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Radość uczenia

Kolejny zeszyt Fotonu, który oddajemy w ręce Państwa, poświęcony jest
w znacznej mierze pospiesznie przeprowadzonej i niedopracowanej reformie
szkolnictwa.
Mam za sobą długie lata nauczania studentów, uczniów i dzieci. Stale odczuwam dreszcz emocji i ogromną radość z uczenia. Wspaniałe jest uczucie
obserwowania, że adepci się zainteresowali, podążają za moim tokiem myślenia
i sami myślą i odkrywają nowe dla nich terytoria. To jest najpiękniejsze w naszym zawodzie i tego nam nie powinny zepsuć żadne reformy czy niedopracowane podstawy programowe.
Tylko od nas zależy, czego się nasi podopieczni nauczą, jak się rozwiną.
Z czym ich wypuścimy w świat. Apeluję, by nie dać się spętać sztywnymi regułami, nie bać się nauczyć więcej, nie bać się czegoś ominąć, jeśli to będzie
z pożytkiem dla uczniów.
W ciągu 50 lat, od kiedy stawiałam pierwsze kroki w nauczaniu, fizyka,
technika, dostępność rozmaitych materiałów ogromnie się zmieniły.
Radykalnie zmieniło się otoczenie dzieci i uczniów, środowisko, które
kształtuje ich pierwsze pojmowanie rzeczywistości. Chodzi nie tylko na przykład o środki komunikacji, telewizję, lecz również o gadżety elektroniczne,
takie jak smartfony, piloty do telewizorów, fotokomórki czy nawet klucze do
mieszkań. Nauczając, musimy się do tych innych niż nasze kiedyś doświadczeń
odwoływać. W rezultacie nie możemy uczyć tak samo jak wcześniej, nie tylko
o prądzie elektrycznym, lecz także o prawach mechaniki. To fascynujące wyzwanie. Na szczęście mamy nowe środki nauczania, są już doskonałe wzorce.
Żal mi, że już sama z nich nie skorzystam. Z ciekawością obserwuję, w jakim
kierunku będą się rozwijać zmiany w systemie szkolnym. Mam nadzieję, że nie
będzie historycznego powrotu do nauczania i kształcenia elit oraz pozostawiania reszty społeczeństwa w zamaskowanym i nieuświadomionym analfabetyzmie.
Z.G-M
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Skuteczność i niedosyt, czyli o problemie
interpretacji mechaniki kwantowej1
Krzysztof Maślanka
Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa–Kraków
Bohr był nielogiczny, a jego tezy niejasne i uporczywie mętne. Ale miał rację.
Einstein był konsekwentny, a jego tezy jasne i realistyczne. Ale nie miał racji.
John S. Bell (1928–1990)

0. Po tym przewrotnym, ale dającym do myślenia zdaniu, użytym tu jako motto,
jeszcze trzy cytaty, które ilustrują niepokojący stan rzeczy związany ze zrozumieniem mechaniki kwantowej:
Rozmowa zeszła na pewnego młodego teoretyka, który jako doktorant Philipa [Candelasa]
wydawał się bardzo obiecujący, a później jakoś zniknął z oczu. Spytałem Philipa, co przeszkodziło w naukowym rozwoju jego byłego studenta. Phil tylko pokręcił głową ze smutkiem
i powiedział: – Próbował zrozumieć mechanikę kwantową2.
Czuję się nieco niezręcznie, przez całe życie korzystając z teorii, której nikt w pełni nie zrozumiał3.
Olbrzymia i stale produkowana literatura na temat probabilistycznej interpretacji mechaniki
kwantowej budzi przygnębienie. W tym morzu dziennikarstwa, literatury i kiepskiej filozofii
jest chyba tylko jeden jasny punkt: nierówności Bella4.

1. Współczesna fizyka opiera się na dwóch głównych filarach, dwu teoriach
odkrytych na początku XX wieku. Są to: teoria grawitacji Einsteina, zwana
tradycyjnie, choć trochę myląco, Ogólną Teorią Względności (1915), oraz teoria opisująca obiekty mikroświata, m.in. atomy i ich składniki, czyli właśnie
wspomniana mechanika kwantowa (1925–1927).
Ta pierwsza stanowi efekt kilku lat samotnych zmagań intelektualnego giganta; druga jest wspólnym dziełem kilku, na ogół bardzo młodych fizyków –
młodszych od Einsteina o jedno pokolenie. Mentorem tych ostatnich oraz gorliwym obrońcą, niemal „głównym ideologiem” mechaniki kwantowej, stał się
duński fizyk Niels Bohr (1885–1962).
Tymczasem teoria Einsteina nigdy nie potrzebowała takiego „adwokata
z urzędu”: zawsze skutecznie broniła się sama. Także jej twórca był od począt1

Artykuł jest znaczną modyfikacją tekstu, który ukazał się w PAUzie Akademickiej, nr 208–
209, 2013.
2
Steven Weinberg, Sen o teorii ostatecznej, Zysk i S-ka, 1997.
3
Ibidem.
4
Andrzej Staruszkiewicz, Foton nr 100, Wiosna 2008, 18–23.
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ku spokojny o swe dzieło. Na pytanie, co by zrobił, gdyby w roku 1919 wyprawa naukowa Eddingtona nie odkryła przewidzianego przez jego teorię zakrzywienia promieni światła gwiazd w pobliżu Słońca, odparł po prostu: „Byłoby
mi żal dobrego Pana Boga, bo teoria jest w porządku”5. Trzeba dodać, że Einstein, który sam siebie określił paradoksalnym zestawieniem słów: „głęboko
wierzący ateista”6, mówiąc o fizyce, miał osobliwy zwyczaj częstego powoływania się na Boga, choć ten jego „Bóg” niewiele miał wspólnego z Bogiem
judaizmu i chrześcijaństwa7.
W oparciu o Ogólną Teorię Względności Einstein odniósł swój kolejny, pośmiertny sukces: dzięki serii bardzo subtelnych pomiarów odkryto ostatnio fale
grawitacyjne – poruszające się z prędkością światła zmarszczki czasoprzestrzeni. Zaobserwowane skrajnie słabe sygnały dobrze pasują do modelu zderzenia
dwu masywnych czarnych dziur – zderzenia, które nastąpiło kilka miliardów lat
temu8. Warto podkreślić, że sam Einstein był bardzo sceptyczny co do możliwości praktycznego zaobserwowania fal grawitacyjnych. Zdawał sobie sprawę
jak słabe są to efekty. Ale nie był, i nie mógł być, świadomy dostępnych nam
zdobyczy technicznych, które umożliwiają detekcję tak słabych sygnałów
z głębi czasu i przestrzeni.
2. Po odkryciu obu wspomnianych wyżej teorii prawie od razu pojawiły się
problemy natury filozoficznej. Podświadome przekonanie, wręcz wiara w możliwość jednego, estetycznego oraz spójnego opisu całej rzeczywistości skłoniła
fizyków do prób ich uzgodnienia, połączenia, czyli „unifikacji”. Ale nie udało
się to do dzisiaj. Podjęto wprawdzie kilka różnych, ambitnych prób rozwiązania
tego problemu, jednak nie są one w pełni zadowalające. Przyczyny braku powodzenia można poniekąd zrozumieć. Obydwa filary współczesnej fizyki są
dramatycznie różne. Różnią się także obszary ich zastosowań: z jednej strony
mikroświat atomów i cząstek elementarnych, gdzie grawitacja jest bez znaczenia; z drugiej np. rządzony grawitacją Układ Słoneczny, gdzie z kolei nie widać
efektów kwantowych. Stąd właśnie wszelkie próby pogodzenia stanowią tak
trudne wyzwanie. Niewątpliwie trzeba tu jakiejś radykalnie nowej idei wiodą-

5

Einstein w cytatach. Zebrała Alice Calaprice, Prószyński i S-ka, Warszawa 1997, 173.
Ibidem, s. 165.
7
Krzysztof Maślanka, Refleksje na temat wybranych epizodów z dziejów relacji nauka–wiara,
[w:] Materiały z konferencji Astronomia: Nauka i Wiara, 26–28.XI.2009, Akademia Jana Długosza, Częstochowa 2011.
8
Odkrycie to zostało uhonorowane ostatnią Nagrodą Nobla z fizyki. Otrzymali ją: Rainer
Weiss, Barry C. Barish i Kip S. Thorne za swój „zdecydowany wkład w detektor LIGO oraz za
obserwację fal grawitacyjnych”. Por. np. https://www.scientificamerican.com/report/thediscovery-of-gravitational-waves/. Nie mogę się tu powstrzymać od przytoczenia osobliwego
komentarza do tegorocznych Nagród Nobla w „Gazecie Wyborczej”: „Znowu nagrody dostała
grupka starszych, białych mężczyzn”.
6
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cej, która mogłaby doprowadzić do postępu oraz do powszechnie zaakceptowanej teorii kwantowej grawitacji.
W roku akademickim 1962/63 Richard Feynman prowadził w swym macierzystym California Institute of Technology ambitny wykład z grawitacji,
a jednocześnie intensywnie pracował nad problemem teorii kwantowej i mniej
więcej w tym samym czasie prowadził też swe znane i sławne wykłady z fizyki
dla początkujących studentów. Próbował zastosować do teorii Einsteina metody, które znakomicie sprawdziły się w innych sytuacjach, w szczególności
w elektrodynamice kwantowej. Wykłady te były spisywane przez dwu słuchaczy tego kursu, a niektóre potem autoryzowane przez Feynmana. Po latach zostały one zebrane w książkę i wydane, także po polsku – z szacunku dla niepowtarzalnej osobowości Feynmana i jego głębokich dygresji9. Jednak w trakcie
tego kursu widać narastającą frustrację genialnego fizyka: nadzieja, którą najwyraźniej miał na początku kursu, że pod jego koniec zreferuje jakąś spójną
koncepcję kwantowej grawitacji, zanikła z czasem.
3. Teoria Einsteina, choć matematycznie trudna, jest estetyczna i spójna logicznie. Dostarczyła kilku raptem, niemniej bardzo przekonujących i efektownych
testów doświadczalnych, które potwierdziły jej wyższość nad starą teorią grawitacji Newtona. Jednak stosowanie jej w życiu codziennym byłoby na ogół zbyteczną pedanterią. Umożliwiła natomiast wolny od sprzeczności opis Wszechświata jako całości oraz jego ewolucji, dając przez to początek nowoczesnej
kosmologii (1917). I jeszcze jeden aspekt, bardziej subtelny: teoria Einsteina
jest z natury nieliniowa. Mówiąc po prostu: źródłem grawitacji jest wszystko,
nawet ona sama, a nie tylko masa, jak w teorii Newtona. Według Einsteina
„grawitacja grawituje”. To właśnie sprawia, że skuteczne i ogólne rozwiązywanie równań tej teorii jest sprawą bardzo trudną.
Mechanika kwantowa jest jakościowo odmienna. W szczególności liczba
jej zastosowań praktycznych jest doprawdy zdumiewająca. Większość ludzi nie
ma o tym pojęcia, ale to właśnie mechanika kwantowa, zwłaszcza w swym
elektronicznym wcieleniu, obdarowała współczesną cywilizację mnóstwem
nieoczekiwanych wynalazków, czasem bardzo pożytecznych (np. magnetyczny
rezonans jądrowy w medycynie), znacznie częściej zniewalających, a niekiedy
po prostu irytujących. Swoją drogą, gdyby tak nagle zabrakło wszystkich tych
komputerów, laserów, telefonów komórkowych, odtwarzaczy DVD, GPSów
i innych atrybutów nowoczesności… Strach pomyśleć, jakie rozmiary przybrałaby powszechna frustracja. A przecież jeszcze ćwierć wieku temu ludzie żyli
i skutecznie pracowali bez tego wszystkiego10…
9

Richard P. Feynman, Wykłady z grawitacji, Prószyński i S-ka, 2006.
Aż 30% dochodu narodowego brutto Stanów Zjednoczonych oparte jest na wynalazkach
wynikających z zastosowań mechaniki kwantowej. Por. Max Tegmark i John Archibald Wheeler,
100 Years of Quantum Mysteries, „Scientific American”, February 2001, 68–75.
10
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Panuje też przekonanie, że mechanika kwantowa jest najbardziej udaną teorią całej fizyki. W bardzo precyzyjnym sensie. Na przykład nikomu – nawet
Einsteinowi – nie udało się zaprojektować eksperymentu, który by przeczył jej
przewidywaniom. A natrudził się przy tym niemało. Niejeden też raz doprowadził do irytacji swego godnego adwersarza, Nielsa Bohra. Ale był w tym konsekwentny i uczciwy: bezgranicznie ufał swej fenomenalnej intuicji, która wcześniej tyle razy naprowadziła go na właściwy trop.
Pewnego razu, w roku 1930 podczas VI Konferencji Solvaya w Brukseli,
Einsteinowi już się zdawało, że okpił i teorię kwantów, i jej głównego ideologa,
Bohra. Zaprojektował pomysłowy przyrząd, który jakoby miał zmierzyć jednocześnie i dokładnie zarówno energię fotonu, jak i czas jego emisji – wbrew tzw.
zasadzie nieoznaczoności Heisenberga. Urządzenie to, składające się m.in.
z wagi sprężynowej oraz zegara, można w zasadzie wykonać (w celu dydaktycznym uczynił to później amerykański fizyk rosyjskiego pochodzenia, George
Gamow).
Jednak po bezsennej nocy Bohr znalazł, jak zresztą zawsze dotąd, błąd w rozumowaniu Einsteina. Co więcej, pokonał go jego własną bronią! Pokazał, że
Einstein zapomniał o pewnym drobnym efekcie, wynikającym z jego własnej
Ogólnej Teorii Względności… Po uwzględnieniu tego efektu okazało się, że
wszystko zgadza się idealnie z przewidywaniami teorii kwantowej.

Zaprojektowany przez Einsteina przyrząd mający obalić zasadę nieoznaczoności
Heisenberga w wersji ΔE·Δt > h, gdzie ΔE jest nieoznaczonością energii, Δt jest
nieoznaczonością czasu, h to fundamentalna
stała przyrody Plancka. Pudełko z gazem cząstek światła, fotonów, zawieszone jest na wadze sprężynowej w polu grawitacyjnym. Mechanizm zegarowy otwiera na moment szczelinę po prawej. Jeden foton ucieka w chwili,
którą dokładnie rejestruje zegar. Foton ten
unosi energię, która – zgodnie ze sławnym
E = mc2 – jest równoważna ubytkowi masy.
Wskutek tego pudełko staje się odpowiednio
lżejsze, co dokładnie rejestruje wskazanie podziałki wagi. Zatem obie nieoznaczoności ΔE
oraz Δt mogą być dowolnie małe, wbrew zasadzie Heisenberga. Tyle Einstein.
Bohr zwrócił uwagę na to, że po ucieczce
fotonu lżejsze pudełko z zegarem przesunie
Rysunek pochodzi z książki Albert
się w górę w polu grawitacyjnym. PrzewiEinstein: Philosopher-Scientist, Cambridge
dziany przez teorię Einsteina efekt mówi, że
University Press, 1949, 227
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tempo chodu zegara zmieni się proporcjonalnie do tego przesunięcia, powstanie
zatem nieoznaczoność pomiaru czasu. Po uwzględnieniu tego dostajemy, że
jednak ΔE·Δt > h. Mimo tego dramatycznego epizodu uparty Einstein nie poddał się. Dotąd twierdził, że mechanika kwantowa jest niespójna (inconsistent);
teraz zmienił kierunek ataku: owszem, jest ona, z jakichś powodów, poprawna,
ale jest niepełna (incomplete). Pięć lat później (1935 r.), przy współpracy z Borisem Podolskym i Nathanem Rosenem, Einstein przypuścił bardziej subtelny
atak na mechanikę kwantową, który na wiele lat dał fizykom do myślenia.

Ostatni rysunek wykonany przez Bohra na
tablicy kilka godzin przed śmiercią (18 XI
1962 r.). Jest to właśnie sławne pudełko
Einsteina, Clock in the Box. Jak widać, Bohr
do samego końca analizował ten problem.
AIP Emilio Segrè Visual Archives
(archiwum dostępne w Internecie)
4. Warto podkreślić, że mechanika kwantowa jest jedyną teorią, której matematyczny formalizm przetrwa zapewne w niezmienionej postaci wszelkie przyszłe
zmiany w fizyce11. Stwierdzenie podejrzanie radykalne, które jednak można
jakościowo uzasadnić. Teoria ta jest bowiem bardzo „odporna” na potencjalne
uogólnienia. Jakiekolwiek próby – choćby drobnych – jej modyfikacji (np.
przez wprowadzenie nieliniowych poprawek) prowadzą od razu do sprzeczności
lub jawnych absurdów, w rodzaju np. ujemnych czy nieskończonych prawdopodobieństw dla rozmaitych zjawisk. Innymi słowy, mechanika kwantowa
(w przeciwieństwie np. do Ogólnej Teorii Względności) nie wydaje się przypadkiem granicznym jakiejś nieznanej jeszcze, bardziej uniwersalnej teorii.
W opisie mikroświata stanowi ona najwyraźniej przysłowiowy „strzał w dziesiątkę”.

11

Tak uważa m.in. współczesny amerykański fizyk teoretyk Steven Weinberg; por. jego Sen
o teorii ostatecznej, Zysk i S-ka, 1997, 76–78.
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Jest jednocześnie prawdą, że od chwili swego powstania mechanika kwantowa budzi niedosyt. Jest jednocześnie i skuteczna, i – w pewnym sensie – po
prostu niezbyt ładna. Wszystko jest dobrze, dopóki ktoś traktuje ją tylko jako
pewien trafnie odgadnięty algorytm. Wtedy wszystkie przewidywania zgadzają
się perfekcyjnie z pomiarami. Poziomy energetyczne atomów, ich widma, własności molekuł w chemii kwantowej itd.
Gdy jednak ktoś chce dogłębnie zrozumieć, wówczas zaczyna odczuwać
niedosyt. Po prostu: mechanika kwantowa cierpi aż do dziś na dotkliwy brak
zadowalającej interpretacji – „filozofii”. Ale tej nie należy się spodziewać ze
strony zawodowych filozofów, a raczej ze strony filozofujących fizyków. Do tej
hybrydowej kategorii uczonych zaliczali się, zwłaszcza pod koniec życia, wszyscy główni twórcy tej teorii.
5. Mój pogląd – nie twierdzę, że szczególnie odkrywczy – w tej kwestii jest
następujący. Jak wiadomo, obie teorie względności Einsteina: szczególna
(1905) i ogólna (1915), radykalnie zmieniły nasze klasyczne, zdroworozsądkowe wyobrażenia o czasie, jednoczesności, przestrzeni, świetle i grawitacji –
czyli o pojęciach dobrze znanych z życia codziennego. Teorie te wprowadziły
wysoki próg pojęciowy i nowy język matematyczny. Często gardziły zdrowym
rozsądkiem, bardziej ceniąc logiczną spójność oraz nieuchronne wnioski płynące z trafnie dobranego formalizmu matematycznego.
Ale nigdy nie naruszyły klasycznej koncepcji zrozumienia. Co więcej, nauczając tych teorii możemy się wciąż odwoływać do poglądowych, dydaktycznych analogii. Na przykład: mówiąc o czasoprzestrzeni i jej krzywiźnie możemy, ignorując jeden wymiar przestrzenny, z powodzeniem myśleć o giętkiej,
cienkiej, gładkiej, dynamicznej płachcie i rysować na niej, przynajmniej w myśli, linie najkrótsze – trajektorie cząstek.
Natomiast mechanika kwantowa nieodwracalnie zniszczyła nasze klasyczne,
„rozsądne” wyobrażenia o mikroświecie i „zamieszkujących” go cząstkach.
Pojawiła się ich rozmyta lokalizacja, zasadnicza nierozróżnialność oraz zagadkowy dualizm korpuskularno-falowy. Nieproszone wtargnęło prawdopodobieństwo – i to nie jak w klasycznej teorii, czyli jako wygodne uproszczenie, swoisty kompromis pomiędzy pełną, niemożliwą do ogarnięcia informacją a informacją najistotniejszą, choć w zasadzie wystarczającą. Z niezrozumiałych jak
dotąd powodów, w osobliwym świecie kwantów prawdopodobieństwo ulokowało się najwyraźniej na poziomie fundamentalnym.
A co najgorsze, mechanika kwantowa dokonała też zamachu na dotychczasową koncepcję samego zrozumienia – i nie dostarczyła w zamian niczego nowego! Tu nie ma już żadnych poglądowych analogii. Jesteśmy zdani wyłącznie
na czyste koncepcje matematyczne. Nie twierdzę, że to mało. Matematyka
(a przynajmniej arytmetyka i teoria zbiorów oraz oparte na nich dziedziny) to
w końcu „bastion pewności i precyzji” – jak się wyraził matematyk Leo Cor-
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ry12. Ale w fizyce mieliśmy, w każdym razie od czasów Newtona, nie tylko
solidny matematyczny drogowskaz, ale i możliwość intuicyjnej kontroli problemu. Tymczasem w mechanice kwantowej fizyk przypomina poniekąd pilota,
który prowadzi samolot we mgle i jest zdany wyłącznie na wskazania przyrządów.
W sposób radykalny (i niewątpliwie szokujący) wyraził to Niels Bohr:
„Świat kwantowy nie istnieje. Jest tylko jego abstrakcyjny kwantowy opis”.

Bohr i Einstein, koniec lat 20. XX w., podczas jednej ze swych sławnych dyskusji na temat mechaniki kwantowej. Zdjęcie wykonał fizyk Paul Ehrenfest. Przyjaźnił się z Einsteinem, ale stanął
po stronie poglądów Bohra. By fakt ten jakoś złagodzić przed przyjacielem napisał mu podczas
jednej z konferencji żartobliwy liścik: „W czyśćcu jest specjalny oddział dla profesorów teorii
kwantowej, gdzie będą zmuszeni do słuchania wykładów fizyki klasycznej przez dziesięć godzin
dziennie”13

6. Stąd właśnie ten przykry i przedłużający się niedosyt. To naprawdę dziwne,
ale po raz pierwszy w dziejach fizyki teoretycznej człowiek odkrył (a właściwie: odgadł) niewątpliwie poprawne i najwyraźniej fundamentalne prawa, których potem sam nie był w stanie zrozumieć w zadowalający sposób. Jedno tylko
wiemy na pewno: świat cząstek elementarnych nie jest miniaturyzacją, prostym
przeskalowaniem świata makroskopowego, w którym żyjemy i na podstawie
12

The Princeton Companion to Mathematics, Princeton University Press, 2008, s. 130.
Manjit Kumar, Kwantowy Świat. Einstein, Bohr i wielki spór o naturę rzeczywistości, Prószyński i S-ka, 2012.
13
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którego, z konieczności, kształtujemy od dzieciństwa naszą intuicję oraz tzw.
zdrowy rozsądek. W szczególności złożone obiekty kwantowe nie są prostą
sumą swych składników.
Jak to zwykle bywa, gdy problem jest nabrzmiały i nie rokuje szybkiego
rozwiązania, można się odwołać do filozofii, wypisać morze atramentu – i nie
zbliżyć się ani o krok w stronę zadowalającego rozwiązania. Ale można też
przyjąć podejście pragmatyczne, które wprawdzie też nie zbliży do rozwiązania,
ale przynajmniej oszczędzi mętnych i przegadanych wywodów oraz bólu głowy. W najbardziej lapidarny sposób uczynił to amerykański fizyk i matematyk
John von Neumann (a może Richard Feynman? – zdania są podzielone), gdy
zjawił się u niego pewien student uskarżający się na to, że nie rozumie mechaniki kwantowej. Praktyczna, a nie wątpię, że szczera, rada von Neumanna
brzmiała: Tego się nie rozumie, do tego się przyzwyczaja. Patrząc na uporczywe, ale bezskuteczne wysiłki samych twórców mechaniki kwantowej można
– miejmy nadzieję, że tylko chwilowo – przyjąć, że jest to jedyne rozsądne podejście. Można także przytoczyć mocno już wyświechtaną i, jak z powyższego
wyraźnie widać, dość w końcu trywialną sentencję Hamleta: „Więcej jest rzeczy na niebie i na ziemi, Horacy, niż to się śniło waszym filozofom”.
Jedną z takich rzeczy jest niewątpliwe – bo potwierdzone przez eksperyment
– istnienie tzw. stanów splątanych (ang. entanglement). Koncepcji tej do końca
życia żywiołowo przeciwstawiał się Einstein. Chodzi o układ np. dwu fotonów,
wykreowanych w pewnym procesie, które potem oddalają się od siebie w przeciwnych kierunkach. Zgodnie z mechaniką kwantową orientacja spinu każdego
z tych fotonów jest, do chwili pomiaru, absolutnie nieokreślona. Jednak po pomiarze jednego spinu mamy pewność, że spin drugiego fotonu jest przeciwny
do tego, który stwierdziliśmy u pierwszego fotonu. Ale skąd ten drugi foton
o tym „wie”? Zgodnie z ironicznym stwierdzeniem Einsteina, wymagałoby to
natychmiastowego „upiornego działania na odległość” (spooky action at a distance) – wbrew Szczególnej Teorii Względności. Ale jest to fakt doświadczalny, stwierdzony w serii pomysłowych eksperymentów wykonanych m.in. przez
Alaina Aspecta i Antona Zeilingera, którzy opierali się na genialnych pracach
teoretycznych cytowanego na wstępie, przedwcześnie zmarłego irlandzkiego
fizyka Johna S. Bella14. Wbrew zdrowemu rozsądkowi stan układu jest tu lepiej
określony niż stan jego części składowych! Na pocieszenie Einsteina można
jedynie dodać, że takie upiorne działanie na odległość nie może być użyte do
przekazywania sygnałów lub informacji z nadświetlną prędkością. Bo to oznaczałoby też podróże pod prąd strzałki czasu i – koniec znanej nam fizyki.

14
Znakomite wprowadzenie do tych fascynujących kwestii zawiera książka: Jim Baggott, Pożegnanie z rzeczywistością, Prószyński i S-ka, 2013. Książka ta jest też pełna gorzkich – i nader
trafnych – refleksji nad tym, w którą stronę zmierza obecnie fizyka, o czym wymownie świadczy
jej podtytuł: Jak współczesna fizyka odchodzi od poszukiwania naukowej prawdy.
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Wizualizacja ruchów konwekcyjnych
w gazach i błonach
Stanisław Bednarek
Uniwersytet Łódzki
Znane jest stare powiedzenie, zgodnie z którym „jeden obraz znaczy więcej, niż
tysiąc słów”. Głęboki sens tego powiedzenia uwidacznia się obecnie coraz częściej w wielu dziedzinach techniki i życia codziennego. Dla przykładu, trzydzieści, czy czterdzieści lat temu jedynym sposobem komunikowania się użytkownika z komputerem było pracochłonne wpisywanie poleceń [1]. Obecnie
zamiast tego wystarczy jedno kliknięcie odpowiedniej ikony. Podobnie znaki
drogowe i piktogramy pozwalają na bezpieczne poruszanie się i orientację turystom z całego świata nawet w tych krajach, gdzie używane są niezwykle egzotyczne języki, znane prawie wyłącznie ich mieszkańcom.
Wizualizacja ma też bardzo duże znaczenie w wielu działach fizyki i umożliwia poglądowe przedstawienie np. rozkładu przestrzennego natężenia pola
elektromagnetycznego, czy zmian temperatury na powierzchni materiału [2, 3].
Dane do wizualizacji mogą pochodzić z obliczeń albo z eksperymentów. Ten
drugi przypadek występuje często w mechanice płynów, gdzie uzyskanie dokładnych rozwiązań staje się trudne albo wręcz niemożliwe ze względu na
skomplikowaną postać równań, np. równania Naviera-Stokesa, czy też nałożone
warunki brzegowe [4, 5]. Z tego powodu spróbujemy nieco przybliżyć ten temat
i opisać proste doświadczenia, pozwalające pokazać interesujące efekty, które
zachodzą m.in. w błonach mydlanych.
Na początek zajmiemy się wizualizacją zmian gęstości i związanych z tym
ruchów w gazach. Przeznaczony do tego celu układ doświadczalny przedstawia
schematycznie rys. 1. Jego podstawowym elementem jest zwierciadło wklęsłe 1, o średnicy kilkunastu cm i ogniskowej ok. 1 m lub większej. Najlepiej do
tego celu nadają się zwierciadła o napylonej powierzchni odbijającej, stosowane
w teleskopach. Ponieważ uzyskanie takiego zwierciadła nie zawsze jest łatwe,
można spróbować wykorzystać w tym celu powszechnie dostępne zwierciadła
wklęsłe, używane do celów kosmetycznych. Takie zwierciadła produkowane
w Chinach można kupić nawet za kilkanaście złotych na bazarach lub
w sklepach z artykułami gospodarstwa domowego. Ich jakość jest różna, dlatego należy zwrócić uwagę na wybór egzemplarza dającego jak najmniejsze zniekształcenia. Zwierciadło jest oświetlane przez żarówkę 2, umieszczoną w odległości równej podwojonej ogniskowej od jego środka, nieco z boku osi optycznej układu. Żarówka powinna być częściowo osłonięta i wysyłać strumień
światła tylko w kierunku zwierciadła. Można tu wykorzystać gotową żarówkę
o częściowo posrebrzonej bańce, używaną m.in. w projektorach, albo samodzielnie wykonać odpowiednią osłonę z folii aluminiowej.
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Ważną rolę odgrywa nieprzezroczysta, prostokątna przysłona 3, umieszczona obok żarówki i zakrywająca połowę wiązki światła odbijanej od zwierciadła
w kierunku ekranu. Krawędź tej przysłony powinna znajdować się na osi optycznej układu. Dokładne dobranie położenia przysłony ma również istotny
wpływ na jakość obrazu. Z tyłu żarówki ustawiony został ekran 4, na którym są
obserwowane obrazy. Zamiast ekranu można użyć aparatu fotograficznego albo
kamery, co pozwoli zapisywać obrazy lub oglądać je na monitorze. Przed
zwierciadłem umieszczany jest przedmiot 5, powodujący ruchy konwekcyjne
powietrza, które chcemy obserwować. Przedmiotem tym może być paląca się
świeczka lub zapałka. Przy zastosowaniu dobrej jakości zwierciadła i dokładnym ustawieniu przysłony układ jest na tyle czuły, że pozwala zaobserwować
nawet ruchy konwekcyjne, spowodowane ciepłem dłoni trzymanej przed zwierciadłem.

Rys. 1. Schemat układu ze zwierciadłem do wizualizacji ruchów konwekcyjnych powietrza;
1 – zwierciadło wklęsłe, 2 – żarówka w osłonie, 3 – prostokątna przysłona, 4 – ekran, 5 – obserwowany przedmiot

Problemy z doborem dobrej jakości zwierciadła nie występują w przypadku
układu pokazanego na rys. 2. Zwierciadło wklęsłe zastąpiono w nim dwiema
soczewkami skupiającymi 1, 2 o takich samych średnicach i ogniskowych. Odległość między soczewkami jest równa sumie ich ogniskowych, czyli soczewki
tworzą układ konfokalny (współogniskowy). Źródło światła 3, takie samo jak
w poprzednim układzie, umieszczono na zewnątrz zestawu soczewek w ognisku
jednej z nich. Również na zewnątrz zestawu soczewek, w ognisku drugiej
z nich, znajduje się przysłona 4, taka sama i ustawiona w taki sam sposób jak
w układzie na rys. 1. Za przysłoną umieszczony jest ekran 5, który można zastąpić kamerą albo aparatem fotograficznym. Przedmiot 6 należy umieścić między soczewkami w pobliżu ich ogniska.
W obu układach otrzymane obrazy przedstawiają rozkłady przestrzenne
zmian współczynnika załamania światła przez powietrze, unoszące się dzięki
konwekcji wokół ogrzewających je przedmiotów. Ciepło oddawane przez te
przedmioty powoduje wzrost temperatury i zmniejszenie gęstości powietrza, co
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z kolei skutkuje zmniejszeniem jego współczynnika załamania. W wyniku tego
zmienia się długość drogi optycznej i zachodzi interferencja, której końcowym
efektem są jaśniejsze i ciemniejsze prążki obserwowane na ekranie. Układ tych
prążków jest dynamiczny i obrazuje również zmieniający się rozkład temperatury wokół przedmiotu umieszczonego przed zwierciadłem.

Rys. 2. Schemat układu z soczewkami do wizualizacji ruchów konwekcyjnych powietrza;
1, 2 – soczewki skupiające, 3 – żarówka w osłonie, 4 – prostokątna przysłona, 5 – ekran,
6 – obserwowany przedmiot

Następny układ, przedstawiony na rys. 3, powala wizualizować zmiany zachodzące w przezroczystych błonach mydlanych. Używany tutaj wskaźnik laserowy 1 został wyposażony w ekspander 2, który zwiększa średnicę wychodzącej wiązki światła. Wiązka ta pada na pionowo ustawioną błonę mydlaną 3,
wytworzoną na drucianej ramce 4, osadzoną w uchwycie 5. Po przejściu przez
błonę wiązka światła pada na ekran 6, gdzie widoczny jest obraz błony 7. Ramka do wytwarzania błony może mieć dowolny kształt, np. okrągły albo prostokątny. Wyginamy ją z kawałka cienkiego drutu o średnicy ok. 1 mm, najlepiej
miedzianego albo aluminiowego – nie będzie ulegał korozji podczas kontaktu
z wodą. Dla wygodniejszego użytkowania końce drutu skręcamy i przymocowujemy w dowolny sposób do jakiegoś uchwytu 5, np. patyczka, który ułatwi
trzymanie ramki w ręce.

Rys. 3. Układ do wizualizacji dynamiki błon z zastosowaniem lasera; 1 – wskaźnik laserowy,
2 – ekspander wiązki, 3 – błona mydlana, 4 – ramka z drutu, 5 – uchwyt ramki, 6 – ekran,
7 – obraz błony
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Błonę mydlaną wytwarzamy w powszechnie znany sposób, przez zanurzenie
poziomo trzymanej ramki w roztworze wody z mydłem lub detergentem (płynem do mycia naczyń lub do prania) i jej powolne wyjęcie. Zamiast wykonywać ramkę, można wykorzystać gotowy pierścień albo pętlę od zabawki do
puszczania baniek. Profesjonalnie nazywany ekspander wiązki laserowej to po
prostu tulejka o odpowiednio dobranej średnicy, która została nasunięta na końcówkę wskaźnika laserowego, rys. 4. W tulejce osadzona jest dowolna soczewka – skupiająca albo rozpraszająca, o ogniskowej nieprzekraczającej kilka centymetrów. Soczewka ta powoduje, że wychodząca ze wskaźnika laserowego
równoległa wiązka światła po przejściu przez nią staje się wiązką rozbieżną.
Umożliwia to oświetlenie spójnym i monochromatycznym światłem laserowym
całej powierzchni błony.

Rys. 4. Szczegóły wykonania ekspandera wiązki laserowej; 1 – końcówka wskaźnika laserowego,
2 – tulejka, 3 – soczewka

Warto też wiedzieć, że diody laserowe używane we wskaźnikach nie mają
zdolności kolimacji światła i dają wiązkę rozbieżną. Dlatego wszystkie wskaźniki laserowe są wyposażone w soczewkę skupiającą lub układ soczewek, formujących wiązkę równoległą. W niektórych wskaźnikach, zwykle tych o większej mocy, można regulować średnicę wiązki albo wykręcić układ soczewek
i wtedy nie trzeba wykonywać ekspandera. W przeciwieństwie do dwóch poprzednio opisanych, układ ze wskaźnikiem laserowym nie wymaga żadnej regulacji położenia elementów i od razu daje wyraźne obrazy. Można go również
wykonać bardzo małym nakładem pracy i kosztów. Jedynym ważnym wymogiem jest zachowanie ostrożności podczas używania wskaźnika laserowego
i niekierowanie wiązki w stronę widzów lub przedmiotów odbijających światło.
Przykłady obrazów otrzymanych tą metodą za pomocą wskaźnika laserowego,
emitującego światło niebieskie o długości fali 450 nm, przedstawiają fot. 1, 2.
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Fot. 1, 2. Przykłady obrazów błon mydlanych uzyskane za pomocą układu przedstawionego na
rys. 3

Podobnie jak w poprzednio opisanych układach, obserwowane obrazy w tym
przypadku wytwarzane są dzięki dyfrakcji i interferencji światła na niewidocznych gołym okiem niejednorodnościach błon mydlanych. Obrazy te są dynamiczne i uwidaczniają tworzące się przypadkowo w błonach wiry oraz zmiany
ich grubości, które w końcu powodują pękanie błon. Na te efekty można łatwo
oddziaływać przez zmianę kąta nachylenia ramki lub delikatne ruchy posuwiste.
Pojawiające się wówczas w układzie odniesienia związanym z błoną siły bezwładności powodują przepływy cieczy i zmiany obrazu. Istotny wpływ na czas
obserwacji obrazów ma skład roztworu, używanego do wytwarzania błon. Stosując np. roztwory, zawierające domieszkę cukru i gliceryny można uzyskać
trwałe błony, które pozwolą na obserwację efektów na tej samej błonie w czasie
kilku minut [6]. Zastosowanie spójnego światła laserowego znakomicie ułatwia
otrzymanie obrazów przez bezpośrednie oświetlenie błony. Można się o tym
przekonać kierując na błonę światło niespójne, np. z latarki. Nie zauważymy
wówczas obrazów obserwowanych poprzednio.
Dwa pierwsze z opisanych w tym artykule zestawów doświadczalnych stanowią adaptację znanych układów do tzw. fotografii cieniowej albo smugowej
(niem. Schileren Photography), stosowanej m.in. do badania konstrukcji lotniczych czy wentylacji budynków [7]. Trzecie doświadczenie to pomysł autora
artykułu – być może nie jest rewelacyjny, ale ma pouczającą historię. Do jego
realizacji przyczyniła się ulubiona przez genetyków… muszka owocowa (łac.
Drosophila Mealnogaster). Podczas V Szkoły Polskiego Oddziału Europejskiego Towarzystwa na rzecz Edukacji Astronomicznej w Stuposianach świetnie
sprawdzał się niebieski wskaźnik laserowy. Był używany zarówno na wykładach jak i w czasie nocnych obserwacji nieba, służąc do wskazywania obiektów
astronomicznych. W jedną z letnich nocy światło wskaźnika i konsumowane
przez jego właściciela jabłko zwabiło wspomnianą muszkę. Owad wpadł do
otworu wyjściowego i osiadł na soczewce formującej wiązkę. Ponieważ pomysłowi i oszczędni Chińczycy zrobili ten element optyczny nie ze szkła, ale
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z plastiku, to nieszczęsna muszka po pochłonięciu energii wiązki wtopiła się
w ten materiał. Skutkiem tego wskaźnik przestał spełniać swoją dotychczasową
rolę. Jego właściciel wymontował zniszczoną soczewkę i zaczął nim oświetlać
różne przedmioty, m.in. błonki mydlane. Okazało się, jak to często bywa, że
o wykonaniu interesującego doświadczenia zdecydował przypadek, który jednak sprzyja tylko tym, którzy potrafią go wykorzystać.
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[5] B. Średniawa, Hydrodynamika i teoria sprężystości, PWN, Warszawa 1977, 112.
[6] T. Dryński, Doświadczenia pokazowe z fizyki, PWN, Warszawa 1964, 126.
[7] https://www.halton.com/pl
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Mierzymy mimośród orbity ziemskiej
Roman Bochanysz
Głogów, woj. dolnośląskie

Próba pomiaru mimośrodu orbity ziemskiej
Od czasów Keplera wiemy już na pewno, że planety poruszają się po orbitach
eliptycznych i potwierdzeń tego możemy szukać nie tylko w specjalistycznych
pomiarach, ale i tych najprostszych. Każdy uczeń może sprostać długoterminowemu zadaniu, polegającemu na wykonaniu serii zdjęć Słońca w półrocznym
okresie od około 4 stycznia do 4 lipca (lub odwrotnie) każdego roku. Do zdjęcia
wystarczy aparat fotograficzny z nałożoną na obiektyw folią mylarową lub zasłoną zrobioną z prześwietlonej kliszy fotograficznej. Chodzi o to, by nie
uszkodzić matrycy aparatu. Zdjęcia trzeba wykonać ze statywu, maksymalnie
ostro, przy tych samych nastawieniach aparatu. Ponieważ będzie nas interesować średnica w pikselach nie można zmieniać ustawień aparatu w czasie kolejnych zdjęć.
Wykonując pierwsze zdjęcie z początkiem stycznia, kiedy Ziemia jest w peryhelium, i kolejne – powiedzmy co miesiąc – zauważymy zmniejszanie się
średnicy Słońca wywołane oddalaniem się Ziemi. Kluczowe będzie zdjęcie
z początku lipca, kiedy Ziemia jest w aphelium, a średnica najmniejsza. Na
podstawie różnic wyznaczymy mimośród orbity (przy standardowych oznaczeniach e = c/a, gdzie c – ogniskowa elipsy, a – półoś wielka).
Kąt, pod jakim widać promień Słońca R z Ziemi, obliczyć można z zależności sinα = R/d, gdzie d oznacza odległość od Słońca. W krańcowych położeniach Ziemi na orbicie, aphelium – „a + c” i peryhelium – „a – c” kąt ten jest
oczywiście inny.

Rzeczywista średnica tarczy Słońca nie zmienia się, możemy zatem napisać
R   a  c  sin a

a więc

oraz

R   a  c  sin  p ,

 a  c  sin a   a  c  sin  p ,
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co daje nam

a  c sin  a

a  c sin  p

Kąt jest mały, więc jego sinus jest w przybliżeniu równy wartości tego kąta
wyrażonego w radianach. Tym samym stosunek tych kątów można wyrazić
stosunkiem liczb pikseli średnic Słońca odczytanych ze zdjęć. Ten stosunek
wyznaczony obserwacyjnie niech wynosi „s”.

s

a  c a (1  c / a ) 1  e


a  c a (1  c / a ) 1  e

Po przekształceniach otrzymujemy
e

1 s
.
1 s

Z wielu zdjęć, które wykonałem 5 stycznia i 2 lipca w 2017 roku można było
odczytać rozmiar średnicy Słońca w pikselach (166 w styczniu i 161 w lipcu)
i obliczyć s = 161/166 (przyjęto średnie odczyty z wielu ujęć i różnymi metodami – nie różniły się one jednak o więcej niż jeden piksel dla dwóch różnych
zdjęć).

Po podstawieniu otrzymałem wynik e = 0,0152..., który zgadza się z wielkością e = 0,0167 zmierzoną dokładniejszymi metodami.
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Zdjęcia wykonano na teleskopie zwierciadlanym systemu Newtona o średnicy zwierciadła 130 mm i ogniskowej 650 mm. Obiektyw oczywiście zasłonięty
folią mylarową. Zastosowano metodę projekcji okularowej z użyciem okularu
25 mm, użyto aparatu cyfrowego CANON w rozdzielczości 4608 × 3456 pikseli. Te zdjęcia stanowiły podstawę do porównania średnic za pomocą prostego
programu IrfanView, dającego możliwość odczytywania rozdzielczości fragmentu zdjęcia z całości. Na aparacie i teleskopie należy w obu przypadkach
zastosować te same ustawienia. Zdjęcia trzeba wykonać przy jednakowo ustawionej ostrości i w miarę możliwości podobnej przejrzystości atmosfery, co
w przypadku różnic pogodowych stycznia i lipca może nastręczać pewne trudności. Zdjęcia powinno się też wykonać w miarę możliwości w najwyższym
położeniu Słońca nad horyzontem, aby uniknąć ewentualnych deformacji związanych z refrakcją atmosferyczną.
Na tym etapie mogą być popełnione błędy, z których obserwatorzy muszą
sobie zdawać sprawę, a ich minimalizowanie może być osiągnięte przez powtarzalność warunków obserwacji. Osoby nieposiadające teleskopu mogą spróbować wykonać zdjęcia samym aparatem na statywie, nie zapominając o folii lub
specjalnym filtrze na obiektyw. Przy odczytach ważna jest analiza błędów samego odczytu liczby pikseli ze zdjęcia. Jeśli przyjmiemy dokładność odczytu
do jednego piksela, to w powyższym przypadku niepewność względna jest duża
i wynosi 40%. Gdyby w odczytach przyjąć maksymalne różnice określone niepewnością pomiarową otrzymalibyśmy wyniki w zakresie od 0,0097 do 0,021,
co po uśrednieniu dałoby 0,0153. Uczniowie, którzy będą szczególnie zainteresowani analizą błędów mogą wykonywać serię zdjęć, dokonywać odczytu różnymi metodami, a następnie prowadzić standardową analizę. W eksperymencie
nie chodzi jednak o ustalenie dokładnej wartości e, bo tą metodą nie jest to
możliwe, a jedynie o ustalenie, czy efekt może zostać zaobserwowany.
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Wspomnienie
o Profesorze Kazimierzu Grotowskim
26.I.1930–23.VII.2017
Andrzej Kobos

Z mowy na pogrzebie Profesora Kazimierza Grotowskiego 31 lipca 2017 roku
na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
Pan Profesor był jedną z kilku osób bardzo wiele znaczących w moim życiu.
Profesor Kazimierz Grotowski był wybitnym fizykiem jądrowym, zawsze
pełnym pomysłów naukowych. Powiedział kiedyś do mnie, że wędrował po
świecie za fizyką. Był jednym z uczniów śp. Profesora Henryka Niewodniczańskiego1; fizykę jądrową uprawiał przede wszystkim w Krakowie, a także
w znaczącym stopniu w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Belgii i w Stanach
Zjednoczonych.
W 1958 roku z kilkoma innymi fizykami jądrowymi wykonał w Instytucie
Fizyki Jądrowej w Krakowie, na świeżo wówczas uruchomionym krakowskim
cyklotronie U-1202, drugi na świecie, a pierwszy przy wyższej energii, eksperymentalny pomiar polaryzacji neutronów z reakcji strippingu deuteronów
o energii 12,9 MeV na tarczy węglowej (12C). Przez wiele następnych lat zajmował się eksperymentalnym badaniem i fenomenologiczną interpretacją mechanizmu reakcji jądrowych przy niskich i średnich energiach, w szczególności
mechanizmu elastycznego rozpraszania do tyłu cząstek alfa o energii około
25 MeV – współodkrył w tym rozpraszaniu efekt „glory”. Podstawą interpretacji wyników doświadczalnych było komputerowe wyliczanie przekroju czynnego elastycznego rozpraszania w ramach tzw. modelu optycznego potencjału
jądrowego. Profesor Grotowski był jednym z pionierów w Polsce numerycznego badania reakcji jądrowych przy pomocy dostępnych wówczas komputerów.
W kilku laboratoriach w Zachodniej Europie zajmował się także reakcjami
z ciężkimi jonami. Pasja badawcza zaprowadziła Go nawet w Himalaje, gdzie
w lodowcach badał zanieczyszczenia opadami promieniotwórczymi pochodzącymi z prób broni jądrowej w atmosferze.
Profesor Kazimierz Grotowski był człowiekiem myślącym bardzo precyzyjnie i chłodno, a równocześnie pełnym ciepłych i przyjaznych ludziom emocji,
chociaż niekiedy zasłużenie krytycznych – szczególnie wobec swoich uczniów
i współpracowników naukowych. Emocji i opinii, które potem – w praktyce –
bardzo przydały się tym ludziom w pracy naukowej i w życiu niemal na całym
1
2

Neutrino 16, Wiosna 2012.
Neutrino 18, Jesień 2012.
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świecie – od Dubnej w Rosji, przez Zachodnią Europę (szczególnie Wielką
Brytanię, Belgię i Niemcy), do Maryland, New Mexico i Kalifornii w USA oraz
Kanady. I – rzecz prosta – także w Krakowie w Instytucie Fizyki Uniwersytetu
Jagiellońskiego i w Instytucie Fizyki Jądrowej, obecnie PAN-owskim.
Pozostawił wielu uczniów, dzisiaj wybitnych fizyków. Profesor Grotowski
był recenzentem mojej pracy doktorskiej, egzaminatorem, a później przez wiele
lat współszefem w Zakładzie Reakcji Jądrowych w Instytucie Fizyki Jądrowej
w Krakowie. To były dla mnie dobre lata. Doświadczyłem i czerpałem z Jego
wiedzy, mądrości, precyzji, dociekliwości i przyjaznego krytycyzmu. A także
z Jego wielkiego poczucia humoru.
(...)
Zbigniew Herbert napisał kiedyś, że człowiek żyje tak długo, jak żyje ludzka
pamięć o nim. Zachowajmy Grota w serdecznej pamięci.

Prof. Kazimierz Grotowski w czasie zawodów 1979/1980 zorganizowanych przez Naukowe Koło
Fizyków w Instytucie Fizyki przy ul. Reymonta 4. Profesor okazał się mistrzem we wspinaniu po
linie na balkonik w dużej sali IF
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O twierdzeniach i paradoksach Banacha
Zofia Gołąb-Meyer

Marian Smoluchowski (ur. w 1872 roku) oraz Stefan Banach (ur. w 1892 roku),
światowej sławy uczeni – fizyk i matematyk – spowodowali, że galicyjskie
miasto Lwów stało się potężnym ośrodkiem matematyki. Młodszy Banach
praktycznie nie miał okazji pracować naukowo ze Smoluchowskim.
Banach zawitał do Lwowa, gdy Smoluchowski przeniósł się do Krakowa.
Jednakże w 1916 roku, kiedy miało miejsce słynne spotkanie młodego Stefana
Banacha, Otto Nikodyma i Hugo Steinhausa na Plantach krakowskich, Smoluchowski już był w Krakowie i pracował w Collegium Witkowskiego, nieopodal
którego miało miejsce to spotkanie, i gdzie obecnie znajduje się ławeczka
z dyskutującymi postaciami Banacha i Nikodyma.

Ławka na krakowskich Plantach – od lewej Otto Nikodym i Stefan Banach

Osiągnięcia Stefana Banacha, istotne dla rozwoju matematyki, a także i fizyki teoretycznej, są niestety trudne do przedstawienia laikom. Matematycy
z okazji 125 rocznicy urodzin Banacha na Międzynarodowej Konferencji Analizy Funkcjonalnej 2017 we Lwowie zaprezentowali postery dowcipnie ilustrujące niektóre sławne, twierdzenia Banacha*.
Dla wtajemniczonych są one czytelne, dla laików, z wyjątkiem paradoksu
Banacha-Tarskiego, już takie nie są. Niemniej uważamy, że warto je przedstawić, by pokazać, jak matematycy wizualizują w skrócie ważne twierdzenia. Oto
one.
*

Dzięki uprzejmości Michaela Zarichny’ego.
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Paradoks Banacha-Tarskiego

Zasada kontrakcji Banacha

Odległość Banacha-Mazura

Twierdzenie Hahna-Banacha

Twierdzenie o odwzorowaniu otwartym Banacha-Schaudera
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Paradoks Banacha-Tarskiego
Pozorny paradoks polega na tym, że korzystając z pewnika wyboru można
zwykłą trójwymiarową kulę „rozciąć” na skończoną liczbę części, a następnie używając wyłącznie obrotów i translacji złożyć dwie kule o takich samych promieniach, jak promień kuli wyjściowej. Nie jest to jednak istotna
sprzeczność, jako że części tego podziału nie są mierzalne w sensie Lebesgue’a (nie da się określić ich objętości), więc naturalna argumentacja
oparta na intuicjach związanych z objętością przedmiotów w świecie rzeczywistym nie ma tu zastosowania.
Podobnie nieintuicyjnym wydaje się wariant twierdzenia Banacha-Tarskiego,
z którego wynika, że ziarnko grochu może być podzielone na skończenie
wiele części, z których (przez izometrie) można złożyć kulę wielkości Słońca. I tutaj nie ma żadnej sprzeczności – kawałki podziału są niemierzalne
(należy zauważyć, że podział fizycznego ziarnka grochu na niemierzalne
części jest niemożliwy w świecie rzeczywistym).

Grobowiec Stefana Banacha na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie
(w pobliżu grobowca Marii Konopnickiej) (fot. K. Meyer)
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Edukacja w nieprzewidywalnej przyszłości*
Andrzej Kajetan Wróblewski
Instytut Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Na początku ubiegłego stulecia jedną z najbardziej znanych postaci na świecie
był wybitny amerykański wynalazca Thomas Alva Edison. Miał on osobliwy
system przyjmowania do pracy pomocników na podstawie wyników ułożonego
przez siebie testu, który składał się ze 150 pytań sprawdzających wiedzę kandydata, np. gdzie leży rzeka Wołga, z czego Gutenberg wyrabiał swoje czcionki, w jakim kraju pije się najwięcej herbaty, jaki jest obecnie największy teleskop, co wynalazł Bessemer, ile kosztuje uncja złota, co to jest monsun, itd.
Edison był zdania, że ludzie dysponujący taką wiedzą encyklopedyczną potrafią
dokonywać nowych wynalazków. Wiadomo, że w laboratoriach Edisona pracowano metodą prób i błędów, powstało tam wiele świetnych wynalazków, lecz
było to okupione wielką stratą czasu i materiałów. Dziś podejście Edisona wydaje się nam śmieszne, ale sto lat temu było bardzo popularne.
W 1921 roku Albert Einstein odwiedził Stany Zjednoczone. Wizyta sławnego fizyka wywołała oczywiście sensację. Dziennikarze chcieli go egzaminować
i zaczęli przepytywać z „testu Edisona”. Któryś z nich krzyknął: „Profesorze
Einstein, ile wynosi prędkość dźwięku?”. Niezmieszany Einstein odpowiedział
spokojnie: „wartość prędkości dźwięku można znaleźć w wielu książkach, nie
potrzeba jej więc pamiętać. Ważne jest natomiast żeby uczyć młodzieży krytycznego myślenia”.
To zdarzyło się 100 lat temu. Od tego czasu nastąpiły niewyobrażalne zmiany. Nie będę wymieniał wszystkich. Ograniczę się do Internetu, który jest
wspaniałym wynalazkiem, choćby ze względu na dostęp do światowych skarbów wiedzy, sztuki, literatury, ale może być także przekleństwem, o czym stale
się przekonujemy.
Oto bowiem zaczynamy tonąć w rosnącym oceanie informacji, nie zawsze
podawanej przez kompetentnych autorów – przykładem Wikipedia, do której
niektóre hasła piszą nawet anonimowi studenci. Mamy też wokół siebie stale
przybierający ocean dezinformacji (ang. „fake news”). Ten ostatni jest śmiertelnie groźny, albowiem ze swej natury nie poddaje się oczyszczaniu. Jak to kiedyś zauważył anonimowy czytelnik angielskiego dziennika „Daily Mail”: „Jeśli
da się kłamstwu 24-godzinną przewagę, to prawda już nigdy go nie dogoni”.
Za parę miesięcy rozpoczną studia młodzi ludzie, którzy opuszczą uniwersytet około roku 2023 i będą pozostawali zawodowo czynni do około 2070 roku.
*

Wykład wygłoszony 22 czerwca 2017 r. na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego z okazji
otrzymania stopnia doktora honoris causa.
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Studenci zaczynający studia w roku 2050 mają pozostawać aktywni zawodowo
do pierwszych lat następnego stulecia. Czy możemy sobie wyobrazić świat
w roku 2100? Na pewno nie.
Absolwenci obecnych uniwersytetów i uczelni przyszłości będą wystawieni
na zmiany, zachodzące równie szybko, a może nawet szybciej niż obecnie. Będą musieli być zatem wyposażeni w umiejętności, które pozwolą im funkcjonować w zmieniającym się szybko społeczeństwie. Tymczasem w naszej prasie
można spotkać nawoływania, że „pracodawcy” chcą odpowiednio przygotowanych absolwentów, a uczelnie nie wywiązują się z tego zadania.
W czasach minionych wszystko u nas było drobiazgowo planowane, odpowiednie zespoły urzędników pracowicie ustalały, ilu w następnych latach będzie potrzeba ekspertów od przedniego zawieszenia samochodu Syrena, ilu
speców od lamp elektronowych, ilu budowniczych mostów itd. Odpowiednio
do tego regulowano liczbę przyjęć na wydziałach wyższych uczelni. Takie podejście nie sprawdzało się nawet w stagnacyjnej gospodarce PRL. A co dopiero
obecnie i w przyszłości.
Powtórzę więc, że absolwenci uniwersytetu teraz i w przyszłości muszą być
ludźmi twórczymi. Powinni mieć wykształcenie, które przede wszystkim zapewni im możliwość nieustannego przystosowywania się do nowych warunków, będących następstwem rozwoju wiedzy i technologii; absolwenci uniwersytetu przyszłości będą musieli permanentnie się uczyć i być przygotowani na
zmianę zawodu.
W krajach najbardziej rozwiniętych, jak USA, już od dawna coraz mniej
wagi przywiązuje się do wykształcenia szczegółowego, które się szybko dezaktualizuje. Coraz bardziej natomiast cenione jest solidne wykształcenie ogólne.
Szefowie firm amerykańskich mówią: dajcie nam ludzi, którzy mają mocne
podstawy, umieją myśleć i potrafią się uczyć, a my ich w kilka miesięcy nauczymy tego, co w danej chwili jest nam potrzebne.
Bostońska uczelnia Massachusetts Institute of Technology jest wielobranżowym uniwersytetem, należącym do ścisłej czołówki światowej. Można tam
studiować wszystkie kierunki od historii sztuki, przez biologię do zaawansowanych technologii. Największą sławą cieszą się kierunki techniczne. Studenci
pierwszego i drugiego roku, którzy chcą się w nich specjalizować, mają w programie przede wszystkim bardzo obszerny i wymagający kurs matematyki
i fizyki. Potem dopiero następuje specjalizacja. Z tym przykro kontrastuje informacja, że obecnie w niektórych polskich politechnikach zamierza się eliminować fizykę, jako przedmiot rzekomo mało dla techników użyteczny!
Już obecnie wiadomo, że przeciętny Amerykanin zmienia zawód dwa razy
w ciągu swego życia. A zmiany w społeczeństwie, gospodarce, polityce zachodzą coraz szybciej. Ocenia się, że około 50% zawodów, które będą wykonywane w 2050 roku, jeszcze w ogóle nie istnieje, a znaczna część obecnych zawodów przestanie do tego czasu istnieć.
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Uważam, że nieuniknione jest odejście od tradycyjnych metod nauczania,
uprawianych w uniwersytetach od kilkuset lat. Przede wszystkim musimy brać
pod uwagę istnienie zalewającego nas oceanu łatwo dostępnej informacji – oraz
dezinformacji.
Przypomnę tu słowa, które wypowiedział znany uczony francuski Henri Poincaré podczas inauguracji Pierwszego Międzynarodowego Kongresu Fizyków
w Paryżu w sierpniu 1900 roku: „Naukę buduje się z faktów, tak jak dom
z cegieł; lecz nagromadzenie faktów nie jest nauką, podobnie jak sterta kamieni
nie jest domem...”.
Wykłady, które stanowią obecnie dominującą formę nauczania, służą przede
wszystkim przekazywaniu informacji, informacji wprawdzie nie chaotycznej,
lecz uporządkowanej, ale tej jest przecież wszędzie pełno i jest ona łatwo dostępna. Zdarza się już obecnie, że studenci na wykładach z tabletami lub smartfonami czasem sprawdzają „na bieżąco” wiadomości przekazywane przez wykładowcę. Myślę, że to się paniom i panom już przydarzało.
Czy sposób porządkowania i kompletowania informacji przekazywanej podczas wykładów jest optymalny dla każdego studenta? Przecież w naszych mózgach nie mamy szufladek oznaczonych tabliczkami: matematyka, fizyka,
astronomia, chemia, biologia, historia itd.
Ukształtowany w dziejach podział na odrębne przedmioty nie jest naturalny.
Ponad dwa tysiące lat temu w starożytnych Atenach Arystoteles był jedynym
nauczycielem całej ówczesnej wiedzy, podobnie jak Platon w Akademii. Z powstaniem uniwersytetów pojawiała się specjalizacja. Mistrzowie czuli się najlepiej wykładając studentom swój ulubiony przedmiot. Jednak na ogół przedmioty wykładowe losowano wśród mistrzów – przyczyna była całkiem przyziemna,
gdyż chodziło o możliwie sprawiedliwy rozdział przychodów czerpanych przez
wykładowców z opłat wnoszonych przez ich słuchaczy. Były od tej zasady wyjątki: na przykład w Akademii Krakowskiej wykład filozofii przyrody, czyli
fizyki, nie był losowany, lecz każdorazowo przydzielany dziekanowi kolegium.
Wykształceniu całościowemu służyły także dyskusje, zwłaszcza tzw. debaty
quodlibet – na dowolny temat.
Już chyba w XV wieku granice między przedmiotami i wykładami stały się
sztywne. I ten sposób nauczania pozostał niezmieniony przez ostatnie kilka
stuleci! To poszufladkowanie wiedzy niesie czasem niespodziewane skutki.
Przykładem jest nauczanie o strukturze materii oddzielnie przez fizyków i przez
chemików – nawet stosowana nomenklatura jest zupełnie odmienna!
Tymczasem ludzie postrzegają świat w sposób całościowy, holistyczny,
a nie rozkawałkowany na poszczególne dyscypliny. Stąd wzrastające znaczenie
studiów i badań interdyscyplinarnych. Wprawdzie metody w nich na razie pozostają tradycyjne, ale chociaż program zajęć jest elastyczny.
Jeśli chodzi o edukację szkolną na poziomie przeduniwersyteckim, to nową
metodą jest tzw. nauczanie oparte na zjawiskach (Phenomenon-based learning –
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PhBL) praktykowane już dawniej w niektórych szkołach w Norwegii, Nowej
Zelandii czy Finlandii, a obecnie wprowadzane we wszystkich szkołach w Finlandii. Ten system bierze pod uwagę to, że w obecnej epoce „cyfrowej” dzieci
rzadko już czerpią wiedzę z książek i ze szkoły, ponieważ wydaje się im, że
wszystko można osiągnąć przy użyciu smartfona.
Nauczyciel przestał już być głównym źródłem wiedzy. Ma być teraz przede
wszystkim przewodnikiem grupy uczniów, którzy wspólnie pracują nad poznaniem jakiegoś ogólnego zagadnienia. Czytałem np. o zajęciach prowadzonych
w szkole fińskiej na temat wybuchu Wezuwiusza, który zniszczył Pompeję
i Herkulanum. Uczniowie w grupach pracują nad poznaniem historii starożytnego Rzymu (i porównaniem ze współczesną Finlandią); korzystając z druku
3D tworzą miniatury domów rzymskich, porównują współczesne stadiony
i Koloseum. Dowiadują się bardzo wiele, równocześnie z kilku tradycyjnych
„dziedzin”: historii, geografii, geologii, chemii, fizyki. Uczą się pracować
w grupach.
Inne przykładowe tematy do PhBL: zmiany klimatu, Unia Europejska, wykorzystanie energii, ochrona środowiska, kryzys globalny, migracje...
Dlaczego w Finlandii taka przełomowa reforma systemu nauczania może się
udać? W tym kraju zawód nauczyciela cieszy się wielkim poważaniem społecznym. Nauczyciele są bardzo dobrze wynagradzani za swą pracę. Rodzice ufają
szkołom, a system edukacji jest stabilny.
Jest, niestety, wątpliwe czy taki system można będzie wprowadzić w Polsce
w najbliższej przyszłości. Stan nauczycielski jest u nas nisko w społecznej hierarchii, co widać choćby w systemie wynagrodzeń. Do zawodu nauczycielskiego poza stosunkowo nielicznymi pasjonatami trafiają ludzie niedostatecznie
przygotowani, a nawet nieudacznicy. Nasz system szkolny jest wprost niemożliwie scentralizowany i spętany przez ustawy i zarządzenia. Panuje bałwochwalcza wiara w podstawy programowe, oczywiście w oddzielnych poszatkowanych dyscyplinach.
Lektura obowiązujących podstaw programowych budzi przerażenie, ponieważ są one przeładowane do granic możliwości drobiazgowymi wiadomościami. Odnoszę wrażenie, że twórcy tych dokumentów z poszczególnych przedmiotów nie zadali sobie prostego pytania: co z umieszczonych tam szczegółów
będzie przydatne w życiu ogromnej większości uczniów opuszczających szkoły.
Na dodatek nawet te przeładowane programy bywają przedmiotem krytyki,
która sprowadza się najczęściej do narzekania, że nie uwzględniono tam jeszcze
tego czy owego zagadnienia.
Niedawno czytałem krytyczny artykuł, którego autor ubolewał, że nasi uczniowie nie dowiedzą się w szkole co to jest tranzystor. Na to mogę powiedzieć,
że to nie oznacza niczego strasznego, ponieważ na poziomie szkolnym i tak nie
da się porządnie wytłumaczyć zjawiska tranzystorowego, samą zaś informację
o nim każdy zainteresowany uczeń może znaleźć w internecie.
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Być może będę uznany za „heretyka” kiedy stwierdzę, że zapewne jakieś
90% procent wiadomości z fizyki i chemii szkolnej nie jest potrzebne ogromnej
większości ludzi. Nie jest ani konieczne, ani możliwe, żeby każdy urzędnik,
konduktor, ekspedient, policjant, sportowiec..., znał wszystkie wzory i równania
fizyki, nawet elementarnej, czy też rozumiał zasady rozmieszczania elektronów
na orbitalach w atomach pierwiastków wieloelektronowych i rozróżniał wiązania sigma i pi – za to konieczną dla wszystkich winna być dobra znajomość
niewielu rzeczy istotnie podstawowych, takich jak zasada zachowania energii,
prawa ruchu, druga zasada termodynamiki, zasada względności, i parę innych.
Znający te fundamenty człowiek będzie lepiej rozumiał świat i wiedział na
przykład, że rozpędzony samochód nie może się zatrzymać w miejscu, albo że
nie można uzyskiwać energii z niczego.
Uważam, że podobnie jest z matematyką, biologią, itd. Matematyka w szkole ma za zadanie przede wszystkim wyrabiać umiejętność logicznego rozumowania, ale byłoby pożądane, aby każdy mógł także wynieść ze szkoły przydatną
wiedzę, np. znał podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa (a nie
zasady różniczkowania). Trudno pojąć do czego przeciętnemu śmiertelnikowi
mogą się przydać w życiu np. zagadnienia zbieżności ciągów i szeregów, których uczymy w szkołach.
W uniwersytetach sytuacja jest inna niż w szkołach. Mamy do czynienia ze
studentami, którzy są zdeterminowani, by poznawać konkretną dziedzinę –
może jest to założenie zbyt śmiałe, ale będę się go trzymać. Na razie w ogromnej większości przypadków kontynuujemy dawny styl nauczania: podczas wykładów przekazujemy wiedzę poszufladkowaną i uporządkowaną według pewnych indywidualnych kryteriów. Tymczasem studenci mają obecnie do dyspozycji coraz więcej dostępnych w internecie nagrań wykładów najwybitniejszych
uczonych i dydaktyków, żeby wspomnieć chociażby Khan Academy. Najlepsi
wykładowcy, zwłaszcza ci obdarzeni charyzmą, nie muszą się chyba obawiać
tej konkurencji, ale dla pozostałych może to oznaczać rychłą przegraną i utratę
autorytetu w oczach ich wychowanków.
Najważniejszym zadaniem uniwersytetu teraz, a szczególnie w przyszłości,
nie jest samo tylko przekazywanie informacji, lecz wpojenie absolwentom
pewnego sposobu myślenia. Wyzwaniem jest i będzie elastyczność w wykorzystywaniu stale nowych środków i metod nauczania, choć są one jednak tylko
narzędziami i nie zastąpią człowieka, który pozostanie najważniejszym dobrem
uniwersytetu przyszłości.
Z tego wynika konieczność połączenia nauczania z badaniami naukowymi,
bo tylko to daje szanse wyrabiania kreatywności.
Sądzę, że w uniwersytetach przyszłości będzie się upowszechniać niestandardowy sposób nauczania przez „case studies”. Jest on już praktykowany
w niektórych uniwersytetach amerykańskich, także brytyjskich. Żeby nie było
nieporozumień podkreślę, że chodzi o wyższe lata studiów. Otóż w tym syste-
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mie nie ma ustalonego programu nawet na bieżący semestr czy rok; prowadzący
zajęcia po prostu czyta i analizuje ze studentami odpowiednio dobrane bieżące
publikacje naukowe z danej dziedziny. Studenci zawczasu otrzymują kopie tych
publikacji i mogą zadawać prowadzącemu wszelkie pytania. Realizatorzy tego
systemu przyznają, że jest on bardzo wymagający i wyczerpujący dla prowadzącego zajęcia. Zwykle początek jest bardzo powolny i pierwszą publikację
analizuje się przez kilka tygodni. Ale potem idzie lepiej i coraz szybciej, a wyniki są zachwycające. To jest doskonała ilustracja tego, że najlepiej uczyć pływania puszczając kandydatów na głęboką wodę.
Oczywiście ten sposób postępowania nijak się ma do dominujących u nas
sztywnych programów, krajowych ram kwalifikacji, efektów kształcenia itp.
bzdur narzucanych przez pozbawionych wyobraźni biurokratów, nieważne czy
z Bolonii, czy z Warszawy. Ci ludzie chyba nadal są na poziomie testu Edisona
i nie zauważyli, że świat zmienił się dramatycznie.
Kiedy zastanawiałem się nad tym wystąpieniem, przyszło mi do głowy, że
chociaż biegle poruszam się w świecie elektronicznym, to jednak nie należę do
„pokolenia smartfonowego”, tych spotykanych coraz częściej „smartfonowych
zombi” poruszających się wszędzie ze smartfonem w dłoni. W moim myśleniu
dominują elementy tradycyjne, widzę wprawdzie zachodzące zmiany i próbuję
przewidywać następne, ale zapewne mój zakres pomysłów jest ograniczony.
Jednak za lat kilkadziesiąt nie będzie już ludzi nienależących do „pokolenia
smartfonowego”. Jak nasi następcy będą spoglądać na zagadnienie nauczania?
Być może zupełnie inaczej niż mi się teraz wydaje.
Nie poruszałem wcale zagadnienia wkroczenia w nasze życie aplikacji
„świata wirtualnego”. Można już spotkać wizje świata, w którym wiedzę – czytaj: zasób informacji – będzie się przekazywać do mózgu elektronicznie, przez
bezprzewodowe sprzężenia z bankami danych, albo przez wszczepione do głowy interfejsy do sztucznych mózgów. „Sztuczne mózgi” biją nas na głowę
w przypadkach, kiedy chodzi o wybranie optymalnego rozwiązania ze zbioru
rozwiązań znanych. Już obecnie maszyny wygrywają partie szachów z najlepszymi szachistami, właśnie dlatego, że potrafią o wiele, wiele szybciej przeglądać ogromny zbiór opcji i wybrać z niego rozwiązanie optymalne.
Jednak żaden bank danych, żaden robot nie nauczy twórczego myślenia
i rozwiązywania nowych problemów. Myślenie polega bowiem na znajdowaniu
rozwiązań przedtem nieznanych, w sytuacjach nowych.
Jestem głęboko przekonany, że nasi absolwenci teraz i w przyszłości muszą
rozumieć świat, być świadomi zachodzących zmian i wiedzieć, gdzie są źródła
rzetelnej informacji. Powinniśmy czynić wszystko, żeby było to możliwe.
Przeto chciejmy wziąć przed się myśli godne siebie...
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Nasza szkoła – czas zmian*
Wykład wygłoszony na IV Kongresie Edukacji i Rozwoju,
20 października 2017 r.

Łukasz A. Turski

Odradzająca się 99 lat temu Polska musiała sprostać nie tylko wyzwaniom
militarnym, politycznym, ale też wyjątkowemu wyzwaniu cywilizacyjnemu
– nadrobieniu straconych przez lata rozbiorów zaległości wynikających ze
„spóźnienia się do kapitalizmu” – konsekwencją którego były nie tylko
dotkliwe braki w tkance nowoczesnej Europy – infrastrukturze dróg, mostów i elektryfikacji ale przede wszystkim brak tych swoistych „komórek
macierzystych” cywilizacji – edukacji powszechnej.
Na terenie naszego kraju w 1918 r. istniały trzy systemy edukacji powszechnej i trzy uniwersytety. Odrodzenie i scalenie systemu edukacji powszechnej,
który gruntownie zreformowano w latach 30. (tzw. Reforma Jędrzejewicza),
oraz reaktywowanie i otworzenie trzech nowych uczelni było wielkim osiągnięciem tworzonego na nowo kraju. Na pewno nie był to doskonały system, ale to
ta świeżo odbudowana i zreformowana struktura edukacyjna, przede wszystkim
tworzący ją ludzie, stworzyli jedyną w okupowanej przez nazistowskie Niemcy
Europie organizację – Tajne Nauczanie.
W ciągu kilku miesięcy po ustaniu wojny nasze szkoły i uniwersytety rozpoczęły kształcenie de facto odtwarzając system szkolny z lat 30.
Już w roku 1948, w ślad za niesławną Konferencją Kielecką z 1945 r., przeprowadzono kolejną reformę szkolną, odwracającą większość założeń przedwojennego systemu nauczania. Cechą charakterystyczną tej reformy było skrajna
*

Źródło: Studio Opinii. Niezależny portal dziennikarski w sieci od 1-10-2008.
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ideologizacja procesu nauczania, konsekwencja wprowadzanego w społeczeństwie systemu komunistycznego. Ten doktrynalny charakter szkoły okazał się
na szczęście w dużej mierze fasadowym. Stało się tak dzięki wspólnemu wysiłkowi społeczeństwa, które przechowało prawdę o swojej przeszłości i potrafiło
przekazać ją kolejnym pokoleniom.
Kolejna reforma szkolna z 1961 r. wprowadziła ośmioletnią szkołę podstawową, która przetrwała nieudaną próbę wprowadzenia w Polsce dziesięciolatki w latach 70. i dotrwała do upadku systemu w 1989 r.
W początkowym okresie przemian ustrojowych ze szkół polskich zdjęto
wiele wędzideł. Przede wszystkim umożliwiono tworzenie szkół społecznych,
a nieco później – prywatnych. Zniesiono dominację języka rosyjskiego w nauczaniu języków obcych oraz wprowadzono nauczanie religii do szkół.
Dopiero pod koniec XX wieku przeprowadzono wielką reformę szkolną firmowaną przez prof. Mirosława Handkego, wprowadzającą strukturę podobną
do tej z lat 30. Ta struktura szkolna jest teraz zastępowana przez inną, analogiczną do tej z 1961 r.
Jak widzimy, na przestrzeni ostatnich 99 lat żaden system organizacyjny
oświaty nie przetrwał na tyle długo, by na dobre zadomowić się w naszym
społeczeństwie. Kataklizm II wojny światowej uniemożliwia porównywanie
rezultatów reformy jędrzejewiczowskiej z wynikami reform powojennych. Możemy jednak postawić sobie pytanie: czy reformy powojenne miały jakiś element wspólny – cel edukacyjny, który w kolejnych przybliżeniach starały się
osiągnąć.
W mojej opinii nie. Niestety obecna reforma też nie ma sprecyzowanego
jasno celu, poza niezrozumiałym dla mnie zanegowaniem poprzedniego
sytemu i jego osiągnięć.
W debacie na temat szkolnictwa powszechnego w Polsce w sposób dość
nieprecyzyjny używa się słowa edukacja. Już na początku XX wieku John Dewey, w swych licznych publikacjach, przede wszystkim w fundamentalnym
dziele Edukacja i Demokracja, zwrócił uwagę na konieczność rozróżnienia
dwóch pojęć – szkolenia i edukacji. Precyzyjną definicję tych pojęć, wspólnie
tworzących pojęcie kształcenia, podał pod koniec XX wieku kanadyjski socjolog David Noble:
 Szkolenie: to proces przekazywania umiejętności, faktów i zdolności ich
wykorzystania w dość szczegółowo zdefiniowanych okolicznościach celem przyniesienia konkretnych korzyści zleceniodawcy szkolenia.
 Edukacja: zaś to proces zdobywania wiedzy i umiejętności, uwarunkowany indywidualnym zainteresowaniem i możliwościami uczącego się,
służący rozwojowi jego osobowości, prowadzący do powiększenia jego
zdolności, samorealizacji oraz udziału w tworzeniu dóbr intelektualnych
i materialnych społeczeństwa.
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Uważam, że wszystkie poprzedzające reformę prof. Handkego przemiany
naszego szkolnictwa to były reformy i próby organizowania szkolenia powszechnego, w którym programy nauczania i struktura organizacyjna
szkół były determinowane przez ideologiczne cele stawiane sobie przez kolejne ekipy władzy państwowej.
Wraz z powolnym upadkiem systemu politycznego „realnego socjalizmu”
szkolnictwo w Polsce staje się coraz bardzie anachroniczne i coraz bardziej
oddala się od humanistycznej idei edukacji.
Przestaje mieć związek z rozwojem cywilizacji światowej.
Przykładem może tu być wprowadzanie do szkolnictwa w Polsce informatyki. Eksplozja komputeryzacji gospodarki, administracji, ba: życia codziennego,
rozpoczęła się wraz z pojawieniem się komputerów osobistych na początku lat
80. ubiegłego wieku. Organizatorzy życia gospodarczego w Polsce pojęli
w końcu, że nie unikną tej przemiany cywilizacyjnej i że niezbędne jest przygotowanie kadry zdolnej do działania w skomputeryzowanym świecie. Walcząc
z typowym dla tamtego ustroju brakiem wszystkiego, uruchomiono nawet rachityczną produkcję rodzimych komputerów domowych – słynny Bartek. Ale
oddawanie komputerów w ręce młodzieży musiało być ograniczane, by nie
naruszyć monopolu państwa na dostęp i proliferację informacji.
Pamiętam paranoidalny strach władzy: bo co „oni” będą tam nagrywać na
tych zewnętrznych pamięciach magnetofonowych Bartka.
Podobnie było z nauczaniem języków obcych, przedsięwzięciu wymagającym kaskaderskich zdolności od uczących się i nauczających w czasie, gdy
nawet Jazz Hour Willisa Conovera w Głosie Ameryki była zagłuszana. „Klasyczne” przedmioty szkolne: matematyka, fizyka, geografia, biologia, chemia,
historia – do czasu I wojny światowej – a także literatura, z podobnym nieco
ograniczeniem czasowym, były utrzymywane na przyzwoitym poziomie, głównie dzięki wysiłkowi nauczycieli; w tym wielu tych, którzy przetrwali okres
wojny i stalinizmu.
To wszystko zaczęło się chwiać w okresie gnilnym realnego socjalizmu, aż
doprowadziło do antyedukacyjnej decyzji – zniesienia obowiązkowej matury
z matematyki w czasach rządów junty stanu wojennego.
Naprawienie tego absurdu zajęło nam 25 lat.
Mówię o tym dlatego, by zwrócić Państwu uwagę na to, jak długo trwa usuwanie jawnie błędnych strukturalnych decyzji w dziedzinie kształcenia i dlaczego podejmowanie strategicznych decyzji w tej dziedzinie powinno być
szczególnie staranie przemyślane, przygotowywane i, o ile to możliwe, przetestowane.
Reformy w dziedzinie kształcenia muszą więc z jednej strony uwzględniać
tę inherentną trudność dokonywania w nich zmian, jak i niezbędną konieczność
reagowania i dostosowywania się do zmian cywilizacyjnych zachodzących na
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świecie. Reforma prof. Handkego miała jasno określony cel. Miała jednak swoistego „pecha”: została wprowadzona niemal równocześnie ze zmianą cywilizacyjną o ponadhistorycznej skali, zapoczątkowaną w 2001 r. przeniesieniem
korzystania z dóbr kultury – początkowo muzyki – do światowej sieci Internetu
i następnie lawinowym przenoszeniem się tamże większości naszych pozaprodukcyjnych czynności.
Geometria cywilizacji świata uległa kompletnej zmianie z tej związanej
z naturalną geometrią powierzchni kuli ziemskiej na związaną z geometrią
sieci informatycznych.
Pojęcie sąsiada, z utrwalonym w naszej kulturze sienkiewiczowskim opisem
rzędzianowskiego sporu o miedzę, zostało zastąpione przez listy znajomych na
Facebooku czy śledzonych lub śledzących na Twitterze.
Globalizacja ta wywróciła większość utartych reguł i paradygmatów działalności społeczeństw, czego konsekwencje widzimy we wszystkich dziedzinach naszego życia – szczególnie dotkliwie w dziedzinie kształcenia.
Rewolucja cywilizacyjna początków XXI wieku odesłała do lamusa większość konwencjonalnych poglądów na temat tego, czemu ma służyć system
szkolny, jak i po co mamy wysyłać dzieci do szkoły. Po raz pierwszy w historii
mamy możliwości techniczne zrealizowania większości głęboko humanistycznych idei edukacyjnych, streszczonych przez Johana Pestalozziego w jego
Uczymy dziecko, a nie przedmiotu i rozwiniętych w piśmiennictwie Johna Deweya. Możemy zacząć budować system edukacji, a nie szkolenia, który przygotuje nasze przyszłe pokolenia do zmierzenia się z wyzwaniami, które nie istniały kilkanaście lat temu. To wielka praca wymagająca głębokiego przemyślenia nie tylko metod nauczania, ale i jego organizacji. To wyzwanie
wymagające od nas, na których barkach spoczywa odpowiedzialność za wykonywanie zawodu nauczycielskiego oraz tych, którzy podejmują polityczne decyzje tworzące ramy naszej działalności, zrozumienia, że w drugiej połowie
XXI wieku Świat będzie zupełnie inny niż teraz.
Musimy zrozumieć i wyciągnąć wnioski z tego, że problemy, z którymi
zmagaliśmy się jeszcze kilka lat temu, nasze wczorajsze i dzisiejsze doktryny społeczne i ekonomiczne, będą dla naszych prawnuków tak samo „interesujące” jak dla nas dzisiaj problemy z wprowadzaniem i konsekwencjami upraw trójpolowych w gospodarce feudalnej.
To oznacza, że myśląc o nowej szkole – musimy myśleć o przyszłości. Przyszłości, w której ludzie będą konkurowali z urządzeniami sztucznej inteligencji
i robotami – i nie wygrają tej konkurencji posiadaniem werbalnie zdobytej wiedzy o datach wojen punickich, ale zrozumieniem, jakie były tych wojen przyczyny i konsekwencje. Przyszłe pokolenia muszą być przygotowane by robić to,
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co ludzie potrafią robić najlepiej. Być twórczymi, realizować marzenia, podejmować decyzje, że dla oszczędzenia lasu nad rzeką można i trzeba zbudować
autostradę ileś kilometrów dalej, mimo że będzie to kosztować drożej. Będą
nadal chcieli polecieć na Księżyc, by – o tak po, prostu – pochodzić sobie po
„drugiej jego stronie”, chociaż, jak to powiedział prezydent Kennedy uruchamiając program kosmiczny Apollo, nie dlatego, że to jest łatwe, ale dlatego,
że to jest trudne. Będą dalej eksperymentować i poznawać otaczający nas
wszechświat, będą chcieli wyrwać nas z piekła wielu ciągle nękających ludzkość chorób, spędzając miesiące w laboratoriach i narażając czasem własne
życie, a nie próbując leczyć nowotwory wyciągami z pokrzyw czy szczepienia
przeciw polio zastępować wiarą w nakładanie rąk czy panaceum ze śliny żab
australijskich. Wreszcie będą tworzyć wielkie dzieła sztuki, tak wielkie jak kilkaset lat temu tworzyli artyści renesansu a potem ich następcy.
Po to, by to się udało, by świat nie zapadł się w kolejną historyczną
ciemną epokę – przyszłe pokolenia muszą też wiedzieć, że najważniejszym
warunkiem rozwoju ludzkości jest wolność. Twórcy współczesnej demokracji, tak jak Tomasz Jefferson przekonywali, że tylko wykształceni obywatele są
w stanie tę wolność zachować dla siebie i przyszłych pokoleń.
O roli wolności w edukacji mówił dwa tygodnie temu prof. Tadeusz Gadacz
w swoim wspaniałym wykładzie inauguracyjnym Uniwersytet w czasach bezmyślności na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie cytując Sapere Aude
Immanuela Kant
Do wejścia na drogę Oświecenia nie potrzeba niczego prócz wolności (…),
mianowicie wolności czynienia wszechstronnego, publicznego użytku ze
swego rozumu. A jednak ze wszystkich stron słyszę pokrzykiwanie: nie myśleć! Oficer woła: nie myśleć! Ćwiczyć!
Radca finansowy: nie myśleć! Płacić! Ksiądz: nie myśleć! Wierzyć!
(…) Wszędzie więc mamy do czynienia z ograniczeniami wolności. Które
jednak z nich są przeszkodą dla Oświecenia, a które nie i raczej nawet pomagają Oświeceniu – na to pytanie odpowiadam: publiczny użytek ze swego
rozumu musi być zawsze wolny i tylko taki użytek może doprowadzić do
urzeczywistnienia się Oświecenia wśród ludzi.
Nowa szkoła, którą musimy zbudować to instytucja edukacyjna, w sensie
Deweya i Noble’a. To miejsce, w którym struktura administracyjna służy realizacji celu Pestalozziego – uczenia dziecka. Instytucja, gdzie pozwalamy rozwijać dziecku jego własne talenty i poprzez to pomagamy mu zdobywać wiedzę –
ale także, a może i przede wszystkim, zdolność odróżniania prawdy od fałszu.
To zadanie, pozornie proste jeszcze 15 lat temu, dziś zaczyna być niezwykle
trudne i wymaga głębokiego przebudowania naszego sposobu myślenia o procesie edukacji. Na przykład zmiany roli podręczników szkolnych. Nie musimy
zawierać w nich całej wiedzy, np. o faunie Madagaskaru. Na ten temat znaleźć

FOTON 138, Jesień 2017

37

można setki wysokiej jakości programów i filmów w otaczającej nas i uczniów
chmurze informacyjnej.
My musimy nauczyć ich jak mają odróżnić te informacje od – o podobnej
jakości technicznej – prezentacji fałszerstw naukowych równie łatwo dostępnych w Internecie. To znaczy musimy wykształcić w naszych uczniach zdolność do naukowej a nie paranaukowej analizy zjawisk i faktów. Oznacza to
wdrażanie w nich umiejętności samodzielnej analizy i samodzielnego wykonywania zadań oraz jednoczesnego przygotowania do pracy zespołowej. To ostatnie jest piętą achillesową nie tylko naszego systemu szkolnego. Większość dzisiejszych uczniów będzie bowiem w przyszłości pracować w zespołach, także
tych nielicznych, które przetrwają rewolucję zmian produkcji, wywołaną przez
zbliżające się ery robotyzacji i sztucznej inteligencji.
Rozwój cywilizacji opartej na informatyce wymaga też przemyślenia sposobu oddzielenia „realu” od „wirtualu” w procesie nauczania. Jest to szczególnie
ważne w nauczaniu przyrody i wymaga zwiększenia roli nauczania laboratoryjnego. Dzieci i młodzież muszą poznawać fizykę, chemię, biologię i matematykę w pracowni a nie tylko poprzez oglądanie najlepszych nawet pokazów
symulacji cyfrowych. Stworzona dla potrzeb filmów komputerowa fizyka pokazowa, z nieco zmienionym, celem uzyskania lepszej wizualizacji, prawami
np. mechaniki, jest wykorzystywana w wielu pokazach doświadczeń. Akceptacja tego rodzaju pomocy nauczania, to pierwszy krok do wpuszczenia do procesów edukacji „faktów alternatywnych”.
Osiągnięcie tych celów jest niemożliwe bez zrezygnowania z nauczania
opartego na systemie uczenia odseparowanych od siebie przedmiotów.
Edukacja dziś i jutra wymaga coraz bardziej zintegrowanego nauczania.
Przykładem powinno tu służyć wprowadzenie nauczania przyrody w szkole
podstawowej w wyniku reformy Handkego. Zlikwidowanie takiego nauczania
przyrody i zastąpienie go przez nauczanie poszczególnych przedmiotów jest
merytorycznym błędem nowej reformy szkolnej, niewynikającym ze zmiany jej
struktury organizacyjnej.
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Myśląc o nowej szkole nie możemy ignorować faktu, że okres edukacji
szkolnej będzie coraz krótszym fragmentem naszego życia. Dla przyszłych
pokoleń będzie to zaledwie 20–25% całego czasu życia i zapewne 30–35%
czasu aktywności zawodowej. Przy akceleracji rozwoju technologicznego oznacza to konieczność wielokrotnego odnawiania zasobu wiedzy i umiejętności
potrzebnego do wykonywania pracy w, co powtarzam, także tych nielicznych
w przyszłości działalnościach produkcyjnych czy serwisowych.
Szkoła przyszłości stanie także przed problemem sprostania szeroko rozumianym wyzwaniom społecznej globalizacji, będącej pochodną zmiany cywilizacyjnej XXI wieku. W pionierskiej w Europie Szkole Symulacji Komputerowych Ośrodka Badawczego Jülich i Politechniki w Aachen, kierowanej przez
naszego byłego studenta z Warszawy, pracują ludzie o 6 różnych językach ojczystych, trzech religiach i bardzo różnych regułach życia codziennego. Podobna jest sytuacja w większości dużych jednostek organizacyjnych światowych
korporacji tworzących postęp. Tak więc nowa szkoła musi pomóc uczniom
zrozumieć, że wszystkie ich zdolności i zdobyta wiedza mają służyć rozwojowi
całego globalnego już w XXI wieku społeczeństwa Świata.
Nowa szkoła musi być tak zorganizowana i finansowana, by dzieci przychodziły do niej z radością – a nie jak do przechowalni. Szkoła nie może
bowiem być instytucją oderwaną od życia rodzinnego. Musimy ją tak zbudować, aby proces uczenia dzieci był również ważnym elementem edukacji ich
rodziców. Wymaga to przemyślenia i przebudowania systemów zatrudniania.
To także było nie do wykonania jeszcze kilkanaście lat temu. Dziś jest możliwe
dzięki rozwojowi techniki umożliwiającej całkowicie odmienną organizację
pracy niż w epoce przed informatycznej.
W tej nowej szkole pracujący w niej ludzie – nauczyciele – powinni być tych
dzieci najlepszymi przyjaciółmi, a przez całe społeczeństwo być szanowani jako
Ci, którzy realizują najważniejszy cel – przygotowanie Świata do sprostania wyzwaniom przyszłości. Nauczyciele przyszłości będą musieli być sami inaczej
kształceni niż byliśmy my. To kolejne wielkie wyzwanie stojące przed nami,
zaczynające się od zrozumienia, że na wiele pytań współczesnych i przyszłych
pokoleń właściwą odpowiedzią będzie: „nie wiem, ale się z Tobą nauczę”.
Myślicie Państwo, że to marzenia? Tak, to są marzenia. Jak w śpiewanej
przez Petera O’Toole’a w musicalu Człowiek z La Manchy balladzie don Kichota To dream the impossible dream. Ale bez takich marzeń i prób ich realizacji
entropia społeczeństw będzie rosła i nasza cywilizacja podzieli losy tych poprzednich, których pozostałości pokazujemy dziś naszym uczniom na lekcjach
historii albo oglądamy podczas wakacyjnych podróży do dalekich krajów.
To don Kichoci torują nam drogę w przyszłość. Marzenia trzeba próbować
ziszczać, najlepiej od razu.
Musimy to zrobić my. Bo jak nie my to kto?
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O nowym programie nauczania z fizyki
dla liceum ogólnokształcącego i technikum
Andrzej Zięba
AGH Kraków
Mój poprzedni artykuł [1] poświęcony był omówieniu podstawy programowej
z fizyki do nowej szkoły podstawowej. Jego głównym przesłaniem było, że
pierwszy cykl kształcenia pozostaje niemal niezmieniony: cztery godziny fizyki
w gimnazjum zostają przesunięte do klas VII i VIII nowej szkoły podstawowej,
a nowa podstawa programowa jest tylko nieznaczną modyfikacją podstawy
z gimnazjum. Obowiązująca podstawa ogłoszona została jako rozporządzenie
ministerialne [2], gdyż w bieżącym roku szkolnym 2017/2018 zaczyna być
realizowany program klasy VII.
Niniejszy artykuł dotyczy nowej podstawy programowej do szkół ponadpodstawowych, takiej samej dla liceum ogólnokształcącego i technikum (z pominięciem tematu podstawy programowej dla innych szkół ponadpodstawowych).
Jego celem jest przede wszystkim dostarczenie aktualnej informacji, z powołaniem na dokumenty źródłowe (cytowane dokumenty MEN są dostępne w Internecie).
Realizacja takiego czy innego programu nauczania zależy w sposób krytyczny od czasu przeznaczonego na naukę i dlatego zacznę od przypomnienia zmian
liczby godzin fizyki w ostatnim ćwierćwieczu.
1. Ewolucja liczby godzin w fizyki w programach liceum od 1990 roku
Starsi z nas pamiętają, że liczba godzin z fizyki w szkole była niegdyś duża. Dla
oceny sytuacji współczesnej warto prześledzić ją na przestrzeni ostatniego
ćwierćwiecza (Tabela 1). Przed rokiem 1992 było to, w zależności od profilu,
od 6 do nawet 13 godzin [3]. Przez godzinę rozumiemy godzinę lekcyjną
(45 min) w planie lekcji realizowanym przez cały rok szkolny.
Tabela 1. Zmiany liczby godzin z fizyki w liceum według rozporządzeń MEN
Reformy szkolnictwa
1990 min. H. Samsonowicz
1992 min. A. Stelmachowski
2002 min. K. Łybacka
2009 min. K. Hall & min. K. Szumilas
2017 min. A. Zalewska

Zakres podstawowy
Zakres rozszerzony
6, 8 lub 10
profil matematyczno(w zależności od profilu)
-fizyczny  13
4
4 + udział w 15 godz.
na profile nauczania
3
9
1
1+8
4
10

Ref.
[3]
[4]
[5]
[6]
[8]

40

FOTON 138, Jesień 2017

Zmniejszenie liczby godzin z fizyki nie było wynikiem reformy szkolnictwa
z roku 1999, wprowadzającej trzystopniowy układ szkoła podstawowa – gimnazjum – liceum. Już wcześniej liczba godzin dla zakresu podstawowego została zmniejszona do czterech [4]. Po wprowadzeniu trójstopniowego systemu
szkolnictwa została ona ustalona na trzy [5]. Jedno i drugie było postępującym
zmniejszeniem w stosunku do sytuacji poprzedniej. Ale „minimum” miało dopiero nadejść.
W roku 2009, przy niezmienionej strukturze szkolnictwa, ówczesne Ministerstwo Edukacji Narodowej (minister K. Hall) zaplanowało zmniejszenie liczby godzin w liceum dla zakresu podstawowego do jednej (ogłoszone w rozp.
[6]). Przy czym ta godzina, przeznaczona na elementy „fizyki współczesnej”,
wykorzystana została na dokończenie edukacji gimnazjalnej. Tym samym całkowicie zrezygnowano z drugiego cyklu nauczania fizyki dla zakresu podstawowego. Gwoli sprawiedliwości trzeba pamiętać, że ramy programowe przyznawały znaczną liczbę godzin do wykorzystania przez dyrektora szkoły i niektórzy dyrektorzy z tego korzystali, np. przez przyznanie dodatkowej godziny
na fizykę w klasie I.
Powagę sytuacji, rozpoznanej przez zainteresowanych tematem uczestników
Zjazdu Fizyków Polskich w 2009 roku w Krakowie, oddaje fragment artykułu
M. Baster-Grząśkiewicz [7]:
Tę ostatnią, gorącą dyskusję „O co chodzi w tej reformie?” zapamiętałam przede
wszystkim jako wzajemną wymianę zdumienia i niedowierzania: Przy ogólnej bierności społecznej dokonuje się pogrzeb fizyki w polskiej szkole, zarówno pod względem treści, jak i liczby godzin. Znalazł się wprawdzie jeden głos argumentujący, że
może lepiej uczyć mniej, a za to dogłębnie, ale jak tu uczyć dogłębnie, gdy w liceum
pozostanie jedna godzina tygodniowo i to tylko w pierwszej klasie?! Uświadomieniu
sobie grozy sytuacji towarzyszyło w zasadzie przede wszystkim poczucie bezsilności i rozgoryczenia. Znaleźli się jednak, jak zwykle, niepoprawni optymiści, którzy
doprowadzili do kolejnej uchwały Walnego Zebrania PTF, dotyczącej edukacji.

Przypominam o tej uchwale Walnego Zebrania Delegatów PTF, czyli najwyższej władzy Towarzystwa, również dlatego, że w toczącej się obecnie dyskusjach, jak również dokumentach Polskiego Towarzystwa Fizycznego, ta
uchwała nie jest przywoływana. A być powinna, choćby dla przypomnienia
zasady, że należy zabierać głos w słusznej sprawie nawet wtedy, gdy w danym
czasie nie widać szans na poprawę sytuacji.
Świadomość likwidacji drugiego cyklu kształcenia fizyki dla ogółu uczniów
pojawiła się wśród nauczycieli akademickich nie od razu, bo pierwsi maturzyści
nauczani według tego programu pojawili się na uczelniach dopiero kilka lat
temu. Okazało się, że na większości wydziałów politechnicznych można realizować w przybliżeniu tylko dawny „licealny” cykl nauczania fizyki, okraszony
jedynie elementami analizy matematycznej.
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Obecna zmiana jest w istocie kontrreformą, gdyż przywraca strukturę szkolnictwa, jaka była do roku 1999, z dwoma cyklami nauczania fizyki. Poprawa
sytuacji fizyki w liceum stała się możliwa, gdyż będzie to szkoła 4-letnia,
z czterema godzinami z fizyki i pozostałych przedmiotów przyrodniczych [8].
Liczba nie tak duża jak przed rokiem 1992, niemniej umożliwia przywrócenie
drugiego cyklu kształcenia, w myśl ponadczasowej maksymy repetitio est mater studiorum.
Zmiany liczby godzin programu rozszerzonego zestawione zostały również
w Tabeli 1. Tu zmiany sumarycznej liczby godzin są mniejsze, mieszczą się
w przedziale od 9 do 13.
2. Zakres podstawowy nauczania fizyki
Dawniejsze podstawy programowe podane są dokumentach [9], [10] i [11], ale
nie będą tu komentowane. Przedstawiony poniżej opis ogranicza się do podstawy 2012 [12], obowiązującej do wygaszenia poprzedniego systemu szkolnictwa, oraz obecnej [13], która ma być realizowana w szkołach ponadpodstawowych od roku szkolnego 2019/2020. Dlatego nie została jeszcze ogłoszona
w formie rozporządzenia, ale aktualna druga wersja podstawy, uwzględniająca
rezultaty prekonsultacji, prawdopodobnie już się nie zmieni.
W Tabeli 2 pokazane jest zestawienie głównych punktów podstawy programowej, z podaniem liczby podpunktów. Przyjmując, że rok szkolny liczy
30 tygodni, w programie 2012 sumaryczna liczba podpunktów jest zbliżona do
liczby godzin lekcyjnych. W projekcie obecnym jest wyraźnie mniejsza (70 pp.
i 120 godz.), co oznacza, że szereg podpunktów może być tematem dwóch kolejnych lekcji i ma być czas na wykonywanie eksperymentów.
Tabela 2. Podstawa programowa dla zakresu podstawowego: tytuły punktów podstawy, liczba
podpunktów (L.pp.) i liczba eksperymentów (L.e.), według [12] i [13] (z dokumentów tych pochodzi podana numeracja punktów)
Podstawa programowa 2012
L.pp.
1. Grawitacja i elementy astronomii

12

2. Fizyka atomowa
3. Fizyka jądrowa
Razem

6
11
29

Podstawa programowa 2017
L.pp.
II Mechanika
10
III Grawitacja i elementy astronomii
5
IV Drgania
4
V Termodynamika
7
VI Elektrostatyka
5
VII Prąd elektryczny
9
VIII Magnetyzm
5
IX Fale i optyka
8
X Fizyka atomowa
5
XI Fizyka jądrowa
12
Razem
70

L.e.
2
–
3
2
2
3
2
2
–
–
16
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Podstawa 2012 nie przewidywała wykonywania żadnych doświadczeń (dla
zakresu podstawowego)  miały być wykonywane tylko w gimnazjum. Liczba
eksperymentów wymienionych w nowym programie jest podana w Tabelach
2 i 3. Oznacza to potrzebę doposażenia lub odtworzenia pracowni fizycznych
w szkołach ponadpodstawowych.
3. Zakres rozszerzony nauczania fizyki
W programie 2012 zakres rozszerzony realizowany jest w ten sposób, że najpierw wszyscy uczniowie przerabiają w klasie pierwszej zakres podstawowy.
Następnie ci, którzy wybrali rozszerzenie, realizują je w klasach drugiej i trzeciej (dane w Tabeli 3 dotyczą tylko rozszerzenia). Uruchomienie zakresu rozszerzonego zależy od liczby zgłoszeń i decyzji dyrektora szkoły, zatem jest
wiele szkół, w których nie jest on realizowany. Liczba proponowanych eksperymentów jest mała (9).
Tabela 3. Podstawa programowa dla zakresu rozszerzonego: tytuły punktów, liczba podpunktów
(L.pp.) i liczba eksperymentów (L.e.) według [12] i [13]. Dla programu 2012 podane jest tylko
rozszerzenie, realizowane po zakresie podstawowym z Tabeli 2
Podstawa programowa 2012
L.pp.
1. Ruch punktu materialnego
15
2. Mechanika bryły sztywnej
9
3. Energia mechaniczna
5
4. Grawitacja
9
6. Ruch harmoniczny i fale mechaniczne
5. Termodynamika
7. Pole elektryczne
8. Prąd stały
9. Magnetyzm, indukcja magnetyczna
10. Fale elektromagnetyczne
i optyka
11. Fizyka atomowa i kwanty
promieniowania elektromagnetycznego

Razem
Razem z zakresem podst.

L.e.
2




Podstawa programowa 2017
L.pp.
II Mechanika
25
III Mechanika bryły sztywnej
7

L.e
4
2

10



7

5

13



IV Grawitacja i elementy
astronomii
V Drgania

12
12
7
9

1
1
1
1

VI Termodynamika
VII Elektrostatyka
VIII Prąd elektryczny
IX Magnetyzm

18
12
15
14

3
2
4
2

9

3

X Fale i optyka

19

6



XI Fizyka atomowa

9

1

XII Elementy fizyki relatywistycznej i fizyka jądrowa
Razem

19



155

29

5

105
134

9
9

FOTON 138, Jesień 2017

43

Mankamentem systemu, którego nie było wcześniej jest to, że ambitny
uczeń wybierający fizykę rozszerzoną, po nauce fizyki współczesnej w klasie I,
wraca z powrotem do mechaniki. Ponadto, grawitacja oraz fizyka atomowa są
nauczane po dwa razy (por. Tabele 2 i 3). Nie wyobrażam sobie, bym musiał
w takiej sekwencji wykładać fizykę ogólną na uczelni! Te właściwości aktualnego zakresu rozszerzonego są zapewne jedną z przyczyn, że jest on wybierany
przez małą liczbę uczniów.
Projektowany zakres rozszerzony fizyki [13] jest realizowany według osobnego programu, z zapisem znacznej liczby doświadczeń. Pod tym względem
podobny jest do dawnego programu [9] sprzed 1992 roku.
4. Konsultacje społeczne ramowych planów nauczania i podstawy
programowej
Zarówno ramowe plany nauczania jak i podstawy programowe były przedmiotem otwartych konsultacji (nazwanych prekonsultacjami)  swoje uwagi mogli
nadsyłać zarówno poszczególni obywatele, jak i instytucje. Takich konsultacji
społecznych w przypadku poprzednich reform nie było. Oczywiście, podstawowe decyzje dotyczące liczby godzin, jak i układu podstawy programowej,
nie mogły być zmienione, ale liczba wprowadzonych korekt jest znaczna.
Wśród organizacji biorących udział w konsultacjach istotną rolę odegrało
Polskie Towarzystwo Fizyczne. Uwagi PTF do ramowych planów nauczania
zostały wysłane 20 lutego 2017 [14]. W chwili obecnej upublicznione jest oficjalne podsumowanie konsultacji ze strony MEN [15] i warto zauważyć, że
odpowiedź MEN na postulaty PTF zajmuje ponad 1½ strony w 19-stronicowym
dokumencie, obejmującym całość ramowych planów nauczania. Postulat dotyczący liczby godzin programu podstawowego fizyki w poszczególnych klasach
został częściowo uwzględniony: zamiast podziału 1111 będzie 1120,
przez co unika się mało efektywnego nauczania fizyki w klasie maturalnej. Niezrealizowany postulat, który należy podtrzymywać, dotyczy przyznania 8 dodatkowych godzin na program rozszerzony (zamiast sześciu). Tak było dotychczas (Tab. 1), ponadto 8-godzinne rozszerzenie dotyczy niektórych innych
przedmiotów [8].
W przypadku podstaw programowych do szkół ponadpodstawowych uwagi
można było nadsyłać przez miesiąc, od 28 kwietnia do 26 maja, co umożliwiło
wypowiedzenie się tak indywidualnym osobom [16] jak i instytucjom (w przeciwieństwie do zbyt krótkiego terminu w przypadku szkół podstawowych).
Obszerny dokument PTF [17] został opracowany przez zespół prof. A. Wysmołka. Nie ma tu miejsca na szczegółową analizę realizacji poszczególnych
uwag. Jeśli chodzi o poprawki i modyfikacje, uwzględniono w mojej ocenie
niecałą połowę uwag. Z szeregu punktów pierwszego projektu zrezygnowano,
nieliczne są propozycje dodane. Pamiętajmy, że zbyt ambitny program fizyki
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w liceum już mieliśmy [11] i jego realizacja nie przyniosła dobrych skutków
[18].
Przedmiotem dyskusji był w szczególności zakres nauczania fizyki relatywistycznej i kwantowej. Relatywistyka została usunięta z podstawy programowej
2012, również z zakresu rozszerzonego, i argumenty za tą decyzją przedstawił
J. Mostowski [18]. W wyniku prekonsultacji punkt „Fizyka jądrowa” zakresu
rozszerzonego został przemianowany na „Elementy fizyki relatywistycznej
i fizyka jądrowa” i zawiera cztery podpunkty dotyczące bezpośrednio teorii
względności. Natomiast z zakresu podstawowego usunięty został podpunkt
7. „[uczeń] omawia równoważność masy i energii”. Może szkoda, że w efekcie
jeszcze mniej osób będzie rozumiało tytuł miłej komedii „E = mc2” z Cezarym
Pazurą w roli głównej.
Elementami fizyki kwantowej w obu wariantach podstawy jest dualizm falowo-korpuskularny dla światła, powiązany z istnieniem skwantowanych poziomów energetycznych. Z ilustracją doświadczalną: „[uczeń] obserwuje widma
atomowe za pomocą siatki dyfrakcyjnej”.
5. Podsumowanie
Podstawowym celem artykułu była próba przedstawienia aktualnych podstaw
programowych z fizyki dla liceów ogólnokształcących i techników. Zdaję sobie
sprawę, że wybór poruszonych spraw jest subiektywny i mogłem pominąć
istotne fakty i dokumenty. Analiza podstaw programowych ograniczona jest do
dwóch systemów nauczania fizyki, które będą koegzystować przez kilka następnych lat, gdyż pierwsi maturzyści uczący się według nowej podstawy programowej 2017 pojawią się na uczelniach dopiero w roku akademickim
2023/2024.
Uważam, że młodzieży, która wcześniej znajdzie się na tych wydziałach
uczelni, gdzie fizyka jest obowiązkowa, należy umożliwić uzupełnienie wiedzy
i umiejętności. Na mojej AGH taki program, pod kontrowersyjną nazwą „fabryka inżynierów”, funkcjonował w latach 2008  2013 [19] i w powszechnej
opinii przyniósł dobre rezultaty. Był możliwy dzięki uzyskaniu jednorazowego
dofinansowania z funduszy UE. Rozmaite zajęcia wyrównawcze organizowane
też są aktualnie, ze środków własnych, na innych uczelniach, np. na Politechnice Warszawskiej. Dobrą społecznie inwestycją byłby ogólnopolski program
dokształcający z fizyki dla ogółu uczelni, który winien funkcjonować w zamkniętym okresie kilku lat, do czasu pełnego wdrożenia aktualnej reformy
szkolnictwa.
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Refleksje pozjazdowe
44. Zjazd Fizyków Polskich,
10–15.09.2017, Wrocław
Edward Rydygier

Tegoroczny 44. Zjazd Fizyków Polskich został zorganizowany we Wrocławiu po raz czwarty. Wrocław jest ważnym ośrodkiem naukowym i akademickim, nawiązującym do spuścizny Lwowa. We Wrocławiu działa 11 uczelni
państwowych oraz ponad 20 niepublicznych szkół wyższych, w których kształci
się ponad 150 tys. studentów. Działalność naukową i badawczo-rozwojową
prowadzi tu, oprócz instytutów uczelnianych i trzech instytutów PAN, szereg
innych instytucji, w tym Wrocławskie Centrum Badań EIT+.
44. Zjazd Fizyków Polskich miał wyjątkowo odświętny charakter, gdyż został zwołany w Roku Mariana Smoluchowskiego, którego popiersie na Kampusie Głównym Politechniki Wrocławskiej odsłonięto czwartego dnia obrad. Rok
2017 upamiętniający 100-lecie śmierci naszego wielkiego uczonego został
ogłoszony przez Polskie Towarzystwo Fizyczne Rokiem Mariana Smoluchowskiego. Nie udało się przeforsować ustanowienia ogólnopolskiego roku przez
Sejm, a tylko w budynku Senatu została otwarta wystawa poświęcona życiu
i działalności prof. Smoluchowskiego.
Zjazdowi Fizyków Polskich patronował wicepremier, Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin oraz prezydent Wrocławia dr Rafał
Dutkiewicz. Zjazd został zorganizowany przez Oddział Wrocławski PTF, Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, Wydział
Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Miejscem
Zjazdu było nowoczesne Centrum Kongresowe Politechniki Wrocławskiej.
Obrady uświetnili wykładami trzej laureaci Nagrody Nobla z fizyki: prof. Shuji
Nakamura (Uniwersytet Kalifornijski w Santa Barbara), któremu Nagroda Nobla została przyznana w 2014 roku za wynalezienie wydajnej diody emitującej
światło niebieskie, prof. Theodor W. Haensch (Uniwersytet Monachijski), Nagroda Nobla w 2005 roku za rozwój precyzyjnej spektroskopii laserowej oraz
prof. Gerard ‘t Hooft (Uniwersytet w Utrechcie), Nobel w 1999 za wyjaśnienie
kwantowej struktury oddziaływań elektrosłabych. Wykład pt. „Filozoficzna
droga Einsteina” wygłosił ks. prof. Michał Heller (Uniwersytet Papieski Jana
Pawła II w Krakowie), laureat Nagrody Templetona w 2008. Wykłady plenarne
wygłosiło kilku zdobywców Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej zwanej
„polskim Noblem”, w tym dwaj laureaci edycji tej nagrody w roku 2016: prof.
Józef Spałek (Uniwersytet Jagielloński) i prof. Marek Samoć (Politechnika
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Wrocławska). Wykład inauguracyjny pt. „Cudze chwalicie, swego nie znacie…” wygłosił prof. Andrzej Kajetan Wróblewski (Uniwersytet Warszawski).
Dydaktyce fizyki poświęcona została równorzędna sesja specjalistyczna,
a swoje prace zaprezentowali także nauczyciele w ramach sesji plakatowej.
W tym roku problemy dydaktyki fizyki połączono tematycznie z popularyzacją
nauki, a dwuczęściowa sesja nt. „Dydaktyka i popularyzacja” została przeprowadzona w pierwszym dniu obrad, w poniedziałek 11 września. Zorganizowano
ponadto otwartą sesję popularnonaukową oraz pokazy dla uczniów. W przeddzień Zjazdu odbyła się Konferencja Dydaktyczna.
Tegoroczna konferencja była poświęcona metodom aktywnego nauczania fizyki. Wprowadzeniem do obrad było wystąpienie Tomasza Greczyło z Zakładu
Nauczania Fizyki Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego nt. „Po co nam podstawa programowa fizyki?”. Wystąpienie dotyczyło podsumowania pracy zespołu ekspertów, powołanego przez Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską, nad tworzeniem podstawy programowej kształcenia
ogólnego z przedmiotu fizyka. W ramach konferencji zostały przeprowadzone
warsztaty nauczania przez działanie. Zajęcia w czasie warsztatów miały charakter praktyczny. Dagmara Sokołowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego przeprowadziła zajęcia warsztatowe oparte na stosowanej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ metodzie prowadzenia ćwiczeń rachunkowych dla I roku kierunków: fizyka, biofizyka, zaawansowane materiały
i nanotechnologia oraz studiów matematyczno-przyrodniczych. W trakcie zajęć
studenci sami biorą odpowiedzialność za ich przebieg, rozwiązują problemy
teoretyczne w parach lub w kilkuosobowych grupach we własnym tempie, niezależnym od tempa pracy innych. Asystent pełni w tej metodzie rolę wspierającą, opartą na indywidualnym podejściu do każdego studenta z osobna. Tomasz
Greczyło z Zakładu Nauczania Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego koordynował wykonanie przez uczestników wybranych demonstracji i doświadczeń zawartych w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego z przedmiotu
fizyka. Ćwiczenia zostały przeprowadzone w grupach dwuosobowych, a na
zakończenie odbyła się dyskusja nad zaletami i wadami nauczania przez działanie. Zasław Adamaszek, autor książek popularyzujących naukę przez samodzielne wykonywanie doświadczeń z cyklu „Laboratorium w szufladzie” (Wydawnictwo Naukowe PWN), wskazał na biologię jako najlepsze zastosowanie
praw fizycznych w praktyce. W trakcie warsztatów autor wykazał, że obserwując specyficzne cechy świata ożywionego można dostrzec stojące za nimi uwarunkowania wynikające z praw fizyki. Korzystając z tej wiedzy fizyk, we
współpracy z nauczycielem przyrody, geografii lub chemii, może łatwo stworzyć cykl lekcji interdyscyplinarnych, na których tradycyjny podział przedmiotowy zostaje zastąpiony spojrzeniem wielostronnym. Warsztaty pt. „Skąd brać
darmowe treści i zasoby graficzne na lekcje fizyki?” przeprowadzili Andrzej
Pieńkowski i Kamil Śliwowski z Fundacji „Katalyst Education” z Warszawy.
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Autorzy podkreślili, że materiały multimedialne mogą bardzo pomóc w wyrównywaniu szans edukacyjnych słabszych uczniów do poziomu reszty klasy
i równocześnie uatrakcyjnić lekcje. Pokazali, jak szukać w Internecie wybranych źródeł treści i zasobów graficznych przydatnych na lekcjach fizyki, z których można korzystać nie tylko w szkole, ale również legalnie i za darmo do
tworzenia materiałów publikowanych dalej w sieci (np. scenariuszy lekcji, podręczników, blogów szkolnych i nauczycielskich).
Aktywne metody nauczania są obecnie uważane za najskuteczniejsze sposoby przekazywania wiedzy uczniom. Umiejętność korzystania z metod aktywnego nauczania jest wymagana od słuchaczy studiów pedagogicznych i studiów
podyplomowych przygotowania pedagogicznego. Propagowanie tych nowoczesnych metod nauczania wśród nauczycieli praktyków jest wskazane, a zatem
ukierunkowanie tegorocznej Konferencji Dydaktycznej na metody aktywnego
nauczania fizyki było pożyteczne i uzasadnione.
Organizatorzy Zjazdu umożliwili nauczycielom przeprowadzenie dwuczęściowej sesji dotyczącej dydaktyki i popularyzacji w pierwszym dniu obrad.
Wcześniej nastąpiło otwarcie Zjazdu i uroczyste przyznanie Medalu Smoluchowskiego oraz nagród PTF, odbył się wykład inauguracyjny i wykłady plenarne. Jeśli chodzi o środowisko nauczycieli, to Nagrodę PTF I stopnia im.
Grzegorza Białkowskiego dla wyróżniających się nauczycieli i Medal im.
Grzegorza Białkowskiego otrzymała dr Anna Kaczorowska (Wydział Fizyki
Uniwersytetu Warszawskiego), za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej i wychowawczej na
rzecz młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Nagrodę PTF
II stopnia dla wyróżniających się nauczycieli otrzymał mgr Piotr Kononowicz (nauczyciel fizyki pracujący w różnych szkołach lubelskich), za zaangażowanie w pracę z uczniami zainteresowanymi fizyką. Nagrodę PTF III stopnia dla wyróżniających się nauczycieli otrzymał mgr Andrzej Majewski
(nauczyciel w Zespole Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku) za skuteczność i wysoki poziom nauczania w zakresie fizyki i informatyki oraz ich zastosowań w technologii. Wyróżnienia otrzymali: mgr Dariusz
Bossowski (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku) za wysoki
poziom nauczania i zaangażowanie w pracę z uczniami zainteresowanymi
oraz mgr Agnieszka Bójko (Zespół Szkół nr 17 im. Zawiszaków Proporca
„Victoria” oraz Społeczne Gimnazjum nr 4 w Warszawie) za różnorodne działania służące rozbudzeniu zainteresowań naukowych. Nagrodę PTF za popularyzację fizyki i Medal im. Krzysztofa Ernsta otrzymał dr hab. Piotr Sułkowski
(Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego). Laureat jest
znany z inicjatywy rozwinięcia i utrwalenia przedsięwzięcia popularyzatorskiego „Zapytaj fizyka” (https://zapytajfizyka.fuw.edu.pl), które osiągnęło
wielowątkową skalę oddziaływania na wszystkie środowiska społeczne, najpierw w Warszawie, a później w całej Polsce poprzez media tradycyjne oraz
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Internet. Polskie Towarzystwo Fizyczne przyznało także nagrody za najlepsze
prace doktorskie i magisterskie.
Najważniejsza Nagroda PTF, jaką jest Medal Mariana Smoluchowskiego,
została przyznana prof. dr hab. Jerzemu Lukierskiemu (Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego) za wybitny wkład do opisu oddziaływań
fundamentalnych i rozwoju fizyki matematycznej w Polsce. Nagrodę Naukową
PTF im. Wojciecha Rubinowicza otrzymał dr hab. Grzegorz Sęk (Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej) za pionierskie
badania własności optycznych i ekscytonowych nowych nanostruktur epitaksjalnych emitujących w zakresie bliskiej podczerwieni. Odznaczony Medalem
Smoluchowskiego prof. Jerzy Lukierski wygłosił wykład plenarny poświęcony
kwantowej grawitacji.
Popołudniowa sesja „Dydaktyka i popularyzacja” składała się z dwóch
części – pierwszej, pod przewodnictwem Ewy Dębowskiej z Uniwersytetu
Wrocławskiego, poświęconej metodom i treściom nauczania fizyki w szkole
i drugiej, pod przewodnictwem Tadeusza Wibiga z Uniwersytetu Łódzkiego,
poświęconej eksperymentom fizycznym w dydaktyce i wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych w nauczaniu fizyki. Wprowadzeniem
do obrad było wystąpienie Wojciecha Małeckiego z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu nt. „Szkolna fizyka na miarę czasów – zmieniamy reguły gry”. Referent wskazał na potrzebę zmian systemowych, które
podniosłyby prestiż fizyki w oparciu o nowe reguły, polegające na otwarciu
szkoły na świat, a nie zamykaniu świata w klasie. Świat należy traktować jako
laboratorium, uczyć się w terenie, badać zjawiska fizyczne pod kątem ich
relacji z życiem codziennym.
Do idei referatu wstępnego nawiązywało wystąpienie Anity Skrzyniarz nt.
„Szkoła, której atutem jest brak tradycji”. Referentka przedstawiła swoje doświadczenia z pracy nauczycielskiej w zespole szkół obejmujących gimnazjum
i liceum, który powstał w 2014 r. pod patronatem władz Politechniki Wrocławskiej jako Zespół Szkół Akademickich Politechniki Wrocławskiej. Ze względu
na patronat wyższej uczelni technicznej, w placówce postawiono na nauczanie
przedmiotów ścisłych – matematyki i fizyki. W rezultacie wielu jej absolwentów decyduje się studiować na Politechnice Wrocławskiej.
Podobnie referat Ludwika Lehmana (nauczyciela z II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Głogowie) pt. „Jak (nie) należy uczyć fizyki” nawiązywał do referatu wstępnego. Odnośnie postulatu konieczności oparcia się
na nowych regułach nauczania fizyki, Ludwik Lehman wskazał, że przyczynami traktowania fizyki jako przedmiotu najtrudniejszego i nielubianego są błędy
popełniane w procesie nauczania. Także ograniczanie nauczania fizyki do zagadnień klasycznych jest błędem, gdyż podstawowym wyzwaniem współczesności jest nauczanie choćby elementów fizyki kwantowej. Pokutuje opinia, że
fizyka kwantów jest za trudna dla uczniów, a tymczasem i ten dział fizyki moż-
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na przedstawić prosto. Niestety nikomu nie chce się „ruszyć głową”, gdyż popularyzacja wiedzy nie jest łatwym zadaniem. Referent polecił nauczycielom
XII Jesienną Szkołę „Dydaktyki Fizyki w Borowicach”. Szkoła ta jest organizowana przez Instytut Nauk Technicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we
Wrocławiu we współpracy z grupującym najaktywniejszych nauczycieli fizyki
niezależnym Tajnym Komitetem Organizacyjnym wraz z Okręgową Komisją
Egzaminacyjną we Wrocławiu, Ogólnopolską Szkołą Informatyki „CompuTrain” z Warszawy i Scientia Institute z Wrocławia. Wymiana doświadczeń nauczycieli, doradców metodycznych oraz pracowników uczelni kształcących nauczycieli fizyki i wspólna praca pozwala na efektywne poszukiwanie nowego
przystającego do zmian w rzeczywistości szkolnej standardu metodycznego
służącego poprawie efektów pracy nauczyciela fizyki na wszystkich szczeblach
edukacji. Organizatorzy zapraszają uczestników do udziału w specjalnej sesji
merytorycznej o oszczędzaniu energii, dostarczającej wiedzy, jak o tym uczyć
i jak przygotować uczniów do udziału w dyskusji o problemach energetycznych
swojego gospodarstwa domowego, miejscowości, kraju, świata. Przewidziana
jest sesja poświęcona „megatrendom” metodycznym w nauczaniu, w ramach
której będzie można przedstawić wyniki swoich doświadczeń, rezultaty prac
badawczych w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz zastosowań technologii informacyjnych w nauczaniu tych przedmiotów, badań
nad wprowadzaniem nowych rozwiązań w kształceniu i doskonaleniu przyszłych nauczycieli fizyki (programy studiów, aktywne formy, materiały pomocnicze, współpraca ze szkołami).
Ostatni referat w pierwszej części sesji został przedstawiony przez Włodzimierza Natorfa z IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, a dotyczył „Rekomendacji PTF na temat metod analizy wyników doświadczeń w nauczaniu szkolnym”. Referent wraz grupą fizyków
z uczelni wyższych w Krakowie, Warszawie, Szczecinie oraz z Instytutu Fizyki
PAN w Warszawie opracował projekt ujednolicenia stosowanych do tej pory
różnych metod wyznaczania i różnych form zapisu niepewności pomiaru.
Drugą część sesji dydaktycznej rozpoczął Jerzy Jarosz z Pracowni Dydaktyki Fizyki Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach referatem nt.
„Po co nam eksperyment w dydaktyce?”. Referent przypomniał, że eksperyment stosowany w dydaktyce i edukacji akademickiej, a także edukacji pozaformalnej ma całkiem inne cele i pełni znacznie bardziej zróżnicowaną rolę niż
eksperyment w nauce. Eksperyment w dydaktyce musi, oprócz jednoznaczności
i powtarzalności, spełniać znacznie więcej warunków, aby można go było uznać
za dobry. Posługiwanie się eksperymentem dydaktycznym stawia przed nauczycielem wiele wymagań i oznacza konieczność poświęcenia sporej ilości
czasu i pracy.
Referat pt. „Biofizyka demonstracyjna − symulacje biologiczne” Anety Miki
z Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii, Wydział Zamiejscowy w Szczecinie, na-
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wiązywał do poprzedniego referatu o eksperymencie w dydaktyce. W szkołach
średnich projekty biofizyczne umożliwiają przeprowadzenie zintegrowanego
nauczania przedmiotów przyrodniczych, pozwalają na zauważenie przez
uczniów związków i wzajemnych korelacji między przedmiotami. Podczas
wystąpienia, referentka zaprezentowała działanie wybranych, prostych modeli
biofizycznych wraz ze wskazaniem na ich funkcję poznawczą.
Przemysław Duda z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej w referacie
pt. „Multimedialny podręcznik z fizyki” zaprezentował podręcznik do fizyki,
który został opracowany w ramach projektu „Fizyka – multimedialne środowisko nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych”. Podręcznik obejmuje cały
materiał podstawy programowej nauczania fizyki w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Treść podręcznika ilustrowana
jest ogromną ilością filmów i animacji komputerowych. Integralną częścią podręcznika są również wirtualne eksperymenty fizyczne, Internetowe Laboratorium Fizyki oraz zadania z pogranicza informatyki i fizyki. Podręcznik został
dopuszczony do użytku szkolnego i jest dostępny na stronie internetowej pod
adresem http://ilf.fizyka.pw.edu.pl/podręcznik. Niestety, aktualne zmiany
w systemie edukacji powodujące likwidację gimnazjów wymagają konieczności
opracowania nowej podstawy programowej. A zatem przedstawiony podręcznik
wymaga korekty.
Ostatni referat nt. „ARDUINO – potężne narzędzie na lekcji fizyki i nie tylko” przedstawił Mirosław Brozis z I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku
oraz z Akademii Pomorskiej w Słupsku. Referent zaprezentował wykorzystanie
w dydaktyce fizyki taniego układu programowalnego ARDUINO. Intuicyjna
obsługa i ogromna ilość przykładów w zastosowaniu dostępna w Internecie
pozwala na rozpoczęcie pracy z programowania już z uczniami szkoły podstawowej. Zajęcia z obsługi ARDUIDO prowadzone są w ramach Słupskiej Szkoły Młodych Fizyków przy Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Podsumowując sesję „Dydaktyka i popularyzacja”, należy podkreślić, że
w całości poświęcona była dydaktyce fizyki i zmianom w systemie edukacji,
a temat popularyzacji nauki został pominięty. Wątki dotyczące popularyzacji
nauki można było spotkać w referatach przestawionych w formie plakatów
w sesji plakatowej przeprowadzonej w drugim dniu obrad, m.in. był plakat
dr Edwarda Rydygiera z Urzędu m.st. Warszawy pt. „Medialny przekaz wiedzy
fizycznej”. Plakat rozwijał kierunki z sesji dydaktycznej przeprowadzonej na
poprzednim zjeździe fizyków w Kielcach (2015), dotyczącej edukacji pozaszkolnej i medialnej. Twórcy reformy systemu edukacji założyli, że społeczeństwo będzie pozyskiwać wiedzę naukową ze źródeł pozaszkolnych. Takimi
źródłami miały być muzea nauki, różne pikniki i festyny naukowe oraz media
i Internet. W założeniu media miały spełniać rolę edukacyjną i popularyzatorską. Niestety, nie przewidziano zmian kulturowych w społecznym odbiorze
nauki i traktowaniu naukowców objawiających się utratą prestiżu zarówno pro-
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fesji naukowca, jak i nauczyciela, co wynika z degrengolady inteligencji, powszechnego przyzwolenia na ignorancję, a także obniżenia standardów nauczania związanych z masowością szkolnictwa wyższego. Środki masowego przekazu uległy komercjalizacji, wobec czego media traktują doniesienia naukowe
tak, jak ciekawostki lub sensacje, a z odkrywców robią celebrytów. Organizowane są nawet konkursy dla naukowców na ciekawe przedstawienie publiczności swoich osiągnięć w ciągu kilku minut. Prasowe informacje naukowe i artykuły popularyzatorskie zawierają wiele błędów, czy też pomyłek, świadczących
o tym, że ich autorzy posiadają ograniczoną wiedzę na tematy naukowe. Mimo
tego redakcje nie korzystają z pomocy konsultantów naukowych z powodu oszczędności. Podobnie dzieje się w redakcjach wydawnictw książek popularnonaukowych, zwłaszcza przy tłumaczeniach z obcego języka. Redakcje oszczędzają na wynagrodzeniu i najmują do tłumaczenia marnych specjalistów.
W rezultacie czytelnicy otrzymują błędne wiadomości naukowe, których nie
potrafią skorygować korzystając z innych źródeł, np. Internetu. Niestety, także
źródła internetowe są obarczone błędami.
Popularyzacji fizyki poświęcony był też plakat pt. „Popularyzacja nauki
przez studentów Instytutu Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku” autorstwa
Anny Kamińskiej, Agnieszki Włodarkiewicz i Mary Szynszeckiej z Akademii
Pomorskiej w Słupsku. Instytut Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku prowadzi szereg działań popularyzatorskich, w których chętnie biorą udział także
studenci.
44. Zjazd Fizyków Polskich pozostawił we Wrocławiu dwa trwałe obiekty:
tablicę na fasadzie domu urodzenia Noblisty Maxa Borna i popiersie wybitnego
polskiego fizyka Mariana Smoluchowskiego.

Na zakończenie Zjazdu ustępująca Prezes PTF prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow poinformowała, iż następny 45. Zjazd Fizyków Polskich odbędzie
się w Krakowie.
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Nagroda Nobla z fizyki 2017
– fale grawitacyjne ostatecznie schwytane

Fale grawitacyjne zostały zaobserwowane po raz pierwszy 14 września 2015
roku. Fale te, przewidziane teoretycznie przez Alberta Einsteina sto lat temu,
powstały w wyniku zderzenia dwóch czarnych dziur, a ich podróż do detektora
LIGO w Stanach Zjednoczonych trwała 1,3 mld lat.
Sygnał fal grawitacyjnych, które dotarły do powierzchni Ziemi był bardzo
słaby, ale już zapowiadana jest dzięki niemu rewolucja w astrofizyce. Detekcja
fal grawitacyjnych jest bowiem całkowicie nowym sposobem obserwacji najbardziej burzliwych zdarzeń w przestrzeni kosmicznej i wystawia na próbę granice możliwości naszego poznania.
LIGO (ang. The Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory),
detektor fal grawitacyjnych, bazujący na zasadzie działania interferometru
Michelsona, jest projektem współpracy ponad tysiąca badaczy z ponad dwudziestu krajów. Razem sprawili, że wizja, mająca już 50-letnią historię, stała
się rzeczywistością. Każdy z laureatów Nagrody Nobla z fizyki w roku 2017
swoim entuzjazmem i determinacją przyczynił się bezsprzecznie do sukcesu
LIGO. Wszyscy trzej – dwaj pionierzy: Rainer Weiss i Kip S. Thorne oraz
Barry C. Barish – naukowiec i lider projektu LIGO – sprawili, że cztery dekady starań doprowadziły ostatecznie do zaobserwowania fal grawitacyjnych.

Rainer Weiss

Barry C. Barish

Kip S. Thorne
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Do połowy lat 70. ubiegłego stulecia Rainer Weiss przeanalizował możliwe
źródła szumu tła, które mogłyby zakłócić pomiary oraz zaprojektował detektor
na bazie interferometru laserowego, mający zniwelować te zakłócenia. Od początku Kip Thorne i Rainer Weiss byli stanowczo przekonani, że fale grawitacyjne będą mogły zostać zaobserwowane oraz że spowodują ewolucję w naszej
wiedzy na temat Wszechświata.
Fale grawitacyjne rozprzestrzeniają się z prędkością światła, wypełniając
Wszechświat, jak to opisał Albert Einstein w Ogólnej Teorii Względności. Powstają zawsze wtedy, gdy jakaś masa materii przyspiesza wirując, zupełnie jak
łyżwiarz figurowy w trakcie wykonywania piruetu lub też, gdy para czarnych
dziur rotuje wokół siebie nawzajem. Einstein był jednakże przekonany, że nigdy nie będzie można zaobserwować takich fal. Osiągnięciem projektu LIGO
było wykorzystanie dwóch gigantycznych interferometrów laserowych do pomiaru zmiany odległości rzędu jednej tysięcznej wymiaru jądra atomowego
w trakcie przechodzenia przez detektor fali grawitacyjnej.
Do tej pory do odkrywania Wszechświata używano wszelkiego typu fal
elektromagnetycznych oraz cząstek – takich jak promieniowanie kosmiczne czy
neutrina. Natomiast fale grawitacyjne są bezpośrednim świadectwem zakłóceń
czasoprzestrzeni jako takiej. To coś nowego i zupełnie innego, dzięki czemu
otworzą się przed nami nieznane nam dotąd światy. Bogactwo odkryć czeka na
tych, którzy mieli szczęście schwytać fale grawitacyjne i tych, którzy będą potrafili zinterpretować niesione przez nie informacje.
Na podstawie notatki prasowej Komitetu Noblowskiego – tłum. D. Sokołowska.
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CO CZYTAĆ

Człowiek i wszechświat, Brian Cox, Andrew Cohen, tłum. Łukasz Lamża, Wydawnictwo Copernicus Center Press, 2016
Brawurowo napisana książka prowadzi czytelnika przez kolejne kroki, za sprawą których Ziemia przestała zajmować w powszechnej wyobraźni centralne miejsce w Kosmosie, i stała się tym,
czym jest dzisiaj – jedną z miliardów planet krążących wokół miliardów podobnych do Słońca
gwiazd.
W jaki sposób odnaleźć sens w takim Wszechświecie? Komu mamy za to dziękować, a kto
poświęcił swoje życie za promowanie tej idei?
Czy jesteśmy sami w Kosmosie?
Cox i Cohen zręcznie łączą rygorystyczną
wiedzę naukową ze swobodną prowokacją intelektualną, aby zaproponować własną odpowiedź
na jedno z najtrudniejszych pytań filozoficznych,
jakie zadała sobie ludzkość.

Grafen. Otrzymywanie, charakterystyka, zastosowania, Andrzej Huczko,
Agnieszka Dąbrowska, Magdalena Kurcz, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016
Pierwsza poświęcona grafenowi publikacja książkowa w języku polskim.
W kolejnych rozdziałach monografii przedstawiono grafen na tle współczesnych badań nanotechnologicznych, historię jego odkrycia, metody otrzymywania (włącznie z grafenem komercyjnym), właściwości oraz aktualne i perspektywiczne zastosowania. Jeden z rozdziałów poświęcono coraz intensywniejszym w ostatnich latach badaniom innych materiałów dwuwymiarowych
o morfologii warstwowej. Istotnym elementem tej książki jest przegląd aktualnie zarejestrowanych patentów, których liczba gwałtownie się zwiększa.
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Grafen to odkryta przed zaledwie dwunastoma laty nowa forma węgla, występująca w postaci dwuwymiarowych warstw zbudowanych z atomów tego
pierwiastka i odznaczająca się niezwykłymi właściwościami fizykochemicznymi. Grafen okrzyknięto w ostatnich latach najbardziej perspektywicznym materiałem XXI wieku ze względu na jego wyjątkowe właściwości elektronowe,
optyczne i mechaniczne, decydujące o najrozmaitszych potencjalnych zastosowaniach. O nadziejach z nim związanych może świadczyć fakt, że odkrywcy
grafenu zostali uhonorowani w 2010 roku Nagrodą Nobla.
Napisana przystępnym językiem i bogato ilustrowana książka adresowana
jest do szerokiego kręgu odbiorców: studentów i pracowników naukowych ścisłych kierunków uniwersyteckich i politechnicznych, pracowników naukowych
instytutów naukowo-badawczych oraz PAN, producentów w dziedzinie elektroniki, optyki, inżynierii materiałowej, chemii i technologii chemicznej, a także
osób zainteresowanych nowymi trendami w technice i inżynierii materiałowej.
Dzięki bogatej bibliografii (niemal 2000 pozycji) ułatwi również osobom
szczególnie zainteresowanym dotarcie do bardziej specjalistycznej wiedzy na
temat tej niezwykłej nanostruktury węglowej.
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KOMUNIKAT
Wystawa „Ziemia z Kosmosu”
na Politechnice Krakowskiej
Wiesław Trociuk
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące,
Włodawa
25 września 2017 roku w Galerii GIL Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 miał miejsce wernisaż wystawy zatytułowanej „Ziemia z Kosmosu”.
„Ziemia z Kosmosu” to prezentacja powstała w wyniku udziału członków
Szkolnego Koła Astronomicznego PULSAR, działającego prężnie od ponad
dwudziestu przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie, w czterech misjach amerykańskiego edukacyjnego projektu
Sally Ride EarthKAM @ Space Camp, sponsorowanego przez NASA. Fotografie planety wykonane zostały z orbity okołoziemskiej za pomocą kamery znajdującej się na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Wystawa
obejmuje ponad 30 plansz wybranych fotografii wydrukowanych w dużym
formacie oraz kilkadziesiąt zdjęć w wersji cyfrowej.
W czasie wernisażu przedstawiono szczegóły działalności koła PULSAR,
którego członkowie kierowani pasją i chęcią poznawania Wszechświata, m.in.
obserwują niebo, konstruują sprzęt obserwacyjny, organizują pokazy dla społeczności lokalnej, wyjeżdżają na warsztaty, pokazy, seminaria, z powodzeniem
biorą udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Opiekunem koła
PULSAR i koordynatorem projektu jest Mirosław Trociuk – profesor oświaty,
nauczyciel z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego
we Włodawie.
Patronem medialnym wystawy jest największe astronomiczne czasopismo
w Polsce – URANIA – Postępy Astronomii oraz FOTON – pismo dla nauczycieli i studentów fizyki oraz uczniów, wydawane przez Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Wystawa powstała w wyniku współpracy Szkolnego Koła Astronomicznego
PULSAR z Miejską Biblioteką Publiczną we Włodawie, a kuratorem wystawy
jest Urszula Panasiuk – specjalista ds. animacji kulturalnej MBP we Włodawie.
Organizatorzy dziękują za wsparcie finansowe Polskiej Spółce Gazownictwa
i Tomaszowi Zajączkowskiemu – właścicielowi sieci mobilnych planetariów
ASTROPARK z Urszulina.
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KOMUNIKAT
5 medali dla Kwarków
na ICYS 2017 w Stuttgarcie
Urszula Woźnikowska-Bezak

Reprezentacja Polski

Od lewej: Urszula Woźnikowska-Bezak, Mikołaj Kawaler, Yulia Makarova, Julia Rothkegel,
Jakub Koszowski, Karol Pierzchała, Dawid Lipski, Anna Kazura

Młodzież Grupy Twórczej Quark z Pracowni Fizyki Pałacu Młodzieży
w Katowicach reprezentowała Polskę na Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców ICYS 2017, która odbyła się w Stuttgarcie w Niemczech
w dniach 16–22 kwietnia 2017 roku.
Grupa Twórcza Quark od ponad 40 lat rozwija zainteresowania i stymuluje
uzdolnienia, chcąc zainteresować młodzież fizyką i naukami przyrodniczymi.
Autorka i pomysłodawczyni Grupy, fizyk – Urszula Woźnikowska-Bezak
z wielką radością informuje o zdobytych podczas ICYS 2017 pięciu medalach – 3 srebrnych i 2 brązowych.
W Konferencji ICYS 2017 wzięło udział łącznie ponad 220 uczestników,
opiekunów i obserwatorów z 32 państw. Byli to młodzi pasjonaci nauki z Holandii, Niemiec, Czech, Białorusi, Bułgarii, Litwy, Ukrainy, Indonezji, Rumunii, Tajlandii, Węgier, Malezji, Indii, Gruzji, Serbii, Iranu, Rosji, Turcji, Tunezji, Chorwacji, Nigerii, Macedonii, Grecji, Brazylii, Singapuru i z Polski. Obecni byli także obserwatorzy z Chin, Korei, Ghany, Finlandii, Nigerii oraz
z Anglii.
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3 SREBRNE MEDALE – kategoria FIZYKA
Jakub Koszowski (I Liceum Ogólnokształcące w Bytomiu) – The SteadyCam
Karol Białas (II Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Górniczej) – Magnetic hills
Mikołaj Kawaler (VIII Liceum Ogólnokształcące w Katowicach) – Piezoelectric effect used to produce energy from sound
BRĄZOWY MEDAL – kategoria FIZYKA
Karol Pierzchała (II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu) – Spiral
Waves
BRĄZOWY MEDAL – kategoria FIZYKA a EKOLOGIA
Julia Rothkegel (V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej) – Renewable Energy Technology
FINALIŚCI:
Dawid Lipski (IV Liceum Ogólnokształcące w Gliwicach) – kategoria Fizyka – Aerodynamics. Wing with a Flettner rotor
Yulia Makarova (Zespół Szkół w Bychawie) – kategoria Fizyka a Ekologia
– Experimental research of thermal resistance of the insulation from natural
materials
Wszyscy uczestnicy są laureatami Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców – zawodów w języku polskim i angielskim organizowanych przez
Pracownię Fizyki Pałacu Młodzieży w Katowicach. Stają się oni również
członkami Grupy Twórczej Quark, która co roku reprezentuje Polskę w wielu
zawodach w kraju i za granicą.
Członkami jury byli naukowcy i nauczyciele – przedstawiciele różnych państw. Opiekunem młodzieży podczas Konferencji była mgr Anna Kazura – fizyk
z Pracowni Fizyki Pałacu Młodzieży w Katowicach.
Zawody odbywały się w języku angielskim w 5 kategoriach: fizyka, fizyka
a ekologia, fizyka inżynieryjna, informatyka oraz matematyka. Podczas odrębnej konkurencji, jaką jest sesja plakatowa, oceniano postery przygotowane
przez uczestników ICYS 2017.
Organizatorzy Konferencji zadbali o różnego rodzaju atrakcje dla uczestników m.in. quiz naukowy, gry i zabawy mające na celu zintegrowanie młodzieży
oraz dyskotekę. Ciekawym punktem programu była Noc Kulturowa, dzięki
której uczestnicy mogli wzajemnie poznać obyczaje panujące w poszczególnych krajach. Szczególnie popularne było wspólne wykonywanie piosenek
i tańców tradycyjnych. Polacy zaprosili młodzież z całego świata do Poloneza
oraz przedstawili prezentację miasta Katowice ukazującą piękno naszego regionu. Noc Kulturową zakończyła wymiana pamiątek i słodyczy. Ogromnym powodzeniem cieszyły się przywiezione przez naszą reprezentację polskie krówki.
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Młodzież miała okazję zwiedzić Stuttgart oraz jego okolice. Ponadto uczestnicy konferencji mogli wybierać spośród przygotowanych przez organizatorów
atrakcji, m.in. zwiedzić Muzeum Porsche, Muzeum Mercedesa, Miejskie Muzeum Sztuki, ZOO oraz interaktywną wystawę eksponatów naukowych. Mieliśmy także możliwość zwiedzenia instytutów badań i rozwoju: Boscha, MaxaPlancka i Uniwersytetu w Stuttgarcie.
Organizatorzy zaprosili nas na Wiosenny Festiwal Stuttgartu, dzięki któremu
mogliśmy przybliżyć sobie kulturę tego kraju oraz skorzystać z wielu atrakcji
wesołego miasteczka i nabyć charakterystyczne dla tego regionu pamiątki.
Podziękowania za współpracę z Grupą Twórczą Quark należy złożyć prof.
zw. dr hab. Alicji Ratusznej, prof. dr hab. Władysławowi Borgiełowi, prof. dr
hab. Maciejowi Maśce z Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. Annie Pazdur,
prof. dr hab. inż. Andrzejowi Bluszczowi, dr Joachimowi Gmyrkowi z Politechniki Śląskiej w Gliwicach, prof. dr hab. inż. Andrzejowi Ziębie z Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz prof. dr hab. Maciejowi Kolwasowi
z Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Urszuli Bauer, Śląskiemu Kuratorowi
Oświaty, a także nauczycielom naszych uczestników.
Urszula Woźnikowska-Bezak, prezes Stowarzyszenia „Z Nauką w Przyszłość” serdecznie dziękuje za wsparcie organizacyjne, jakie okazały Grupie
Twórczej Quark następujące instytucje: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Pałac Młodzieży w Katowicach
oraz Urząd Miasta Katowice.
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Laureaci ICYS 2017 o swoich projektach

Srebrny medal w kategorii Fizyka zdobył Jakub Koszowski, uczeń I LO
im. Jana Smolenia w Bytomiu. Prezentacja Jakuba zrobiła ogromne wrażenie
nie tylko na Jury, ale także na innych uczestnikach konkursu. Pasja, z jaką
opowiadał o swoim projekcie, profesjonalnie przygotowana prezentacja multimedialna zawierająca filmy oraz lekkość, z jaką Jakub wypowiadał się w języku
angielskim sprawiły, że wystąpienie wszyscy oglądali z ogromną przyjemnością.
Jakub Koszowski tak opowiada o swoim projekcie i pasji: Od ponad 6 lat
uprawiam sporty ekstremalne m.in. ewolucje na rowerze i hulajnodze, uprawiam freeride. Prowadzę również blog, na którym zamieszczam filmy i zdjęcia.
Niestety nigdy nie miałem płynnych ujęć, na których najbardziej mi zależało. Od
kiedy zaprojektowałem i stworzyłem urządzenie, które nazwałem „SteadyCam”
(od angielskich słów „steady” i „camera”), mój problem się skończył.
Urządzenie, które zaprojektował i wykonał Jakub pomaga w nagrywaniu
płynnych ujęć podczas biegu, jazdy na deskorolce czy nartach. Jest ono wahadłem fizycznym z drganiami silnie tłumionymi. Wahadło to może obracać się
w każdej płaszczyźnie, ponieważ każde z użytych łożysk ma dokładnie jeden
stopień swobody i jest umieszczone w prostopadłych płaszczyznach. Stabilizator jest skuteczny wtedy, gdy nie przenosi drgań ręki na kamerę i trudno go
wytrącić z położenia równowagi. Urządzenie ma prostą budowę, jest łatwe
w obsłudze i lekkie, co pozwala na używanie go przez długi czas. Stabilizator
wygładza ujęcia i dzięki niemu Jakub nagrywa ciekawe filmy np. 360 stopni,
których nie byłby w stanie zrobić bez swojego stabilizatora.
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Dla Karola Białasa to kolejny medal, gdyż w ubiegłym roku na ICYS 2016
w Rumunii zdobył złoty medal. Na tegoroczną konferencję przygotował projekt mający na celu zbadanie niestabilności powstających na powierzchni ferrofluidu. Tak opowiada o swoim projekcie:
Ferrofluidem nazywamy ciecz, która przez obecność w niej niewielkich rozmiarów cząstek magnetytu przyciągana jest przez magnes. Wykorzystywana jest
m.in. w głośnikach do chłodzenia lub tłumienia drgań elementów. Wracając
jednak do tematu mojej pracy, gdy pole magnetyczne jest wystarczająco silne,
zaczynają pojawiać się struktury przypominające wzgórza. Mogą ułożyć się
w regularne sieci złożone z sześciokątów lub kwadratów w zależności od warunków. Powstawanie tych struktur można wyjaśnić minimalizacją energii –
deformując powierzchnię, cząstki zmniejszają swoją magnetyczną energię potencjalną, wzrasta jednak energia będąca wynikiem napięcia powierzchniowego. W swoich badaniach przyjrzałem się również innemu rodzajowi niestabilności, po ściśnięciu ferrofluidu pomiędzy gładkimi płytkami i przyłożeniu pola
magnetycznego można zaobserwować przypominające labirynt wzory, najciekawszą ich własnością jest to, że ich kształt zmienia się tak, że genus1 pozostaje
niezmienny.

Trzeci srebrny medalista to Mikołaj Kawaler z VIII LO w Katowicach.
Na temat swojego projektu wybrałem: „Efekt
piezoelektryczny wykorzystywany do produkcji
energii elektrycznej z dźwięku”. Zafascynowało
mnie samo zjawisko piezoelektryczne, które pomimo częstego zastosowania, nie jest powszechnie
znane, jak i odzyskiwanie energii w tak niekonwencjonalny sposób. Przeprowadziłem serię badań na
moich piezoelementach w laboratoriach Uniwersytetu Śląskiego oraz zbudowałem urządzenie zapalające diodę, dzięki energii pozyskanej z mojego gło1

Liczba otworów w rozmaitości topologicznej.
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su. Kluczem do sukcesu w moim modelu było skupienie się na danej częstotliwości dźwięku oraz wykorzystanie zjawiska rezonansu akustycznego. Zbadanie
widma mojego głosu oraz wybranie konkretnej częstotliwości, pod którą został
zbudowany model pozwoliło mi osiągnąć tak efektowny rezultat. Użyłem trzech
rur, z jednej strony zamkniętych membraną, na środku której przytwierdzone
zostały piezoelektryki, połączone ze sobą szeregowo po wyprostowaniu prądu
zmiennego, jaki wytwarzają. Drgania membran powodują ruch małych wahadełek, które zderzając się z płytkami z materiałów piezoelektrycznych dodatkowo
wzmacniają efekt. Zdjęcie przedstawia mój model – mówi Mikołaj.
Brąz w kategorii Fizyka wywalczył Karol Pierzchała, uczeń II LO im.
Adama Mickiewicza w Raciborzu. W swoim projekcie zajął się badaniem falowych i spiralnych struktur powstających na cienkiej warstwie cieczy przepływającej po obracającym się dysku. Do zaobserwowania tych interesujących figur
skonstruował model składający się ze
szklanego dysku, cementowej podstawy
i z zatopionego w niej silniczka do napędzania dysku. Zapewne wiele osób tak
samo jak ja nie zdawało sobie sprawy,
że strumień wody lub innej cieczy może
tworzyć tak przedziwne struktury – opowiada Karol. Struktury, które badał Karol nie są widoczne gołym okiem, a zobaczyć je można było jedynie na zdjęciach, dlatego w doświadczeniu wykorzystał on profesjonalny aparat fotograficzny.
Brązowy medal w kategorii Fizyka a Ekologia zdobyła Julia Rothegel
uczennica pierwszej klasy V Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej.
Julia wykonała projekt dotyczący technologii energetyki odnawialnej.
Celem mojego projektu było zbudowanie własnego ogniwa fotowoltaicznego
trzeciej generacji. Skąd ten pomysł? Zbierając informacje na temat wykorzystania technologii energetyki odnawialnej w moim mieście, zauważyłam, że duży
udział w produkcji energii na tym terenie pełni fotowoltaika. Skonstruowałam
domowym sposobem ogniwo barwnikowe o budowie warstwowej, na którą
składają się dwie transparentne płyty ze szkła z powłoką przewodzącą umieszczone równolegle względem siebie. Na jedną z nich naniosłam nanokrystaliczną
warstwę tlenku tytanu TiO2, którą pokryłam światłoczułym barwnikiem. W moim doświadczeniu użyłam soku z jeżyn. Powierzchnię drugiej z nich pokryłam
węglem, wykorzystując w tym celu kolejno: grafit z ołówka, sadzę poprzez opalanie świeczką i ostatecznie grafit w sprayu. Przestrzeń pomiędzy płytami wypełniłam jodyną, pełniącą funkcję elektrolitu. Przeprowadziłam pomiary dla
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czterech ogniw, każde z nich osiągało kolejno lepszą wydajność w wyniku poprawek produkcyjnych, które naniosłam. Porównałam je z komercyjnym panelem monokrystalicznym, zmierzonym w identycznych warunkach – opowiada
laureatka.
Pomysł na temat pracy badawczej Technologie energetyki odnawialnej Julii
Rothegel został zaczerpnięty z tematyki Ogólnopolskiego Konkursu na pracę
„Fizyka a Ekologia” organizowanego przez Pracownię Fizyki Pałacu Młodzieży w Katowicach.
Dawid Lipski, uczeń IV LO w Gliwicach, został finalistą w kategorii Fizyka. Dawid wykonał projekt pod tytułem Aerodynamika. Skrzydło z rotorem
Flettnera. Eksperyment polegał na zwiększeniu siły nośnej przy wykorzystaniu
efektu Magnusa do zbudowania samolotu z rotorami zamiast skrzydeł. Pasją
Dawida jest modelarstwo lotnicze, z którego zaczerpnął inspiracje do stworzenia swojego modelu.
Cały eksperyment wykonałem w zbudowanym przeze mnie tunelu aerodynamicznym składającym się z dwóch rur, w tym jednej przezroczystej, aby można
było obserwować zachodzące w środku zjawiska – opowiada Dawid.
Finalistką w kategorii Fizyka a Ekologia została Yulia Makarova z I LO
Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie. Tematem projektu Julii
były Eksperymentalne badania przewodności cieplnej naturalnych ociepleń.
Celem badań Julii było pokazanie, że naturalne izolacje są lepsze od sztucznych.
Wyprodukowałam kilka próbek sztucznych i naturalnych ociepleń, a następnie zbudowałam urządzenia, żeby znaleźć rezystancję termiczną i zobaczyłam,
że najlepszą izolacją jest glina z trocinami. Uważam, że jeśli ludzie skorzystają
z mojej propozycji, to sytuacja ekologii zmieni się na lepsze. Oczywiście, to nie
zmieni się szybko, ale trzeba pracować i być cierpliwym – opowiada Julia.
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