swiat/art19115981-jak-nauczylismy-maszyny-liczyc-i-myslec-za-nas-czesc-12-urzadzeniaperyferyjne-komputera-drukarki ;

154. Mowa i mózg [Speech and the brain] Gazeta Myślenicka, nr 43, 17.11.2021, str. 6,
PDF https://gazeta.myslenice.pl/mowa-i-mozg ; https://www.academia.edu/83451855/Mowa_i_m%C3%B3zg
155. Najstarsza Polska Akademia ma siedzibę w Krakowie [The oldest Polish Academy is
based in Krakow] Gazeta Krakowska nr 263, 12.11.2021, str. 2
https://plus.gazetakrakowska.pl/najstarsza-polska-akademia-ma-siedzibe-w-krakowie/ar/c15-15898701

,

przedrukowane również w Dzienniku Polskim nr 263, 12.11.2021, str. 34, PDF
https://plus.dziennikpolski24.pl/najstarsza-polska-akademia-ma-siedzibe-w-krakowie/ar/c15-15898701 oraz w
Dzienniku Zachodnim nr 263, 12.11.2021, str. 30 PDF, a także w wydaniach
internetowych: Aktualności AGH https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/najstarsza-polskaakademia-ma-siedzibe-w-krakowie-felieton/ ;
https://www.academia.edu/83446478/Najstarsza_Polska_Akademia_ma_siedzib%C4%99_w_Krakowie

156. Kilka ciekawostek na temat biologii pamięci [A few interesting facts about the biology
of memory], Gazeta Myślenicka, nr 42, 10.11.2021, str. 6, PDF https://gazeta.myslenice.pl/kilkaciekawostek-na-temat-biologii-pamieci ;
https://www.academia.edu/83445799/Kilka_ciekawostek_na_temat_biologii_pami%C4%99ci

157. O Akademiach Nauk jeszcze raz [Again about the Academies of Sciences] Gazeta
Krakowska nr 258, 05.11.2021 str. 2 PDF https://plus.gazetakrakowska.pl/moim-zdaniem-o-akademiachnauk-jeszcze-raz/ar/c15-15885747, przedrukowane w Dzienniku Polskim nr 258, 05.11.2021 str.
34, PDF https://plus.dziennikpolski24.pl/moim-zdaniem-o-akademiach-nauk-jeszcze-raz/ar/c15-15885747 oraz w
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Dzienniku Zachodnim nr 258, 05.11.2021 str. 38 PDF i w wydaniach internetowych:
Gazeta Wrocławska https://plus.gazetawroclawska.pl/moim-zdaniem-o-akademiach-nauk-jeszcze-raz/ar/c1515885747 , Aktualności AGH https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/o-akademiach-nauk-jeszcze-razfelieton/ ; https://www.academia.edu/83351172/O_Akademiach_Nauk_jeszcze_raz

158. Jak nauczyliśmy maszyny liczyć i myśleć za nas? Część 11: dyski optyczne i klawiatura
[How did we teach machines to count and think for us? Part 11: optical discs and
keyboard] Rzecz o Historii, Rzeczpospolita, 05.11.2021, str. J8 PDF
https://www.rp.pl/swiat/art19076861-jak-nauczylismy-maszyny-liczyc-i-myslec-za-nas-czesc-11-dyski-optyczne-iklawiatura;
https://www.academia.edu/83297919/Jak_nauczyli%C5%9Bmy_maszyny_liczy%C4%87_i_my%C5%9Ble%C4%87_z
a_nas_Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_11_dyski_optyczne_i_klawiatura

159. Jubileusz 70 lat Polskiej Akademii Nauk! [The 70th anniversary of the Polish Academy
of Sciences!] Gazeta Krakowska nr 253, 29.10.2021, str. 2, PDF
https://plus.gazetakrakowska.pl/moim-zdaniem-jubileusz-70-lat-polskiej-akademii-nauk/ar/c15-15875591

przedrukowane w Dzienniku Polskim nr 253, 29.10.2021, str. 33 PDF
a także w
Dzienniku Zachodnim Polskim nr 253, 29.10.2021, str. PDF i w wydaniach
internatowych: Aktualności AGH https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/jubileusz-70-lathttps://plus.dziennikpolski24.pl/moim-zdaniem-jubileusz-70-lat-polskiej-akademii-nauk/ar/c15-15875591

polskiej-akademii-nauk-felieton/; https://www.academia.edu/83288495/Jubileusz_70_lat_Polskiej_Akademii_Nauk_

160. Dzieje Telewizji Krakowskiej – część 2: Jak to zrobiono pod Wawelem [The history of
Krakow Television - part 2: How it was done near Wawel] Gazeta Myślenicka, nr 41,
27.10.2021, str. 6, PDF https://gazeta.myslenice.pl/dzieje-telewizji-krakowskiej-czesc-2-jak-to-zrobiono-podwawelem ;
https://www.academia.edu/83288009/Dzieje_Telewizji_Krakowskiej_cz%C4%99%C5%9B%C4%87_2_Jak_to_zrobio
no_pod_Wawelem

161. Dzieje Telewizji Krakowskiej – część 1: szerokie tło [The history of Krakow Television
- part 1: a broad background] Gazeta Myślenicka, nr 40, 20.10.2021, str. 6, PDF
https://gazeta.myslenice.pl/dzieje-telewizji-krakowskiej-czesc-1-szerokie-tlo;
https://www.academia.edu/83286179/Dzieje_Telewizji_Krakowskiej_cz%C4%99%C5%9B%C4%87_1_szerokie_t%C
5%82o

162. Jak nauczyliśmy maszyny liczyć i myśleć za nas? Część 10: Historia pamięci
masowych – pamięci Flash i pendrive [How did we teach machines to count and think for
us? Part 10: History of mass storage devices - Flash memories and pen drives] Rzecz o
Historii, Rzeczpospolita, 22.10.2021, str. J8 PDF https://www.rp.pl/historia/art19033881-jak-nauczylismymaszyny-liczyc-i-myslec-za-nas-czesc-10-pamiec-flash-i-pendrive ;
https://www.academia.edu/82926441/Jak_nauczyli%C5%9Bmy_maszyny_liczy%C4%87_i_my%C5%9Ble%C4%87_za_nas_Cz%C4
%99%C5%9B%C4%87_10_Historia_pami%C4%99ci_masowych_pami%C4%99ci_Flash_i_pendrive

163. Czy potrafimy zmienić klimat? [Can we change the climate?] Gazeta Krakowska nr
247, 22.10.2021, str. 2 PDF, https://plus.gazetakrakowska.pl/moim-zdaniem-czy-potrafimy-zmienicklimat/ar/c15-15865159 przedrukowane także w Dzienniku Polskim nr 247, 22.10.2021, str. 33
PDF https://plus.dziennikpolski24.pl/moim-zdaniem-czy-potrafimy-zmienic-klimat/ar/c15-15865159 i Dzienniku
Zachodnim nr 247, 22.10.2021, str. 35 PDF oraz w wydaniach internetowych: Gazeta
Pomorska https://plus.pomorska.pl/moim-zdaniem-czy-potrafimy-zmienic-klimat/ar/c15-15865159, Express
Bydgoski https://plus.expressbydgoski.pl/moim-zdaniem-czy-potrafimy-zmienic-klimat/ar/c15-15865159,
Aktualności AGH https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/czy-potrafimy-zmienic-klimat-felieton/;
https://www.academia.edu/82924847/Czy_potrafimy_zmieni%C4%87_klimat

164. Mamy setki zdjęć. Ale czy wiemy, jak one powstały? [We have hundreds of photos. But
do we know how they came into being?] Gazeta Krakowska nr 241, 15.10.2021, str. 2
PDF https://plus.gazetakrakowska.pl/mamy-setki-zdjec-ale-czy-wiemy-jak-one-powstaly/ar/c15-15853095
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przedrukowane w Dzienniku Polskim Krakowska nr 241, 15.10.2021, str. 33 PDF
https://plus.dziennikpolski24.pl/mamy-setki-zdjec-ale-czy-wiemy-jak-one-powstaly/ar/c15-15853095, w
Dzienniku Zachodnim 241, 15.10.2021, str. 38 PDF https://plus.dziennikzachodni.pl/mamy-setkizdjec-ale-czy-wiemy-jak-one-powstaly/ar/c15-15853095 oraz w wydaniach internetowych: Głos
Szczeciński https://plus.gs24.pl/mamy-setki-zdjec-ale-czy-wiemy-jak-one-powstaly/ar/c15-15853095 , Głos
Pomorza https://plus.gp24.pl/mamy-setki-zdjec-ale-czy-wiemy-jak-one-powstaly/ar/c15-15853095 , Gazeta
Wrocławska https://plus.gazetawroclawska.pl/mamy-setki-zdjec-ale-czy-wiemy-jak-one-powstaly/ar/c15-15853095
, Głos Koszaliński https://plus.gk24.pl/mamy-setki-zdjec-ale-czy-wiemy-jak-one-powstaly/ar/c15-15853095 ,
Nowości – Dziennik Toruński https://plus.nowosci.com.pl/mamy-setki-zdjec-ale-czy-wiemy-jak-onepowstaly/ar/c15-15853095, Gazeta Pomorska https://plus.pomorska.pl/mamy-setki-zdjec-ale-czy-wiemyjak-one-powstaly/ar/c15-15853095, Express Bydgoski https://plus.expressbydgoski.pl/mamy-setki-zdjecale-czy-wiemy-jak-one-powstaly/ar/c15-15853095, Dziennik Łódzki https://plus.dzienniklodzki.pl/mamy-setkizdjec-ale-czy-wiemy-jak-one-powstaly/ar/c15-15853095, Gazeta Współczesna
https://plus.wspolczesna.pl/mamy-setki-zdjec-ale-czy-wiemy-jak-one-powstaly/ar/c15-15853095, Aktualności
AGH https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/po-wakacjach-mamy-setki-zdjec-ale-czy-wiemy-jak-onepowstaly-felieton/;
https://www.academia.edu/82884750/Mamy_setki_zdj%C4%99%C4%87_Ale_czy_wiemy_jak_one_powsta%C5%82y

165. Jak w latach 70. komponowałem muzykę przy pomocy komputera [As in the 1970s, I
composed music using a computer] Gazeta Myślenicka nr 39, 13.10.2021 PDF
https://gazeta.myslenice.pl/jak-w-latach-70-komponowalem-muzyke-przy-pomocy-komputera;
https://www.academia.edu/82864066/Jak_w_latach_70_komponowa%C5%82em_muzyk%C4%99_przy_pomocy_kom
putera

166. Automatyczne rozumienie obrazów [Automatic understanding of images] Portal
Liderzy Innowacyjności, tekst opublikowany w dniu 9.10.2021
https://liderzyinnowacyjnosci.com/automatyczne-rozumienie-obrazow/ ;
https://www.academia.edu/82863789/Automatyczne_rozumienie_obraz%C3%B3w

167. Wyścig po program wspomagający lekarzy [Race for treatment support program]
Gazeta Krakowska nr 23, 08.10.2021, str. 2 PDF https://plus.gazetakrakowska.pl/moim-zdaniemwyscig-po-program-wspomagajacy-lekarzy/ar/c15-15841689 , przedrukowany także w Dzienniku
Polskim nr 23, 08.10.2021, str. 34 PDF https://dziennikpolski24.pl/moim-zdaniem-wyscig-po-programwspomagajacy-lekarzy/ar/c15-15841689 i w Dzienniku Zachodnim nr 23, 08.10.2021, str. 30 PDF,
a także w wydaniach internetowych Nowości – Dziennik Toruński
https://plus.nowosci.com.pl/moim-zdaniem-wyscig-po-program-wspomagajacy-lekarzy/ar/c15-15841689,
Aktualności AGH https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/wyscig-programistow-po-programwspomagajacy-leczenie-covid-19-felieton/;
https://www.academia.edu/82861681/Wy%C5%9Bcig_po_program_wspomagaj%C4%85cy_lekarzy

168. Komputery wspomagają kompozytorów [Computers assist composers] Gazeta
Myślenicka nr 38, 6.10.2021, str. 6, PDF https://gazeta.myslenice.pl/komputery-wspomagajakompozytorow ; https://www.academia.edu/82861180/Komputery_wspomagaj%C4%85_kompozytor%C3%B3w

169. Początek roku akademickiego [The beginning of the academic year] Gazeta Krakowska
nr 229, 01.10.2021, str. 2 PDF przedruk w Dzienniku Polskim nr 229, 01.10.2021, str. 33
PDF , Dzienniku Zachodnim nr 229, 01.10.2021, str., PDF Gazecie Wrocławskiej nr
229, 01.10.2021, str. 30 PDF a także w wydaniach internetowych: Aktualności AGH
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/poczatek-roku-akademickiego-felieton/ ;
https://www.academia.edu/82857260/Pocz%C4%85tek_roku_akademickiego

170. Jak nauczyliśmy maszyny liczyć i myśleć za nas? Część 9: Historia pamięci masowych
– dyski twarde i elastyczne [How did we teach machines to count and think for us? Part
9: History of mass storage - hard and floppy disks] Rzecz o Historii, 01.10.2021, str. J8
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PDF https://www.rp.pl/historia/art18966741-jak-nauczylismy-maszyny-liczyc-i-myslec-za-nas-czesc-9-dyski-twardei-elastyczne ;
https://www.academia.edu/82856755/Jak_nauczyli%C5%9Bmy_maszyny_liczy%C4%87_i_my%C5%9Ble%C4%87_z
a_nas_Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_9_Historia_pami%C4%99ci_masowych_dyski_twarde_i_elastyczne

171. Komputery i muzyka [Computers and music] Gazeta Myślenicka nr 37, 29.09.2021, str.
6, PDF https://gazeta.myslenice.pl/komputery-i-muzyka ;
https://www.academia.edu/82855594/Komputery_i_muzyka

172. Z kart historii: Pierwszy w Polsce system operujący na obrazach [From the pages of
history: The first system operating in pictures in Poland] Portal „Liderzy
Innowacyjności”, tekst opublikowany 27.09.2021 https://liderzyinnowacyjnosci.com/z-kart-historiipierwszy-w-polsce-system-operujacy-na-obrazach/ ,
https://www.academia.edu/79876534/Z_kart_historii_Pierwszy_w_Polsce_system_operuj%C4%85cy_na_obrazach

173. Jak zapewnić kontynuację rozwoju sztucznej inteligencji? [How to ensure the
continuation of the development of artificial intelligence?] Portal „Liderzy
Innowacyjności”, tekst opublikowany 24.09.2021 https://liderzyinnowacyjnosci.com/jak-zapewnickontynuacje-rozwoju-sztucznej-inteligencji/ ,
https://www.academia.edu/79875764/Jak_zapewni%C4%87_kontynuacj%C4%99_rozwoju_sztucznej_inteligencji

174. Jak w trzy lata z maturzysty zrobić inżyniera? [How to make a high school graduate an
engineer in three years?] Przegląd Techniczny. Gazeta Inżynierska. Nr 9, 2021, str. 6,
http://przeglad-techniczny.pl/artykuly?id=2976 ,
https://www.academia.edu/78604294/Jak_w_trzy_lata_z_maturzysty_zrobi%C4%87_in%C5%BCyniera

175. Sztuczna Inteligencja dla lekarzy [Artificial Intelligence for doctors] Gazeta Krakowska
nr 223, 24.09.2021 str.2 PDF https://plus.gazetakrakowska.pl/sztuczna-inteligencja-dla-lekarzy/ar/c1515818016 przedrukowane również w Dzienniku Polskim nr 223, 24.09.2021 str. 30, PDF
https://plus.dziennikpolski24.pl/sztuczna-inteligencja-dla-lekarzy/ar/c15-15818016 oraz w Dzienniku
Zachodnim nr 223, 24.09.2021 str. 30 PDF https://plus.dziennikzachodni.pl/sztuczna-inteligencja-dlalekarzy/ar/c15-15818016 , a także w wydaniach internetowych: Gazeta Wrocławska
https://plus.gazetawroclawska.pl/sztuczna-inteligencja-dla-lekarzy/ar/c15-15818016 , Głos Wielkopolski
https://plus.gloswielkopolski.pl/sztuczna-inteligencja-dla-lekarzy/ar/c15-15818016 , Nowości – Dziennik
Toruński https://plus.nowosci.com.pl/sztuczna-inteligencja-dla-lekarzy/ar/c15-15818016 , Dziennik
Bałtycki https://plus.dziennikbaltycki.pl/sztuczna-inteligencja-dla-lekarzy/ar/c15-15818016, Kurier Lubelski
https://plus.kurierlubelski.pl/sztuczna-inteligencja-dla-lekarzy/ar/c15-15818016 , Głos Szczeciński
https://plus.gs24.pl/sztuczna-inteligencja-dla-lekarzy/ar/c15-15818016 , Gazeta Współczesna
https://plus.wspolczesna.pl/sztuczna-inteligencja-dla-lekarzy/ar/c15-15818016 , Aktualności AGH
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/sztuczna-inteligencja-dla-lekarzy-felieton/ ;
https://www.academia.edu/82854802/Sztuczna_inteligencja_dla_lekarzy

176. Jak w trzy lata z maturzysty zrobić inżyniera? [How to make a high school graduate an
engineer in three years?] Portal „Liderzy Innowacyjności”, tekst opublikowany
21.09.2021 PDF. https://liderzyinnowacyjnosci.com/jak-w-trzy-lata-z-maturzysty-zrobic-inzyniera/
https://www.academia.edu/78604294/Jak_w_trzy_lata_z_maturzysty_zrobi%C4%87_in%C5%BCyniera

177. Jak wykorzystać zasady, które doprowadziły do sukcesu firmę Google? [How can you
take advantage of the principles that led to Google’s success?] Gazeta Myślenicka nr 36,
22.09.2021, str. 6, PDF https://gazeta.myslenice.pl/jak-wykorzystac-zasady-ktore-doprowadzily-do-sukcesufirme-google ,
https://www.academia.edu/78593614/Jak_wykorzysta%C4%87_zasady_kt%C3%B3re_doprowadzi%C5%82y_do_sukc
esu_firm%C4%99_Google
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178. Gdzie gromadzić energię z fotowoltaiki? [Where to collect energy from photovoltaics?]
Gazeta Krakowska nr 217, 17.09.2021, str. 2, PDF https://plus.gazetakrakowska.pl/gdzie-gromadzicenergie-z-fotowoltaiki/ar/c15-15807106 przedrukowane również w Dzienniku Polskim nr 217,
17.09.2021, str. 34 PDF https://plus.dziennikpolski24.pl/gdzie-gromadzic-energie-z-fotowoltaiki/ar/c1515807106 oraz w Dzienniku Zachodnim nr 217, 17.09.2021, str. 31 PDF a także w
wydaniach internetowych: CIRE – Centrum Informacji o Rynku Energii
https://www.cire.pl/artykuly/opinie/gdzie-gromadzic-energie-z-fotowoltaiki, Aktualności AGH
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/gdzie-gromadzic-energie-z-fotowoltaiki-felieton/
https://www.academia.edu/78352266/Gdzie_gromadzi%C4%87_energi%C4%99_z_fotowoltaiki

,

179. Jak nauczyliśmy maszyny liczyć i myśleć za nas? Część 8: Historia pamięci masowych – taśmy
magnetyczne i dyski [How did we teach machines to count and think for us? Part 8: History of
mass storage - magnetic tapes and disks] Rzecz o Historii, 17.09.2021, str. J8 PDF
https://www.rp.pl/historia/art18926371-historia-wynalazkow-jak-nauczylismy-maszyny-liczyc-i-myslec-za-nas-czesc8-tasmy-magnetyczne-i-dyski ,
https://www.academia.edu/78351672/Jak_nauczyli%C5%9Bmy_maszyny_liczy%C4%87_i_my%C5%9Ble%C4%87_z
a_nas_Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_8_Historia_pami%C4%99ci_masowych_ta%C5%9Bmy_magnetyczne_i_dyski

180. Trochę o logice w komputerach [A bit about logic in computers], Gazeta Myślenicka, nr
35, 15.09.2021, str. 6, PDF https://gazeta.myslenice.pl/troche-o-logice-w-komputerach ,
https://www.academia.edu/78108946/Troch%C4%99_o_logice_w_komputerach

181. Wizjoner, którego wyobraźnia wyprzedzała postęp nauki [A visionary whose
imagination was ahead of the progress of science] Gazeta Krakowska nr 211, 10.09.2021,
str. 2 PDF https://plus.gazetakrakowska.pl/moim-zdaniem-wizjoner-ktorego-wyobraznia-wyprzedzala-postepnauki/ar/c15-15795586 Wydrukowany również w Dzienniku Polskim nr 211, 10.09.2021, str.
33 PDF https://plus.dziennikpolski24.pl/moim-zdaniem-wizjoner-ktorego-wyobraznia-wyprzedzala-postepnauki/ar/c15-15795586 a także w Dzienniku Zachodnim nr 211, 10.09.2021, str. 31 PDF i w
wydaniach internetowych: Głos Szczeciński https://plus.gs24.pl/moim-zdaniem-wizjoner-ktoregowyobraznia-wyprzedzala-postep-nauki/ar/c15-15795586 , Nowości – Dziennik Toruński
https://plus.nowosci.com.pl/moim-zdaniem-wizjoner-ktorego-wyobraznia-wyprzedzala-postep-nauki/ar/c15-15795586 ,
Gazeta Lubuska https://plus.gazetalubuska.pl/moim-zdaniem-wizjoner-ktorego-wyobraznia-wyprzedzala-postepnauki/ar/c15-15795586 , Gazeta Pomorska https://plus.pomorska.pl/moim-zdaniem-wizjoner-ktoregowyobraznia-wyprzedzala-postep-nauki/ar/c15-15795586 , Głos Pomorza https://plus.gp24.pl/moim-zdaniemwizjoner-ktorego-wyobraznia-wyprzedzala-postep-nauki/ar/c15-15795586 , Kurier Lubelski
https://plus.kurierlubelski.pl/moim-zdaniem-wizjoner-ktorego-wyobraznia-wyprzedzala-postep-nauki/ar/c15-15795586
, Gazeta Wrocławska https://plus.gazetawroclawska.pl/moim-zdaniem-wizjoner-ktorego-wyobrazniawyprzedzala-postep-nauki/ar/c15-15795586

, Aktualności AGH

https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/wizjoner-ktorego-wyobraznia-wyprzedzala-postep-nauki-felieton/ ,
https://www.academia.edu/78107901/Wizjoner_kt%C3%B3rego_wyobra%C5%BAnia_wyprzedza%C5%82a_post%C
4%99p_nauki

182. Gry komputerowe [Computer games] Gazeta Myślenicka nr 34, 08.09.2021, str. 6 PDF
https://gazeta.myslenice.pl/gry-komputerowe , https://www.academia.edu/78063068/Gry_komputerowe

183. Czy udało się Wam w te wakacje popływać? [Did you manage to go swimming this
summer?] Gazeta Krakowska nr 205, 03.09.2021, str. 2, PDF https://plus.gazetakrakowska.pl/czyudalo-sie-wam-w-te-wakacje-poplywac/ar/c15-15785128 Wydrukowany również w Dzienniku Polskim
nr 205, 03.09.2021, str. 34 PDF https://plus.dziennikpolski24.pl/czy-udalo-sie-wam-w-te-wakacjepoplywac/ar/c15-15785128 oraz w Polska Times nr 205, 03.09.2021, str. 2, Gazeta Wrocławska
nr 205, 03.09.2021, str. 30, Dzienniku Zachodnim nr 205, 03.09.2021, str. 26 , PDF a
także w wydaniach internetowych: Gazeta Lubuska https://plus.gazetalubuska.pl/czy-udalo-sie-wamw-te-wakacje-poplywac/ar/c15-15785128 , Nowości – Dziennik Toruński https://plus.nowosci.com.pl/czyudalo-sie-wam-w-te-wakacje-poplywac/ar/c15-15785128 , Express Bydgoski
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Aktualności
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184. Jak nauczyliśmy maszyny liczyć i myśleć za nas? Część 7: Historia rozwoju pamięci
komputerowych [How did we teach machines to count and think for us? Part 7: History
of the development of computer memory] Rzecz o historii – Rzeczpospolita, 03.09.2021,
str. J8 PDF https://www.rp.pl/historia/art18879881-jak-nauczylismy-maszyny-liczyc-i-myslec-za-nas-czesc-7 ;
https://www.academia.edu/75841157/Jak_nauczyli%C5%9Bmy_maszyny_liczy%C4%87_i_my%C5%9Ble%C4%87_z
a_nas_Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_7_Historia_rozwoju_pami%C4%99ci_komputerowych

185. Uroki arytmetyki binarnej [The charms of binary arithmetic] Gazeta Myślenicka, nr 33,
01.09.2021, str. 6 PDF https://gazeta.myslenice.pl/uroki-arytmetyki-binarnej ;
https://www.academia.edu/75229415/Uroki_arytmetyki_binarnej

186. Przeleciał Atlantyk i pomógł zmienić losy wojny [He crossed the Atlantic and helped
change the tide of the war] Gazeta Krakowska nr 199, 27.08.2021, str. 2 PDF
https://plus.gazetakrakowska.pl/przelecial-atlantyk-i-pomogl-zmienic-losy-wojny/ar/c15-15773836

przedrukowany Dziennik Zachodni nr 199, 27.08.2021, str. 26 PDF a także w wydaniach
internetowych Dziennik Polski https://plus.dziennikpolski24.pl/przelecial-atlantyk-i-pomoglzmienic-losy-wojny/ar/c15-15773836 , Toruń Nasze Miasto https://torun.naszemiasto.pl/przelecialatlantyk-i-pomogl-zmienic-losy-wojny/ar/c15-8427355 , Nowości - Dziennik Toruński
https://plus.nowosci.com.pl/przelecial-atlantyk-i-pomogl-zmienic-losy-wojny/ar/c15-15773836 , Gazeta
Wrocławska https://plus.gazetawroclawska.pl/przelecial-atlantyk-i-pomogl-zmienic-losy-wojny/ar/c1515773836 , Express Bydgoski https://plus.expressbydgoski.pl/przelecial-atlantyk-i-pomogl-zmieniclosy-wojny/ar/c15-15773836 , Głos Wielkopolski https://plus.gloswielkopolski.pl/przelecial-atlantyk-ipomogl-zmienic-losy-wojny/ar/c15-15773836 , Gazeta Lubuska https://plus.gazetalubuska.pl/przelecialatlantyk-i-pomogl-zmienic-losy-wojny/ar/c15-15773836 , Dziennik Zachodni
https://plus.dziennikzachodni.pl/przelecial-atlantyk-i-pomogl-zmienic-losy-wojny/ar/c15-15773836 ,
Aktualności AGH https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/przelecial-atlantyk-i-pomoglzmienic-losy-wojny-felieton/ ;
https://www.academia.edu/75231521/Przelecia%C5%82_Atlantyk_i_pom%C3%B3g%C5%82_zmieni%C4%87_losy_
wojny

187. Dlaczego komputery korzystają z systemu dwójkowego? [Why do computers use a
binary system?] Gazeta Myślenicka, nr 32, 25.08.2021, str. 6 PDF
https://gazeta.myslenice.pl/dlaczego-komputery-korzystaja-z-systemu-dwojkowego ;
https://www.academia.edu/75219675/Dlaczego_komputery_korzystaj%C4%85_z_systemu_dw%C3%B3jk
owego

188. Polimery produkowane przez zestresowane bakterie [Polymers produced by stressed
bacteria] Gazeta Krakowska nr 193, 20.08.2021, str. 2, PDF
https://plus.gazetakrakowska.pl/polimery-produkowane-przez-zestresowane-bakterie/ar/c15-15763368

przedrukowany pod tym samym tytułem w Dzienniku Polskim nr 193, 20.08.2021, str. 31
PDF https://plus.dziennikpolski24.pl/polimery-produkowane-przez-zestresowane-bakterie/ar/c1515763368 , w Dzienniku Zachodnim nr 193, 20.08.2021, str.26 PDF , a także w
wydaniach internetowych: Express Ilustrowany https://plus.expressilustrowany.pl/polimeryprodukowane-przez-zestresowane-bakterie/ar/c15-15763368, Głos Szczeciński
https://plus.gs24.pl/polimery-produkowane-przez-zestresowane-bakterie/ar/c15-15763368, Gazeta
Wrocławska https://plus.gazetawroclawska.pl/polimery-produkowane-przez-zestresowanebakterie/ar/c15-15763368, Dziennik Łódzki https://plus.dzienniklodzki.pl/polimery-produkowaneprzez-zestresowane-bakterie/ar/c15-15763368, Aktualności AGH
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https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/polimery-produkowane-przez-zestresowane-bakteriefelieton/ ; https://www.academia.edu/75219097/Polimery_produkowane_przez_zestresowane_bakterie

189. Jak nauczyliśmy maszyny liczyć i myśleć za nas? Część 6: Ucieczka do przodu. [How
did we teach machines to count and think for us? Part 6: Escape Forward.] Rzecz o
historii – Rzeczpospolita, 20.08.2021, str. J8 PDF
https://www.academia.edu/75093183/Jak_nauczyli%C5%9Bmy_maszyny_liczy%C4%87_i_my%C5%9Ble%C4%87_z
a_nas_Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_6_Ucieczka_do_przodu ; https://www.rp.pl/Rzecz-o-

historii/308199952-Jak-nauczylismy-maszyny-myslec-za-nas-Ucieczka-do-przodu.html

190. Roboty chirurgiczne [Surgical robots] Wyroby medyczne nr 3/2021 str. 56-62 Redakcja
nie udostępniła egzemplarza, a w Internecie nie ma pełnego tekstu.

191. Czy brakuje półprzewodników? [Are semiconductors missing?] Gazeta Myślenicka, nr
31, 18.08.2021, str. 6 PDF https://gazeta.myslenice.pl/czy-brakuje-polprzewodnikow ;
https://www.academia.edu/75088611/Czy_brakuje_p%C3%B3%C5%82przewodnik%C3%B3w

192. 40 lat temu informatyka została przewrócona [40 years ago, computer science was
overturned] Gazeta Krakowska nr 187, 13.08.2021, str. 2 PDF https://plus.gazetakrakowska.pl/40lat-temu-informatyka-zostala-przewrocona/ar/c15-15752834 przedrukowany pod tym samym tytułem w
Dzienniku Polskim nr 187, 13.08.2021, str. 34 PDF https://plus.dziennikpolski24.pl/40-lat-temuinformatyka-zostala-przewrocona/ar/c15-15752834 oraz w Dzienniku Zachodnim nr 187, 13.08.2021, str.
28 PDF https://plus.dziennikzachodni.pl/40-lat-temu-informatyka-zostala-przewrocona/ar/c15-15752834 , a także
w wydaniach internetowych: Polska Times https://plus.polskatimes.pl/40-lat-temu-informatyka-zostalaprzewrocona/ar/c15-15752834 , Gazeta Lubuska https://plus.gazetalubuska.pl/40-lat-temu-informatyka-zostalaprzewrocona/ar/c15-15752834 , Głos Szczeciński https://plus.gs24.pl/40-lat-temu-informatyka-zostalaprzewrocona/ar/c15-15752834 , Echo Dnia Świętokrzyskie https://plus.echodnia.eu/swietokrzyskie/40-lat-temuinformatyka-zostala-przewrocona/ar/c15-15752834 , Głos Koszaliński https://plus.gk24.pl/40-lat-temuinformatyka-zostala-przewrocona/ar/c15-15752834 , Gazeta Pomorska https://plus.pomorska.pl/40-lat-temuinformatyka-zostala-przewrocona/ar/c15-15752834, Kurier Lubelski https://plus.kurierlubelski.pl/40-lat-temuinformatyka-zostala-przewrocona/ar/c15-15752834, Aktualności AGH
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/40-lat-temu-informatyka-zostala-przewrocona-felieton/ ;
https://www.academia.edu/75087976/40_lat_temu_informatyka_zosta%C5%82a_przewr%C3%B3cona

193. Chcesz mieć w lodówce 1000 piw? Zastosuj system binarny! [Do you want 1000 beers
in your fridge? Apply the binary system!] Gazeta Myślenicka, nr 30, 11.08.2021, str. 6,
PDF https://gazeta.myslenice.pl/chcesz-miec-w-lodowce-1000-piw-zastosuj-system-binarny,
https://www.academia.edu/75086832/Chcesz_mie%C4%87_w_lod%C3%B3wce_1000_piw_Zastosuj_system_binarny_

194. O bezpieczeństwie smartfonów raz jeszcze [On the security of smartphones once again]
Gazeta Krakowska nr 181, 06.08.2021, str. 2, https://plus.gazetakrakowska.pl/moim-zdaniem-oprzedrukowany pod tym samym tytułem w
Dzienniku Polskim nr 181, 06.08.2021, str. 33 PDF https://plus.dziennikpolski24.pl/moim-zdaniem-obezpieczenstwie-smartfonow-raz-jeszcze/ar/c15-15743132 oraz w Dzienniku Zachodnim nr 181,
06.08.2021, str. 24 PDF a także w wydaniach internetowych: Nowości – Dziennik Toruński
https://plus.nowosci.com.pl/moim-zdaniem-o-bezpieczenstwie-smartfonow-raz-jeszcze/ar/c15-15743132 , Gazeta
Wrocławska https://plus.gazetawroclawska.pl/moim-zdaniem-o-bezpieczenstwie-smartfonow-raz-jeszcze/ar/c1515743132 , Aktualności AGH https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/o-bezpieczenstwie-smartfonow-razjeszcze-felieton/ ; https://www.academia.edu/74709182/O_bezpiecze%C5%84stwie_smartfon%C3%B3w_raz_jeszcze
bezpieczenstwie-smartfonow-raz-jeszcze/ar/c15-15743132

195. Jak nauczyliśmy maszyny liczyć i myśleć za nas? Część 5: Komputer trafia pod
strzechy [How did we teach machines to count and think for us? Part 5: The computer
goes under the thatch] Rzecz o historii – Rzeczpospolita, 06.08.2021, str. J8 PDF
https://www.academia.edu/74706925/Jak_nauczyli%C5%9Bmy_maszyny_liczy%C4%87_i_my%C5%9Ble%C4%87_z
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a_nas_Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_5_Komputer_trafia_pod_strzechy ; https://www.rp.pl/Rzecz-ohistorii/308059931-Jak-nauczylismy-maszyny--liczyc-imyslec-za-nas.html

196. Czyste góry [Clear mountains] Gazeta Myślenicka, nr 29, 03.08.2021, str. 6, PDF
https://www.academia.edu/74705980/Czyste_g%C3%B3ry ; https://gazeta.myslenice.pl/czyste-gory
197. Na ile bezpieczny jest Twój smartfon? [How safe is your smartphone] Gazeta
Krakowska nr 175, 30.07.2021 str. 2, PDF https://plus.gazetakrakowska.pl/moim-zdaniem-na-ile, przedrukowany pod tym samym tytułem w Dzienniku
Polskim nr 175, 30.07.2021 str. 33, PDF https://plus.dziennikpolski24.pl/moim-zdaniem-na-ile-bezpiecznyjest-twoj-smartfon/ar/c15-15733333 oraz w Dzienniku Zachodnim nr 175, 30.07.2021 str. 28 PDF ,
https://plus.dziennikzachodni.pl/moim-zdaniem-na-ile-bezpieczny-jest-twoj-smartfon/ar/c15-15733333 a także w
wydaniach internetowych: Nowości – Dziennik Toruński https://plus.nowosci.com.pl/moim-zdaniem-naile-bezpieczny-jest-twoj-smartfon/ar/c15-15733333 , Gazeta Pomorska https://plus.pomorska.pl/moim-zdaniem-naile-bezpieczny-jest-twoj-smartfon/ar/c15-15733333 , Gazeta Wrocławska https://plus.gazetawroclawska.pl/moimzdaniem-na-ile-bezpieczny-jest-twoj-smartfon/ar/c15-15733333 Gazeta Lubuska
https://plus.gazetalubuska.pl/moim-zdaniem-na-ile-bezpieczny-jest-twoj-smartfon/ar/c15-15733333 , Kurier
Poranny https://plus.poranny.pl/moim-zdaniem-na-ile-bezpieczny-jest-twoj-smartfon/ar/c15-15733333 ,
Aktualności AGH https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/na-ile-bezpieczny-jest-twoj-smartfon-felieton/ ;
bezpieczny-jest-twoj-smartfon/ar/c15-15733333

https://www.academia.edu/74704417/Na_ile_bezpieczny_jest_Tw%C3%B3j_smartfon

198. Stare filmy [Old movies], Gazeta Myślenicka, nr 28, 28.07.2021, str. 6, PDF
https://www.academia.edu/74702231/Stare_filmy ; https://gazeta.myslenice.pl/stare-filmy
199. Wędrówki po Krakowie – Barbakan [Wandering around Krakow - Barbican] Gazeta
Krakowska nr 169, 23.07.2021, PDF https://plus.gazetakrakowska.pl/wedrowki-po-krakowie-barbakan/ar/c1515722910 przedrukowany pod tym samym tytułem w Dzienniku Polskim nr 169,
23.07.2021, str. 34 PDF , w Dzienniku Zachodnim nr 169, 23.07.2021, str. 24 PDF , a
także w wydaniach internetowych: Nowości – Dziennik Toruński
https://plus.nowosci.com.pl/wedrowki-po-krakowie-barbakan/ar/c15-15722910, Echo Dnia
https://plus.echodnia.eu/wedrowki-po-krakowie-barbakan/ar/c15-15722910, Aktualności AGH
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/wedrowki-po-krakowie-barbakan-felieton/

;

https://www.academia.edu/74060832/W%C4%99dr%C3%B3wki_po_Krakowie_Barbakan

200. Jak nauczyliśmy maszyny liczyć i myśleć za nas? Część 4: Era gigantów zakończona
przez mikrusy [How did we teach machines to count and think for us? Part 4: The era of
giants ended by the midget] Rzecz o historii – Rzeczpospolita, 23.07.2021, str. J8 PDF
https://www.academia.edu/74023296/Jak_nauczyli%C5%9Bmy_maszyny_liczy%C4%87_i_my%C5%9Ble%C4%87_z
a_nas_Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_4_Era_gigant%C3%B3w_zako%C5%84czona_przez_mikrusy;
https://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/307229936-Jak-nauczylismy-maszyny-liczyc-i-myslec-za-nas-Era-gigantow-zakonczona-przezmikrusy.html

201. Roboty nakręcane i robot-krętacz [Wind-up robots and a crooked robot] Gazeta
Myślenicka 27, 21.07.2021, str. 6, PDF
https://www.academia.edu/74022609/Roboty_nakr%C4%99cane_i_robot_kr%C4%99tacz
nakrecane-i-robot-kretacz

; https://gazeta.myslenice.pl/roboty-

202. Osoba godna pamięci: profesor Franciszek Ziejka. [A person worth remembering:
professor Franciszek Ziejka] Gazeta Krakowska nr 163, 09.07.2021, str. 2 PDF
przedrukowany pod tym
samym tytułem w Dzienniku Polskim nr 163, 09.07.2021, str. 34 PDF , w Dzienniku Zachodnim nr 163,
09.07.2021, str. 26 PDF , także w wydaniach internetowych: Ekspres Bydgoski
https://plus.expressbydgoski.pl/osoba-godna-pamieci-profesor-franciszek-ziejka/ar/c15-15713292, Gazeta
Wrocławska https://plus.gazetawroclawska.pl/osoba-godna-pamieci-profesor-franciszek-ziejka/ar/c1515713292 , Aktualności AGH https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/osoba-godna-pamieci-profesorhttps://plus.gazetakrakowska.pl/osoba-godna-pamieci-profesor-franciszek-ziejka/ar/c15-15713292
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franciszek-ziejka-felieton/ ;
https://www.academia.edu/74019754/Osoba_godna_pami%C4%99ci_profesor_Franciszek_Ziejka

203. Prehistorii robotów ciąg dalszy [The robots’ prehistory continues] Gazeta Myślenicka
26, 14.07.2021, str. 6, PDF
https://www.academia.edu/74019108/Prehistorii_robot%C3%B3w_ci%C4%85g_dalszy
https://gazeta.myslenice.pl/prehistorii-robotow-ciag-dalszy

;

204. Jak nauczyliśmy maszyny liczyć i myśleć za nas? Część 3: Do czego początkowo
używano komputerów? [How did we teach machines to count and think for us? Part 3:
What Were Computers Initially Used For?] Rzecz o historii – Rzeczpospolita,
09.07.2021, str. J8 PDF https://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/307089952-Jak-nauczylismy-maszyny-liczycimyslec-za-nas.html,
https://www.academia.edu/73961588/Jak_nauczyli%C5%9Bmy_maszyny_liczy%C4%87_i_my%C5%9Ble%C4%87_z
a_nas_Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_3_Do_czego_pocz%C4%85tkowo_u%C5%BCywano_komputer%C3%B3w

205. Fantazje na temat narodowości Kolumba [Fantasies about the nationality of
Columbus], Gazeta Krakowska nr 157, 09.07.2021, str. 2 PDF
https://plus.gazetakrakowska.pl/fantazje-na-temat-narodowosci-kolumba/ar/c15-15702498 przedrukowany pod
tym samym tytułem w Dzienniku Polskim PDF nr 157, 09.07.2021, str. 34
https://dziennikpolski24.pl/fantazje-na-temat-narodowosci-kolumba/ga/c15-15702498/zd/50586288 oraz w
Dzienniku Zachodnim nr 157, 09.07.2021, str.26 PDF a także w wydaniach
internetowych Gazeta Lubuska https://plus.gazetalubuska.pl/fantazje-na-temat-narodowoscikolumba/ar/c15-15702498 , Gazeta Wrocławska https://plus.gazetawroclawska.pl/fantazje-na-tematnarodowosci-kolumba/ar/c15-15702498 , Ekspres Bydgoski https://plus.expressbydgoski.pl/fantazje-na-tematnarodowosci-kolumba/ar/c15-15702498 , Echo Dnia Radomskie https://plus.echodnia.eu/radomskie/fantazjena-temat-narodowosci-kolumba/ar/c15-15702498 Aktualności AGH
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/fantazje-na-temat-narodowosci-kolumba-felieton/

;

https://www.academia.edu/73959668/Fantazje_na_temat_narodowo%C5%9Bci_Kolumba

206. Mniej znane osiągnięcie Marii Skłodowskiej-Curie [A less known achievement of Maria
Skłodowska-Curie] Gazeta Myślenicka nr 25, 30.06.2021, str. 6, PDF
https://www.academia.edu/73957700/Mniej_znane_osi%C4%85gni%C4%99cie_Marii_Sk%C5%82odowskiej_Curie ;
https://gazeta.myslenice.pl/mniej-znane-osiagniecie-marii-sklodowskiej-curie

207. Odkrycie trzeba odpowiednio nagłośnić [The discovery needs to be properly publicized]
Gazeta Krakowska nr 151, 02.07.2021, str. 2 PDF https://plus.gazetakrakowska.pl/odkrycie-trzebaodpowiednio-naglosnic/ar/c15-15691657 przedrukowany także w Dzienniku Polskim nr 151,
02.07.2021, str. 34 https://plus.dziennikpolski24.pl/odkrycie-trzeba-odpowiednio-naglosnic/ar/c15-15691657
PDF https://gazetakrakowska.pl/tag/tadeusiewicz-dziennik-polski oraz w Dzienniku Zachodnim nr 151,
02.07.2021, str. 26 PDF https://plus.dziennikzachodni.pl/odkrycie-trzeba-odpowiednio-naglosnic/ar/c1515691657 , a także w wydaniach internetowych: Głos Wielkopolski
https://plus.gloswielkopolski.pl/tag/tadeusiewicz-dziennik-polski , Kurier Lubelski
https://plus.kurierlubelski.pl/odkrycie-trzeba-odpowiednio-naglosnic/ar/c15-15691657 , Express Ilustrowany
https://plus.expressilustrowany.pl/odkrycie-trzeba-odpowiednio-naglosnic/ar/c15-15691657 , Nowości - Dziennik
Toruński https://plus.nowosci.com.pl/odkrycie-trzeba-odpowiednio-naglosnic/ar/c15-15691657 , Gazeta
Lubuska https://plus.gazetalubuska.pl/odkrycie-trzeba-odpowiednio-naglosnic/ar/c15-15691657 , Polska Times
https://plus.polskatimes.pl/odkrycie-trzeba-odpowiednio-naglosnic/ar/c15-15691657 , Dziennik Łódzki
https://plus.dzienniklodzki.pl/odkrycie-trzeba-odpowiednio-naglosnic/ar/c15-15691657 , Express Bydgoski
https://plus.expressbydgoski.pl/odkrycie-trzeba-odpowiednio-naglosnic/ar/c15-15691657 , Gazeta Współczesna
https://plus.wspolczesna.pl/odkrycie-trzeba-odpowiednio-naglosnic/ar/c15-15691657 Aktualności AGH
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/odkrycie-trzeba-odpowiednio-naglosnic-felieton/ ;
https://www.academia.edu/73941718/Odkrycie_trzeba_odpowiednio_nag%C5%82 o%C5%9Bni%C4%87
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208. Legendarna prehistoria robotów [The legendary prehistory of robots] Gazeta
Myślenicka nr 24, 30.06.2021, str. 6, PDF https://gazeta.myslenice.pl/legendarna-prehistoria-robotow ;
https://www.academia.edu/73927591/Legendarna_prehistoria_robot%C3%B3w

209. Popularyzacja jest jak rozsiewanie życiodajnej wody [Popularization is like spreading
the life-giving water] Wszechświat, tom 122, zeszyt 4-6, 2021, str. 103 PDF
https://www.ptpk.org/archiwum/Wszechswiat4-6_2021_optimal.pdf

; Krótka notatka niewarta prezentacji w

Internecie

210. Jak nauczyliśmy maszyny liczyć i myśleć za nas? Część 2: Pierwszy program i
pierwszy elektryczny komputer [How did we teach machines to count and think for us?
Part 2: The first program and the first electric computer] Rzecz o historii –
Rzeczpospolita, 25.06.2021, str. J8 PDF https://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/306249928-Kto-bylpierwszym-programista-swiata-Kobieta.html

;

https://www.academia.edu/69811048/Jak_nauczyli%C5%9Bmy_maszyny_liczy%C4%87_i_my%C5%9Ble%C4%87_za_nas_Cz%C4
%99%C5%9B%C4%87_2_Pierwszy_program_i_pierwszy_elektryczny_komputer

211. Czy ryby wezmą na nas odwet za „Szczęki II”? [Will the fish take revenge on us for
„Jaws II”?] Gazeta Krakowska nr 145, 25.06.2021, str. 2, PDF https://plus.gazetakrakowska.pl/czyryby-wezma-na-nas-odwet-za-szczeki-ii/ar/c15-15679945 wydrukowany również pod tym samym tytułem w
Dzienniku Polskim nr 145, 25.06.2021, str. 33, PDF oraz pod tytułem skróconym „Czy
ryby wezmą na nas odwet” w Dzienniku Zachodnim nr 145, 25.06.2021, str. 24 PDF a
także w wydaniach internetowych: Głos Wielkopolski https://plus.gloswielkopolski.pl/czy-rybywezma-na-nas-odwet-za-szczeki-ii/ar/c15-15679945 , Nowości – Dziennik Toruński
https://plus.nowosci.com.pl/czy-ryby-wezma-na-nas-odwet-za-szczeki-ii/ar/c15-15679945, Aktualności AGH
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/czy-ryby-wezma-na-nas-odwet-za-szczeki-ii-felieton/ ,
https://www.academia.edu/69806447/Czy_ryby_wezm%C4%85_na_nas_odwet_za_Szcz%C4%99ki_II_

212. Kto wynalazł telefon komórkowy? [Who Invented the Cell Phone?] Gazeta Myślenicka
nr 23, 23.06.2021, str. 6 PDF https://gazeta.myslenice.pl/kto-wynalazl-telefon-komorkowy ;
https://www.academia.edu/69805150/Kto_wynalaz%C5%82_telefon_kom%C3%B3rkowy

213. Co to jest biocybernetyka? [What is biocybernetics?] Gazeta Krakowska nr 139,
18.06.2021 str. 2 PDF https://plus.gazetakrakowska.pl/co-to-jest-biocybernetyka/ar/c15-15668656 wydrukowany
również pod tym samym tytułem w Dzienniku Polskim nr 139, 18.06.2021 str. 33 PDF a także w Dzienniku
Zachodnim nr 139, 18.06.2021 str. 29 PDF https://plus.dziennikzachodni.pl/co-to-jest-biocybernetyka/ar/c15-15668656 i
w wydaniach internetowych: Gazeta Lubuska https://plus.gazetalubuska.pl/co-to-jest-biocybernetyka/ar/c15-15668656 ,
Nowości – Dziennik Toruński https://plus.nowosci.com.pl/co-to-jest-biocybernetyka/ar/c15-15668656 , Dziennik Łódzki
https://plus.dzienniklodzki.pl/co-to-jest-biocybernetyka/ar/c15-15668656 , Gazeta Wrocławska
https://plus.gazetawroclawska.pl/co-to-jest-biocybernetyka/ar/c15-15668656 , Głos Wielkopolski
https://plus.gloswielkopolski.pl/co-to-jest-biocybernetyka/ar/c15-15668656 , Kurier Lubelski https://plus.kurierlubelski.pl/co-tojest-biocybernetyka/ar/c15-15668656 Aktualności AGH https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/co-to-jestbiocybernetyka-felieton/ ; https://www.academia.edu/69803514/Co_to_jest_biocybernetyka

214. Czy smartfon może być traktowany jako arcydzieło? [Can a smartphone be a
masterpiece?] Gazeta Myślenicka, nr 22, 16.06.2021, str. 6 PDF https://gazeta.myslenice.pl/czysmartfon-moze-byc-traktowany-jako-arcydzielo;
https://www.academia.edu/69801628/Czy_smartfon_mo%C5%BCe_by%C4%87_traktowany_jako_arcydzie%C5%82o

215. Jak nauczyliśmy maszyny liczyć i myśleć za nas? [How did we teach machines to count
and think for us?] Rzecz o historii – Rzeczpospolita, 11.06.2021, str. J8 PDF
https://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/306109932-Jak-nauczylismy-maszyny-liczyc-imyslec-za-nas.html

;

https://www.academia.edu/69797323/Jak_nauczyli%C5%9Bmy_maszyny_liczy%C4%87_i_my%C5%9Ble%C4%87_za_nas
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216. Energetyka inna niż węglowa [Non-coal energy] Gazeta Krakowska nr 133,
11.06.2021, str. 2 PDF https://plus.gazetakrakowska.pl/energetyka-inna-niz-weglowa/ar/c15-15656466
wydrukowany również pod tym samym tytułem w Dzienniku Polskim nr 133, 11.06.2021, str. 33 PDF w
Dzienniku Zachodnim nr 133, 11.06.2021, str. 24 PDF a także w wydaniach internetowych: Gazeta
Lubuska https://plus.gazetalubuska.pl/energetyka-inna-niz-weglowa/ar/c15-15656466, Nowości – Dziennik Toruński
https://plus.nowosci.com.pl/energetyka-inna-niz-weglowa/ar/c15-15656466 , Aktualności AGH
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/energetyka-inna-niz-weglowa-felieton/ ;
https://www.academia.edu/69795724/Energetyka_inna_ni%C5%BC_w%C4%99glowa

217. Sposoby dzielenia nauki [Methods of classifying science] Gazeta Myślenicka nr 21,
09.06.2021, str. 6 PDF https://gazeta.myslenice.pl/sposoby-dzielenia-nauki ;
https://www.academia.edu/69794352/Sposoby_dzielenia_nauki

218. Rachunkowość to zacna umiejętność z długą historią [Accounting is a noble skill with a
long history] Gazeta Krakowska nr 127, 04.06.2021, str. 2 PDF
wydrukowany również
pod tytułem: Rachunkowość to zacna umiejętność [Accounting is a noble skill] w Dzienniku Polskim nr
127, 04.06.2021, str. 34 PDF oraz w Dzienniku Zachodnim nr 1 27, 04.06.2021, str. 26 PDF a także w
wydaniach internetowych: Gazeta Lubuska https://plus.gazetalubuska.pl/rachunkowosc-to-zacna-umiejetnosc-z-dlugahistoria/ar/c15-15645656 , Gazeta Wrocławska https://plus.gazetawroclawska.pl/rachunkowosc-to-zacna-umiejetnosc-z-dlugahistoria/ar/c15-15645656 , Nowości – Dziennik Toruński https://plus.nowosci.com.pl/rachunkowosc-to-zacna-umiejetnosc-zdluga-historia/ar/c15-15645656 , Aktualności AGH https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/rachunkowosc-to-zacnaumiejetnosc-z-dluga-historia-felieton/ ,
https://plus.gazetakrakowska.pl/rachunkowosc-to-zacna-umiejetnosc-z-dluga-historia/ar/c15-15645656

https://www.academia.edu/66856039/Rachunkowo%C5%9B%C4%87_to_zacna_umiej%C4%99tno%C5%9B%C4%87_z_d%C5%82
ug%C4%85_histori%C4%85

219. Coś, co się nie mieści w głowie: mechanika kwantowa [Something out of our mind:
quantum mechanics] Gazeta Myślenicka nr 20, 02.06.2021 str. 6, PDF,
https://gazeta.myslenice.pl/cos-co-sie-nie-miesci-w-glowie-mechanika-kwantowa,
https://www.academia.edu/66855592/Co%C5%9B_co_si%C4%99_nie_mie%C5%9Bci_w_g%C5%82owie_mechanika_kwantowa

220. Wielkie ambicje rozbite z racji prostej przyczyny [Great ambitions broken for a simple
reason] Gazeta Krakowska nr 122, 28.05.2021, str. 2 PDF https://plus.gazetakrakowska.pl/wielkieambicje-rozbite-z-racji-prostej-przyczyny/ar/c15-15634560 wydrukowany również w Dzienniku Polskim nr
122, 28.05.2021, str. 2 PDF https://plus.dziennikpolski24.pl/wielkie-ambicje-rozbite-z-racji-prostejprzyczyny/ar/c15-15634560 oraz w Dzienniku Zachodnim nr 122, 28.05.2021, str. 27 PDF oraz w
wydaniach internetowych: Głos Wielkopolski https://plus.gloswielkopolski.pl/wielkie-ambicje-rozbite-zracji-prostej-przyczyny/ar/c15-15634560 , Gazeta Wrocławska https://plus.gazetawroclawska.pl/wielkie-ambicjerozbite-z-racji-prostej-przyczyny/ar/c15-15634560 , Express Ilustrowany
https://plus.expressilustrowany.pl/wydania/2021-05-31 , Nowości – Dziennik Toruński
https://plus.nowosci.com.pl/wielkie-ambicje-rozbite-z-racji-prostej-przyczyny/ar/c15-15634560 , Aktualności AGH
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/wielkie-ambicje-rozbite-z-racji-drobnej-przyczyny-felieton/ ,
https://www.academia.edu/66538353/Wielkie_ambicje_rozbite_z_racji_prostej_przyczyny

221. Jak firma IBM stworzyła PC, cz. II [How IBM created the PC, part II] Rzecz o Historii
– Rzeczpospolita, 28.05.2021, str. J8 PDF https://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/305279952-Jak-firmaIBM-stworzyla-PC.html

, https://www.academia.edu/66536536/Jak_firma_IBM_stworzy%C5%82a_PC_cz_II

222. Pozory i prawda naukowa w medycynie [Appearances and scientific truth in medicine]
Gazeta Myślenicka nr 19, 26.05.2021 str. 6 PDF https://gazeta.myslenice.pl/pozory-i-prawda-naukowaw-medycynie , https://www.academia.edu/66422453/Pozory_i_prawda_naukowa_w_medycynie

223. Spadek wartości nabywczej pieniędzy [Purchasing value of money decreasing] Gazeta
Krakowska nr 116, 21.05.2021, str. 2 PDF https://plus.gazetakrakowska.pl/spadek-wartosci-nabywczejwydrukowane również w Dzienniku Polskim nr 116, 21.05.2021, str. 33 PDF
Dzienniku Zachodnim nr 116, 21.05.2021, str. 26 PDF , także w internetowych wydaniach następujących
gazet: Gazeta Współczesna https://plus.wspolczesna.pl/spadek-wartosci-nabywczej-pieniedzy/ar/c15-15623142 , Gazeta
pieniedzy/ar/c15-15623142
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Pomorska https://plus.pomorska.pl/spadek-wartosci-nabywczej-pieniedzy/ar/c15-15623142, Gazeta Wrocławska
https://plus.gazetawroclawska.pl/spadek-wartosci-nabywczej-pieniedzy/ar/c15-15623142 Kurier Lubelski
https://plus.kurierlubelski.pl/spadek-wartosci-nabywczej-pieniedzy/ar/c15-15623142 , Aktualności AGH
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/spadek-wartosci-nabywczej-pieniedzy-felieton/ ,
https://www.academia.edu/66421548/Spadek_warto%C5%9Bci_nabywczej_pieni%C4%99dzy

224. Nietypowe zastosowania robotów [Unusual applications of robots], Gazeta Myślenicka
nr 18, 19.05.2021 str. 6 PDF
https://www.academia.edu/66420412/Nietypowe_zastosowania_robot%C3%B3w ,
https://gazeta.myslenice.pl/nietypowe-zastosowania-robotow

225. Kilka ciekawostek na temat numeru PESEL [A few interesting facts about the PESEL
number] Gazeta Krakowska nr 110, 14.05.2021, str. 2 PDF https://plus.gazetakrakowska.pl/kilkaPrzedrukowane również w Dzienniku Polskim nr
110, 14.05.2021, str. 33 PDF oraz w Dzienniku Zachodnim nr 110, 14.05.2021, str. 26 PDF a
także w wydaniach internetowych: Nowości – Dziennik Toruński https://plus.nowosci.com.pl/kilkaciekawostek-na-temat-numeru-pesel/ar/c15-15610729 , Gazeta Wrocławska
https://plus.gazetawroclawska.pl/kilka-ciekawostek-na-temat-numeru-pesel/ar/c15-15610729 , Gazeta Pomorska
https://plus.pomorska.pl/kilka-ciekawostek-na-temat-numeru-pesel/ar/c15-15610729 , Express Ilustrowany
https://plus.expressilustrowany.pl/kilka-ciekawostek-na-temat-numeru-pesel/ar/c15-15610729 , Kurier Poranny
https://plus.poranny.pl/kilka-ciekawostek-na-temat-numeru-pesel/ar/c15-15610729 , Echo Dnia (Świętokrzyskie)
https://plus.echodnia.eu/swietokrzyskie/kilka-ciekawostek-na-temat-numeru-pesel/ar/c15-15610729, Gazeta
Lubuska https://plus.gazetalubuska.pl/kilka-ciekawostek-na-temat-numeru-pesel/ar/c15-15610729 , Kurier
Lubelski https://plus.kurierlubelski.pl/kilka-ciekawostek-na-temat-numeru-pesel/ar/c15-15610729, Express
Bydgoski https://plus.expressbydgoski.pl/kilka-ciekawostek-na-temat-numeru-pesel/ar/c15-15610729, Gazeta
Współczesna https://plus.wspolczesna.pl/kilka-ciekawostek-na-temat-numeru-pesel/ar/c15-15610729, Głos
Koszaliński https://plus.gk24.pl/kilka-ciekawostek-na-temat-numeru-pesel/ar/c15-15610729, Polska Times
https://plus.polskatimes.pl/kilka-ciekawostek-na-temat-numeru-pesel/ar/c15-15610729, Głos Szczeciński
https://plus.gs24.pl/kilka-ciekawostek-na-temat-numeru-pesel/ar/c15-15610729, Echo Dnia (Radomskie)
https://plus.echodnia.eu/radomskie/kilka-ciekawostek-na-temat-numeru-pesel/ar/c15-15610729, Aktualności
ciekawostek-na-temat-numeru-pesel/ar/c15-15610729

AGH https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/kilka-ciekawostek-na-temat-numeru-pesel-felieton/

,

https://www.academia.edu/65113468/Kilka_ciekawostek_na_temat_numeru_PESEL

226. Jak powstało IBM, cz. I [How IBM was born, part 1] Rzecz o Historii –
Rzeczpospolita, 14.05.2021, str. J8 PDF https://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/305129900-Jak-powstalo-IBM.html ,
https://www.academia.edu/65112357/Jak_powsta%C5%82o_IBM_cz_I

227. Matematyk i biznesmen Wiktor Markowicz [Wiktor Markowicz, a mathematician and
businessman], Gazeta Myślenicka nr 17, 12.05.2021, str. 6, PDF,
https://gazeta.myslenice.pl/matematyk-i-biznesmen-wiktor-markowicz ,
https://www.academia.edu/65109888/Matematyk_i_biznesmen_Wiktor_Markowicz

228. Czy posprzątamy Kosmos przy pomocy łapy gekona? [Will we clean up the space with
a gecko’s claw] Gazeta Krakowska nr 104, 07.05.2021, str. 2 PDF
https://plus.gazetakrakowska.pl/czy-posprzatamy-kosmos-lapa-gekona/ar/c15-15598793 Przedrukowane również w
Dzienniku Polskim nr 104, 07.05.2021, str. 33 pod tytułem Czy posprzątamy Kosmos
łapą gekona? [Will we clean up the space with a gecko’s paw] PDF. Pod takim samym
tytułem artykuł został przedrukowany w Dzienniku Zachodnim nr 104, 07.05.2021, str.
23 PDF a także w wydaniach internetowych: Gazeta Wrocławska
https://plus.gazetawroclawska.pl/tag/ryszard-tadeusiewicz-felieton, Express Ilustrowany
https://plus.expressilustrowany.pl/czy-posprzatamy-kosmos-lapa-gekona/ar/c15-15598793 , Zachodnia.eu
Radomskie https://plus.echodnia.eu/radomskie/czy-posprzatamy-kosmos-lapa-gekona/ar/c15-15598793 , Kurier
Poranny https://plus.poranny.pl/czy-posprzatamy-kosmos-lapa-gekona/ar/c15-15598793 , Aktualności AGH
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/czy-posprzatamy-kosmos-lapa-gekona-felieton/ ;
https://www.academia.edu/62751690/Czy_posprz%C4%85tamy_Kosmos_%C5%82ap%C4%85_gekona
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229. Obecna pandemia wymusza rozwój telemedycyny [The current pandemic forces the
development of telemedicine] Gazeta Krakowska nr 100, 30.04.2021, str. 2 PDF
https://plus.gazetakrakowska.pl/obecna-pandemia-wymusza-rozwoj-telemedycyny/ar/c14-15588548

Przedrukowane również w Dzienniku Polskim nr 100, 30.04.2021, str. 33 pod tytułem:
Pandemia wymusza rozwój telemedycyny [The pandemic forces the development of
telemedicine] PDF a także w Dzienniku Zachodnim nr 100, 30.04.2021, str. 39 PDF,
Kurierze Lubelskim nr 100, 30.04.2021, str. 26, Gazecie Wrocławskiej nr 100,
30.04.2021, str. 30, Polska Times nr 100, 30.04.2021, str. 02, Kurier Poranny nr 100,
30.04.2021, str. 26, Gazeta Współczesna nr 100, 30.04.2021, str. 26, Nowiny nr 100,
30.04.2021, str. 24, a także w wydaniach internetowych: Nowości – Dziennik Toruński
https://plus.nowosci.com.pl/obecna-pandemia-wymusza-rozwoj-telemedycyny/ar/c14-15588548, Express
Bydgoski https://plus.expressbydgoski.pl/obecna-pandemia-wymusza-rozwoj-telemedycyny/ar/c14-15588548,
Echo dnia (Radomskie) https://plus.echodnia.eu/radomskie/obecna-pandemia-wymusza-rozwojtelemedycyny/ar/c14-15588548, Echo dnia (Świętokrzyskie) https://plus.echodnia.eu/swietokrzyskie/obecnapandemia-wymusza-rozwoj-telemedycyny/ar/c14-15588548, Echo dnia (Podkarpackie)
https://plus.echodnia.eu/podkarpackie/obecna-pandemia-wymusza-rozwoj-telemedycyny/ar/c14-15588548, Gazeta
Wrocławska https://plus.gazetawroclawska.pl/obecna-pandemia-wymusza-rozwoj-telemedycyny/ar/c1415588548, Kurier Poranny https://plus.poranny.pl/obecna-pandemia-wymusza-rozwoj-telemedycyny/ar/c1415588548, Gazeta Współczesna https://plus.wspolczesna.pl/obecna-pandemia-wymusza-rozwojtelemedycyny/ar/c14-15588548, Dziennik Zachodni https://plus.dziennikzachodni.pl/obecna-pandemiawymusza-rozwoj-telemedycyny/ar/c14-15588548, Aktualności AGH
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/obecna-pandemia-wymusza-rozwoj-telemedycyny-felieton/ ;
https://www.academia.edu/62751572/Obecna_pandemia_wymusza_rozw%C3%B3j_telemedycyny

230. Amazon: największy handlarz w cyberprzestrzeni [Amazon: the biggest dealer in
cyberspace] Rzecz o Historii – Rzeczpospolita, 30.04.2021, str. J8 PDF
https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/nauka-i-technika/amazon-najwi%C4%99kszy-handlarz-wcyberprzestrzeni/ar-AAAI56p?ocid=entnewsntp; https://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/304299923-AmazonNajwiekszy-handlarz-wcyberprzestrzeni.html;
https://www.academia.edu/62751384/Amazon_najwi%C4%99kszy_handlarz_w_cyberprzestrzeni

231. Dla odwrócenia uwagi od pandemii zastanówmy się, kto zbudował wieżę Eiffla? [For a
distraction from the pandemic, consider who built the Eiffel Tower?] Gazeta Myślenicka
nr 16, 27.04.2021, str. 6, PDF https://gazeta.myslenice.pl/dla-odwrocenia-uwagi-od-pandemiizastanowmy-sie-kto-zbudowal-wieze-eiffla ,
https://www.academia.edu/62381271/Dla_odwr%C3%B3cenia_uwagi_od_pandemii_zastan%C3%B3wmy_si%C4%99
_kto_zbudowa%C5%82_wie%C5%BC%C4%99_Eiffla

232. Za sukcesem szczepionki zawsze stoi człowiek [There is always a human being behind
the success of a vaccine] Gazeta Krakowska, nr 94, 23.04.2021, str. 2 PDF
Przedrukowane
również w Dzienniku Polskim nr 94, 23.04.2021, str. 32 pod tytułem: Za sukcesem każdej
szczepionki stoi człowiek [The man behind the success of any vaccine is] PDF a także w
następujących gazetach Dzienniku Zachodnim nr 94, 23.04.2021, str. 24
https://plus.dziennikzachodni.pl/za-sukcesem-szczepionki-zawsze-stoi-czlowiek/ar/c15-15575907 PDF, w
Kurierze Lubelskim nr 94, 23.04.2021, str. 24, https://plus.kurierlubelski.pl/za-sukcesem-szczepionkizawsze-stoi-czlowiek/ar/c15-15575907 , w Gazecie Wrocławskiej nr 94, 23.04.2021, str. 27
https://plus.gazetawroclawska.pl/za-sukcesem-szczepionki-zawsze-stoi-czlowiek/ar/c15-15575907 , w Nowinach
nr 94, 23.04.2021, str. 23 oraz w Gazecie Lubuskiej, nr 95, 24.04.2021, str. 4
https://plus.gazetalubuska.pl/za-sukcesem-szczepionki-zawsze-stoi-czlowiek/ar/c15-15575907 , a także w
wydaniach internetowych: Głos Wielkopolski https://plus.gloswielkopolski.pl/za-sukcesem-szczepionkizawsze-stoi-czlowiek/ar/c15-15575907 , Głos Pomorza https://plus.gp24.pl/za-sukcesem-szczepionki-zawsze-stoiczlowiek/ar/c15-15575907 , Nowości - Dziennik Toruński https://plus.nowosci.com.pl/za-sukcesemszczepionki-zawsze-stoi-czlowiek/ar/c15-15575907 , Dziennik Łódzki https://plus.dzienniklodzki.pl/za-sukcesemhttps://plus.gazetakrakowska.pl/za-sukcesem-szczepionki-zawsze-stoi-czlowiek/ar/c15-15575907
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szczepionki-zawsze-stoi-czlowiek/ar/c15-15575907 , Kurier Poranny https://plus.poranny.pl/za-sukcesemszczepionki-zawsze-stoi-czlowiek/ar/c15-15575907 , Gazeta Pomorska https://plus.pomorska.pl/za-sukcesemszczepionki-zawsze-stoi-czlowiek/ar/c15-15575907 , Głos Szczeciński https://plus.gs24.pl/tag/tadeusiewiczgazeta-krakowska Aktualności AGH https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/za-sukcesem-kazdejszczepionki-stoi-konkretny-czlowiek-felieton/ ,
https://www.academia.edu/62376059/Za_sukcesem_szczepionki_zawsze_stoi_cz%C5%82owiek

233. Czy Kolumb był Polakiem? [Czy Kolumb był Polakiem?] Gazeta Myślenicka nr 15,
21.04.2021, str. 6, PDF https://gazeta.myslenice.pl/czy-kolumb-byl-polakiem ,
https://www.academia.edu/62375192/Czy_Kolumb_by%C5%82_Polakiem

234. Jak powstał YouTube [How YouTube was created] Rzecz o Historii – Rzeczpospolita,
16.04.2021, str. J8 PDF https://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/304159909-Jak-powstal-YouTube.html ,
https://www.academia.edu/62373826/Jak_powsta%C5%82_YouTube

235. O przeciwciałach i testach odporności na COVID [About antibodies and COVID
resistance tests] Gazeta Krakowska nr 88, 16.04.2021, str. 2, PDF
https://plus.gazetakrakowska.pl/o-przeciwcialach-i-testach-odpornosci-na-covid/ar/c15-15563558

Przedrukowany z tym samym tytułem w Dzienniku Polskim nr 88, 16.04.2021 str. 33,
PDF a także w następujących gazetach: Dziennik Zachodni nr 88, 16.04.2021 str. 26,
PDF Kurier Lubelski nr 88, 16.04.2021 str. 26, Gazeta Wrocławska nr 88, 16.04.2021
str. 30, Kurier Poranny, nr 88, 16.04.2021 str. 26, Gazeta Współczesna, nr 88, 16.04.2021
str. 26, Nowiny, nr 88, 16.04.2021 str. 24, Polska Times, nr 88, 16.04.2021 str. 04, Gazeta
Lubuska nr 89, 17.04.2021 str. 02 oraz w wydaniach internetowych: Aktualności AGH
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/o-przeciwcialach-i-testach-odpornosci-na-covid-felieton/ ,
https://www.academia.edu/62330438/O_przeciwcia%C5%82ach_i_testach_odporno%C5%9Bci_na_COVID

236. Żeby oderwać myśli od pandemii [To take your mind off the pandemic] Gazeta
Myślenicka nr 14, 14.04.2021, str. 6 PDF https://gazeta.myslenice.pl/zeby-oderwac-mysli-od-pandemii
, https://www.academia.edu/62329076/%C5%BBeby_oderwa%C4%87_my%C5%9Bli_od_pandemii

237. Jak 60 lat temu ludzkość wyszła z kołyski [How mankind left its cradle 60 years ago]
Gazeta Krakowska nr 82, 09.04.2021 str. 2 PDF https://plus.gazetakrakowska.pl/jak-60-lat-temuprzedrukowane także z tytułem: 60 lat temu ludzkość
wyszła z kołyski [60 years ago, mankind came out of its cradle] w następujących gazetach:
Dziennik Polski nr 82, 09.04.2021 str. 33 PDF Dziennik Zachodni nr 82, 09.04.2021 str. 26 PDF,
Nowiny Rzeszowskie nr 82, 09.04.2021 str. 30, Nowiny Lubelskie nr 82, 09.04.2021 str. 20,
Gazeta Wrocławska nr 82, 09.04.2021 str. 30 https://plus.gazetawroclawska.pl/jak-60-lat-temu-ludzkoscwyszla-z-kolyski/ar/c15-15533425 , Express Ilustrowany nr 82, 09.04.2021
https://plus.expressilustrowany.pl/jak-60-lat-temu-ludzkosc-wyszla-z-kolyski/ar/c15-15533425 , Express Bydgoski
nr 82, 09.04.2021 https://plus.expressbydgoski.pl/jak-60-lat-temu-ludzkosc-wyszla-z-kolyski/ar/c15-15533425
ludzkosc-wyszla-z-kolyski/ar/c15-15533425

Polska Times nr 82, 09.04.2021 str. 02, Gazeta Lubuska, nr 83, 10.04.2021 str 04 oraz w
wydaniach internetowych: Aktualności AGH https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/60-lattemu-ludzkosc-wyszla-z-kolyski-felieton/

,

https://www.academia.edu/62105779/Jak_60_lat_temu_ludzko%C5%9B%C4%87_wysz%C5%82a_z_ko%C5%82yski

238. Pisarz, który dodał Wawelowi szczypty mistycyzmu [A writer who added a pinch of
mysticism to Wawel] Gazeta Krakowska nr 77, 02.04.2021 str. 2 PDF
https://plus.gazetakrakowska.pl/ten-ktory-dodal-wawelowi-szczypty-mistycyzmu/ar/c15-15523563 przedrukowane także
z tytułem: Pisarz, który dodał Wawelowi mistycyzmu [A writer who added mysticism to
Wawel] w następujących gazetach: Dziennik Polski nr 77, 02.04.2021 str. 23 PDF,
Dziennik Zachodni nr 77, 02.04.2021 str. 34, Kurier Lubelski nr 77, 02.04.2021 str. 25,
Gazeta Wrocławska nr 77, 02.04.2021 str. 30 https://plus.gazetawroclawska.pl/tag/ryszardtadeusiewciz, Nowiny nr 77, 02.04.2021 str. 30, Gazeta Lubuska nr 78, 03.04.2021 str. 4
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oraz w wydaniach internetowych: Aktualności AGH
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/pisarz-ktory-dodal-wawelowi-szczypty-mistycyzmu-felieton/
https://www.academia.edu/62104259/Pisarz_kt%C3%B3ry_doda%C5%82_Wawelowi_szczypty_mistycyzmu

,

239. Jak narodził się Microsoft [How Microsoft was born] Rzecz o Historii –
Rzeczpospolita, 02.04.2021, str. J8 PDF https://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/304019930-Jak-narodzil-sieMicrosoft.html, https://www.academia.edu/62095512/Jak_narodzi%C5%82_si%C4%99_Microsoft
240. W tym roku Wielkanoc prawie w idealnym momencie [This year, Easter is almost at
the perfect time] Gazeta Myślenicka nr 13, 31.03.2021, str. 6 PDF https://gazeta.myslenice.pl/wtym-roku-wielkanoc-prawie-w-idealnym-momenc

,

https://www.academia.edu/62073272/W_tym_roku_Wielkanoc_prawie_w_idealnym_momencie

241. Na marginesie serialu o Agnieszce Osieckiej [On the fringe of the series about
Agnieszka Osiecka] Gazeta Krakowska nr 71, 26.03.2021 str. 2 PDF
https://plus.gazetakrakowska.pl/na-marginesie-serialu-o-agnieszce-osieckiej/ar/c15-15509027 przedrukowane
także z tytułem: Glosa na marginesie serialu o Osieckiej [A commentary on the fringe of
the series about Osiecka] w następujących gazetach: Dziennik Polski nr 71, 26.03.2021
str. 33 PDF, Dziennik Zachodni nr 71, 26.03.2021 str. 26 PDF, Kurier Lubelski nr 71,
26.03.2021 str. 26, Gazeta Wrocławska nr 71, 26.03.2021 str. 30, Polska Times nr 71,
26.03.2021 str. 2, Kurier Poranny nr 71, 26.03.2021 str. 26, Gazeta Współczesna nr 71,
26.03.2021 str. 26, Nowiny nr 71, 26.03.2021 str. 25, Gazeta Lubuska nr 72, 27.03.2021
str. 4 oraz w wydaniach internetowych: Aktualności AGH
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/glosa-na-marginesie-serialu-o-osieckiej-felieton/
https://www.academia.edu/62072756/Na_marginesie_serialu_o_Agnieszce_Osieckiej

,

242. Wirusowe przebieranki [Viral disguise] Gazeta Myślenicka nr 12, 24.03.2021, str. 6
PDF https://gazeta.myslenice.pl/wirusowe-przebieranki ,
https://www.academia.edu/62072284/Wirusowe_przebieranki

243. Weteran Yahoo! oraz młokos WhatsApp [Veteran Yahoo! and WhatsApp youngster]
Rzecz o Historii – Rzeczpospolita, 19.03.2021, str. J8 PDF https://www.rp.pl/Rzecz-ohistorii/303189944-Weteran-Yahoo-imlokos-WhatsApp.html ,
https://www.academia.edu/62071060/Weteran_Yahoo_oraz_m%C5%82okos_WhatsApp

244. Jutro przybędzie najwięcej minut jasnego dnia [Tomorrow will be the most added
minutes of clear day] Gazeta Krakowska nr 65, 19.03.2021 str. 2 PDF
https://plus.gazetakrakowska.pl/w-sobote-przybedzie-najwiecej-minut-jasnego-dnia/ar/c15-15497616

przedrukowane także z tym samym tytułem w następujących gazetach: Dziennik Polski nr 65,
19.03.2021 str. 34 PDF, Dziennik Zachodni nr 65, 19.03.2021 str. 27 PDF,
https://plus.dziennikzachodni.pl/wydania/2021-03-19, Kurier Lubelski nr 65, 19.03.2021 str. 27, Gazeta
Wrocławska nr 65, 19.03.2021 str. 30, Kurier Poranny nr 65, 19.03.2021 str. 26, Nowości
Dziennik Touński nr 65, 19.03.2021 str. 22 https://plus.nowosci.com.pl/tag/ryszrad-tadeusiewicz , Gazeta
Współczesna nr 65, 19.03.2021 str. 26, Nowiny nr 65, 19.03.2021 str. 20, Echo Dnia, nr 65,
19.03.2021 kol. 25, Gazeta Lubuska, nr 66, 20.03.2021 str. 04
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/jutro-przybedzie-najwiecej-minut-jasnego-dnia-feileton/ ,
https://www.academia.edu/62029319/Jutro_przyb%C4%99dzie_najwi%C4%99cej_minut_jasnego_dnia

245. Refleksje po szczepieniu i przegląd różnych szczepionek [Post-vaccination reflections
and a review of different vaccines] Gazeta Myślenicka, nr 11, 17.03.2021, str 6, PDF
https://gazeta.myslenice.pl/refleksje-po-szczepieniu-i-przeglad-roznych-szczepionek

;

https://www.academia.edu/61761364/Refleksje_po_szczepieniu_i_przegl%C4%85d_r%C3%B3%C5%BCnych_szczepionek

246. Misie już się budzą. Co śniły w trakcie zimowego snu? [The bears are already waking
up. What did they dream while hibernating?] Gazeta Krakowska nr 59, 12.03.2021 str. 2
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PDF

https://plus.gazetawroclawska.pl/misie-juz-sie-budza-co-sie-im-snilo-podczas-zimowego-snu/ar/c15-

wydrukowany również pod tytułem: Przyroda budzi się do życia [The nature is
coming back to life] Dziennik Polski nr 59, 12.03.2021str. 33, PDF przedrukowane także
z tym samym tytułem w następujących gazetach: Dziennik Zachodni nr 59, 12.03.2021 str. 26, Kurier Lubelski nr 59, 12.03.2021 - str. 26, Gazeta Wrocławska nr 59,
12.03.2021- str. 30, Polska Times nr 59, 12.03.2021- str. 02, Kurier Poranny nr 59,
12.03.2021 - str. 26, Gazeta Współczesna nr 59, 12.03.2021 - str. 26, Echo Dnia nr 59,
12.03.2021, str. 25, Gazeta Lubuska nr 60, 13.03.2021 - str. 04
15485532

https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/misie-juz-sie-budza-co-snily-w-trakcie-zimowego-snu-feileton/

,

https://www.academia.edu/62028263/Misie_ju%C5%BC_si%C4%99_budz%C4%85_Co_%C5%9Bni%C5%82y_w_trakcie_zimoweg
o_snu

247. Szczepionka przeciwko COVID-19 [Vaccine against COVID-19] Gazeta Myślenicka,
nr 10, 10.03.2021 str. 6 PDF https://gazeta.myslenice.pl/szczepionka-przeciwko-covid-19 ;
https://www.academia.edu/61760658/Szczepionka_przeciwko_COVID_19

248. Wynalazki, które zostały stworzone przez kobiety [Inventions that were made by
women] Gazeta Krakowska nr 53, 05.03.2021 str. 2 https://plus.gazetakrakowska.pl/wynalazki-ktorezostaly-stworzone-przez-kobiety/ar/c15-15473958 wydrukowany również pod tytułem: Wynalazki
stworzone przez kobiety [Inventions made by women] Dziennik Polski nr 53,
05.03.2021str. 33, PDF przedrukowane także z tym samym tytułem w następujących
gazetach: Nowa Trybuna Opolska https://nto.pl/tag/tadeusiewicz , Ekspres Ilustrowany
https://plus.expressilustrowany.pl/tag/tadeusiewicz , Dziennik Zachodni nr 53, 05.03.2021str. 28,
PDF Kurier Lubelski nr 53, 05.03.2021str. 26, Gazeta Wrocławska nr 53, 05.03.2021str.
30, Kurier Poranny nr 53, 05.03.2021str. 26, Gazeta Współczesna nr 53, 05.03.2021str.
26, Nowiny nr 53, 05.03.2021str. 25 https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/wynalazki-stworzoneprzez-kobiety-felieton/ ,
https://www.academia.edu/61635099/Wynalazki_kt%C3%B3re_zosta%C5%82y_stworzone_przez_kobiety

249. Narzędzia do surfowania po internetowych zasobach [Tools for surfing the Internet]
Rzecz o Historii – Rzeczpospolita, 05.03.2021, str. J8 PDF https://www.rp.pl/Nowetechnologie/303049922-Narzedzia-do-surfowania-pointernetowych-zasobach.html

,

https://www.academia.edu/61756769/Narz%C4%99dzia_do_surfowania_po_internetowych_zasobach

250. Światowy Dzień Inżyniera – z inżynierią biomedyczną w tle [World Engineer’s Day with biomedical engineering in the background] Gazeta Myślenicka, nr 9, 03.03.2021,
PDF https://gazeta.myslenice.pl/swiatowy-dzien-inzyniera-z-inzynieria-biomedyczna-w-tle ,
https://www.academia.edu/61634862/%C5%9Awiatowy_Dzie%C5%84_In%C5%BCyniera_z_in%C5%BCynieri%C4%85_biomedyc
zn%C4%85_w_tle

251. Gdzie się podziały korony polskich królów z Wawelu? [Where are the crowns of Polish
kings from Wawel?] Gazeta Krakowska nr 47, 26.02.2021, str. 27 PDF
https://plus.gazetakrakowska.pl/zubrzycki-czyli-gdzie-sa-korony-polskich-krolow/ar/c15-15461702 wydrukowany
również pod tytułem: Gdzie są korony naszych królów? [Where are the crowns of our
kings?] Dziennik Polski nr 47, 26.02.2021, str. 33 PDF przedrukowane także z tym
samym tytułem w następujących gazetach: Dziennik Zachodni nr 47, 26.02.2021 - str. 26
https://plus.dziennikzachodni.pl/zubrzycki-czyli-gdzie-sa-korony-polskich-krolow/ar/c15-15461702 , Kurier
Lubelski nr 47, 26.02.2021- str. 26, Gazeta Wrocławska nr 47, 26.02.2021- str. 30
https://plus.gazetawroclawska.pl/zubrzycki-czyli-gdzie-sa-korony-polskich-krolow/ar/c15-15461702 , Nowiny
(Rzeszów) nr 47, 26.02.2021- str. 24, Gazeta Lubuska nr 48, 27.02.2021 - str.04 a także w
wydaniach internetowych: Dziennik Łódzki https://plus.dzienniklodzki.pl/zubrzycki-czyli-gdzie-sakorony-polskich-krolow/ar/c15-15461702 , Express Bydgoski https://plus.expressbydgoski.pl/zubrzycki-czyligdzie-sa-korony-polskich-krolow/ar/c15-15461702 , Aktualności AGH
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https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/gdzie-sa-korony-naszych-krolow-felieton/ ;
https://www.academia.edu/61419388/Gdzie_s%C4%85_korony_naszych_kr%C3%B3l%C3%B3w

252. Nauka jako system wczesnego ostrzegania [Science as an early warning system] Gazeta
Myślenicka, nr 8/2021, 24.02.2021, str. 6 PDF https://gazeta.myslenice.pl/nauka-jako-system-wczesnegoostrzegania

; https://www.academia.edu/61415133/Nauka_jako_system_wczesnego_ostrzegania

253. „Quo Vadis” czyli miniona moda na piękną książkę [”Quo Vadis” or the bygone
fashion for a beautiful book] Gazeta Krakowska nr 41, 19.02.2021, str. 2 PDF
wydrukowany również
pod tytułem: Miniona moda na piękną książkę [A bygone fashion for a beautiful book] w Dzienniku
Polskim nr 41, 19.02.2021, str. 32 PDF a także z tym samym tytułem w następujących gazetach: Dziennik
Łódzki – str. 15 https://plus.dzienniklodzki.pl/quo-vadis-czyli-miniona-moda-na-piekna-ksiazke/ar/c15-15450652 , Kurier
Lubelski – str. 25, Expres Bydgoski https://plus.expressbydgoski.pl/quo-vadis-czyli-miniona-moda-na-pieknaksiazke/ar/c15-15450652 , Nowości – Dziennik Toruński https://plus.nowosci.com.pl/quo-vadis-czyli-miniona-moda-napiekna-ksiazke/ar/c15-15450652 , Gazeta Wrocławska - str. 30 https://plus.gazetawroclawska.pl/quo-vadis-czyli-minionamoda-na-piekna-ksiazke/ar/c15-15450652 , Polska Times (Warszawa) - str. 4, Kurier Poranny (Białystok) - str. 27,
Gazeta Współczesna (Białystok) - str. 27, Nowiny (Rzeszów) – str. 24 https://plus.nowiny24.pl/quo-vadis-czyliminiona-moda-na-piekna-ksiazke/ar/c15-15450652 , Dziennik Zachodni – str. 23 https://plus.dziennikzachodni.pl/quo-vadisczyli-miniona-moda-na-piekna-ksiazke/ar/c15-15450652 , Głos Szczeciński https://plus.gs24.pl/quo-vadis-czyli-miniona-modana-piekna-ksiazke/ar/c15-15450652 , Aktualności AGH https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/miniona-moda-napiekna-ksiazke-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/quo-vadis-czyli-miniona-moda-na-piekna-ksiazke/ar/c15-15450652

https://www.academia.edu/61414102/_Quo_Vadis_czyli_miniona_moda_na_pi%C4%99kn%C4%85_ksi%C4%85%C5%BCk%C4%99

254. Jak powstały Instagram i TikTok [How Instagram and TikTok were created] Rzecz o
Historii – Rzeczpospolita, 19.02.2021, str. J8, PDF https://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/302189939-Jakpowstaly-Instagram-iTikTok.html ; https://www.academia.edu/61413587/Jak_powsta%C5%82y_Instagram_i_TikTok

255. Dowody naukowe w postępowaniu sądowym [Scientific evidence in legal proceedings]
Gazeta Myślenicka, nr 7/2021, 17.02.2021, str. 6 PDF https://gazeta.myslenice.pl/dowody-naukowe-wpostepowaniu-sadowym ; https://www.academia.edu/60987673/Dowody_naukowe_w_post%C4%99powaniu_s%C4%85dowym

256. Panie i Panowie, wypijmy za Wodociągi Krakowskie! [Let’s have a toast to the Krakow
Waterworks] Gazeta Krakowska nr 35, 12.02.2021, str. 2 PDF https://plus.gazetakrakowska.pl/paniei-panowie-wypijmy-za-wodociagi-krakowskie/ar/c15-15438527 wydrukowany również pod tytułem:
Najtrudniej było dostarczyć wodę królowi na Wawelu [The most difficult thing was to
deliver water to the king at Wawel] w Dzienniku Polskim nr 35, 12.02.2021, str. 32 PDF
a także z tym samym tytułem (Najtrudniej było dostarczyć wodę królowi na Wawelu) w
następujących gazetach: Dziennik Zachodni - str. 23 PDF, Kurier Lubelski - str. 24,
Gazeta Wrocławska - str. 29, Echo Dnia (Kielce) - str. 23, Nowiny (Rzeszów) - str. 25.
Wszystkie wymienione gazety mają nr 35 i datę 12.02.2021 W Internecie Aktualności
AGH https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/panie-i-panowie-wypijmy-za-wodociagi-krakowskie-felieton/ ;
https://www.academia.edu/60985539/Najtrudniej_by%C5%82o_dostarczy%C4%87_wod%C4%99_kr%C3%B3lowi_na_Wawelu

257. Restauracje zawdzięczamy... Rewolucji Francuskiej! [We owe the restaurants to ... the
French Revolution!] Gazeta Myślenicka, nr 6/2021, 10.02.2021, str. 6 PDF
https://gazeta.myslenice.pl/restauracje-zawdzieczamy-rewolucji-francuskiej ;
https://www.academia.edu/60984553/Restauracje_zawdzi%C4%99czamy_Rewolucji_Francuskiej_

258. Zaćwierkane na Twitterze [Twitter tweets] Rzecz o Historii – Rzeczpospolita,
05.02.2021, str. J8, PDF https://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/302049972-Jak-powstawal-Twitter.html ;
https://www.academia.edu/60977169/Za%C4%87wierkane_na_Twitterze

259. Dlaczego dwa miliardy ludzi tak lubi Facebook? [Why are two billion people so fond of
Facebook?] Gazeta Krakowska nr 29, 05.02.2021, str. 2, PDF
https://plus.gazetakrakowska.pl/dlaczego-dwa-miliardy-ludzi-tak-lubi-facebook/ar/c15-15425823 wydrukowany również
pod tytułem: Dlaczego ludzie tak lubią Facebook? [Why do people like Facebook so
much?] w Dzienniku Polskim nr 29, 05.02.2021, str. 33 PDF oraz w Dzienniku
Zachodnim nr 29, 05.02.2021, str. 26-27 PDF https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/dlaczegoludzie-lubia-facebook-felieton/ ; https://www.academia.edu/60975351/Dlaczego_ludzie_tak_lubi%C4%85_Facebook
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260. Co ma słoń do kina? [What does an elephant have for the cinema?] Gazeta Myślenicka,
nr 5, 03.02.2021, str. 6, PDF https://gazeta.myslenice.pl/co-ma-slon-do-kina ;
https://www.academia.edu/60974925/Co_ma_s%C5%82o%C5%84_do_kina

261. Warto tworzyć swoje teksty jak Juliusz Cezar [It is worth creating your texts like Julius
Caesar] Gazeta Krakowska nr 23, 29.01.2021, str. 2, PDF https://plus.gazetakrakowska.pl/wartotworzyc-swoje-teksty-jak-juliusz-cezar/ar/c15-15416379 wydrukowany również pod tytułem: „Zapisz moje
słowa” – tworzyć jak Cezar [”Write down my words” - create like Caesar] w Dzienniku
Polskim nr 23, 29.01.2021, str. 31 31 PDF a także w Dzienniku Zachodnim nr 23,
29.01.2021, str. 31PDF i w Aktualnościach AGH https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/zapiszmoje-slowa-tworzyc-jak-cezar-felieton/ ;
https://www.academia.edu/60928357/Warto_tworzy%C4%87_swoje_teksty_jak_Juliusz_Cezar

262. Sterowanie egzoszkieletem [Control of the exoskeleton] Gazeta Myślenicka,
27.01.2021, PDF https://gazeta.myslenice.pl/sterowanie-egzoszkieletem ;
https://www.academia.edu/60156413/Sterowanie_egzoszkieletem

263. Pomnik inżyniera Wendy – oby na dobry początek [Engineer Wenda Monument hopefully for a good start] Gazeta Krakowska nr 17, str. 2, 22.01.2021, PDF ;
https://gazetakrakowska.pl/felieton-pomnik-inzyniera-wendy-oby-na-dobry-poczatek/ar/c1-15403736

wydrukowany również w Dzienniku Polskim nr 17, str. 33, 22.01.2021 PDF
https://dziennikpolski24.pl/felieton-pomnik-inzyniera-wendy-oby-na-dobry-poczatek/ar/c1-15403736 oraz

w

Dzienniku Zachodnim nr 17, str. 33, 22.01.2021 PDF
https://www.academia.edu/60824665/Pomnik_in%C5%BCyniera_Wendy_oby_na_dobry_pocz%C4%85tek ;
Aktualności AGH https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/pomnik-inzyniera-wendy-oby-na-dobrypoczatek-felieton/

264. To, co ludzie lubią w komputerach [What people like in computers] Rzecz o historii –
Rzeczpospolita, 22.01.2021, PDF https://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/301219915-To-co-ludzie-lubiawkomputerach.html

; https://www.academia.edu/60824290/To_co_ludzie_lubi%C4%85_w_komputerach

265. Czego możemy oczekiwać od Inżynierii Biomedycznej: Egzoszkielet [What can we
expect from Biomedical Engineering: Exoskeleton] Gazeta Myślenicka 20.01.2021, PDF
https://gazeta.myslenice.pl/czego-mozemy-oczekiwac-od-inzynierii-biomedycznej-egzoszkielet ;
https://www.academia.edu/60156146/Czego_mo%C5%BCemy_oczekiwa%C4%87_od_In%C5%BCynierii_Biomedyc
znej_Egzoszkielet

266. O tym jak powstał i rozwinął się Twitter [How Twitter came into being and developed]
Gazeta Krakowska nr 11, 15.01.2021, str. 2, PDF https://plus.gazetakrakowska.pl/ryszard-tadeusiewicz-otym-jak-powstal-i-rozwinal-sie-twitter/ar/c15-15394765?c wydrukowany również pod tytułem ”Jak powstał
i rozwinął się Twitter” [How Twitter started and developed] Dziennik Polski nr 11,
15.01.2021, str. 29, PDF, Dzienniku Zachodnim nr 11, 15.01.2021, str. 28 PDF
https://plus.dziennikzachodni.pl/o-tym-jak-powstal-i-rozwinal-sie-twitter/ar/c15-15394765 a także w
wydaniach internetowych: Polska Times https://plus.polskatimes.pl/o-tym-jak-powstal-i-rozwinal-sie-twitter/ar/c15-15394765 ;
Express Bydgoski https://plus.expressbydgoski.pl/o-tym-jak-powstal-i-rozwinal-sie-twitter/ar/c15-15394765 ,
Express Ilustrowany https://plus.expressilustrowany.pl/o-tym-jak-powstal-i-rozwinal-sie-twitter/ar/c1515394765 , Głos Koszaliński https://plus.gk24.pl/o-tym-jak-powstal-i-rozwinal-sie-twitter/ar/c15-15394765 ,
Gazeta Wrocławska https://plus.gazetawroclawska.pl/o-tym-jak-powstal-i-rozwinal-sie-twitter/ar/c15-15394765
, Gazeta Współczesna https://plus.wspolczesna.pl/o-tym-jak-powstal-i-rozwinal-sie-twitter/ar/c15-15394765 ,
Gazeta Lubuska https://plus.gazetalubuska.pl/o-tym-jak-powstal-i-rozwinal-sie-twitter/ar/c15-15394765 , Głos
Szczeciński https://plus.gs24.pl/o-tym-jak-powstal-i-rozwinal-sie-twitter/ar/c15-15394765 , Dziennik Łódzki
https://plus.dzienniklodzki.pl/o-tym-jak-powstal-i-rozwinal-sie-twitter/ar/c15-15394765 , Echo Dnia
Świętokrzyskie https://plus.echodnia.eu/swietokrzyskie/o-tym-jak-powstal-i-rozwinal-sie-twitter/ar/c1515394765 , Echo Dnia Podkarpackie https://plus.echodnia.eu/podkarpackie/o-tym-jak-powstal-i-rozwinal-sietwitter/ar/c15-15394765 , Echo Dnia Radomskie https://plus.echodnia.eu/radomskie/o-tym-jak-powstal-irozwinal-sie-twitter/ar/c15-15394765 , Głos Wielkopolski https://plus.gloswielkopolski.pl/o-tym-jak-powstal-irozwinal-sie-twitter/ar/c15-15394765 , Nowości – Dziennik Toruński https://plus.nowosci.com.pl/o-tym-jakpowstal-i-rozwinal-sie-twitter/ar/c15-15394765 , Aktualności AGH https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/jakpowstal-i-rozwinal-sie-twitter-felieton/ ,

https://www.academia.edu/52014887/Jak_powsta%C5%82_i_rozwin%C4%85%C5%82_si%C4%99_Twitter

267. Ewolucja i wiara [Evolution and faith] Gazeta Myślenicka, 13.1.2021, PDF
https://gazeta.myslenice.pl/ewolucja-i-wiara , https://www.academia.edu/52013586/Ewolucja_i_wiara
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268. Fakty i mity o K-202 [Facts and myths about K-202] Rzecz o historii – Rzeczpospolita,
08.01.2021, PDF https://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/301079943-Fakty-imity-oK-202.html ,
https://www.academia.edu/52012688/Fakty_i_mity_o_K_202

269. Dlaczego kalendarz jest tak a nie inaczej zbudowany [Why is the calendar built the way
it is] 8.1.2021, Gazeta Krakowska nr 5, str. 2, PDF, https://plus.gazetakrakowska.pl/dlaczegokalendarz-jest-tak-a-nie-inaczej-zbudowany/ar/c15-15378583 , przedrukowany w Dziennik Polski nr 5, str. 33, PDF
oraz w wydaniach internetowych: Express Bydgoski https://plus.expressbydgoski.pl/dlaczego-kalendarz-jest-tak-a-nieinaczej-zbudowany/ar/c15-15378583 , Express Ilustrowany https://plus.expressilustrowany.pl/dlaczego-kalendarz-jesttak-a-nie-inaczej-zbudowany/ar/c15-15378583 , Gazeta Wrocławska https://plus.gazetawroclawska.pl/dlaczegokalendarz-jest-tak-a-nie-inaczej-zbudowany/ar/c15-15378583 , Nowości – Dziennik Toruński
https://plus.nowosci.com.pl/dlaczego-kalendarz-jest-tak-a-nie-inaczej-zbudowany/ar/c15-15378583 , Aktualności AGH
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/dlaczego-kalendarz-jest-tak-a-nie-inaczej-zbudowany-felieton/ ,
https://www.academia.edu/52011765/Dlaczego_kalendarz_jest_tak_a_nie_inaczej_zbudowany

270. Teoria ewolucji pod ponad 200 latach [Theory of evolution for over 200 years], Gazeta
Myślenicka, 5.1.2021, PDF https://www.academia.edu/52010183/Teoria_ewolucji_pod_ponad_200_latach ,
https://gazeta.myslenice.pl/teoria-ewolucji-po-ponad-200-latach

2020

271.

Szczepionka – największy naukowy sukces 2020 roku [Vaccine - the greatest scientific success of 2020] Gazeta Krakowska nr 305,
31.12.2020, str. 2 PDF https://plus.gazetakrakowska.pl/najwazniejszy-naukowy-sukces-2020-roku/ar/c15-15368859 przedrukowany
także pod zmienionym tytułem „Najważniejszy naukowy sukces 2020 roku” [The most important scientific success of 2020] w
Dzienniku Polskim nr 305, 31.12.2020, str. 19 PDF https://plus.dziennikpolski24.pl/najwazniejszy-naukowy-sukces-2020roku/ar/c15-15368859 a także w Aktualnościach AGH https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/najwazniejszy-naukowysukces-2020-roku-felieton/, https://www.academia.edu/50968360/Szczepionka_najwi%C4%99kszy_naukowy_sukces_2020_roku

272.

Patron 2020 roku w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich [Patron of 2020 in the Association of Polish Electrical Engineers], Rzecz
o historii – Rzeczpospolita, 24.12.2020, PDF
https://www.academia.edu/50973942/Patron_2020_roku_w_Stowarzyszeniu_Elektryk%C3%B3w_Polskich ,
https://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/201229721-Prof-Jozef-Weglarz-patron-2020-r-w-Stowarzyszeniu-Elektrykow-Polskich.html

273.

Pierwsza audycja radiowa poszła w eter w Wigilię (W wydaniu elektronicznym zastosowano tytuł: Okiem naukowca. Wigilia i
pierwsza audycja radiowa) [The first radio broadcast went into the air on Christmas Eve (The electronic edition uses the title: The Eye
of the Scientist. Christmas Eve and the first radio broadcast)], Gazeta Krakowska nr. 300, 23.12.2020, PDF
https://plus.gazetakrakowska.pl/okiem-naukowca-wigilia-i-pierwsza-audycja-radiowa/ar/c15-15359301 publikowana w internetowych
następujących gazet: Express Ilustrowany https://plus.expressilustrowany.pl/tag/ryszard-tadeusiewicz, Dziennik Zachodni
https://plus.expressilustrowany.pl/tag/ryszard-tadeusiewicz , Gazeta Wrocławska https://plus.gazetawroclawska.pl/okiem-naukowca-wigilia-ipierwsza-audycja-radiowa/ar/c15-15359301 , Echo Dnia Świętokrzyskie https://plus.echodnia.eu/swietokrzyskie/okiem-naukowca-wigilia-i-pierwszaaudycja-radiowa/ar/c15-15359301 , Echo Dnia Podkarpackie https://plus.echodnia.eu/podkarpackie/okiem-naukowca-wigilia-i-pierwsza-audycjaradiowa/ar/c15-15359301 , Echo Dnia Radomskie https://plus.echodnia.eu/radomskie/okiem-naukowca-wigilia-i-pierwsza-audycja-radiowa/ar/c1515359301 , Głos Szczeciński https://plus.gs24.pl/okiem-naukowca-wigilia-i-pierwsza-audycja-radiowa/ar/c15-15359301 , Nowiny
https://plus.nowiny24.pl/okiem-naukowca-wigilia-i-pierwsza-audycja-radiowa/ar/c15-15359301 , Express Bydgoski
https://plus.expressbydgoski.pl/okiem-naukowca-wigilia-i-pierwsza-audycja-radiowa/ar/c15-15359301 , Nowości – Dziennik Toruński
https://plus.nowosci.com.pl/okiem-naukowca-wigilia-i-pierwsza-audycja-radiowa/ar/c15-15359301 , a także w Aktualnościach AGH
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/pierwsza-audycja-radiowa-poszla-w-eter-w-wigilie-felieton/ ;
https://www.academia.edu/50967771/Pierwsza_audycja_radiowa_posz%C5%82a_w_eter_w_Wigili%C4%99

274.

Skąd się wzięła tradycja choinki? [Where did the Christmas tree tradition come from?] Gazeta Myślenicka, 23.12.2020, PDF

https://www.academia.edu/50967538/Sk%C4%85d_si%C4%99_wzi%C4%99%C5%82a_tradycja_choinki ;
wziela-tradycja-choinki

https://gazeta.myslenice.pl/skad-sie-

275.

Dbajmy o bezpieczeństwo pieszych na drogach [Let’s take care of the safety of pedestrians on the roads] Gazeta Krakowska nr 294,
16.12.2020 str. 2, PDF https://plus.gazetakrakowska.pl/dbajmy-o-bezpieczenstwo-pieszych-na-drogach/ar/c15-15347850 przedruk w Dzienniku
Bałtyckim https://plus.dziennikbaltycki.pl/dbajmy-o-bezpieczenstwo-pieszych-na-drogach/ar/c15-15347850 , Kurierze Lubelskim
https://plus.kurierlubelski.pl/dbajmy-o-bezpieczenstwo-pieszych-na-drogach/ar/c15-15347850 , Głosie Wielkopolski
https://plus.gloswielkopolski.pl/dbajmy-o-bezpieczenstwo-pieszych-na-drogach/ar/c15-15347850 , Gazecie Lubuskiej
https://plus.gazetalubuska.pl/dbajmy-o-bezpieczenstwo-pieszych-na-drogach/ar/c15-15347850 Gazecie Pomorskiej https://plus.pomorska.pl/dbajmy-obezpieczenstwo-pieszych-na-drogach/ar/c15-15347850 , Głosie Pomorza https://plus.gp24.pl/dbajmy-o-bezpieczenstwo-pieszych-na-drogach/ar/c1515347850 , Głosie Szczecińskim https://plus.gs24.pl/dbajmy-o-bezpieczenstwo-pieszych-na-drogach/ar/c15-15347850 , Dzienniku Bałtyckim
https://plus.dziennikbaltycki.pl/dbajmy-o-bezpieczenstwo-pieszych-na-drogach/ar/c15-15347850 , a także w Aktualnościach AGH
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/dbajmy-o-bezpieczenstwo-pieszych-na-drogach-felieton/ ;
https://www.academia.edu/50966705/Dbajmy_o_bezpiecze%C5%84stwo_pieszych_na_drogach

276.

Kiedy kupisz robota na jesienną chandrę? [When will you buy a robot for autumn blues?] 16.12.2020 PDF ;

https://www.academia.edu/50966240/Kiedy_kupisz_robota_na_jesienn%C4%85_chandr%C4%99 , https://gazeta.myslenice.pl/kiedy-kupisz-robota-najesienna-chandre

277.

Google - internetowy gigant [Google. The story of the Internet giant] Rzecz o historii – Rzeczpospolita, 11.12.2020

https://www.academia.edu/50966151/Google_internetowy_gigant ; https://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/201209365-Google-Historia-internetowegogiganta.html

278.

Czym jest respirator? [What is a respirator?] Gazeta Krakowska nr 288, 09.12.2020, PDF ; https://plus.gazetakrakowska.pl/czym-jestrespirator/ar/c15-15334786 a także w wydaniach internetowych następujących gazet; Dziennik Zachodni
https://plus.dziennikzachodni.pl/czym-jest-respirator/ar/c15-15334786 , Kurier Lubelski https://plus.kurierlubelski.pl/czym-jest-respirator/ar/c15-
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15334786 , Gazeta Wrocławska https://plus.gazetawroclawska.pl/czym-jest-respirator/ar/c15-15334786 , oraz w Aktualnościach AGH
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/czym-jest-respirator-felieton/ ; https://www.academia.edu/50965726/Czym_jest_respirator ;

279.

Wybitny poznański profesor elektrotechniki który miał liczne związki z Myślenicami [An outstanding Poznań professor of
electrical engineering who had numerous connections with Myślenice] Gazeta Myślenicka, 09.11.2020, PDF
https://gazeta.myslenice.pl/wybitny-poznanski-profesor-elektrotechniki-ktory-mial-liczne-zwiazki-z-myslenicami

280.

Chcesz mieć dobry nastrój? Zadbaj o swoje bakterie! [Do you want a good mood? Take care of your bacteria!] Gazeta Krakowska
nr 282, 02.12.2020, str. 2 PDF https://plus.gazetakrakowska.pl/chcesz-miec-dobry-nastroj-zadbaj-o-swoje-bakterie/ar/c15-15322416,
przedruk w Kurierze Lubelskim https://plus.kurierlubelski.pl/chcesz-miec-dobry-nastroj-zadbaj-o-swoje-bakterie/ar/c15-15322416 i w
Aktualnościach AGH https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/chcesz-miec-dobry-nastroj-zadbaj-o-swoje-bakterie-felieton/,
https://www.academia.edu/50953977/Chcesz_mie%C4%87_dobry_nastr%C3%B3j_Zadbaj_o_swoje_bakterie_

281.

Miejsce, które warto odwiedzić wirtualnie: niezwykły kanał [A place worth visiting virtually: the extraordinary canal] Gazeta
Myślenicka, 02.12.2020, PDF
https://www.academia.edu/50953749/Miejsce_kt%C3%B3re_warto_odwiedzi%C4%87_wirtualnie_niezwyk%C5%82y_kana%C5%82
, https://gazeta.myslenice.pl/miejsce-ktore-warto-odwiedzic-wirtualnie-niezwykly-kanal

282.

Apple, najdroższe jabłko na świecie [Apple, the most expensive apple in the world] Rzecz o historii – Rzeczpospolita, 27.11.2020,
PDF https://www.academia.edu/50953216/Apple_najdro%C5%BCsze_jab%C5%82ko_na_%C5%9Bwiecie ,
https://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/311269938-Apple-najdrozsze-jablko-na-swiecie.html

283.

Doceńmy oświetlenie ulic naszych miast [Let’s appreciate the lighting of the streets of our cities] Gazeta Krakowska nr 276,
25.11.2020 str. 2 PDF https://plus.gazetakrakowska.pl/prof-ryszard-tadeusiewicz-docenmy-oswietlenie-ulic-naszychmiast/ar/c15-15309603 przedruk (w formie elektronicznej) Kurier Lubelski https://plus.kurierlubelski.pl/prof-ryszardtadeusiewicz-docenmy-oswietlenie-ulic-naszych-miast/ar/c15-15309603 , Polska Times

https://plus.polskatimes.pl/prof-ryszard-tadeusiewicz-docenmy-oswietlenie-ulic-naszych-miast/ar/c1515309603 , Kurier Poranny https://plus.poranny.pl/prof-ryszard-tadeusiewicz-docenmy-oswietlenie-ulicnaszych-miast/ar/c15-15309603 , Gazeta Wrocławska https://plus.gazetawroclawska.pl/prof-ryszardtadeusiewicz-docenmy-oswietlenie-ulic-naszych-miast/ar/c15-15309603 , Express Bydgoski
https://plus.expressbydgoski.pl/prof-ryszard-tadeusiewicz-docenmy-oswietlenie-ulic-naszych-miast/ar/c1515309603 , Echo Dnia Świętokrzyskie https://plus.echodnia.eu/swietokrzyskie/prof-ryszard-tadeusiewiczdocenmy-oswietlenie-ulic-naszych-miast/ar/c15-15309603 , Echo Dnia Radomskie
https://plus.echodnia.eu/radomskie/prof-ryszard-tadeusiewicz-docenmy-oswietlenie-ulic-naszychmiast/ar/c15-15309603 , Echo Dnia Podkarpackie https://plus.echodnia.eu/podkarpackie/prof-ryszardtadeusiewicz-docenmy-oswietlenie-ulic-naszych-miast/ar/c15-15309603 , Gazeta Lubuska
https://plus.gazetalubuska.pl/prof-ryszard-tadeusiewicz-docenmy-oswietlenie-ulic-naszych-miast/ar/c1515309603 , Nowości - Dziennik Toruński https://plus.nowosci.com.pl/prof-ryszard-tadeusiewicz-docenmyoswietlenie-ulic-naszych-miast/ar/c15-15309603 , Gazeta Współczesna https://plus.wspolczesna.pl/prof-ryszardtadeusiewicz-docenmy-oswietlenie-ulic-naszych-miast/ar/c15-15309603 , Express Ilustrowany
https://plus.expressilustrowany.pl/prof-ryszard-tadeusiewicz-docenmy-oswietlenie-ulic-naszychmiast/ar/c15-15309603 ; Aktualności AGH https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/docenmy-oswietlenieulic-felieton/ ;

284.

Wykorzystanie statystyki w medycynie [The use of statistics in medicine] Gazeta Myślenicka, nr 44, 25.11.2020, PDF

https://www.academia.edu/50953066/Wykorzystanie_statystyki_w_medycynie ;
https://gazeta.myslenice.pl/wykorzystanie-statystyki-w-medycynie

285. Blaski i cienie sieci 5G [The highlights and shadows of the 5G network] Gazeta Krakowska nr 270,
18.11.2020 str. 2, PDF https://plus.gazetakrakowska.pl/prof-ryszard-tadeusiewicz-blaski-i-cienie-sieci-5g/ar/c1-15296307 ,
przedruk (w formie elektronicznej): Dziennik Bałtycki https://plus.dziennikbaltycki.pl/prof-ryszard-tadeusiewicz-blaskii-cienie-sieci-5g/ar/c1-15296307 , Kurier Lubelski https://plus.kurierlubelski.pl/prof-ryszard-tadeusiewicz-blaskii-cienie-sieci-5g/ar/c1-15296307 , Dziennik Zachodni https://plus.dziennikzachodni.pl/prof-ryszardtadeusiewicz-blaski-i-cienie-sieci-5g/ar/c1-15296307 , Gazeta Współczesna
https://plus.wspolczesna.pl/prof-ryszard-tadeusiewicz-blaski-i-cienie-sieci-5g/ar/c1-15296307 , Polska
Times https://plus.polskatimes.pl/prof-ryszard-tadeusiewicz-blaski-i-cienie-sieci-5g/ar/c1-15296307, Głos
Szczeciński https://plus.gs24.pl/prof-ryszard-tadeusiewicz-blaski-i-cienie-sieci-5g/ar/c1-15296307 ,
Dziennik Łódzki https://plus.dzienniklodzki.pl/prof-ryszard-tadeusiewicz-blaski-i-cienie-sieci-5g/ar/c115296307 , Gazeta Pomorska https://plus.pomorska.pl/prof-ryszard-tadeusiewicz-blaski-i-cienie-sieci5g/ar/c1-15296307 , Gazeta Lubuska https://plus.gazetalubuska.pl/prof-ryszard-tadeusiewicz-blaski-icienie-sieci-5g/ar/c1-15296307 , Nowa Trybuna Opolska https://plus.nto.pl/prof-ryszard-tadeusiewiczblaski-i-cienie-sieci-5g/ar/c1-15296307 , Express Bydgoski https://plus.expressbydgoski.pl/prof-ryszardtadeusiewicz-blaski-i-cienie-sieci-5g/ar/c1-15296307 i w Aktualnościach AGH
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/blaski-i-cienie-sieci-5g-felieton/;
https://www.academia.edu/44551764/Blaski_i_cienie_sieci_5G

286. Mózg i elektronika [Brain and electronics], Gazeta Myślenicka, 18.11.2020, PDF
https://www.academia.edu/50952749/M%C3%B3zg_i_elektronika

; https://gazeta.myslenice.pl/mozg-i-elektronika

287.

Cybulski, Mościcki i Dzieślewski. Niezwykli polscy elektrycy [Cybulski, Mościcki and Dzieślewski. Remarkable Polish
electricians] Rzecz o historii – Rzeczpospolita, 13.11.2020, PDF https://www.academia.edu/50806638/Niezwykli_polscy_elektrycy ;
https://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/311119918-Cybulski-Moscicki-i-Dzieslewski-Niezwykli-polscy-elektrycy.html
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288.

Wielkie dzieło Jana Sieka – posąg Świętej Barbary umieszczony na dachu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie [The great
work of Jan Siek - a statue of Saint Barbara placed on the roof of the AGH University of Science and Technology in Krakow] Opus
vitae Jan Siek – Rzeźba. Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazaraki, 2020, ISBN: 978-83-62389-15-5, str. 45-50 PDF
https://www.academia.edu/44490726/Wielkie_dzie%C5%82o_Jana_Sieka_pos%C4%85g_%C5%9Awi%C4%99tej_Barbary_umieszc
zony_na_dachu_Akademii_G%C3%B3rniczo_Hutniczej_w_Krakowie

289. Jak poznać, że maszyna jest inteligentna? [How do I know if my machine is intelligent?] Gazeta
Myślenicka, 12.11.2020 PDF

https://www.academia.edu/49049556/Jak_pozna%C4%87_%C5%BCe_maszyna_jest_inteligentna
poznac-ze-maszyna-jest-inteligentna

; https://gazeta.myslenice.pl/jak-

290. O emocjach - naukowo [About emotions - scientifically] Gazeta Krakowska nr 264, 10.11.2020
https://www.academia.edu/49049424/O_emocjach_naukowo ; Aktualności
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/o-emocjach-naukowo-felieton/

PDF

AGH

291.

Rosjanie świętują wypędzenie Polaków z Kremla [Russians celebrate the expulsion of Poles from the Kremlin] Gazeta Krakowska
nr 259, 04.11.2020 PDF
https://www.academia.edu/49048265/Rosjanie_%C5%9Bwi%C4%99tuj%C4%85_wyp%C4%99dzenie_Polak%C3%B3w_z_Kremla
; https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/rosjanie-swietuja-wypedzenie-polakow-z-kremla-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/rosjanie-swietuja-wypedzenie-polakow-z-kremla/ar/c15-15272596

292. Techniczne urządzenie zastępujące nerki [Technical kidney replacement device], Gazeta Myślenicka,
04.11.2020 PDF https://www.academia.edu/46931553/Techniczne_urz%C4%85dzenie_zast%C4%99puj%C4%85ce_nerki ;
https://gazeta.myslenice.pl/techniczne-urzadzenie-zastepujace-nerki

293.

Antoni Pach. Wybitny twórca polskiej telekomunikacji. [Antoni Pach. Outstanding creator of Polish telecommunications.] Rzecz o
historii – Rzeczpospolita, 30.10.2020 PDF
https://www.academia.edu/49048225/Antoni_Pach_Wybitny_tw%C3%B3rca_polskiej_telekomunikacji ; https://www.rp.pl/Rzeczo-historii/310299919-Antoni-Pach-Wybitny-tworca-polskiej-telekomunikacji.html

294.

Twórca polskiej telekomunikacji - profesor Antoni Pach [The creator of Polish telecommunications - professor Antoni Pach]
Gazeta Krakowska nr 253, 28.10.2020, PDF
https://www.academia.edu/49048138/Tw%C3%B3rca_polskiej_telekomunikacji_profesor_Antoni_Pach ;
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/tworca-polskiej-telekomunikacji-prof-antoni-pach/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/tworca-polskiej-telekomunikacji-profesor-antoni-pach/ar/c15-15259272

295.

Promotor mojego doktoratu – prof. Antoni Pach. [The supervisor of my doctorate - prof. Antoni Pach] Gazeta Myślenicka,
28.10.2020 PDF https://www.academia.edu/49048200/Promotor_mojego_doktoratu_prof_Antoni_Pach ;
https://gazeta.myslenice.pl/promotor-mojego-doktoratu-prof-antoni-pach

296. Czy bać się elektrowni jądrowych? [Should you be afraid of nuclear power plants?] Gazeta Krakowska
nr 247, 21.10.2020 PDF https://www.academia.edu/49047124/Czy_ba%C4%87_si%C4%99_elektrowni_j%C4%85drowych ;
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/czy-bac-sie-elektrowni-jadrowych-felieton/ ; https://plus.gazetakrakowska.pl/czy-bacsie-elektrowni-jadrowych/ar/c15-15245636

297.

Hejnał najstarszą cykliczną audycją radiową [The bugle call is the oldest cyclical radio broadcast] Gazeta Myślenicka 21.10.2020
PDF https://www.academia.edu/49047218/Hejna%C5%82_najstarsz%C4%85_cykliczn%C4%85_audycj%C4%85_radiow%C4%85
; https://gazeta.myslenice.pl/hejnal-najstarsza-cykliczna-audycja-radiowa

298.

Najwybitniejszy z polskich elektryków [The most prominent Polish electrician] Rzecz o Historii – Rzeczpospolita, 16.10.2020, str.
J7, PDF https://www.academia.edu/49046542/Najwybitniejszy_z_polskich_elektryk%C3%B3w ; https://www.rp.pl/Rzecz-ohistorii/201019521-Michal-Doliwo-Dobrowolski-Najwybitniejszy-z-polskich-elektrykow.html

299.

Okażmy im wdzięczność. Świętujmy Dzień Nauczyciela! [Show them our gratitude. Let’s celebrate Teacher’s Day!] Gazeta
Krakowska nr 241, 14.10.2020 PDF
https://www.academia.edu/49046833/Oka%C5%BCmy_im_wdzi%C4%99czno%C5%9B%C4%87_%C5%9Awi%C4%99tujmy_Dzie
%C5%84_Nauczyciela_ ; https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/okazmy-im-wdziecznosc-swietujmy-dzien-nauczycielafelieton/ ; https://plus.gazetakrakowska.pl/okazmy-im-wdziecznosc-swietujmy-dzien-nauczyciela/ar/c15-15232644 ;
https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/322335,dzien-nauczyciela-sprzed-wielu-lat

300. Dzień Nauczyciela sprzed wielu lat [Teacher’s Day from many years ago] Gazeta Myślenicka,
14.10.2020 PDF https://www.academia.edu/49046377/Dzie%C5%84_Nauczyciela_sprzed_wielu_lat ;
https://gazeta.myslenice.pl/dzisiaj-jest-dzien-nauczyciela

301. Jan Szczepanik: polski Edison [Jan Szczepanik: Polish Edison] Rzecz o Historii Rzeczpospolita, 02.10.2020 PDF https://www.academia.edu/49043550/Jan_Szczepanik_polski_Edison ;
https://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/310019944-Jan-Szczepanik-polski-Edison.html

302. Internet rozpinany w Kosmosie [Internet placed in Space] Gazeta Krakowska nr 235, 07.10.2020 – PDF
https://www.academia.edu/49043413/Internet_rozpinany_w_Kosmosie ; https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/internetrozpinany-w-kosmosie-felieton/ ; https://plus.gazetakrakowska.pl/internet-rozpinany-w-kosmosie/ar/c15-15218676

303. Ciekawostka: insygnia rektora AGH [Fun fact: the insignia of the AGH Rector] Gazeta Myślenicka,
07.10.2020, str. 6 PDF https://www.academia.edu/49046441/Ciekawostka_insygnia_rektora_AGH ;
https://gazeta.myslenice.pl/ciekawostka-insygnia-rektora-agh

304. Rozpoczyna się rok akademicki [The academic year begins] Gazeta Krakowska nr 229, 30.09.2020 PDF
https://www.academia.edu/49042134/Rozpoczyna_si%C4%99_rok_akademicki ;
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/rozpoczyna-sie-rok-akademicki-felieton/
https://plus.gazetakrakowska.pl/rozpoczyna-sie-rok-akademicki/ar/c15-15206176
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305.

Niezwykły zabytek: krakowskie Błonia. Część IV - bliżej współczesności [An unusual monument: Błonia Park in Kraków. Part IV
- closer to the present day] Gazeta Myślenicka, 30.09.2020, str. 6 PDF
https://www.academia.edu/49042987/Niezwyk%C5%82y_zabytek_krakowskie_B%C5%82onia_Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_IV_
bli%C5%BCej_wsp%C3%B3%C5%82czesno%C5%9Bci ; https://gazeta.myslenice.pl/niezwykly-zabytek-krakowskie-blonia-czesciv-blizej-wspolczesnosci

306.

Połączenie mózgu z komputerem [Connecting the brain with the computer] Gazeta Krakowska, nr 223, 23.09.2020, przedruk w
Kurierze Lubelskim a także w POLSKA TIMES + PDF
https://www.academia.edu/49032173/Po%C5%82%C4%85czenie_m%C3%B3zgu_z_komputerem ;
https://plus.kurierlubelski.pl/polaczenie-mozgu-z-komputerem/ar/c15-15192362 ;
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/polaczenie-mozgu-z-komputerem-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/polaczenie-mozgu-z-komputerem/ar/c15-15192362

307.

Niezwykły zabytek: krakowskie Błonia. Część III – szubienica, wojsko i sport [An unusual monument: Błonia Park in Kraków.
Part III - the gallows, army and sport] Gazeta Myślenicka, 23.09.2020, str. 6 PDF
https://www.academia.edu/49031976/Niezwyk%C5%82y_zabytek_krakowskie_B%C5%82onia_Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_III_
szubienica_wojsko_i_sport ; http://gazeta.myslenice.pl/niezwykly-zabytek-krakowskie-blonia-czesc-iii-szubienica-wojsko-i-sport

308.

Historia wynalazków. Od teorii do praktyki [History of inventions. From theory to practice] Rzecz o Historii – Rzeczpospolita,
18.09.2020 PDF https://www.academia.edu/49031229/Historia_wynalazk%C3%B3w_Od_teorii_do_praktyki ;
https://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/200919370-Historia-wynalazkow-Od-teorii-do-praktyki.html

309.

Rocznica odkrycia zmarszczek czasoprzestrzeni [Anniversary of the discovery of space-time wrinkles] Gazeta Krakowska nr 217,
16.09.2020, przedruk w Kurierze Lubelskim PDF
https://www.academia.edu/49031081/Rocznica_odkrycia_zmarszczek_czasoprzestrzeni ; https://plus.kurierlubelski.pl/rocznicaodkrycia-zmarszczek-czasoprzestrzeni/ar/c15-15180588 ; https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/rocznica-odkryciazmarszczek-czasoprzestrzeni-felieton/ ; https://plus.gazetakrakowska.pl/rocznica-odkrycia-zmarszczek-czasoprzestrzeni/ar/c1515180588

310.

Niezwykły zabytek: krakowskie Błonia. Część II – wydarzenia [An unusual monument: Błonia in Krakow. Part II - Events] Gazeta
Myślenicka, 16.09.2020, str. 6 PDF
https://www.academia.edu/49029302/Niezwyk%C5%82y_zabytek_krakowskie_B%C5%82onia_Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_II_
wydarzenia ; http://gazeta.myslenice.pl/niezwykly-zabytek-krakowskie-blonia-czesc-ii-wydarzenia

311.

Inżynieria Biomedyczna - zawód zawsze potrzebny [Biomedical Engineering - profession always needed] Gazeta Krakowska nr
211, 09.09.2020 PDF https://www.academia.edu/49029212/In%C5%BCynieria_Biomedyczna_zaw%C3%B3d_zawsze_potrzebny ;
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/inzynieria-biomedyczna-zawod-zawsze-potrzebny-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/inzynieria-biomedyczna-zawod-zawsze-potrzebny/ar/c15-15168678

312.

Niezwykły zabytek: krakowskie Błonia. Część I – historia [An unusual monument: Błonia Park in Kraków. Part I - history] Gazeta
Myślenicka, 09.09.2020, str. 6 PDF
https://www.academia.edu/49029259/Niezwyk%C5%82y_zabytek_krakowskie_B%C5%82onia_Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_I_hi
storia ; http://gazeta.myslenice.pl/niezwykly-zabytek-krakowskie-blonia-czesc-i-historia

313.

Polscy pionierzy elektrotechniki [Polish pioneers of electrical engineering] Rzecz o Historii - Rzeczpospolita, 04.09.2020, PDF
https://www.academia.edu/49024083/Polscy_pionierzy_elektrotechniki ; https://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/309039928-Polscypionierzy-elektrotechniki.html

314. Stare zawody będą zastąpione przez nowe [Old jobs will be replaced by new jobs] Gazeta Krakowska nr
205, 02.09.2020 PDF
https://www.academia.edu/49023763/Stare_zawody_b%C4%99d%C4%85_zast%C4%85pione_przez_nowe
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/stare-zawody-beda-zastapione-przez-nowe-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/stare-zawody-beda-zastepowane-przez-nowe/ar/c15-15156292

;

315.

Roboty chirurgiczne. Część 9 – nic nie jest doskonałe! [Surgical robots. Part 9 - Nothing’s Perfect!] Gazeta Myślenicka,
02.09.2020, str. 6 PDF
https://www.academia.edu/48985431/Roboty_chirurgiczne_Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_9_nic_nie_jest_doskona%C5%82e_ ;
http://gazeta.myslenice.pl/roboty-chirurgiczne-czesc-9-nic-nie-jest-doskonale

316. Elektrownia szczytowo pompowa pod ziemią [Underground pumped storage power plant] Gazeta
Krakowska nr 199, 26.08.2020 PDF
https://www.academia.edu/49023649/Elektrownia_szczytowo_pompowa_pod_ziemi%C4%85 ;
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/elektrownia-szczytowo-pompowa-pod-ziemia-felieton/
https://plus.gazetakrakowska.pl/elektrownia-szczytowo-pompowa-pod-ziemia/ar/c15-15144812

;

317.

Roboty chirurgiczne. Część 8 – roboty chirurgiczne jako biznes [Surgical robots. Part 8 - surgical robots as a business] Gazeta
Myślenicka 26.08.2020 PDF
https://www.academia.edu/48985325/Roboty_chirurgiczne_Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_8_roboty_chirurgiczne_jako_biznes ;
http://gazeta.myslenice.pl/roboty-chirurgiczne-czesc-8-roboty-chirurgiczne-jako-biznes

318.

Jak zgromadzić nadmiar prądu żeby go potem odzyskać? [How to collect excess electricity to recover it later?] Gazeta Krakowska
nr 193, 19.08.2020, str. 6 PDF
https://www.academia.edu/49023509/Jak_zgromadzi%C4%87_nadmiar_pr%C4%85du_%C5%BCeby_go_potem_odzyska%C4%87
; https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/jak-zgromadzic-nadmiar-pradu-zeby-go-potem-odzyskac-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/jak-zgromadzic-nadmiar-pradu-zeby-go-potem-odzyskac/ar/c15-15134032

319.

Roboty chirurgiczne. Część 7 – polski Robin Heart [Surgical robots. Part 7 - Polish Robin Heart] Gazeta Myślenicka 19.08.2020,
PDF https://www.academia.edu/48985108/Roboty_chirurgiczne_Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_7_polski_Robin_Heart ;
http://gazeta.myslenice.pl/roboty-chirurgiczne-czesc-7-polski-robin-heart

320.

Pionierska wyprawa niezwykłym dowodem naukowym [A pioneering expedition that was extraordinary scientific evidence] Gazeta
Krakowska nr 189, 13.08.2020, PDF
https://www.academia.edu/49023369/Pionierska_wyprawa_niezwyk%C5%82ym_dowodem_naukowym ;
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https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/pionierska-wyprawa-niezwyklym-dowodem-naukowym-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/pionierska-wyprawa-niezwyklym-dowodem-naukowym/ar/c15-15128121

321. Coś, czego nie zobaczymy [Something we won’t see] Gazeta Krakowska nr 188, 12.08.2020 PDF
https://www.academia.edu/49023098/Co%C5%9B_czego_nie_zobaczymy ; https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/cosczego-nie-zobaczymy-felieton/ ; https://plus.gazetakrakowska.pl/krater-meteorytowy-cos-czego-nie-zobaczymy/ar/c15-15123121

322. Z dziejów elektryczności w Polsce [From the history of electricity in Poland] Rzecz o Historii Rzeczpospolita, 07.08.2020, https://www.academia.edu/49012451/Z_dziej%C3%B3w_elektryczno%C5%9Bci_w_Polsce ;
https://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/308069941-Zdziejow-elektrycznosci-wPolsce.html

323.

Cud techniki i sztuki sprzed 2300 lat [A miracle of technology and art from 2300 years ago] Gazeta Krakowska nr 182, 05.08.2020
PDF https://www.academia.edu/49012376/Cud_techniki_i_sztuki_sprzed_2300_lat ;
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/cud-techniki-i-sztuki-sprzed-2300-lat-felieton/ ; https://plus.gazetakrakowska.pl/cudtechniki-i-sztuki-sprzed-2300-lat/ar/c15-15111772

324. Roboty chirurgiczne. Część 6 - Robot da Vinci [Surgical robots. Part 6 - da Vinci Robot] Gazeta
Myślenicka 05.08.2020 PDF
https://www.academia.edu/48985007/Roboty_chirurgiczne_Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_6_Robot_da_Vinci
http://gazeta.myslenice.pl/roboty-chirurgiczne-czesc-6-robot-da-vinci

;

325.

Gęsi zamiast psów policyjnych? [Geese instead of police dogs?], Gazeta Krakowska nr 176, 29.07.2020, przedruk w Kurierze
Lubelskim PDF https://www.academia.edu/49012234/G%C4%99si_zamiast_ps%C3%B3w_policyjnych ;
https://plus.kurierlubelski.pl/gesi-zamiast-psow-policyjnych/ar/c15-15101172 ; https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/gesizamiast-psow-policyjnych-felieton/ ; https://plus.gazetakrakowska.pl/gesi-zamiast-psow-policyjnych/ar/c15-15101172

326.

Roboty chirurgiczne. Część 5 – Sukcesy medyczne i porażka ekonomiczna [Surgical robots. Part 5 - Medical Success and
Economic Failure] Gazeta Myślenicka 29.07.2020 PDF
https://www.academia.edu/48984884/Roboty_chirurgiczne_Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_5_Sukcesy_medyczne_i_pora%C5%BCk
a_ekonomiczna ; http://gazeta.myslenice.pl/roboty-chirurgiczne-czesc-5-sukcesy-medyczne-i-porazka-ekonomiczna

327.

Rywalizacja w sprawie szczepionki przeciw epidemii [Competition for an epidemic vaccine] Gazeta Krakowska nr 170, 22.07.2020,
przedruk w Dzienniku Bałtyckim a także w POLSKA TIMES + PDF
https://www.academia.edu/49012139/Rywalizacja_w_sprawie_szczepionki_przeciw_epidemii ;
https://plus.dziennikbaltycki.pl/rywalizacja-w-sprawie-szczepionki-przeciw-epidemii/ar/c15-15089739 ;
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/rywalizacja-w-sprawie-szczepionki-przeciw-epidemii-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/rywalizacja-w-sprawie-szczepionki-przeciw-epidemii/ar/c15-15089739

328.

Roboty chirurgiczne. Część 4 – pierwszy krok we właściwym kierunku [Surgical robots. Part 4 - the first step in the right
direction] Gazeta Myślenicka 22.07.2020 PDF
https://www.academia.edu/48983124/Roboty_chirurgiczne_Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_4_pierwszy_krok_we_w%C5%82a%C5
%9Bciwym_kierunku ; http://gazeta.myslenice.pl/roboty-chirurgiczne-czesc-4-pierwszy-krok-we-wlasciwym-kierunku

329.

Dolina Krzemowa i jej kontrowersyjny promotor [The Silicon Valley and its controversial promoter] Rzecz o Historii Rzeczpospolita, 17.07.2020 PDF https://www.academia.edu/49012070/Dolina_Krzemowa_i_jej_kontrowersyjny_promotor :
https://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/307169937-Dolina-Krzemowa--ijej-kontrowersyjny-promotor.html

330.

Krótka chwila na skorzystanie z innowacji [A short moment to benefit from innovation], Gazeta Krakowska nr 164, 15.07.2020
PDF https://www.academia.edu/49008364/Kr%C3%B3tka_chwila_na_skorzystanie_z_innowacji ;
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/krotka-chwila-na-wykorzystanie-innowacji-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/krotka-chwila-na-skorzystanie-z-innowacji/ar/c15-15079311

331.

Roboty chirurgiczne. Część 3 – siła i precyzja [Surgical robots. Part 3 - strength and precision], Gazeta Myślenicka 15.07.2020
PDF https://www.academia.edu/48983012/Roboty_chirurgiczne_Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_3_si%C5%82a_i_precyzja ;
http://gazeta.myslenice.pl/roboty-chirurgiczne-czesc-3-sila-i-precyzja

332. Automatyczne tłumaczenia – dawniej i dziś [Automatic translations - past and present] Gazeta
Krakowska nr 158, 08.07.2020 PDF
https://www.academia.edu/49008309/Automatyczne_t%C5%82umaczenia_dawniej_i_dzi%C5%9B
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/automatyczne-tlumaczenia-dawniej-i-dzis-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/automatyczne-tlumaczenia-dawniej-i-dzis/ar/c15-15067520

;

333. Niech się stanie światłość [Let there be light] Historia – Uważam Rze, nr 4 (97), 2020, str. 26-27
https://www.academia.edu/45482622/Historia_wynalazk%C3%B3w_Niech_si%C4%99_stanie_%C5%9Bwiat%C5%82o%C5%9B%
C4%87_

334. Dzieje telefonu [History of the telephone] Historia – Uważam Rze, nr 12 (105), 2020, str 32-33
https://www.academia.edu/46013140/Dzieje_telefonu

335.

Od kiedy jeździmy elektrycznymi pojazdami? [Since when do we drive electric vehicles?] Historia – Uważam Rze, nr 6 (99), 2020,
str 26-27 https://www.academia.edu/45520944/Od_kiedy_je%C5%BAdzimy_elektrycznymi_pojazdami ; https://www.ekiosk.pl/secure/webreader/index.php?id_issue=337279&&e=index.php%3Fpage%3Dfile%26id_issue%3D337279%26file%3D&cart=.
./index.php%3Fpage%3Dbasket%26id_issue%3D337279%26ewydanie%3Di&link=../../numer,337279,uwa_am_rze_historia&demo=t
rue&back=../../numer,337279,uwa_am_rze_historia#page-3

336. Klucz do nowoczesnego przemysłu [The key to modern industry] Historia – Uważam Rze, nr 7(100),
2020, str. 56-67 PDF ; https://www.ekiosk.pl/secure/webreader/index.php?id_issue=339510&&e=index.php%3Fpage%3Dfile%26id_issue%3D339510%26file%3D&cart=.
./index.php%3Fpage%3Dbasket%26id_issue%3D339510%26ewydanie%3Di&link=../../numer,339510,uwa_am_rze_historia&demo=t
rue&back=../../numer,339510,uwa_am_rze_historia

337. Roboty chirurgiczne. Część 2 – Błędny zaułek [Surgical robots. Part 2 - Incorrect alley], Gazeta
Myślenicka 08.07.2020 PDF
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https://www.academia.edu/48982941/Roboty_chirurgiczne_Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_2_B%C5%82%C4%99dny_zau%C5%82
ek ; http://gazeta.myslenice.pl/roboty-chirurgiczne-czesc-2-bledny-zaulek

338.

Lem dawno temu przewidział Internet [Lem foresaw the Internet a long time ago] Gazeta Krakowska nr 152, 01.07.2020, przedruk
w Dzienniku Bałtyckim i w Kurierze Lubelskim PDF
https://www.academia.edu/48973140/Lem_dawno_temu_przewidzia%C5%82_Internet ; https://plus.dziennikbaltycki.pl/lem-dawnotemu-przewidzial-internet/ar/c15-15055326 ; https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/lem-dawno-temu-przewidzial-internetfelieton/ ; https://plus.gazetakrakowska.pl/lem-dawno-temu-przewidzial-internet/ar/c15-15055326

339.

Roboty chirurgiczne. Część 1 – Trudne początki. [Surgical robots. Part 1 - Difficult beginnings] Gazeta Myślenicka 01.07.2020
PDF https://www.academia.edu/48982638/Roboty_chirurgiczne_Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_1_Trudne_pocz%C4%85tki ;
http://gazeta.myslenice.pl/roboty-chirurgiczne-czesc-1-trudne-poczatki

340.

Jak powstały układy scalone i mikroprocesory [How integrated circuits and microprocessors were created] Rzecz o Historii Rzeczpospolita, 03.07.2020, PDF
https://www.academia.edu/49008192/Jak_powsta%C5%82y_uk%C5%82ady_scalone_i_mikroprocesory ;
https://archiwum.rp.pl/artykul/1430832-Jak-powstaly-uklady--scalone-i%C2%A0mikroprocesory.html

341. Błonia jako miejsce ważnych wydarzeń [Błonia as a place of important events] Gazeta Krakowska nr
146, 24.06.2020, PDF https://www.academia.edu/46930447/B%C5%82onia_jako_miejsce_wa%C5%BCnych_wydarze%C5%84
; https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/blonia-jako-miejsce-waznych-wydarzen-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/krakowskie-blonia-jako-miejsce-waznych-wydarzen/ar/c15-15042040

342. Historia robotów [History of robots] Gazeta Myślenicka 24.06.2020 PDF
https://www.academia.edu/48973052/Historia_robot%C3%B3w

; http://gazeta.myslenice.pl/historia-robotow

343.

Wener von Braun - postać niejednoznaczna [Wernher von Braun - ambiguous figure] Gazeta Krakowska nr 140, 17.06.2020,
przedruk w Kurierze Lubelskim PDF https://www.academia.edu/46930255/Wener_von_Braun_posta%C4%87_niejednoznaczna ;
https://plus.kurierlubelski.pl/werner-von-braun-postac-niejednoznaczna/ar/c15-15029296 ;
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/wener-von-braun-postac-niejednoznaczna-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/wener-von-braun-postac-niejednoznaczna/ar/c15-15029296

344. Czy do remontu serca potrzeba rusztowania? [Do you need scaffolding to repair your heart?] Gazeta
Myślenicka 17.06.2020, PDF https://www.academia.edu/46930321/Czy_do_remontu_serca_potrzeba_rusztowania

;

http://gazeta.myslenice.pl/czy-do-remontu-serca-potrzeba-rusztowania

345. Jak rodziła się telefonia mobilna [How mobile telephony was born] Rzecz o Historii - Rzeczpospolita,
12.06.2020, PDF https://www.academia.edu/46929634/Jak_rodzi%C5%82a_si%C4%99_telefonia_mobilna ;
https://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/306119961-Jak-rodzila-sie-telefonia-mobilna.html

346.

Błonia długo były wykorzystywane wojskowo [Błonia was used for a long time militarily] Gazeta Krakowska nr 135 (21 957),
10.06.2020 PDF https://www.academia.edu/46930188/B%C5%82onia_d%C5%82ugo_by%C5%82y_wykorzystywane_wojskowo ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/blonia-dlugo-byly-wykorzystywane-wojskowo/ar/c15-15018063

347. Strefa Inżynierii Biomedycznej [Biomedical Engineering Zone] ] Gazeta Myślenicka, 10.06.2020 PDF
https://www.academia.edu/46930104/Strefa_In%C5%BCynierii_Biomedycznej
biomedycznej

; http://gazeta.myslenice.pl/strefa-inzynierii-

348. Elektryczne badania aktywności mózgu [Electrical brain activity tests] Gazeta Myślenicka, 03.06.2020
PDF https://www.academia.edu/46929975/Elektryczne_badania_aktywno%C5%9Bci_m%C3%B3zgu ;
http://gazeta.myslenice.pl/elektryczne-badania-aktywnosci-mozgu

349. Niezwykłe wydarzenia na zwykłej łące [Unusual events on a plain meadow] Gazeta Krakowska nr 129
(21 951), 03.06.2020 PDF
https://www.academia.edu/46914817/Niezwyk%C5%82e_wydarzenia_na_zwyk%C5%82ej_%C5%82%C4%85ce
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/niezwykle-wydarzenia-na-zwyklej-lace-felieton-1/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/niezwykle-wydarzenia-na-zwyklej-lace/ar/c15-15004509

;

350.

Historia wynalazków. Elektryczność i kultura [History of inventions. Electricity and culture] Rzecz o Historii - Rzeczpospolita,
29.05.2020 PDF https://www.academia.edu/46914614/Elektryczno%C5%9B%C4%87_i_kultura ; https://www.rp.pl/Rzecz-ohistorii/200529320-Historia-wynalazkow-Elektrycznosc-i-kultura.html

351.

Jaka łąka została wpisana do rejestru zabytków? [What meadow has been entered in the register of monuments?] Gazeta
Krakowska, 27.05.2020 PDF
https://www.academia.edu/46907429/Jaka_%C5%82%C4%85ka_zosta%C5%82a_wpisana_do_rejestru_zabytk%C3%B3w ;
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/jaka-laka-zostala-wpisana-do-rejestru-zabytkow-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/jaka-laka-zostala-wpisana-do-rejestru-zabytkow/ar/c15-14991647

352. Dziś premiera niezwykłej książki [Today is the premiere of an amazing book] Gazeta Krakowska,
20.05.2020 PDF https://www.academia.edu/46588535/Dzi%C5%9B_premiera_niezwyk%C5%82ej_ksi%C4%85%C5%BCki ;
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/dzis-premiera-niezwyklej-ksiazki-felieton/ ; https://plus.gazetakrakowska.pl/dzispremiera-niezwyklej-ksiazki/ar/c15-14979892

353.

Deszcz rozważany naukowo mniej dokucza [Scientifically considered rain is less annoying] Gazeta Krakowska, nr 111 (21 933),
13.05.2020 PDF https://www.academia.edu/44314536/Deszcz_rozwa%C5%BCany_naukowo_mniej_dokucza ;
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/deszcz-rozwazany-naukowo-mniej-dokucza-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/deszcz-rozwazany-naukowo-mniej-dokucza/ar/c15-14966898

354. Poznajmy mniej znany Kraków: Srebrna Góra [Let’s meet the less known Krakow: Srebrna Góra] Gazeta
Myślenicka, 27.05.2020 PDF

https://www.academia.edu/46914722/Poznajmy_mniej_znany_Krak%C3%B3w_Srebrna_G%C3%B3ra
http://gazeta.myslenice.pl/poznajmy-mniej-znany-krakow-srebrna-gora
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355.

Absurdalnie naukowe rozwiązania najprostszych codziennych problemów [Ridiculously scientific solutions to the simplest everyday
problems] Gazeta Myślenicka, 20.05.2020 PDF
https://www.academia.edu/46588675/Absurdalnie_naukowe_rozwi%C4%85zania_najprostszych_codziennych_problem%C3%B3w ;
http://gazeta.myslenice.pl/absurdalnie-naukowe-rozwiazania-najprostszych-codziennych-problemow

356.

Plastik – dobrodziejstwo i utrapienie. Część 7 – Polietylen. [Plastic - a blessing and a nuisance. Part 7 - Polyethylene] Gazeta
Myślenicka, 13.05.2020, PDF
https://www.academia.edu/45679257/Plastik_dobrodziejstwo_i_utrapienie_Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_7_Polietylen ;
http://gazeta.myslenice.pl/plastik-dobrodziejstwo-i-utrapienie-czesc-vii-polietylen

357. Dalsze dzieje rozwoju telewizji [Further development of television] Rzecz o Historii - Rzeczpospolita,
08.05.2020 PDF https://www.academia.edu/46575584/Dalsze_dzieje_rozwoju_telewizji ; https://www.rp.pl/Rzecz-ohistorii/305079928-Dalsze-dzieje-rozwoju-telewizji.html

358.

Dobre chęci nie wystarczą - porażka idealisty [Good intentions are not enough - the failure of an idealist], Gazeta Krakowska, 105

(21 927), 06.05.2020 PDF
https://www.academia.edu/46574701/Dobre_ch%C4%99ci_nie_wystarcz%C4%85_pora%C5%BCka_idealisty ;
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/dobre-checi-nie-wystarcza-porazka-idealisty-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/dobre-checi-nie-wystarcza-porazka-idealisty/ar/c15-14954588

359.

Plastik – dobrodziejstwo i utrapienie. Część 6 – PET. [Plastic - a blessing and a nuisance. Part 6 - PET] Gazeta Myślenicka,
06.05.2020, PDF https://www.academia.edu/45679208/Plastik_dobrodziejstwo_i_utrapienie_Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_6_PET
; http://gazeta.myslenice.pl/plastik-dobrodziejstwo-i-utrapienie-czesc-vi-pet

360.

Czy zazdrościmy Politechnice Warszawskiej? [Will we envy the Warsaw University of Technology?] Gazeta Krakowska, 100

(21 922),29.04.2020 PDF https://www.academia.edu/46572715/Czy_zazdro%C5%9Bcimy_Politechnice_Warszawskiej ;
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/czy-zazdroscimy-politechnice-warszawskiej-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/czy-zazdroscimy-politechnice-warszawskiej/ar/c15-14942032 ;

361. Kto wymyślił telewizję? [Who invented television?] Rzecz o Historii - Rzeczpospolita, 24.04.2020 PDF
https://www.academia.edu/46570526/Kto_wymy%C5%9Bli%C5%82_telewizj%C4%99
technologie/200429592-Historia-wynalazkow-Kto-wymyslil-telewizje.html

; https://www.rp.pl/Nowe-

362. Mądrzenie w czasach zarazy [Gaining wisdom in times of plague] Gazeta Krakowska,

94 (21 916),

22.04.2020, PDF https://www.academia.edu/46569665/M%C4%85drzenie_w_czasach_zarazy ;
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/madrzenie-w-czasach-zarazy-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/madrzenie-w-czasach-zarazy/ar/c15-14929208

363.

Plastik – dobrodziejstwo i utrapienie. Część 5 – PCW i polipropylen. [Plastic - a blessing and a nuisance. Part 5 - PVC and
polyprophylene] Gazeta Myślenicka, 22.04.2020, PDF
https://www.academia.edu/45679077/Plastik_dobrodziejstwo_i_utrapienie_Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_5_PCW_i_polipropylen ;
http://gazeta.myslenice.pl/plastik-dobrodziejstwo-i-utrapienie-czesc-v-pcw-i-polietylen

364. Czym są i jak działają detergenty? [What are detergents and how do they work?] Gazeta Krakowska,

88
(21 910), 15.04.2020 PDF https://www.academia.edu/46569030/Czym_s%C4%85_i_jak_dzia%C5%82aj%C4%85_detergenty ;
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/czym-sa-i-jak-dzialaja-detergenty-felieton/
https://plus.gazetakrakowska.pl/czym-sa-i-jak-dzialaja-detergenty/ar/c15-14916884

;

365. Dzieje telefonu [History of the telephone] Rzecz o Historii - Rzeczpospolita, 10.04.2020 PDF
https://www.academia.edu/46013140/Dzieje_telefonu ; https://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/304099888-Dzieje-telefonu.html
https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/historia/dzieje-telefonu/ar-BBVN1rm?ocid=spartandhp

;

366.

Rakietowy odrdzewiacz udał się za 40. próbą [The rocket rust remover went to the 40th attempt] Gazeta Krakowska, 83 (21 905),
08.04.2020 PDF
https://www.academia.edu/46011728/Rakietowy_odrdzewiacz_uda%C5%82_si%C4%99_za_40_pr%C3%B3b%C4%85 ;
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/rakietowy-odrdzewiacz-udal-sie-za-40-proba-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/rakietowy-odrdzewiacz-udal-sie-za-40-proba/ar/c1-14903919

367. Ludwik - polski sukces w chemii domowej [Ludwik - Polish success in home chemistry] Gazeta
Krakowska, 77 (21 899), 01.04.2020, PDF
https://www.academia.edu/46009942/Ludwik_polski_sukces_w_chemii_domowej ;
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/ludwik-polski-sukces-w-chemii-domowej-felieton/
https://plus.gazetakrakowska.pl/ludwik-polski-sukces-w-chemii-domowej/ar/c15-14890071

;

368.

Plastik – dobrodziejstwo i utrapienie. Część 4 – teflon. [Plastic - a blessing and a nuisance. Part 4 -teflon] Gazeta Myślenicka,
08.04.2020, PDF https://www.academia.edu/45675837/Plastik_dobrodziejstwo_i_utrapienie_Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_4_teflon
; http://gazeta.myslenice.pl/plastik-dobrodziejstwo-i-utrapienie-czesc-iv-teflon

369.

Plastik – dobrodziejstwo i utrapienie. Część 3 – nylon. [Plastic - a blessing and a nuisance. Part 3 - nylon.] Gazeta Myślenicka,
01.04.2020, PDF https://www.academia.edu/45675812/Plastik_dobrodziejstwo_i_utrapienie_Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_3_nylon
; http://gazeta.myslenice.pl/plastik-dobrodziejstwo-i-utrapienie-czesc-iii-nylon

370.

Ojcowie polskiej elektrotechniki i elektroniki [Fathers of Polish electrical engineering and electronics] Rzecz o Historii Rzeczpospolita, 27.03.2020, str. J8 ; PDF https://www.academia.edu/45989344/Ojcowie_polskiej_elektrotechniki_i_elektroniki ;
https://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/303269954-Ojcowie-polskiej--elektrotechniki-i-elektroniki.html

371. Czy przeżywamy oblężenie przez wirusa? [Are we experiencing a siege by the virus?] Gazeta Krakowska
nr 71 (21 893), 25.03.2020 PDF
https://www.academia.edu/45986730/Czy_prze%C5%BCywamy_obl%C4%99%C5%BCenie_przez_wirusa
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https://www.academia.edu/45986730/Czy_prze%C5%BCywamy_obl%C4%99%C5%BCenie_przez_wirusa
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/czy-przezywamy-oblezenie-przez-wirusa-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/czy-przezywamy-oblezenie-przez-wirusa/ar/c15-14877007

;

372. Przypomnijmy, czym są wirusy komputerowe [Recall what computer viruses are] Gazeta Krakowska,

65

(21 887), 18.03.2020 PDF https://www.academia.edu/45985004/Przypomnijmy_czym_s%C4%85_wirusy_komputerowe ;
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/przypomnijmy-czym-sa-wirusy-komputerowe-felieton/
https://plus.gazetakrakowska.pl/przypomnijmy-czym-sa-wirusy-komputerowe/ar/c15-14864119

;

373.

Plastik – dobrodziejstwo i utrapienie. Część 2 – wiskoza i bakelit. [Plastic - a blessing and a nuisance. Part 2 - viscose and
bakelite.] Gazeta Myślenicka, 25.03.2020, PDF
https://www.academia.edu/45675746/Plastik_dobrodziejstwo_i_utrapienie_Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_2_wiskoza_i_bakelit ;
http://gazeta.myslenice.pl/plastik-dobrodziejstwo-i-utrapienie-czesc-ii-wiskoza-i-bakelit

374.

Plastik – dobrodziejstwo i utrapienie. Część 1 – celuloid. [Plastic - a blessing and a nuisance. Part 1 - celluloid] Gazeta
Myślenicka, 18.03.2020, PDF
https://www.academia.edu/45659047/Plastik_dobrodziejstwo_i_utrapienie_Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_1_celuloid ;
http://gazeta.myslenice.pl/plastik-dobrodziejstwo-i-utrapienie-czesc-1-celuloid

375.

Zaciekły spór o to, kto wynalazł radio [A fierce dispute over who invented the radio] Rzecz o Historii – Rzeczpospolita, 13.03.2020,
str. J8. PDF https://www.academia.edu/45685095/Zaciek%C5%82y_sp%C3%B3r_o_to_kto_wynalaz%C5%82_radio ;
https://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/303129906-Zaciekly-spor-oto--kto-wynalazl-radio.html

376.

Mniej znany relikt PRLu - docent marcowy [A less known relic of the People’s Republic of Poland - the March Assistant Professor]
Gazeta Krakowska, 11.03.2020 PDF https://www.academia.edu/45614416/Mniej_znany_relikt_PRLu_docent_marcowy ;
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/mniej-znany-relikt-prlu-docent-marcowy-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/mniej-znany-relikt-prlu-docent-marcowy/ar/c15-14848447

377. Dlaczego raz na 4 lata mamy rok przestępny? [Why do we have a leap year every 4 years?] Gazeta

Myślenicka, 11.03.2020 PDF https://www.academia.edu/45658918/Dlaczego_raz_na_4_lata_mamy_rok_przest%C4%99pny
; http://gazeta.myslenice.pl/dlaczego-raz-na-4-lata-mamy-rok-przestepny

378.

Poetycka, KOBIECA prognoza rozwoju informatyki [Poetic, WOMAN computer science development forecast] Gazeta Krakowska,
04.03.2020 PDF https://www.academia.edu/45614336/Poetycka_KOBIECA_prognoza_rozwoju_informatyki ;
https://www.agh.edu.pl/info/article/poetycka-kobieca-prognoza-rozwoju-informatyki-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/poetycka-kobieca-prognoza-rozwoju-informatyki/ar/c15-14832058

379. Jak obejrzeć mózg żywego człowieka? [How to view the brain of a living person?] Gazeta Myślenicka,
04.03.2020 PDF
https://www.academia.edu/45614373/Jak_obejrze%C4%87_m%C3%B3zg_%C5%BCywego_cz%C5%82owieka
http://gazeta.myslenice.pl/jak-obejrzec-mozg-zywego-czlowieka

;

380. Polak wynalazł wycieraczki samochodowe! [A Pole invented car wipers!] Gazeta Krakowska,
26.02.2020, PDF https://www.academia.edu/45589383/Polak_wynalaz%C5%82_wycieraczki_samochodowe_ ;
https://www.agh.edu.pl/info/article/polak-wynalazl-wycieraczki-samochodowe-felieton/ ; https://plus.gazetakrakowska.pl/polakwynalazl-wycieraczki-samochodowe/ar/c15-14814568

381. Człowiek w świecie mediów [Man in the world of media] Gazeta Myślenicka, 26.02.2020 PDF
https://www.academia.edu/45589422/Cz%C5%82owiek_w_%C5%9Bwiecie_medi%C3%B3w
http://gazeta.myslenice.pl/czlowiek-w-swiecie-mediow

;

382. Początki badań fal radiowych [Beginnings of radio waves research] Rzecz o Historii - Rzeczpospolita,
21.02.2020, str. J8. PDF https://www.academia.edu/45589338/Pocz%C4%85tki_bada%C5%84_fal_radiowych ;
https://www.rp.pl/Nauka/302209931-Poczatki-badan-fal-radiowych.html

383.

Jak wynaleziono i zastosowano pierwsze prądnice? [How were the first generators invented and used?] Historia – Uważam Rze, nr
3(96), 2020, str 34-35 PDF https://www.academia.edu/45465269/Jak_wynaleziono_i_zastosowano_pierwsze_pr%C4%85dnice ;
https://historia.uwazamrze.pl/artykul/1149409/jak-wynaleziono-i-zastosowano-pierwsze-pradnice

384.

W sieci mini-filmy dają maksi-popularność [On the web, mini-movies give maxi-popularity] Gazeta Krakowska, 19.02.2020,
przedruk w Dzienniku Bałtyckim PDF
https://www.academia.edu/45587153/W_sieci_mini_filmy_daj%C4%85_maksi_popularno%C5%9B%C4%87 ;
https://plus.dziennikbaltycki.pl/w-sieci-minifilmy-daja-maksipopularnosc/ar/c12-14796220 ; https://www.agh.edu.pl/info/article/wsieci-mini-filmy-daja-maksi-popularnosc-felieton/ ; https://plus.gazetakrakowska.pl/w-sieci-minifilmy-daja-maksipopularnosc/ar/c1214796220

385.

Tradycje akademickie – Polska Akademia Nauk[Academic traditions: Polish Academy of Science] Gazeta Myślenicka, 19.02.2020,
PDF https://www.academia.edu/45587300/Tradycje_akademickie_Polska_Akademia_Nauk ; http://gazeta.myslenice.pl/tradycjeakademickie-polska-akademia-nauk

386. O czym mówi nam zmienność rytmu serca? [What heart rate variability tells us] Gazeta Krakowska,
12.02.2020 PDF https://www.academia.edu/45586487/O_czym_m%C3%B3wi_nam_zmienno%C5%9B%C4%87_rytmu_serca
; https://www.agh.edu.pl/info/article/o-czym-mowi-nam-zmiennosc-rytmu-serca-felieton/ ; https://plus.gazetakrakowska.pl/o-czymmowi-nam-zmiennosc-rytmu-serca/ar/c15-14780466

387.

Tradycje akademickie: Ślepa uliczka - marcowi docenci [Academic traditions: Dead end - March docents] Gazeta Myślenicka,
12.02.2020, PDF https://www.academia.edu/45586589/Tradycje_akademickie_%C5%9Alepa_uliczka_marcowi_docenci ;
http://gazeta.myslenice.pl/tradycje-akademickie-slepa-uliczka-marcowi-docenci

388.

Maxwell napisał równania i odkrył fale radiowe [Maxwell wrote equations and discovered radio waves] Rzecz o Historii Rzeczpospolita, 07.02.2020, str. J8. PDF
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https://www.academia.edu/45586448/Maxwell_napisa%C5%82_r%C3%B3wnania_i_odkry%C5%82_fale_radiowe ;
https://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/302069919-Maxwell-napisal-rownania-iodkryl-fale-radiowe.html

389.

Żołnierz nosi w plecaku buławę. A uczeń? [The soldier carries a mace in his backpack. And the student?] Gazeta Krakowska,
05.02.2020 PDF
https://www.academia.edu/45582234/%C5%BBo%C5%82nierz_nosi_w_plecaku_bu%C5%82aw%C4%99_A_ucze%C5%84 ;
https://www.agh.edu.pl/info/article/zolnierz-nosi-w-plecaku-bulawe-a-uczen-felieton/ ; https://plus.gazetakrakowska.pl/zolnierznosi-w-plecaku-bulawe-a-uczen/ar/c15-14764362

390.

Tradycje akademickie: Stopnie naukowe i co dalej? [Academic traditions: Degrees and what next?] Gazeta Myślenicka,
05.02.2020, PDF https://www.academia.edu/45586390/Tradycje_akademickie_Stopnie_naukowe_i_co_dalej ;
http://gazeta.myslenice.pl/tradycje-akademickie-stopnie-naukowe-i-co-dalej

391. Czy to GAFA rządzi współczesnym światem? [Does GAFA rule the modern world?] Gazeta Krakowska,
29.01.2020 PDF
https://www.academia.edu/45541081/Czy_to_GAFA_rz%C4%85dzi_wsp%C3%B3%C5%82czesnym_%C5%9Bwiatem ;
https://www.agh.edu.pl/info/article/czy-to-gafa-rzadzi-wspolczesnym-swiatem-felieton/ ; https://plus.gazetakrakowska.pl/czy-togafa-rzadzi-wspolczesnym-swiatem/ar/c15-14745700

392. Tradycje akademickie: Stopnie naukowe III [Academic traditions: Degrees III] Gazeta Myślenicka,
29.01.2020, PDF http://gazeta.myslenice.pl/tradycje-akademickie-stopnie-naukowe-iii

393. Klucz do nowoczesnego przemysłu [The key to modern industry] Rzecz o historii – Rzeczpospolita
24.01.2020 PDF https://www.academia.edu/45521841/Klucz_do_nowoczesnego_przemys%C5%82u ;
https://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/301239933-Klucz-do-nowoczesnego-przemyslu.html ; https://archiwum.rp.pl/artykul/1420697Klucz-do-nowoczesnego-przemyslu.html

394.

Rozwój techniki - zysk ludzkości, strata jednostek [The development of technology - profit of makind, loss of individuals] Gazeta
Krakowska, 22.01.2020 PDF
https://www.academia.edu/45521501/Rozw%C3%B3j_techniki_zysk_ludzko%C5%9Bci_strata_jednostek ;
https://www.agh.edu.pl/info/article/rozwoj-techniki-zysk-ludzkosci-strata-jednostek-felieton/
; https://plus.gazetakrakowska.pl/rozwoj-techniki-zysk-ludzkosci-strata-jednostek/ar/c15-14729288

395. Urok dawnych wspomnień [The charm of old memories] Gazeta Myślenicka, 22.01.2020,
https://www.academia.edu/45521595/Urok_dawnych_wspomnie%C5%84
wspomnien

; PDF http://gazeta.myslenice.pl/urok-dawnych-

396. Tradycje akademickie: Stopnie naukowe II [Academic traditions: Degrees II] Gazeta Myślenicka,
22.01.2020, PDF https://www.academia.edu/45529590/Tradycje_akademickie_Stopnie_naukowe_II ;
http://gazeta.myslenice.pl/tradycje-akademickie-stopnie-naukowe-ii

397. Elektryczność pracuje [Electricity is working] Historia – Uważam Rze, nr 2 (95), 2020, str. 34-35, PDF
https://www.academia.edu/45440887/Elektryczno%C5%9B%C4%87_pracuje
https://historia.uwazamrze.pl/artykul/1149404/elektrycznosc-pracuje

;

398. Żabie udka i wytwarzanie elektryczności [Frogs legs and electricity production], Historia – Uważam
Rze, nr 1 (94), 2020 https://www.academia.edu/45408717/%C5%BBabie_udka_i_wytwarzanie_elektryczno%C5%9Bci ;
https://historia.uwazamrze.pl/artykul/1149392/zabie-udka-i-wytwarzanie-elektrycznosci

399.

Polską nazwę „pocztówka” wymyślił noblista! [The Polish name “pocztówka” was invented by the Nobel Prize winner!] Gazeta
Krakowska, 15.01.2020 PDF
https://www.academia.edu/45521048/Polsk%C4%85_nazw%C4%99_poczt%C3%B3wka_wymy%C5%9Bli%C5%82_noblista_ ;
https://www.agh.edu.pl/info/article/polska-nazwe-pocztowka-wymyslil-noblista-felieton/ ; https://plus.gazetakrakowska.pl/polskanazwe-pocztowka-wymyslil-noblista/ar/c15-14715798

400. Jak można magazynować energię elektryczną? [How can electricity be stored?] Rzecz o historii Rzeczpospolita, 14.01.2020, https://www.rp.pl/Nowe-technologie/200119700-Jak-mozna-magazynowac-energieelektryczna.html

401. Tradycje akademickie: Stopnie naukowe I [Academic traditions: Degrees I] Gazeta Myślenicka,
15.01.2020, PDF https://www.academia.edu/45520188/Tradycje_akademickie_Stopnie_naukowe_I ;
http://gazeta.myslenice.pl/tradycje-akademickie-stopnie-naukowe-i

402.

Od kiedy jeździmy elektrycznymi pojazdami? [Since when do we drive electric vehicles?] Rzecz o historii - Rzeczpospolita,
10.01.2020 PDF https://www.academia.edu/45520944/Od_kiedy_je%C5%BAdzimy_elektrycznymi_pojazdami ;
https://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/200109498-Historia-wynalazkow-Od-kiedy-jezdzimy-elektrycznymi-pojazdami.html

403. W którym roku narodził się Jezus? [In what year was Jesus born?] Gazeta Myślenicka, 08.01.2020, PDF
https://www.academia.edu/45519844/W_kt%C3%B3rym_roku_narodzi%C5%82_si%C4%99_Jezus
http://gazeta.myslenice.pl/w-ktorym-roku-narodzil-sie-jezus

;

404. Mój jubileusz i matka wszystkich bibliotek [My jubilee and mother of all libraries] Gazeta Krakowska,
08.01.2020 PDF https://www.academia.edu/45515643/M%C3%B3j_jubileusz_i_matka_wszystkich_bibliotek ;
https://www.agh.edu.pl/info/article/moj-jubileusz-i-matka-wszystkich-bibliotek-felieton/ ; https://plus.gazetakrakowska.pl/mojjubileusz-i-matka-wszystkich-bibliotek/ar/c15-14701097

2019

405.

Prąd jako towar (Jak dzięki Edisonowi prąd stał się towarem) [As thanks to Edison, electricity has become a commodity]
Rzecz o Historii - Rzeczpospolita, 27.12.2019 PDF https://www.academia.edu/45506778/Pr%C4%85d_jako_towar ;
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https://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/312269986-Jak-dzieki-Edisonowi-prad-stal-sie-towarem.html ; https://www.msn.com/plpl/wiadomosci/nauka-i-technika/jak-dzięki-edisonowi-prąd-stał-się-towarem/ar-BBYn2QM?ocid=spartandhp

406. Świąteczne życzenia - kiedyś na kartkach [Christmas wishes - once on cards] Gazeta Krakowska,
18.12.2019 PDF
https://www.academia.edu/45503173/%C5%9Awi%C4%85teczne_%C5%BCyczenia_kiedy%C5%9B_na_kartkach
https://www.agh.edu.pl/info/article/swiateczne-zyczenia-kiedys-na-kartkach-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/swiateczne-zyczenia-kiedys-na-kartkach/ar/c15-14662451

;

407.

Historia wynalazków: Niech się stanie światłość! [The history of inventions: Let there be light!], Rzecz o historii Rzeczpospolita, 13.12.2019, PDF
https://www.academia.edu/45482622/Historia_wynalazk%C3%B3w_Niech_si%C4%99_stanie_%C5%9Bwiat%C5%82o%C5%
9B%C4%87_ ; https://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/191219745-Historia-wynalazkow-Niech-sie-stanie-swiatlosc.html

408. Skąd się wzięła data Bożego Narodzenia? [Where did the Christmas date come from?] Gazeta
Myślenicka, 18.12.2019 PDF

https://www.academia.edu/45503432/Sk%C4%85d_si%C4%99_wzi%C4%99%C5%82a_data_Bo%C5%BCego_Narodzenia
http://gazeta.myslenice.pl/skad-sie-wziela-data-bozego-narodzenia

;

409. Tradycje akademickie: Doktorat Honoris Causa [Academic traditions: Doctorate Honoris Causa]
Gazeta Myślenicka, 11.12.2019 PDF

https://www.academia.edu/45471178/Tradycje_akademickie_Doktorat_Honoris_Causa
akademickie-doktorat-honoris-causa

; http://gazeta.myslenice.pl/tradycje-

410.

Komputerowy lincz na razie tylko w Chinach [Computer lynching for now only in China] Gazeta Krakowska, 11.12.2019,
przedruk w Kurierze Lubelskim a także w POLSKA TIMES + PDF
https://www.academia.edu/45470969/Komputerowy_lincz_na_razie_tylko_w_Chinach ;
https://plus.kurierlubelski.pl/komputerowy-lincz-na-razie-tylko-w-chinach/ar/c15-14645549 ;
https://www.agh.edu.pl/info/article/komputerowy-lincz-na-razie-tylko-w-chinach-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/komputerowy-lincz-na-razie-tylko-w-chinach/ar/c15-14645549

411. Wystrzegajmy się tych co przynoszą dary. [Beware of those who bring gifts] Gazeta Krakowska,
04.12.2019 PDF https://www.academia.edu/45469780/Wystrzegajmy_si%C4%99_tych_co_przynosz%C4%85_dary ;
https://www.agh.edu.pl/info/article/wystrzegajmy-sie-tych-co-przynosza-dary-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/wystrzegajmy-sie-tych-co-przynosza-dary/ar/c15-14628199

412. Wizja nowoczesnego uniwersytetu – część II [Vision of a modern university - part II] Gazeta
Myślenicka, 04.12.2019 PDF
https://www.academia.edu/45470868/Wizja_nowoczesnego_uniwersytetu_cz%C4%99%C5%9B%C4%87_II
http://gazeta.myslenice.pl/wizja-nowoczesnego-uniwersytetu-czesc-ii

;

413.

Sztuczna Inteligencja [Artificial Intelligence] Bliżej Brukseli. E-magazyn przedstawicielstwa Małopolski w Brukseli, nr 25
01.12.2019, str. 4 - 7 PDF https://www.academia.edu/41158894/Sztuczna_Inteligencja ;
https://www.malopolska.pl/publikacje/blizej-brukseli/25-blizej-brukseli-sztuczna-inteligencja

414.

Artificial Intelligence – what is that? Closer to Brussels. E-magazine of Malopolska Region Brussels Office, No 25,
01.12.2019, pp. 4 – 7 PDF https://www.academia.edu/41159131/Artificial_Intelligence_what_is_that ;
https://issuu.com/blizejbrukseli/docs/25._closer_to_brussels_-_artificial_intelligence

415.

Jak wynaleziono i zastosowano pierwsze prądnice? [How were the first generators invented and used?] Rzecz o Historii Rzeczpospolita, 29.11.2019 PDF
https://www.academia.edu/45465269/Jak_wynaleziono_i_zastosowano_pierwsze_pr%C4%85dnice ; https://www.rp.pl/Rzeczo-historii/191129312-Jak-wynaleziono-i-zastosowano-pierwsze-pradnice.html

416.

Niech inteligentne dziecko pozna sztuczną inteligencję [Let an intelligent child learn artificial intelligence] 27.11.2019 PDF
https://www.academia.edu/45457741/Niech_inteligentne_dziecko_pozna_sztuczn%C4%85_inteligencj%C4%99 ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/niech-inteligentne-dziecko-pozna-sztuczna-inteligencje/ar/c15-14611295

417. Wizja nowoczesnego uniwersytetu – część I [Vision of a modern university - part I] Gazeta
Myślenicka, 27.11.2019 PDF

https://www.academia.edu/45470275/Wizja_nowoczesnego_uniwersytetu_cz%C4%99%C5%9B%C4%87_I
http://gazeta.myslenice.pl/wizja-nowoczesnego-uniwersytetu-czesc-i

;

418. Media elektroniczne – zbyt wąsko używane [Electronic media - too narrowly used] Gazeta
Krakowska, 20.11.2019 PDF
https://www.academia.edu/45440988/Media_elektroniczne_zbyt_w%C4%85sko_u%C5%BCywane
https://www.agh.edu.pl/info/article/media-elektroniczne-zbyt-wasko-uzywane-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/media-elektroniczne-zbyt-wasko-uzywane/ar/c15-14593407

;

419. Najstarsze Uniwersytety [The oldest universities], Gazeta Myślenicka, 20.11.2019, PDF
https://www.academia.edu/45457601/Najstarsze_Uniwersytety : http://gazeta.myslenice.pl/najstarsze-uniwersytety

420.

Ziarno półprzewodnika zastąpiło lampę elektronową [The semiconductor grain has replaced the tube] Historia – Uważam
Rze, Nr 11 (92), 15.10.2019, str. 34-35, PDF https://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/309199937-Ziarno-polprzewodnika-zastapilolampe-elektronowa.html

421.

Jak poznano i ujarzmiono elektryczność? [How was electricity known and mastered?] Historia Uważam Rze. Nr 12 (93),
01.12.2019, str. 34-35, PDF https://www.academia.edu/45397120/Jak_poznano_i_ujarzmiono_elektryczno%C5%9B%C4%87
; https://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/310039932-Jak-poznano--i-ujarzmiono-elektrycznosc.html
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422. Elektryczność pracuje [Electricity is working] Rzecz o Historii - Rzeczpospolita, str. J8, 15.11.2019
PDF https://www.academia.edu/45440887/Elektryczno%C5%9B%C4%87_pracuje ; https://www.rp.pl/Rzecz-ohistorii/311149936-Elektrycznosc-pracuje.html

423. Podsumowanie artykułów z cyklu „Myślenicka Krzemowa Dolina” [Summary of articles from the
series „Silicon Valley in Myslenice”] Gazeta Myślenicka, 13.11.2019 PDF
https://www.academia.edu/45422769/Podsumowanie_artyku%C5%82%C3%B3w_z_cyklu_My%C5%9Blenicka_Krzemowa_D
olina_ ; http://gazeta.myslenice.pl/podsumowanie-artykulow-z-cyklu-myslenicka-krzemowa-dolina

424. Wynalazca przegrywa z magnatem finansowym [The inventor loses to the financial magnate]
Gazeta Krakowska, 13.11.2019 PDF
https://www.academia.edu/45413515/Wynalazca_przegrywa_z_magnatem_finansowym ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/wynalazca-przegrywa-z-magnatem-finansowym/ar/c15-14574557

425. Sztuczne liście do produkcji cennego gazu [Artificial leaves for the production of valuable gas]
Gazeta Krakowska, 06.11.2019, PDF
https://www.academia.edu/45412756/Sztuczne_li%C5%9Bcie_do_produkcji_cennego_gazu ;
https://www.agh.edu.pl/info/article/sztuczne-liscie-do-produkcji-cennego-gazu-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/sztuczne-liscie-do-produkcji-cennego-gazu/ar/c15-14558147

426. Wydziały AGH dalsze od zastosowań biznesowych [AGH UST departments further from business
applications] Gazeta Myślenicka, nr 41/2019, 06.11.2019 PDF

https://www.academia.edu/45412873/Wydzia%C5%82y_AGH_dalsze_od_zastosowa%C5%84_biznesowych ;
http://gazeta.myslenice.pl/wydzialy-agh-dalsze-od-zastosowan-biznesowych

427.

Internet rozpięty na satelitach w Kosmosie [Internet spread over satellites in space] Gazeta Krakowska, 30.10.2019 przedruk
także w POLSKA TIMES + PDF ; https://plus.polskatimes.pl/internet-rozpiety-na-satelitach-w-kosmosie/ar/c15-14542491 ;
https://www.agh.edu.pl/info/article/internet-rozpiety-na-satelitach-w-kosmosie-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/internet-rozpiety-na-satelitach-w-kosmosie/ar/c15-14542491

428. Elektrotechnika, automatyka, informatyka i inżynieria biomedyczna, [Electrical engineering,
automation, computer science and biomedical engineering], Gazeta Myślenicka, nr 40/2019,
10.10.2019 PDF

https://www.academia.edu/45412235/Elektrotechnika_automatyka_informatyka_i_in%C5%BCynieria_biomedyczna ;
http://gazeta.myslenice.pl/elektrotechnika-automatyka-informatyka-i-inzynieria-biomedyczna

429. Smakowite kąski: informatyka, elektronika i telekomunikacja [Tasty morsels: IT, electronics and
telecommunications] Gazeta Myślenicka, nr 39/2019, 23.10.2019 PDF
https://www.academia.edu/45410894/Smakowite_k%C4%85ski_informatyka_elektronika_i_telekomunikacja ;
http://gazeta.myslenice.pl/smakowite-kaski-informatyka-elektronika-i-telekomunikacja

430. AGH właśnie ukończyła 100 lat [AGH has just completed 100 years] Gazeta Krakowska
23.10.2019, PDF
https://www.academia.edu/45410772/AGH_w%C5%82a%C5%9Bnie_uko%C5%84czy%C5%82a_100_lat
https://www.agh.edu.pl/info/article/akademia-gorniczo-hutnicza-ukonczyla-100-lat-felieton/
; https://plus.gazetakrakowska.pl/agh-wlasnie-ukonczyla-100-lat/ar/c15-14523515

;

431.

Żabie udka i wytwarzanie elektryczności [Frogs legs and electricity production] Rzecz o Historii - Rzeczpospolita,
18.10.2019, PDF https://www.academia.edu/45408717/%C5%BBabie_udka_i_wytwarzanie_elektryczno%C5%9Bci ;
https://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/310179931-Zabie-udka-i-wytwarzanie-elektrycznosci.html

432. Co starożytni Grecy wiedzieli o pszczołach? [What did the ancient Greeks know about bees?]
Gazeta Krakowska 16.10.2019, PDF
https://www.academia.edu/45397895/Co_staro%C5%BCytni_Grecy_wiedzieli_o_pszczo%C5%82ach ;
https://www.agh.edu.pl/info/article/co-starozytni-grecy-wiedzieli-o-pszczolach-felieton/ ; https://plus.gazetakrakowska.pl/costarozytni-grecy-wiedzieli-o-pszczolach/ar/c15-14504981

433. Nie święci garnki lepią – tylko ceramicy! [No saints make pots - only ceramics!] Gazeta
Myślenicka, nr 38/2019, 16.10.2019 PDF

https://www.academia.edu/46931356/Nie_%C5%9Bwi%C4%99ci_garnki_lepi%C4%85_tylko_ceramicy_
http://gazeta.myslenice.pl/nie-swieci-garnki-lepia-tylko-ceramicy

;

434.

Wiertnictwo oraz paliwa i energia [The drilling department as well as the fuel and energy department] Gazeta Myślenicka, nr
37/2019, 09.10.2019 PDF https://www.academia.edu/45397674/Wiertnictwo_oraz_paliwa_i_energia ;
http://gazeta.myslenice.pl/wiertnictwo-oraz-paliwa-i-energia

435.

Czy Nagroda Nobla jest wyrocznią w nauce? [Is the Nobel Prize an oracle in science?] Gazeta Krakowska, 09.10.2019
przedruk w Kurierze Lubelskim a także w POLSKA TIMES + PDF
https://www.academia.edu/45397406/Czy_Nagroda_Nobla_jest_wyroczni%C4%85_w_nauce ;
https://plus.kurierlubelski.pl/czy-nagroda-nobla-jest-wyrocznia-w-nauce/ar/c15-14486361 ;
https://www.agh.edu.pl/info/article/czy-nagroda-nobla-jest-wyrocznia-w-nauce-felieton/ ; https://plus.gazetakrakowska.pl/czynagroda-nobla-jest-wyrocznia-w-nauce/ar/c15-14486361

436.

Wynalazki, które stworzyły elektronikę [Inventions that created electronics] Historia – Uważam Rze, Nr 10 (91), 2019,
21.09.2019, str. 24 - 25 PDF
https://www.academia.edu/45388381/Wynalazki_kt%C3%B3re_stworzy%C5%82y_elektronik%C4%99 ;
https://historia.uwazamrze.pl/artykul/1149364/wynalazki-ktore-stworzyly-elektronike
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437.

Jak poznano i ujarzmiono elektryczność? [How was electricity known and mastered?] Rzecz o Historii - Rzeczpospolita,
04.10.2019 PDF https://www.academia.edu/45397120/Jak_poznano_i_ujarzmiono_elektryczno%C5%9B%C4%87 ;
https://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/310039932-Jak-poznano--i-ujarzmiono-elektrycznosc.html

438. Inżynieria mechaniczna i geodezja [Mechanical engineering and geodesy] Gazeta Myślenicka,
36/2019, 02.10.2019, PDF https://www.academia.edu/45390679/In%C5%BCynieria_mechaniczna_i_geodezja ;
http://gazeta.myslenice.pl/inzynieria-mechaniczna-i-geodezja

439. Zaczynamy kolejny rok akademicki [We are starting the next academic year], Gazeta Krakowska,
02.10.2019, PDF https://www.academia.edu/45390510/Zaczynamy_kolejny_rok_akademicki ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/zaczynamy-kolejny-rok-akademicki/ar/c5-14467545

440. Jak formowano akustykę dawnych budowli [How the acoustics of old buildings were formed]
Gazeta Krakowska, 25.09.2019, PDF
https://www.academia.edu/45390061/Jak_formowano_akustyk%C4%99_dawnych_budowli
https://www.agh.edu.pl/info/article/jak-formowano-akustyke-dawnych-budowli-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/jak-formowano-akustyke-dawnych-budowli/ar/c15-14447229

;

441. Fizyka jako źródło nowej techniki [Physics as a source of new technologies] Gazeta Myślenicka,
25.09.2019, PDF https://www.academia.edu/45390114/Fizyka_jako_%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o_nowej_techniki ;
http://gazeta.myslenice.pl/fizyka-jako-zrodlo-nowej-techniki

442. Model metabolizmu węglowodanów [Carbohydrate metabolism model] Wszechświat, tom 120, nr
7-9/2019, str. 180 – 187 PDF

https://www.academia.edu/45390220/Model_metabolizmu_w%C4%99glowodan%C3%B3w
https://wszechswiat.ptpk.org/index.php/wszechswiat/issue/view/4/52

;

443.

Ziarno półprzewodnika zastąpiło lampę elektronową [The semiconductor grain has replaced the tube] Rzecz o Historii Rzeczpospolita, 20.09.2019 PDF
https://www.academia.edu/45389511/Ziarno_p%C3%B3%C5%82przewodnika_zast%C4%85pi%C5%82o_lamp%C4%99_elekt
ronow%C4%85 ; https://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/309199937-Ziarno-polprzewodnika-zastapilo-lampe-elektronowa.html

444. Winda do przenoszenia całych statków [Elevator for carrying entire ships] Gazeta Krakowska,
18.09.2019 PDF https://www.academia.edu/45388976/Winda_do_przenoszenia_ca%C5%82ych_statk%C3%B3w ;
https://www.agh.edu.pl/info/article/winda-do-przenoszenia-calych-statkow-felieton/ ; https://plus.gazetakrakowska.pl/windado-przenoszenia-calych-statkow/ar/c15-14430467

445. Odlewnictwo przydatne dla techniki i dla sztuki [Foundry useful for technique and for art], Gazeta

Myślenicka, 18.09.2019 PDF https://www.academia.edu/45389464/Odlewnictwo_przydatne_dla_techniki_i_dla_sztuki
; http://gazeta.myslenice.pl/odlewnictwo-przydatne-dla-techniki-i-dla-sztuki

446. Wiedza na temat metali i ich obróbki [Knowledge about metals and their processing], 11.09.2019,
PDF https://www.academia.edu/45388792/Wiedza_na_temat_metali_i_ich_obr%C3%B3bki ;
http://gazeta.myslenice.pl/wiedza-na-temat-metali-i-ich-obrobki

447. Jak podnieść albo opuścić cały statek? [How to raise or lower the whole ship?] Gazeta Krakowska,
11.09.2019, PDF
https://www.academia.edu/45388546/Jak_podnie%C5%9B%C4%87_albo_opu%C5%9Bci%C4%87_ca%C5%82y_statek
https://www.agh.edu.pl/info/article/jak-podniesc-albo-opuscic-caly-statek-felieton/ ; https://plus.gazetakrakowska.pl/jakpodniesc-albo-opuscic-caly-statek/ar/c15-14413609

;

448.

Wynalazki, które stworzyły elektronikę [Inventions that created electronics], Rzecz o Historii - Rzeczpospolita, 06.09.2019,
PDF https://www.academia.edu/40284404/Wynalazki_które_stworzyły_elektronikę ; https://www.rp.pl/Rzecz-ohistorii/309059927-Wynalazki-ktore-stworzyly-elektronike.html

449. Drobne wynalazki są ważne [Small inventions are important] Internetowe wydanie gazety
„Rzeczpospolita”, 03.09.2019 PDF
https://www.academia.edu/45386932/Drobne_wynalazki_s%C4%85_wa%C5%BCne ;
https://www.academia.edu/40252348/Drobne_wynalazki_są_ważne ; https://www.rp.pl/Nowe-technologie/190909760Drobne-wynalazki-sa-wazne.html?preview=1&remainingPreview=4&grantedBy=preview&

450.

Most Dębnicki zachował widok kosztem bezpieczeństwa [History of Krakow’s bridges: The Dębnicki Bridge has retained the
view at the expense of security] Gazeta Krakowska, 04.09.2019, PDF
https://www.academia.edu/45387250/Most_D%C4%99bnicki_zachowa%C5%82_widok_kosztem_bezpiecze%C5%84stwa ;
https://www.agh.edu.pl/info/article/most-zachowal-widok-kosztem-bezpieczenstwa-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/dzieje-krakowskich-mostow-most-debnicki-zachowal-widok-kosztem-bezpieczenstwa/ar/c1514396117

451.

Bogata kopalnia tematów do współpracy – AGH [A rich mine of topics for cooperation – AGH], Gazeta Myślenicka,
04.09.2019, PDF
https://www.academia.edu/46557238/Bogata_kopalnia_temat%C3%B3w_do_wsp%C3%B3%C5%82pracy_AGH ;
http://gazeta.myslenice.pl/bogata-kopalnia-tematow-do-wspolpracy-agh

452.

Po dwóch królach i cesarzu most Marszałka [After two kings and the emperor, the Marshal’s bridge] Gazete Krakowska,
28.08.2019, PDF
https://www.academia.edu/46556395/Po_dw%C3%B3ch_kr%C3%B3lach_i_cesarzu_most_Marsza%C5%82ka ;
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/po-dwu-krolach-i-cesarzu-most-marszalka-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/dzieje-krakowskich-mostow-most-marszalka-pilsudskiego/ar/c15-14380111
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453. Co ma w zanadrzu Politechnika Krakowska? [What does the Cracow University of Technology have
in store?] Gazeta Myślenicka, 28.08.2019, PDF http://gazeta.myslenice.pl/co-ma-w-zanadrzu-politechnikakrakowska

454. Most Kraka, legendarnego władcy Krakowa [The Krak Bridge, the legendary ruler of Krakow]
Gazete Krakowska, 21.08.2019, PDF
https://www.academia.edu/46555788/Most_Kraka_legendarnego_w%C5%82adcy_Krakowa
https://www.agh.edu.pl/info/article/most-kraka-legendarnego-wladcy-krakowa-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/most-kraka-legendarnego-wladcy-krakowa/ar/c15-14363403

;

455. Oferta z Uniwersytetu Pedagogicznego [Offer from the Pedagogical University] Gazeta Myślenicka,
21.08.2019, PDF http://gazeta.myslenice.pl/oferta-z-uniwersytetu-pedagogicznego

456. Po Moście Królewskim kolej na Most Cesarski [After the Royal Bridge, turn to the Imperial Bridge]
Gazeta Krakowska,14.8.2019 PDF
https://www.academia.edu/46555232/Po_Mo%C5%9Bcie_Kr%C3%B3lewskim_kolej_na_Most_Cesarski ; ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/po-moscie-krolewskim-kolej-na-cesarski/ar/c15-14348713

457. Najstarszy krakowski most – Królewski [The oldest Krakow bridge - the Royal one] Gazeta
Krakowska, 7.8.2019 PDF https://www.academia.edu/46483299/Najstarszy_krakowski_most_Kr%C3%B3lewski ;
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/najstarszy-krakowski-most-krolewski-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/najstarszy-krakowski-most-krolewski/ar/c15-14333337

458.

Ministerialne finanse dla innowacyjnych przedsiębiorstw [Ministerial finance for innovative enterprises], Gazeta Myślenicka,
07.08.2019 PDF http://gazeta.myslenice.pl/ministerialne-finanse-dla-innowacyjnych-przedsiebiorstw

459. Mosty się starzeją, a to oznacza kłopoty! [Bridges are getting old, and that means trouble!] Gazeta
Krakowska, 31.07.2019 PDF
https://www.academia.edu/46478744/Mosty_si%C4%99_starzej%C4%85_a_to_oznacza_k%C5%82opoty_ ;
https://www.agh.edu.pl/info/article/mosty-sie-starzeja-a-to-oznacza-klopoty-felieton/ ; https://plus.gazetakrakowska.pl/mostysie-starzeja-a-to-oznacza-klopoty/ar/c15-14314867

460. A może tworzyć scenariusze gier komputerowych? [Maybe create computer game scenarios?]
Gazeta Myślenicka, 31.07.2019 PDF http://gazeta.myslenice.pl/a-moze-tworzyc-scenariusze-gier-komputerowych

461. Jak dokładnie działa skrzydło samolotu? [How exactly does the wing work?] Gazeta Krakowska,
24.07.2019 PDF
https://www.academia.edu/46474938/Jak_dok%C5%82adnie_dzia%C5%82a_skrzyd%C5%82o_samolotu ;
https://www.agh.edu.pl/info/article/jak-dokladnie-dziala-skrzydlo-samolotu-felieton/ ; https://plus.gazetakrakowska.pl/i-jakdokladnie-dziala-skrzydlo-samolotu/ar/c15-14297359

462. Technologie z Uniwersytetu Rolniczego [Technologies from the University of Agriculture] Gazeta

Myślenicka, 24.07.2019 PDF http://gazeta.myslenice.pl/technologie-z-uniwersytetu-rolniczego
463. Udział Polaków w księżycowych lotach [Polish participation in moon flights] Gazeta Krakowska,
17.07.2019 PDF
https://www.academia.edu/46473251/Udzia%C5%82_Polak%C3%B3w_w_ksi%C4%99%C5%BCycowych_lotach ;
https://www.agh.edu.pl/info/article/polscy-uczestnicy-w-ksiezycowych-lotach-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/udzial-polakow-w-ksiezycowych-lotach/ar/c15-14281377

464. Czy staniemy się cyborgami? [Will we become cyborgs?] Rzeczpospolita 16.07.2019 PDF
https://www.academia.edu/45395419/Czy_staniemy_si%C4%99_cyborgami ; https://www.rp.pl/Publicystyka/307159943Czy-staniemy-sie-cyborgami.html ; http://archiwum.rp.pl/artykul/1407670-Czy-staniemy-sie-cyborgami.html

465. 50 lat temu – lądowanie na Księżycu [50 years ago - landing on the moon] Gazeta Myślenicka,
17.07.2019 PDF https://www.academia.edu/46204954/50_lat_temu_l%C4%85dowanie_na_Ksi%C4%99%C5%BCycu ;
http://gazeta.myslenice.pl/50-lat-temu-ladowanie-na-ksiezycu

466. Żarty się skończyły, zaczęły się schody! [The jokes are over, the stairs started!] Gazeta Krakowska,
10.07.2019 PDF
https://www.academia.edu/46197897/%C5%BBarty_si%C4%99_sko%C5%84czy%C5%82y_zacz%C4%99%C5%82y_si%C4
%99_schody_ ; https://www.agh.edu.pl/info/article/zarty-sie-skonczyly-zaczely-sie-schody-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/zarty-sie-skonczyly-zaczely-sie-schody/ar/c15-14262201

467. Wiedza z Uniwersytetu Ekonomicznego [Knowledge from the University of Economics] Gazeta
Myślenicka, 10.07.2019 PDF http://gazeta.myslenice.pl/wiedza-z-uniwersytetu-ekonomicznego

468.

Może powinniśmy zacząć budować cysterny? [Perhaps we should start building cisterns?] Gazeta Krakowska 03.07.2019,
przedruk w Dzienniku Bałtyckim PDF
https://www.academia.edu/46195733/Mo%C5%BCe_powinni%C5%9Bmy_zacz%C4%85%C4%87_budowa%C4%87_cysterny
; https://plus.dziennikbaltycki.pl/moze-powinnismy-zaczac-budowac-cysterny/ar/c15-14249951 ;
https://www.agh.edu.pl/info/article/moze-powinnismy-zaczac-budowac-cysterny-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/moze-powinnismy-zaczac-budowac-cysterny/ar/c15-14249951

469.

Uniwersytet Jagielloński – najstarsza polska uczelnia [Jagiellonian University - the oldest Polish university] Gazeta
Myślenicka 03.07.2019, PDF http://gazeta.myslenice.pl/uniwersytet-jagiellonski-najstarsza-polska-uczelnia
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470. Gdzie szukać dobrych wyników naukowych? [Where to look for good scientific results?] Gazeta
Myślenicka 26.06.2019, PDF ; http://gazeta.myslenice.pl/gdzie-szukac-dobrych-wynikow-naukowych

471. Nowa szansa na uzyskanie paliwa z roślin? [A new chance to get fuel from plants?] Gazeta
Krakowska 26.06.2019, przedruk w Kurierze Lubelskim a także w POLSKA TIMES + PDF
https://www.academia.edu/46472058/Nowa_szansa_na_uzyskanie_paliwa_z_ro%C5%9Blin ;
https://plus.kurierlubelski.pl/nowa-szansa-na-uzyskanie-paliwa-z-roslin/ar/c15-14236697 ;

https://www.agh.edu.pl/info/article/nowa-szansa-na-uzyskanie-paliwa-z-roslin-felieton/ ; https://plus.gazetakrakowska.pl/nowaszansa-na-uzyskanie-paliwa-z-roslin/ar/c15-14236697

472. Pięcioro dzieci, czyli 101 (Osobliwości systemu dwójkowego) [Five children, or 101 (The
peculiarities of the binary system)], Rzeczpospolita, 25.06.2019, str. A10, PDF
;

https://www.academia.edu/45347605/Pi%C4%99cioro_dzieci_czyli_101_Osobliwo%C5%9Bci_systemu_dw%C3%B3jkowego_
https://www.rp.pl/Nowe-technologie/306249920-Piecioro-dzieci-czyli-101.html

473. Zamiast autora książkę napisze komputer [Instead of the author, the book will be written by a
computer], Gazeta Krakowska, 19.06.2019, przedruk w Dzienniku Bałtyckim PDF
https://www.academia.edu/45337382/Zamiast_autora_ksi%C4%85%C5%BCk%C4%99_napisze_komputer
https://plus.dziennikbaltycki.pl/zamiast-autora-ksiazke-napisze-komputer/ar/c15-14221853
https://www.agh.edu.pl/info/article/zamiast-autora-ksiazke-napisze-komputer-felieton/
autora-ksiazke-napisze-komputer/ar/c15-14221853

;

;

; https://plus.gazetakrakowska.pl/zamiast-

474. Kongres Techników badał, jaki będzie inżynier przyszłości? [The Congress of Technicians
investigated, what will be the future engineer?]. Gazeta Myślenicka, 19.06.2019 PDF

https://www.academia.edu/45332271/Kongres_Technik%C3%B3w_bada%C5%82_jaki_b%C4%99dzie_in%C5%BCynier_przysz%C

; http://gazeta.myslenice.pl/kongres-technikow-badal-jaki-bedzie-inzynier-przyszlosci
475. Jak zacząć? Centrum Transferu Technologii [How to start? Center for Technology Transfer]. Gazeta
Myślenicka, 12.06.2019 PDF
https://www.academia.edu/45332134/Jak_zacz%C4%85%C4%87_Centrum_Transferu_Technologii ;
5%82o%C5%9Bci

http://gazeta.myslenice.pl/jak-zaczac-centrum-transferu-technologii

476. Komputer potrafi nawet napisać wiersz! [The computer can even write a poem!], Gazeta
Krakowska, 12.06.2019 PDF https://www.academia.edu/45148165/Komputer_potrafi_nawet_napisa%C4%87_wiersz_ ;
https://www.agh.edu.pl/info/article/komputer-potrafi-nawet-napisac-wiersz-felieton/ ; https://plus.gazetakrakowska.pl/komputerpotrafi-nawet-napisac-wiersz/ar/c1-14204113

477. Automatyczne streszczanie dużych tekstów [Automatic summary of large texts], Gazeta Krakowska,
05.06.2019 PDF

https://www.academia.edu/45148021/Automatyczne_streszczanie_du%C5%BCych_tekst%C3%B3w

;

https://www.agh.edu.pl/info/article/automatyczne-streszczanie-duzych-tekstow-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/automatyczne-streszczanie-duzych-tekstow/ar/c15-14184079

478. Myślenicka Krzemowa Dolina? [Silicon Valley in Myślenice?], Gazeta Myślenicka, 05.06.2019
PDF

https://www.academia.edu/45331795/My%C5%9Blenicka_Krzemowa_Dolina
krzemowa-dolina

;

http://gazeta.myslenice.pl/myslenicka-

479. Komputer jako pomoc dla osób piszących [Computer as a help for people writing], Gazeta
Krakowska, 29.05.2019 PDF
https://www.academia.edu/45147943/Komputer_jako_pomoc_dla_os%C3%B3b_pisz%C4%85cych
https://www.agh.edu.pl/info/article/komputer-jako-pomoc-dla-osob-piszacych-felieton/
jako-pomoc-dla-osob-piszacych/ar/c15-14167467

;

;

https://plus.gazetakrakowska.pl/komputer-

480. Roślina z genem królika oczyści powietrze [A plant with a rabbit gene will purify the air], Gazeta
Krakowska, 22.05.2019 PDF ; https://www.agh.edu.pl/info/article/roslina-z-genem-krolika-oczysci-powietrze-felieton/
https://www.academia.edu/45147699/Ro%C5%9Blina_z_genem_kr%C3%B3lika_oczy%C5%9Bci_powietrze ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/roslina-z-genem-krolika-oczysci-powietrze/ar/c15-14148299

481. Czy Internet pokieruje naszymi wyborami? [Will the Internet guide our votes?], Gazeta Krakowska,
15.05.2019 PDF

https://www.academia.edu/45142238/Czy_Internet_pokieruje_naszymi_wyborami

https://www.agh.edu.pl/info/article/czy-internet-pokieruje-naszymi-wyborami-felieton/
internet-pokieruje-naszymi-wyborami/ar/c1-14133615

;

;

https://plus.gazetakrakowska.pl/czy-

482. Czy obawiać się genetycznych modyfikacji? [Should we be afraid of genetic modifications?], Gazeta
Krakowska, 08.05.2019, przedruk w Dzienniku Bałtyckim a także w POLSKA TIMES + PDF
https://plus.dziennikbaltycki.pl/czy-obawiac-sie-genetycznych-modyfikacji/ar/c15-14113803 ;
https://www.academia.edu/45141799/Czy_obawia%C4%87_si%C4%99_genetycznych_modyfikacji ;
https://www.agh.edu.pl/info/article/czy-obawiac-sie-genetycznych-modyfikacji-felieton/ ; https://plus.gazetakrakowska.pl/czyobawiac-sie-genetycznych-modyfikacji/ar/c15-14113803

483. Serduszko puka w rytmie... rozrusznika! [The heart beats at the rhythm ... of pacemaker!], Gazeta
Krakowska, 24.04.2019 PDF https://www.academia.edu/45141670/Serduszko_puka_w_rytmie_rozrusznika_ ;
https://www.agh.edu.pl/info/article/serduszko-puka-w-rytmie-rozrusznika-felieton/ ; https://plus.gazetakrakowska.pl/serduszkopuka-w-rytmie-rozrusznika/ar/c15-14074389

484. Fascynująca historia odkrywania liczby pi [A fascinating story of discovering the number pi], Gazeta
Krakowska, 17.04.2019, przedruk w Kurierze Lubelskim PDF
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odkrywania-liczby-pi/ar/c15-14057557

;

https://www.academia.edu/45141400/Fascynuj%C4%85ca_historia_odkrywania_liczby_pi

;

https://www.agh.edu.pl/info/article/fascynujaca-historia-odkrywania-liczby-pi-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/fascynujaca-historia-odkrywania-liczby-pi/ar/c15-14057557

485. Rocznica pierwszego lotu człowieka w Kosmos [Anniversary of the first human flight into space],
Gazeta Krakowska, 10.04.2019 PDF
https://www.academia.edu/45140626/Rocznica_pierwszego_lotu_cz%C5%82owieka_w_Kosmos

;

https://www.agh.edu.pl/info/article/rocznica-pierwszego-lotu-czlowieka-w-kosmos-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/rocznica-pierwszego-lotu-czlowieka-w-kosmos/ar/c15-14035403

486. Dzisiaj są URODZINY telefonu komórkowego [Today is BIRTHDAY of a mobile phone], Gazeta
Krakowska, 03.04.2019 PDF
https://www.academia.edu/45139813/Dzisiaj_s%C4%85_URODZINY_telefonu_kom%C3%B3rkowego
https://www.agh.edu.pl/info/article/dzisiaj-sa-urodziny-telefonu-komorkowego-felieton/
urodziny-telefonu-komorkowego/ar/14017975#magazyn

;

;

https://plus.gazetakrakowska.pl/dzisiaj-sa-

487. Genialny wynalazca i obietnica bez pokrycia [A brilliant inventor and promise without cover],
Gazeta Krakowska, 20.03.2019 PDF
https://www.academia.edu/45139757/Genialny_wynalazca_i_obietnica_bez_pokrycia ; https://www.agh.edu.pl/info/article/genialnywynalazca-i-obietnica-bez-pokrycia-felieton/ ; https://plus.gazetakrakowska.pl/genialny-wynalazca-i-obietnica-bezpokrycia/ar/13998783#magazyn

488. Co było na krakowskim Rynku 225 lat temu? [What happened at the Krakow Market Square 225
years ago?], Gazeta Krakowska, 20.03.2019 PDF
https://www.academia.edu/45139669/Co_by%C5%82o_na_krakowskim_Rynku_225_lat_temu

;

https://www.agh.edu.pl/info/article/co-bylo-na-krakowskim-rynku-225-lat-temu-felieton/
na-krakowskim-rynku-225-lat-temu/ar/13980119

;

https://plus.gazetakrakowska.pl/co-bylo-

489. Jak dostarczano wodę do starożytnych miast? [How was water supplied to ancient cities?], Gazeta
Krakowska, 13.03.2019 PDF
;
; https://plus.gazetakrakowska.pl/jak-

https://www.academia.edu/45139464/Jak_dostarczano_wod%C4%99_do_staro%C5%BCytnych_miast
https://www.agh.edu.pl/info/article/jak-dostarczano-wode-do-starozytnych-miast-felieton/
dostarczano-wode-do-starozytnych-miast/ar/13959472

490. Jak Polak został prekursorem europejskiej petrochemii [How the Pole became the precursor of
European petrochemistry], Gazeta Krakowska, 06.03.2019 PDF
https://www.academia.edu/45139408/Jak_Polak_zosta%C5%82_prekursorem_europejskiej_petrochemii

;

https://www.agh.edu.pl/info/article/jak-polak-zostal-prekursorem-europejskiej-petrochemii-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/jak-polak-zostal-prekursorem-europejskiej-petrochemii/ar/13940459

491. Płyty z muzyką. Gramofon czy patefon? [Music discs. A gramophone or patephon?], Gazeta
Krakowska, 27.02.2019 PDF
https://www.academia.edu/45138929/P%C5%82yty_z_muzyk%C4%85_Gramofon_czy_patefon ;
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/plyty-z-muzyka-gramofon-czy-patefon-felieton/

; https://plus.gazetakrakowska.pl/felieton-ryszarda-tadeusiewicza-plyty-z-muzyka-gramofon-czy-patefon/ar/13920673

492. Początki urządzeń odtwarzających dźwięki [Beginnings of sound reproducing devices], Gazeta
Krakowska, 20.02.2019 PDF
https://www.academia.edu/45138815/Pocz%C4%85tki_urz%C4%85dze%C5%84_odtwarzaj%C4%85cych_d%C5%BAwi%C4%99ki

; https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/poczatki-urzadzen-odtwarzajacych-dzwieki-felieton/

;

https://plus.gazetakrakowska.pl/poczatki-urzadzen-odtwarzajacych-dzwieki/ar/13902094

493. Świętujmy jubileusz wodociągów krakowskich [Let’s celebrate the jubilee of Krakow’s
waterworks], Gazeta Krakowska, 13.02.2019 PDF
https://www.academia.edu/44688356/%C5%9Awi%C4%99tujmy_jubileusz_wodoci%C4%85g%C3%B3w_krakowskich

;

https://www.agh.edu.pl/info/article/swietujmy-jubileusz-wodociagow-krakowskich-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/swietujmy-jubileusz-wodociagow-krakowskich/ar/13884200#magazyn

494. Kościoły Krakowa i ruch Słońca na niebie [The churches of Krakow and the movement of the Sun in
the sky], Gazeta Krakowska, 13.02.2019 PDF
;
; https://plus.gazetakrakowska.pl/koscioly-

https://www.academia.edu/44688251/Ko%C5%9Bcio%C5%82y_Krakowa_i_ruch_S%C5%82o%C5%84ca_na_niebie
https://www.agh.edu.pl/info/article/koscioly-krakowa-i-ruch-slonca-na-niebie-felieton/
krakowa-i-ruch-slonca-na-niebie/ar/13865622#region

495. Jan Heweliusz, astronom z polskiego Gdańska [Jan Heweliusz, an astronomer from Polish Gdansk],
Gazeta Krakowska, 30.01.2019 PDF
;
; https://plus.gazetakrakowska.pl/jan-

https://www.academia.edu/44688197/Jan_Heweliusz_astronom_z_polskiego_Gda%C5%84ska
https://www.agh.edu.pl/info/article/jan-heweliusz-astronom-z-polskiego-gdanska-felieton/
heweliusz-astronom-z-polskiego-gdanska/ar/13845486#magazyn

496. Jak znaleźć „dziury w całym” na drogach? [How to find “holes all over” on the roads?], Gazeta
Krakowska, 23.01.2019 PDF
https://www.academia.edu/44674091/Jak_znale%C5%BA%C4%87_dziury_w_ca%C5%82ym_na_drogach

;

https://www.agh.edu.pl/info/article/jak-znalezc-dziury-w-calym-na-drogach-felieton/ ; https://plus.gazetakrakowska.pl/felietonryszarda-tadeusiewicza-jak-znalezc-dziury-w-calym-na-drogach/ar/13828590#magazyn
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497. Rywalizacja podczas narodzin fotografii [Competition during the birth of photography], Gazeta
Krakowska, 17.01.2019 a także w POLSKA TIMES + PDF
https://www.academia.edu/44670031/Rywalizacja_podczas_narodzin_fotografii
podczas-narodzin-fotografii-felieton/
narodzin-fotografii/ar/13817443

;

;

https://www.agh.edu.pl/info/article/rywalizacja-

https://plus.gazetakrakowska.pl/felieton-ryszarda-tadeusiewicza-rywalizacja-podczas-

498. Technika fotograficzna ma 180 lat [The photographic technique is 180 years old], Gazeta
Krakowska, 09.01.2019 PDF

;
; https://plus.gazetakrakowska.pl/technika-

https://www.academia.edu/44669989/Technika_fotograficzna_ma_180_lat

https://www.agh.edu.pl/info/article/technika-fotograficzna-ukonczyla-180-lat-felieton/
fotograficzna-ma-180-lat/ar/13793042

499. Nowy Rok 1 stycznia to rzymska prowizorka [The New Year set for January 1 is a
Roman provisory], Gazeta Krakowska, 02.01.2019 PDF
;

https://www.academia.edu/44655424/Nowy_Rok_1_stycznia_to_rzymska_prowizorka
rok-1-stycznia-to-rzymska-prowizorka/ar/13776126

https://plus.gazetakrakowska.pl/nowy-

2018

500. Sam sprawdź swoje zdrowie. Czym? Komórką! [Check your health yourself. What? Mobile phone!],
Gazeta Krakowska, 19.12.2018 PDF
https://www.academia.edu/44655366/Sam_sprawd%C5%BA_swoje_zdrowie_Czym_Kom%C3%B3rk%C4%85_
https://plus.gazetakrakowska.pl/felieton-tadeusiewicza-sam-sprawdz-swoje-zdrowie-czym-komorka/ar/13751608

;

501. Mój głos w sprawie szczepień ochronnych [My vote on preventive vaccination], Gazeta Krakowska,
12.12.2018 PDF https://www.academia.edu/44655307/M%C3%B3j_g%C5%82os_w_sprawie_szczepie%C5%84_ochronnych
; https://www.agh.edu.pl/info/article/moj-glos-w-sprawie-szczepien-ochronnych-felieton/ ; https://plus.gazetakrakowska.pl/mojglos-w-sprawie-szczepien-ochronnych/ar/13734612

502. Tradycje górnicze mają saskie korzenie [Mining traditions have Saxon roots], 05.12.2018 PDF
;
; https://plus.gazetakrakowska.pl/felieton-

https://www.academia.edu/44655216/Tradycje_g%C3%B3rnicze_maj%C4%85_saskie_korzenie
https://www.agh.edu.pl/info/article/tradycje-gornicze-maja-saskie-korzenie-felieton/
tadeusiewicza-tradycje-gornicze-maja-saskie-korzenie/ar/13716652

503. Dozór techniczny strzeże bezpieczeństwa [Technical supervision is fighting for security], Gazeta
Krakowska, 28.11.2018 PDF
https://www.academia.edu/44651820/Doz%C3%B3r_techniczny_strze%C5%BCe_bezpiecze%C5%84stwa

;

https://www.agh.edu.pl/info/article/dozor-techniczny-strzeze-bezpieczenstwa-felieton/
ryszarda-tadeusiewicza-dozor-techniczny-strzeze-bezpieczenstwa/ar/13698602

;

https://plus.gazetakrakowska.pl/felieton-

504. Sztuczna inteligencja w cyfrowym szpitalu [Artificial intelligence in a digital hospital], Gazeta
Krakowska, 21.11.2018 PDF https://www.academia.edu/44651740/Sztuczna_inteligencja_w_cyfrowym_szpitalu ;
https://www.agh.edu.pl/info/article/sztuczna-inteligencja-w-cyfrowym-szpitalu-felieton/ ; https://plus.gazetakrakowska.pl/felietontadeusiewicza-sztuczna-inteligencja-w-cyfrowym-szpitalu/ar/13680764

505. Jak bawiono się w XVIII wieku elektrycznością [How electricity was played in the eighteenth
century], Gazeta Krakowska, 14.11.2018 PDF
https://www.academia.edu/44651679/Jak_bawiono_si%C4%99_w_XVIII_wieku_elektryczno%C5%9Bci%C4%85
https://www.agh.edu.pl/info/article/jak-bawiono-sie-w-xviii-wieku-elektrycznoscia-felieton/
bawiono-sie-w-xviii-wieku-elektrycznoscia/ar/13662390

;

;

https://plus.gazetakrakowska.pl/jak-

506. Tylko 2 godziny zadecydowały o sławie [Only 2 hours decided about fame], Gazeta Krakowska,
07.11.2018 PDF

https://www.academia.edu/44649281/Tylko_2_godziny_zadecydowa%C5%82y_o_s%C5%82awie ;
https://www.agh.edu.pl/info/article/malo-kto-o-tym-wie-zaledwie-2-godziny-wyprzedzenia-zadecydowaly-o-majatku-i-wiecznej-slawiefel/

; https://plus.gazetakrakowska.pl/malo-kto-o-tym-wie-tylko-2-godziny-zadecydowaly-o-slawie/ar/13645901

507. Dzisiaj jest Halloween, więc trochę straszę [Today is Halloween, so I’m a bit scary], Gazeta
Krakowska, 31.10.2018 PDF
;
; https://plus.gazetakrakowska.pl/felieton-

https://www.academia.edu/44649155/Dzisiaj_jest_Halloween_wi%C4%99c_troch%C4%99_strasz%C4%99
https://www.agh.edu.pl/info/article/dzis-jest-halloween-wiec-troche-strasze-felieton/
ryszard-tadeusiewicza-dzisiaj-jest-halloween-wiec-troche-strasze/ar/13629704

508. Popatrzmy na pszczoły, zanim owady pójdą spać [Let’s look at the bees before the insects go to
sleep], Gazeta Krakowska, 24.10.2018 PDF
https://www.academia.edu/44592295/Popatrzmy_na_pszczo%C5%82y_zanim_owady_p%C3%B3jd%C4%85_spa%C4%87
https://www.agh.edu.pl/info/article/popatrzmy-na-pszczoly-zanim-pojda-spac-felieton/
na-pszczoly-zanim-owady-pojda-spac/ar/13611688

;

;

https://plus.gazetakrakowska.pl/popatrzmy-

509. Miłe elektryczne ciepło - Komu je zawdzięczamy? [Nice electric warmth - Who do we owe them
to?], Gazeta Krakowska, 17.10.2018 PDF
https://www.academia.edu/44589358/Mi%C5%82e_elektryczne_ciep%C5%82o_Komu_je_zawdzi%C4%99czamy
https://www.agh.edu.pl/info/article/komu-zawdzieczamy-to-elektryczne-cieplo-felieton/
ryszarda-tadeusiewicza-mile-elektryczne-cieplo-komu-je-zawdzieczamy/ar/13592742
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510. Kondensator odkryto na Pomorzu [The capacitor was discovered in Pomerania], Gazeta
Krakowska, 10.10.2018 PDF

https://www.academia.edu/44553902/Kondensator_odkryto_na_Pomorzu

;

;

https://www.agh.edu.pl/info/article/kondensator-odkryto-w-kamieniu-pomorskim-felieton/
https://plus.gazetakrakowska.pl/kondensator-odkryto-na-pomorzu/ar/13562409

511. AGH inauguruje jutro setny rok akademicki [AGH inaugurates the one hundredth academic year
tomorrow], Gazeta Krakowska, 03.10.2018 PDF
https://www.academia.edu/44553816/AGH_inauguruje_jutro_setny_rok_akademicki
inauguruje-jutro-setny-rok-akademicki-felieton/

;

;

https://www.agh.edu.pl/info/article/agh-

https://plus.gazetakrakowska.pl/agh-inauguruje-setny-rok-akademicki/ar/13543361

512. Jak zapanować nad perspektywą na rysunku? [How to control the perspective in the drawing?],
Gazeta Krakowska, 26.09.2018 PDF
https://www.academia.edu/44553779/Jak_zapanowa%C4%87_nad_perspektyw%C4%85_na_rysunku
https://www.agh.edu.pl/info/article/jak-zapanowac-nad-perspektywa-na-rysunku-felieton/
ryszarda-tadeusiewicza-jak-zapanowac-nad-perspektywa-na-rysunku/ar/13523860

;

;

https://plus.gazetakrakowska.pl/felieton-

513. Wolność słowa wymaga zdolności myślenia [Freedom of speech requires the ability to think],
Gazeta Krakowska, 19.09.2018 PDF
https://www.academia.edu/44553018/Wolno%C5%9B%C4%87_s%C5%82owa_wymaga_zdolno%C5%9Bci_my%C5%9Blenia
https://www.agh.edu.pl/info/article/wolnosci-slowa-wymaga-zdolnosci-myslenia-felieton/
slowa-wymaga-zdolnosci-myslenia/ar/13504081

;

;

https://plus.gazetakrakowska.pl/wolnosc-

514. Kto odkrył, że cała Ziemia jest magnesem? [Who discovered that the whole Earth is a magnet?],
Gazeta Krakowska, 12.09.2018 PDF
;
; https://plus.gazetakrakowska.pl/ryszard-

https://www.academia.edu/44552866/Kto_odkry%C5%82_%C5%BCe_ca%C5%82a_Ziemia_jest_magnesem
https://www.agh.edu.pl/info/article/kto-odkryl-ze-cala-ziemia-jest-magnesem-felieton/
tadeusiewicz-kto-odkryl-ze-cala-ziemia-jest-magnesem/ar/13485479

515. Możemy przecież czerpać energię z wnętrza Ziemi! [We can draw energy from inside the Earth!],
Gazeta Krakowska, 05.09.2018 PDF
https://www.academia.edu/44552051/Mo%C5%BCemy_przecie%C5%BC_czerpa%C4%87_energi%C4%99_z_wn%C4%99trza_Zie
mi_ ; https://www.agh.edu.pl/info/article/mozemy-czerpac-energie-z-wnetrza-ziemi-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/felieton-ryszarda-tadeusiewicza-mozemy-przeciez-czerpac-energie-z-wnetrza-ziemi/ar/13466858

516. Trzydziestoletnie fatum wisi nad mostami [The Curse of thirty years hangs over bridges], Gazeta
Krakowska, 29.08.2018 PDF https://www.agh.edu.pl/info/article/trzydziestoletnie-fatum-wisi-nad-mostami-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/trzydziestoletnie-fatum-wisi-nad-mostami-felieton/ar/13448189

517. Jak Biblia wpłynęła na Bitwę Warszawską? [How did the Bible influence the Battle of Warsaw?],
Gazeta Krakowska, 22.08.2018 PDF
https://www.academia.edu/43781689/Jak_Biblia_wp%C5%82yn%C4%99%C5%82a_na_Bitw%C4%99_Warszawsk%C4%85

; https://www.agh.edu.pl/info/article/jak-biblia-wplynela-na-bitwe-warszawska-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/jak-biblia-pozwolila-wygrac-bitwe-warszawska,13430855

518. Zwycięstwo 1920 to cud czy sukces nauki? [Victory1920 is a miracle or success of science?],
Gazeta Krakowska, 16.08.2018 PDF
https://www.academia.edu/43781562/Zwyci%C4%99stwo_1920_to_cud_czy_sukces_nauki

;

https://www.agh.edu.pl/info/article/zwyciestwo1920-to-cud-czy-sukces-nauki-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/felieton-ryszarda-tadeusiewicza-zwyciestwo-1920-to-cud-czy-sukces-nauki,13416683

519. Program komputerowy mistrzem w blefowaniu [Computer program master in bluffing], Gazeta
Krakowska, 08.08.2018, przedruk w Dzienniku Polskim i w Dzienniku Bałtyckim PDF
https://www.academia.edu/44551920/Program_komputerowy_mistrzem_w_blefowaniu ;
https://www.agh.edu.pl/info/article/program-komputerowy-mistrzem-w-blefowaniu-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/program-komputerowy-mistrzem-w-blefowaniu,13398179 ;
https://plus.dziennikpolski24.pl/magazyn/a/program-komputerowy-mistrzem-w-blefowaniu,13398179 ;
https://plus.dziennikbaltycki.pl/magazyn/a/program-komputerowy-mistrzem-w-blefowaniu,13398179 ;

520. Chińska automatyczna podniebna taksówka przyszłości [Chinese automatic skyhigh taxi of the future], Gazeta Krakowska, 01.08.2018 PDF
https://www.academia.edu/44551795/Chi%C5%84ska_automatyczna_podniebna_taks%C3%B3wka_przysz%C5%82o%C5%9Bci

;

https://www.agh.edu.pl/info/article/chinska-automatyczna-podniebna-taksowka-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/chinska-automatyczna-podniebna-taksowka-przyszlosci,13380804

521. Kto da skrzydła dzisiejszym kierowcom? [Who will give wings to today’s drivers?], Gazeta
Krakowska, 25.07.2018 PDF https://www.academia.edu/44551643/Kto_da_skrzyd%C5%82a_dzisiejszym_kierowcom ;
https://www.agh.edu.pl/info/article/kto-da-skrzydla-dzisiejszym-kierowcom-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/felieton-ryszarda-tadeusiewicza-kto-da-skrzydla-dzisiejszym-kierowcom,13363886

522. To jej program zaprowadził LM na Księżyc [It was her program that led LM to the moon], Gazeta
Krakowska, 18.07.2018 przedruk także w Polska Times + PDF
zaprowadzil-lm-na-ksiezyc/ar/13347484 ;

https://plus.polskatimes.pl/to-jej-program-

https://www.academia.edu/44548087/To_jej_program_zaprowadzi%C5%82_LM_na_Ksi%C4%99%C5%BCyc

Str. 61 Stan aktualny na dzień 2023-01-02

;

Ciąg dalszy na następnej stronicy 

https://www.agh.edu.pl/info/article/to-jej-program-zaprowadzil-lm-na-ksiezyc-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/to-jej-program-zaprowadzil-lm-na-ksiezyc,13347484

523. Inteligencja komputerów rośnie. A ludzi? [Computer intelligence is growing. And people?], Gazeta
Krakowska, 11.07.2018 PDF
;

https://www.academia.edu/44548015/Inteligencja_komputer%C3%B3w_ro%C5%9Bnie_A_ludzi
https://www.agh.edu.pl/info/article/inteligencja-komputerow-rosnie-a-ludzi-felieton/

;

https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/felieton-ryszarda-tadeusiewicza-inteligencja-komputerow-rosnie-a-ludzi,13329344

524. Kiedy i jak ustalono długość jednego metra? [When and how was the length of one meter
determined?], Gazeta Krakowska, 04.07.2018 PDF
https://www.academia.edu/44463379/Kiedy_i_jak_ustalono_d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87_jednego_metra

;

https://www.agh.edu.pl/info/article/kiedy-i-jak-ustalono-dlugosc-jednego-metra-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/kiedy-i-jak-ustalono-dlugosc-jednego-metra,13311262

525. Czy w przyszłości strażakami będą roboty? [Will robots be firefighters in the future?], Gazeta
Krakowska, 27.06.2018 PDF
;

https://www.academia.edu/44463302/Czy_w_przysz%C5%82o%C5%9Bci_stra%C5%BCakami_b%C4%99d%C4%85_roboty
https://www.agh.edu.pl/info/article/czy-strazakiem-przyszlosci-bedzie-robot-felieton/

;

https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/czy-w-przyszlosci-strazakami-beda-roboty,13291681
https://plus.dzienniklodzki.pl/opinie/a/czy-w-przyszlosci-strazakami-beda-roboty,13291681

;

526. Strażak chroni nas - a co chroni strażaka? [The fireman protects us - and what protects the
fireman?], Gazeta Krakowska, 20.06.2018 PDF
https://www.academia.edu/44385712/Stra%C5%BCak_chroni_nas_a_co_chroni_stra%C5%BCaka
https://www.agh.edu.pl/info/article/strazak-chroni-nas-a-co-chroni-strazaka-felieton/

;

;

https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/strazak-chroni-nas-a-co-chroni-strazaka,13273672

527. Straż pożarna – ofiarna i dobrze uzbrojona [Fire service - sacrificial, well armed and saving live],
Gazeta Krakowska, 13.06.2018 PDF
https://www.academia.edu/44368196/Stra%C5%BC_po%C5%BCarna_ofiarna_i_dobrze_uzbrojona
https://www.agh.edu.pl/info/article/straz-pozarna-ofiarna-dobrze-uzbrojona-i-ratujaca-zycie-felieton/

;

; https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/straz-pozarna-ofiarna-dobrze-uzbrojona-i-ratujaca-zycie,13254142
528. Kto wie, jaka dzisiaj przypada rocznica? [Who knows what’s the anniversary today], Gazeta
Krakowska, 06.06.2018 PDF https://www.academia.edu/44366526/Kto_wie_jaka_dzisiaj_przypada_rocznica ;
https://www.agh.edu.pl/info/article/kto-wie-jaka-dzisiaj-przypada-rocznica-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/felieton-ryszarda-tadeusiewicza-kto-wie-jaka-dzisiaj-przypada-rocznica,13234755

529. Jak wymyślać dobre tytuły do artykułów? [How to invent good titles for articles?], Gazeta
Krakowska, 30.05.2018 PDF
https://www.academia.edu/44366410/Jak_wymy%C5%9Bla%C4%87_dobre_tytu%C5%82y_do_artyku%C5%82%C3%B3w

;

https://www.agh.edu.pl/info/article/jak-wymyslac-dobre-tytuly-do-artykulow-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/felieton-jak-wymyslac-dobre-tytuly-do-artykulow,13217835

530. Jaka przyszłość sztucznej inteligencji? [What is the future of artificial intelligence waiting for?],
Gazeta Krakowska, 23.05.2018 PDF
https://www.academia.edu/44366303/Jaka_przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87_sztucznej_inteligencji

;

https://www.agh.edu.pl/info/article/jaka-przyszlosc-czeka-sztuczna-inteligencje-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/jaka-przyszlosc-czeka-sztuczna-inteligencje,13198672

531. Przy nadawaniu nazw technicy są lekceważeni [When naming streets, ships etc. - technicians are
disregarded], Gazeta Krakowska, 16.05.2018 PDF ; https://www.agh.edu.pl/info/article/przy-nadawaniu-nazwroznym-obiektom-technicy-sa-nagminnie-lekcewazeni/ ; https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/przy-nadawaniu-nazw-technicysa-lekcewazeni,13180866 ; http://www.gazetakrakowska.pl/tag/ryszard-tadeusiewicz/ ;
532. Mój literacki ulubieniec ma swój krater! [My literary favorite has his own crater], Gazeta
Krakowska, 09.05.2018 PDF
https://www.academia.edu/44317290/M%C3%B3j_literacki_ulubieniec_ma_sw%C3%B3j_krater_ ;
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/moj-literacki-ulubieniec-ma-swoj-krater-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/moj-literacki-ulubieniec-ma-swoj-krater,13158698

533. Polska ruda najlepsza na kraty [Polish iron ore is the best on prison bars], Gazeta Krakowska,
04.05.2018 PDF https://www.academia.edu/44308190/Polska_ruda_najlepsza_na_kraty ;
https://www.agh.edu.pl/info/article/polska-ruda-najlepsza-na-wiezienne-kraty-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/dzien-hutnika-polska-ruda-najlepsza-na-kraty,13146199

534. Sztuczna inteligencja w piaskownicy [Artificial intelligence in the sandbox], Gazeta Krakowska,
25.04.2018 PDF

https://www.academia.edu/44307363/Sztuczna_inteligencja_w_piaskownicy

;

https://www.agh.edu.pl/info/article/sztuczna-inteligencja-rozwijana-w-piaskownicy-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/sztuczna-inteligencja-w-piaskownicy,13125478

535. Dlaczego rośliny kwitną właśnie teraz? [Why do plants bloom right now?], Gazeta Krakowska,
18.04.2018 PDF
https://www.academia.edu/44304767/Dlaczego_ro%C5%9Bliny_kwitn%C4%85_w%C5%82a%C5%9Bnie_teraz
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https://www.agh.edu.pl/info/article/dlaczego-rosliny-kwitna-wlasnie-teraz-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/felieton-dlaczego-rosliny-kwitna-wlasnie-teraz,13105339

536. Na spacerze pomyślmy o oziminie [Spring in Krakow. Let’s think about the winter corn during the
spring walk], Gazeta Krakowska, 11.04.2018 PDF
https://www.academia.edu/44149714/Na_spacerze_pomy%C5%9Blmy_o_oziminie ; https://www.agh.edu.pl/info/article/wkrakowie-nareszcie-wiosna-na-wiosennym-spacerze-pomyslmy-o-oziminie-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/wiosna-w-krakowie-na-spacerze-pomyslmy-o-oziminie,13083190

537. Profesor Vetulani – uczony i przyjaciel [Professor Vetulani - the scientist and friend], Gazeta
Krakowska, 04.04.2018 PDF https://www.academia.edu/44296453/Profesor_Vetulani_uczony_i_przyjaciel ;
https://www.agh.edu.pl/info/article/profesor-vetulani-uczony-i-przyjaciel-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/profesor-vetulani-uczony-i-przyjaciel-felieton,13063004

538. Katastrofa na Wyspie Wielkanocnej [Catastrophe on Easter Island], Gazeta Krakowska, 28.03.2018
PDF https://www.academia.edu/44294865/Katastrofa_na_Wyspie_Wielkanocnej ; https://www.agh.edu.pl/info/article/katastrofana-wyspie-wielkanocnej-felieton/ ; https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/felieton-katastrofa-na-wyspiewielkanocnej,13045358

539. Czy zginęły dawne tradycje inżynierskie? [Have the old engineering traditions been lost?], Gazeta
Krakowska, 21.03.2018 PDF ;

https://www.agh.edu.pl/info/article/czy-zginely-dawne-tradycje-inzynierskie-felieton/
https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/czy-zginely-dawne-tradycje-inzynierskie,13024807

;

540. Jak powstały i dlaczego znikają żarówki? [How were the bulbs invented and why they disappear?],
Gazeta Krakowska, 14.03.2018 PDF
https://www.academia.edu/44294584/Jak_powsta%C5%82y_i_dlaczego_znikaj%C4%85_%C5%BCar%C3%B3wki ;
https://www.agh.edu.pl/info/article/jak-powstaly-i-dlaczego-znikaja-zarowki-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/felieton-ryszarda-tadeusiewicza-jak-powstaly-i-dlaczego-znikaja-zarowki,13005404

541. Jak kobieta stworzyła pierwszy program... (tytuł oryginalny: „I kobieta stworzyła program...“) [How
a woman created the first computer program ...], Gazeta Krakowska, 07.03.2018 PDF
https://www.academia.edu/44268402/Jak_kobieta_stworzy%C5%82a_pierwszy_program_ ; http://www.agh.edu.pl/info/article/ikobieta-stworzyla-pierwszy-program-felieton/ ; https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/jak-kobieta-stworzyla-pierwszyprogram,12986208

542. Lucas stworzył firmę, żeby nakręcić film [Lucas created a company to make a movie], Gazeta
Krakowska, 28.02.2018 PDF
https://www.academia.edu/44268356/Lucas_stworzy%C5%82_firm%C4%99_%C5%BCeby_nakr%C4%99ci%C4%87_film

;

http://www.agh.edu.pl/info/article/lucas-stworzyl-firme-zeby-nakrecic-film-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/george-lucas-stworzyl-firme-zeby-nakrecic-film,12967297

543. Jeśli jesteś głodny, to zjedz samolot! [If you are hungry, eat an airplane!], Gazeta Krakowska,
21.02.2018 PDF https://www.academia.edu/44268296/Je%C5%9Bli_jeste%C5%9B_g%C5%82odny_to_zjedz_samolot_ ;
http://www.agh.edu.pl/info/article/jesli-jestes-glodny-to-zjedz-samolot-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/windhorse-aerospace-jesli-jestes-glodny-to-zjedz-samolot,12949525

544. Czerwone auto na czerwoną planetę [Red car sent to the red planet], Gazeta Krakowska,
14.02.2018 PDF https://www.academia.edu/44268241/Czerwone_auto_na_czerwon%C4%85_planet%C4%99 ;
http://www.agh.edu.pl/info/article/czerwony-samochod-na-czerwona-planete-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/ryszard-tadeusiewicz-czerwone-auto-na-czerwona-planete,12931532

545. Kosmos znowu zagroził całej ludzkości [Space has threatened all humanity again], Gazeta

Krakowska, 07.02.2018, przedruk w Dzienniku Bałtyckim PDF https://plus.dziennikbaltycki.pl/2002aj129minela-ziemie-i-zagrozila-calej-ludzkosci/ar/12912895 ;
https://www.academia.edu/44267336/Kosmos_znowu_zagrozi%C5%82_ca%C5%82ej_ludzko%C5%9Bci ;
http://www.agh.edu.pl/info/article/kosmos-znowu-zagrozil-naszemu-istnieniu-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/2002aj129-minela-ziemie-i-zagrozila-calej-ludzkosci,12912895

546. Telefon będzie zdolny do ... samobójstwa! [The phone will be capable of suicide even!], Gazeta
Krakowska, 31.01.2018 PDF
https://www.academia.edu/44267220/Telefon_b%C4%99dzie_zdolny_do_samob%C3%B3jstwa_
www.agh.edu.pl/info/article/telefon-bedzie-zdolny-do-samobojstwa-felieton/
telefon-bedzie-zdolny-do-samobojstwa,12893886

;

;

https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/felieton-

547. Doskonałości w świecie nie ma. A w matematyce? [There is no perfection in the world. And how is
it in mathematics?], Gazeta Krakowska, 24.01.2018, przedruk w Dzienniku Bałtyckim PDF
https://plus.dziennikbaltycki.pl/doskonalosci-w-swiecie-nie-ma-a-w-matematyce/ar/12875545 ;

https://www.academia.edu/44267973/Doskona%C5%82o%C5%9Bci_w_%C5%9Bwiecie_nie_ma_A_w_matematyce ;
http://www.agh.edu.pl/info/article/doskonalosci-w-swiecie-nie-ma-a-w-matematyce-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/doskonalosci-w-swiecie-nie-ma-a-w-matematyce,12875545

548. Musimy strzec swojej tożsamości w Internecie [We must safeguard our identity on the Internet],
Gazeta Krakowska, 17.01.2018 PDF
https://www.academia.edu/44267951/Musimy_strzec_swojej_to%C5%BCsamo%C5%9Bci_w_Internecie ;
http://www.agh.edu.pl/info/article/musimy-strzec-swojej-tozsamosci-w-internecie-felieton/ ;
http://www.gazetakrakowska.pl/opinie/a/dlaczego-musimy-strzec-swojej-tozsamosci-w-internecie,12854922/
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549. Jak się spierać – to jedynie w sposób naukowy! [If you argue - then only in a scientific way!],
Gazeta Krakowska, 10.01.2018 PDF
https://www.academia.edu/44267915/Jak_si%C4%99_spiera%C4%87_to_jedynie_w_spos%C3%B3b_naukowy_ ;
https://www.academia.edu/44266835/Jak_si%C4%99_spiera%C4%87_to_jedynie_w_spos%C3%B3b_naukowy_ ;
http://www.agh.edu.pl/info/article/jak-sie-spierac-to-jedynie-w-sposob-naukowy-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/jak-sie-spierac-to-jedynie-w-sposob-naukowy,12832416

550. Czy powinniśmy nasz świat urządzić inaczej? [Should we arrange our world differently?], Gazeta
Krakowska, 03.01.2018 PDF
https://www.academia.edu/44267719/Czy_powinni%C5%9Bmy_nasz_%C5%9Bwiat_urz%C4%85dzi%C4%87_inaczej

;

http://www.agh.edu.pl/info/article/czy-powinnismy-nasz-swiat-urzadzic-inaczej-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/czy-my-powinnismy-nasz-swiat-urzadzic-inaczej,12812544

551. Dwugłos o mózgu [A duet about the brain], Wszechświat, vol. 119, No. 1-3, 2018, str. 5-6 PDF
MNiSW = 2
https://www.academia.edu/36124295/Co_modelowanie_neurocybernetyczne_i_symulacja_komputerowa_mogą_wnieść_do_wiedzy_
o_mózgu

552. Co modelowanie neurocybernetyczne i symulacja komputerowa mogą wnieść do wiedzy o mózgu?
[What can neurocybernetic modeling and computer simulation bring to brain knowledge?],
Wszechświat, vol. 119, No. 1-3, 2018, str. 6-16 PDF MNiSW = 2
https://www.academia.edu/36124295/Co_modelowanie_neurocybernetyczne_i_symulacja_komputerowa_mogą_wnieść_do_wiedzy_
o_mózgu

553. Części zamienne dla ludzkich zmysłów. Implanty ślimakowe. [Spare parts for the human senses.
Cochlear implants], Wszechświat, vol. 119, No. 7-9, 2018, str. 175-182 PDF MNiSW = 2
https://www.academia.edu/37522394/Części_zamienne_dla_ludzkich_zmysłów._Implanty_ślimakowe

554. Subiektywna historia rozwoju sztucznej inteligencji na AGH [Subjective history of the development
of artificial intelligence at AGH] Biuletyn AGH, nr 124, 2018, str. 12 – 15 (ISSN 1889-9624) PDF
http://www.biuletyn.agh.edu.pl/biuletynypdf/2018_Biuletyn_PDF/124_04_2018.pdf ;
https://www.academia.edu/36653414/Subiektywna_historia_rozwoju_sztucznej_inteligencji_na_AGH

555. Wykorzystanie sztucznej inteligencji dla pożytku społecznego – co się za tym kryje? [The use of

artificial intelligence for social benefit - what’s behind it?] Przegląd Techniczny, nr 10, 2018, str. 3
https://www.academia.edu/36741280/Wykorzystanie_sztucznej_inteligencji_dla_pożytku_społecznego_-_co_się_za_tym_kryje ;
http://www.sigma-not.pl/publikacja-113609-wykorzystanie-sztucznej-inteligencji-dla-pożytku-społecznego---co-się-za-tym-kryje?przeglad-techniczny-2018-10.html

556. Wnętrze człowieka bez tajemnic [The interior of a man without secrets] Vivat Akademia, nr 18,
czerwiec 2018, str. 67-60) PDF https://www.academia.edu/37226243/Wnętrze_człowieka_bez_tajemnic ;
http://vivat.agh.edu.pl/index.php?option=com_content&view=section&id=17

2017

557. Nie zrealizowałeś planów? Pociesz się, że nie tylko Ty! [You did not realize the plans? Take comfort
that not only you!], Gazeta Krakowska, 27.12.2017 PDF
https://www.academia.edu/44267702/Nie_zrealizowa%C5%82e%C5%9B_plan%C3%B3w_Pociesz_si%C4%99_%C5%BCe_ni
e_tylko_Ty_ ;
https://www.academia.edu/44265943/Nie_zrealizowa%C5%82e%C5%9B_plan%C3%B3w_Pociesz_si%C4%99_%C5%BCe_ni
e_tylko_Ty_ ; http://www.agh.edu.pl/info/article/nie-zrealizowales-planow-nie-tylko-ty-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/nie-zrealizowales-planow-pociesz-sie-ze-nie-tylko-ty,12797416

558. Śpiewaj, to z pewnością uczyni Cię szczęśliwym [Sing, it will certainly make you happy], Gazeta
Krakowska, 20.12.2017 PDF
https://www.academia.edu/44267666/%C5%9Apiewaj_to_z_pewno%C5%9Bci%C4%85_uczyni_Ci%C4%99_szcz%C4%99%
C5%9Bliwym ;
https://www.academia.edu/44265809/%C5%9Apiewaj_to_z_pewno%C5%9Bci%C4%85_uczyni_Ci%C4%99_szcz%C4%99%
C5%9Bliwym ; http://www.agh.edu.pl/info/article/spiewaj-bo-to-uczyni-cie-szczesliwym-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/spiewaj-to-z-pewnoscia-uczyni-cie-szczesliwym,12782768

559. Eiffel - słynny inżynier, wizjoner i prekursor [Eiffel - a famous engineer, visionary and precursor],
Gazeta Krakowska, 13.12.2017 PDF
https://www.academia.edu/44267625/Eiffel_s%C5%82ynny_in%C5%BCynier_wizjoner_i_prekursor ;
https://www.academia.edu/44241141/Eiffel_s%C5%82ynny_in%C5%BCynier_wizjoner_i_prekursor ;
http://www.agh.edu.pl/info/article/eiffel-inzynier-wizjoner-i-prekursor-felieton/ ; https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/eiffelslynny-inzynier-wizjoner-i-prekursor,12762100

560. Koechlin - zapomniany twórca wieży Eiffla [Koechlin - forgotten creator of the Eiffel Tower],
Gazeta Krakowska, 06.12.2017 PDF
https://www.academia.edu/44170452/Koechlin_zapomniany_tw%C3%B3rca_wie%C5%BCy_Eiffla ;
http://www.agh.edu.pl/info/article/koechlin-zapomniany-tworca-wiezy-eiffla/ ; https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/koechlinczyli-zapomniany-tworca-wiezy-eiffla,12739503

561. Oto najgroźniejsze miesiące oraz dni na drogach [These are the most dangerous months and days on
the roads], Gazeta Krakowska, 29.11.2017 PDF
https://www.academia.edu/44169814/Oto_najgro%C5%BAniejsze_miesi%C4%85ce_oraz_dni_na_drogach ;
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http://www.agh.edu.pl/info/article/oto-najgrozniejsze-miesiace-oraz-dni-na-drogach-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/oto-najgrozniejsze-miesiace-oraz-dni-na-drogach,12717856

562. Mapa przydatna, ponieważ jest ... niedokładna [Map useful because it is ... inaccurate] Gazeta
Krakowska, 22.11.2017 PDF
https://www.academia.edu/44169710/Mapa_przydatna_poniewa%C5%BC_jest_niedok%C5%82adna

;

http://www.agh.edu.pl/info/article/mapa-przydatna-poniewaz-niedokladna-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/mapa-przydatna-poniewaz-jest-niedokladna,12695756

563. GIS - dane związane z Ziemią w komputerach [GIS - data related to the Earth in computers] Gazeta
Krakowska, 15.11.2017 PDF
https://www.academia.edu/44168701/GIS_dane_zwi%C4%85zane_z_Ziemi%C4%85_w_komputerach

;

http://www.agh.edu.pl/info/article/gis-dane-zwiazane-z-ziemia-w-komputerach-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/gis-dane-zwiazane-z-ziemia-w-komputerach,12674168

564. Co warto wiedzieć o wypadkach drogowych? [What to know about traffic accidents?] Gazeta
Krakowska, 08.11.2017 PDF
https://www.academia.edu/44168642/Co_warto_wiedzie%C4%87_o_wypadkach_drogowych

;

http://www.agh.edu.pl/info/article/co-warto-wiedziec-o-wypadkach-drogowych-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/co-warto-wiedziec-o-wypadkach-drogowych,12653966

565. Początki produkcji komputerów w Polsce [The beginnings of computer production in Poland]
Gazeta Krakowska, 02.11.2017 PDF
https://www.academia.edu/44168320/Pocz%C4%85tki_produkcji_komputer%C3%B3w_w_Polsce

;

http://www.agh.edu.pl/info/article/poczatki-produkcji-komputerow-w-polsce-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/region/a/poczatki-produkcji-komputerow-w-polsce,12634562

566. Krakowskie Towarzystwo Techniczne ma 140 lat [Krakow Technical Society is 140 years old]
Gazeta Krakowska, 25.10.2017 PDF
https://www.academia.edu/44168258/Krakowskie_Towarzystwo_Techniczne_ma_140_lat

;

http://www.agh.edu.pl/info/article/krakowskie-towarzystwo-techniczne-ma-140-lat-felieton/
https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/krakowskie-towarzystwo-techniczne-ma-140-lat,12612265

567. Wolność akademicka. Czy nadal ma znaczenie? [Academic Freedom. Does it still matter?] Gazeta
Krakowska, 18.10.2017 PDF
https://www.academia.edu/44165224/Wolno%C5%9B%C4%87_akademicka_Czy_nadal_ma_znaczenie

;

http://www.agh.edu.pl/info/article/wolnosc-akademicka-czy-nadal-ma-znaczenie-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/wolnosc-akademicka-czy-nadal-ma-znaczenie,12589558

568. Garść mniej znanych informacji o Kościuszce [Handful of lesser known information about
Kosciuszko] Gazeta Krakowska, 11.10.2017 PDF
https://www.academia.edu/44165192/Gar%C5%9B%C4%87_mniej_znanych_informacji_o_Ko%C5%9Bciuszce ;
http://www.agh.edu.pl/info/article/garsc-mniej-znanych-informacji-o-kosciuszce-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/garsc-mniej-znanych-informacji-o-kosciuszce,12566564 ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/tag/kosciuszko/ ; https://plus.expressbydgoski.pl/magazyn/a/garsc-mniej-znanych-informacji-okosciuszce,12566564 ; https://plus.expressbydgoski.pl/tag/kosciuszko/ ; https://plus.nowiny24.pl/magazyn/a/garsc-mniej-znanychinformacji-o-kosciuszce,12566564

569. Topór górniczy jako insygnium rektora AGH [Mining ax as the insignia of AGH Rector] Gazeta
Krakowska, 04.10.2017 PDF
https://www.academia.edu/44165155/Top%C3%B3r_g%C3%B3rniczy_jako_insygnium_rektora_AGH

;

http://www.agh.edu.pl/info/article/topor-gorniczy-jako-insygnium-rektora-agh-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/topor-gorniczy-jako-insygnium-rektora-agh,12544141

570.

Kto pierwszy zbudował maszynę podobną do mózgu? [Who first built a machine similar to the brain?] Gazeta
Krakowska, 27.09.2017 PDF
https://www.academia.edu/44165087/Kto_pierwszy_zbudowa%C5%82_maszyn%C4%99_podobn%C4%85_do_m%C3%B3zgu
; http://www.agh.edu.pl/info/article/kto-pierwszy-zbudowal-maszyne-podobna-do-mozgu-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/kto-zbudowal-maszyne-podobna-do-mozgu,12520334

571. Jubileuszowa - XX Konferencja Biocybernetyki [Jubilee - 20th Conference of Biocybernetics]
Gazeta Krakowska, 20.09.2017 PDF
https://www.academia.edu/44164942/Jubileuszowa_XX_Konferencja_Biocybernetyki

;

http://www.agh.edu.pl/info/article/jubileuszowa-konferencja-biocybernetyki-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/jubileuszowa-xx-konferencja-biocybernetyki,12498464

572. Czym jest czwarta rewolucja przemysłowa? [What is the fourth industrial revolution?] Gazeta
Krakowska, 13.09.2017 PDF
https://www.academia.edu/44164886/Czym_jest_czwarta_rewolucja_przemys%C5%82owa

;

http://www.agh.edu.pl/info/article/czym-jest-czwarta-rewolucja-przemyslowa-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/czym-jest-czwarta-rewolucja-przemyslowa,1247494

573. Czy automatyka może pomóc w sadzeniu dębów? [Can automation help in planting oaks?] Gazeta
Krakowska, 06.09.2017 PDF
https://www.academia.edu/44164843/Czy_automatyka_mo%C5%BCe_pom%C3%B3c_w_sadzeniu_d%C4%99b%C3%B3w
http://www.agh.edu.pl/info/article/czy-automatyka-moze-pomoc-w-sadzeniu-debow-felieton/
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https://plus.gazetakrakowska.pl/tag/sadzenie-debow/ ; https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/czy-automatyka-moze-pomoc-wsadzeniu-debow,12453734

574. Jeszcze raz o mierzeniu – czym jest kilogram? [Once again about measuring - what is the
kilogram?] Gazeta Krakowska, 30.08.2017 PDF
https://www.academia.edu/44164720/Jeszcze_raz_o_mierzeniu_czym_jest_kilogram
http://www.agh.edu.pl/info/article/jeszcze-raz-o-mierzeniu-czym-jest-kilogram-felieton/ ;

;

https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/jeszcze-raz-o-mierzeniu-czym-jest-kilogram,12431190

575. Czasoprzestrzeń – pojęcie trudne dla uczonych i łatwe (pozornie) dla laików [Spacetime - concept
difficult for scientists and easy (seemingly) for laymen] Gazeta Krakowska, 23.08.2017 PDF
https://www.academia.edu/44163978/Czasoprzestrze%C5%84_poj%C4%99cie_trudne_dla_uczonych_i_%C5%82atwe_pozorni
e_dla_laik%C3%B3w ; http://www.agh.edu.pl/info/article/czasoprzestrzen-pojecie-trudne-dla-uczonych-i-latwe-pozornie-dla-laikowfelieton/

576. Jak zmierzyć czas, czyli co nam tutaj drga? [How to measure time, what is the vibration here?]
Gazeta Krakowska, 16.08.2017 PDF
https://www.academia.edu/44163906/Jak_zmierzy%C4%87_czas_czyli_co_nam_tutaj_drga ;
http://www.agh.edu.pl/info/article/jak-zmierzyc-czas-czyli-co-nam-tutaj-drga-felieton/ ; https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/jakmierzyc-czas-czyli-co-nam-tutaj-drga,12365340

577. Jak powstały jednostki, którymi dziś mierzymy? [How were the units of measure we use today
created?] Gazeta Krakowska, 09.08.2017 PDF
https://www.academia.edu/45625773/Jak_powsta%C5%82y_jednostki_kt%C3%B3rymi_dzi%C5%9B_mierzymy
http://www.agh.edu.pl/info/article/jak-powstaly-jednostki-ktorymi-dzis-mierzymy-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/jak-powstaly-jednostki-ktorymi-dzis-mierzymy,12347323

;

578. Hejnał najstarszą cykliczną audycją radiową [The bugle is the oldest cyclic radio broadcast] Gazeta
Krakowska, 02.08.2017 PDF
https://www.academia.edu/44163748/Hejna%C5%82_najstarsz%C4%85_cykliczn%C4%85_audycj%C4%85_radiow%C4%85

;

http://www.agh.edu.pl/info/article/hejnal-najstarsza-cykliczna-audycja-radiowa-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/hejnal-najstarsza-cykliczna-audycja-radiowa,12326382

579. Czy bakterie wyprodukują nam prąd i paliwo? [Will the bacteria produce electricity and fuel for
us?] Gazeta Krakowska, 26.07.2017 przedrukowany także w POLSKA TIMES + PDF
https://plus.polskatimes.pl/czy-bakterie-wyprodukuja-nam-prad-i-paliwo/ar/12305109 ;
https://www.academia.edu/44163687/Czy_bakterie_wyprodukuj%C4%85_nam_pr%C4%85d_i_paliwo ;
http://www.agh.edu.pl/info/article/czy-bakterie-wyprodukuja-nam-prad-i-paliwo-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/czy-bakterie-wyprodukuja-nam-prad-i-paliwo,12305109

580. Piękno architektury z pięknem matematyki [The beauty of architecture with the beauty of
mathematics] Gazeta Krakowska, 19.07.2017 PDF
https://www.academia.edu/44137922/Pi%C4%99kno_architektury_z_pi%C4%99knem_matematyki
http://www.agh.edu.pl/info/article/piekno-architektury-z-pieknem-matematyki-felieton/ ;

;

https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/piekno-architektury-z-pieknem-matematyki,12282018

581. Czy aby nie jesteś robotem? Musisz to udowodnić! [Are you not a robot? You have to prove it!]
Gazeta Krakowska, 12.07.2017 PDF
https://www.academia.edu/44121462/Czy_aby_nie_jeste%C5%9B_robotem_Musisz_to_udowodni%C4%87_
https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/czy-aby-nie-jestes-robotem-musisz-to-udowodnic,12260492
http://www.agh.edu.pl/info/article/czy-aby-nie-jestes-robotem-musisz-to-udowodnic-felieton/

;

;

582. Od bombowej do pianowej, czyli jak działa gaśnica [From bomb to foam, or how a fire extinguisher
works] Gazeta Krakowska, 05.07.2017 PDF
https://www.academia.edu/44121436/Od_bombowej_do_pianowej_czyli_jak_dzia%C5%82a_ga%C5%9Bnica ;
http://www.agh.edu.pl/info/article/od-bombowej-do-pianowej-czyli-jak-dziala-gasnica-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/od-bombowej-do-pianowej-czyli-jak-dziala-gasnica,12239324

583. Jak da się przetrzymać te upały? Z klimatyzacją! [How can we stand this heat wave? With air
conditioning!] Gazeta Krakowska, 28.06.2017 PDF
https://www.academia.edu/44121391/Jak_da_si%C4%99_przetrzyma%C4%87_te_upa%C5%82y_Z_klimatyzacj%C4%85_

;

http://www.agh.edu.pl/info/article/jak-da-sie-przetrzymac-te-upaly-z-klimatyzacja-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/jak-da-sie-przetrzymac-te-upaly-z-klimatyzacja,12218545

584. Nie dla nas czysta energia płynącej wody. Niestety! [We will not get clean energy from running
water. Unfortunately!] Gazeta Krakowska, 21.06.2017 PDF
https://www.academia.edu/44121271/Nie_dla_nas_czysta_energia_p%C5%82yn%C4%85cej_wody_Niestety_
http://www.agh.edu.pl/info/article/nie-dla-nas-czysta-energia-plynacej-wody-niestety-felieton/ ;

;

https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/nie-dla-nas-czysta-energia-plynacej-wody,12195239

585. Czy wkrótce na upały ubierzemy się w plastik? [Will we soon dress up in plastic for heat?] Gazeta
Krakowska, 14.06.2017 PDF http://www.agh.edu.pl/info/article/czy-wkrotce-na-upaly-ubierzemy-sie-w-plastik-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/czy-wkrotce-na-upaly-ubierzemy-sie-w-plastik,12176268

586. Niezwykłe sześć zdjęć, które przeszły do historii [Unusual six photos that have gone down in
history] Gazeta Krakowska, 07.06.2017 PDF
https://www.academia.edu/44079099/Niezwyk%C5%82e_sze%C5%9B%C4%87_zdj%C4%99%C4%87_kt%C3%B3re_przesz
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%C5%82y_do_historii ; http://www.agh.edu.pl/info/article/niezwykle-szesc-zdjec-ktore-przeszly-do-historii-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/niezwykle-szesc-zdjec-ktore-przeszly-do-historii,12153726

587. 51 lat temu polska stopa stanęła jednak na Księżycu! [51 years ago, however, the Polish foot was
placed on the moon!] Gazeta Krakowska, 31.05.2017; przedruk w Dzienniku Bałtyckim a także w
POLSKA TIMES + PDF https://plus.dziennikbaltycki.pl/51-lat-temu-polska-stopa-stanela-jednak-naksiezycu/ar/12129678 ;

https://www.academia.edu/44078421/51_lat_temu_polska_stopa_stan%C4%99%C5%82a_jednak_na_Ksi%C4%99%C5%BCyc
u_ ; http://www.agh.edu.pl/info/article/51-lat-temu-polska-stopa-stanela-jednak-na-ksiezycu-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/51-lat-temu-polska-stopa-stanela-jednak-na-ksiezycu,12129678

588. Nuklearne piekło: kula ognia i fala uderzeniowa, mrok i brak łączności. Niech nam to nie grozi!
[Nuclear hell: fireball and shockwave, darkness and lack of communication. Let us not risk it!] Gazeta
Krakowska, 24.05.2017 PDF
https://www.academia.edu/44078356/Nuklearne_piek%C5%82o_kula_ognia_i_fala_uderzeniowa_mrok_i_brak_%C5%82%C4
%85czno%C5%9Bci_Niech_nam_to_nie_grozi_ ; http://www.agh.edu.pl/info/article/nuklearne-pieklo-kula-ognia-i-falauderzeniowa-mrok-i-brak-lacznosci-niech-nam-to-nie-grozi/ http://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/nuklearne-pieklo-kula-ognia-ifala-uderzeniowa-mrok-i-brak-lacznosci-niech-nam-to-nie-grozi,12106644

589. Widzące komputery stają się coraz popularniejsze na całym świecie i to jest dla nas bardzo dobra
nowina [Computers with vision ability are becoming more and more popular all over the world and it
is very good news for us] Gazeta Krakowska, 17.05.2017 PDF
https://www.academia.edu/44078326/Widz%C4%85ce_komputery_staj%C4%85_si%C4%99_coraz_popularniejsze_na_ca%C5
%82ym_%C5%9Bwiecie_i_to_jest_dla_nas_bardzo_dobra_nowina ; http://www.agh.edu.pl/info/article/widzace-komputery-stajasie-coraz-popularniejsze-na-calym-swiecie-i-to-dla-nas-bardzo-dobra-nowina/ ; https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/widzacekomputery-staja-sie-coraz-popularniejsze-na-calym-swiecie-i-to-dla-nas-bardzo-dobra-nowina,12081750

590. Jak konie elektryczne wypierają te mechaniczne, czyli o postępie w budowie samochodów na prąd
[How electric horses dump the mechanical ones, that is, the progress in building electrical cars]
Gazeta Krakowska, 10.05.2017, przedruk Gazeta Bałtycka PDF https://plus.dziennikbaltycki.pl/jak-konieelektryczne-wypieraja-te-mechaniczne-czyli-o-postepie-w-budowie-samochodow-na-prad/ar/12060652 ;
https://www.academia.edu/44073209/Jak_konie_elektryczne_wypieraj%C4%85_te_mechaniczne_czyli_o_post%C4%99pie_w_
budowie_samochod%C3%B3w_na_pr%C4%85d ; http://www.agh.edu.pl/info/article/jak-konie-elektryczne-wypieraja-temechaniczne-czyli-o-postepie-w-budowie-samochodow-na-prad-fe/ ; https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/jak-konieelektryczne-wypieraja-te-mechaniczne-czyli-o-postepie-w-budowie-samochodow-na-prad,12060652

591. Czy prace rolnicze będą wykonywać roboty? Jeśli tak, to powinny działać w „stadzie” na polu
upraw [Will agricultural work be done by robots? If so, they should work in a “herd” on the field]
Gazeta Krakowska, 04.05.2017 PDF
https://www.academia.edu/44072535/Czy_prace_rolnicze_b%C4%99d%C4%85_wykonywa%C4%87_roboty_Je%C5%9Bli_ta
k_to_powinny_dzia%C5%82a%C4%87_w_stadzie_na_polu_upraw ; http://www.agh.edu.pl/info/article/czy-prace-rolnicze-bedawykonywac-roboty-jesli-tak-to-powinny-dzialac-w-stadzie-na-polu-upraw/ ; https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/czy-pracerolnicze-beda-wykonywac-roboty-jesli-tak-to-powinny-dzialac-w-stadzie-na-polu-upraw,12046762

592. Kto i kiedy jako pierwszy użył parasola, czyli krótka historia wynalazku, bez którego trudno się

obyć [Who and when first used the umbrella or the short history of the invention, without which it is
difficult to do] Gazeta Krakowska, 26.04.2017, str. 2 PDF
https://www.academia.edu/44071982/Kto_i_kiedy_jako_pierwszy_u%C5%BCy%C5%82_parasola_czyli_kr%C3%B3tka_histor
ia_wynalazku_bez_kt%C3%B3rego_trudno_si%C4%99_oby%C4%87 ; http://www.agh.edu.pl/info/article/kto-i-kiedy-jakopierwszy-uzyl-parasola-czyli-krotka-historia-wynalazku-bez-ktorego-trudno-sie-ob/ ; https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/kto-ikiedy-jako-pierwszy-uzyl-parasola-czyli-krotka-historia-wynalazku,12021482

593. Dotąd robot był narzędziem w rękach człowieka, teraz sam podejmie decyzję, czy masz prawo żyć
[So far, the robot was a tool in the hands of a man alone, now it will decide, whether you have the
right to live] Gazeta Krakowska, 19.04.2017, str. 2 PDF
https://www.academia.edu/44059360/Dot%C4%85d_robot_by%C5%82_narz%C4%99dziem_w_r%C4%99kach_cz%C5%82ow
ieka_teraz_sam_podejmie_decyzj%C4%99_czy_masz_prawo_%C5%BCy%C4%87 ; http://www.agh.edu.pl/info/article/dotadrobot-byl-narzedziem-w-rekach-czlowieka-teraz-sam-podejmie-decyzje-czy-masz-prawo-zyc-f/
http://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/dotad-robot-byl-narzedziem-w-rekach-czlowieka-teraz-sam-podejmie-decyzje-czy-maszprawo-zyc,11996574

594. Radio powstało najpierw w teorii - w czasach, gdy w Polsce trwało Powstanie Styczniowe [Radio
was first established in theory - in times when the January Uprising took place in Poland] Gazeta
Krakowska, 12.04.2017, str. 2 PDF
https://www.academia.edu/44059305/Radio_powsta%C5%82o_najpierw_w_teorii_w_czasach_gdy_w_Polsce_trwa%C5%82o_
Powstanie_Styczniowe ; http://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/radio-powstalo-najpierw-w-teorii-w-czasach-gdy-w-polscetrwalo-powstanie-styczniowe-felieton/ ; https://plus.gazetakrakowska.pl/polska-i-swiat/a/radio-powstalo-najpierw-w-teorii-w-czasachgdy-w-polsce-trwalo-powstanie-styczniowe,11977054

595. Co może dać kierowcy automatyczny pomocnik? [What can give the driver an automatic helper?]
Gazeta Krakowska, 05.04.2017, str. 2 PDF ;

http://www.agh.edu.pl/info/article/co-moze-dac-kierowcy-automatycznypomocnik-felieton/ : https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/co-moze-dac-kierowcy-automatyczny-pomocnik,11953366

596. Co może dać nam ogródek na dnie morza? [What can a garden on the seabed give us?] Gazeta
Krakowska, 29.03.2017, str. 2 PDF
https://www.academia.edu/44058492/Co_mo%C5%BCe_da%C4%87_nam_ogr%C3%B3dek_na_dnie_morza
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http://www.agh.edu.pl/info/article/co-moze-dac-nam-ogrodek-na-dnie-morza-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/co-moze-dac-nam-ogrodek-na-dnie-morza,11931226

597. Traktor wyparł konia. Jak do tego doszło? [The tractor pushed out the horse. How did that happen?]
Gazeta Krakowska, 22.03.2017, str. 2 PDF ;

http://www.agh.edu.pl/info/article/traktor-wyparl-konia-jak-do-tego-doszlo-

felieton/ ;

598. Ważne odkrycia wynikają czasem z błędu! [Important discoveries sometimes stem from error!]
Gazeta Krakowska, 15.03.2017, str. 2 PDF
https://www.academia.edu/44034945/Wa%C5%BCne_odkrycia_wynikaj%C4%85_czasem_z_b%C5%82%C4%99du_

;

http://www.agh.edu.pl/info/article/wazne-odkrycia-wynikaja-czasem-z-bledu-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/wazne-odkrycia-wynikaja-czasem-z-bledu,11884210

599. Czy automatyka może wygrać z demografią? [Can automation win with demography?] Gazeta
Krakowska, 08.03.2017, str. 2 PDF
https://www.academia.edu/44034876/Czy_automatyka_mo%C5%BCe_wygra%C4%87_z_demografi%C4%85

;

http://www.agh.edu.pl/info/article/czy-automatyka-moze-wygrac-z-demografia-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/czy-automatyka-moze-wygrac-z-demografia,11860862

600. Elektryzująco szybkie elektryczne pojazdy [Electrifyingly fast electric vehicles] Gazeta Krakowska,
01.03.2017, str. 2 PDF https://www.academia.edu/44034494/Elektryzuj%C4%85co_szybkie_elektryczne_pojazdy ;
http://www.agh.edu.pl/info/article/elektryzujaco-szybkie-elektryczne-pojazdy-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/elektryzujaco-szybkie-elektryczne-pojazdy,11836949

601. Czy sztuczna inteligencja stanowi zagrożenie? [Is artificial intelligence a threat?] Gazeta
Krakowska, 22.02.2017, str. 2 PDF
https://www.academia.edu/44034406/Czy_sztuczna_inteligencja_stanowi_zagro%C5%BCenie

;

http://www.agh.edu.pl/info/article/czy-sztuczna-inteligencja-stanowi-zagrozenie-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/czy-sztuczna-inteligencja-stanowi-zagrozenie,11814844

602. Nie pozwólmy się zdominować komputerom! [Do not let computers dominate you!] Gazeta
Krakowska, 15.02.2017, str. 2, przedruk w Kurierze Lubelskim, PDF https://plus.kurierlubelski.pl/niepozwolmy-sie-zdominowac-komputerom/ar/11793104 ;
https://www.academia.edu/44034339/Nie_pozw%C3%B3lmy_si%C4%99_zdominowa%C4%87_komputerom_ ;
http://www.agh.edu.pl/info/article/nie-pozwolmy-sie-zdominowac-komputerom-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/nie-pozwolmy-sie-zdominowac-komputerom,11793104

603. Bunt przeciw maszynom odbierającym pracę [The revolt against the machines that receives job]
Gazeta Krakowska, 08.02.2017, str. 2 PDF ; http://www.agh.edu.pl/info/article/bunt-przeciw-maszynom-odbierajacymprace-felieton/ ; https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/bunt-przeciw-maszynom-odbierajacym-prace,11769840

604. Dlaczego odnawia się stare filmy i jak to się robi? [Why are old movies renovated, and how this is
done?] Gazeta Krakowska, 01.02.2017, str. 2, przedruk Gazeta Bałtycka PDF
https://plus.dziennikbaltycki.pl/dlaczego-odnawia-sie-stare-filmy-i-jak-to-sie-robi/ar/11748163 ;
https://www.academia.edu/44033469/Dlaczego_odnawia_si%C4%99_stare_filmy_i_jak_to_si%C4%99_robi
http://www.agh.edu.pl/info/article/dlaczego-odnawia-sie-stare-filmy-i-jak-to-sie-robi-felieton/ ;

;

https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/dlaczego-odnawia-sie-stare-filmy-i-jak-to-sie-robi,11748163

605. Mickiewicza zna każdy w Polsce. A Domeykę? [Mickiewicz is known to everybody in Poland. But
Domeyko?] Gazeta Krakowska, 25.01.2017, str. 2 PDF
https://www.academia.edu/44033270/Mickiewicza_zna_ka%C5%BCdy_w_Polsce_A_Domeyk%C4%99 ;
http://www.agh.edu.pl/info/article/mickiewicza-zna-kazdy-w-polsce-a-domeyke-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/mickiewicza-zna-kazdy-w-polsce-a-domeyke,11724506

606. Czy obecne mrozy nie zaszkodzą uprawom? [Won’t the current frosts harm crops?] Gazeta
Krakowska, 18.01.2017, str. 2 PDF
https://www.academia.edu/44028892/Czy_obecne_mrozy_nie_zaszkodz%C4%85_uprawom

;

http://www.agh.edu.pl/info/article/czy-obecne-mrozy-nie-zaszkodza-uprawom-felieton/ ; https://plus.gazetakrakowska.pl/tag/falamrozow/ ; https://plus.gazetakrakowska.pl/tag/plony/ ; https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/czy-obecne-mrozy-niezaszkodza-uprawom,11701495

607. Dnia przybywa coraz bardziej. Jak to się dzieje? [The length of the day increases more and more.
How does it happen?] Gazeta Krakowska, 11.01.2017, str. 2 PDF
https://www.academia.edu/44028857/Dnia_przybywa_coraz_bardziej_Jak_to_si%C4%99_dzieje

;

http://www.agh.edu.pl/info/article/dnia-przybywa-coraz-bardziej-jak-to-sie-dzieje-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/dnia-przybywa-coraz-bardziej-jak-to-sie-dzieje,11672200

608. Kiedy powstanie Małopolskie Centrum Nauki? [When will the Lesser Poland Science Centre be
established?] Gazeta Krakowska, 04.01.2017, str. 2 PDF
https://www.academia.edu/44028780/Kiedy_powstanie_Ma%C5%82opolskie_Centrum_Nauki

;

http://www.agh.edu.pl/info/article/kiedy-powstanie-malopolskie-centrum-nauki-felieton/

609. Sztuczna inteligencja w biznesie. SocialPress, [Artificial Intelligence in business] 14.02.2017, str. 8,
PDF https://marketinglink.pl/wp-content/uploads/2017/02/MarketingLink-Sztuczna-Inteligencja-w-Biznesie.pdf
610. Internet Rzeczy – co wynika z tego, że użytkownikami Internetu staną się też przedmioty? [Internet
of Things - what does it mean that internet users will also become items?] Utrzymanie Ruchu, nr 1,
2017, str. 28 – 30 PDF
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https://www.academia.edu/34419388/Internet_Rzeczy_co_wynika_z_tego_%C5%BCe_u%C5%BCytkownikami_Internetu_stan%C4
%85_si%C4%99_te%C5%BC_przedmioty

611. Tadeusiewicz R., Jablonski M., Pilat A., Szczepaniak J., Adamczyk F., Frąckowiak R., Tylek P.,

Walczyk J., Juliszewski T., Kielbasa P.: Automat wspomagający uzyskanie większej liczby sadzonek
dębów [Automated assisting to obtain more oak seedlings], Wszechświat, tom 118, nr 7-9, 2017, str.
200 – 207 PDF
https://www.academia.edu/35065361/Automat_wspomagaj%C4%85cy_uzyskanie_wi%C4%99kszej_liczby_sadzonek_d%C4%99b%
C3%B3w

612. Gwiazda, która może przedłużyć życie [The star, which can extend the life] Forum Seniora,
01.04.2017, str. 8-9, PDF https://www.academia.edu/38167840/Gwiazda_która_może_przedłużyć_życie
2016

613. Osiągniecie naukowo-techniczne 2016 roku [Scientific and technical achievement of 2016] Gazeta
Krakowska, 31.12.2016, PDF
https://www.academia.edu/44026245/Osi%C4%85gniecie_naukowo_techniczne_2016_roku

614. Jak to AGH przed wojną uskrzydliła krakowian [How AGH gave wings to Krakow before World
War II] Gazeta Krakowska, 28.12.2016, str. 2 PDF
https://www.academia.edu/44026094/Jak_to_AGH_przed_wojn%C4%85_uskrzydli%C5%82a_krakowian ;
http://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/jak-to-agh-przed-wojna-uskrzydlila-krakowian/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/jak-to-agh-przed-wojna-uskrzydlila-krakowian,11628711

615. Fagi to nasi sojusznicy przeciwko bakteriom [Phages are our allies against bacteria] Gazeta
Krakowska, 21.12.2016, str. 2 PDF
https://www.academia.edu/44026073/Fagi_to_nasi_sojusznicy_przeciwko_bakteriom

;

http://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/fagi-to-nasi-sojusznicy-przeciw-bakteriom-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/fagi-to-nasi-sojusznicy-przeciwko-bakteriom,11601208

616. Stale walczymy z bakteriami, no i przegrywamy! [Constantly we are fighting with bacteria, and we
lose!] Gazeta Krakowska, 14.12.2016, str. 2 PDF
https://www.academia.edu/44025971/Stale_walczymy_z_bakteriami_no_i_przegrywamy_ ;
http://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/stale-walczymy-z-bakteriami-no-i-przegrywamy-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/stale-walczymy-z-bakteriami-no-i-przegrywamy,11574796

617. Bezkrytyczna wiara w urzędowe decyzje [Uncritical belief in official decisions] Gazeta Krakowska,
07.12.2016, str. 2 PDF https://www.academia.edu/44024031/Bezkrytyczna_wiara_w_urz%C4%99dowe_decyzje ;
http://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/bezkrytyczna-wiara-w-urzedowe-decyzje-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/bezkrytyczna-wiara-w-urzedowe-decyzje,11548010

618. Wczoraj była ważna rocznica. Tylko czego? [Yesterday was a very important anniversary. But
anniversary of what?] Gazeta Krakowska, 30.11.2016, str. 2 PDF
https://www.academia.edu/44023990/Wczoraj_by%C5%82a_wa%C5%BCna_rocznica_Tylko_czego
http://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/wczoraj-byla-wazna-rocznica-ale-czego-felieton/ ;

;

https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/wczoraj-byla-wazna-rocznica-tylko-czego,11519222 ;
https://article.wn.com/view/2016/12/05/Wczoraj_byla_wazna_rocznica_Ale_czego_felieton_Akademia_Gorn/

619. Księżyc – wierny towarzysz Ziemi i piastun życia [Moon - Earth’s faithful companion and nursing
father of life] Gazeta Krakowska, 23.11.2016, str. 2 PDF
https://www.academia.edu/44022424/Ksi%C4%99%C5%BCyc_wierny_towarzysz_Ziemi_i_piastun_%C5%BCycia
http://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/ksiezyc-wierny-towarzysz-ziemi-piastun-zycia-felieton/ ;

;

https://plus.gazetakrakowska.pl/polska-i-swiat/a/ksiezyc-wierny-towarzysz-ziemi-piastun-zycia,11491477

620. Czy zyskamy nieograniczone źródło energii? [Will we gain unlimited source of energy?] Gazeta
Krakowska, 16.11.2016, str. 2 PDF
https://www.academia.edu/44022345/Czy_zyskamy_nieograniczone_%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o_energii ;
http://www.agh.edu.pl/info/article/czy-zyskamy-nieograniczone-zrodlo-energii-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/czy-zyskamy-nieograniczone-zrodlo-energii,11463036

621. Sięgnęliśmy do źródła energii Słońca – i co? [We have reached the source of solar energy - and
what?] Gazeta Krakowska, 09.11.2016, str. 2 PDF
https://www.academia.edu/44022097/Si%C4%99gn%C4%99li%C5%9Bmy_do_%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a_energii_S%C
5%82o%C5%84ca_i_co ; http://www.agh.edu.pl/info/article/siegnelismy-do-zrodla-energii-slonca-i-co-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/region/a/siegnelismy-do-zrodla-energii-slonca-i-co,11437288

622. Elektroniczna administracja ruszyła w Krakowie [Electronic administration started in Krakow]
Gazeta Krakowska, 02.11.2016, str. 2 PDF
https://www.academia.edu/44021987/Elektroniczna_administracja_ruszy%C5%82a_w_Krakowie

;

http://www.agh.edu.pl/info/article/elektroniczna-administracja-ruszala-w-krakowie-felieton/ ;
http://www.gazetakrakowska.pl/aktualnosci/a/elektroniczna-administracja-ruszala-w-krakowie,11407191/

623. Łatwiej klikać niż czekać w kolejce do urzędnika [It’s easier to click than wait in line for a clerk]
Gazeta Krakowska, 26.10.2016, str. 2 PDF
https://www.academia.edu/44017215/%C5%81atwiej_klika%C4%87_ni%C5%BC_czeka%C4%87_w_kolejce_do_urz%C4%99
dnika ; http://www.agh.edu.pl/info/article/latwiej-klikac-niz-czekac-w-kolejce-do-urzednika-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/latwiej-klikac-niz-czekac-w-kolejce-do-urzednika,10787188
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624. Spadające liście tworzą nastrój złotej jesieni [Falling leaves create a mood of autumn] Gazeta
Krakowska, 19.10.2016, str. 2 PDF
https://www.academia.edu/44011963/Spadaj%C4%85ce_li%C5%9Bcie_tworz%C4%85_nastr%C3%B3j_z%C5%82otej_jesieni
; http://www.agh.edu.pl/info/article/spadajace-liscie-tworza-nastroj-jesieni-felieton/ ;
https://plus.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/spadajace-liscie-tworza-nastroj-zlotej-jesieni,10757036

625. To kosmiczny kataklizm – czy też krowi ogon? [The cause was cosmic cataclysm - or the cow’s
tail?] Gazeta Krakowska, 12.10.2016, str. 2 PDF
https://www.academia.edu/44011849/To_kosmiczny_kataklizm_czy_te%C5%BC_krowi_ogon ;
http://www.agh.edu.pl/info/article/to-kosmiczny-kataklizm-czy-tez-krowi-ogon-felieton/ ; https://plus.gazetakrakowska.pl/polska-iswiat/a/kosmiczny-kataklizm-czy-machniecie-krowiego-ogona,10727590

626. Uczony odniósł sukces? Trzeba go ukarać! [The scientist was successful? We need to punish him!]
Gazeta Krakowska, 05.10.2016, str. 2 PDF
https://www.academia.edu/44011749/Uczony_odni%C3%B3s%C5%82_sukces_Trzeba_go_ukara%C4%87_

;

http://www.agh.edu.pl/info/article/uczony-odniosl-sukces-trzeba-go-ukarac-felieton/ ;
http://www.gazetakrakowska.pl/aktualnosci/a/uczony-odniosl-sukces-trzeba-go-ukarac,10709222/

627. Rywalizacja mocarstw i wyścig kosmiczny [Competition of superpowers and the space race] Gazeta
Krakowska, 28.09.2016, str. 2 PDF
https://www.academia.edu/43964175/Rywalizacja_mocarstw_i_wy%C5%9Bcig_kosmiczny

;

http://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/rywalizacja-mocarstw-i-wyscig-kosmiczny-felieton/ ;
http://www.gazetakrakowska.pl/aktualnosci/a/rywalizacja-mocarstw-i-wyscig-kosmiczny,10678548/

628. Jak to uczony stał się słynnym potworem [How the scientist became famous monster] Gazeta
Krakowska, 21.09.2016, str. 2 PDF
https://www.academia.edu/43964133/Jak_to_uczony_sta%C5%82_si%C4%99_s%C5%82ynnym_potworem

;

http://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/jak-uczony-stal-sie-slynnym-potworem-felieton/ ;
http://www.gazetakrakowska.pl/opinie/a/jak-to-uczony-stal-sie-slynnym-potworem,10651974/

629. Gdy milkną karabiny, rozkwita literatura [When the guns fall silent, literature flourishes] Gazeta
Krakowska, 14.09.2016, str. 2 PDF
; http://www.agh.edu.pl/info/article/gdymilkna-karabiny-rozkwita-literatura-felieton/ ; http://www.gazetakrakowska.pl/opinie/a/gdy-milkna-karabiny-rozkwitaliteratura,10625919/
https://www.academia.edu/43964089/Gdy_milkn%C4%85_karabiny_rozkwita_literatura

630. Czytajmy Gazetę! Z papieru czy z ekranu? [Let’s read newspapers! But on paper or on the screen?]
Gazeta Krakowska, 07.09.2016, str. 2 PDF
https://www.academia.edu/43964042/Czytajmy_Gazet%C4%99_Z_papieru_czy_z_ekranu

;

http://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/czytajmy-gazete-ale-z-papieru-czy-z-ekranu-felieton/ ;
http://www.gazetakrakowska.pl/opinie/a/czytajmy-gazete-z-papieru-czy-z-ekranu,10599688/

631. Czy oddać kierownicę auta robotowi? [Should we give the steering wheel of the car to a robot?]
Gazeta Krakowska, 31.08.2016, str. 2 PDF
https://www.academia.edu/43963146/Czy_odda%C4%87_kierownic%C4%99_auta_robotowi

;

http://www.agh.edu.pl/info/article/czy-oddac-kierownice-auta-robotowi-felieton/

632. Leśnik zrewolucjonizował napęd statków! [Woodsman has revolutionized propulsion of ships!]
Gazeta Krakowska, 24.08.2016, str. 2 PDF
https://www.academia.edu/43962746/Le%C5%9Bnik_zrewolucjonizowa%C5%82_nap%C4%99d_statk%C3%B3w_

;

http://www.agh.edu.pl/info/article/lesnik-zrewolucjonizowal-naped-statkow-felieton/

633. Kiedy naddźwiękowe samoloty pasażerskie? [When will supersonic passenger airplanes come?]
Gazeta Krakowska, 17.08.2016, str. 2 PDF
https://www.academia.edu/43962584/Kiedy_nadd%C5%BAwi%C4%99kowe_samoloty_pasa%C5%BCerskie

;

http://www.agh.edu.pl/info/article/kiedy-naddzwiekowe-samoloty-pasazerskie-felieton/

634. Czy wiemy, kiedy był początek świata? [Do we know, when was the beginning of the universe?]
Gazeta Krakowska, 10.08.2016, str. 2 PDF
https://www.academia.edu/43943978/Czy_wiemy_kiedy_by%C5%82_pocz%C4%85tek_%C5%9Bwiata

;

http://www.agh.edu.pl/info/article/czy-wiemy-kiedy-byl-poczatek-swiata-felieton/ ; http://www.gazetakrakowska.pl/opinie/a/czywiemy-kiedy-byl-poczatek-swiata,10500407/

635. Czy nakręcili Państwo dzisiaj zegarek? [Did you wind up your watch today?] Gazeta Krakowska,
04.08.2016, str. 2 PDF https://www.academia.edu/43943664/Czy_nakr%C4%99cili_Pa%C5%84stwo_dzisiaj_zegarek ;
http://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/czy-nakreciliscie-panstwo-dzisiaj-zegarek-felieton/doktoranci/

636. Rocznica pierwszego księżycowego kroku [Anniversary of the first lunar step] Gazeta Krakowska,
20.07.2016, str. 2 PDF
https://www.academia.edu/43934101/Rocznica_pierwszego_ksi%C4%99%C5%BCycowego_kroku

;

http://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/rocznica-pierwszego-ksiezycowego-kroku/ ;
http://www.gazetakrakowska.pl/opinie/a/rocznica-pierwszego-ksiezycowego-kroku,10426726/

637. Bohaterskie i zbrodnicze eksperymenty [Heroic and murderous experiments] Gazeta Krakowska,
13.07.2016, str. 2 PDF https://www.academia.edu/43933606/Bohaterskie_i_zbrodnicze_eksperymenty ;
http://www.agh.edu.pl/info/article/bohaterskie-i-zbrodnicze-eksperymenty-felieton/ ;
http://www.gazetakrakowska.pl/aktualnosci/a/bohaterskie-i-zbrodnicze-eksperymenty,10400757/
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638. Gdy lekarz bywa królikiem doświadczalnym [When the doctor was a guinea pig] Gazeta
Krakowska, 06.07.2016, str. 2 PDF
https://www.academia.edu/43932861/Gdy_lekarz_bywa_kr%C3%B3likiem_do%C5%9Bwiadczalnym

;

http://www.agh.edu.pl/info/article/gdy-lekarz-bywa-krolikiem-doswiadczalnym-felieton/

639. Trudna droga odkrywców w medycynie [The difficult path of explorers in medicine] Gazeta
Krakowska, 29.06.2016, str. 2 PDF
https://www.academia.edu/43932786/Trudna_droga_odkrywc%C3%B3w_w_medycynie

;

http://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/trudna-droga-odkryc-naukowych-w-medycynie-felieton/

640. Czy sztuczna inteligencja odgadła Brexit? [Did artificial intelligence guess Brexit?] Gazeta
Krakowska, 22.06.2016, str. 2 PDF
https://www.academia.edu/43932688/Czy_sztuczna_inteligencja_odgad%C5%82a_Brexit ;
http://www.agh.edu.pl/info/article/czy-sztuczna-inteligencja-odgadla-brexit-felieton/ ; http://www.gazetakrakowska.pl/opinie/a/czysztuczna-inteligencja-odgadla-brexit,10138674/

641. Czy w Internecie potrzebne jest prawo? [Does the Internet need law?] Gazeta Krakowska,
16.06.2016, str. 2 PDF https://www.academia.edu/43932610/Czy_w_Internecie_potrzebne_jest_prawo ;
http://www.agh.edu.pl/info/article/czy-w-internecie-potrzebne-jest-prawo-felieton/ ; http://www.gazetakrakowska.pl/opinie/a/czy-winternecie-potrzebne-jest-prawo,10111845/

642. Czy należy walczyć z wiatrakami? [Should we fight the windmills?] Gazeta Krakowska,
08.06.2016, str. 2 PDF https://www.academia.edu/43926562/Czy_nale%C5%BCy_walczy%C4%87_z_wiatrakami ;
http://www.agh.edu.pl/info/article/czy-powinnismy-walczyc-z-wiatrakami-felieton/

643. Człowiek realizujący zuchwałe marzenia [Man realizing audacious dreams] Gazeta Krakowska,
01.06.2016, str. 2 PDF
https://www.academia.edu/43926517/Cz%C5%82owiek_realizuj%C4%85cy_zuchwa%C5%82e_marzenia

;

http://www.agh.edu.pl/info/article/czlowiek-realizujacy-zuchwale-marzenia-felieton/ ;
http://www.polskatimes.pl/aktualnosci/a/czlowiek-realizujacy-zuchwale-marzenia,10057504/ ;
http://www.gazetakrakowska.pl/opinie/a/czlowiek-realizujacy-zuchwale-marzenia,10057504/

644. Oszukańczy „czysty diesel” Volkswagena [Fraudulent “clean diesel” of Volkswagen] Gazeta
Krakowska, 25.05.2016, str. 2 PDF
https://www.academia.edu/43926366/Oszuka%C5%84czy_czysty_diesel_Volkswagena

;

http://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/oszukanczy-czysty-diesel-volkswagena-felieton/doktoranci/

645. Niedaleko pada (naukowe) jabłko od jabłoni [Like father, like son also in science] Gazeta
Krakowska, 18.05.2016, str. 2 PDF
https://www.academia.edu/43926189/Niedaleko_pada_naukowe_jab%C5%82ko_od_jab%C5%82oni

;

http://www.agh.edu.pl/info/article/niedaleko-pada-jablko-naukowe-od-jabloni-felieton/ ;
http://www.gazetakrakowska.pl/opinie/a/niedaleko-pada-naukowe-jablko-od-jabloni,10008290/

646. Podróż dookoła świata za darmo! [Travel around the world for free!] Gazeta Krakowska,
11.05.2016, str. 2 PDF
https://www.academia.edu/43926028/Podr%C3%B3%C5%BC_dooko%C5%82a_%C5%9Bwiata_za_darmo_

;

http://www.agh.edu.pl/info/article/podroz-dookola-swiata-za-darmo-felieton/ ; http://www.gazetakrakowska.pl/opinie/a/podrozdookola-swiata-za-darmo,9979799/

647. Uczony, który przesłał wiadomość ze świata umarłych (Lavoisier - uczony, który odkrył tlen
[Lavoisier - the scientist who discovered oxygen]) Gazeta Krakowska, 04.05.2016, str. 2 PDF
https://www.academia.edu/43925973/Lavoisier_uczony_kt%C3%B3ry_odkry%C5%82_tlen ;
http://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/uczony-ktory-przeslal-wiadomosc-ze-swiata-umarlych-felieton/doktoranci/ ;
http://www.gazetakrakowska.pl/opinie/a/lavoisier-uczony-ktory-odkryl-tlen,9952080/

648. Jubileusz stu felietonów. Dużo, mało? [The Jubilee of one hundred columns. A lot or a few?]
Gazeta Krakowska, 27.04.2016, str. 2 PDF
https://www.academia.edu/43925828/Jubileusz_stu_felieton%C3%B3w_Du%C5%BCo_ma%C5%82o ;
http://www.gazetakrakowska.pl/opinie/a/jubileusz-stu-felietonow-duzo-malo,9926039/

649. Kamizelki i hełmy kuloodporne z kevlaru, czyli co zawdzięczają żołnierze Stefanii
Kwolek vel Chwałek [Bulletproof jackets and helmets made from Kevlar - which is
what soldiers owe Stephanie Kwolek vel Chwałek] Gazeta Krakowska, 20.04.2016,
str. 2 PDF
https://www.academia.edu/43925717/Kamizelki_i_he%C5%82my_kuloodporne_z_kevlaru_czyli_co_zawdzi%C4%99czaj%C4
%85_%C5%BCo%C5%82nierze_Stefani_Kwolek_vel_Chwa%C5%82ek ; http://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/copewna-polka-dala-bohaterskim-strozom-prawa-walecznym-zolnierzom-kosmonautom-i-gangst/

650. Atak w cyberprzestrzeni powoduje podobne skutki jak bomba w świecie rzeczywistym [The attack
in cyberspace causes similar effects like a bomb in the real world] Gazeta Krakowska, 13.04.2016, str.
2 PDF
https://www.academia.edu/43925570/Atak_w_cyberprzestrzeni_powoduje_podobne_skutki_jak_bomba_w_%C5%9Bwiecie_rz
eczywistym ; http://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/atak-w-cyberprzestrzeni-powoduje-podobne-skutki-jak-bomba-wswiecie-rzeczywistym-felieton/doktoranci/

651. Wiara, że „nas to nie dotknie”, może być zwodnicza. Przynajmniej w odniesieniu do

cyberterroryzmu [The belief that “we will not be affected” can be deceptive. At least with respect to
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cyber terrorism] Gazeta Krakowska, 06.04.2016, str. 2 PDF
https://www.academia.edu/43925416/Wiara_%C5%BCe_nas_to_nie_dotknie_mo%C5%BCe_by%C4%87_zwodnicza_Przynaj
mniej_w_odniesieniu_do_cyberterroryzmu ; https://gazetakrakowska.pl/wiara-ze-nas-to-nie-dotknie-moze-byc-zwodniczaprzynajmniej-w-odniesieniu-do-cyberterroryzmu/ar/9835573

652. Wirusy komputerowe zaczynają zabijać ludzi [Computer viruses are starting to kill people] Gazeta
Krakowska, 30.03.2016, str. 2 PDF
https://www.academia.edu/43922899/Wirusy_komputerowe_zaczynaj%C4%85_zabija%C4%87_ludzi ;
http://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/wirusy-komputerowe-zaczynaja-zabijac-ludzi-felieton/

653. Onego dnia krwawy był księżyc nad Jerozolimą [The moon over Jerusalem wept blood on that day]
Gazeta Krakowska, 24.03.2016, str. 2 PDF
https://www.academia.edu/43922789/Onego_dnia_krwawy_by%C5%82_ksi%C4%99%C5%BCyc_nad_Jerozolim%C4%85 ;
http://www.agh.edu.pl/info/article/onego-dnia-krwawy-byl-ksiezyc-nad-jerozolima-felieton/ ;
http://www.polskatimes.pl/aktualnosci/a/onego-dnia-krwawy-byl-ksiezyc-nad-jerozolima,9783298/ ;
http://www.gazetakrakowska.pl/opinie/a/onego-dnia-krwawy-byl-ksiezyc-nad-jerozolima,9783298/

654. Kontuzje narciarskie, czyli szusem do badania [Ski injuries and fast medical examination] Gazeta
Krakowska, 16.03.2016, str. 2 PDF
https://www.academia.edu/43922695/Kontuzje_narciarskie_czyli_szusem_do_badania

;

http://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/kontuzje-narciarskie-czyli-szusem-do-badania-felieton/ ;
http://www.gazetakrakowska.pl/opinie/a/kontuzje-narciarskie-czyli-szusem-do-badania,9745235/

655. Uboczny efekt rozwoju techniki to katastrofy [A side effect of the development of technology may be
disasters] Gazeta Krakowska, 09.03.2016, str. 2 PDF
https://www.academia.edu/43922650/Uboczny_efekt_rozwoju_techniki_to_katastrofy

;

http://www.agh.edu.pl/info/article/uboczny-efekt-rozwoju-techniki-coraz-mniejsze-przyczyny-moga-powodowac-coraz-wiekszetragedie/

656. Polak doprowadził pociąg wyżej niż latają kondory [Pole has led the train higher
than condors fly] Gazeta Krakowska, 02.03.2016, str. 2 PDF
https://www.academia.edu/43922617/Polak_doprowadzi%C5%82_poci%C4%85g_wy%C5%BCej_ni%C5%BC_l
ataj%C4%85_kondory ; http://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/polak-doprowadzil-pociag-wyzej-niz-latajakondory-felieton/

657. Skąd się bierze dodatkowy dzień w kalendarzu? [What is the origin of this extra day in the
calendar?] Gazeta Krakowska, 24.02.2016, str. 2 PDF
https://www.academia.edu/43922505/Sk%C4%85d_si%C4%99_bierze_dodatkowy_dzie%C5%84_w_kalendarzu

;

http://www.agh.edu.pl/en/aktualnosci/info/article/skad-sie-bierze-ten-dodatkowy-dzien-w-kalendarzu-felieton/ ;
http://www.gazetakrakowska.pl/opinie/a/skad-sie-bierze-dodatkowy-dzien-w-kalendarzu,9431733/

658. Głoszenie prawd naukowych bywa niebezpieczne [Proclaiming scientific truths is sometimes
dangerous] Gazeta Krakowska, 17.02.2016, str. 2 PDF
https://www.academia.edu/43920590/G%C5%82oszenie_prawd_naukowych_bywa_niebezpieczne

;

http://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/gloszenie-prawd-naukowych-bywa-niebezpieczne-felieton/
http://www.gazetakrakowska.pl/opinie/a/gloszenie-prawd-naukowych-bywa-niebezpieczne,9408099/

;

659. Nauka na tropie urody królowej Elżbiety [Science on the trail of Queen Elizabeth’s beauty] Gazeta
Krakowska, 10.02.2016, str. 2. PDF
https://www.academia.edu/44588074/Nauka_na_tropie_urody_kr%C3%B3lowej_El%C5%BCbiety
https://www.academia.edu/40057605/Nauka_na_tropie_urody_królowej_Elżbiety
na-tropie-urody-krolowej-elzbiety,9383541/

;

; http://www.gazetakrakowska.pl/opinie/a/nauka-

660. Patrz Kościuszko na nas z ... rusztowania [Look Kosciuszko at us from ... the scaffolding] Gazeta
Krakowska, 03.02.2016, str. 2. PDF
https://www.academia.edu/43920496/Patrz_Ko%C5%9Bciuszko_na_nas_z_rusztowania

;

http://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/patrz-kosciuszko-na-nas-z-rusztowania-felieton/ ;
http://www.gazetakrakowska.pl/opinie/a/patrz-kosciuszko-na-nas-z-rusztowania,9359238/

661. Wizje Orwella były dziecinną igraszką [Orwell’s visions were child’s play] Gazeta Krakowska,
27.01.2016, str. 2. PDF https://www.academia.edu/40057915/Wizje_Orwella_były_dziecinną_igraszką ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/9333537,wizje-orwella-byly-dziecinna-igraszka,id,t.html

662. Bez Staszica nie byłoby naszej Akademii [Without Staszic there would not be our Academy] Gazeta
Krakowska, 20.01.2016, str. 2. PDF
https://www.academia.edu/43920451/Bez_Staszica_nie_by%C5%82oby_naszej_Akademii ;

https://www.academia.edu/43920451/Bez_Staszica_nie_by%C5%82oby_naszej_Akademii ;

663. Bajka o dzbanie, czyli jak należy planować rok [Fairy tale about a jar, or how to plan activities for
whole year] Gazeta Krakowska, 13.01.2016, str. 2. PDF
https://www.academia.edu/43920301/Bajka_o_dzbanie_czyli_jak_nale%C5%BCy_planowa%C4%87_rok

;

http://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/bajka-o-dzbanie-czyli-jak-nalezy-planowac-rok-felieton/ ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/9284243,bajka-o-dzbanie-czyli-jak-nalezy-planowac-rok,id,t.html

664. Popularyzacja nauki jest jak rozsiewanie życiodajnej wody [Popularization of science is like
spreading life-giving water] Gazeta Krakowska, 07.01.2016, str. 2. PDF
https://www.academia.edu/43907086/Popularyzacja_nauki_jest_jak_rozsiewanie_%C5%BCyciodajnej_wody

;

http://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/popularyzacja-nauki-jest-jak-rozsiewanie-zyciodajnej-wody-felieton/
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665. Czy jesteśmy u progu sztucznej inteligencji? [Are we on the threshold of artificial intelligence?]
Wypowiedź radiowa w cyklu tematycznym Trendy z Sieci: 10.12.2016
http://www.radiokrakow.pl/audycje/trendy-w-sieci/trendy-z-sieci-101216-czy-jestesmy-u-progu-sztucznej-inteligencji/

666. Robot dla seniora. [Robot for golden ager] Forum Seniora (magazyn Dziennika Polskiego), 10
kwiecień 2016, str. 8-9 PDF https://www.academia.edu/38167997/Robot_dla_seniora

667. Książki elektroniczne [Electronic books], Forum Seniora (magazyn Dziennika Polskiego), 30
czerwca 2016, str. 10-11 PDF https://www.academia.edu/38168134/Książki_elektroniczne
668. Przyszłościowa lokomocja [Future locomotion], Forum Seniora (magazyn Dziennika Polskiego),
30 września 2016, str. 12-13 PDF https://www.academia.edu/38168173/Przyszłościowa_lokomocja
669. Czy inteligentne czujniki zapewnią bezpieczeństwo samotnym seniorom? [Can smart sensors
ensure the safety of lonely seniors?], Forum Seniora (magazyn Dziennika Polskiego), 31 grudnia
2016, str. 10-11 PDF
https://www.academia.edu/38168300/Czy_inteligentne_czujniki_zapewnią_bezpieczeństwo_samotnym_seniorom

2015

670. Dlaczego wciąż nie mamy latających aut? [Why we still have no flying cars?] Gazeta Krakowska,
07.01.2015, str. 2. PDF https://www.academia.edu/42297928/Dlaczego_wciąż_nie_mamy_latających_aut ;
http://www.agh.edu.pl/info/article/dlaczego-wciaz-nie-mamy-latajacych-aut-felieton/

671. O kwiatku Łubuduku, który myśliwych wali siarczyście na odlew, świtem wzruszony [About
Beating Flower, which hits hunters racily, touched by dawn] Gazeta Krakowska, 14.01.2015, str. 2.
PDF https://www.academia.edu/42297800/O_kwiatku_Łubuduku_który_myśliwych_wali_siarczyście_na_odlew_świtem_wzruszony
; http://www.agh.edu.pl/info/article/o-kwiatku-lubuduku-ktory-mysliwych-staromalfandzkich-wali-siarczyscie-na-odlew-switem-wzru/
http://www.polskatimes.pl/artykul/3714764,o-kwiatku-lubuduku-ktory-mysliwych-wali-siarczyscie-na-odlew-switem-wzruszony,id,t.html
; http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3714764,o-kwiatku-lubuduku-ktory-mysliwych-wali-siarczyscie-na-odlew-switemwzruszony,id,t.html

672. Postęp techniczny na wstecznym biegu? [Technological progress on reverse gear?] Gazeta
Krakowska, 21.01.2015, str. 2. PDF https://www.academia.edu/42162825/Postęp_techniczny_na_wstecznym_biegu ;
http://www.agh.edu.pl/info/article/postep-techniczny-na-wstecznym-biegu-felieton/ ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3723092,postep-techniczny-na-wstecznym-biegu,id,t.html

673. Nowi niewolnicy - użytkownicy programów [New slaves - programs users] Gazeta Krakowska,
28.01.2015, str. 2. PDF https://www.academia.edu/41523447/Nowi_niewolnicy_-_użytkownicy_programów ;
http://www.agh.edu.pl/info/article/nowi-niewolnicy-uzytkownicy-programow-felieton/ ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3730770,nowi-niewolnicy-uzytkownicy-programow,id,t.html

674. Program czyli propozycja nie do odrzucenia [New version of program, or an offer one can’t refuse]
Gazeta Krakowska, 04.02.2015, str. 2. PDF ;
https://www.academia.edu/41523379/Program_czyli_propozycja_nie_do_odrzucenia

; http://www.agh.edu.pl/info/article/nierownoprawne-pozycje-producenta-oprogramowania-komputerowego-i-uzytkownika-tegooprogramowani/

675. Naukowe pożytki z lenistwa potrafią zaskoczyć [Scientific profits of laziness can
surprise] Gazeta Krakowska, 11.02.2015, str. 2. PDF https://gazetakrakowska.pl/naukowepozytki-z-lenistwa-potrafia-zaskoczyc/ar/3747651
https://www.academia.edu/41506627/Naukowe_pożytki_z_lenistwa_potrafią_zaskoczyć ; http://www.agh.edu.pl/info/article/onaukowych-pozytkach-z-nudy-oraz-o-tym-jak-ukladajac-pasjansa-mozna-zbudowac-bombe-wodoro/

676. Życie okazało się bogatsze od fantazji prekursorów: użytkownikami internetu staną się też
przedmioty [Life turned out richer than precursors’ fantasy: also things will become users of the
Internet] Gazeta Krakowska, 18.02.2015, str. 2 PDF
https://www.academia.edu/41503137/Życie_okazało_się_bogatsze_od_fantazji_prekursorów_użytkownikami_internetu_staną_się_te
z_przedmioty ; http://www.agh.edu.pl/info/article/w-internecie-komunikuja-sie-dzis-ludzie-i-instytucje-jutro-porozumiewac-sie-bedatakze-r/

677. Powrót z zimowych wakacji wywołuje niekiedy dolegliwość zwaną jet lag. Od czego ona zależy?
[Coming back from winter holiday sometimes brings on an alimet called jet lag. What does it depend
on?] Gazeta Krakowska, 25.02.2015, str. 2. PDF ; http://www.agh.edu.pl/info/article/powrot-z-zimowych-wakacjiwywoluje-niekiedy-dolegliwosc-zwana-jet-lag-od-czego-ona-zalezy/ http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3764225,powrot-zzimowych-wakacji-wywoluje-niekiedy-dolegliwosc-zwana-jet-lag-od-czego-ona-zalezy,id,t.html

678. Dlaczego w Brazylii mówi się po portugalsku? [Why do Brazilians speak Portuguese?] Gazeta
Krakowska, 05.03.2015, str. 2. PDF
https://www.academia.edu/41503042/Dlaczego_w_Brazylii_mówi_się_po_portugalsku ;
http://www.agh.edu.pl/info/article/dlaczego-w-brazylii-mowi-sie-po-portugalsku-felieton/ ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3774179,dlaczego-w-brazylii-mowi-sie-po-portugalsku,id,t.html

679. O zdrowie i sprawność ciała dbamy coraz lepiej. To bardzo dobrze! Ale co z rozwojem naszego
ducha? [We look after health and efficiency of our body better and better. This is good! But what about
the development of our spirit?] Gazeta Krakowska, 11.03.2015, str. 2. PDF
https://www.academia.edu/41502987/O_zdrowie_i_sprawność_ciała_dbamy_coraz_lepiej._To_bardzo_dobrze_Ale_co_z_rozwojem_
naszego_ducha

;

http://www.agh.edu.pl/info/article/o-zdrowie-i-sprawnosc-ciala-dbamy-coraz-lepiej-to-bardzo-dobrze-ale-co-z-
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rozwojem-naszego-du/ http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3781365,o-zdrowie-i-sprawnosc-ciala-dbamy-coraz-lepiej-to-dobrzeale-co-z-rozwojem-naszego-ducha,id,t.html

680. Angielskie nazwy przyjmujemy zbyt bezkrytycznie i używamy zbyt często ze szkodą dla naszego
języka [We adopt English names too indiscriminately, and use them too frequently with loss for our
language] Gazeta Krakowska, 18.03.2015, str. 2. PDF

https://www.academia.edu/41502945/Angielskie_nazwy_przyjmujemy_zbyt_bezkrytycznie_i_używamy_zbyt_często_ze_szkodą_dla_
naszego_języka ; http://www.agh.edu.pl/info/article/angielskie-nazwy-przyjmujemy-zbyt-bezkrytycznie-i-uzywamy-zbyt-czesto-zeszkoda-dla-naszego-j/ ; http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3789839,angielskie-nazwy-przyjmujemy-zbyt-bezkrytycznie,id,t.html

681. W minionym roku to właśnie Polacy zanotowali największy przyrost liczby zgłaszanych patentów
[Last year, it was the Poles who recorded the largest increase in the number of patent applications]
Gazeta Krakowska, 25.03.2015, str. 2. PDF
https://www.academia.edu/41502886/W_minionym_roku_to_właśnie_Polacy_zanotowali_największy_przyrost_liczby_zgłaszanych_p
atentów
; http://www.agh.edu.pl/info/article/w-minionym-roku-to-wlasnie-polacy-zanotowali-najwiekszy-przyrost-liczby-zglaszanychpatentow/ http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3798577,w-minionym-roku-to-wlasnie-polacy-zanotowali-najwiekszy-przyrostliczby-zglaszanych-patentow,id,t.html

682. Polska, niestety, ciągle zbyt mało zgłasza patentów [Poland, unfortunately, still proposes too few
patents] Gazeta Krakowska, 01.04.2015, str. 2. PDF ;

http://www.agh.edu.pl/info/article/polska-niestety-ciagle-zbytmalo-zglasza-patentow-felieton/ http://www.polskatimes.pl/artykul/3812561,polska-niestety-ciagle-zbyt-malo-zglaszapatentow,id,t.html ; http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3812561,polska-niestety-ciagle-zbyt-malo-zglasza-patentow,id,t.html

683. Nie wiemy co po nas zostanie w nauce i kulturze. Ale wiemy, co zostanie w środowisku. Plastik!
[We don’t know, what will be left by us in science and culture. But we know what will be left in t he
environment. Plastic!] Gazeta Krakowska, 08.04.2015, str. 2. PDF
https://www.academia.edu/41461928/Nie_wiemy_co_po_nas_zostanie_w_nauce_i_kulturze._Ale_wiemy_co_zostanie_w_środowisk
u._Plastik_ ; http://www.agh.edu.pl/info/article/nie-wiemy-co-po-nas-zostanie-w-nauce-i-kulturze-ale-wiemy-co-zostanie-wsrodowisku-plastik/ ; http://www.polskatimes.pl/artykul/3814721,oto-co-pozostanie-po-nas-w-srodowisku,id,t.html ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3814721,oto-co-pozostanie-po-nas-w-srodowisku,id,t.html

684. Pamiętajmy o święcie środowisk inżynierskich [Let us remember about jubilee of engineering
communities] Gazeta Krakowska, 15.04.2015, str. 2. PDF
https://www.academia.edu/41449474/Pamiętajmy_o_święcie_środowisk_inżynierskich
; http://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/pamietajmy-o-swiecie-srodowisk-inzynierskich-felieton/

685. Super Prometheus wspomoże polska naukę [Super Prometheus will support the Polish Science]
Gazeta Krakowska, 22.04.2015, str. 2. PDF
https://www.academia.edu/41448250/Super_Prometheus_wspomoże_polska_naukę ; http://www.agh.edu.pl/info/article/superprometheus-wspomoze-polska-nauke-felieton/

686. Czy nauka pomaga przy prowadzeniu sporów? [Does science help to lead disputes?] Gazeta
Krakowska, 29.04.2015, str. 2. PDF
https://www.academia.edu/41440379/Czy_nauka_pomaga_przy_prowadzeniu_sporów ; http://www.agh.edu.pl/info/article/czynauka-pomaga-przy-prowadzeniu-sporow-felieton/ ; http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3841887,czy-nauka-pomaga-przyprowadzeniu-sporow,id,t.html

687. Najwyższe góry świata zaczynają być tragicznie zanieczyszczone. Ratunkiem może być biogaz.
[The highest mountain of the world begin to be dramatically polluted. Biogas may be the rescue.]
Gazeta Krakowska, 06.05.2015, str. 2. PDF
https://www.academia.edu/41439123/Najwyższe_góry_świata_zaczynają_być_tragicznie_zanieczyszczone._Ratunkiem_może_być_
biogaz ; http://www.agh.edu.pl/info/article/najwyzsze-gory-swiata-zaczynaja-byc-tragicznie-zanieczyszczone-ratunkiem-moze-bycbiogaz/ ; http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3850191,najwyzsze-gory-swiata-zaczynaja-byc-tragicznie-zanieczyszczoneratunkiem-moze-byc-biogaz,id,t.html

688.

Problem, co na siebie założyć, to już nie tylko sprawa mody- ale również zaawansowanej techniki.
[The problem, what to put on yourself, is not only the fashion problem but also the advanced
technology matter] Gazeta Krakowska, 13.05.2015, str. 2. PDF
https://www.academia.edu/41438905/Problem_co_na_siebie_założyć_to_już_nie_tylko_sprawa_mody_ale_również_zaawansowanej_techniki ; http://www.agh.edu.pl/info/article/problem-co-na-siebie-zalozyc-to-juz-nie-tylko-sprawamody-rowniez-zaawansowanej-techn/ ; http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3859391,problem-co-na-siebie-zalozyc-to-juz-nietylko-sprawa-mody-rowniez-zaawansowanej-techniki,id,t.html

689. Prawdziwe zagrożenie dla naszej cywilizacji czai się w kosmosie. To miliony rozpędzonych
planetoid. [The real danger for our civilization lurks in the Universe. This is millions of rushing
planetoids.] Gazeta Krakowska, 20.05.2015, str. 2. PDF
https://www.academia.edu/41434891/Prawdziwe_zagrożenie_dla_naszej_cywilizacji_czai_się_w_kosmosie._To_miliony_rozpędzony
ch_planetoid ; http://www.agh.edu.pl/info/article/prawdziwe-zagrozenie-dla-naszej-cywilizacji-czai-sie-w-kosmosie-to-milionyrozpedzonych-plane/ http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3868923,prawdziwe-zagrozenie-dla-naszej-cywilizacji-czai-sie-wkosmosie-to-miliony-rozpedzonych-planetoid,id,t.html

690.

Wynalazki rodzące się przy okazji. O pożytkach z niebanalnego myślenia w banalnych sytuacjach.
[Inventions emerging on occasion. About profits from nontrivial thinking in trivial situations.] Gazeta
Krakowska, 27.05.2015, str. 2. PDF
https://www.academia.edu/41434847/Wynalazki_rodzące_się_przy_okazji._O_pożytkach_z_niebanalnego_myślenia_w_banalnych_s
ytuacjach ; http://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/wynalazki-rodzace-sie-przy-okazji-o-pozytkach-z-niebanalnego-myslenia-wbanalnych-sytuacjach/ ; http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3878247,wynalazki-rodzace-sie-przy-okazji-o-pozytkach-zniebanalnego-myslenia-w-banalnych-sytuacjach,id,t.html
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691. Wielcy znani i nieznani. Bem był inżynierem! [Great people known and unknown. Bem was an
engineer!] Gazeta Krakowska, 03.06.2015, str. 2. PDF ;

http://www.agh.edu.pl/info/article/wielcy-znani-i-nieznanibem-byl-inzynierem-felieton/ ; http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3887123,wielcy-znani-i-nieznani-bem-byl-inzynierem,id,t.html

692. Towarzystwo Politechniczne Polskie Bema pierwszym stowarzyszeniem inżynierskim [Bem’s
Polish Polytechnic Society was the first engineering society] Gazeta Krakowska, 10.06.2015, str. 2.
PDF
https://www.academia.edu/41408845/Towarzystwo_Politechniczne_Polskie_Bema_pierwszym_stowarzyszeniem_inżynierskim ;
http://www.agh.edu.pl/info/article/zalozone-przez-bema-towarzystwo-politechniczne-polskie-w-paryzu-bylo-pierwszymstowarzyszenie/

693. Już wszędzie podsłuchują - to jest podłe. Ale serce trzeba podsłuchiwać - by uratować życie! They
overhear everywhere - it’s lowdown. But the heart should be overheard - to save the life!] Gazeta
Krakowska, 17.06.2015, str. 2. PDF https://www.academia.edu/41219130/Już_wszędzie_podsłuchują__to_jest_podłe._Ale_serce_trzeba_podsłuchiwać_-_by_uratować_życie_
; http://www.agh.edu.pl/info/article/juz-wszedzie-podsluchuja-i-to-jest-podle-ale-serce-trzeba-podsluchiwac-by-uratowa/
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3903089,juz-wszedzie-podsluchuja-i-to-jest-podle-ale-serce-trzeba-podsluchiwac-byuratowac-zycie,id,t.html

694. Obserwowanie kosmosu pełnego jarzących się punktów zachwyca i pobudza naszą
wyobraźnię [Observing the Universe full of glowing points delights and stimulates
our imagination] Gazeta Krakowska, 24.06.2015, str. 2. PDF
https://www.academia.edu/41140970/Obserwowanie_kosmosu_pełnego_jarzących_się_punktów_zachwyca_i_pobudza_naszą_wyo
braźnię ; http://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/obserwowanie-kosmosu-pelnego-jarzacych-sie-gwiazd-zachwyca-i-pobudzanasza-wyobraznie/

695. Początki internetu, czyli co zawdzięczamy Baranowi [Beginnings of the Internet,
or what we owe to Mr. Baran] Gazeta Krakowska, 01.07.2015, str. 2. PDF
https://www.academia.edu/40906564/Początki_Internetu_czyli_co_zawdzięczamy_Baranowi ;
http://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/poznajmy-paula-barana-tworce-internetu-felieton/
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3920145,poczatki-internetu-czyli-co-zawdzieczamy-baranowi,id,t.html

696. Pijmy w lecie kranówę. Na ochłodę i na zdrowie! [Let’s drink tap water in the
summer. For cooling down and for health]) Gazeta Krakowska, 08.07.2015, str. 2.
PDF https://www.academia.edu/41140865/Pijmy_w_lecie_kranówę._Na_ochłodę_i_na_zdrowie_ ;
http://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/pijmy-w-lecie-wode-najlepiej-prosto-z-kranu-bywa-lepsza-od-wod-sprzedawanych-wsklepach/ ; http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3929233,pijmy-w-lecie-kranowe-na-ochlode-i-na-zdrowie,id,t.html

697. Patrząc na księżyc pamiętajmy o tym, że z naszych rodaków nie tylko Pan
Twardowski go zdobywał! [Looking at the moon let us remember that of our
compatriots it was not only Polish Mr. Twardowski who conquered it!]) Gazeta
Krakowska, 15.07.2015, str. 2. PDF
https://www.academia.edu/41140649/Patrząc_na_księżyc_pamiętajmy_o_tym_że_z_naszych_rodaków_nie_tylko
_Pan_Twardowski_go_zdobywał_ ; http://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/polski-inzynier-tworcaksiezycowego-pojazdu-felieton/ ; http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3937123,patrzac-na-ksiezycpamietajmy-ze-z-naszych-rodakow-nie-tylko-pan-twardowski-go-zdobywal,id,t.html

698. Polak, który zapewnił nam krzem dla elektroniki [The Pole, who has given us the
silicon for electronics] Gazeta Krakowska, 22.07.2015, str. 2. PDF
https://www.academia.edu/41040709/Polak_który_zapewnił_nam_krzem_dla_elektroniki ;
http://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/polak-ktory-zapewnil-nam-krzem-dla-elektroniki-felieton/ ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/4552281,polak-ktory-zapewnil-nam-krzem-dla-elektroniki,id,t.html

699. Od walkie-talkie Magnuskiego do komórki [From Magnuski’s walkie-talkie to the
mobile phone] Gazeta Krakowska, 29.07.2015, str. 2. PDF
https://www.academia.edu/41040290/Od_walkie-talkie_Magnuskiego_do_komórki ;
http://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/od-walkie-talkie-magnuskiego-do-komorki/ ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/4711944,od-walkietalkie-magnuskiego-do-komorki,id,t.html

700. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej i kwas [Polish President and an acid] Gazeta
Krakowska, 05.08.2015, str. 2. PDF
https://www.academia.edu/40907121/Prezydent_Rzeczpospolitej_Polskiej_i_kwas ;
http://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/prezydent-rzeczpospolitej-polskiej-i-kwas-felieton/ ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/4932949,prezydent-rzeczpospolitej-polskiej-i-kwas,id,t.html

701. Czy Helena Modrzejewska była babką mostu? [Was Helena Modjeska the
grandmother of a bridge?] Gazeta Krakowska, 12.08.2015, str. 2. PDF
https://www.academia.edu/40907068/Czy_Helena_Modrzejewska_by%C5%82a_babk%C4%85_mostu ;
http://www.agh.edu.pl/info/article/czy-helena-modrzejewska-byla-babka-mostu-felieton/
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/5819475,czy-helena-modrzejewska-byla-babka-mostu,id,t.html

702. Polski XIX-wieczny prekursor informatyki [Polish nineteenth-century precursor of
computer science] Gazeta Krakowska, 19.08.2015, str. 2. PDF
https://www.academia.edu/40906631/Polski_XIX-wieczny_prekursor_informatyki ;
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http://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/polski-xix-wieczny-prekursor-informatyki-felieton/ ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/6240498,polski-xixwieczny-prekursor-informatyki,id,t.html

703. Początki Internetu, czyli co zawdzięczamy Baranowi [The beginnings of the
Internet, or what we owe toPaul Baran] Gazeta Krakowska, 01.07.2015, str. 2. PDF
https://www.academia.edu/40906564/Początki_Internetu_czyli_co_zawdzięczamy_Baranowi ;
http://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/poznajmy-paula-barana-tworce-internetu-felieton/

704. Profesor Paweł Nowacki – pionier polskiej automatyki, który został pułkownikiem
Królewskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii [Professor Pawel Nowacki –
pioneer of the Polish automatics, who became the colonel in the Royal Air Force in
Britain] Gazeta Krakowska, 26.08.2015, str. 2. PDF
https://www.academia.edu/40891755/Profesor_Pawe%C5%82_Nowacki_pionier_polskiej_automatyki_kt%C3%B3ry_zosta%C5%82_
pu%C5%82kownikiem_Kr%C3%B3lewskich_Si%C5%82_Powietrznych_w_Wielkiej_Brytanii ;
http://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/profesor-pawel-nowacki-pionier-automatyki-felieton/
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/6340704,profesor-pawel-nowacki-pionier-polskiej-automatyki-ktory-zostalpulkownikiem,id,t.html

705. Czym się różni matematyka od historii? [What is the difference between mathematics and history?]
Gazeta Krakowska, 02.09.2015, str. 2. PDF
https://www.academia.edu/40890036/Czym_si%C4%99_r%C3%B3%C5%BCni_matematyka_od_historii ;
http://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/jak-patrzec-dzisiaj-na-1-wrzesnia-1939-r-felieton/

706. Czy media muszą wciąż pomagać terrorystom? [Must the media continue to help terrorists?] Gazeta
Krakowska, 09.09.2015, str. 2. PDF
https://www.academia.edu/40889860/Czy_media_muszą_wciąż_pomagać_terrorystom ;
http://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/czy-media-musza-wciaz-pomagac-terrorystom-felieton/ ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/7397338,czy-media-musza-pomagac-terrorystom,id,t.html

707. Czy w piramidach jest ukryta matematyka? [Is there mathematics hidden in the pyramids?] Gazeta
Krakowska, 16.09.2015, str. 2. PDF
https://www.academia.edu/40889746/Czy_w_piramidach_jest_ukryta_matematyka ;
http://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/czy-w-piramidach-jest-ukryta-matematyka-felieton/ ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/8013262,czy-w-piramidach-jest-ukryta-matematyka,id,t.html

708. Już niedługo kupisz robota na jesienną chandrę [You will soon buy a robot for autumn blues] Gazeta
Krakowska, 23.09.2015, str. 2. PDF
https://www.academia.edu/40886734/Już_niedługo_kupisz_robota_na_jesienną_chandrę ; http://www.agh.edu.pl/info/article/juzniedlugo-kupisz-robota-na-jesienna-chandre-felieton/ ; http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/8178505,juz-niedlugo-kupisz-robotana-jesienna-chandre,id,t.html

709. „Gaudeamus”, czyli czas radości w Krakowie [”Gaudeamus”,or the time of joy in Krakow] Gazeta
Krakowska, 30.09.2015, str. 2. PDF https://www.academia.edu/40870386/_Gaudeamus_czyli_czas_radości_w_Krakowie
; http://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/gaudeamus-czyli-czas-radosci-w-krakowie-felieton/doktoranci/;

710. Humaniści z AGH z niezwykle ścisłym umysłem [Humanists from AGH with unusually strict
minds] Gazeta Krakowska, 07.10.2015, str. 2. PDF
https://www.academia.edu/40865725/Humaniści_z_AGH_z_niezwykle_ścisłym_umysłem ;
http://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/humanisci-z-agh-z-niezwykle-scislym-umyslem-felieton/ :
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/8972660,humanisci-z-agh-z-niezwykle-scislym-umyslem,id,t.html

711. Równanie XIX wieku – czerpie z niego informatyka (tytuł nadany przez redakcję Gazety,
oryginalny autorski tytuł brzmiał: 150 lat temu Maxwell otworzył nową epokę) [The nineteenth
century - information technology benefits from it - title given by the editors of Gazeta, the original
author’s title was: 150 years ago Maxwell opened a new era]) Gazeta Krakowska, 14.10.2015, str. 2.
PDF https://www.academia.edu/40865633/150_lat_temu_Maxwell_otworzył_nową_epokę ;
http://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/150-lat-temu-maxwell-otworzyl-nowa-epoke/

712. Od forum wymiany idei aż do wysypiska opinii [From a forum for exchange of ideas to the landfill
of comments] Gazeta Krakowska, 21.10.2015, str. 2. PDF
https://www.academia.edu/40865424/Od_forum_wymiany_idei_aż_do_wysypiska_opinii ; http://www.agh.edu.pl/info/artile/odforum-wymiany-idei-az-do-wysypiska-opinii-felieton/ ; http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/9014672,od-forum-wymiany-idei-az-dowysypiska-opinii,id,t.html

713. Postęp techniki uchroni pieszych od śmierci [Advances in technology protects pedestrians from
death] Gazeta Krakowska, 28.10.2015, str. 2. PDF
https://www.academia.edu/40864867/Postęp_techniki_uchroni_pieszych_od_śmierci ;
http://www.agh.edu.pl/info/browse/61/article/postep-techniki-uchroni-pieszych-od-smiercifelieton/?tx_ttnews%5BcalendarYear%5D=2015&tx_ttnews%5BcalendarMonth%5D=10&cHash=2c2a16983575126f3563028d3277af
4b

714. Promienie X, czyli co zobaczył Roentgen na kliszy [X-rays, or what Roentgen saw on the film]
Gazeta Krakowska, 04.11.2015, str. 2. PDF
https://www.academia.edu/40864446/Promienie_X_czyli_co_zobaczył_Roentgen_na_kliszy ;
http://www.agh.edu.pl/info/article/promienie-x-czyli-co-zobaczyl-roentgen-na-kliszy-felieton/ ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/9056165,promienie-x-czyli-co-zobaczyl-roentgen-na-kliszy,id,t.html

715. Obok rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości świętujmy rocznicę uzyskania
niepodległości naukowej! [Besides the anniversary of Poland regaining independence we celebrate
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also the anniversary of obtaining scientific independence!] Gazeta Krakowska, 10-11.11.2015, str. 2.
PDF
https://www.academia.edu/40610114/Obok_rocznicy_odzyskania_przez_Polskę_niepodległości_świętujmy_rocznicę_uzyskania_niep
odległości_naukowej_ ; http://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/obok-rocznicy-odzyskania-przez-polske-niepodleglosciswietujmy-rocznice-uzyskania-niepodleg/

716. Wieczni studenci. 50 lat minęło jak jeden dzień [Eternals students. 50 years have passed like one
day] Gazeta Krakowska, 18.11.2015, str. 2. PDF https://www.academia.edu/40610066/50_lat_minęło_jak_jeden_dzień
; http://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/wieczni-studenci-50-lat-minelo-jak-jeden-dzien-felieton/doktoranci/ ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/9097210,wieczni-studenci-50-lat-minelo-jak-jeden-dzien,id,t.html

717. Szacunek dla lepszych od siebie to wielka sztuka [Respect for our betters is a great virtue] Gazeta
Krakowska, 25.11.2015, str. 2. PDF
https://www.academia.edu/40610028/Szacunek_dla_lepszych_od_siebie_to_wielka_sztuka ;
http://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/szacunek-dla-lepszych-od-siebie-to-wielka-sztuka-felieton/doktoranci/

718. Najlepszy prezent dla dziecka - wiedza o technice [The best gift for a child - knowledge about the
technique] Gazeta Krakowska, 02.12.2015, str. 2. PDF
https://www.academia.edu/40609981/Najlepszy_prezent_dla_dziecka_-_wiedza_o_technice ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/9141012,najlepszy-prezent-dla-dziecka-wiedza-o-technice,id,t.html;

719. Numery na taksówkach mogą zmieniać świat [The numbers on taxis can change the world]) Gazeta
Krakowska, 09.12.2015, str. 2. PDF
https://www.academia.edu/40608943/Numery_na_taksówkach_mogą_zmieniać_świat ;
http://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/numery-na-taksowkach-moga-zmienic-swiat-felieton/ ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/9165978,numery-na-taksowkach-moga-zmieniac-swiat,id,t.html

720. Zabójstwo uwieczniło pamięć o Narutowiczu [Assassination immortalized the memory of
Narutowicz]) Gazeta Krakowska, 16.12.2015, str. 2. PDF ;

http://www.agh.edu.pl/info/article/dzis-rocznicasmierci-inzyniera-narutowicza-felieton/; http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/9197534,zabojstwo-uwiecznilo-pamiec-onarutowiczu,id,t.html

721. A może do świątecznych robót użyć robota? [Perhaps we should use a robot for Christmas
preparations?] Gazeta Krakowska, 23.12.2015, str. 2. PDF
https://www.academia.edu/40472150/A_może_do_świątecznych_robót_użyć_robota ;
http://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/a-moze-do-swiatecznych-robot-uzyc-robota-felieton/;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/9222154,a-moze-do-swiatecznych-robot-uzyc-robota,id,t.html

722. Czemu właśnie jutro przywitamy Nowy Rok? [Why will we welcome the New Year just tomorrow?]
Gazeta Krakowska, 30.12.2015, str. 2. PDF
https://www.academia.edu/40471998/Czemu_właśnie_jutro_przywitamy_Nowy_Rok ; https://www.agh.edu.pl/info/article/czemuwlasnie-jutro-przywitamy-nowy-rok-felieton/ http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/9239864,czemu-wlasnie-jutro-przywitamynowy-rok,id,t.html

723. Pionierska wyprawa na krańce naszego świata [A pioneering expedition to the edge of our world]
Gazeta Krakowska, 31.12.2015, str. 13. PDF
https://www.academia.edu/40471937/Pionierska_wyprawa_na_krańce_naszego_świata
; http://www.agh.edu.pl/info/article/pionierska-wyprawa-na-krance-naszego-swiata-feileton/

724. Domeyko – na świecie sławny jako wybitny geolog, a w Polsce znany tylko jako przyjaciel
Mickiewicza. [Domeyko - famous in the world as an outstanding geologist, and in Poland known only
as a friend of Mickiewicz] Wielkoformatowa plansza eksponowana w wielu miejscach w Polsce przez
organizację „Biało-czerwona na bezdrożach”, czerwiec-wrzesień, 2015 PDF
https://www.academia.edu/35514310/Domeyko_na_świecie_sławny_jako_wybitny_geolog_a_w_Polsce_znany_tylko_jako_przyjaciel
_Mickiewicza

725. Wyżej niż kondory [Higher than condors] Wielkoformatowa plansza eksponowana w wielu

miejscach w Polsce przez organizację „Biało-czerwona na bezdrożach”, czerwiec-wrzesień, 2015 PDF
https://www.academia.edu/35514336/Wyżej_niż_kondory

726. Marzenie na temat latających aut... [The dream about flying cars?] MM Magazyn Przemysłowy, Nr
1-2 (144), 2015, str. 50, ISSN 0945-5485

PDF

https://www.academia.edu/35995080/Marzenie_na_temat_latających_aut.

727.

Most łączący nauki biologiczne z techniką – biocybernetyka [A bridge connecting natural sciences and technology biocybernetics], Wszechświat, vol. 116, nr 1-3, 2015, pp. 119 – 124 PDF
https://www.academia.edu/35992607/Most_łączący_nauki_biologiczne_z_techniką_biocybernetyka

2014 (w okresie od stycznia do czerwca tego roku byłem zbanowany w Gazecie Rakowskiejj)

728. Świat się zmienia, ale prawdy Nauki trwają - tak samo ważne i aktualne, niezależnie, kiedy odkryte
[The world changes, but Scientific Truths persist - equally valid and up-to-date regardless of when
they were discovered], Gazeta Krakowska, 11.06.2014, str. 2 PDF
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3469687,swiat-sie-zmienia-ale-prawdy-nauki-trwaja,id,t.html
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729. Mały kop człowieka i wielki skok ludzkości, czyli jak wyzwolić energię sparaliżowanego ciała.
[It’s one small kick for a man, but one giant leap for mankind – or how to liberate the energy of a
paralyzed body], Gazeta Krakowska, 18.06.2014, str. 2 PDF http://www.agh.edu.pl/info/article/maly-kopczlowieka-i-wielki-skok-ludzkosci-felieton/ ; http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3477289,maly-kop-czlowieka-i-wielki-skokludzkosci-czyli-jak-wyzwolic-energie-ze-sparalizowanego-ciala,id,t.html

730. Narzędzie, które niesie sparaliżowanym nadzieję (Egzoszkielet - nowe narzędzie inżynierii

biomedycznej, niosące sparaliżowanym ludziom pomoc i nadzieję) [Exosceleton - a new device of
biomedical engineering which gives help and brings hope for paralyzed people], Gazeta Krakowska,
25.06.2014, str. 2 PDF http://www.agh.edu.pl/info/article/egzoszkielet-nowe-narzedzie-inzynierii-biomedycznej-niosacesparalizowanym-ludziom-pomoc-i/ ; http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3484461,narzedzie-ktore-niesie-sparalizowanymnadzieje,id,t.html

731. Jak ulotną myślą sterować solidnymi maszynami – na przykład egzoszkieletem sparaliżowanej
osoby [How to control bulky machines with volatile thought - for example exoskeleton of a paralyzed
person] Gazeta Krakowska, 02.07.2014, str. 2 PDF http://www.agh.edu.pl/info/article/jak-ulotna-mysla-sterowacsolidnymi-maszynami-na-przyklad-egzoszkieletem-sparalizowanej-os/ http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3492699,jak-ulotnamysla-sterowac-solidnymi-maszynami,id,t.html

732. Zmysłowa technika. Inżynieria biomedyczna pozwala człowiekowi czuć to, czego nie czuje jego
ciało. (Jak sparaliżowany człowiek mógł wstać i kopnąć piłkę?) [Sensual technology. Biomedical
Engineering allows a man to feel what his body cannot feel] Gazeta Krakowska, 09.07.2014, str. 2
PDF http://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/zmyslowa-technika-inzynieria-biomedyczna-pozwala-czlowiekowi-czuc-to-czegonie-czuje-jego-c/ ; http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3499925,jak-sparalizowany-czlowiek-mogl-wstac-i-kopnac-pilke,id,t.html

733. Jak dowody naukowe mogą prowadzić do dwóch przeciwstawnych wniosków w postepowaniu

sądowym? (Nadawanie pozorów prawdy fałszywym tezom) [How can scientific evidence lead to
contrary conclusions in the court procedure?] Gazeta Krakowska, 16.07.2014, str. 2 PDF
http://www.agh.edu.pl/info/article/jak-dowody-naukowe-moga-prowadzic-do-dwoch-przeciwstawnych-wnioskow-w-postepowaniusadowym/
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3507953,nadawanie-pozorow-prawdy-falszywym-tezom,id,t.html

734. Pamiętaj, gdzie byłeś, żeby Ci się nie przytrafiło to, co Kolumbowi! (Jadąc na wakacje dokładnie
zapamiętaj, gdzie byłeś, żeby Ci się nie przytrafiło to, co Kolumbowi!) [Going on holiday record
precisely, where you were, so that Columbus’s mishap does not happen to you!] Gazeta Krakowska,
23.07.2014, str. 2 PDF http://www.agh.edu.pl/info/article/jadac-na-wakacje-dokladnie-zapamietaj-gdzie-byles-zeby-ci-sie-nieprzytrafilo-to-co-k/ ; http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3515825,pamietaj-gdzie-byles-zeby-ci-sie-nie-przytrafilo-to-cokolumbowi,id,t.html

735. Wakacje bez zdjęć się nie liczą – więc robimy ich setki, zwykle cyfrowych. Ale jak one powstają?
[Holidays without photos do not count - so we take hundreds of them, usually digital ones. But how do
they arise?] Gazeta Krakowska, 30.07.2014, str. 2 PDF http://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/wakacje-bezzdjec-sie-nie-licza-wiec-robimy-ich-setki-zwykle-cyfrowych-ale-jak-one-pow/ ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3523633,wakacje-bez-zdjec-sie-nie-licza-robimy-ich-setki-zwykle-cyfrowych-ale-jakpowstaja,id,t.html

736. Wyrywamy się spod władzy komputerów! (W wakacje uwalniamy się od komputera i słuchamy
muzyki. A tymczasem muzykę wybiera nam komputer!) [On holidays we free ourselves from the
computers and listen to music. Meanwhile, a computer chooses the music chooses for us!] Gazeta
Krakowska, 06.08.2014, str. 2 PDF http://www.agh.edu.pl/info/article/w-wakacje-uwalniamy-sie-od-komputera-i-

sluchamy-muzyki-a-tymczasem-muzyke-wybiera-nam-kompute/ ; http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3531097,wyrywamy-siespod-wladzy-komputerow,id,t.html

737. Wierzymy, że epidemie zostały pokonane raz na zawsze przez naukę i medycynę. Ale czy na
pewno? [We believe that epidemics have been overcome forever by science and medicine. But this for
sure?] Gazeta Krakowska, 13.08.2014, str. 2 PDF http://www.agh.edu.pl/info/article/wierzymy-ze-epidemie-zostalypokonane-raz-na-zawsze-przez-nauke-i-medycyne-ale-czy-na-pewno/ ; http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3538539,wierzymyze-epidemie-zostaly-pokonane-na-zawsze,id,t.html

738. Niewierność najczęstszą przyczyną rozwodów. W internecie czyhają nowe pokusy (Niewierność
jest nadal najczęstszą przyczyną rozwodów – a Internet stwarza teraz nowe pokusy...) [Unfaithfulness
is the most fequentreason for divorces - and the Internet creates new temptations for us now...] Gazeta
Krakowska, 20.08.2014, str. 2 PDF http://www.agh.edu.pl/info/article/niewiernosc-jest-nadal-najczestsza-przyczynarozwodow-a-internet-stwarza-teraz-nowe-pok/ ; http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3545475,niewiernosc-najczestszaprzyczyna-rozwodow-w-internecie-czyhaja-nowe-pokusy,id,t.html

739. Pogoda się zepsuła na koniec wakacji. Dlaczego technika wciąż nie potrafi temu jakoś zaradzić?
[At the end of holidays the weather has deteriorated. Why cannot technology still help to cope with this
somehow?] Gazeta Krakowska, 27.08.2014, str. 2 PDF http://www.agh.edu.pl/info/article/pogoda-sie-nam-zepsulana-koniec-wakacji-dlaczego-technika-wciaz-nie-potrafi-temu-jakos-zar/

740. Kino powstało, ponieważ zabrakło słoni [Cinema was invented because of the lack of elephants]
Gazeta Krakowska, 03.09.2014, str. 2 PDF

http://www.agh.edu.pl/info/article/kino-powstalo-poniewaz-zabraklo-slonifelieton/ ; http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3598955,kino-powstalo-poniewaz-zabraklo-sloni,id,t.html
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741. Jak inżynieria pomogła wzbogacić naturę [How engineering helped to enrich the nature] Gazeta
Krakowska, 10.09.2014, str. 2 PDF

http://www.agh.edu.pl/info/article/jak-inzynieria-pomogla-wzbogacic-nature-felieton/ ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3569103,jak-inzynieria-pomogla-wzbogacic-nature,id,t.html

742. O odkrywcy, który wynalazł wspaniałe tworzywo, ale popełnił samobójstwo z powodu damskich

pończoch [About a discoverer, who invented wonderful material, and committed suicide because of
ladies’ stockings] Gazeta Krakowska, 17.09.2014, str. 2 PDF http://www.agh.edu.pl/info/article/o-odkrywcy-ktorywynalazl-wspaniale-tworzywo-ale-popelnil-samobojstwo-z-powodu-damskich-p/ ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3577067,wynalazl-wspaniale-tworzywo-popelnil-samobojstwo-z-powodu-ponczoch,id,t.html

743. Milion dolarów za dowód naukowego rozwiązania dla skrzydeł samolotów, przepływu wody i

pogody (30 lat pracy matematyka z Kazachstanu poszło na darmo) [Million dollar award for a proof
of scientific solution for wings of planes, water flow and the weather] Gazeta Krakowska,
24.09.2014, str. 2 PDF http://www.agh.edu.pl/info/article/milion-dolarow-za-dowod-naukowego-rozwiazania-dla-skrzydelsamolotow-przeplywu-wody-i-pogo/ ; http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3585337,30-lat-pracy-matematyka-z-kazachstanuposzlo-na-darmo,id,t.html

744. Zaczyna się rok akademicki i nowi studenci odbierają indeksy. Czy uczelnie spełnią ich marzenia?
[The academic year is just beginning, and new students get their indexes. Do the universities fulfil
their dreams?] Gazeta Krakowska, 01.10.2014, str. 2 PDF
https://www.academia.edu/43038817/Zaczyna_si%C4%99_rok_akademicki_i_nowi_studenci_odbieraj%C4%85_indeksy._Czy
_uczelnie_spe%C5%82ni%C4%85_ich_marzenia ; http://www.agh.edu.pl/info/article/zaczyna-sie-rok-akademicki-i-nowistudenci-odbieraja-indeksy-czy-uczelnie-spelnia-ich-marzen/

745. Jak naukowo wykryć groźnego potwora wyłaniającego się z głębi ziemi i z głębokiej przeszłości?
[How to scientifically detect a monster emerging from the bowels of the Earth and from the deep
past?] Gazeta Krakowska, 08.10.2014, str. 2 PDF
https://www.academia.edu/43038090/Jak_naukowo_wykry%C4%87_gro%C5%BAnego_potwora_wy%C5%82aniaj%C4%85ce
go_si%C4%99_z_g%C5%82%C4%99bi_ziemi_i_z_g%C5%82%C4%99bokiej_przesz%C5%82o%C5%9Bci ;
http://www.agh.edu.pl/info/article/jak-naukowo-wykryc-groznego-potwora-wylaniajacego-sie-z-glebi-ziemi-i-z-glebokiej-przesz/
http://www.polskatimes.pl/artykul/3601255,jak-naukowo-wykryc-potwora-wylaniajacego-sie-z-glebi-ziemi-i-z-glebokiejprzeszlosci,id,t.html ; http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3601255,jak-naukowo-wykryc-potwora-wylaniajacego-sie-z-glebi-ziemii-z-glebokiej-przeszlosci,id,t.html

746. Czy mężczyźni mogą mieć dzieci bez kobiet? [Can men have children without women?] Gazeta
Krakowska, 15.10.2014, str. 2 PDF
https://www.academia.edu/43037654/Czy_m%C4%99%C5%BCczy%C5%BAni_mog%C4%85_mie%C4%87_dzieci_bez_kobi
et ; http://www.agh.edu.pl/info/article/czy-mezczyzni-moga-miec-dzieci-bez-kobiet-felieton/ ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3609547,czy-mezczyzni-moga-miec-dzieci-bez-kobiet,id,t.html

747. Przy okazji zmian politycznych ekscytujemy się tym, kto będzie rządził. Ale kim będzie rządził?
[On the occasion of the politician changes, all are excited about who will govern us? But who will they
govern?] Gazeta Krakowska, 22.10.2014, str. 2 PDF
https://www.academia.edu/43033620/Przy_okazji_zmian_politycznych_ekscytujemy_si%C4%99_tym_kto_b%C4%99dzie_rz%
C4%85dzi%C5%82._Ale_kim_b%C4%99dzie_rz%C4%85dzi%C5%82 ; http://www.agh.edu.pl/info/article/przy-okazji-zmianpolitycznych-ekscytujemy-sie-tym-kto-bedzie-rzadzil-ale-kim-bedzie-rzad/

748. Kuracje grozy [The Horrors of Medicine] Newsweek Historia, 11/2014 str. 68-71 PDF
https://www.academia.edu/35993178/Kuracje_grozy
toc.pdf

;

http://www.e-kiosk.pl/pdf/35972/f0e3cbaa23cd65b5b1fad5d8529d62f2-

749. Przed dniem pamięci o naszych bliskich, którzy odeszli – porozmawiajmy o fenomenie pamięci
[Before the day of remembering our dear departed, let’s talk about the phenomenon of human
memory] Gazeta Krakowska, 29.10.2014, str. 2 PDF
https://www.academia.edu/43033372/Przed_dniem_pami%C4%99ci_o_naszych_bliskich_kt%C3%B3rzy_odeszli_porozmawiaj
my_o_fenomenie_pami%C4%99ci ; https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/przed-dniem-pamieci-o-naszych-bliskichktorzy-odeszli-porozmawiajmy-o-fenomenie-pamieci ; http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3626192,o-fenomenie-pamieci,id,t.html

750. Dlaczego w medycynie wyniki badań bez analizy statystycznej maja zerową wartość naukową?
[Why do the research results in medicine have infinitesimal scientific value without statistical
analysis?] Gazeta Krakowska, 05.11.2014, str. 2 PDF
https://www.academia.edu/42308797/Dlaczego_w_medycynie_wyniki_badań_bez_analizy_statystycznej_maja_zerową_wartość_nau
kową ; http://www.agh.edu.pl/info/article/dlaczego-w-medycynie-wyniki-badan-niepoddane-analizie-statystycznej-maja-zerowawartosc-nauk/ ; http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3634210,statystyka-w-sluzbie-medyka,id,t.html

751. Wyborca Kowalski może zagłosować inaczej, niż deklarował, czyli sondaże naukowo pewne nie są
[Voter Kowalski can vote differently than he declared, so pre-election surveys are not scientifically
certain] Gazeta Krakowska, 12.11.2014, str. 2 PDF
https://www.academia.edu/42308114/Wyborca_Kowalski_może_zagłosować_inaczej_niż_deklarował_czyli_sondaże_naukowo_pew
ne_nie_są

;

http://www.agh.edu.pl/info/article/wyborca-kowalski-moze-zaglosowac-inaczej-niz-deklarowal-czyli-sondaze-naukowo-pewne-nie-

s/

752. Czy naprawdę nie musimy obawiać się epidemii? [Is there really no need to fear an epidemic?]
MM Magazyn Przemysłowy, Nr 11 (142), 2014, str. 58 ISSN 0945-5485 PDF
https://www.academia.edu/35993644/Czy_naprawdę_nie_musimy_obawiać_się_epidemii
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753. Na komecie lepiej poznajemy „dzieciństwo” Ziemi [On a comet we learn the “childhood” of Earth
better] Gazeta Krakowska, 19.11.2014, str. 2 PDF
https://www.academia.edu/42305908/Na_komecie_lepiej_poznajemy_dzieciństwo_Ziemi

; http://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/na-komecie-lepiej-poznajemy-dziecinstwo-ziemi-felieton/ ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3652812,na-komecie-lepiej-poznajemy-dziecinstwo-ziemi,id,t.html

754. W telewizji strzelają, załóż kamizelkę kuloodporną - to wynalazek Polaka z Krakowa, „ojca
telewizora”. [On TV everybody is shooting, so put on the bulletproof vest invented by a Pole from
Krakow, who is also the “father of TV”] Gazeta Krakowska, 26.11.2014, str. 2 PDF
https://www.academia.edu/41523133/W_telewizji_strzelają_załóż_kamizelkę_kuloodporną__to_wynalazek_Polaka_z_Krakowa_ojca_telewizora_ ; http://www.agh.edu.pl/info/article/w-telewizji-strzelaja-zaloz-kamizelkekuloodporna-to-wynalazek-polaka-z-krakowa-ojca/ ; http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3661196,telewizor-kamizelkakuloodporna-wspaniale-wynalazki-niedocenionego-krakusa,id,t.html

755. Poznaj naukowe podstawy marketingu, żeby nie stracić głowy przy świątecznych zakupach [Learn
the scientific foundamentions of marketing in order to not to lose your head during Christmas
shopping] Gazeta Krakowska, 03.12.2014, str. 2 PDF
https://www.academia.edu/42305052/Poznaj_naukowe_podstawy_marketingu_żeby_nie_stracić_głowy_przy_świątecznych_zakupac
h ; http://www.agh.edu.pl/info/article/poznaj-naukowe-podstawy-marketingu-zeby-nie-stracic-glowy-przy-swiatecznych-zakupach-f/ ;
http://www.polskatimes.pl/artykul/3669742,jak-nie-stracic-glowy-przy-swiatecznych-zakupach,id,t.html ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3678574,to-nam-pomoze-zachowac-rozsadek-na-swiatecznych-zakupach,id,t.html

756. Kilka naukowych rad, które mogą pomóc nam zachować rozsądek na świątecznych zakupach [Some
scientific advice, which can help us be reasonable during Christmas shopping] Gazeta Krakowska,
10.12.2014, str. 2 PDF
https://www.academia.edu/42304814/Kilka_naukowych_rad_które_mogą_pomóc_nam_zachować_rozsądek_na_świątecznych_zaku

; https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/kilka-naukowych-rad-ktore-moga-pomoc-nam-zachowac-zdrowyrozsadek-na-swiatecznych-zakupach-feli/ ; http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3678574,to-nam-pomoze-zachowac-rozsadekpach

na-swiatecznych-zakupach,id,t.html

757. Miłe wrażenie kompletnego bezruchu to złudzenie [Nice feeling of complete immobility is an
illusion] Gazeta Krakowska, 17.12.2014, str. 2 PDF
https://www.academia.edu/42298223/Miłe_wrażenie_kompletnego_bezruchu_to_złudzenie ;
http://www.agh.edu.pl/info/article/mile-wrazenie-kompletnego-bezruchu-to-zludzenie-felieton/ ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3695162,co-nauka-wie-o-gwiezdzie-betlejemskiej,id,t.html

758. Co nauka wie o Gwieździe Betlejemskiej? [Comet, Supernova, or rather the conjunction of the
planets, or what science knows about the Star of Bethlehem?] Gazeta Krakowska, 24.12.2014, str. 04
PDF https://www.academia.edu/40295985/Co_nauka_wie_o_Gwieździe_Betlejemskiej
; http://www.agh.edu.pl/info/article/co-nauka-wie-o-gwiezdzie-betlejemskiej-felieton/ http://www.polskatimes.pl/artykul/3695162,conauka-wie-o-gwiezdzie-betlejemskiej,id,t.html ; http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3695162,co-nauka-wie-o-gwiezdziebetlejemskiej,id,t.html

759. Czym właściwie jest rok, od czego zależy jego długość i dlaczego ma on dla nas takie znaczenie?
[What exactly is the year, what determines its length, and why it is so important for us?] Gazeta
Krakowska, 31.12.2014, str. 2. PDF
https://www.academia.edu/40292403/Czym_właściwie_jest_rok_od_czego_zależy_jego_długość_i_dlaczego_ma_on_dla_nas_takie_
znaczenie
; http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3700110,czym-wlasciwie-jest-rok,id,t.html

760. Odkrycia naukowe i twory techniki a rozwój kultury [Scientific discoveries and creations of
technology versus cultural development] MM Magazyn Przemysłowy, Nr 5 (137), 2014, str. 58 PDF
https://www.academia.edu/35926226/Odkrycia_naukowe_i_twory_techniki_a_rozwój_kultury

761.

O kuchence mikrofalowej, radarze i trudnym słowie „serendipity“ [About microwave oven, radar and the difficult word
“serendipity”] MM Magazyn Przemysłowy, Nr 6 (138), 2014, str.90, ISSN 0945-5485 PDF
https://www.academia.edu/35926293/O_kuchence_mikrofalowej_radarze_i_trudnym_słowie_serendipity_

762. Ile maszyny w człowieku? [How much of a machine in a man?] MM Magazyn Przemysłowy, Nr 9
(140), 2014, str.90, ISSN 0945-5485 PDF

https://www.academia.edu/35926779/Ile_maszyny_w_człowieku

763. Jak czymś tak ulotnym, jak myśl, sterować czymś tak solidnym jak maszyna? [How can something
as ephemeral as thought control something as solid as a machine?] MM Magazyn Przemysłowy, Nr
10 (141), 2014, str. 114 ISSN 0945-5485 PDF
https://www.academia.edu/35926940/Jak_czymś_tak_ulotnym_jak_myśl_sterować_czymś_tak_solidnym_jak_maszyna

764. Co z tego, że ziemski pojazd wylądował na komecie? [What about the fact that an earthly vehicle

landed on a comet?] MM Magazyn Przemysłowy, Nr 11 (142), 2014, str. 50, ISSN 0945-5485 PDF
https://www.academia.edu/35993824/Co_z_tego_że_ziemski_pojazd_wylądował_na_komecie ;
https://www.magazynprzemyslowy.pl/komentarze/Co-z-tego-ze-ziemski-pojazd-wyladowal-na-komecie,5247,1

2013

765. Na Nowy Rok – topór i rózgi! [For the New Year- axe and twigs] Polska Gazeta Krakowska,
2.01.2013, Str. 12 PDF https://www.academia.edu/40288674/Na_Nowy_Rok_topór_i_rózgi_ ;
http://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/na-nowy-rok-topor-i-rozgi-felieton/
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766. O niesprzeczności matematyki [About the consistency of mathematics] Polska Gazeta Krakowska,
9.01.2013, Str. 11 PDF https://www.academia.edu/40288625/O_niesprzeczności_matematyki ;
http://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/o-niesprzecznosci-matematyki-felieton/
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/735525,o-niesprzecznosci-matematyki,id,t.html

767. Pozytywna moda na naukę [Science is in fashion] Polska Gazeta Krakowska, 16.01.2013, Str. 11
PDF https://www.academia.edu/40288571/Pozytywna_moda_na_naukę ;
http://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/pozytywna-moda-na-nauke-felieton/

768. Stanisław Staszic – patron AGH [Stanislaw Staszic – patron of AGH] Polska Gazeta Krakowska,
30.01.2013, Str. 11 PDF

https://www.academia.edu/40279351/Stanisław_Staszic_patron_AGH ;
http://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/stanislaw-staszic-feli/

769. Pięć uniwersytetów Krakowa [Five Universities in Cracow] Polska Gazeta Krakowska, 06.02.2013,
Str. 11 PDF https://www.academia.edu/40278719/Pięć_uniwersytetów_Krakowa ;
http://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/piec-uniwersytetow-krakowa-felieton/
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/755081,krakow-to-dzis-miasto-pieciu-uniwersytetow,id,t.html

770. Co się zdarzyło 3 kwietnia? [What happened on April 3?] Polska Gazeta Krakowska, 03.04.2013,
Str. 12 PDF https://www.academia.edu/40278646/Co_się_zdarzyło_3_kwietnia

;

http://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/co-sie-zdarzylo-3-kwietnia-felieton/ ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/796985,co-sie-zdarzylo-3-kwietnia,id,t.html

771. Czy samoloty psują pogodę? [Do planes spoil the weather?] Polska Gazeta Krakowska, 10.04.2013,
Str. 12 PDF https://www.academia.edu/40254415/Czy_samoloty_psują_pogodę ;
http://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/czy-samoloty-psuja-pogode-felieton/ ; https://gazetakrakowska.pl/czy-samoloty-psujapogode/ar/802073

772. Fikcja chemtrails i smętne albedo [Chemtrails fiction and doleful albedo] Polska Gazeta Krakowska,
17.04.2013, Str. 12 PDF https://www.academia.edu/40254244/Fikcja_chemtrails_i_smętne_albedo
; http://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/fikcja-chemtrails-i-smetne-albedo-feli/ ; https://gazetakrakowska.pl/fikcjachemtrails-i-smetne-albedo-czyli-felieton-naukowy/ar/825569

773. Sześcioletnia „ciąża” AGH [Six-year pregnancy of AGH] Polska Gazeta Krakowska, 29.05.2013,
Str. 10 PDF https://www.academia.edu/40984412/Sześcioletnia_ciąża_AGH
; https://www.academia.edu/40254182/Sześcioletnia_ciąża_AGH ; http://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/szescioletniaciaza-agh-felieton/ ; https://gazetakrakowska.pl/szescioletnia-ciaza-agh/ar/906396

774. Uniwersytet, to brzmi dumnie! [University - this sounds proud!] Polska Gazeta Krakowska,
13.02.2013, Str. 9 PDF

https://www.academia.edu/40211683/Uniwersytet_to_brzmi_dumnie_
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/760649,uniwersytet-to-brzmi-dumnie,id,t.html

;

775. Co to znaczy „zalogowany”? [What does “logged in” mean?] Polska Gazeta Krakowska,
23.01.2013, Str. 11 PDF https://www.academia.edu/40211592/Co_to_znaczy_zalogowany_ ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/745265,co-to-znaczy-zalogowany,id,t.html

776. Od Bolonii do Humboldta (Dziś uniwersytety permanentnie odkrywają Prawdę) [From Bologna to
Humboldt] Polska Gazeta Krakowska, 20.02.2013, Str. 11 PDF
https://www.academia.edu/40211491/Od_Bolonii_do_Humboldta ; http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/765667,dzisuniwersytety-permanentnie-odkrywaja-prawde,id,t.html

777. Uniwersytet trzeciej generacji [Third Generation University ] Polska Gazeta Krakowska,
27.02.2013, Str. 11 PDF https://www.academia.edu/40211202/Uniwersytet_trzeciej_generacji
; http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/771015,uniwersytet-trzeciej-generacji,id,t.html
778. Czy urządzimy świat inaczej? [Will we organize the world in another way?] Polska Gazeta
Krakowska, 06.03.2013, Str. 10 PDF https://www.academia.edu/40211035/Czy_urządzimy_świat_inaczej ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/776413,czy-urzadzimy-swiat-inaczej,id,t.html

779. Sztuka prowadzenia sporów [The art of disputes] Polska Gazeta Krakowska, 13.03.2013, Str. 12
PDF https://www.academia.edu/40210646/Sztuka_prowadzenia_sporów ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/781410,sztuka-prowadzenia-sporow,id,t.html

780. Fotony kontra nowotwory [Photons against cancers] Polska Gazeta Krakowska, 20.03.2013, Str. 12
PDF https://www.academia.edu/40210559/Fotony_kontra_nowotwory ;

http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/786546,fotony-

kontra-nowotwory,id,t.html

781. Akademik Ludger Szklarski [Ludger Szklarski - Member of the Academy] Polska Gazeta
Krakowska, 27.03.2013, Str. 12 PDF https://www.academia.edu/40210147/Akademik_Ludger_Szklarski ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/792448,akademik-ludger-szklarski,id,t.html

782. Nauka jest rodzaju żeńskiego [Science is female] Polska Gazeta Krakowska, 24.04.2013, Str. 12
PDF

https://www.academia.edu/40210087/Nauka_jest_rodzaju_żeńskiego ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/876643,nauka-jest-rodzaju-zenskiego,id,t.html

783. Matematyka nasza powszednia [Our everyday mathematics] Polska Gazeta Krakowska,
30.04.2013-01.05.2013, Str. 11 PDF https://www.academia.edu/40068480/Matematyka_nasza_powszednia ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/881965,matematyka-nasza-powszednia,id,t.html

784. Czym zastąpimy samochody? (Aut już nie kochamy... ale czym je zastąpić?) [What will we replace
cars with?] Polska Gazeta Krakowska, 08.05.2013, Str. 12
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https://www.academia.edu/36855854/Czym_zastąpimy_samochody ; http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/887941,aut-juz-niekochamy-ale-czym-je-zastapic,id,t.html

785. Elektryczne miejskie cacko [Electric urban bauble] Polska Gazeta Krakowska, 15.05.2013, Str. 12
PDF

http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/893940,elektryczne-miejskie-cacko,id,t.html

786. Ciało człowieka zalogowanego [The body of a logged in man] Polska Gazeta Krakowska,
21.05.2013, Str. 12 PDF ; http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/900298,cialo-czlowieka-zalogowanego,id,t.html
787. Polak jako „pan na gazie” [The Pole as a „Lord of the gas”] Polska Gazeta Krakowska,
05.06.2013, Str. 11 PDF https://www.academia.edu/40058302/Polak_jako_pan_na_gazie_ ;
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/polak-jako-pan-na-gazie-feli/ ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/911527,polak-jako-pan-na-gazie,id,t.html

788. Pociąg i życie seksualne dzikich [Train and sexual life of the wild men] Polska Gazeta Krakowska,
12.06.2013, Str. 11 PDF https://www.academia.edu/40058095/Pociąg_i_życie_seksualne_dzikich ;
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/pociag-i-zycie-seksualne-dzikich-felieton/ ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/918013,pociag-i-zycie-seksualne-dzikich,id,t.html

789. Programista biologicznych komórek [Programmer of biological cells] Polska Gazeta Krakowska,
19.06.2013, Str. 11 PDF https://www.academia.edu/40058214/Programista_biologicznych_komórek ;
http://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/programista-biologicznych-komorek-felieton/
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/923745,programista-biologicznych-komorek,id,t.html

790. Zmora Krajowych Ram Kwalifikacyjnych [Nightmare of National Qualification Framework]
Polska Gazeta Krakowska, 26.06.2013, Str. 11 PDF
https://www.academia.edu/40053646/Zmora_Krajowych_Ram_Kwalifikacyjnych ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/929552,zmora-krajowych-ram-kwalifikacyjnych,id,t.html

791. Czy starzenie się można odwrócić? Amerykanom się udało z myszami. [Can ageing be reversed?
The Americans succeed on mice]. Polska Gazeta Krakowska, 31.12.2013-01.01.2014, str. 09 PDF
https://www.academia.edu/35955817/Czy_starzenie_się_można_odwrócić_Amerykanom_się_udało_z_myszami

792. Czy w biologii modele matematyczne odegrają podobną rolę, jak w rozwoju astronomii? [Will
mathematical models play a similar role in biology as in the development of astronomy?]
Wszechświat, t. 114, nr 8-9, 2013, pp. 372 – 377 PDF
https://www.academia.edu/35992910/Czy_w_biologii_modele_matematyczne_odegrają_podobną_rolę_jak_w_rozwoju_astronomii
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793. Ciekawe igraszki z muzą Klio [Interesting frolicking with the Clio Muse] Polska Gazeta
Krakowska, 4.01.2012, Str. 12 PDF

https://www.academia.edu/33776469/Ciekawe_igraszki_z_muz%C4%85_Klio

794. Różne gazy i zmiana klimatu [Various gases and climate change] Polska Gazeta Krakowska,
11.01.2012, Str. 11 PDF https://www.academia.edu/34076300/R%C3%B3%C5%BCne_gazy_i_zmiana_klimatu
795. Zaglądanie do wnętrza ciała [Looking inside the human body] Polska Gazeta Krakowska,
18.01.2012, Str. 11 PDF https://www.academia.edu/40053229/Zaglądanie_do_wnętrza_ciała ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/495230,zagladanie-do-wnetrza-ciala,id,t.html

796. Błędny krok w dobra stronę [Wrong step in a good direction] Polska Gazeta Krakowska,
25.01.2012, Str. 11 PDF https://www.academia.edu/40052019/Błędny_krok_w_dobra_stronę ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/499910,bledny-krok-w-dobra-strone,id,t.html

797. Tożsamość robota [Robot’s identity], Rzeczpospolita, 27.01.2012, str. 2
http://archiwum.rp.pl/artykul/1116422-Tozsamosc-robota.html

798. Dla twórców czy dla firm? [For authors or for companies?] Polska Gazeta Krakowska, 31.01.2012 i
01.02.2012, Str. 12 PDF https://www.academia.edu/40051927/Dla_twórców_czy_dla_firm ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/499908,znany-cybernetyk-o-acta-inwigilacja-sankcje-represje,id,t.html

799. Wielki umysł i słoneczna dusza [Great intellect and sunny soul] Polska Gazeta Krakowska,
08.02.2012, Str. 12 PDF

https://www.academia.edu/40051830/Wielki_umysł_i_słoneczna_dusza
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/503029,wielki-umysl-i-sloneczna-dusza,id,t.html

;

800. Chluba II Rzeczypospolitej [The Pride of the 2nd Republic of Poland] Polska Gazeta Krakowska,
15.02.2012, Str. 11 PDF

https://www.academia.edu/34055884/Chluba_II_Rzeczypospolitej

801. Dumna (?) historia człowieka [Proud (?) history of a human being] Polska Gazeta Krakowska,
22.02.2012, Str. 11 PDF

https://www.academia.edu/33776656/Dumna_historia_cz%C5%82owieka

802. Taki dzień raz na cztery lata [Such a day once in every four years] Polska Gazeta Krakowska,
29.02.2012, Str. 11 PDF https://www.academia.edu/34059596/Taki_dzie%C5%84_raz_na_cztery_lata
803. Błądzić jest rzeczą ludzką… [To err is human] Polska Gazeta Krakowska, 07.03.2012, Str. 11 PDF
https://www.academia.edu/34017497/B%C5%82%C4%85dzi%C4%87_jest_rzecz%C4%85_ludzk%C4%85_

804. Wiosna i bardzo sprytne rośliny [Spring and very clever plants] Polska Gazeta Krakowska,
14.03.2012, Str. 11 PDF

https://www.academia.edu/34017069/Wiosna_i_bardzo_sprytne_ro%C5%9Bliny
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805. Festiwal Młodych Naukowców [Festival of the Young Scientists] Polska Gazeta Krakowska,
21.03.2012, Str. 11 PDF https://www.academia.edu/40051417/Festiwal_Młodych_Naukowców

;

http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/535739,festiwal-mlodych-naukowcow,id,t.html

806. Jaki wybrać przyszły zawód? [What future profession to choose?] Polska Gazeta Krakowska,
28.03.2012, Str. 11 PDF https://www.academia.edu/40048465/Jaki_wybrać_przyszły_zawód ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/540989,jaki-wybrac-przyszly-zawod,id,t.html

807. Lepiej chodzić czy jeździć? [Is it better to walk or to ride?] Polska Gazeta Krakowska, 04.04.2012,
Str. 11 PDF https://www.academia.edu/40048423/Lepiej_chodzić_czy_jeździć ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/546405,lepiej-chodzic-czy-jezdzic,id,t.html

808. Wielki uczony i kontrowersje [Great scientist and controversies] Polska Gazeta Krakowska,
11.04.2012, Str. 11 PDF https://www.academia.edu/40031948/Wielki_uczony_i_kontrowersje

;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/550843,gdyby-opatentowal-swoja-metode-bylby-bogatszy-od-gatesa,id,t.html

809. Co dla kogo jest ciekawe? [What is interesting to whom?] Polska Gazeta Krakowska, 18.04.2012,
Str. 11 PDF https://www.academia.edu/40031874/Co_dla_kogo_jest_ciekawe ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/556147,o-nauce-i-naukowcach-czy-jest-cos-ciekawego-w-numerze-1729,id,t.html

810. Pasja silniejsza niż śmierć [Passion stronger than death] Polska Gazeta Krakowska, 24.04.2012,
Str. 11 PDF https://www.academia.edu/40031800/Pasja_silniejsza_niż_śmierć ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/561541,o-nauce-i-naukowcach-pasja-silniejsza-niz-smierc,id,t.html

811. Wirus komputera u człowieka? [Computer virus in a human body?] Polska Gazeta Krakowska,
02.05.2012, Str. 8 PDF https://www.academia.edu/33770558/Wirus_komputera_u_cz%C5%82owieka
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/566225,o-nauce-i-naukowcach-wirus-komputera-u-czlowieka,id,t.html

812. Czemu już nie kochamy aut? [Why don’t we love cars anymore?] Polska Gazeta Krakowska,
09.05.2012, Str. 12 PDF

https://www.academia.edu/40027942/Czemu_już_nie_kochamy_aut ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/570789,czemu-juz-nie-kochamy-aut,id,t.html

813. Cyfrowa TV – więcej i lepiej [Digital TV – more and better] Polska Gazeta Krakowska,
16.05.2012, Str. 11 PDF

https://www.academia.edu/34055549/Cyfrowa_TV_wi%C4%99cej_i_lepiej

814. 60 lat Polskiej Akademii Nauk [60 years of the Polish Academy of Sciences] Polska Gazeta
Krakowska, 23.05.2012, Str. 11 PDF

https://www.academia.edu/34055341/60_lat_Polskiej_Akademii_Nauk

815. Badania naukowe i pieniądze [Scientific research and money] Polska Gazeta Krakowska,
30.05.2012, Str. 11 PDF

https://www.academia.edu/34055160/Badania_naukowe_i_pieni%C4%85dze

816. Naukowy fundament D-day [Scientific basis of D-Day] Polska Gazeta Krakowska, 06.06.2012, Str.
11 PDF https://www.academia.edu/40027235/Naukowy_fundament_D-day ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/592035,naukowy-fundament-dday,id,t.html

817. Naukowo o wypieku chleba [Scientifically about baking bread] Polska Gazeta Krakowska,
13.06.2012, Str. 9 PDF https://www.academia.edu/40026994/Naukowo_o_wypieku_chleba ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/596039,o-smaku-chleba-decyduje-alkohol,id,t.html

818. Wieloznaczne słowo „kryzys” [The ambiguous word “crisis”] Polska Gazeta Krakowska,
20.06.2012, Str. 9 PDF https://www.academia.edu/37554721/Wieloznaczne_słowo_kryzys_ ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/601231,wieloznaczne-slowo-kryzys,id,t.html

819. Czy epidemie są już pokonane? [Have the epidemics been already overcome?] Polska Gazeta
Krakowska, 27.06.2012, Str. 12 PDF https://www.academia.edu/40026935/Czy_epidemie_są_już_pokonane ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/606021,czy-epidemie-sa-juz-pokonane,id,t.html

820. Za cenę 100 uskrzydlonych [For the price of 100 winged ones] Polska Gazeta Krakowska,
04.07.2012, Str. 11 PDF https://www.academia.edu/40008823/Za_cenę_100_uskrzydlonych ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/610621,rosjanie-to-dobrze-pamietaja,id,t.html

821. Statystyka i woda z mózgu [Statistics and brainwash] Polska Gazeta Krakowska, 11.07.2012, Str.
11 PDF

https://www.academia.edu/40026853/Statystyka_i_woda_z_mózgu ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/615631,statystyka-i-woda-z-mozgu,id,t.html

822. Czwororęki uzdrowiciel [Four-armed healer] Polska Gazeta Krakowska, 18.07.2012, Str. 11 PDF
https://www.academia.edu/40026755/Czwororęki_uzdrowiciel
uzdrowiciel,id,t.html

;

http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/620063,czwororeki-

823. Niezwykły Prof. Węgrzyn [The extraordinary Professor Wegrzyn] Polska Gazeta Krakowska,
25.07.2012, Str. 11 PDF https://www.academia.edu/40023609/Niezwykły_Prof._Węgrzyn ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/624311,niezwykly-prof-wegrzyn,id,t.html

824. Iluminacie profesora Trąbki [Illuminations by Professor Trabka] Polska Gazeta Krakowska,
01.08.2012, Str. 11 PDF https://www.academia.edu/40023461/Iluminacje_profesora_Trąbki ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/628507,iluminacje-profesora-trabki,id,t.html

825. Na urlop z mądrym autem [Going on holiday with a smart car] Polska Gazeta Krakowska,
08.08.2012, Str. 11

PDF https://www.academia.edu/40023401/Na_urlop_z_mądrym_autem
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/633407,robot-pokieruje-za-nas-samochodem,id,t.html

Str. 83 Stan aktualny na dzień 2023-01-02

;

Ciąg dalszy na następnej stronicy 

826. Czy bać się promieniowania? [Do we have to be afraid of radiation?] Polska Gazeta Krakowska,
15.08.2012, Str. 11 PDF https://www.academia.edu/40018774/Czy_bać_się_promieniowania
; http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/636797,czy-bac-sie-promieniowania,id,t.html
827. Posiadacze prywatnego świata [Owners of a private world] Polska Gazeta Krakowska, 22.08.2012,
Str. 11 PDF https://www.academia.edu/34039224/Posiadacze_prywatnego_%C5%9Bwiata
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/641587,posiadacze-prywatnego-swiata,id,t.html

828. Daleko nam do e-administracji [We are still far away from e-administration] Polska Gazeta
Krakowska, 29.08.2012, Str. 11 PDF

https://www.academia.edu/34039306/Daleko_nam_do_e-administracji
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/646007,daleko-nam-do-eadministracji,id,t.html

829. O co chodzi z tym bozonem? [What’s all the noise about that boson?] Polska Gazeta Krakowska,
05.09.2012, Str. 11 PDF https://www.academia.edu/40012374/O_co_chodzi_z_tym_bozonem ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/650487,o-co-chodzi-z-tym-bozonem,id,t.html

830. Co ma atom do wiatraka? [What has atom got to do with a windmill?] Polska Gazeta Krakowska,
12.09.2012, Str. 11 PDF

https://www.academia.edu/34039621/Co_ma_atom_do_wiatraka
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/655079,co-ma-atom-do-wiatraka,id,t.html

831. Skutki mocy bez mądrości [Consequences of having power without wisdom] Polska Gazeta
Krakowska, 19.09.2012, Str. 11 PDF https://www.academia.edu/40011975/Skutki_mocy_bez_mądrości ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/660007,nasza-technika-przypomina-armie-okupanta,id,t.html

832. Zdrowie serca a komputery [Healthy heart and computers] Polska Gazeta Krakowska, 26.09.2012,
Str. 11 PDF https://www.academia.edu/40011865/Zdrowie_serca_a_komputery ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/664477,zdrowie-serca-a-komputery,id,t.html

833. Do rozpoczynających studia [For those beginning the studies] Polska Gazeta Krakowska,
03.10.2012, Str. 11 PDF

https://www.academia.edu/40011741/Do_rozpoczynających_studia
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/669275,do-rozpoczynajacych-studia,id,t.html

;

834. Między neurocybernetyką i AI [Between neurocybernetics and AI] Polska Gazeta Krakowska,
10.10.2012, Str. 11 PDF https://www.academia.edu/40011332/Między_neurocybernetyką_i_AI ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/674251,miedzy-neurocybernetyka-i-ai,id,t.html

835. Wybór papieża widziany z Korei Płn. [The election of the Pope seen from North Korea] Polska
Gazeta Krakowska, 16.10.2012, Str. 11 PDF
https://www.academia.edu/40011187/Wybór_papieża_widziany_z_Korei_Płn : http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/678381,wyborpapieza-widziany-z-korei-pln,id,t.html

836. Inżynieria w służbie medycyny [How engineering serves medicine] Polska Gazeta Krakowska,
17.10.2012, Str. 11 PDF

https://www.academia.edu/34043527/In%C5%BCynieria_w_s%C5%82u%C5%BCbie_medycyny
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/678871,inzynieria-w-sluzbie-medycyny,id,t.html

837. Czy informatyka to biznes? [Is information technology a business?] Polska Gazeta Krakowska,
24.10.2012, Str. 11 PDF

https://www.academia.edu/34043656/Czy_informatyka_to_biznes
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/683987,czy-informatyka-to-biznes,id,t.html

838. 400 lat temu – Polacy w Moskwie [400 years ago- the Poles in Moscow] Polska Gazeta Krakowska,
31.10.2012, Str. 14 PDF https://www.academia.edu/40008947/400_lat_temu_Polacy_w_Moskwie ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/688815,400-lat-temu-polacy-w-moskwie,id,t.html

839. Czy Moskwa była niewarta mszy? [Was Moscow not worthy a mass?] Polska Gazeta Krakowska,
07.11.2012, Str. 13 PDF

http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/693309,czy-moskwa-byla-niewarta-mszy,id,t.html
https://www.academia.edu/34083515/Czy_Moskwa_by%C5%82a_niewarta_mszy

;

840. Komórka jako arcydzieło [Mobile phone as masterpiece] Polska Gazeta Krakowska, 14.11.2012,
Str. 11 PDF https://www.academia.edu/40006912/Komórka_jako_arcydzieło ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/698215,komorka-jako-arcydzielo,id,t.html

841. Polak „dziadkiem” komórki [Pole as a „grandfather” of mobile phone] Polska Gazeta Krakowska,
21.11.2012, Str. 12 PDF https://www.academia.edu/40006782/Polak_dziadkiem_komórki ;
http://laboratoria.net/felieton/_item,15699,print,1.html

842. Niewdzięczna rola recenzenta [Ungrateful role of the reviewer] Polska Gazeta Krakowska,
28.11.2012, Str. 11 PDF

https://www.academia.edu/34043997/Niewdzi%C4%99czna_rola_recenzenta

843. Worek Świętego Mikołaja [The bag of Santa Claus] Polska Gazeta Krakowska, 05.12.2012, Str. 11
PDF https://www.academia.edu/40006716/Worek_Świętego_Mikołaja ;

http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/713101,worek-

swietego-mikolaja,id,t.html

844. Nestor krakowskiej chemii [The nestor of Cracow chemistry] Polska Gazeta Krakowska,
12.12.2012, Str. 11 PDF https://www.academia.edu/39998862/Nestor_krakowskiej_chemii ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/718323,nestor-krakowskiej-chemii-skonczyl-sto-lat,id,t.html

845. Jaka data Bożego Narodzenia? [What is the date of Christmas?] Polska Gazeta Krakowska,
19.12.2012, Str. 11 PDF https://www.academia.edu/39998722/Jaka_data_Bożego_Narodzenia ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/723217,jaka-data-bozego-narodzenia,id,t.html

846. Odkryto bozon Higgsa [Higgs boson discovered] Polska Gazeta Krakowska, 31.12.2012 –
01.01.2013, str. 9 PDF

https://www.academia.edu/34052575/Odkryto_bozon_Higgsa
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847. Po zwierzętach cybernetycznych – android, [After electronic animals – an android],
Wszechświat, t. 113, nr 4-6, 2012, pp. 87-91 PDF
https://www.academia.edu/35993926/Po_zwierzętach_cybernetycznych_-_android

848. Kryzys niejedno ma imię ... [Crisis has many names ...], „Kraków”, miesięcznik społecznokulturalny, Nr 06 (92), czerwiec 2012, str. 30-31 PDF
https://www.academia.edu/37556910/Kryzys_niejedno_ma_imię_..

2011

849. Dary Trzech Króli w 2011 [Gifts from the Three Kings in 2011] Polska Gazeta Krakowska, 56.01.2011, Str. 16 PDF https://www.academia.edu/39996475/Dary_Trzech_Króli_w_2011 ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/353511,dary-trzech-kroli-w-2011,id,t.html

850. Polubić wideokonferencje! [Get to like videoconferences!] Polska Gazeta Krakowska, 12.01.2011,
Str. 16 PDF https://www.academia.edu/33777262/Polubi%C4%87_wideokonferencje
851. Instytut imienia prof. Habera [Professor Haber Institute] Polska Gazeta Krakowska, 19.01.2011,
Str. 16 PDF udostępniony także w Internecie: https://www.academia.edu/39996277/Instytut_imienia_prof._Habera ;
http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/358726,instytut-imienia-prof-habera,id,t.html ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/358726,instytut-imienia-prof-habera,id,t.html ; https://ikifp.edu.pl/spoleczenstwo/artykulypopularnonaukowe/instytut-imienia-prof-habera/

852. Internet przyczyną rozwodu [Internet as the cause of divorce?] Polska Gazeta Krakowska,
26.01.2011, Str. 16 PDF

http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/361353,internet-przyczyna-rozwodu,id,t.html

853. Pewność odkryć naukowych [The certainty of scientific discoveries] Polska Gazeta Krakowska,
02.02.2011, Str. 16 PDF https://www.academia.edu/39995167/Pewność_odkryć_naukowych ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/364147,pewnosc-odkryc-naukowych,id,t.html

854. Polski model kariery naukowej [Polish model of scientific career] Polska Gazeta Krakowska,
09.02.2011, Str. 16 PDF https://www.academia.edu/33906626/Polski_model_kariery_naukowej
855. Komputerowe modelowanie mózgu [Computer modeling of the brain] Polska Gazeta Krakowska,
16.02.2011, Str. 16 PDF https://www.academia.edu/39995008/Komputerowe_modelowanie_mózgu ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/369793,komputerowe-modelowanie-mozgu,id,t.html

856. Wpuścić robota do domu? [Let a robot inside the home?] Polska Gazeta Krakowska, 23.02.2011,
Str. 16 PDF

https://www.academia.edu/34075875/Wpu%C5%9Bci%C4%87_robota_do_domu

857. Ludzie bezpieczni wśród robotów [People safe among robots] Polska Gazeta Krakowska,
02.03.2011, Str. 16 PDF

https://www.academia.edu/33910630/Ludzie_bezpieczni_w%C5%9Br%C3%B3d_robot%C3%B3w

858. Po co maszynom moralność? [What do robots need morality for?] Polska Gazeta Krakowska,
09.03.2011, Str. 16 PDF https://www.academia.edu/39993867/Po_co_maszynom_moralność ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/377933,po-co-maszynom-moralnosc,id,t.html

859. Po czym poznać wiosnę? [How to recognize spring?] Polska Gazeta Krakowska, 16.03.2011, Str.
16 PDF https://www.academia.edu/34114930/Po_czym_pozna%C4%87_wiosn%C4%99
860. Robot towarzyszem zabawy [Robot as companion for amusement] Polska Gazeta Krakowska,
23.03.2011, Str. 16 PDF https://www.academia.edu/33981506/Robot_towarzyszem_zabawy
861. Robot w sali operacyjnej [Robot in operating room] Polska Gazeta Krakowska, 30.03.2011, Str. 16
PDF https://www.academia.edu/34076082/Robot_w_sali_operacyjnej
862. Martwić się wynikami badań? [Should we worry about examinations results?] Polska Gazeta
Krakowska, 06.04.2011, Str. 16 PDF
https://www.academia.edu/33980442/Martwi%C4%87_si%C4%99_wynikami_bada%C5%84

863. Smak naukowej terminologii [Taste of scientific terminology] Polska Gazeta Krakowska,
13.04.2011, Str. 16 PDF https://www.academia.edu/39993741/Smak_naukowej_terminologii ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/391660,smak-naukowej-terminologii,id,t.html

864. Polskie Korzenie Internetu? [Polish roots of Internet?] Polska Gazeta Krakowska, 20.04.2011, Str.
16 PDF https://www.academia.edu/39979521/Polskie_Korzenie_Internetu

;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/394501,polskie-korzenie-internetu,id,t.html

865. Cyfrowy transfer osobowości? [Digital transfer of personality?] Polska Gazeta Krakowska,
27.04.2011, Str. 16 PDF

https://www.academia.edu/34119956/Cyfrowy_transfer_osobowo%C5%9Bci

866. Polska energetyka jądrowa? [Polish nuclear power engineering?] Polska Gazeta Krakowska,
04.05.2011, Str. 14 PDF https://www.academia.edu/39979437/Polska_energetyka_jądrowa ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/399359,polska-energetyka-jadrowa,id,t.html

867. O internetowych komunikatorach [About Internet communicators] Polska Gazeta Krakowska,
11.05.2011, Str. 13 PDF https://www.academia.edu/34111597/O_internetowych_komunikatorach
868. Informatyka od małpy do małpy [Computer science from monkey to monkey tail (the „at” sign)]
Polska Gazeta Krakowska, 18.05.2011, Str. 13 PDF
https://www.academia.edu/34055671/Informatyka_od_ma%C5%82py_do_ma%C5%82py
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869. Mądra Polka i gangsterzy [Wise Polish woman and gangsters] Polska Gazeta Krakowska,
25.05.2011, Str. 13 PDF

https://www.academia.edu/34008529/M%C4%85dra_Polka_i_gangsterzy

870. Zażegnany koniec Wszechświata [End of Universe averted] Polska Gazeta Krakowska, 01.06.2011,
Str. 13 PDF https://www.academia.edu/39979179/Zażegnany_koniec_Wszechświata
; http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/410345,zazegnany-koniec-wszechswiata,id,t.html
871. Polska małpa rosyjskim pieskiem? [Is Polish monkey a Russian dog?] Polska Gazeta Krakowska,
08.06.2011, Str. 13 PDF https://www.academia.edu/34008389/Polska_ma%C5%82pa_rosyjskim_pieskiem
872. Informatyka dla psychologii? [Informatics for psychology?] Polska Gazeta Krakowska, 15.06.2011,
Str. 13 PDF https://www.academia.edu/33998499/Informatyka_dla_psychologii
873. Dlaczego leki są drogie? [Why are drugs so expensive?] Polska Gazeta Krakowska, 23.06.2011, Str.
13 PDF https://www.academia.edu/39966527/Dlaczego_leki_są_drogie ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/418492,dlaczego-leki-sa-drogie,id,t.html

874. Szkoła sztucznej inteligencji [Artificial Intelligence School] Polska Gazeta Krakowska, 29.06.2011,
Str. 13 PDF

https://www.academia.edu/34086627/Szko%C5%82a_sztucznej_inteligencji

875. Wyspy inteligentnych metod [Islands of Intelligent Methods] Polska Gazeta Krakowska,
06.07.2011, Str. 11 PDF

https://www.academia.edu/34087776/Wyspy_inteligentnych_metod

876. Sieci neuronowe. Co to takiego? [Neural networks. What is this?] Polska Gazeta Krakowska,
13.07.2011, Str. 11 PDF https://www.academia.edu/34086973/Sieci_neuronowe._Co_to_takiego
877. Sieci neuronowe samouczące [Self-learning neural networks] Polska Gazeta Krakowska,
20.07.2011, Str. 10 PDF https://www.academia.edu/34070578/Sieci_neuronowe_samoucz%C4%85ce
878. Na nasz obraz i podobieństwo [In our image, after our likeness] Polska Gazeta Krakowska,
27.07.2011, Str. 10 PDF https://www.academia.edu/34070510/Na_nasz_obraz_i_podobie%C5%84stwo
879. Ludzka mądrość w maszynie [Human wisdom in a machine] Polska Gazeta Krakowska,
03.08.2011, Str. 11 PDF https://www.academia.edu/34069671/Ludzka_m%C4%85dro%C5%9B%C4%87_w_maszynie
880. Logika w sztucznej inteligencji [Logic in Artificial intelligence] Polska Gazeta Krakowska,
10.08.2011, Str. 11 PDF https://www.academia.edu/34120110/Logika_w_sztucznej_inteligencji
881. Wyhoduj sobie rozwiązanie! (Algorytmy genetyczne, czyli jak stworzyć w komputerze sztuczną
ewolucję) [Breed your unique solution!] Polska Gazeta Krakowska, 17.08.2011, Str. 11 PDF
https://www.academia.edu/39966084/Wyhoduj_sobie_rozwiązanie_ ; http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/439777,algorytmygenetyczne-czyli-jak-stworzyc-w-komputerze-sztuczna-ewolucje,id,t.html

882. Sztuczna inteligencja we mgle [Artificial Intelligence in the fog] Polska Gazeta Krakowska,
24.08.2011, Str. 12 PDF

https://www.academia.edu/34072414/Sztuczna_inteligencja_we_mgle

883. Kataklizm w archipelagu „wysp” sztucznej inteligencji [Cataclysm in the archipelago of „islands”]
Polska Gazeta Krakowska, 31.08.2011, Str. 13 PDF
https://www.academia.edu/39962991/Kataklizm_w_archipelagu_wysp_ ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/445223,kataklizm-w-archipelagu-wysp,id,t.html

884. Nadużywane słowo „teoria” [The abused „theory” word] Polska Gazeta Krakowska, 07.09.2011,
Str. 11 PDF

https://www.academia.edu/33776944/Nadu%C5%BCywane_s%C5%82owo_teoria_

885. Polski hełm dla astronauty [Polish helmet for an astronaut] Polska Gazeta Krakowska, 21.09.2011,
Str. 11 PDF https://www.academia.edu/34015415/Polski_he%C5%82m_dla_astronauty
886. Niewidzialne groźne fale? [Invisible dangerous waves?] Polska Gazeta Krakowska, 14.09.2011,
Str. 13 PDF https://www.academia.edu/34015582/Niewidzialne_gro%C5%BAne_fale
887. Logika – zbyt mało używana [Logic - too little used] Polska Gazeta Krakowska, 28.09.2011, Str. 16
PDF https://www.academia.edu/34014923/Logika_zbyt_ma%C5%82o_u%C5%BCywana
888. W zdrowym ciele słaby duch [Weak spirit in a healthy body] Polska Gazeta Krakowska,
05.10.2011, Str. 13 PDF https://www.academia.edu/33926623/W_zdrowym_ciele_s%C5%82aby_duch
889. Koniec świata wizjonerów [The end of visionaries’ world] Polska Gazeta Krakowska, 07.10.2011,
Str. 20 PDF https://www.academia.edu/35502341/Koniec_świata_wizjonerów
890. Czy da się wywąchać chorobę? [Can a disease be smelled?] Polska Gazeta Krakowska, 05.10.2011,
Str. 13 PDF https://www.academia.edu/34032558/Czy_da_si%C4%99_wyw%C4%85cha%C4%87_chorob%C4%99
891. Maszyna prawdę ci powie… [A machine will tell you the truth…] Polska Gazeta Krakowska,
19.10.2011, Str. 11 PDF https://www.academia.edu/34032782/Maszyna_prawd%C4%99_ci_powie
892. Gdzie hakerzy z tamtych lat? [Where are the hackers of yesteryear?] Polska Gazeta Krakowska,
26.10.2011, Str. 11 PDF https://www.academia.edu/39910600/Gdzie_hakerzy_z_tamtych_lat ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/465971,gdzie-hakerzy-z-tamtych-lat,id,t.html

893. Internet dla przedmiotów? [Internet for things?] Polska Gazeta Krakowska, 02.11.2011, Str. 11
PDF

https://www.academia.edu/34071142/Internet_dla_przedmiot%C3%B3w
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894. Czy pogoda na zamówienie? [Will we have weather on order?] Polska Gazeta Krakowska,
09.11.2011, Str. 16 PDF https://www.academia.edu/39962947/Czy_pogoda_na_zamówienie ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/470788,czy-pogoda-na-zamowienie,id,t.html

895. Od pralki do … zabijania [From a washing machine to ... a killing machine] Polska Gazeta
Krakowska, 16.11.2011, Str. 11 PDF
https://www.academia.edu/34071284/Od_pralki_do_zabijania_From_a_washing_machine_to_..._a_killing_machine_

896. Bezzałogowe samoloty bojowe [Pilotless battle drones] Polska Gazeta Krakowska, 23.11.2011, Str.
11 PDF https://www.academia.edu/34071356/Bezza%C5%82ogowe_samoloty_bojowe
897. Różne rzeczy na literę „e” … [Various things beginning with the letter “e”] Polska Gazeta
Krakowska, 30.11.2011, Str. 11 PDF
https://www.academia.edu/34071413/R%C3%B3%C5%BCne_rzeczy_na_liter%C4%99_e_

898. Gospodarczy system czy ruletka? [Economic system or roulette?] Polska Gazeta Krakowska,
07.12.2011, Str. 11 PDF

https://www.academia.edu/34055783/Gospodarczy_system_czy_ruletka

899. Naukowe dowody w sądzie [Scientific evidence at the court] Polska Gazeta Krakowska,
14.12.2011, Str. 16 PDF

https://www.academia.edu/34074933/Naukowe_dowody_w_s%C4%85dzie

900. Porozmawiajmy o pieniądzach [Let’s talk about money] Polska Gazeta Krakowska, 21.12.2011, Str.
11 PDF

https://www.academia.edu/39910572/Porozmawiajmy_o_pieniądzach ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/485780,porozmawiajmy-o-pieniadzach,id,t.html

901. Nieskuteczne naukowe wróżby [Ineffective scientific forecasts] Polska Gazeta Krakowska,
28.12.2011, Str. 11 PDF https://www.academia.edu/39910533/Nieskuteczne_naukowe_wróżby ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/487804,nieskuteczne-naukowe-wrozby,id,t.html

902. Czy teoria Einsteina została obalona pod Genewą? [Had the Einstein theory been refuted near
Geneva?] Polska Gazeta Krakowska, 30.12.2011, Str. 18 PDF
https://www.academia.edu/33770522/Czy_teoria_Einsteina_zosta%C5%82a_obalona_pod_Genew%C4%85

903. Elektroniczne zwierzęta, [Electronic animals], Wszechświat, t. 112, nr 7 - 9, 2011, pp. 178-184
PDF https://www.academia.edu/39998812/Ekektroniczne_zwierzęta ;
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.agro-9c650df8-6fd5-4c44-ac0f-7ca04ccb3237/c/178-184.pdf

2010

904. Objawienie na miarę rozumu. [Revelation in the area of science] Polska Gazeta Krakowska, nr 4
(184819), 06.01.2010, Str. 14 PDF

https://www.academia.edu/36840074/Objawienie_na_miarę_rozumu

905. Na wiosennej wycieczce [On a spring excursion...] Polska Gazeta Krakowska, nr 70 (184885),
24.03.2010, Str. 14 PDF

https://www.academia.edu/34117809/Na_wiosennej_wycieczce

906. Pospolite info-ruszenie [Common info-movement] Polska Gazeta Krakowska, nr 103 (184918),
05.05.2010, Str. 16 PDF

https://www.academia.edu/34116199/Pospolite_info-ruszenie

907. Dobrowolny Matrix umysłów [Matrix of brains] Polska Gazeta Krakowska, nr 109 (184924),
12.05.2010, Str. 14 PDF https://www.academia.edu/34080138/Dobrowolny_Matrix_umys%C5%82%C3%B3w
908. Sztuczna inteligencja? [Artificial Intelligence?] Polska Gazeta Krakowska, nr 10 (184825),
13.01.2010, Str. 14 PDF https://www.academia.edu/37401172/Sztuczna_inteligencja
909. Czary czy wiedza informatyka [Magic or computer scientist’s knowledge]. Polska Gazeta
Krakowska, nr 16 (184831), 20.01.2010, Str. 14 PDF
https://www.academia.edu/37400752/Czary_czy_wiedza_informatyka

910. Odpowiednie dać rzeczy słowo [Assign the proper word to a thing]. Polska Gazeta Krakowska, nr
22 (184837), 27.01.2010, Str. 14 PDF https://www.academia.edu/37399869/Odpowiednie_dać_rzeczy_słowo
Ile CO2 zmieści się pod ziemią? [How much carbon dioxide can be stored underground?]. Polska
Gazeta Krakowska, nr 28 (184843), 03.02.2010, Str. 14 PDF

911.

https://www.academia.edu/37392800/Ile_CO2_zmieści_się_pod_ziemią

912. Matematyczne lanie wody [Mathematical waffling]. Polska Gazeta Krakowska, nr 34 (184849),
10.02.2010, Str. 14 PDF https://www.academia.edu/37392755/Matematyczne_lanie_wody
913. Męska rzecz- antyseksmisja. [Male thing – anti-sexmission]. Polska Gazeta Krakowska, nr 40
(184855), 17.02.2010, Str. 14 PDF https://www.academia.edu/37392396/Męska_rzecz-_antyseksmisja
914. Dlaczego kazirodcze łany? [Why incestuous fields?] Polska Gazeta Krakowska, nr 46 (184861),
24.02.2010, Str. 14 PDF https://www.academia.edu/37388276/Dlaczego_kazirodcze_łany
915. Komputerowy projekt buta. [Computer Shoe Design] Polska Gazeta Krakowska, nr 52 (184867),
03.03.2010, Str. 16 PDF https://www.academia.edu/37387137/Komputerowy_projekt_buta
916. O mistrzach mowy polskiej [About the Masters of Polish Speech] Polska Gazeta Krakowska, nr 58
(184873), 10.03.2010, Str. 16 PDF https://www.academia.edu/37386632/O_mistrzach_mowy_polskiej
917. Trudne słowo serendipity [The difficult „serendipity” word] Polska Gazeta Krakowska, nr 64
(184879), 17.03.2010, Str. 17 PDF https://www.academia.edu/37382759/Trudne_słowo_serendipity
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918. Dziś i jutro naszej informatyki [Today and tomorrow of our informatics] Polska Gazeta Krakowska,
nr 210 (185024), 08.09.2010, Str. 13 PDF

https://www.academia.edu/37378970/Dziś_i_jutro_naszej_informatyki

919. Wirtualne dobra za realne pieniądze [Virtual goods for real money] Polska Gazeta Krakowska, nr
216 (185030), 15.09.2010, Str. 13 PDF

https://www.academia.edu/37378852/Wirtualne_dobra_za_realne_pieniądze

920. Księżyc nad Jerozolimą [Moon over Jerusalem] Polska Gazeta Krakowska, nr 76 (184891),
31.03.2010, Str. 18 PDF https://www.academia.edu/37382708/Księżyc_nad_Jerozolimą
921. Kwitnące sukcesy badawcze [Blooming research achievements] Polska Gazeta Krakowska, nr 81
(184896), 07.04.2010, Str. 14 PDF https://www.academia.edu/37382665/Kwitnące_sukcesy_badawcze
922. Matematyka dla medycyny [Mathematics for medicine] Polska Gazeta Krakowska, nr 99 (184914),
28.04.2010, Str. 14 PDF https://www.academia.edu/37379367/Matematyka_dla_medycyny
923. Nadejście cyborga, [Cyborg’s arrival]. Wszechświat – pismo przyrodnicze, tom 111, nr 1-3, 2010,
pp. 8-11 PDF https://www.academia.edu/37264155/Nadejście_cyborga
924. Uczyć komputer bawiąc się [To teach a computer while playing] Polska Gazeta Krakowska, nr 119
(184934), 26.05.2010, Str. 14 PDF
https://www.academia.edu/34072794/Uczy%C4%87_komputer_bawi%C4%85c_si%C4%99

925. Dyskretny urok mianownika [Discrete charm of denominator] Polska Gazeta Krakowska, nr 127
(184942), 2-3.06.2010, Str. 16 PDF https://www.academia.edu/34072093/Dyskretny_urok_mianownika
926. Odgadywanie przyszłości [Predictiing the future] Polska Gazeta Krakowska, nr 132 (184946),
09.06.2010, Str. 16 PDF https://www.academia.edu/39866981/Odgadywanie_przyszłości
http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/266509,odgadywanie-przyszlosci,id,t.html

927. Sondaż nasz powszedni… [Our Everyday Survey ] Polska Gazeta Krakowska, nr 138 (184952),
16.06.2010, Str. 14 PDF

https://www.academia.edu/34118508/Sonda%C5%BC_nasz_powszedni_

928. Komputery do mądrej zabawy [Computers for wise amusement] Polska Gazeta Krakowska, nr 144
(184958), 23.06.2010, Str. 14 PDF

https://www.academia.edu/34115539/Komputery_do_m%C4%85drej_zabawy

929. Człowiek jako maszyna [Human body as a machine] Polska Gazeta Krakowska, nr 150 (184964),
30.06.2010, Str. 12 PDF https://www.academia.edu/34085416/Cz%C5%82owiek_jako_maszyna
930. Trudna sztuka wypoczynku [The difficult art of resting] Polska Gazeta Krakowska, nr 156
(184970), 07.07.2010, Str. 12 https://www.academia.edu/37645192/O_życiu_i_nauce
931. Świętej pamięci dyskietka [The late floppy] Polska Gazeta Krakowska, nr 162 (184976),
14.07.2010, Str. 13 PDF https://www.academia.edu/39853807/Świętej_pamięci_dyskietka ;
932. Informatyka i psychologia [Informatics and Psychology] Polska Gazeta Krakowska, nr 168
(184982), 21.07.2010, Str. 13 PDF https://www.academia.edu/34116034/Informatyka_i_psychologia
933. Czy haker to nowy Janosik? [Is hacker a new Robin Hood?] Polska Gazeta Krakowska, nr 174
(184988), 28.07.2010, Str. 13 PDF https://www.academia.edu/39853925/Czy_haker_to_nowy_Janosik ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/287455,czy-haker-to-nowy-janosik,id,t.html

934. Nikt nie jest bezpieczny [Nobody is safe] Polska Gazeta Krakowska, nr 180 (184994), 04.08.2010,
Str. 13 PDF https://www.academia.edu/34115649/Nikt_nie_jest_bezpieczny
935. Komputerowe podsłuchiwanie [Computer overhearing (Sniffing)] Polska Gazeta Krakowska, nr
186 (185000), 11.08.2010, Str. 13 PDF https://www.academia.edu/34085717/Komputerowe_pods%C5%82uchiwanie
936. Internetowi fałszerze atakują [Internet falsifiers attack (Spoofing)] Polska Gazeta Krakowska, nr 192
(185006), 18.08.2010, Str. 13 PDF https://www.academia.edu/39859102/Internetowi_fałszerze_atakują ;
http://www.polskatimes.pl/artykul/296020,internetowi-falszerze-atakuja,id,t.html

937. Internetowy wilk udaje owcę [Internet wolf pretending to be a sheep] Polska Gazeta Krakowska, nr
198 (185012), 25.08.2010, Str. 13 PDF https://www.academia.edu/39860026/Internetowy_wilk_udaje_owcę ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/298810,internetowy-wilk-udaje-owce,id,t.html

938. Co robi komputer w szkole? [What is computer doing at school?] Polska Gazeta Krakowska, nr 204
(185018), 01.09.2010, Str. 13 PDF https://www.academia.edu/39867230/Co_robi_komputer_w_szkole
; http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/301806,co-robi-komputer-w-szkole,id,t.html
939. Terroryzm potrzebuje mediów [Terrorism needs media] Polska Gazeta Krakowska, nr 222
(185036), 22.09.2010, Str. 13 PDF https://www.academia.edu/34115378/Terroryzm_potrzebuje_medi%C3%B3w
940. Szklane schody w głąb historii [Glass stairs into deep history] Polska Gazeta Krakowska, nr 228
(185042), 29.09.2010, Str. 13 PDF https://www.academia.edu/39867324/Szklane_schody_w_głąb_historii ;
http://hps.biblos.pk.edu.pl/scs-ozw2011/scs/files/File/Szklane%20schody%20w%20glab%20historii(1).pdf

941. Śmiertelna groza z Kosmosu [Mortal horror from the Universe], Polska Gazeta Krakowska, nr 234
(185048), 06.10.2010, Str. 13 PDF https://www.academia.edu/39962800/Śmiertelna_groza_z_kosmosu

;

http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/316500,smiertelna-groza-z-kosmosu,id,t.html

942. Urok i trudność prostoty [Charm and difficulty of simplicity], Polska Gazeta Krakowska, nr 240
(185054), 13.10.2010, Str. 16 PDF https://www.academia.edu/39934213/Urok_i_trudność_prostoty ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/319429,urok-i-trudnosc-prostoty,id,t.html
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943. Czy można mieć drugie życie? [Can one have a second life?], Polska Gazeta Krakowska, nr 246
(185060), 20.10.2010, Str. 12 PDF
https://www.academia.edu/34085659/Czy_mo%C5%BCna_mie%C4%87_drugie_%C5%BCycie

944. Elektroniczne zwierzęta [Electronic animals], Polska Gazeta Krakowska, nr 252 (185066),
27.10.2010, Str. 13 PDF https://www.academia.edu/39934090/Elektroniczne_zwierzęta

;

http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/325201,elektroniczne-zwierzeta,id,t.html

945. Natura i wartość czasu [Nature and the value of time], Polska Gazeta Krakowska, nr 257 (185071),
03.11.2010, Str. 13 PDF https://www.academia.edu/39933740/Natura_i_wartość_czasu ;
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/327941,natura-i-wartosc-czasu,id,t.html

946. O mowie wiedział wszystko [About speech he had known nearly all], Polska Gazeta Krakowska, nr
263 (185077), 10-11.11.2010, Str. 11 PDF
https://www.academia.edu/34008588/O_mowie_wiedzia%C5%82_wszystko

947. Numer 1001 i indeks Hirscha [Number 1001 and Hirsch index], Polska Gazeta Krakowska, nr 268
(185082), 17.11.2010, Str. 13 PDF

https://www.academia.edu/34021955/Numer_1001_i_indeks_Hirscha

948. Razem tworzony cyfrowy świat [Digital world created together], Polska Gazeta Krakowska, nr 274
(185088), 24.11.2010, Str. 13 PDF https://www.academia.edu/39933607/Razem_tworzony_cyfrowy_świat
; http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/336585,razem-tworzony-cyfrowy-swiat,id,t.html

949. Za daleko poszła ochrona danych osobowych [Personal data protection has gone too far], Polska
Gazeta Krakowska, nr 280 (185094), 01.12.2010, Str. 13 PDF
https://www.academia.edu/33766919/Za_daleko_posz%C5%82a_ochrona_danych_osobowych

950. Komputer i odkrycie Kolumba [The computer and Columbus’ discovery], Polska Gazeta
Krakowska, nr 286 (185100), 08.12.2010, Str. 13 PDF
https://www.academia.edu/33767573/Komputer_i_odkrycie_Kolumba

951. Fizyka dla techniki i kultury [Physics for technology and culture], Polska Gazeta Krakowska, nr
292 (185106), 15.12.2010, Str. 20 PDF https://www.academia.edu/47760177/Fizyka_dla_techniki_i_kultury ;
http://www.kurierlubelski.pl/artykul/345775,fizyka-dla-techniki-i-kultury,id,t.html

952. Co nauka wie o Gwieździe Betlejemskiej? [What does the science know about the Christmas Star?],
Polska Gazeta Krakowska, nr 298 (185112), 22.12.2010, Str. 13 PDF
https://www.academia.edu/33906563/Co_nauka_wie_o_Gwiazdce ; https://gazetakrakowska.pl/co-nauka-wie-o-gwiezdziebetlejemskiej/ar/3695162

953. Wróżby czy naukowe prognozy? [Auguries or scientific forecasts?], Polska Gazeta Krakowska, nr
304 (185118), 29.12.2010, Str. 16 PDF
https://www.academia.edu/33777070/Wr%C3%B3%C5%BCby_czy_naukowe_prognozy

954. Inżynier parias [Engineer - a lower caste person], Kraków – miesięcznik społeczno-kulturalny, nr 1,
2010, str. 20 PDF

https://www.academia.edu/37403512/Inżynier_parias

955. Internet - szanse i zagrożenia [Internet - chances and threats], Kraków – miesięcznik społecznokulturalny, nr 1, 2010, str. 30-31 PDF

https://www.academia.edu/37422055/Internet_-_szanse_i_zagrożenia

956. Internetowa inwigilacja [Internet surveillance]. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny „Kraków” nr 4
(66), 2010, str. 24-25 PDF https://www.academia.edu/37403822/Internetowa_inwigilacja
957. Prywatność w Internecie [Privacy on the Internet]. Kraków – miesięcznik społeczno-kulturalny, nr 9
(71), 2010, ss. 51-53 PDF https://www.academia.edu/37405512/Prywatność_w_Internecie
2009

958. Hodorowicz S., Klimek R., Korohoda W. Tadeusiewicz R.: Informacja i samoorganizacja jako
pojęcia termodynamicznej medycyny [Information and self-organization as ideas for thermodynamical
medicine]. Alma Mater, nr 110-111, 2009, ss. 87-90 PDF
https://www.academia.edu/35920124/Informacja_i_samoorganizacja_jako_pojęcia_termodynamicznej_medycyny

959. Z problemów e-learningu. [Some e-learning problems]. Nasza Politechnika. Dwumiesięcznik
Politechniki Krakowskiej (ISSN 1428-295 X), nr 3 (75), 2009, ss. 31-33 PDF
https://www.academia.edu/35923190/Z_problemów_e-learningu

960. Między znanym a nieznanym [Between known and unknown]. Kraków – miesięcznik społecznokulturalny, nr 10-11 (60-61), 2009, ss. 19-21 PDF
https://www.academia.edu/35461407/Między_znanym_i_nieznanym

961. Porozmawiaj ze swoim autem. [Talk to your car], Przegląd Techniczny nr 2/2009, str. 27 PDF
https://www.academia.edu/35559216/Porozmawiaj_ze_swoim_autem
swoim-autem!-przeglad-techniczny-2009-2.html

;

http://www.sigma-not.pl/publikacja-41015-porozmawiaj-ze-

962. Niezmienna ciekawość świata. [Unchangeable curiosity of the world]. 15 lat Plebiscytu
Czytelników Przeglądu Technicznego o tytuł Złotego Inżyniera - Numer Specjalny „Przeglądu
Technicznego”, 27.02.2009, ss. 56-57 PDF https://www.academia.edu/37269854/Niezmienna_ciekawość_świata
963. Komputer w poszukiwaniu duszy [Computer in a quest for soul]. Kraków – miesięcznik społecznokulturalny, nr 12 (62), 2009, ss. 6-7 PDF https://www.academia.edu/35559448/Komputer_w_poszukiwaniu_duszy
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964. Cyfrowe czy papierowe? [Digital or printed?] (felieton z serii „W laboratorium i w praktyce”)
Dziennik Polski, nr 1 (19619) 02.01.2009, str. D8 PDF
https://www.academia.edu/34381802/Cyfrowe_czy_papierowe

965. Odgadywanie przyszłości [Forecasting the future] (felieton z serii „W laboratorium i w praktyce”)
Dziennik Polski, nr 13 (19631) 16.01.2009, str. D12 PDF
https://www.academia.edu/34381941/Odgadywanie_przysz%C5%82o%C5%9Bci

966. Elektroniczne wybory [E-voting] (felieton z serii „W laboratorium i w praktyce”) Dziennik Polski,
nr 19 (129637) 23.01.2009, str. D15 PDF https://www.academia.edu/34382061/Elektroniczne_wybory
967. Dialog z maszynami w języku naturalnym [Conversation with computers in natural language]
(felieton z serii „W laboratorium i w praktyce”) Dziennik Polski, 30.01.2009, str. D13 PDF
https://www.academia.edu/34382141/Dialog_z_maszynami_w_j%C4%99zyku_naturalnym

968. Gry komputerowe made in Kraków [Computer games made in Krakow] (felieton z serii
„W laboratorium i w praktyce”) Dziennik Polski, nr 25 (19643) 13.02.2009, str. D11 PDF
https://www.academia.edu/34382631/Gry_komputerowe_made_in_Krak%C3%B3w

969. Co medycyna może mieć z matematyki? [What can mathematics give to medicine?] (felieton z serii
„W laboratorium i w praktyce”) Dziennik Polski, nr 49 (19667) 27.02.2009, str. D13 PDF
https://www.academia.edu/34382883/Co_medycyna_mo%C5%BCe_mie%C4%87_z_matematyki

970. Radar – nie tylko do mandatów [Radar – not only for speeding penalties] (felieton z serii
„W laboratorium i w praktyce”) Dziennik Polski, nr 67 (19685) 20.03.2009, str. D12 PDF
https://www.academia.edu/34398719/Radar_nie_tylko_do_mandat%C3%B3w

971. Muroran pachnący siarką i Kansei [Muroran smelling of sulfur and Kansei] Kraków – miesięcznik
społeczno-kulturalny, nr 12 (62), 2009, str. 89 PDF
972. Światy cyfrą malowane [Worlds painted with digits] (felieton z serii „W laboratorium i w
praktyce”) Dziennik Polski, nr 73 (19691) 27.03.2009, str. D13 PDF
https://www.academia.edu/34399645/%C5%9Awiaty_cyfr%C4%85_malowane

973. Cierniowa droga [Thorny way] (felieton z serii „W laboratorium i w praktyce”) Dziennik Polski, nr
79 (19697) 03.04,2009, str. D8 PDF https://www.academia.edu/34400218/Cierniowa_droga

974. Pomyłka Darwina? [Darwin’s mistake] (felieton z serii „W laboratorium i w praktyce”) Dziennik
Polski, nr 85 (19703) 10.04.2009, str. D16 PDF

https://www.academia.edu/34918022/Pomy%C5%82ka_Darwina
http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/2603956,pomylka-darwina,id,t.html

975. Ewolucja i wiara [Evolution and faith] (felieton z serii „W laboratorium i w praktyce”) Dziennik
Polski, nr 90 (19708) 17.04.2009, str. D12 PDF

https://www.academia.edu/34918152/Ewolucja_i_wiara
http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/2603954,ewolucja-i-wiara,id,t.html

976. Technicy i humaniści [Technologists and Humanists] (felieton z serii „W laboratorium i w
praktyce”) Dziennik Polski, nr 96 (19714) 24.04.2009, str. D9 PDF

https://www.academia.edu/34918202/Technicy_i_humani%C5%9Bci http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/2603952,technicy-ihumanisci,id,t.html

977. Granice możliwości komputerów [Limits of computer possibilities] (felieton z serii „W laboratorium
i w praktyce”) Dziennik Polski, nr 113 (19731) 15.05.2009, str. D13 PDF

https://www.academia.edu/34921097/Granice_mo%C5%BCliwo%C5%9Bci_komputer%C3%B3w
http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/2592516,granice-mozliwosci-komputerow,id,t.html

978. Niesprzeczność matematyki. [Consistency of Mathematics] (felieton z serii „W laboratorium i w
praktyce”) Dziennik Polski, 22.05.2009, str. D13 PDF
https://www.academia.edu/34921224/Niesprzeczno%C5%9B%C4%87_matematyki
http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/2603948,niesprzecznosc-matematyki,id,t.html

979. Komputery grające w ludzkie gry [Computers playing human games] (felieton z serii

„W laboratorium i w praktyce”) Dziennik Polski, nr 131 (19749) 05.06.2009, str. D13 PDF
https://www.academia.edu/34921268/Komputery_graj%C4%85ce_w_ludzkie_gry
http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/2603946,komputery-grajace-w-ludzkie-gry,id,t.html

980. Teoria i praktyka [Theory and practice] (felieton z serii „W laboratorium i w praktyce”) Dziennik
Polski, nr 136 (19754)12.06.2009, str. D13 PDF

https://www.academia.edu/34917834/Teoria_i_praktyka
http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/2605958,teoria-i-praktyka,id,t.html

981. Kto jest informatykiem? [Who is a computer specialist?] (felieton z serii „W laboratorium i w
praktyce”) Dziennik Polski, nr 142 (19760) 19.06.2009, str. D13 PDF
https://www.academia.edu/34917309/Kto_jest_informatykiem ; http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/2609394,kto-jestinformatykiem,id,t.html

982. Odkrycia domorosłych statystyków [Discoveries of self-taught statisticians] (felieton z serii
„W laboratorium i w praktyce”) Dziennik Polski, nr 148 (19766) 26.06.2009, str. D14 PDF
https://www.academia.edu/34915021/Odkrycia_domoros%C5%82ych_statystyk%C3%B3w
http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/2612774,odkrycia-domoroslych-statystykow,id,t.html

983. Ciemna strona Internetu: cyber-harassment [Cyber-harassment – The dark side of the Internet]
(felieton z serii „W laboratorium i w praktyce”) Dziennik Polski, nr 154 (19772) 03.07.2009, str. D15
PDF https://www.academia.edu/34914151/Ciemna_strona_Internetu_cyber-harassment
http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/2615938,ciemna-strona-internetu-cyberharassment,id,t.html
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984. Nowe formy elektronicznej rozrywki [New forms of e-entertainment] (felieton z serii
„W laboratorium i w praktyce”) Dziennik Polski, nr 160 (19778) 10.07.2009, str. D14 PDF
https://www.academia.edu/34913937/Nowe_formy_elektronicznej_rozrywki http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/2618874,noweformy-elektronicznej-rozrywki,id,t.html

985. WEB 2.0 [WEB 2.0] (felieton z serii „W laboratorium i w praktyce”) Dziennik Polski, nr 166
(19784) 17.07.2009, str. D14 PDF

https://www.academia.edu/34913870/WEB_2.0
http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/2622718,web-20,id,t.html

986. Wiki [Wiki] (felieton z serii „W laboratorium i w praktyce”) Dziennik Polski, nr 172 (19790)
24.07.2009, str. D13 PDF

https://www.academia.edu/34913807/Wiki
http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/2624544,wiki,id,t.html

987. Co tam panie słychać w PAN-ie? [How is it going in the Polish Academy of Science?] (felieton z
serii „W laboratorium i w praktyce”) Dziennik Polski, nr 178 (19796) 31.07.2009, str. D10 PDF
https://www.academia.edu/34913329/Co_tam_panie_s%C5%82ycha%C4%87_w_PANie
http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/2627414,co-tam-panie-slychac-w-panie,id,t.html

988. 50N20E – to ekscytujące! [50N20E – this is exciting!] (felieton z serii „W laboratorium i w
praktyce”) Dziennik Polski, nr 190 (19808) 14.08.2009, str. D18 PDF

https://www.academia.edu/34913162/50N20E_to_ekscytuj%C4%85ce_ http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/2633574,50n20e-toekscytujace,id,t.html

989. Wakacyjna wolność na elektronicznej smyczy [Holiday freedom on an electronic leash] (felieton z
serii „W laboratorium i w praktyce”) Dziennik Polski, nr 207 (19825) 04.09.2009, str. C12 PDF
https://www.academia.edu/34909896/Wakacyjna_wolno%C5%9B%C4%87_na_elektronicznej_smyczy
http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/2642480,wakacyjna-wolnosc-na-elektronicznej-smyczy,id,t.html

990. Komputerowa renowacja filmów [Computer renovation of movies] (felieton z serii
„W laboratorium i w praktyce”) Dziennik Polski, nr 213 (19831) 11.09.2009, str. C13 PDF
https://www.academia.edu/34909862/Komputerowa_renowacja_film%C3%B3w
http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/2645758,komputerowa-renowacja-filmow,id,t.html

991. O kwiatku Łubuduku [About the Beating-flower] (felieton z serii „W laboratorium i w praktyce”)
Dziennik Polski, nr 219 (19837) 18.09.2009, str. C12 PDF
https://www.academia.edu/34909785/O_kwiatku_%C5%81ubuduku http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/2649156,o-kwiatkulubuduku,id,t.html

992. Ideologiczna impotencja informatyki [Ideological impotence of computer science] (felieton z serii
„W laboratorium i w praktyce”) Dziennik Polski, nr 225 (19843) 25.09.2009, str. C9 PDF
https://www.academia.edu/34384740/Ideologiczna_impotencja_informatyki
http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/2652492,ideologiczna-impotencja-informatyki,id,t.html

993. Zemsta komputera [Computer’s revenge] (felieton z serii „W laboratorium i w praktyce”) Dziennik
Polski, nr 231 (19849) 02.10.2009, str. C17 PDF https://www.academia.edu/34383807/Zemsta_komputera
http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/2655562,zemsta-komputera,id,t.html

994. Udowodnij, że jesteś człowiekiem [Prove your human identity] (felieton z serii „W laboratorium i w
praktyce”) Dziennik Polski, nr 237 (19855) 09.10.2009, str. C13 PDF

https://www.academia.edu/34909485/Udowodnij_%C5%BCe_jeste%C5%9B_cz%C5%82owiekiem
http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/2658860,udowodnij-ze-jestes-czlowiekiem,id,t.html

995. Wykluczanie cyfrowe [Digital exclusion] (felieton z serii „W laboratorium i w praktyce”) Dziennik
Polski, nr 243 (19861) 16.10.2009, str. C13 PDF

http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/2662346,wkluczaniecyfrowe,id,t.html https://www.academia.edu/34904705/Wykluczanie_cyfrowe

2008

996.

Archipelag sztucznej inteligencji. [Artificial Intelligence archipelago] Wiedza i Życie, Wydanie
Specjalne „Inteligencja”, nr 2, 2008, ss. 64-70 PDF http://www.wiz.pl/8,633.html ;
https://www.academia.edu/34935492/Archipelag_sztucznej_inteligencji

997. Sztuczna Inteligencja, [Artificial Intelligence] Przegląd Techniczny, nr 7/2008, 06.04.2008, str. 6
PDF

https://www.academia.edu/40463595/Sztuczna_Inteligencja
; http://arch.przeglad-techniczny.pl/archiwum/2008_07/1496.htm

998. Tajniki umysłu. [Secrets of the mind] Wprost, 7.12.2008, str. 56
999. Uczonymi brukowany Kraków. [Krakow paved with scientists] (felieton z serii „W laboratorium i w
praktyce – ciekawostki naukowo-techniczne”) Dziennik Polski, nr 92 (19406), 18.04.2008, str. 32
PDF https://www.academia.edu/34207577/Uczonymi_brukowany_Krak%C3%B3w
1000. Naukowe dowody w procesach karnych. [Scientific evidence in criminal lawsuits] (felieton z serii
„W laboratorium i w praktyce – ciekawostki naukowo-techniczne”) Dziennik Polski, nr 98 (19412)
25.04.2008, str. 31 PDF https://www.academia.edu/34208426/Naukowe_dowody_w_procesach_karnych
1001. Statystyka – nauka o wielu obliczach. [Statistics – science with many faces] (felieton z serii „W
laboratorium i w praktyce – ciekawostki naukowo-techniczne”) Dziennik Polski, nr 98 (19412) 24.05.2008, str. 23 PDF https://www.academia.edu/34287761/Statystyka_nauka_o_wielu_obliczach
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1002. Serce metalurga. ([Metallurgist’s heart] felieton z serii „W laboratorium i w praktyce –
ciekawostki naukowo-techniczne”) Dziennik Polski, nr 108 (19422) 9.05.2008, str. 34 PDF
https://www.academia.edu/37547598/Serce_metalurga

1003. Sofizmat adwokata i sofizmat prokuratora. [Attorney’s sophism and prosecutor’s sophism]

(felieton z serii „W laboratorium i w praktyce – ciekawostki naukowo-techniczne”) Dziennik Polski, nr
114 (19428) 16.05.2008, str. 29 PDF https://www.academia.edu/34347398/Sofizmat_adwokata_i_sofizmat_prokuratora
1004. Człowiek w świecie mediów. [Man in the mass media world] (felieton z serii „W laboratorium i w
praktyce – ciekawostki naukowo-techniczne”) Dziennik Polski, nr 119 (19433) 23.05.2008, str. 29
PDF https://www.academia.edu/34353101/Cz%C5%82owiek_w_%C5%9Bwiecie_medi%C3%B3w
1005. Medium największych nadziei i największych zagrożeń. [The medium associated with the greatest
hopes and the greatest threats] (felieton z serii „W laboratorium i w praktyce – ciekawostki naukowotechniczne”) Dziennik Polski, nr 125 (19439) 30.05.2008, str. 30 PDF
https://www.academia.edu/34353178/Medium_najwi%C4%99kszych_nadziei_i_najwi%C4%99kszych_zagro%C5%BCe%C5%84

1006. Era komputera łupanego. [Stone Age of computerization] (felieton z serii „W laboratorium i w

praktyce – ciekawostki naukowo-techniczne”) Dziennik Polski, nr 131(19445), 06.06.2008, str. 31
PDF https://www.academia.edu/34353306/Era_komputera_%C5%82upanego
1007. Porozmawiaj ze swoim autem! [Talk to your car!] (felieton z serii „W laboratorium i w praktyce –
ciekawostki naukowo-techniczne”) Dziennik Polski nr 137(19451), 13.06.2008, str. 31 PDF
https://www.academia.edu/34353429/Porozmawiaj_ze_swoim_autem_

1008. Sztuczna inteligencja [Artificial intelligence] (felieton z serii „W laboratorium i w praktyce –
ciekawostki naukowo-techniczne”) Dziennik Polski, nr 143 (19457) 20.06.2008, str. 30 PDF
https://www.academia.edu/34355476/Sztuczna_inteligencja

1009. Na początku była logika [Logic was first] (felieton z serii „W laboratorium i w praktyce –
ciekawostki naukowo-techniczne”) Dziennik Polski, nr 149 (19463) 27.06.2008, str. 30 PDF
https://www.academia.edu/34360096/Na_pocz%C4%85tku_by%C5%82a_logika

1010. Światy wymyślone [Contrived worlds] (felieton z serii „W laboratorium i w praktyce –

ciekawostki naukowo-techniczne”) Dziennik Polski, nr 155 (19469) 04.07.2008, str. 28 PDF
https://www.academia.edu/34361098/%C5%9Awiaty_wymy%C5%9Blone

1011. Uroki gier [Charms of computer games] (felieton z serii „W laboratorium i w praktyce –
ciekawostki naukowo-techniczne”) Dziennik Polski, nr 161 (19475) 11.07.2008, str. 32 PDF
https://www.academia.edu/34362713/Uroki_gier

1012. Sieci neuronowe [Neural networks] (felieton z serii „W laboratorium i w praktyce – ciekawostki
naukowo-techniczne”) Dziennik Polski, nr 167 (19481) 18.07.2008, str. 28 PDF
https://www.academia.edu/34363036/Sieci_neuronowe

1013. Maszyny uczące się [Learning machines] (felieton z serii „W laboratorium i w praktyce –
ciekawostki naukowo-techniczne”) Dziennik Polski, nr 185 (19499) 08.08.2008, str. 26 PDF
https://www.academia.edu/34367011/Maszyny_ucz%C4%85ce_si%C4%99

1014. Rozmyte [Fuzzy] (felieton z serii „W laboratorium i w praktyce – ciekawostki naukowotechniczne”) Dziennik Polski, nr 196 (19510) 22.08.2008, str. 30 PDF
https://www.academia.edu/34367095/Rozmyte

1015. Ludzka mądrość w czeluściach maszyny [Human wisdom in the depths of machine] (felieton z serii
„W laboratorium i w praktyce – ciekawostki naukowo-techniczne”) Dziennik Polski, nr 202 (19516)
29.08.2008, str. 38 PDF
https://www.academia.edu/34367232/Ludzka_m%C4%85dro%C5%9B%C4%87_w_czelu%C5%9Bciach_maszyny

1016. Uczące się drzewa decyzyjne[Learning decision trees] (felieton z serii „W laboratorium i w
praktyce – ciekawostki naukowo-techniczne”) Dziennik Polski, nr 208 (19522) 05.09.2008, str. 32
PDF https://www.academia.edu/34367315/Ucz%C4%85ce_si%C4%99_drzewa_decyzyjne
1017. Automatyczne dowodzenie twierdzeń [Automated theorem proving] (felieton z serii „W
laboratorium i w praktyce – ciekawostki naukowo-techniczne”) Dziennik Polski, nr 214 (19528)
12.09.2008, str. 28 PDF https://www.academia.edu/34367376/Automatyczne_dowodzenie_twierdze%C5%84
1018. Uniwersalny rozwiązywacz problemów [General problem solver] (felieton z serii „W laboratorium
i w praktyce – ciekawostki naukowo-techniczne”) Dziennik Polski, nr 220 (19534) 19.09.2008, str. 32
PDF https://www.academia.edu/34367441/Uniwersalny_rozwi%C4%85zywacz_problem%C3%B3w
1019. Jak mierzyć wartość naukową? [How to measure scientific value?] (felieton z serii
„W laboratorium i w praktyce – ciekawostki naukowo-techniczne”) Dziennik Polski, nr 226 (19540)
26.09.2008, str. 33 PDF
https://www.academia.edu/34367495/Jak_mierzy%C4%87_warto%C5%9B%C4%87_naukow%C4%85

1020. Nadchodzą roboty! [Robots are coming!] (felieton z serii „W laboratorium i w praktyce –
ciekawostki naukowo-techniczne”) Dziennik Polski, nr 232 (19546) 03.10.2008, str. 38 PDF
https://www.academia.edu/34367709/Nadchodz%C4%85_roboty_
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1021. Roboty człekokształtne ([Anthropomorphic robots] felieton z serii „W laboratorium i w praktyce –
ciekawostki naukowo-techniczne”) Dziennik Polski, nr 238 (19552) 10.10.2008, str. 34 PDF
https://www.academia.edu/34367744/Roboty_cz%C5%82ekokszta%C5%82tne

1022. GPS – nić Ariadny z kosmosu [GPS – Arianne’s thread from the space] (felieton z serii

„W laboratorium i w praktyce – ciekawostki naukowo-techniczne”) Dziennik Polski, nr 244 (19558)
17.10.2008, str. 36 PDF https://www.academia.edu/34367788/GPS_ni%C4%87_Ariadny_z_kosmosu
1023. Komputer twórcą? [Is the computer the author?] (felieton z serii „W laboratorium i w praktyce –
ciekawostki naukowo-techniczne”) Dziennik Polski, nr 250 (19564) 24.10.2008, str. 40 PDF
https://www.academia.edu/34367845/Komputer_tw%C3%B3rc%C4%85

1024. SPAM – poważny problem i ciekawe oszacowanie [SPAM – serious problem and curious

evaluation] (felieton z serii „W laboratorium i w praktyce – ciekawostki naukowo-techniczne”)
Dziennik Polski, nr 256 (19570) 31.10.2008, str. 27 PDF
https://www.academia.edu/34369954/SPAM_powa%C5%BCny_problem_i_ciekawe_oszacowanie

1025. Liczydło czy maszyna do pisania? [Calculating machine or typewriter?] (felieton z serii
„W laboratorium i w praktyce – ciekawostki naukowo-techniczne”) Dziennik Polski, nr 261 (19575)
07.11.2008, str. 38 PDF https://www.academia.edu/34370635/Liczyd%C5%82o_czy_maszyna_do_pisania
1026. Piramidy i matematyka [Pyramids and mathematics] (felieton z serii „W laboratorium i w
praktyce”) Dziennik Polski, nr 266 (19580) 14.11.2008, str. D17 PDF
https://www.academia.edu/34370722/Piramidy_i_matematyka

1027. Matematyka i medycyna [Mathematics and medicine] (felieton z serii „W laboratorium i w
praktyce”) Dziennik Polski, nr 272 (19586) 21.11.2008, str. D17 PDF
https://www.academia.edu/34370792/Matematyka_i_medycyna

1028. Wirtualna autopsja [Virtual autopsy] (felieton z serii „W laboratorium i w praktyce”) Dziennik
Polski, nr 284 (19598) 05.12.2008, str. D12 PDF https://www.academia.edu/34379129/Wirtualna_autopsja

1029. Inteligentne budynki [Intelligent buildings] (felieton z serii „W laboratorium i w praktyce”)
Dziennik Polski, nr 290 (19604) 12.12.2008, str. D14 PDF
https://www.academia.edu/34379241/Inteligentne_budynki

1030. Co ma cyfra do obrazka? [What has a digit to do with a picture?] (felieton z serii „W laboratorium
i w praktyce”) nr 296 (19610) Dziennik Polski, 19.12.2008, str. D12 PDF
https://www.academia.edu/34379413/Co_ma_cyfra_do_obrazka

1031. Wstęp [Introduction] Rozdział w książce Inżynieria Biomedyczna, UWND, Kraków, 2008, str. 1115, PDF

https://www.academia.edu/37114775/Wstęp_do_książki_o_Inżynierii_Biomedycznej

1032. Wprowadzenie: „Zgadnij kotku, co mam w środku”, Rozdział w książce Inżynieria Biomedyczna,
UWND, Kraków, 2008, str. 21 – 24 PDF

https://www.academia.edu/37114885/Wprowadzenie_Zgadnij_kotku_co_mam_w_środku_

1033. Tadeusiewicz R., Ogiela M.: Tomografia komputerowa, Rozdział w książce Inżynieria
Biomedyczna, UWND, Kraków, 2008, str. 26-30, PDF
https://www.academia.edu/37115082/Tomografia_komputerowa

1034. Tadeusiewicz R., Ogiela M.: Radiodiagnostyka, Rozdział w książce Inżynieria Biomedyczna,
UWND, Kraków, 2008, Rozdział zamieszczony wyłącznie na CD dołączonym do książki, PDF
https://www.academia.edu/37114977/Radiodiagnostyka

1035. Tadeusiewicz R., Ogiela M.: Ultrasonografia, Rozdział w książce Inżynieria Biomedyczna,

UWND, Kraków, 2008, Rozdział zamieszczony wyłącznie na CD dołączonym do książki, PDF
https://www.academia.edu/37140400/Ultrasonografia

1036. Ogiela M., Tadeusiewicz R.: Rozpoznawanie i komputerowe rozumienie obrazów medycznych,
Rozdział w książce Inżynieria Biomedyczna, UWND, Kraków, 2008, Rozdział zamieszczony
wyłącznie na CD dołączonym do książki, PDF
https://www.academia.edu/37140451/Rozpoznawanie_i_komputerowe_rozumienie_obrazów_medycznych

1037. Organizm ludzki jako źródło sygnałów, Rozdział w książce Inżynieria Biomedyczna, UWND,
Kraków, 2008, str. 57 – 58, PDF https://www.academia.edu/37141788/Organizm_ludzki_jako_źródło_sygnałów

1038. Od pigułki do maszyny, Rozdział w książce Inżynieria Biomedyczna, UWND, Kraków, 2008, str.
97 – 98, PDF

https://www.academia.edu/37141835/Od_pigułki_do_maszyny

1039. Bez komputerów ani rusz!, Rozdział w książce Inżynieria Biomedyczna, UWND, Kraków, 2008,
str. 165, PDF https://www.academia.edu/37141903/Bez_komputerów_ani_rusz_
1040. Sieci neuronowe i inne systemy sztucznej inteligencji dla medycyny, Rozdział w książce
Inżynieria Biomedyczna, UWND, Kraków, 2008, str. 178-187, PDF
https://www.academia.edu/37141965/Sieci_neuronowe_i_inne_systemy_sztucznej_inteligencji_dla_medycyny

1041. Modele systemów biologicznych i ich zastosowania, Rozdział w książce Inżynieria Biomedyczna,
UWND, Kraków, 2008, str. 191-193, PDF

https://www.academia.edu/37141995/Modele_systemów_biologicznych_i_ich_zastosowania
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2007

1042. O naturze inteligencji. [About the nature of intelligence] Biuletyn Informacyjny Pracowników
AGH, nr 2 (162), 2007, ss. 14-15 PDF https://www.academia.edu/38011105/O_naturze_inteligencji

;

http://www.biuletyn.agh.edu.pl/archiwum_bip/archiwum_bip_pdf/pdf_162/index_pdf_162.html

1043. Czas pleciugi już niedługi [Chatbot will come soon]. Charaktery – magazyn psychologiczny, ISSN
1427-695X, nr 1 (120), 2007, str. 5 PDF

https://www.academia.edu/37182325/Czas_pleciugi_już_niedługi

1044. Model mózgu do samodzielnych domowych eksperymentów, [Model of the brain for self-

contained domestic experiments]. Wszechświat – pismo przyrodnicze, tom 108, nr 10-12, 2007, pp.
278-280 PDF https://www.academia.edu/35571032/Model_mózgu_do_samodzielnych_domowych_eksperymentów

2006

1045. Lewatywa przez Internet, czyli blaski i cienie TELEMEDYCYNY [Enema through the Internet, or
the glow and shadows of TELEMEDICINE] Wykład w ramach konferencji „Klikasz i znikasz?
Psychologia Internetu”, PSSiAP, Kraków 2006 PDF
https://www.academia.edu/37264936/Lewatywa_przez_Internet_czyli_blaski_i_cienie_TELEMEDYCYNY

2005

1046. Badania przyrodnicze – postęp techniki – rozwój kultury. [Natural research – progress in
technology– development of culture] Wykład inauguracyjny na rozpoczęcie Roku Akademickiego
2005/2006 w AGH, Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH, nr 11 (147), 2005, ss. 10-12 PDF
https://www.academia.edu/37048935/Badania_przyrodnicze_postęp_techniki_rozwój_kultury

1047. Historia rewolucyjnego odkrycia i wielu wynalazków, czyli elektryzowanie kultury. [The history
of a revolutionary discovery and many inventions, or electrifying the culture] Kraków – Miesięcznik
Społeczno-Kulturalny, nr 12 (14), 2005, ss. 40-43 PDF
https://www.academia.edu/37004147/Historia_rewolucyjnego_odkrycia_i_wielu_wynalazków_czyli_elektryzowanie_kultury

1048. Sztuczna inteligencja. Koncerty Uniwersyteckie, 18.3.2005 PDF
https://www.academia.edu/37083648/Sztuczna_inteligencja

1049. Czy możliwe jest zbudowanie sztucznego mózgu? [Is it possible to build an artificial brain?]
Wszechświat: pismo przyrodnicze, tom 106 nr 1–3, 2005, pp. 22–25 PDF
https://www.academia.edu/37004428/Czy_możliwe_jest_zbudowanie_sztucznego_mózgu

2004

1050. Naukowe diagnozy i prognozy, [Scientific diagnosis and prognosis] strona.Kraków, nr 1 (18),
2004, str. 20-22

1051. Przyszłość w pigułce (nie rolnictwo, nie przemysł, ale informacja). [Future in the pill – not
agriculture, not industry, but information] Gazeta Krakowska, 27-28 marca 2004, Magazyn Sobota,
str. VII PDF https://www.academia.edu/36480715/Przyszłość_w_pigułce_nie_rolnictwo_nie_przemysł_ale_informacja_
1052. Mamy hit! [We have hit!] Świat Techniki, nr 1, 2004, ss. 46-47 PDF
https://www.academia.edu/36480148/Mamy_hit_

1053. Jak wykorzystać cyfrowe obrazy? [How exploit digital images?] Konspekt nr 19, 2004, ss. 100103 PDF https://www.academia.edu/36765807/Jak_wykorzystać_cyfrowe_obrazy
1054. Obraz w systemach informatyki. [Image in computer system] Dziennik Polski, nr 294 (18390),
16.12.2004, str. 11 PDF https://www.academia.edu/34207539/Obraz_w_systemach_informatyki
2003

1055. Myślące komputery, [Thinking computers] strona.Kraków, nr 2 (12), 2003, ss. 28-29 PDF
https://www.academia.edu/35920375/Myślące_komputery

1056. Sztuczna inteligencja, [Artificial intelligence] strona.Kraków, nr 3 (13), 2003, ss. 28-29 PDF
https://www.academia.edu/35922603/Sztuczna_inteligencja

1057. Na obraz i podobieństwo..., [On our image…] strona.Kraków, nr 4/5 (15), 2003, ss. 28-30 PDF
https://www.academia.edu/35711458/Na_obraz_i_podobieństwo..

1058. Komputer i probówka, [Computer and test tube] strona.Kraków, nr 6/7 (16), 2003, ss. 32-33
https://www.academia.edu/35711369/Komputer_i_probówka

1059. Piramidy i matematyka, [Pyramids and mathematics] Strona.Kraków, nr 8 (17), 2003, ss. 32-33
PDF

https://www.academia.edu/35704594/Piramidy_i_matematyka

1060. E-learning. Obok czy zamiast nauczyciela? Część I – o właściwym podziale zadań. [E-learning.

Near teacher or instead teacher – part 1 – about proper sharing tasks] Integrator, nr 1-2 (57), 2003, ss.
6-7 PDF https://www.academia.edu/37320959/Obok_czy_zamiast_nauczyciela._Część_I_o_właściwym_podziale_zadań
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1061. E-learning. Obok czy zamiast nauczyciela? Część II – Kryteria jakości komputerowej lekcji. [Elearning. Near teacher or instead teacher – part 2 – Quality criteria of computer based course]
Integrator,
nr
3-4
(58),
2003,
ss.
6-8
PDF
https://www.academia.edu/37320999/Obok_czy_zamiast_nauczyciela_Część_II_Kryteria_jakości_komputerowej_lekcji

2002

1062. lntelektualne i etyczne meandry Internetu [intellectual and ethical meanders of the Internet]
Rozdział z książki Społeczność Internetu, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2002, str. 12 - 17
PDF https://www.academia.edu/51241185/lntelektualne_i_etyczne_meandry_lnternetu
1063. Przemiany wnoszone przez Internet na tle innych (wcześniejszych) przemian cywilizacyjnych
[Changes brought about by the Internet against the background of other (earlier) civilization changes]
Rozdział z książki Społeczność Internetu, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2002, str. 18 - 22
PDF
https://www.academia.edu/51241977/Przemiany_wnoszone_przez_lnternet_na_tle_innych_wcze%C5%9Bniejszych_przemian_
cywilizacyjnych

1064. Nauka właściwego korzystania z Internetu niewątpliwie potrzebna, tylko kto to ma robić?
[Learning to use the Internet properly is undoubtedly necessary, but who is supposed to do it?]
Rozdział z książki Społeczność Internetu, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2002, str. 23 - 28
PDF
https://www.academia.edu/51251112/Nauka_w%C5%82a%C5%9Bciwego_korzystania_z_lnternetu_niew%C4%85tpliwie_potr
zebna_tylko_kto_to_ma_robi%C4%87

1065. Społeczeństwo Informacyjne a Społeczność Internetu [Information Society and the Internet

Community] Rozdział z książki Społeczność Internetu, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2002,
str. 30 - 34 PDF
https://www.academia.edu/51251724/Spo%C5%82ecze%C5%84stwo_Informacyjne_a_Spo%C5%82eczno%C5%9B%C4%87_
Internetu

1066. Społeczność Internetu a informacja [Internet community and information] Rozdział z książki
Społeczność Internetu, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2002, str. 35 - 38 PDF
https://www.academia.edu/51254157/Spo%C5%82eczno%C5%9B%C4%87_Internetu_a_informacja

1067. Sposoby inspirowania rozwoju Internetu i Społeczeństwa Informacyjnego w różnych krajach
[Ways to inspire the development of the Internet and the Information Society in different countries]
Rozdział z książki Społeczność Internetu, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2002, str. 39 - 44
PDF
https://www.academia.edu/51254866/Sposoby_inspirowania_rozwoju_Internetu_i_Spo%C5%82ecze%C5%84stw
a_Informacyjnego_w_r%C3%B3%C5%BCnych_krajach

1068. Użytkowanie Internetu jako metoda dostępu do dóbr kultury [Using the Internet as a method of
access to cultural goods] Rozdział z książki Społeczność Internetu, Akademicka Oficyna Wydawnicza
EXIT, 2002, str. 45 - 48 PDF
https://www.academia.edu/51255751/U%C5%BCytkowanie_Internetu_jako_metoda_dost%C4%99pu_do_d%C3%B3br_kultur
y

1069. Internet jako narzędzie autoekspresji [Internet as a tool of self-expression] Rozdział z książki
Społeczność Internetu, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2002, str. 49 - 54 PDF
https://www.academia.edu/51256237/Internet_jako_narz%C4%99dzie_autoekspresji

1070. Propaganda w Internecie - czyli stary problem w nowej szacie [Propaganda on the Internet - the
old problem in a new form] Rozdział z książki Społeczność Internetu, Akademicka Oficyna
Wydawnicza EXIT, 2002, str. 55 - 59 PDF
https://www.academia.edu/51258055/Propaganda_w_Internecie_czyli_stary_problem_w_nowej_szacie

1071. Internet i polityka [Internet and politics] Rozdział z książki Społeczność Internetu, Akademicka
Oficyna Wydawnicza EXIT, 2002, str. 60 - 67 PDF https://www.academia.edu/51279845/Internet_i_polityka
1072. Internet i prawo [Internet and law] Rozdział z książki Społeczność Internetu, Akademicka Oficyna
Wydawnicza EXIT, 2002, str. 68 - 71 PDF https://www.academia.edu/51280170/Internet_i_prawo
1073. Techniki informacyjne a kultura [Information techniques and culture] Rozdział z książki
Społeczność Internetu, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2002, str. 72 - 75 PDF
https://www.academia.edu/51280505/Techniki_informacyjne_a_kultura

1074. Dostęp do Internetu [Internet access] Rozdział z książki Społeczność Internetu, Akademicka
Oficyna Wydawnicza EXIT, 2002, str. 76 - 83 PDF
https://www.academia.edu/51283820/Dost%C4%99p_do_Internetu

1075. Reklama i sprzedaż w Internecie [Advertising and sales on the Internet] Rozdział z książki
Społeczność Internetu, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2002, str. 84 - 87 PDF
https://www.academia.edu/51285421/Reklama_i_sprzeda%C5%BC_w_Internecie
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1076. Rodzaje działalności gospodarczej w Internecie [Types of business activity on the Internet]
Rozdział z książki Społeczność Internetu, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2002, str. 88 - 93
PDF https://www.academia.edu/51286054/Rodzaje_dzia%C5%82alno%C5%9Bci_gospodarczej_w_Internecie
1077. Sposoby rozliczania Internetu [Internet billing methods] Rozdział z książki Społeczność Internetu,
Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2002, str. 94 - 103 PDF
https://www.academia.edu/51287244/Sposoby_rozliczania_Internetu

1078. Stan i perspektywy działalności gospodarczej w polskim Internecie [The condition and prospects
of economic activity in the Polish Internet] Rozdział z książki Społeczność Internetu, Akademicka
Oficyna Wydawnicza EXIT, 2002, str. 104 - 107 PDF
https://www.academia.edu/51288793/Stan_i_perspektywy_dzia%C5%82alno%C5%9Bci_gospodarczej_w_polskim_Internecie

1079. Formy internetowego biznesu [Forms of internet business] Rozdział z książki Społeczność
Internetu, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2002, str. 108 – 118 PDF
https://www.academia.edu/51290022/Formy_internetowego_biznesu

1080. Internet jako medium komunikacyjne [Internet as a communication medium] Rozdział z książki
Społeczność Internetu, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2002, str. 119 – 123 PDF
https://www.academia.edu/51297022/Internet_jako_medium_komunikacyjne

1081. Smog informacyjny [Information smog] Rozdział z książki Społeczność Internetu, Akademicka

Oficyna Wydawnicza EXIT, 2002, str. 124 – 129 PDF https://www.academia.edu/51297625/Smog_informacyjny

1082. Mikro-model Społeczeństwa Informacyjnego [A micro-model of the Information Society] Rozdział
z książki Społeczność Internetu, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2002, str. 130 – 134 PDF
https://www.academia.edu/51300568/Mikro_model_Spo%C5%82ecze%C5%84stwa_Informacyjnego

1083. Strategie pozyskiwania uwagi Internautów [Strategies for gaining the attention of Internet users]
Rozdział z książki Społeczność Internetu, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2002, str. 135 138 PDF https://www.academia.edu/51302331/Strategie_pozyskiwania_uwagi_Internaut%C3%B3w
1084. Prywatność w Sieci [Online Privacy] Rozdział z książki Społeczność Internetu, Akademicka
Oficyna Wydawnicza EXIT, 2002, str. 139 - 142 PDF
https://www.academia.edu/51302841/Prywatno%C5%9B%C4%87_w_Sieci

1085. Narzędzia do nauczania za pomocą Internetu [Internet-based learning tools] Rozdział z książki
Społeczność Internetu, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2002, str. 143 – 147 PDF
https://www.academia.edu/51360112/Narz%C4%99dzia_do_nauczania_za_pomoc%C4%85_Internetu

1086. Internet w Unii Europejskiej [Internet in the European Union] Rozdział z książki Społeczność
Internetu, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2002, str. 143 – 148 – 153 PDF
https://www.academia.edu/51370528/Internet_w_Unii_Europejskiej

1087. Telekonferencje [Teleconferences] Rozdział z książki Społeczność Internetu, Akademicka Oficyna
Wydawnicza EXIT, 2002, str. 149 – 158 PDF https://www.academia.edu/51370897/Telekonferencje

1088. Profil polskiego Internauty [Polish Internet user profile] Rozdział z książki Społeczność Internetu,
Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2002, str. 159 – 162 PDF
https://www.academia.edu/51371485/Profil_polskiego_Internauty

1089. Technika cyfrowa jako siła napędowa Internetu [Digital technology as a driving force of the
Internet] Rozdział z książki Społeczność Internetu, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2002,
str. 163 – 169 PDF https://www.academia.edu/51371881/Technika_cyfrowa_jako_si%C5%82a_nap%C4%99dowa_Internetu
1090. Przestrzeń komunikacyjna Internetu [Internet communication space] Rozdział z książki
Społeczność Internetu, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2002, str. 170 – 173 PDF
1091. Procesy komunikacyjne w Społeczności Internetu [Communication processes in the Internet
community] Rozdział z książki Społeczność Internetu, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2002,
str. 174 – 180 PDF https://www.academia.edu/51407206/Procesy_komunikacyjne_w_Spo%C5%82eczno%C5%9Bci_Internetu
1092. Zarządzanie Internetem [Internet management] Rozdział z książki Społeczność Internetu,
Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2002, str. 181 – 187 PDF
https://www.academia.edu/51415803/Zarz%C4%85dzanie_Internetem

1093. Kto, jak i dlaczego śmieci w Internecie? [Who, how and why rubbish on the Internet?] Rozdział z
książki Społeczność Internetu, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2002, str. 188 – 193 PDF
https://www.academia.edu/51417417/Kto_jak_i_dlaczego_%C5%9Bmieci_w_Internecie

1094. Reklamy w Sieci [Advertising on the Web] Rozdział z książki Społeczność Internetu, Akademicka
Oficyna Wydawnicza EXIT, 2002, str. 194 – 199 PDF https://www.academia.edu/51418013/Reklamy_w_Sieci

1095. Internet jako narzędzie edukacyjne [Internet as an educational tool] Rozdział z książki

Społeczność Internetu, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2002, str. 200 – 203 PDF
https://www.academia.edu/51430067/Internet_jako_narz%C4%99dzie_edukacyjne

1096. Internet w roli swatki [Internet as matchmaker] Rozdział z książki Społeczność Internetu,
Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2002, str. 204 – 209 PDF
https://www.academia.edu/51431285/Internet_w_roli_swatki
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1097. Uzależnienie od Internetu i inne formy socjopatologii Sieci [Internet Addiction and Other Forms of
Web Sociopathology] Rozdział z książki Społeczność Internetu, Akademicka Oficyna Wydawnicza
EXIT, 2002, str. 210 – 215 PDF
https://www.academia.edu/51432179/Uzale%C5%BCnienie_od_Internetu_i_inne_formy_socjopatologii_Sieci

1098. Jak korzystamy z Internetu? [How do we use the Internet?] Rozdział z książki Społeczność
Internetu, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2002, str. 216 – 221 PDF
https://www.academia.edu/51432644/Jak_korzystamy_z_Internetu

1099. Systemy wartości w środowisku Internautów [Value systems in the environment of Internet users]
Rozdział z książki Społeczność Internetu, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2002, str. 222 –
226 PDF https://www.academia.edu/51434651/Systemy_warto%C5%9Bci_w_%C5%9Brodowisku_Internaut%C3%B3w
1100. Czy korzystanie z Sieci wywołuje odchylenia psychiczne? [Does the use of the Web cause mental
deviations?] Rozdział z książki Społeczność Internetu, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2002,
str. 227 – 230 PDF https://www.academia.edu/51435370/Czy_korzystanie_z_Sieci_wywo%C5%82uje_odchylenia_psychiczne
1101. Bariery w dostępie do Sieci [Barriers to accessing the Web] Rozdział z książki Społeczność
Internetu, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2002, str. 231 – 234 PDF
https://www.academia.edu/51436148/Bariery_w_dost%C4%99pie_do_Sieci

1102. Wykorzystywanie Internetu w pracy [Using the Internet at work] Rozdział z książki Społeczność
Internetu, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2002, str. 235 – 238 PDF
https://www.academia.edu/51437978/Wykorzystywanie_Internetu_w_pracy

1103. Studenci w Sieci [Students on the Web] Rozdział z książki Społeczność Internetu, Akademicka
Oficyna Wydawnicza EXIT, 2002, str. 239 – 244 PDF https://www.academia.edu/51438768/Studenci_w_Sieci

1104. Internetowe przyjaźnie i sympatie [Online friendships and likes] Rozdział z książki Społeczność
Internetu, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2002, str. 245 – 248 PDF
https://www.academia.edu/51439167/Internetowe_przyja%C5%BAnie_i_sympatie

1105. Typowe zainteresowania Internautów [Typical interests of Internet users] Rozdział z książki
Społeczność Internetu, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2002, str. 249 – 256 PDF
https://www.academia.edu/51488442/Typowe_zainteresowania_Internaut%C3%B3w

1106. Grupy dyskusyjne [Newsgroups] Rozdział z książki Społeczność Internetu, Akademicka Oficyna
Wydawnicza EXIT, 2002, str. 257 – 260 PDF https://www.academia.edu/51495291/Grupy_dyskusyjne

1107. Co lubią i czego nie lubią Internauci [What Internet users like and dislike] Rozdział z książki
Społeczność Internetu, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2002, str. 261 – 264 PDF
https://www.academia.edu/51498905/Co_lubi%C4%85_i_czego_nie_lubi%C4%85_Internauci

1108. Futurystyka Internetu i ludzkie obawy [Internet futurism and human fears] Rozdział z książki
Społeczność Internetu, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2002, str. 265 – 268 PDF
https://www.academia.edu/51497363/Futurystyka_Internetu_i_ludzkie_obawy

1109. Psychologia i typy osobowości Internautów [Psychology and personality types of Internet users]
Rozdział z książki Społeczność Internetu, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2002, str. 269 –
276 PDF https://www.academia.edu/51504954/Psychologia_i_typy_osobowo%C5%9Bci_Internaut%C3%B3w
1110. Informacje w Internecie oraz wiedza w umyśle Internautów [Information on the Internet and
knowledge in the mind of Internet users] Rozdział z książki Społeczność Internetu, Akademicka
Oficyna Wydawnicza EXIT, 2002, str. 277 – 281 PDF
https://www.academia.edu/51505525/Informacje_w_Internecie_oraz_wiedza_w_umy%C5%9Ble_Internaut%C3%B3w

1111. Kryteria doboru internetowych przyjaciół [Criteria for selecting internet friends] Rozdział z

książki Społeczność Internetu, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2002, str. 282 – 286 PDF

1112. Internet a ,,konflikt pokoleń » [The Internet and the “generational conflict”] Rozdział z książki
Społeczność Internetu, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2002, str. 287 – 290 PDF
https://www.academia.edu/51506886/Internet_a_konflikt_pokole%C5%84_

1113. Formy i sposoby czerpania z zasobów Sieci [Forms and ways of drawing from the resources of the
Web] Rozdział z książki Społeczność Internetu, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2002, str.
291 – 295 PDF https://www.academia.edu/51510859/Formy_i_sposoby_czerpania_z_zasob%C3%B3w_Sieci
1114. Cyfrowa rozpadlina [Digital gap] Rozdział z książki Społeczność Internetu, Akademicka Oficyna
Wydawnicza EXIT, 2002, str. 296 – 300 PDF https://www.academia.edu/51511705/Cyfrowa_rozpadlina
1115. Dodatek. Elementy historii Internetu [Addition. Elements of the history of the Internet] Rozdział z
książki Społeczność Internetu, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2002, str. 301 – 314 PDF
https://www.academia.edu/51513145/Dodatek_Elementy_historii_Internetu

1116. Sztuczna inteligencja. [Artificial intelligence] PC-Kurier, ISSN 0867-0153, nr 19, 16.09.2002, str.
34 https://www.academia.edu/35555981/Sztuczna_inteligencja
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1117. Dusza w komputerze - czyli o sieciach neuronowych nie całkiem naukowo. [Soul in the computer
i.e. about neural networks non very scientifically] Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH, nr 5
(90) 2001, str. 4-5 PDF
https://www.academia.edu/39933033/Dusza_w_komputerze_czyli_o_sieciach_neuronowych_nie_całkiem_naukowo ;
http://www.biuletyn.agh.edu.pl/archiwum_bip/_2001/_90/index_90.html

1118. Johoka Shakai (Jak to z tym społeczeństwem informacyjnym bywało – część 1), [Johoka Shakai
(How the information society was developed – part 1)] Dziennik Polski, nr 116 (17302), 19.05.2001,
str. 17 PDF
https://www.academia.edu/34203818/Johoka_Shakai_Jak_to_z_tym_spo%C5%82ecze%C5%84stwem_informacyjnym_bywa%C5%
82o_cz%C4%99%C5%9B%C4%87_1_

1119. W sieci różnych interesów (Jak to z tym społeczeństwem informacyjnym bywało – część 2), [In
the network of different interests (How the information society was developed – part 2)] Dziennik
Polski, nr 117 (17303), 2001, str. 8 PDF
https://www.academia.edu/34206825/W_sieci_r%C3%B3%C5%BCnych_interes%C3%B3w_Jak_to_z_tym_spo%C5%82ecze%C5%
84stwem_informacyjnym_bywa%C5%82o_cz%C4%99%C5%9B%C4%87_2_

2000

1120. Nowy M., Vetulani J., Tadeusiewicz R.: Dwugłos o mózgu, [A duet about the brain],
Wszechświat, tom 101, nr 10-12, 2000, str. 220 – 225 PDF
https://www.academia.edu/35714365/Dwugłos_o_mózgu

1999

1121. Nowa „Ziemia Obiecana” (rozwój transakcji handlowych w Internecie), [New “Promised Land”
(development of e-commerce)] Przegląd Techniczny, nr 3/1999, ss. 6-7 PDF
https://www.academia.edu/40490698/Nowa_Ziemia_Obiecana_

1122. Czy starożytni Egipcjanie znali trójkąt Sierpińskiego? [Did the creators of pyramids know about
Siepinski’s triangle?] Gwiazda Polarna (Wisconsin, USA), nr 10, vol. 91, 1999, ss. 1 oraz 12 PDF
https://www.academia.edu/41626546/Czy_starożytni_Egipcjanie_znali_trójkąt_Sierpińskiego

1123. Did the creators of pyramids know about Sierpinski’s triangle? Polish Suburban News, nr 37,
1999, pp. 15-16

1124. Komu i do czego sieci neuronowe? [To whom and to what the neural networks?] Biuletyn
Informacyjny Pracowników AGH, nr 66/67, 1999, str. 5-6 PDF
https://www.academia.edu/37270861/Komu_i_do_czego_sieci_neuronowe

1125. Matematyka i piramidy [Mathematics and pyramids] Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH,
nr 64, 1999, str. 19-20 PDF

https://www.academia.edu/36468695/Matematyka_i_piramidy

1126. W dymie i mgle (w cyklu „Idee i Technologie“), [In smoke and fog] ComputerWorld, nr 37, 1999,
ss. 60-62 PDF

http://docplayer.pl/9694731-W-dymie-i-we-mgle-ryszard-tadeusiewicz.html
http://www.computerworld.pl/news/283819_2/W.dymie.i.mgle.html https://www.academia.edu/30855514/W_dymie_i_we_mgle

1127. Tadeusiewicz R.: Odczytując znaki czasu, [Reading the signs of the time] Biuletyn Informacyjny
Pracowników AGH (ISSN 1425-4271), nr 68, 1999, ss. 3 – 4 PDF
https://www.academia.edu/36469002/Odczytując_znaki_czasu

1128.

Tadeusiewicz R.: Komu i do czego sieci neuronowe? [To who and for what can neural networks be useful?] Chip, nr 24,
1999, str. 46-47 https://www.academia.edu/37270861/Komu_i_do_czego_sieci_neuronowe

1129. Przyszłość reklamy (w cyklu „Internet dla początkujących“), [Future of advertizing], Dodatek
Komputerowy Tygodnika „Wprost”, nr 47, 1999, ss. 11-12 PDF

https://www.academia.edu/37424084/Przyszłość_reklamy_w_cyklu_Internet_dla_początkujących_

1998

1130. Czy maszyna może się uczyć całkiem sama? [Whether the machine can learn completely alone?]
Wiedza i Życie, nr 8/1998 ss. 20-23 PDF

http://archiwum.wiz.pl/1998/98082300.asp ;
https://www.academia.edu/34873843/Czy_maszyna_mo%C5%BCe_si%C4%99_uczy%C4%87_ca%C5%82kiem_sama

1997

1131. Nie ma dymu bez ognia, ale czy może być ciepło bez dymu? [No exist smoke without fire, but if
can be warm without smoke?] „Nauka i technika dla dzieci”, Dziennik Polski, nr 23 (15993),
28.01.1997 str. 12 PDF

https://www.academia.edu/34203521/Nie_ma_dymu_bez_ognia_ale_czy_mo%C5%BCe_by%C4%87_ciep%C5%82o_bez_dymu

1132. Czy piec musi oddychać? [If the stove must breathing?] “Nauka i technika dla dzieci”, Dziennik
Polski, nr 32 (16002), 07.02.1997, s. 26 PDF
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1133. Tadeusiewicz R., Korohoda P.: Kim jest tajemnicza Lena?, [Who is mysterious Lena?] Enter nr
1/1997, ss. 20-23 PDF

https://www.academia.edu/34953500/Kim_jest_tajemnicza_Lena

1134. Formy uczenia w sieciach neuronowych, [Forms of learning in neural networks], Wszechświat –
pismo przyrodnicze, tom 98, nr 2, 1997, pp. 31-35 PDF
https://www.academia.edu/30816666/Formy_uczenia_w_sieciach_neuronowych

1996

1135. Dlaczego w lodówce jest tak zimno?, [Why is so could in refrigerator?] „Nauka i technika dla
dzieci”, Dziennik Polski, 264 (15930), 12.11.1996, str. 20 PDF
https://www.academia.edu/34199597/Dlaczego_w_lod%C3%B3wce_jest_tak_zimno

1136. Skąd się bierze woda w kranie? [Where does the water come from?] „Nauka - technika dla dzieci”,
Dziennik Polski, nr 276 (15942), 26.11.1996, str. 14 PDF
https://www.academia.edu/34200910/Sk%C4%85d_si%C4%99_bierze_woda_w_kranie

1137. Jak działa telefon? [How does the phone work?] „Nauka - technika dla dzieci”. Dziennik Polski, nr
293 (15959), 16.12.1996, s. 29 PDF https://www.academia.edu/34201133/Jak_dzia%C5%82a_telefon
1138. Sieć Kohonena (część 13), [Kohonens’ network - part 13] Enter, nr 1/1996, ss. 86-97 PDF
https://www.academia.edu/34925624/Sie%C4%87_Kohonena

1139. Sieci neuronowe - sieci z pętelkami (część 14), [Neural networks – networks with loops - part 14]
Enter, nr 2/1996, ss. 84-90 PDF

https://www.academia.edu/35143686/Sieci_neuronowe_-_sieci_z_p%C4%99telkami

1140. Sieci neuronowe - sieci z pętelkami - c.d. (część 15), [Neural networks - networks with loops
(continued) - part 15] Enter, nr 3/1996, ss. 84-90 PDF

https://www.academia.edu/35142112/Sieci_neuronowe_-

_sieci_z_p%C4%99telkami_-_c.d

1141. Czy tylko małe jest piękne? [Is only small beautiful?] Dziennik Polski, nr 184 (15850),
07.08.1996, str. 10 PDF https://www.academia.edu/34189650/Czy_tylko_ma%C5%82e_jest_pi%C4%99kne
1142. Szyfr - to za mało. [Code is not sufficient] Przegląd Techniczny nr 1/1996, ss. 20-21 PDF
https://www.academia.edu/35507728/Szyfr_-_to_za_mało

1143. Bezpieczeństwo elektronicznych pieniędzy... (część 1), [Security of electronic money – part 1]
GMT Partner Wielkopolski, nr 4-5, 1996, ISSN 1231-1456, ss. 25-26 PDF
https://www.academia.edu/43816249/Bezpiecze%C5%84stwo_elektronicznych_pieni%C4%99dzy_cz%C4%99%C5%9B%C4
%87_1_ ; https://www.academia.edu/40349251/Bezpieczeństwo_elektronicznych_pieniędzy..._część_I_

1144. Bezpieczeństwo elektronicznych pieniędzy... (część 1), [Security of electronic money – part 2]
GMT Partner Wielkopolski, nr 5-7, ISSN 1231-1456, 1996, ss. 25-26 PDF
https://www.academia.edu/40349290/Bezpieczeństwo_elektronicznych_pieniędzy..._część_II_

1145. Bezpieczeństwo elektronicznych pieniędzy... (część 3), [Security of electronic money – part 3]
GMT Partner Wielkopolski, nr 8-9, ISSN 1231-1456, 1996, ss. 21 PDF
https://www.academia.edu/37424017/Bezpieczeństwo_elektronicznych_pieniędzy..._część_III_

1146. Górecki H., Tadeusiewicz R.: Perspektywy rozwoju w zakresie technik informatycznych dla nauki,
[Prospects of development of computer technologies for scientific applications] W materiałach
Konferencji „Zaawansowane techniki informacyjne w nauce polskiej”, Cyfronet, Kraków, 1996
1147. Cele i metody wprowadzania w bankach Centralnego Systemu Informatycznego [Goals and
methods of Central Computer System implementation in bank], Digital Forum, nr 19, 1996, ss. 21-24
PDF https://www.academia.edu/41239803/Cele_i_metody_wprowadzania_w_bankach_Centralnego_Systemu_Informatycznego
1148. Organizacja i finansowanie badań naukowych - część I [Organization an financing of scientific
research – part I], Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH, nr 33, 1996, ss. 6-8
https://www.academia.edu/37429021/Organizacja_i_finansowanie_badań_naukowych_-_część_I

1149. Organizacja i finansowanie badań naukowych - część II [Organization an financing of scientific
research – part II], Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH, nr 34, 1996, ss. 3-5+22
https://www.academia.edu/37429111/Organizacja_i_finansowanie_badań_naukowych_-_część_II

1150. Jak działa kaloryfer? [How works the radiator?] „Nauka i technika dla dzieci”, Dziennik Polski, nr
128/1996 PDF https://www.academia.edu/37551583/Jak_działa_kaloryfer
1151. Dlaczego rower ma dwa koła? [Why bicycle has two wheels?] „Nauka i technika dla dzieci”,
Dziennik Polski, nr 231/1996 https://www.junior.agh.edu.pl/odkrywamy-swiat-nauki-i-techniki/bajkowe-wycieczki-do-krainyprawdziwej-nauki-i-techniki/dlaczego-rower-ma-dwa-kola/

1995

1152. Tryumf czy kapitulacja rozumu? [Triumph or capitulation of the mind?] Znak nr 9/1995 (Numer
specjalny poświęcony filozofii sztucznej inteligencji), ss. 59-70
https://www.academia.edu/37269682/Tryumf_czy_kapitulacja_rozumu ; http://www.miesiecznik.znak.com.pl/archiwumpdf/484.pdf

1153. Czy znasz duszę komputera? [Do you know soul of the computer?] Dziennik Polski, nr
176(15542), 02.08.1995, str. 8 PDF
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1154. Komputery też się mylą. [Computers also sometimes make mistakes] Dziennik Polski, 22.08.1995,
str. 8 PDF

https://www.academia.edu/35502306/Komputery_też_się_mylą

1155. Czym będzie wprowadzany w BPH centralny system informatyczny PROFILE? [What will be
implemented in BPH central computer system PROFILE?] TezauruS nr 8 (26), 1995, str. 10-12 PDF
https://www.academia.edu/35508186/Czym_będzie_wprowadzany_w_BPH_centralny_system_informatyczny_PROFILE

1156. Ab ovo... [Let start from the origin (Ab ovo...)], TezauruS nr 9 (27), 1995, str. 11-12 PDF
https://www.academia.edu/35510106/Ab_ovo..._-_oraz_-_BPH_w_Internecie

1157. Kurowski P., Tadeusiewicz R.: BPH w Internecie? [Bank BPH in Internet?] TezauruS nr 9 (27),
1995, ss. 12-13 PDF https://www.academia.edu/35510106/Ab_ovo..._-_oraz_-_BPH_w_Internecie

1158. Publicare necesse est? [Publish or perish? (Publicare necesse est?)] Przegląd Akademicki, nr 18,
1995, ss. 22-23 PDF https://www.academia.edu/37457834/Publicare_necesse_est

1159. Biologiczne i techniczne sieci neuronowe [Biological and technological neural networks], Nauka
Wrocławska, nr 7, 1995, ss. 2-4 PDF https://www.academia.edu/37458289/Biologiczne_i_techniczne_sieci_neuronowe

1160. Dzieci elektronicznego Boga (Sieci neuronowe - moda czy nowa technika?) [Children of the
electronic God], Dziennik Polski (Dodatek: Dziennik Komputerowy), nr 223(15589), 27.09.1995, str.
22 PDF https://www.academia.edu/34189123/Dzieci_elektronicznego_Boga_Sieci_neuronowe_-_moda_czy_nowa_technika_
1161. Sieci neuronowe - wprowadzenie [Neural networks - Introduction - part 1] (część 1), Enter, nr
1/1995, ss. 84-90 PDF https://www.academia.edu/34923569/Sieci_neuronowe_-_wprowadzenie
1162. Sieci neuronowe - jak to jest zbudowane? (część 2), [Neural networks – how it is build - part 2],
Enter, nr 2/1995, ss. 84-92 PDF https://www.academia.edu/34923659/Sieci_neuronowe_-_jak_to_jest_zbudowane
1163. Sieci neuronowe - uczenie sieci (część 3), [Neural networks – network learning - part 3], Enter, nr
3/1995, ss. 82-88 PDF https://www.academia.edu/34923727/Sieci_neuronowe_-_uczenie_sieci
1164. Sieci neuronowe - jak działa sieć? (część 4), [Neural networks – how network works? - part 4],
Enter, nr 4/1995, ss. 84-90 PDF https://www.academia.edu/34923797/Sieci_neuronowe_-_jak_dzia%C5%82a_sie%C4%87
1165. Sieci neuronowe - jak nauczać prostą sieć? (część 5), [Neural networks – how we can teach of
simple network - part 5], Enter, nr 5/1995, ss. 89-98 PDF https://www.academia.edu/34923862/Sieci_neuronowe__jak_naucza%C4%87_prost%C4%85_sie%C4%87

1166. Sieci neuronowe - sieci nieliniowe (część 6), [Neural networks – non-linear networks - part 6]
Enter, nr 6/1995, ss. 74-84 PDF https://www.academia.edu/34923908/Sieci_neuronowe_-_sieci_nieliniowe
1167. Sieci neuronowe - co to jest backpropagation? (część 7), [Neural networks –what is
backpropagation - part 7], Enter, nr 7/1995, ss. 80-88 PDF
https://www.academia.edu/34925311/Sieci_neuronowe_-_co_to_jest_backpropagation

1168. Sieci neuronowe - Backpropagation - ciąg dalszy. (część 8), [Neural networks – backpropagation
(continued) - part 8], Enter, nr 8/1995, ss. 84-90 PDF

https://www.academia.edu/34925367/Sieci_neuronowe_-

_Backpropagation_-_ci%C4%85g_dalszy

1169. Sieci neuronowe - rozpoznawanie obrazów (część 9), [Neural networks – pattern recognition - part
9], Enter, nr 9/1995, ss. 86-90 PDF

https://www.academia.edu/35144087/Sieci_neuronowe_-

_rozpoznawanie_obraz%C3%B3w

1170. Sieci neuronowe - rozpoznawanie obrazów - c.d. (część 10), [Neural networks - pattern
recognition (continued) - part 10], Enter, nr 10/1995, ss. 88-93 PDF
https://www.academia.edu/34925397/Sieci_neuronowe_-_rozpoznawanie_obraz%C3%B3w

1171. Sieci neuronowe - „gotowce” (część 11), [Neural networks – readymade programs - part 11],
Enter, nr 11/1995, ss. 94-100 PDF

https://www.academia.edu/34925740/Sieci_neuronowe_-_gotowce_

1172. Sieci neuronowe - sieci z konkurencją (część 12), [Neural networks – networks and competition part 12], Enter, nr 12/1995, ss. 84-88 PDF

https://www.academia.edu/34925711/Sieci_neuronowe_-

_sieci_z_konkurencj%C4%85

1173. Więcej niż gra - czy sieci neuronowe zrewolucjonizują informatykę bankową? [More than game –
if neural networks can revolutionize e-banking?] Gazeta Bankowa nr 39, 1995, str. V PDF
https://www.academia.edu/43810984/Wi%C4%99cej_ni%C5%BC_gra_czy_sieci_neuronowe_zrewolucjonizuj%C4%85_infor
matyk%C4%99_bankow%C4%85

1174. Sieci neuronowe w prognozowaniu procesów gospodarczych. [Neural networks in economical
processes forecasting] W materiałach I Ogólnopolskiej konferencji „Sztuczna inteligencja i
infrastruktura informatyczna”, Siedlce 1995, ss. 325 – 342
https://www.academia.edu/37256065/Sieci_neuronowe_w_prognozowaniu_procesów_gospodarczych

1175. Komputerowe systemy przetwarzania obrazów. [Computer systems for image processing]

Rozdział w pracy zbiorowej „Nowoczesna Technika w Kulturze, Nauce i Oświacie - komputery,
audio, video, TVSat, Multimedia, Infostrady”, WOK Tarnów, 1995, ss. 281-298
https://www.academia.edu/36462608/Komputerowe_systemy_przetwarzania_obrazów

1176. Sieci neuronowe w głosowej komunikacji człowiek - komputer. [Neural networks in man-machine
voice communication] W materiałach I Krajowej Konferencji „Głosowa Komunikacja Człowiek -
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Komputer”, Wrocław, 1995, ss. 19-26
https://www.academia.edu/37489798/Sieci_neuronowe_w_głosowej_komunikacji_człowiek_komputer

1994

1177. Odkryć niewidzialne (Część I: teleskop), [Discovery invisible (Part I: Telescope)] Dziennik Polski,
nr 173 (15238), 28.07.1994, str. 19 PDF
https://www.academia.edu/34183051/Odkry%C4%87_niewidzialne_Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_I_teleskop_

1178. Inżynier Kościuszko. Za co Amerykanie cenią wodza Insurekcji [For what Americans appreciate
the Insurrection leader] Dziennik Polski, nr 44 (15109), 22.02.1994, str. 13 PDF
https://www.academia.edu/34182800/In%C5%BCynier_Ko%C5%9Bciuszko._Za_co_Amerykanie_ceni%C4%85_wodza_Insurekcji

1179. Komputer ujawnia tajniki przeszłości, [Computer discovers mysterious of the past] Dziennik
Polski, nr 16 (15061) 20.01.1994, str. 11 PDF
https://www.academia.edu/34182561/Komputer_ujawnia_tajniki_przesz%C5%82o%C5%9Bci

1180. Pomyłka geniusza, [Genius mistake] Dziennik Polski, nr 32 (15097), 08.02.1994, str. 13 PDF
https://www.academia.edu/34182656/Pomy%C5%82ka_geniusza

1181. Elektryczność w pigułce - część I, [Electricity in the pill – part I] Dziennik Polski, nr 51 (15116)
02.03.1994, str. 9 PDF

https://www.academia.edu/34178394/Elektryczno%C5%9B%C4%87_w_pigu%C5%82ce__cz%C4%99%C5%9B%C4%87_I

1182. Elektryczność w pigułce - część II, [Electricity in the pill – part II] Dziennik Polski, nr 56 (15121)
08.03.1994, str. 15 PDF

https://www.academia.edu/34178879/Elektryczno%C5%9B%C4%87_w_pigu%C5%82ce__cz%C4%99%C5%9B%C4%87_II

1183. Rodowód samochodu - część I, [Lineage of the car part I] Dziennik Polski, nr 96(15161)
26.04.1994, s. 18 PDF

https://www.academia.edu/34161791/Rodow%C3%B3d_samochodu__cz%C4%99%C5%9B%C4%87_I

1184. Rodowód samochodu - część II, [Lineage of the car part II] Dziennik Polski, nr 100(15165)
30.04.1994, s. 13 PDF

https://www.academia.edu/34161957/Rodow%C3%B3d_samochodu__cz%C4%99%C5%9B%C4%87_II

1185. Rodowód samochodu - część III, [Lineage of the car part III] Dziennik Polski, nr 101(15166)
04.05.1994, str. 11 PDF https://www.academia.edu/34164960/Rodow%C3%B3d_samochodu__cz%C4%99%C5%9B%C4%87_III

1186.

Rodowód samochodu - część IV, [Lineage of the car part IV] Dziennik Polski, nr 117(15182)
23.05.1994, str. 12 PDF https://www.academia.edu/34177410/Rodow%C3%B3d_samochodu__cz%C4%99%C5%9B%C4%87_IV

1187. Tadeusiewicz R.: Rodowód samochodu – część V, [Lineage of the car part V] Dziennik Polski, nr
118 (15183) 24.05.1994, str. 11 PDF
https://www.academia.edu/34177598/Rodow%C3%B3d_samochodu_cz%C4%99%C5%9B%C4%87_V

1188. Neurokomputery – informatyka jutra? [Neurocomputers - informatics of tomorrow?] Przegląd
Akademicki, nr 4/1994, ss. 10 - 12 PDF

https://www.academia.edu/35059278/Neurokomputery_informatyka_jutra

1189. Przysłowiowa „czarna magia” - o potrzebie popularyzacji. [Proverbial „black magic” – about
necessity of popularization] Przegląd Akademicki, nr 8/1994, ss. 7-9 PDF

https://www.academia.edu/30817315/Przys%C5%82owiowa_czarna_magia_-_o_potrzebie_popularyzacji

1190. Sieci Neuronowe, [Neural networks] Postępy Fizyki, tom 45, zeszyt 3, 1994, ss. 215-236 PDF
https://www.academia.edu/30816962/Sieci_Neuronowe

1191. Sztuczny mózg komputerowy, [Artificial computer brain] Nauka i Przyszłość, nr 5 (42), 1994, ss.
10-11 PDF https://www.academia.edu/37494160/Sztuczny_mózg_komputerowy

1192. Czy komputer może się uczyć? [If computer can learn?] Biuro-Komputery, Dodatek
Informatyczny Gazety Wyborczej, 27.12.1994, str. 10. PDF
https://www.academia.edu/42087994/Czy_komputer_może_się_uczyć

1993

1193. Kapcie z łyka. [Slippers from phloem] Polityka, nr 2/1993 PDF
https://www.academia.edu/35499303/Kapcie_z_łyka

1194. Narkotyk Nowoczesności. [Narcotic of modernity] Polityka, nr 24/1993 PDF
https://www.academia.edu/35500534/Narkotyk_nowoczesności

1195. Wieża Eiffla? [Eiffel Tower?] Dziennik Polski, nr 183/1993
1196. Korzenie radia, [Roots of radio-communication] Dziennik Polski, nr 289 (15051), 14.12.1993, str.
20, PDF

https://www.academia.edu/34137075/Korzenie_radia

1197. Pradziadek telewizora, [Grandfather of TV] Dziennik Polski, nr 299 (15061), 27.12.1993, str. 10
PDF

https://www.academia.edu/34181794/Pradziadek_telewizora
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1992

1198. Czy znasz duszę komputera? (zagadki informatyczne) [Do you know the computer’s soul?],
Główkolandia nr 3, 1992 str. 13 PDF https://www.academia.edu/37424260/Czy_znasz_duszę_komputera
1199. Poznaj duszę komputera (zagadki informatyczne) [Discover soul of the computer], Główkolandia
nr 4, 1992 str. 16 PDF https://www.academia.edu/37424298/Poznaj_duszę_komputera
1991

1200. Dlaczego w lodówce jest zimno? [Why it is could in refrigerator?] Króliczek, nr 1 (7), 1991, str.
18 – 19, ISSN 0860-8407 https://www.academia.edu/35336626/Dlaczego_w_lod%C3%B3wce_jest_zimno
1201. Co się świeci w lampce? [What lights in lamp?] Króliczek, nr 2 (8), 1991, str. 18 - 19, ISSN 08608407 PDF https://www.academia.edu/35336714/Co_si%C4%99_%C5%9Bwieci_w_lampce
1202. Telefon [Telephone] Przekrój, nr 2399, 1991, str. 10 - 11 & 22 PDF
https://www.academia.edu/38022073/Telefon ; https://przekroj.pl/archiwum/numery/2399/6 ;
https://przekroj.pl/archiwum/numery/2399/12 ; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=60938&from=publication

1203. Radio [Radio] Przekrój, nr 2404, 21.07.1991, str. 10 - 11 & 23 PDF
https://www.academia.edu/37951116/Radio ; https://przekroj.pl/archiwum/numery/2404/6 ;
https://przekroj.pl/archiwum/numery/2404/12 ; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=60943&from=publication

1204. Piec gazowy, [Gas oven] Przekrój, nr 2410, 1991, str. 16 - 17. PDF
https://www.academia.edu/38170414/Piec_gazowy ; https://przekroj.pl/archiwum/numery/2410/9 ;
http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=60949&from=publication

1205. Żarówka [Light bulb] Przekrój, nr 2417, 1991, str. 10 - 11. PDF
https://www.academia.edu/38172773/Żarówka ; https://przekroj.pl/archiwum/numery/2417/6 ;
http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=60956&from=publication

1206. Lodówka [Refrigerator] Przekrój, nr 2424, 1991, str. 15 – 16. & 22 PDF
https://www.academia.edu/38174574/Lodówka ; https://przekroj.pl/archiwum/numery/2424/9 ;
https://przekroj.pl/archiwum/numery/2424/12 ; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=60963&from=publication

1990

1207. Tadeusiewicz R., A. Izworski: Komputer dla medyka [8], [Computer for Medicine Doctor – part
8] Komputer, nr 1, 1990, str. 16 - 17 PDF https://www.academia.edu/34274126/Komputer_dla_medyka_8_

1208. Tadeusiewicz R., A. Izworski: Komputer dla medyka [9], [Computer for Medicine Doctor – part 9]
Komputer, nr 4, 1990, str. 18 - 20 https://www.academia.edu/34274337/Komputer_dla_medyka_9_
1209. Jak działa telefon? [How the phone work?] Króliczek, nr 1 (5), 1990, str. 32 – 33. PDF
https://www.academia.edu/39920382/Jak_działa_telefon

1210. Co to jest biocybernetyka? [What is biocybernetic?] Gazeta Krakowska, 30.09.1990 JPEG PDF
https://www.academia.edu/34922060/Co_to_jest_biocybernetyka

1211. Czym jest myśl? [What is thought?] Gazeta Krakowska, 13.10.1990 JPEG PDF
https://www.academia.edu/34922256/Czym_jest_my%C5%9Bl

1212. Galaktyki mózgu. [Galaxies of our brain] Gazeta Krakowska, 3.11.1990 JPEG PDF
https://www.academia.edu/34922956/Galaktyki_m%C3%B3zgu

1213. Impuls nerwowy. [The nerve impulse] Gazeta Krakowska, 17.11.1990 JPEG PDF
https://www.academia.edu/34923273/Impuls_nerwowy

1214. Skąd się bierze woda w kranie? [Where arrive the water from?] Króliczek, nr 2 (6), 1990, str. 23 25, ISSN 0860-8407 PDF https://www.academia.edu/35335800/Sk%C4%85d_si%C4%99_bierze_woda_w_kranie
1215. Neurokomputery - wczoraj, dziś, jutro. [Neurocomputers – yesterday, today and tomorrow]
Wiedza i Życie, nr 7, 1990, str. 19 – 26 PDF https://www.academia.edu/30822493/Neurokomputery__wczoraj_dzi%C5%9B_jutro

1216. Profesor Trąbka o mózgu i jego jaźni. [Professor Trabka about brain and its self] Dziennik Polski,
28.12.1990, str. 5 JPEG + PDF

https://www.academia.edu/37578446/Profesor_Trąbka_o_mózgu_i_jego_jaźni

1989

1217. Tadeusiewicz R., A. Izworski: Komputer dla medyka [3], [Computer for Medicine Doctor – part
3] Komputer, nr 5, 1989, str. 12 - 14 PDF

https://www.academia.edu/34265206/Komputer_dla_medyka_3_

1218. Tadeusiewicz R., A. Izworski: Komputer dla medyka [4], [Computer for Medicine Doctor – part
4] Komputer, nr 6, 1989, str. 19 - 21 PDF

https://www.academia.edu/34265359/Komputer_dla_medyka_4_

1219. Tadeusiewicz R., A. Izworski: Komputer dla medyka [5], [Computer for Medicine Doctor – part
5] Komputer, nr 7/8, 1989, str. 17 - 18 PDF

https://www.academia.edu/34273122/Komputer_dla_medyka_5_

1220. Tadeusiewicz R., A. Izworski: Komputer dla medyka [6], [Computer for Medicine Doctor – part 6]
Komputer, nr 9, 1989, str. 17 - 18 PDF
Str. 102 Stan aktualny na dzień 2023-01-02

https://www.academia.edu/34273438/Komputer_dla_medyka_6_

Ciąg dalszy na następnej stronicy 

1221. Tadeusiewicz R., A. Izworski: Komputer dla medyka [7], [Computer for Medicine Doctor – part 7]
Komputer, nr 10, 1989, str. 16 - 17 PDF

https://www.academia.edu/34273504/Komputer_dla_medyka_7_

1222. Czarodziej i jego żółw – część 3. [Wizard and his turtle – part 3] Króliczek, nr 1 (3), 1989, str. 32
- 35, ISSN 0860-8407 PDF https://www.academia.edu/39924358/Czarodziej_i_jego_żółw_-_część_3
Czarodziej i jego żółw część 4. [Wizard and his turtle – part 4] Króliczek, nr 2 (4), 1989, str. 34 - 36,
ISSN 0860-8407 PDF https://www.academia.edu/39922389/Czarodziej_i_jego_żółw_-_część_4
1224. Głos outsidera. [The outsider voice] Gazeta Kongresowa, 16.09.1989, str. 4
1988

1225. A. Migacz, Tadeusiewicz R.: UL - mikrokomputerowy model rodziny pszczelej. [Beehive - a
Microcomputer Model of Bee Colony] Bajtek nr 1, 1988, str. 4 - 8. PDF
https://www.academia.edu/27960441/UL_-_mikrokomputerowy_model_rodziny_pszczelej

1226. BASIC XE [BASIC XE] Komputer, nr 2, 1988, str. 20 - 22 PDF
https://www.academia.edu/35012032/BASIC_XE

1227. A. Izworski, Tadeusiewicz R.: Nie tylko do zabawy. [Not only for playing] Komputer, nr 5, 1988,
str. 18 - 20 PDF

https://www.academia.edu/34262845/Nie_tylko_do_zabawy

1228. Czarodziej i jego żółw – cześć 1. [Wizard and his turtle – part 1] Króliczek, nr 1, 1988, str. 22 24, ISSN 0860-8407 PDF https://www.academia.edu/39927316/Czarodziej_i_jego_żółw_cześć_1

1229. LOGO w szkole i nie tylko. Część 1. [LOGO in school – and not only] Wiedza i Życie, nr 8, 1988,
str. 12 – 18 PDF

https://www.academia.edu/34958116/LOGO_w_szkole_i_nie_tylko

1230. LOGO w szkole i nie tylko. Część 2. [LOGO in school – and not only in school]. Wiedza i Życie,
nr 9, 1988, str. 7 – 14 PDF

https://www.academia.edu/34958186/LOGO_w_szkole_i_nie_tylko._Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_2

1231. Czy nauce potrzebna jest filozofia? [If science needs philosophy?] Wiedza i życie, nr 10, 1988, str.
20 – 22 PDF https://www.academia.edu/34957814/Czy_nauce_potrzebna_jest_filozofia
1232. Biologiczne komputery. [Biological computers] Szkiełko i oko, nr 9 (80), 1988, str. 16 PDF

https://www.academia.edu/39942217/_Biologiczne_komputery_oraz_Czym_zajmuje_się_Biocybernetyka_dwa_popularne_felietony

1233. Czym zajmuje się Biocybernetyka? [After what looks biocybernetics], Szkiełko i oko, nr 9 (80),
1988, str. 16 PDF
https://www.academia.edu/39942217/_Biologiczne_komputery_oraz_Czym_zajmuje_się_Biocybernetyka_dwa_popularne_felietony

1234. Czarodziej i jego żółw – część 2 [Wizard and his turtle – part 2]. Króliczek, nr 2, 1988, str. 24 27, ISSN 0860-8407 PDF https://www.academia.edu/39927109/Czarodziej_i_jego_żółw_część_2
1235. Tadeusiewicz R., A. Izworski: Komputer dla medyka [1], [Computer for Medicine Doctor – part 1]
Komputer, nr 11, 1988, str. 18 - 20 PDF https://www.academia.edu/34264590/Komputer_dla_medyka_1_
1236. Tadeusiewicz R., A. Izworski: Komputer dla medyka [2], [Computer for Medicine Doctor – part 2]
Komputer, nr 12, 1988, str. 19 - 20 PDF https://www.academia.edu/34264678/Komputer_dla_medyka_2_
1987

1237. Jak i kogo uczyć informatyki? [Who should be Taught Computer Science and How?] Wiedza i

Życie, nr 2 (1987), str. 2 - 11. PDF https://www.academia.edu/34892441/Jak_i_kogo_uczy%C4%87_informatyki
1238. Komputery w polskiej służbie zdrowia [Computers in Polish National Health Service] Służba
Zdrowia, nr 9 (1987), str. 6. PDF https://www.academia.edu/37616939/Komputery_w_polskiej_służbie_zdrowia
1239. Pierwsze kroki z komputerem, czyli jak oswoić domownika. [First Steps with Computer - that is
How to Tame a Household Member] Wiedza i Życie, nr 4 (1987), str. 1 - 9. PDF
https://www.academia.edu/34892316/Pierwsze_kroki_z_komputerem_czyli_jak_oswoi%C4%87_domownika

1240. Jak zamienić SPECTRUM na IBM PC? (Język BASIC dla komputera IBM PC) część 1, [How to
Change SPECTRUM into IBM PC? (BASIC for IBM PC Computer) part 1] Bajtek, nr 8, 1987. str. 6 7 2 pliki JPG PDF https://www.academia.edu/35513424/Jak_zamienić_SPECTRUM_na_IBM_PC
1241. Jak zamienić SPECTRUM na IBM PC? (Język BASIC dla komputera IBM PC) część 2, [How to
Change SPECTRUM into IBM PC? (BASIC for IBM PC Computer) part 2] Bajtek, nr 9, 1987. str. 6 7 2 pliki JPG PDF https://www.academia.edu/35514019/Jak_zamienić_SPECTRUM_na_IBM_PC_część_2
1242. Automatyzacja a współczesna technika. [Automation and Present Technology] Problemy, nr 9,
1987, str. 8 - 14 PDF https://www.academia.edu/34821074/Automatyzacja_a_wsp%C3%B3%C5%82czesna_technika
1243. Interfejs [Interface]. Horyzonty Techniki, nr 5, 1987, str. 10 - 11. PDF
https://www.academia.edu/35011660/Interfejs

1244. Komputerowa analiza obrazów, [Computer Image Analysis] Horyzonty Techniki, nr 3, 1987, str.
6 - 7 PDF

https://www.academia.edu/35011848/Komputerowa_analiza_obraz%C3%B3w
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1245. Komputer w przedszkolu? [Computer in a Kindergarten?] Problemy nr 5, 1987, str. 39 - 42 PDF
https://www.academia.edu/34820969/Komputer_w_przedszkolu

1246. Matematyka przeciw bakteriom, [Mathematics against bacteria] Problemy, nr 4, 1987, str. 7 - 14
PDF https://www.academia.edu/28047292/Matematyka_przeciw_bakteriom
1247. ATARI maszyną do pisania? [Is ATARI a typewriter?] Komputer nr 11, 1987, str. 12 -13 PDF
https://www.academia.edu/35079992/ATARI_maszyn%C4%85_do_pisania

1986

1248. Zmysły dla robota. [Senses for Robot] Wiedza i Życie, nr 3 (1986), str. 3 - 11 PDF
https://www.academia.edu/34895527/Zmys%C5%82y_dla_robota

1249. Sztuczna inteligencja - nadzieje i bariery. [Artificial Intelligence - Hopes and Barriers] Problemy,
nr 4 (1986), str. 8 - 16. PDF

https://www.academia.edu/34820785/Sztuczna_inteligencja_-_nadzieje_i_bariery

1985

1250. O komputerach prawie wszystko. Część III. [Almost Everything about Computers. Part III.]
Wiedza i Życie, nr 1 (1985) str. 19 - 24 PDF

https://www.academia.edu/34790106/O_komputerach_prawie_wszystko._Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_III

1251. O komputerach prawie wszystko. Część IV. [Almost Everything about Computers. Part IV.]
Wiedza i Życie, nr 2 (1985) str. 43 - 48 PDF
https://www.academia.edu/34790030/O_komputerach_prawie_wszystko._Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_IV

1252. O komputerach prawie wszystko. Część V. [Almost Everything about Computers. Part V.] Wiedza
i Życie, nr 3 (1985) str. 34 - 38 PDF
https://www.academia.edu/34789973/O_komputerach_prawie_wszystko._Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_V

1253. O komputerach prawie wszystko. Część VI. [Almost Everything about Computers. Part VI.]
Wiedza i Życie, nr 4 (1985) str. 32 - 38 PDF

https://www.academia.edu/34789843/O_komputerach_prawie_wszystko._Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_VI

1254. O komputerach prawie wszystko. Część VII. Zanim kupisz komputer najtańszy. [Almost
Everything about Computers. Part VII.] Wiedza i Życie, nr 5 (1985) str. 34 - 38 PDF
https://www.academia.edu/34789350/O_komputerach_prawie_wszystko._Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_VII

1255. O komputerach prawie wszystko. Część VIII. [Almost Everything about Computers. Part VIII.]
Wiedza i Życie, nr 6 (1985) str. 40 - 44 PDF
https://www.academia.edu/34789318/O_komputerach_prawie_wszystko._Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_VIII

1256. O komputerach prawie wszystko. Część IX. [Almost Everything about Computers. Part IX.]
Wiedza i Życie, nr 7-8 (1985) str. 37 - 40 PDF

https://www.academia.edu/34789131/O_komputerach_prawie_wszystko._Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_IX

1257. O komputerach prawie wszystko. Część X. [Almost Everything about Computers. Part X.]
Wiedza i Życie, nr 9 (1985) str. 31 - 33 PDF

https://www.academia.edu/34789020/O_komputerach_prawie_wszystko._Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_X

1258. O komputerach prawie wszystko. Część XI. [Almost Everything about Computers. Part XI.]
Wiedza i Życie, nr 10 (1985) str. 25 - 29 PDF
https://www.academia.edu/34788912/O_komputerach_prawie_wszystko._Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_XI

1259. Sieci neuropodobne. [Neuron-Like Networks] Problemy, nr 5 (1985), str. 2 - 10 PDF
https://www.academia.edu/34820637/Sieci_neuropodobne

1984

1260. Most czy źródło inspiracji? - część I. [A Bridge or Source of Inspiration? Part I.] Wiedza i Życie,
nr 1/1984, str. 17-21. PDF

https://www.academia.edu/34797507/Most_czy_%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o_inspiracji_-

_cz%C4%99%C5%9B%C4%87_I

1261. Most czy źródło inspiracji? - część II. [A Bridge or Source of Inspiration? Part II.] Wiedza i
Życie, nr 2/1984, str. 21-27. PDF

https://www.academia.edu/34797782/Most_czy_%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o_inspiracji_-_cz%C4%99%C5%9B%C4%87_II

1262. Co to jest rozpoznawanie obrazów? [What is Pattern Recognition?] Wiedza i Życie, nr 6 (1984),
str. 13 - 18. PDF

https://www.academia.edu/34797846/Co_to_jest_rozpoznawanie_obraz%C3%B3w

1263. O komputerach prawie wszystko. Część I. [Almost Everything about Computers. Part I.] Wiedza i
Życie, nr 11 (1984) str. 20 - 24 PDF

https://www.academia.edu/34790674/O_komputerach_prawie_wszystko._Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_I

1264. O komputerach prawie wszystko. Część II. [Almost Everything about Computers. Part II.] Wiedza
i Życie, nr 12 (1984) str. 22 – 26 PDF

https://www.academia.edu/34790135/O_komputerach_prawie_wszystko._Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_II

1265. Z pogranicza biologii i techniki – wykłady z cyklu Mózg –Maszyna Matematyka [On the border
of biology and technology - lectures from the cycle of Brain-Machine-Mathematics] Mózg - Maszyna –
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Matematyka. RSW „Prasa-Książka- Ruch” Klub Międzynarodowej Prasy i Książki w Krakowie,
(1984) str. 4 – 9 PDF
https://www.academia.edu/31023606/Z_pogranicza_biologii_i_techniki_wyk%C5%82ady_z_cyklu_M%C3%B3zg_Maszyna_Matemat
yka

1266. Z pogranicza biologii i techniki. [From Borderland of Biology and Technology] RSW „PrasaKsiążka- Ruch” klub Międzynarodowej Prasy i Książki w Krakowie, (1984) str. 10-12 PDF
https://www.academia.edu/31023606/Z_pogranicza_biologii_i_techniki_wyk%C5%82ady_z_cyklu_M%C3%B3zg_Maszyna_Matemat
yka

1983

1267. Hybridsystem für die automatische Analyse und Erkennung der polnischen Sprache, Technik in
Polen, nr 6 (1983), str. 25 - 26 PDF
https://www.academia.edu/41409035/Hybridsystem_für_die_automatische_Analyse_und_Erkennung_der_polnischen_Sprache

1268. A hybrid system of analyzing and recognizing Polish spoken language, Polish Technical Review,
nr 6 (1983), str. 25 - 26 PDF
https://www.academia.edu/41408485/A_hybrid_system_of_analyzing_and_recognizing_Polish_spoken_language

1269. Człowiek i maszyna - dialog z przeszkodami. [Man and Machine – conversation with obstracles]
Młody Technik, nr3/1983, str. 27-34 PDF

https://www.academia.edu/34708961/Cz%C5%82owiek_i_maszyna_-

_dialog_z_przeszkodami

1270. Komputerowa analiza sygnału mowy. [Computer Analysis of Speech Signal] Problemy, nr 1/1983,
str. 2-7 PDF

https://www.academia.edu/34810281/Komputerowa_analiza_sygna%C5%82u_mowy

1271. Dlaczego przyroda nie wynajdzie koła? [Why will Nature Not Invent a Wheel?] Problemy, nr
2/1983, str.2-5. PDF https://www.academia.edu/34810372/Dlaczego_przyroda_nie_wynajdzie_ko%C5%82a
1272. Cybernetyczny model komórki nerwowej. [Cybernetic Model of a Nerve Cell] Problemy, nr
9/1983, str. 11-18. PDF https://www.academia.edu/34814681/Cybernetyczny_model_kom%C3%B3rki_nerwowej
1981

1273. Sprzężenie zwrotne - klucz do cybernetyki. [Feedback - the Key to Cybernetics] Młody Technik,
nr 9-10/1981, str. 33-40 PDF

https://www.academia.edu/34708814/Sprz%C4%99%C5%BCenie_zwrotne_-

_klucz_do_cybernetyki

1980

1274. Automatyczne rozpoznawanie mowy. [Automatic Speech Recognition] Problemy, nr 3/1980, str.
18-24 PDF https://www.academia.edu/28052045/Automatyczne_rozpoznawanie_mowy
1979

1275. Co to jest perceptron? [What is Perceptron?] Młody Technik, nr 4/1979, str. 36-42 PDF
https://www.academia.edu/34708207/Co_to_jest_perceptron

1276. Jak zmierzyć ilość informacji? [How to Measure the Quantity of Information?] Młody Technik, nr
6/1979, str. 32-38 PDF https://www.academia.edu/34708323/Jak_zmierzy%C4%87_ilo%C5%9B%C4%87_informacji
1277. Komputer a system nauczania. [Computer in the System of Education] Szkoła Zawodowa, nr 56/1979, str. 17-18 PDF https://www.academia.edu/34807126/Komputer_a_system_nauczania
1278. Tadeusiewicz R., Sodo A.: [Musical Compositions from Computer] Kompozycje muzyczne z
komputera. Problemy, nr 12/1979, str.25-30 PDF
https://www.academia.edu/26262557/Kompozycje_muzyczne_z_komputera ;
https://historiainformatyki.pl/historia/dokument.php?nonav=&nrar=7&nrzesp=1&sygn=VII%2F1%2F19&handle=1139

1279. Biopotencjały. [Bio-potentials] Młody Technik, nr 11-12/1979, str. 28-36 PDF
https://www.academia.edu/34708510/Biopotencja%C5%82y
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1280. Ucho jakiego nie znamy. [Ear, as We do not Know it] Młody Technik, nr 1/1978, str. 29-30 PDF
https://www.academia.edu/34705122/Ucho_jakiego_nie_znamy

1281. Maszyny analogowe to też komputery. [Analogous Machines are also Computers] Młody Technik,
nr 6/1978, str. 30-38 PDF https://www.academia.edu/34705313/Maszyny_analogowe_to_te%C5%BC_komputery
1282. Co to jest sprzężenie zwrotne? [What is Feedback?] Młody Technik, nr 11/1978, str. 34-40 PDF
https://www.academia.edu/34708031/Co_to_jest_sprz%C4%99%C5%BCenie_zwrotne

1283. Rozstrzygnięcie konkursu „Maszyny analogowe to też komputery”. [Competition results on
„Analogous machines are also computers“] Młody Technik, nr 12/1978, str. 83-84 PDF

https://www.academia.edu/34708141/Rozstrzygni%C4%99cie_konkursu_Maszyny_analogowe_to_te%C5%BC_komputery_
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1977

1284. Migacz A., Tadeusiewicz R.: Rodzina pszczela z komputera. [Bee Colony from Computer]
Problemy, nr 18/1977, str. 11-14 PDF https://www.academia.edu/27960349/Rodzina_pszczela_z_komputera
1285. Ewolucja w komputerze. [Evolution in Computer] Młody Technik, nr 11/1977, str. 36-42 PDF
https://www.academia.edu/34705061/Ewolucja_w_komputerze

1286. Zadziwiające własności komórki nerwowej. [Amazing Properties of Nervous Cell] Młody
Technik, nr 6/1977, str. 5-12. PDF
https://www.academia.edu/34704435/Zadziwiaj%C4%85ce_w%C5%82asno%C5%9Bci_kom%C3%B3rki_nerwowej

1287. Maszyna cyfrowa - partner do pogawędki. [Computer - Partner to a Chat] Młody Technik, nr
3/1977, str. 38-44 PDF https://www.academia.edu/34703955/Maszyna_cyfrowa_-_partner_do_pogaw%C4%99dki
1288. Mowa i maszyny. [Speech and Machines] Młody Technik, nr 1/1977, str. 22-28 PDF
https://www.academia.edu/34703498/Mowa_i_maszyny

1976

1289.

Komputer w roli sędziego? [Computer in a Role of Judge?] Gazeta Prawnicza, nr 23 (307),
16.12.1976, str. 12 PDF https://www.acadFemia.edu/34807362/Komputer_w_roli_s%C4%99dziego
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