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Czy możemy coś powiedzieć
o przyszłości nauczania fizyki?

W czasach, gdy nie wiadomo, jak będzie wyglądać szkoła przyszłości, a jedyne, co można przypuszczać, to że nie będzie to szkoła przypominająca obecną,
trudno jest przewidywać, jak będzie wyglądało nauczanie fizyki. Nie wiadomo
czy społeczeństwo w ogóle zechce się uczyć fizyki. A jeśli tak, to kto zechce?
Na pewno nie wszyscy. Czy wśród dziś proponowanych i stosowanych nowatorskich metod są takie, które się przyjmą? Które popadną w zapomnienie? Czy są
jakieś niezmienniki z dawniejszych czasów, które są trwałym elementem, jak na
przykład osobista relacja uczeń – mistrz czy wpływ grupy rówieśniczej? Warto
się przyjrzeć zupełnie tradycyjnemu nauczaniu i wychowaniu sprzed stu lat. Dlaczego zostało zarzucone jako nieskuteczne? Jakie były tego powody? Czy tylko
brak funduszy i woli politycznej niechętnej kształceniu nauczycieli? Czy w przyszłości społeczeństwo odda nauczanie firmom zewnętrznym, czy raczej scentralizowane państwo zechce je zatrzymać w starej formule, lecz bez doceniania
przedmiotów ścisłych (vox populi, vox dei)? Przyjrzyjmy się nowym pomysłom.
W niniejszym zeszycie przedstawiamy jedną z takich propozycji zza oceanu.
Artykuł o Ludwiku Wertensteinie przybliży nam czasy założenia Polskiego
Towarzystwa Fizycznego. To było sto lat temu. Tamtemu okresowi poświęcony
jest też artykuł o Szkolnej Pracowni Przyrodniczej w Wilnie.
Z kolei artykuł o sonoluminescencji zilustruje rozwój badań nad tym zjawiskiem. Kolejna pozycja przedstawia inżynierskie osiągnięcia badań polskich fizyków z modnych obecnie tematów związanych z nanotechnologiami. Są one
realizowane w znacznej mierze przez żeńską drużynę.
W tym zeszycie proponujemy Państwu, wart dyskusji, artykuł na temat najnowszej reformy nauczania. Wydaje się, że ta reforma jest raczej próbą konserwowania zdewaluowanych starych metod.
Żyjemy w fascynujących czasach. Na pewno dydaktycy fizyki będą mieli czym
się zajmować, ponieważ nowe pokolenie jest diametralnie różne od poprzednich,
odnosi się do zupełne innych doświadczeń, wzrasta w innym otoczeniu.
Namawiamy Państwa do zachęcania uczniów do lektury książek i komiksów
popularno-naukowych. One bez wątpienia wyrabiają wyobraźnię i kreatywne
myślenie. Bywają źródłem zainteresowania fizyką. Nawet, jeśli procentowo nie
jest to duża grupa uczniów, to jednak ta, na której nam bardzo zależy.
Zachęcamy do lektury zeszytu
Z.G.-M.
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Sonoluminescencja
Wojciech Winiarczyk

Wstęp
W marcu roku 1989 w auli Uniwersytetu Stanu Utah w Salt Lake City, w obecności kamer telewizyjnych i prasy miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Dwaj
chemicy, Martin Fleischmann i Stanley Pons, ogłosili rozwiązanie problemu kontrolowanej syntezy jądrowej. Sensacyjne odkrycie wydawało się tym bardziej
zdumiewające, że dokonano go przy pomocy bardzo prostej aparatury. Jej główny
element przedstawiono na rys. 1a. W zlewce wypełnionej ciężką wodą znajdują
się platynowa anoda i wykonana z palladu katoda. Pallad jest w stanie pochłonąć
bardzo duże ilości deuteru. Uznano więc, że w jego objętości mogą powstać warunki, w których dwa atomy deuteru na tyle się do siebie zbliżą, że nastąpi synteza ich jąder, o której świadczyć miało wydzielające się ciepło. Bardzo szybko
okazało się jednak, że weryfikacja przedstawionych przez Fleischmanna i Ponsa
wyników jest niemożliwa. Sensacyjne odkrycie okazało się w najlepszym razie
pomyłką. Jeżeli się o tym doświadczeniu jeszcze pamięta to dlatego, żeby przypominać, jak łatwo można się ośmieszyć, gdy presja odniesienia sukcesu każe
zapomnieć o rzetelności naukowej [1].

Rys. 1. Zlewka a) wypełniona ciężką wodą, w której w czasie elektrolizy miała zachodzić
reakcja syntezy termojądrowej. Zlewka b) wypełniona wodą, w której lewitujący w polu
fali ultradźwiękowej pęcherzyk gazu emituje niebiesko-białe światło; PPC – przetwornik
piezoceramiczny. Ciemny punkt przedstawia położenie świecącego bąbelka

Kiedy zanikało zainteresowanie zimną fuzją Fleischmanna i Ponsa – bo do
takiej grupy eksperymentów można było ich doświadczenie zaliczyć – pojawiły
się doniesienia o innym doświadczeniu wykonywanym w zlewce, które, według
niektórych badaczy, mogło podtrzymać nadzieje na realizację w prosty sposób
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kontrolowanej syntezy jądrowej. Tym razem zamiast organizować konferencje
prasowe, przystąpiono do badań. Badania te trwają do dzisiaj.
Schemat doświadczenia o którym mowa przedstawiono na rys. 1b. W zlewce
wypełnionej wodą wytwarza się przy pomocy przetwornika piezoelektrycznego
stojącą falę ultradźwiękową. Przygotowując odpowiednio wodę i dobierając parametry fali, można osiągnąć warunki, w których pojawia się w zlewce świecący
pęcherzyk gazu. Ponieważ przyczyną obserwowanego świecenia jest fala dźwiękowa, zjawisko nazywa się sonoluminescencją. Prace teoretyczne pozwalały sądzić, że w pęcherzyku gaz osiąga temperaturę rzędu 108 K. Wiadomość ta spowodowała, że zjawiskiem sonoluminescencji zainteresowało się wielu badaczy.
Zaobserwowanie sonoluminescencji jest stosunkowo proste [2]. Znacznie
trudniejsze jest jej badanie. Wynika to z faktu, że średnica świecącego obszaru
jest mniejsza niż 1 μm, impulsy światła są bardzo krótkie, a w niektórych przypadkach najsilniejsza część ultrafioletowego widma pochłaniana jest przez ciecz,
w której prowadzone jest doświadczenie.
W niniejszym artykule przedstawione zostaną: historia badań sonoluminescencji, podstawowe elementy układów doświadczalnych, krótki przegląd otrzymanych przy ich pomocy najważniejszych wyników, informacje o powstałych na
ich podstawie modelach teoretycznych próbujących zjawisko sonoluminescencji
opisać oraz wyniki eksperymentów, w których próbowano otrzymać sonofuzję.
Historia badań sonoluminescencji
W roku 1934 H. Frenzel i H. Schultes zauważyli, że woda destylowana poddana działaniu ultradźwięków o częstotliwości 500 kHz świeci [3]. Świecenie
to było bardzo słabe; jego rejestracja wymagała dziewięćdziesięciominutowego
naświetlania płyty fotograficznej. W wodzie odgazowanej świecenia nie zaobserwowano. Według przypuszczenia autorów obserwowane przez nich zjawisko
miało podobny charakter jak luminescencja, mogąca się pojawić przy pocieraniu
się o siebie dwu przedmiotów (niem. der Reibungselektrizitat). Uznali oni, że
ruch pęcherzyków powietrza w wodzie, następujący w wyniku oddziaływania
z ultradźwiękami, prowadzi do ich elektryzacji, mikrowyładowań i luminescencji. W kolejnych pracach poświęconych temu zjawisku, zostało ono nazwane sonoluminescencją i następnie powiązane ze zjawiskiem powstawania w cieczach
kawitacji.
Powstanie kawitacji (łać. cavum) w cieczy polega na formowaniu się w jej objętości „pustych” przestrzeni nazywanych pęcherzykami, bąbelkami lub bańkami,
które wypełnione są gazami i parami cieczy. Przyczyny powstawania kawitacji
mogą być różne; jeżeli wywołuje je zmiana ciśnienia spowodowana działaniem
na ciecz fali akustycznej, to mamy do czynienia z kawitacjami akustycznymi.
Jednym z pierwszych, który badał zjawiska kawitacji w wodzie, był O. Reynolds, próbujący wyjaśnić przyczynę powstawania dźwięków pochodzących
z pozostawionego na gorącej płycie czajnika, w którym gotuje się woda. Czajnik
taki „mruczy’’, a od czasu do czasu mruczenie to zmienia się w dźwięk o sile
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wystrzału. W roku 1917 w pracy będącej kontynuacją rozważań Reynoldsa, Lord
Rayleigh przedstawił teoretyczny opis zapadania się bańki kawitacyjnej w wodzie [4]. Praca ta nie przewidywała zjawiska sonoluminescencji, ale była podstawą do stworzenia hydrodynamicznego równania różniczkowego opisującego zachowanie się pęcherzyka gazu w cieczy poddanej działaniu zmiennego w czasie
ciśnienia zewnętrznego.
Badana w latach 1934-1990 sonoluminescencja miała zawsze charakter objętościowy – pochodziła od miriady świecących punkcików wypełniających
objętość o zmieniającym się w czasie kształcie [5, 6]. Tego rodzaju sonoluminescencja określana jest jako sonoluminescencja wielobąbelkowa – MBSL (multiple-bubble sonoluminescence). Powstawanie i zapadanie się poszczególnych
pęcherzyków jest całkowicie przypadkowe, a śledzenie historii jednego z nich
wydawało się niemożliwe. Historia taka jest zresztą bardzo krótka. Pęcherzyk
w czasie zapadania się ulega destrukcji. Głównym źródłem informacji o MBSL
jest jej widmo. Jego poznanie pozwoliło na zaproponowanie kilku modeli teoretycznych opisujących różne parametry MBSL [5]. Przełom w badaniach sonoluminescencji nastąpił pod koniec lat 90. zeszłego wieku. D. F. Gaitan w swojej
pracy doktorskiej [7] podał warunki, w jakich możliwa jest obserwacja pojedynczego, lewitującego w środku rezonatora akustycznego pęcherzyka gazu, który
emituje światło. Sonoluminescencja tego rodzaju nazwana została sonoluminescencją jednobąbelkową – SBSL (single-bubble sonoluminescence). Kiedy następnie S. J. Putterman i jego grupa odkryli bardzo ciekawe cechy SBSL, jej
badanie podjęto w wielu laboratoriach. W ciągu ostatnich trzydziestu lat ukazało
się kilka tysięcy publikacji poświęconych temu zjawisku. Wyniki prac poświęconych zjawisku kawitacji i MBSL zebrano w kilku opublikowanych przed rokiem
1990 artykułach przeglądowych [5,6,8], a artykuły [9, 10, 11] omawiają wyniki
badań uzyskane dla SBSL.
Szczególnie dużo informacji o sonoluminescencji można znaleźć w artykule
[12]. Artykuł ten jest spisem 309 prac poświęconych różnym jej aspektom. Prace
podzielono na kilkanaście sekcji, a opis każdej pracy, poza autorami i tytułem,
zawiera także jej skrócony abstrakt.
Techniki doświadczalne
Najczęściej stosowane kształty rezonatorów akustycznych, w których obserwowana i badana jest sonoluminescencja, przedstawiono na rys. 2. Rezonatorów, takich jak na rys. 2a, używa się w badaniach MBSL. Stosowane do jej badania częstotliwości fal akustycznych są zawarte w przedziale 1 Hz–10 MHz, a ciśnienia
akustyczne mają wartości rzędu kilkudziesięciu barów. Doświadczenia z SBSL
wykonuje się najczęściej z ultradźwiękami, których częstotliwości zawarte są
w zakresie 20 kHz – 40 kHz, a ciśnienia akustyczne nie są większe niż kilka barów. Prędkość fali dźwiękowej w wodzie wynosi 1500 m/s, a więc dla częstotliwości fali akustycznej 25 kHz długość podstawowej fali rezonansowej jest równa
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6 cm. Rezonator sferyczny (rys. 2b) o takiej średnicy ma pojemność ok.100 ml.
Podobne są wymiary i objętości rezonatorów o kształtach, jak na rys. 2c.

Rys. 2. Rezonatory akustyczne używane do badania sonoluminescencji wielobąbelkowej a)
i jednobąbelkowej b) i c). Ciemne punkty przedstawiają położenie świecących bąbelków

Fale ultradźwiękowe wytwarzane są w tych rezonatorach przy pomocy przetworników piezoceramicznych. Aby otrzymać potrzebne do badań wartości ciśnienia akustycznego, muszą być one zasilane napięciami o amplitudzie wynoszącej kilkaset woltów. Odpowiedni układ elektroniczny przedstawiony został
w pracy [2]. Wykorzystuje się w nim omawiany na wykładach fizyki ogólnej
rezonans napięć w obwodzie RLC.
Jasność świecenia SBSL w sposób kluczowy zależy od przygotowania cieczy,
w której chcemy ją obserwować. Przygotowanie cieczy polega na nasyceniu jej
odpowiednią ilością gazu. Najprostsza technika polega na jej gotowaniu w celu
usunięcia z niej powietrza, a następnie chłodzeniu w szczelnie zamkniętym naczyniu, w czasie którego rozpuści się w niej wymagana ilość powietrza [2]. Bardziej zaawansowany układ pozwala na lepsze odgazowanie cieczy (co uzyskuje
się przy pomocy mechanicznej pompy próżniowej), a następnie rozpuszczenie
w odgazowanej cieczy wybranego gazu w odpowiedniej ilości [9].
Widma SBSL bada się przy pomocy standardowych spektrografów, małej lub
średniej zdolności rozdzielczej. Rezonator akustyczny umieszczony jest zwykle
na stoliku pozwalającym zmieniać jego pozycję w stosunku do szczeliny spektrografu [9].
Do wyznaczenia zależności czasowych impulsów świetlnych SBSL wykorzystuje się szybkie fotopowielacze, testowane przy pomocy odpowiednio krótkich
impulsów laserowych. Jednak dokładniejsze okazały się pomiary wykonane przy
użyciu techniki T-C SPC (time-correlated single photon counting) [13].
Aby zbadać, jak wymiary pęcherzyka SBSL zmieniają się w czasie, oświetla
się go wiązką laserową i bada rozproszone na nim światło (rozpraszanie typu
Mie) [7, 9].
Kształt oscylującego pęcherzyka można obserwować, wykorzystując technikę stroboskopową.
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Równanie Rayleigha-Plesseta
W badaniach sonoluminescencji podstawowe znaczenie ma równanie opisujące
zachowanie się w czasie pęcherzyka gazu (o promieniu R(t)) w cieczy poddanej
działaniu zewnętrznego ciśnienia. Prace nad takim równaniem rozpoczął Rayleigh, a następnie zajęli się nim Plesset i inni badacze, wprowadzając do niego kolejne poprawki [10]. Równanie to od nazwiska pierwszych jego badaczy nazywa
się równaniem Rayleigha-Plesseta (równanie R-P) i najczęściej podawane jest
w następującej postaci:
Lewa strona opisuje inercje środowiska ciekłego, a prawa przyłożone ciśnienie zewnętrzne i właściwości cieczy: P0 – ciśnienie hydrostatyczne, P(t) – ciśnienie fali akustycznej, pg(R, t) – ciśnienie wewnątrz pęcherzyka, η – współczynnik
lepkości cieczy, σ – współczynnik napięcia powierzchniowego cieczy, c – szybkość głosu w cieczy, ρ – gęstość cieczy, oznacza pierwszą, a drugą pochodną
po czasie funkcji R.
Równanie R-P wyprowadza, się przyjmując następujące założenia: w czasie
oscylacji pęcherzyk zachowuje swój sferyczny kształt, a występujące w czasie
jego ruchów prędkości i przyspieszenia są odpowiednio małe. Przez 99,5% okresu zmian ciśnienia akustycznego założenia te są bardzo dobrze spełniane. Tylko
dla czasów, gdy pęcherzyk zbliża się do swej minimalnej wielkości (okres kilkudziesięciu ns) są na pewno łamane. Mimo to równanie R-P wydaje się dobrze
opisywać wyniki doświadczalne dla całego okresu P(t).
Równanie R-P rozwiązuje się numerycznie. Przykładowe jego rozwiązania
dla kilku wartości ciśnień akustycznych przedstawiono na rys. 3. W miarę wzrostu ciśnienia zmienia się charakter rozwiązań. Kształty prawie sinusoidalne dla
ciśnień 1 at i 1,1 at, dla wyższych ciśnień przechodzą w kształty silnie nieliniowe.
Porównanie rozwiązania numerycznego z wynikami doświadczalnymi przedstawia rys. 4. Zgodność jest bardzo dobra.

Rys. 3. Przykłady rozwiązania
równania R-P dla kilku wartości
ciśnienia akustycznego; Td – okres
zmian ciśnienia akustycznego;
R(t) podane w μm [10]
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Rys. 4. Porównanie zmierzonych wartości promienia pęcherzyka (punkty) z rozwiązaniami
równania R-P (linia ciągła). Błysk światła obserwuje się po 32 μs od rozpoczęcia cyklu. Cienką
linią zaznaczono zmiany ciśnienia akustycznego [10]

Środowisko sonoluminescencji
Możliwość uzyskania jasnej SBSL zależy od częstotliwości i amplitudy ciśnienia
akustycznego, temperatury i rodzaju cieczy, w której jest obserwowana, a także
od rodzaju i ilości gazu w niej rozpuszczonego. W pierwszych latach badania
SBSL jedyną cieczą używaną do doświadczeń była woda, a gazem w niej rozpuszczanym powietrze [9]. Obecnie obserwuje się SBSL w bardzo wielu cieczach. Można je podzielić na dwie grupy w zależności od wartości ich oporu właściwego [11]. W grupie słabo przewodzącej prąd znajdują się: woda destylowana,
olej silikonowy, etanol, propanol, aceton. Do grupy dobrze przewodzącej prąd
zaliczają się: wodne roztwory chlorków i azotków ziem rzadkich oraz roztwory
Fe(CO)5, Cr(CO)6 w oktanolu. Wymienione ciecze to tylko niektóre przykłady
z obszernej ich listy.
Szczególny rodzaj SBSL otrzymano
w kwasach siarkowymi fosforowym oraz
w wodnym roztworze NaCl. Świecący pęcherzyk nie lewituje w jednym miejscu rezonatora, lecz się przemieszcza. Jego ruch
określa się jako translacyjny, albo mówi się,
że pęcherzyk „tańczy’’. Przykłady takiego
zachowania pęcherzyka przedstawione zostały na rys. 5 [14, 15]. Tory ruchu tworzą
krzywe zamknięte lub otwarte. Na rys. 5d
Rys. 5. Tory „tańczącego’’ pęcherzyka
widać, że ruch po pewnym torze się kończy
SBSL obserwowane w kwasie
i następnie rozpoczyna wzdłuż innego.
fosforowym nasyconym argonem
Jak wyżej wspomniano, jako gazu roz(a, b) [14] i w 3 molowym roztworze soli
kuchennej w wodzie (c, d) [15]
puszczonego w cieczy używano najczęściej
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powietrza. Okazało się, że składnikiem powietrza decydującym o efektywności
SBSL jest zawarty w powietrzu w ilości ok. 1% argon. W mieszaninie tlenu i azotu zjawiska SBSL nie obserwowano, albo świecenie było bardzo słabe. Obecność rozpuszczonego w cieczy gazu szlachetnego okazała się warunkiem bardzo
sprzyjającym silnej SBSL. Najsilniejsze świecenie uzyskuje się przy użyciu ksenonu i kryptonu [9].
SBSL bardzo silnie zależy od temperatury cieczy. Prawie zawsze jej jasność
wzrasta przy obniżaniu temperatury. W niektórych przypadkach obniżenie temperatury cieczy z 20°C do –10°C powoduje, że jasność SBSL wzrasta o dwa
rzędy wielkości.
Widma sonoluminescencji
Kilka przykładów widm sonoluminescencji przedstawiono na rys. 6. Widma
MBSL mają strukturę związaną z poszerzonymi liniami atomowymi i jonowymi,
a także z przejściami rotacyjno-oscylacyjnymi cząsteczek gazu wypełniającego
pęcherzyk (rys. 6a). Pierwsze obserwowane widma SBSL były widmami gładkimi, bez jakiekolwiek struktury. Monotonicznie wznosiły się od podczerwieni do
ultrafioletu. Widmo przedstawione na rys. 6b pozwoliło szacować temperaturę
w pęcherzyku na 105 K.
Obecnie w wielu eksperymentach obserwuje się także dla SBSL widma wykazujące strukturę, która pozwala wyznaczyć temperaturę wewnątrz pęcherzyka SBSL (rys. 6d). Widmo jak na rys. 6c jest bardzo podobne do widma ciała
doskonale czarnego. Na podstawie widm tego rodzaju ocenia się temperatury
w pęcherzyku na 104 K.

Rys. 6. Przykłady różnych widm sonoluminescencji: a) widmo MBSL w roztworze karbonylku
chromu w oleju silikonowym (E. B. Flint, K. S. Suslick (1991)); b) widmo SBSL w wodzie
nasyconej helem [9]; c) widmo SBSL w wodzie nasyconej wodorem (Vazquez G. et alt. (1997));
d) widmo SBSL w kwasie siarkowym nasyconego ksenonem (D. J. Flanningan, K. S. Suslick
(2005))
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Zależności czasowe impulsów świetlnych SBSL
Pierwsze pomiary czasu trwania impulsów świetlnych SBSL przeprowadzone
przy pomocy fotopowielaczy wskazywały, że czas ten jest nie większy niż 50 ps.
Mierzono także odległość czasową między kolejnymi impulsami, która okazała
się stała z dokładnością kilkudziesięciu ps.
Dokładniejsze badania szerokości impulsów SBSL, przeprowadzone przy
wykorzystaniu techniki T-C SPC wykazały jednak, że impulsy te są dłuższe, niż
początkowo uważano. Przyjmuje się, że ich szerokości połówkowe zawarte są
między 50 ps i 300 ps, w zależności od warunków doświadczenia. Dla „tańczącej” SBSL są one szczególnie duże i wynoszą kilka ns. W wielu obecnie prowadzonych doświadczeniach także odległości czasowe między kolejnymi impulsami świetlnymi nie są tak stałe, jak pierwotnie sądzono. Okazało się, że zależą one
od warunków doświadczalnych. Większość pomiarów wskazuje na to, że emisja
światła następuje, kiedy wielkość pęcherzyka osiąga swoje pierwsze minimum
[9], ale w niektórych eksperymentach emisję światła obserwowano nawet 130 ns
wcześniej.
Innym typem zależności czasowej jest zależność jasności SBSL od czasu, jaki
upływa od chwili rozpoczęcia obserwacji. Po rozpoczęciu świecenia jego natężenie rośnie, aby po kilku sekundach osiągnąć stały poziom [9]. Efekt ten tłumaczy
się zmianami, jakie zachodzą w składzie gazu wypełniającego pęcherzyk. Początkowo pęcherzyk zawiera gazy, które wdyfundowały do jego objętości z objętości cieczy, a także pary cieczy. W czasie pierwszych kilku sekund ilość gazu
szlachetnego w pęcherzyku nie zmienia się. Inne składniki atmosfery pęcherzyka
ulegają dyfuzji do objętości cieczy albo kondensacji na jego powierzchni. Proces
ten, prowadzący do wzrostu ilości procentowej gazy szlachetnego w objętości
pęcherzyka, nazywa się rektyfikacją gazu szlachetnego.
Modele teoretyczne opisujące SBSL
Modeli teoretycznych próbujących opisać SBSL powstało kilkadziesiąt. Część
z nich opiera się na modelach powstałych w celu opisania MBSL, część opracowano w ciągu ostatnich trzydziestu lat [9, 10, 11].
Wszystkie te modele można podzielić w następujący sposób:
• modele grzania quasiadiabatycznego,
• modele z falą uderzeniową,
• modele z polem elektrycznym,
• modele kwantowe.
Każdy z tych modeli powinien wyjaśniać takie cechy SBSL jak: procesy elementarne prowadzące do emisji światła, charakter obserwowanego widma, zależności czasowe impulsów świetlnych SBSL oraz opisywać temperaturę i ciśnienie
wewnątrz pęcherzyka gazu. Wszystkie modele SBSL przyjmują, że dynamika
pęcherzyka gazu jest dobrze opisywana przez równanie R-P. Różnice między
nimi wynikają ze sposobu, w jaki opisują procesy zachodzące we wnętrzu pęche-
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rzyka i warstwie cieczy tuż przy jego powierzchni. Wśród procesów elementarnych, które zachodzą w pęcherzyku, najczęściej rozważa się atomowe i jonowe
rekombinacje, emisyjny wychwyt jonowy, atomowe i jonowe promieniowanie
hamowania (Bremsstrahlung) oraz uwzględnia się reakcje chemiczne mogące
nastąpić we wewnątrz pęcherzyka.
W modelu grzania quasiadiabatycznego zakłada się, że cykl zmian temperatury we wnętrzu pęcherzyka składa się z dwóch etapów. Grzanie pęcherzyka
rozpoczyna się, gdy ciśnienie akustyczne w rezonatorze zaczyna maleć (rys. 4).
Jego promień zaczyna wtedy rosnąć, osiąga wartość maksymalną, a następnie
maleje. Czas trwania tych procesów to kilkadziesiąt μs. W tym czasie temperatura wewnątrz pęcherzyka jest stała. Kilkadziesiąt ns przed osiągnięciem wielkości
minimalnej pęcherzyk zaczyna kurczyć się tak szybko, że grzanie jego wnętrza
z izotermicznego zmienia się w adiabatyczne. W pęcherzyku powstaje plazma,
a w wyniku rekombinacji jej składników i procesów typu Bremsstrahlung emitowane jest światło. Aby wyjaśnić powstawanie widm, bardzo podobnych do
widm emitowanych przez ciało doskonale czarne (rys. 6c), przyjmuje się, że
emisja następuje z powierzchni całkowicie nieprzezroczystego dla promieniowania rdzenia. W innych wersjach tego modelu gorący rdzeń jest całkowicie dla
promieniowania przezroczysty i emisja światła następuje z całej jego objętości.
W omawianym modelu osiągane we wnętrzu pęcherzyka temperatury szacuje się
na rzędu 104 K. Trudności tego modelu polegają na tym, że przewiduje on zależność czasu trwania impulsu świetlnego od długości fali emitowanego światła.
W eksperymentach zależności takiej się nie obserwuje.
Model, w którym zakłada się powstanie we wnętrzu pęcherzyka zbieżnej do
centrum fali uderzeniowej, był bardzo popularny w pierwszych latach badania
SBSL. Wynikało to z faktu, że mierzone wtedy czasy trwania impulsów świetlnych były mniejsze niż 50 ps, co dobrze się zgadzało z przewidywaniami tego
modelu. Fala uderzeniowa powoduje powstanie w pęcherzyku gorącego centrum
o objętości równej kilku procentom minimalnej objętości pęcherzyka. Przyjmując, że głównym procesem emisji światła jest Bremsstrahlung, widma jak na rys.
6b pozwalają oszacować temperaturę we wnętrzu pęcherzyka na 105 K. Z chwilą,
gdy pojawiły się prace, z których wynikało, że czasy trwania impulsów świetlnych SBSL mogą być dłuższe niż 50 ps, zainteresowanie modelami z falą uderzeniową zmalało, ale nie zanikło całkowicie. Wciąż są one obiektem badań naukowców zajmujących się sonofuzją.
Kilka modeli SBSL próbuje objaśnić emisję światła jako wynik procesów
związanych z powstawaniem w układzie ciecz-pęcherzyk gazu pól elektrycznych
[11]. W pewnych modelach pola te pojawiają się w wyniku deformacji kształtu
pęcherzyka gazu, która powoduje uformowanie się w jego wnętrzu naładowanej
mikrokropelki cieczy. Powstające między mikrokropelką i cieczą pole elektryczne ma niewielką wartość, ale jego gradient może być znaczny. W innym modelu
źródłem pola elektrycznego w pęcherzyku jest efekt fleksoelektryczny. Efekt ten
polega na powstawaniu polaryzacji objętościowej w obszarach, w których istnie-

Foton 144, wiosna 2019

13

je gradient ciśnienia. Pojawienie się w pęcherzyku gradientu pola elektrycznego
prowadzi do powstawania mikrowyładowań, które zachodzą zarówno w gazie,
jak i w cieczy. Mikrowyładowania te prowadzą do emisji światła. Obszar świecenia w modelach tego typu może być większy od obszaru zajmowanego przez
pęcherzyk.
Pierwszy model kwantowy SBSL został zaproponowany przez J. Schwingera,
który zjawisko sonoluminescencji powiązał z efektem Casimira. Pomysł Schwingera został następnie rozwinięty w pracach C. Eberlein [10, 11]. Z dyskusji, jaka
się rozwinęła w związku z tym modelem, wynikało, że aby jego wyniki pokrywały się z wynikami uzyskanymi w badaniach SBSL, prędkości kurczenia się pęcherzyka powinny mieć wartości nadświetlne. Spowodowało to, że zmniejszyło
się zainteresowanie wytłumaczenia SBSL przy pomocy aparatu obliczeniowego
elektrodynamiki kwantowej.
W pracy [16] przedstawiony został model kwantowego grzania gazu pęcherzyka SBSL. Przyjmuje się w nim, że w czasie silnej kompresji pęcherzyka, ruchy
atomów znajdujących się w jego wnętrzu są skwantowane. Ruch atomów opisuje
się przy pomocy fononów. Założenie istnienia w pęcherzyku pola elektrycznego o dużym gradiencie i uwzględnienie jego roli w oddziaływaniach między fononami i stanami wzbudzonymi atomów prowadzi do wzrostu liczby fononów,
czyli grzania gazu. Dodatkowym wynikiem modelu jest wskazanie na możliwość
zwiększenia temperatury gazu pęcherzyka przez oświetlenie go wiązką laserową
o odpowiedniej częstotliwości.
Sonofuzja
Panujące wśród badaczy opinie na temat możliwości osiągnięcia w doświadczeniach z SBSL warunków sprzyjających syntezie jądrowej dobrze odzwierciedla
rys. 7 [17]. Przedstawiono na nim wyniki obliczeń temperatur w pęcherzyku
uzyskane w pracach publikowanych w kolejnych latach. Temperatury te systematycznie spadały, aby w roku 2000 osiągnąć wartość około 104 K. Prowadzone
w tych latach prace doświadczalne wykonywane w układach: ciężka woda i wodór, ciężka woda i gazowy deuter oraz zwykła woda i gazowy deuter nie dawały
zachęcających rezultatów.
W roku 2002 grupa kierowana przez R. Taleyarkhana opublikowała pracę cytowaną w [11, 12], w której donosiła o rejestracji znaczącej liczby neutronów
o energiach mniejszych niż 2,45 MeV, będących według nich dowodem zajścia
reakcji syntezy jąder atomów deuteru. Reakcja taka przebiega jednym z dwóch
możliwych kanałów. W jednym kanale jej wynikiem jest powstanie atomu trytu
i protonu, a w drugim – powstanie atomu helu i neutronu o energii 2,45 MeV. Dlatego pojawienie się neutronów o odpowiedniej energii jest zawsze silnym dowodem świadczącym o zajściu reakcji syntezy jądrowej. W swoim doświadczeniu
grupa Taleyarkhana obserwowała SBSL w deuteryzowanym acetonie (C3D6O).
W celu wytworzenia pęcherzyka gazu na rezonator skierowano strumień neutronów o energii 14 MeV pochodzących z zewnętrznego źródła. Pęcherzyki gazu
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wytworzone w taki sposób są większe niż wytworzone innymi metodami. Spodziewano się, że duży pęcherzyk kurcząc się, bardziej rozgrzeje gaz w swoim
wnętrzu niż pęcherzyk mały. W omawianej pracy stwierdzono, że zarejestrowany
strumień niskoenergetycznych neutronów jest znacząco silniejszy od sygnału tła.
Publikacja grupy Taleyarkhana wywołała falę krytyki, która została wzmocniona
przez negatywne wyniki innych grup badaczy próbujących to doświadczenie powtórzyć. Odpowiadając na krytykę Taleyarkhan i współpracownicy podkreślali,
że w eksperymencie kontrolnym wykonanym z użyciem C3H6O neutronów nie
zaobserwowano.

Rys. 7. Wyniki obliczeń temperatury we wnętrzu pęcherzyka SBSL pochodzące z prac różnych
autorów [17]

Obecnie uważa się, że wyniki grupy Taleyarkhana nie są wiarygodne, ale nie
odrzuca się a priori możliwości uzyskania sonofuzji w nieznanym nam obecnie
układzie parametrów doświadczalnych. Oprócz poszukiwań jakiejś szczególnie
sprzyjającej sonofuzji cieczy, zwrócono uwagę na możliwość zbadania zależności efektywności SBSL od wielkości ciśnienia hydrostatycznego. W kilku pracach cytowanych w [11] opisano rezonatory sferyczne przeznaczone do pracy
z ciśnieniami o wartości kilkuset barów. Wyników doświadczeń z użyciem tych
rezonatorów jak dotąd nie opublikowano. Inny kierunek prac nad sonofuzją to
zastosowanie w eksperymentach z SBSL silnej wiązki laserowej. W pracy teoretycznej opisującej taki eksperyment [18], oszacowana w środku pęcherzyka
temperatura ma wartość 107 K.
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Zakończenie
Sonoluminescencja, a szczególnie sonoluminescencja jednobąbelkowa jest zjawiskiem intrygującym. Badania prowadzone w ciągu ostatnich 30 lat przyniosły
odkrycie jej bardzo ciekawych charakterystyk, ale nie udało się stworzyć modelu
teoretycznego zadowalająco ją opisującego ją w sposób zadowalający. W jednej
z prac poświęconych SBSL pojawiła się następująca uwaga: gdyby w latach poprzedzających odkrycie SBSL pojawił się ktoś, kto na podstawie doświadczeń
z MBSL przewidywałby, że możliwa jest obserwacja pojedynczego pęcherzyka
gazu, który po gwałtownej kompresji emituje błysk światła, a następnie cykl ten
powtarzany jest kilka miliardów razy, to należałoby natychmiast zwołać konsylium, które znalazłoby możliwie niedokuczliwą dla pacjenta kurację. Wydaje
się, że właśnie ta cecha SBSL, a więc nierozpadanie się pęcherzyka mimo olbrzymich prędkości i akceleracji, obok wprost egzotycznych wartości temperatur
i ciśnień, jakie pojawiają się w jego wnętrzu, powoduje, że zainteresowanie sonoluminescencją, mimo upływu czasu, nie maleje. SBSL jest czasami nazywana
„the star in a jar’’1. Można mieć nadzieję, że gwiazda ta w przyszłości zaskoczy
nas swą nieodkrytą jeszcze jasnością.
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Nanomateriały węglowo-palladowe
w służbie sensoryki
Elżbieta Czerwosz
Instytut Tele- i Radio Techniczny, Warszawa

Wstęp
Wodór jest gazem, na który patrzymy z nadzieją jako na źródło czystej energii.
Jest to potencjalnie najbardziej wydajne paliwo, ale niestety jego wykorzystywanie związane jest z ryzykiem zajścia wybuchu w mieszaninie z powietrzem przy
zawartości powyżej 4% wodoru (tzw. granica wybuchowości wodoru). Poza tym
wodór jako cząsteczka gazu (H2) jest bardzo mały i trudno znaleźć materiał, który
zapobiegnie jego wyciekowi. Dlatego też świat naukowy intensywnie poszukuje
takiego czujnika wodoru, który będzie czuły w szerokim zakresie koncentracji
wodoru, będzie szybko reagował na obecność tego gazu oraz będzie mierzył tę
koncentrację. Jednym z typów takich czujników są czujniki oporowe działające
na zasadzie zmiany oporu materiału pod wpływem obecności wodoru [1]. Koncentrację wodoru mierzy się pośrednio poprzez pomiar zmiany oporu materiału.
Od wielu lat znane są właściwości palladu związane z jego uwodornieniem i uwalnianiem z niego wodoru. Pallad może występować w postaci metalicznej (makro-)
i w postaci nanocząstek palladu (nano-). Pomimo, że tworzą go te same atomy, to
właściwości postaci metalicznej i nanostrukturalnej są odmienne. Stosowanie palladu w postaci nanostrukturalnej przynosi korzyści nie tylko ekonomiczne (mała ilość
drogiego pierwiastka), ale daje możliwości nowych zastosowań. Na przykład pallad
zastosowany w postaci nanostrukturalnej pozwala na obniżenie temperatury czułości
na wodór czujnika z tym materiałem. Jednakże, pallad w postaci nanostrukturalnej
łatwo aglomeruje do dużych cząstek prowadzących do powstania obiektów metalicznych. Dlatego też szuka się takich rozwiązań technologicznych, które pozwolą stabilizować pallad w postaci nanostrukturalnej w inny sposób. Jednym z takich rozwiązań jest osadzenie nanocząstek palladu w matrycy np. węglowej. Matryca węglowa
nie zmienia właściwości nanocząstek palladu, jest przezroczysta dla wielu związków
chemicznych i nie wchodzi z nimi w reakcję. Prostą metodą otrzymywania takiego
stabilizowanego palladu w postaci nanostrukturalnej jest metoda fizycznego osadzania z fazy gazowej (Physical Vapor Deposition – PVD).
Nowe materiały węglowo-palladowe z nanocząsteczkami palladu są czułymi,
szybkimi i selektywnymi sensorami wodoru, mogącymi pracować w szerokim
zakresie temperatur (od –20°C do 70 °C). Czujniki węglowo-palladowe znajdują zastosowanie w energetyce (przesyłanie i gromadzenie wodoru jako paliwa),
przemyśle motoryzacyjnym i komunikacji (zbiorniki wodoru w samochodach,
autobusach i kolejnictwie), przemyśle chemicznym (procesy chemiczne, którym
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towarzyszy wytwarzanie wodoru), spawalnictwie (procesy spawania powodujące powstawanie wodoru), aeronautyce (paliwa wodorowe dla rakiet) i wielu,
wielu innych dziedzinach nauki i przemysłu.
Pallad makro- oraz nano- i jego właściwości
Pallad jest metalem z grupy platynowców i od dawna są znane jego właściwości związane z magazynowaniem i wykrywaniem wodoru. Pallad może absorbować duże ilości wodoru w temperaturze pokojowej, co skutkuje tworzeniem
się związku – wodorku palladu w stosunku niestechiometrycznym (PdHx, gdzie
0<x<1). Wodór absorbowany jest w postaci atomowej, po uprzednim rozłożeniu gazu cząsteczkowego H2 do postaci atomowej. Dzieje się to na powierzchni
palladu, który spełnia rolę katalityczną. Dysocjacja wodoru cząsteczkowego na
powierzchni palladu została pokazana w pracy T. Mitsui i in. [2], gdzie metodą
Skaningowej Mikroskopii Tunelowej (STM) badano pierwsze chwile dysocjacji
wodoru cząsteczkowego do atomowego osadzonego w określonych pozycjach
w stosunku do sieci krystalicznej palladu. Chemiczna adsorpcja atomowego
wodoru na powierzchni metalu prowadzi do etapu, gdy atomowy wodór może
przenieść się do warstwy podpowierzchniowej metalu, a następnie dyfundować
w głąb metalu, tworząc roztwór stały – fazę a. Zwiększanie liczby atomów wodoru wbudowujących się w sieć krystaliczną może spowodować przejście fazowe z fazy a do fazy b, z którym wiąże się skokowy wzrost parametru sieciowego
metalu-tworzy się wodorek metaliczny. Badania metodami dyfrakcji rentgenowskiej i neutronowej pokazują, że atomy wodoru zajmują luki oktaedryczne w sieci palladu.
W warunkach normalnych (ciśnienie atmosferyczne i temperatura pokojowa)
absorpcja wodoru pozwala na obsadzenie około 70% luk, co odpowiada tworzeniu PdH0.7 [3]. Nanostrukturalny pallad może łatwiej i szybciej absorbować
wodór ze względu na dużą wartość stosunku pola powierzchni nanocząstek do
objętości tych obiektów. Stosowanie nanostrukturalnego palladu w sensoryce ma
również znaczenie ekonomiczne. Pallad jest drogim surowcem i zmniejszenie
jego ilości w danym urządzeniu ma wpływ na obniżenie ceny tego urządzenia.

Rys. 1. Zdjęcia SEM pokazujące różne formy nanostrukturalnego palladu: a) nanoziaren (białe
kilkunannometrowe punkty); b) nanorozetki palladowej; c) nanowłókna palladowego.
Fot. dr Mirosław Kozłowski, ITR
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Pallad w postaci nanostrukturalnej występuje w formie nanoziaren, nanoprętów czy nanorozetek. Na zdjęciach przedstawionych na rys. 1 pokazane są różne nanostrukturalne postacie palladu. Obrazy te zostały wykonane za pomocą
skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Wielkość obiektu pokazuje skala
zdjęcia, zaprezentowana jako biały pasek (odpowiadający 100 nm) w prawym
dolnym rogu każdego zdjęcia. Wszystkie zdjęcia zostały wykonane przy powiększeniu 100000 razy.
Pallad chętnie ulega aglomeracji i stąd może w sprzyjających warunkach występować w postaci kilkunanometrowych ziaren lub dużych obiektów, takich jak
mikronowe nanowłókna. Aglomeracji palladu zapobiega osadzenie go w matrycy
na przykład węglowej.
Właściwości małych agregatów metali różnią się znacznie od właściwości tych materiałów w postaci litej. Wzrost liczby atomów w takim obiekcie powoduje zbliżanie się tych
właściwości do właściwości makro materiału. Materiał zawierający nanocząsteczki palladu ma inne właściwości mechaniczne, katalityczne, magnetyczne, elektryczne i optyczne,
i może być stosowany w zupełnie odmienny sposób, niż metaliczny pallad. Jedną z ciekawszych właściwości palladu jest zdolność katalityczna w szczególności w stosunku do wodoru, co wiąże się ze zjawiskiem uwodornienia palladu i uwalniania wodoru z palladu. Jest to
związane ze strukturą elektronową palladu. Pallad w modelu zamknięto-powłokowym ma
obsadzony ostatni poziom elektronowy – 4d10. Badania pokazują, że przeniesienie elektronu
do poziomu 5s lub 5p skraca długość wiązania i powoduje wzrost energii wiązania [4]. Te
dwa czynniki stabilizują cząsteczkę palladu. Małe cząsteczki palladu Pdn z n~30 stwarzają
możliwości prowadzenia reakcji katalitycznych w niskich temperaturach [6]. Najbardziej
stabilne energetycznie są nanokrystality o budowie zamknięto-powłokowej. Zgodnie z modelem gęstego upakowania atomów w modelu powłokowym energetycznie preferowane
jest powstawanie agregatów o pewnych liczbach atomów i symetriach ich ułożenia [7].
W literaturze spotyka się sformułowanie mówiące, że nanokrystality powstają tylko dla
tzw. „liczb magicznych”. Liczby te odpowiadają liczbie atomów tworzących nanokrystality
o całkowicie wypełnionych powłokach. Nanokrystality zbudowane z jednej, dwóch, trzech
lub czterech zamkniętych powłok mają więcej atomów na powierzchni niż wewnątrz.
W przypadku nanokrystalitu zbudowanego z pięciu powłok otaczających atom centralny
dochodzi do zmiany proporcji liczby atomów na powierzchni do liczby atomów na ostatniej
powłoce. W tym przypadku warstwę ostatnią tworzą 252 atomy, wewnątrz zaś znajduje się
309 atomów. W tabeli 1 pokazano zestawienie liczby atomów tworzących nanokrystality
z liczbą atomów wewnątrz klastra oraz liczbą atomów ostatniej powłoki dla stabilnych cząstek palladu Pdn (o liczbach n = 13, 55, 147, 309, 561) [8].
Tab.1 [8] (dr Joanna Rymarczyk)

Liczba atomów tworzących nanokrystalit

Liczba
powłok

Liczba atomów wewnątrz nanokrystalitu

Liczba atomów ostatniej powłoki

13

1

1

12

55

2

13

42
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147

3

55

92

309

4

147

162

561

5

309

252

3. Prosta metoda otrzymywana palladu w postaci nanostrukturalnej i jego
właściwości
Metoda PVD jest metodą pozwalająca na otrzymanie różnorodnych warstw
o bardzo zróżnicowanych właściwościach. Warstwy otrzymywane metodą PVD
znajdują wiele zastosowań np. utwardzenie powierzchni, zmiana właściwości
optycznych, elektrycznych, sorpcyjnych, itp. W Instytucie Tele- i Radiotechnicznym opracowano i opatentowano metodę wytwarzania nanostrukturalnych
warstw węglowo-palladowych (C-Pd) metodą PVD [9]. Warstwy te otrzymuje
się w typowym urządzeniu do prowadzenia procesów odparowania termicznego w warunkach próżni (rys. 2). Nanostrukturalne warstwy C-Pd otrzymuje się
przez jednoczesne odparowanie z dwóch niezależnych źródeł: źródła 1 zawierające fulleryt C60 i źródła 2 zawierające octan palladu Pd(C2H3O2)2. Proces przeprowadzany jest w warunkach dynamicznej próżni (10–5 mbar). W zależności od
warunków prowadzenia procesu, takich jak: odległość podłoża od źródeł, rodzaj
podłoża, intensywność parowania prekursorów warstwy, czas trwania procesu,
powstają warstwy o różnej strukturze, topografii i morfologii. Przy dobrym doborze parametrów procesu, nawet w skali laboratoryjnej, można uzyskać warstwy
jednorodne, praktycznie dla wszystkich podłoży (rys. 3).

Rys. 2. a) Stanowisko technologiczne do wytwarzania warstw metodą PVD; b) schemat
pokazujący proces wytwarzania warstwy na podłożu. Fot. dr Mirosław Kozłowski, ITR
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Rys. 3. Obraz SEM jednorodnej warstwy C-Pd

W wyniku wielu badań prowadzonych nad budową i właściwościami tych
warstw okazało się, że składają się one z wielu rodzajów nanoziaren węglowych
i palladowych, przy czym ziarna węglowe mogą mieć strukturę grafitopodobną,
fulerytową bądź amorficzną, zaś nanoziarna Pd o strukturze krystalograficznej typu
fcc mają różną wielkość (od 1 do kilkudziesięciu nm). Obrazy transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM) w połączeniu z dyfrakcją elektronów pokazują strukturę tych obiektów (rys. 4). Na rys. 4b przedstawiono elektronogram, w którym
niebieskie okręgi odpowiadają dyfrakcji elektronów na krystalitach fullerytowych,
zaś żółte – dyfrakcji na krystalitach palladu. Z tych dyfrakcji można określić typ
struktury krystalicznej obu rodzajów krystalitów. Dokładniej strukturę nanokrystalitu można zbadać stosując wysokorozdzielczą transmisyjną mikroskopię elektronową (High Resolution Transmission Electron Microscopy – HRTEM). Na rys. 5a
pokazano fragment warstwy, w której osadzone są nanokrystality palladu o strukturze typu fcc (face-centered cubic – regularna centrowana powierzchniowo) o płaszczyznach {111} odległych od siebie o 0,224 nm.

Rys. 4. a) Zdjęcie TEM fragmentu warstwy C-Pd (ciemne punkty – nanoziarna palladu);
b) obraz dyfrakcji elektronowej z fragmentu warstwy ze zdjęcia a).
Zdjęcia i badania wykonał prof. P. Dłużewski IF PAN
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Rys.5. a) Obraz TEM warstwy; b) wysokorozdzielczy obraz cząstki Pd z widocznymi
płaszczyznami {111}

W zależności od sposobu przeprowadzenia procesu technologicznego w niektórych warstwach C-Pd obserwuje się również pozostałości octanu palladu, jako
materiału wyjściowego, który nie uległ rozkładowi. Tę pozostałość można wykryć badając warstwy metodą absorpcji w podczerwieni. Na rys. 6a pokazano
widmo absorpcji w podczerwieni uzyskane techniką FTIR (Fourier-transform
infrared spectroscopy – spektroskopia absorpcji w poczerwieni z transformatą
Fouriera). Na tym widmie zaznaczone zostały pasma charakterystyczne dla drgań
fragmentów cząsteczki [Pd(O2CCH3)2]n (rys. 6b).

Rys. 6. a) widmo FTIR warstwy C-Pd zawierającej nierozłożony octan palladu;
b) wzór strukturalny fragmentu cząsteczki [Pd(O2CCH3)2]n.
Badania FTIR wykonała dr Joanna Rymarczyk ITR

Trudno określić gdzie znajdują się cząsteczki octanu palladu, jednakże intensywność pasm w widmie FTIR wskazuje na ilość takich cząsteczek położonych
prawdopodobnie w matrycy, co z kolei może przyczynić się do zmiany jej oporności.
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Warstwy zawierające nanostrukturalny pallad w czujnikach wodoru
Zjawiska dysocjacji cząsteczkowego wodoru do wodoru atomowego i absorpcji
atomów wodoru przez pallad zostały wykorzystane przy budowie czujnika wodoru. „Sercem” czujnika jest warstwa C-Pd , która w wyniku absorpcji wodoru
zmienia opór. Pomiar zmian oporu warstwy w atmosferze wodoru pozwala na
określenie koncentracji wodoru w otoczeniu czujnika.
Badania zmian oporu warstw C-Pd prowadzi się na stanowisku eksperymentalnym pokazanym na rys.7a [9]. Warstwę umieszcza się w komorze pomiarowej
(rys. 7b) i rejestruje wartość jej rezystancji (RC-Pd) w powietrzu. W zależności od
tej wielkości doprowadzano odpowiednie napięcie zasilające (Uzas). Następnie
wprowadza się mieszaninę wodoru i azotu. Rezystancję warstwy oddziałującej
z wodorem określa się metodą pośrednią, na podstawie napięcia na oporniku
wzorcowym (Rwz), o rezystancji zbliżonej do rezystancji badanej warstwy, połączonym szeregowo z badaną warstwą:

RC-Pd

U zas U wz
U wz
Rwz

gdzie RC-Pd – rezystancja badanej warstwy C-Pd
Uzas – napięcie zasilające
Uwz – napięcie na oporniku wzorcowym
Rwz – rezystancja opornika wzorcowego
Wynik tych badań przedstawia odpowiedź warstwy na obecność wodoru i relaksację (samoistną) warstwy, gdy z otoczenia znika wodór (rys. 8).

Rys. 7 a) zdjęcie układu do pomiaru zmian oporu warstw w funkcji zmian koncentracji wodoru;
b) widok komory pomiarowej, w której zainstalowana jest warstwa. Stanowisko skonstruował
mgr inż. S. Krawczyk

W wyniku takich pomiarów można otrzymać krzywą kalibracji koncentracji
wodoru dla danej warstwy w funkcji wartości rezystancji warstwy.
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Rys. 8 a) Zmiany rezystancji warstwy pod wpływem wodoru. W punkcie oznaczonym H2
następuje napełnianie komory pomiarowej wodorem 2%H2/N2, w punkcie oznaczonym
air – napełnianie komory powietrzem, b) Zmiany rezystancji warstwy C-Pd w atmosferze H2/N2
przy różnych koncentracjach wodoru. Badania przeprowadziła dr A. Kamińska, ITR

Podsumowanie
Przedstawione tutaj wyniki badań są rezultatem prac prowadzonych w projekcie
deteH, poświęconemu opracowaniu technologii nanokompozytowych czujników
wodoru. Materiały nanokompozytowe, w szczególności te zawierające pierwiastki o właściwościach katalitycznych, znajdują znacznie szersze zastosowania niż
te przedstawione w niniejszym artykule. Materiał nanokompozytowy zawierający nanoziarna palladu może służyć jako katalizator w przemyśle samochodowych (katalizator spalin), przemyśle chemicznym (katalizator różnych reakcji
chemicznych w czystych i ekologicznych), w energetyce i motoryzacji – jako
magazyn wodoru oraz w wielu innych dziedzinach przemysłu i życia, które tutaj
trudno wyliczyć.
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Zespół realizatorek i realizatorów projektu deteH poświęconego opracowaniu technologii
nanokompozytowych czujników wodoru, którego częścią są prezentowane tutaj wyniki. Od lewej
w pierwszym rzędzie Joanna Rymarczyk, Izabela Stępińska, Ewa Kowalska, Joanna Radomska,
Elżbieta Czerwosz, Ryszard Diduszko; w drugim rzędzie od lewej Halina Wronka, Sławomir
Krawczyk, Anna Kamińska, Tomasz Wódka i w ostatnim rzędzie Krzysztof Biernacki
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Ludwik Wertenstein (1887-1945)

Fot. 1. Ludwik Wertenstein (fot. domena publiczna)

Ludwik Wertenstein urodził się w 1887 r. w Warszawie w rodzinie żydowskiej,
która od kilku pokoleń zasymilowana była z polską kulturą. Ojciec Ludwika był
lekarzem, natomiast jego młodsza siostra, Maria Werten, była wybitną artystką
– projektowała zabawki, ilustrowała książki, była wykładowcą w amerykańskich
college’ach, a w Walt Disney Studios uczyła rysunku. Starsza siostra Ludwika
była matką znanego krytyka teatralnego i eseisty – Jana Kotta.
W okresie szkolnym Wertenstein odznaczał się wielostronnymi uzdolnieniami. Interesowała go filologia klasyczna i języki nowożytne: francuski, angielski i rosyjski. Pasjonował się historią, literaturą, zwłaszcza poezją francuską, ale
również sztuką i filozofią, zaczął nawet zgłębiać ekonomię i socjologię. W 1904
r. zdecydował się na podjęcie studiów matematycznych na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim, jednak rok później został wyrzucony z uczelni za udział
w słynnym wiecu szkolnym, na którym zadecydowano o bojkocie uczelni carskich w zaborze rosyjskim. Podobno jego zainteresowanie fizyką pojawiło się
po wykładzie, na którym profesor Tadeusz Estreicher demonstrował skraplanie
powietrza, ale tak naprawdę bezpośrednią przyczyną podjęcia studiów z fizyki była lektura książki Maxwella A treatise on electricity and magnetism. O tej
lekturze Wertenstein napisał: Książka ta była dla mnie wówczas zbyt trudna. Nie
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miałem dostatecznego przygotowania aby zgłębić i pojąć wywody matematyczne
i fizyczne. Sam język książki sprawiał mi też niemało kłopotu. Moja znajomość
angielskiego była niedostateczna. I właśnie dlatego, że dzieło Maxwella było zbyt
trudne, że stało tak powyżej mnie, wydało mi się ideałem, roznieciło we mnie entuzjazm i żarliwe pragnienie, by zgłębić tajemnice fizyki [1, s. 328].

Fot. 2. Strony tutułowe dzieła J. C. Maxwella A treatise on electricity and magnetism. Clarendon
Press, Oxford 1873

Po relegowaniu z uczelni Ludwik zaczął uczęszczać do pracowni fizycznej
utworzonej przez profesora Stanisława Kalinowskiego przy Muzeum Przemysłu
i Rolnictwa w Warszawie. Warto dodać, że dwadzieścia dwa lata wcześniej w tej
samej placówce rozpoczęła swoją przygodę z nauką Maria Skłodowska; tutaj
nauczyła się analizy chemicznej i tę wiedzę wykorzystała później podczas prac
nad wyizolowaniem polonu i radu.
Pod koniec 1905 r. Wertenstein wyjechał do Paryża, by podjąć studia fizyczne, jednak niedostateczna znajomość języka francuskiego i spóźniony przyjazd
sprawiły, że zaczął uczęszczać na wykłady jako wolny słuchacz, a studentem
Sorbony został dopiero rok później. Należał do najzdolniejszych słuchaczy tej
paryskiej uczelni, wśród których zauważyła go Maria Skłodowska-Curie, już
wówczas sławna – po otrzymaniu pierwszej Nagrody Nobla za badania nad promieniotwórczością. I właśnie w Instytucie Curie, zaraz po uzyskaniu licencjatu, Wertenstein rozpoczął swoją działalność naukową. W laboratorium uczonej
spędził pięć lat i w 1913 r. na podstawie rozprawy Recherches expérimentales
sur le recul radioactif uzyskał tam doktorat. Wertenstein, mimo że był bardzo
zdolnym studentem, początkowo kiepsko radził sobie w laboratorium fizycznym.
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W przeciwieństwie do studentów francuskich, dla których doświadczenia były
proste, dzięki wprawie nabytej podczas nauki w szkole średniej, Wertenstein nieobeznany z przyrządami, pokazami i pomocami szkolnymi był powodem kpin
i wzbudzał pogardę wśród kolegów. Gdy zdarzyło się, że w żaden sposób nie
mógł sobie poradzić z wykonaniem pewnego eksperymentu, podjął rozpaczliwą decyzję: opuścił laboratorium i nie zamierzał już nigdy do niego powrócić.
Przez kilka miesięcy przeżywał okres głębokiej depresji, ale ostatecznie trafił do
pracowni Marii Skłodowskiej-Curie i tam nastąpiła nagła odmiana, z nieudolnego eksperymentatora wyrósł wspaniały fizyk – doświadczalnik, silniejszy dzięki
przezwyciężeniu trudności i pokonaniu własnych słabości.
Spośród wcześniejszych asystentów Skłodowskiej warto przypomnieć zmarłego tragicznie Mirosława Kernbauma, po którego śmierci, dzięki wsparciu finansowemu ojca, bogatego przemysłowca warszawskiego, rozpoczęto tworzenie
pierwszej w Polsce placówki badawczej w dziedzinie promieniotwórczości –
Pracowni Radiologicznej Warszawskiego Towarzystwa Naukowego. W otwarciu
placówki, które miało miejsce w 1913 r. wzięła udział Maria Skłodowska-Curie.
Wprawdzie nie została ona kierownikiem tego ośrodka, o co usilnie zabiegali
przedstawiciele polskiej nauki, ale oddelegowała z Paryża swoich najlepszych
asystentów, Jana Kazimierza Danysza i świeżo upieczonego doktora fizyki –
Ludwika Wertensteina, by w jej imieniu zarządzali Pracownią. Pomagała również w wyposażeniu laboratorium i zapewniała opiekę naukową1. Po rozpoczęciu I wojny światowej Jan Danysz, jako obywatel francuski, powrócił do kraju
i wkrótce zginął na polu walki. Wówczas kierownictwo Pracowni powierzono
Ludwikowi Wertensteinowi, który sprawował je aż do września 1939 r. Ponieważ
po zakończeniu I wojny światowej rząd polski przyznał placówce bardzo niskie
subwencje, by zapewnić jej dalszy nieprzerwany rozwój, Wertenstein zrezygnował z pobierania pensji, niejednokrotnie sam finansował badania i nawet za etat
woźnego płacił z własnych funduszy. Sytuacja materialna Pracowni poprawiła
się w 1921 r., gdy Maria Skłodowska-Curie przekazała Wertensteinowi 1000 dolarów zebranych wśród Polonii amerykańskiej, wtedy udało mu się pozyskać do
współpracy kilku zdolnych fizyków i chemików. W okresie międzywojennym
1

W biografii Marii Skłodowskiej-Curie jej córka Ewa zamieściła list, który w 1912 r.
przedstawiciele nauki polskiej wraz z Henrykiem Sienkiewiczem, już wówczas laureatem
Nagrody Nobla, skierowali do uczonej:
Racz Wielce Czcigodna Pani, przenieść Twą działalność naukową do nas do kraju, do stolicy.
Znasz przyczyny, dla których w ostatnich czasach obniżył się poziom naszej nauki i kultury.
Tracimy wiarę w nasze zdolności twórcze, zniżamy się w opinii naszych nieprzyjaciół, opuszcza
nas nadzieja na lepszą przyszłość.
… Nasz naród Cię podziwia, lecz chciałby Cię widzieć pracującą w rodzinnym Twoim mieście.
Jest to gorącym pragnieniem całego społeczeństwa. Posiadając Ciebie w Warszawie, czulibyśmy
się silniejsi, podnieślibyśmy głowę, schyloną pod ciężarem nieszczęść.
Skłodowska, znękana chorobą i podłością ludzką, myślała o powrocie do kraju, ale ostatecznie
kieruje do Warszawy list odmowny, zgadzając się jednak kierować tym nowym laboratorium
z daleka [2, s. 290-291].
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Wertenstein był również wykładowcą w Wolnej Wszechnicy Polskiej, gdzie kierował Zakładem Fizyki Atomowej.
Przedmiotem zainteresowania Wertensteina były własności bardzo rozrzedzonych gazów, próbował także badać emanację radu, ale by takie doświadczenia
przeprowadzić potrzebował kilkuset miligramów radu. Praca ta nie powiodła
mu się w laboratorium Skłodowskiej-Curie w Paryżu, dokończył ją dopiero po
1925 r., kiedy, dzięki wsparciu finansowemu z funduszu Rockefellera, wyjechał
na stypendium do Cambridge, dokąd zaprosił go Ernest Rutherford, odkrywca jądra atomowego. W Cambridge pracował wówczas przyszły noblista James Chadwick, z którego rodziną zaprzyjaźnili się Wertensteinowie. Tam również poznał
innego laureata Nagrody Nobla, radzieckiego fizyka Piotra Kapicę2. Utrzymywał wówczas kontakty naukowe z Fryderykiem i Ireną Curie, a także z Maxem
Planckiem. W Cambridge udało mu się wyznaczyć ciężar cząsteczkowy radonu
za pomocą zupełnie nowych metod, takich które do tej pory wykorzystywano
wyłącznie do bardzo rozrzedzonych gazów. Radon był przedmiotem jego zainteresowań badawczych również po powrocie do Warszawy, uczony dokładnie
wyznaczył jego własności fizykochemiczne i, niezależnie od Enrica Fermiego,
odkrył większą skuteczność rozszczepiania spowolnionych neutronów.
Po odkryciu sztucznej promieniotwórczości przez Irenę Curie i jej męża Fryderyka Joliota w kwietniu 1934 r. Pracownia Radiologiczna przy ulicy Śniadeckich 8 w Warszawie podjęła badania z fizyki jądrowej, przemiany pierwiastków
i promieniowania kosmicznego. W Paryżu odkryto trzy sztuczne pierwiastki promieniotwórcze: radiofosfor, radioazot i radioglin. Trzy miesiące później w warszawskiej pracowni profesora Wertensteina pojawiły się dwa inne radiopierwiastki: powstający z azotu promieniotwórczy fluor (odkrycia dokonali Marian
Danysz i Michał Żyw) i powstający z potasu promieniotwórczy skand. Nieco
później Józef Rotblat3 odkrył kobalt-60 i kilka innych promieniotwórczych nu2

3

Znajomość z Piotrem Kapicą wykorzystał Wertenstein podczas II wojny światowej. Kapica
odnalazł w radzieckim łagrze jego syna Piotra i wyprosił dla niego u Andrieja Wyszyńskiego,
ówczesnego prokuratora generalnego ZSRR, zwolnienie z obozu pracy. Młody Wertenstein na
mocy porozumienia Sikorski-Majski opuścił ZSRR i wraz z Armią Andersa przeszedł jej szlak
bojowy. Brał udział w bitwie o Monte Cassino, po wojnie ukończył studia architektoniczne
w Mediolanie, tam mieszkał ze swoją rodziną aż do śmierci [3].
Józef Rotblat (1908-2005), fizyk, działacz społeczny i polityczny, badacz sztucznej
promieniotwórczości. Od 1939 r. przebywał na Uniwersytecie w Liverpoolu, gdzie został
współpracownikiem Jamesa Chadwicka (laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki za odkrycie
neutronu). Wraz z zespołem wybitnych fizyków z całego świata pracował w Los Alamos nad
tajnym projektem Manhattan, mającym na celu stworzenie nowej potężnej broni, dzięki której
USA miało pokonać Japonię i III Rzeszę. Przerażony skutkami nuklearnego zniszczenia wycofał
się z projektu i powrócił do Anglii. Został szefem wydziału fizyki w Kolegium Medycznym
przy Szpitalu św. Bartłomieja w Londynie. Zajmował się medycyną nuklearną, m.in. wpływem
promieniowania jonizującego na powstawanie nowotworów. Był członkiem zagranicznym
Polskiej Akademii Nauk. W 1995 r. za działalność na rzecz rozbrojenia atomowego został
uhonorowany wraz z ruchem Pugwash Pokojową Nagrodą Nobla. Więcej informacji o J. Rotblacie
znaleźć można w niedawno wydanych publikacjach: Górlikowski M., Noblista z Nowolipek.
Józefa Rotblata wojna o pokój. Wydawnictwo Znak, Kraków 2018 i Roszak J., Żuraw z origami.

Foton 144, wiosna 2019

29

klidów. Trzeba zaznaczyć, że emisję neutronów podczas rozszczepiania uranu
odkryto w pracowni Wertensteina już na początku 1939 r., ale ze względu na
słabość źródła doświadczenia trzeba było powtarzać przez dwa miesiące, więc
odkrycie ogłosił jako pierwszy F. Jouliot.
Dużym sukcesem Pracowni było odkrycie zjawiska nieelastycznych zderzeń
neutronów. Do eksperymentu, polegającego na bombardowaniu srebrnej blaszki neutronami przechodzącymi przez pierwiastki o dużej gęstości (np. złoto),
władze Mennicy Państwowej wypożyczały Pracowni kilkukilogramową sztabkę
złota, którą codziennie trzeba było przywieźć do Pracowni, a wieczorem odtransportować do Mennicy. Gdyby zamiast złota użyto wówczas zwykłej wody lub
parafiny prawdopodobnie odkryto by własności powolnych elektronów.
Józef Rotblat, uczeń Wertensteina, pisał: …gdyby Profesor Wertenstein miał
poparcie ówczesnych władz, gdyby ofiarowano mu odpowiednie warunki pracy,
gdyby dano mu drobną nawet część tych szczupłych funduszów, które przeznaczano
wówczas na cele naukowe, rozwinąłby on fizykę jądrową w Polsce do takiego stopnia, że już przed wojną stałaby ona na poziomie najlepszych placówek naukowych
na świecie. (…) Wydaje się po prostu karygodne, że człowiekowi tej miary, jednemu
z najlepszych fizyków polskich, nie dano odpowiedniego stanowiska. W wyniku
tego napotykał ustawicznie przeszkody i ograniczenia (głównie z braku funduszów), które hamowały rozwój pracy. Były to kłopoty groszowe; dziś wydają się one
śmieszne, ale wtedy mogły decydować o powodzeniu badań [4, s. 635].
W Pracowni prowadzono również prace nad rozszczepieniem jądra uranu,
a był to kierunek badań prowadzący do jednego z najbardziej fundamentalnych
odkryć ówczesnego świata. Wilhelm Billing, Pełnomocnik Rządu do spraw Wykorzystania Energii Jądrowej, na uroczystym posiedzeniu Polskiego Towarzystwa Fizycznego, które w 1965 r. poświęcono pamięci Ludwika Wertensteina
mówił: Nie jest rzeczą najważniejszą stwierdzenie, jak daleko Wertenstein i jego
współpracownicy zbliżyli się w swoich badaniach do tych wielkich odkryć. Niektórzy twierdzą, że w szczególności w roku 1939 byli blisko. Jest jednak niezaprzeczalnym faktem, że świadomie i uporczywie, pokonując niezliczone przeszkody i dysponując niezmiernie skromnymi środkami i prymitywnymi urządzeniami,
szli oni konsekwentnie w wybranych kierunkach badawczych, najważniejszych,
najbardziej perspektywicznych w nauce [5, s. 628].
W 1939 r. Wertenstein pracował nad tłumaczeniem na język polski dzieła Marii Skłodowskiej-Curie Promieniotwórczość. Książkę tę wydano dopiero w czasie wojny, ale stała się cenionym podręcznikiem wykorzystywanym podczas nauki fizyki na tajnych kompletach. 10 września 1939 r. odłączono w Pracowni
elektryczność, gaz i wodę, ale profesor wciąż pracował – jego artykuł dotyczący
gazowych produktów rozszczepienia uranu ukazał się w prestiżowym czasopiśmie Nature 29 grudnia 1939 r.

Opowieść o Józefie Rotblacie. Pogranicze, Sejny 2019.
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Fot. 3. Przedwojenne zdjęcie willi przy ul. Słonecznej 3 w podwarszawskim Brwinowie, gdzie
profesorowie Ludwik Wertenstein i Wacław Werner zamurowali w ścianie piwnicy pojemnik
z radem (fot. domena publiczna)

Po wybuchu II wojny światowej Wertensteinowie przenieśli się z Warszawy do Turczynka pod Milanówkiem i właśnie tam Profesor przechowywał wywieziony z Pracowni promieniotwórczy preparat radowy, a gdy musiał stamtąd
uciekać przeniósł bezcenny depozyt do willi profesora fizyki Wacława Wernera
– Niemca z pochodzenia, Polaka z przekonania [6]. Panowie umówili się, że zaraz po wojnie spotkają się, by otworzyć skrytkę umieszczoną w willi przy ulicy
Słonecznej 3 w podwarszawskim Brwinowie.
Ponieważ profesor Wertenstein był Żydem i w każdej chwili mógł się spodziewać aresztowania, jego zagraniczni przyjaciele: Niels Bohr w Danii, Irena
Curie i Fryderyk Joliot we Francji, James Chadwick i John Cockcroft w Wielkiej Brytanii, próbowali mu pomóc przedostać się na zachód, ale postępujące
działania wojenne wciąż uniemożliwiały ucieczkę za granicę. Od 1942 r. Wertenstein przebywał wraz z żoną Matyldą w Krakowie, gdzie ukrywali się m.in.
w mieszkaniach profesorów fizyki: Mariana Mięsowicza i Jana Weyssenhoffa.
Mięsowicz wspominał, że profesor Wertenstein wprowadzał ich w tajniki zagadnień jądrowych, bo miał już wówczas wyraźny obraz procesów rozszczepiania
uranu i jasny obraz reakcji łańcuchowych [7, s. 30]. Wertensteinowi udało się
uniknąć schwytania przez Niemców. Ostatecznie wyrobiono mu fałszywe dokumenty i dzięki staraniom krakowskich fizyków przerzucono go przez zieloną
granicę do Budapesztu, gdzie nawiązał kontakt z węgierskimi fizykami, m.in.
ze słynnymi już wówczas badaczami promieniowania kosmicznego, profesorem
Jeno M. Barnothym i jego żoną Madelein Forro-Barnothy. Ale nie dane mu
było doczekać końca wojny. 16 stycznia 1945 r. napisał na maszynie swój ostatni
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artykuł o promieniowaniu kosmicznym, a dwa dni później, podczas ostatnich
działań wojennych prowadzonych w Budapeszcie, opuścił schron, w którym się
ukrywał, by poszukać żywności dla chorej, zupełnie obcej mu osoby. Zginął na
moście Elżbiety trafiony odłamkiem radzieckiego pocisku, 18 stycznia 1945 r4.
Uczeń profesora Wertensteina, Józef Rotblat napisał: Tak więc nie było mu
sądzone dożyć narodzin wieku jądrowego, do czego tak bardzo przyczynił się
swoimi pracami. Powitałby on entuzjastycznie fakt wyzwolenia energii zawartej
w jądrze atomowym, ale jestem pewien, że sposób, w jaki wiek jądrowy objawił
się światu, przez rzucenie bomby jądrowej na Hiroszimę, nie spotkałby się z jego
uznaniem [4, s. 638].
Nie wrócił Profesor do Warszawy, by otworzyć skrytkę z bezcenną zawartością. Uczynił to jego przyjaciel – Wacław Werner, a wydarzenie opisano następująco: Drugiego kwietnia 1947 r., willa w podwarszawskim Brwinowie, ulica
Słoneczna 3. Do piwnicy schodzą: niewidomy profesor fizyki Wacław Werner
z pomocą córki Marii, Zbigniew Daszkowski, asystent przedwojennego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, i tamtejszy woźny Karol Poraziński. Werner, choć niewidomy, wskazuje mężczyznom miejsce w ścianie, gdzie mają kuć.
Zauważają cegłę inną niż wszystkie, bo metalową. Po wyjęciu ze ściany okazuje
się ołowianą obudową dla czterech otworów zaklejonych parafiną. Ze skrytki wyciągają też platynowy tygielek, pudło z przyrządami laboratoryjnymi, niemieckie
wydanie „Optyki” Izaaka Newtona i dwa tomy „Radiations” Ernesta Rutherforda. Werner ostrzega mężczyzn, by uważali, szczególnie na metalową cegłę, bo
w zaparafinowanych otworach znajduje się promieniotwórczy preparat radowy.
Ujawnia kryjówkę cennej substancji wierny przysiędze, jaką złożył przyjacielowi
– prof. Ludwikowi Wertensteinowi, przedwojennemu kierownikowi Radiologicznego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego [6].
Ludwik Wertenstein był niezrównanym popularyzatorem fizyki. Uważał, że
skomplikowane procesy trzeba tłumaczyć zwykłym ludziom, dlatego o trudnych
zagadnieniach pisał prostym, nawet potocznym językiem. Przez ponad 20 lat napisał setki felietonów, większość z nich ukazywała się w Kurierze Porannym.
W 1930 r. wznowił wydawanie najstarszego polskiego czasopisma naukowego
Wszechświat, a w 1934 Wiedzę i Życie. Część swych tekstów zamieścił w książce Pochwała fizyki, która ukazała się nakładem Wydawnictwa J. Przeworskiego w 1935 roku. O felietonach Wertensteina A. Sobiczewski napisał na łamach
Postępów Fizyki: Gdyby dziś takie felietony ukazywały się w jakimś dzienniku,
byłbym pewnie pierwszym jego prenumeratorem (…). Rzetelna wiedza, szerokość
spojrzenia, erudycja, autentyczne zaciekawienie autora przedmiotem czynią tekst
interesującym i dziś. Przyciągają ponadto: oryginalność skojarzeń i porównań,
prostota, jasność i, piękny język. Ten piękny, barwny, bogaty język, obok szerokiej
wiedzy, błyskotliwość spostrzeżeń i humoru, był podobno podziwiany na publicznych odczytach Wertensteina i jego referatach na posiedzeniach PTF oraz krajowych zjazdach fizyków [8, s. 398].
4

Inne źródła donoszą, że zginął, nastąpiwszy na niemiecką minę.
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O Szkolnej Pracowni Przyrodniczej w Wilnie
i kontekście nauczania fizyki w II RP
Zofia Gołąb-Meyer
Instytut Fizyki, UJ

100-lecie odzyskania niepodległości to dobra pora, by przypomnieć osiągnięcia
i niepowodzenia dokonane po I wojnie światowej. Może to być okazją do konfrontacji ze współczesnością. Gwoli przypomnienia kilka faktów dotyczących
edukacji w II RP:
• 1 lutego 1918 roku zostało powołane Ministerstwo Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego MWRiOP.
• W 1919 roku tak zwany Sejm Nauczycielski wprowadził 7-letni obowiązek
szkolny.
11 kwietnia 1920 roku w Warszawie miał miejsce Zjazd Organizacyjny Polskiego Towarzystwa Fizycznego (PTF). W statucie Towarzystwa czytamy: „celem PTF jest uprawianie i krzewienie fizyki i nauk pokrewnych z uwzględnieniem dydaktyki, historii i zastosowań”. W trakcie Zjazdów Fizyków Polskich na
sesjach dydaktycznych od 1923 roku poruszano cały szereg problemów związanych z nauczaniem fizyki, z których nie tylko niektóre nie straciły na aktualności, ale też na przykład wystąpienie S. Ziemeckiego poświęcone nauczaniu
problemowemu niewątpliwie wyprzedzało tamte czasy. Sporo uwagi poświęcano kształceniu nauczycieli, programom nauczania, wprowadzaniu nowych zagadnień fizyki, a także szkolnym pracowniom fizycznym. Postulowano pomoc
szkolnych woźnych w prowadzeniu takich pracowni, proponowano zalecenia co
do liczby uczniów w grupach ćwiczeniowych i inne bardzo trafne rozwiązania,
pod którymi i dzisiaj podpisalibyśmy się. W czasie Zjazdów formułowano postulaty do MWRiOP. Z rozmaitych powodów, przede wszystkim ekonomicznych,
nie wszystkie postulaty były jednak uwzględniane. Szkoły zmagały się z odziedziczoną po zaborach plagą analfabetyzmu (33,1% w 1921 roku), fatalnymi warunkami lokalowymi, brakiem kadry nauczycielskiej, która zmuszona nakazami
pracy wyjeżdżała na placówki szkolne na prowincję. Każdy z obszarów poprzednich zaborów miał swoje własne regulacje. Jednolity system nauczania wprowadzono dopiero w roku 1932 w wyniku tzw. reformy jędrzejewiczowskiej, mocno
zresztą kontestowanej przez niektóre środowiska. W zasadzie ten system funkcjonował do 1948 roku. Reformy jędrzejewiczowskie były radykalne, można by
je porównać z tą z 1948 roku w PRL, jak i późniejszą reforma Handkego oraz
ostatnią przeprowadzaną przez rząd PiS.
Tymczasem jeszcze przed reformą, już w 1921 roku otworzono w Wilnie
Szkolną Pracownię Doświadczalną. Jej dyrektorem został A. Dmochowski. Sta-
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tut Pracowni zatwierdził Departament Oświaty Litwy Środkowej. Zarząd Miasta
Wilna w zamian za świadczenia na rzecz pracowni, takie jak lokal, światło i opał,
otrzymał prawo korzystania z niej przez szkoły powszechne Wilna. W 1925 roku
MWRiOP nadało pracowni nazwę „Szkolna Pracownia Przyrodnicza w Wilnie”.
Działalność pracowni nakierowana była w znacznej mierze na uczniów szkół
powszechnych. Jednak istotnym polem jej działalności była edukacja nauczycieli
oraz popularyzacja nauki.

Fot. 1. Sprawozdanie z działalności Szkolnej Pracowni Przyrodniczej w Wilnie za rok 1930/311

W zasobach cyfrowych Biblioteki Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu znajduje się książeczka Dziesięć lat istnienia Szkolnej Pracowni Przyrodniczej w Wilnie (1921-1931), (fot. 1). Możemy się z niej dowiedzieć, jak starannie została opracowana organizacja pracy uczniów w pracowni. Uczniowie
klas VI i VII uczęszczali na dwie godziny zajęć raz w tygodniu. Ponadto na terenie swoich szkół mieli jeszcze godzinę tygodniowo na omawianie i wyjaśnianie problemów przerabianych w pracowni. Przyrządy i materiały do doświadczeń były przygotowywane wcześniej (przez laborantów). Uczniowie pracowali
w grupach trzyosobowych.
Nauczyciel przed przystąpieniem do pracy omawiał temat, a później komentował kolejne kroki doświadczeń. Uczniowie wykonywali pomiary i sporządza1

http://www.kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/plain-content?id=32531
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li notatki. Wprawdzie zajęcia poza szkołą były dla uczniów z odległych szkól
uciążliwe ze względu na dojazdy, jednak nauczycielom odpadał problem organizacji szkolnej pracowni. Ku wygodzie uczniów utworzono filie pracowni.
Pracownia Przyrodnicza w Wilnie może pochwalić się imponującymi rezultatami. W zajęciach brały udział tysiące uczniów zarówno ze szkół powszechnych (od VI klasy), jak i gimnazjów oraz szkół typu zawodowego, seminariów
duchownych katolickich, prawosławnych i żydowskich. Do pracowni swoich
uczniów przyprowadzały szkoły państwowe i prywatne (te za drobną opłata).
Nie znalazłam danych, w jaki sposób uczestnictwo w zajęciach w tej pracowni wpłynęło na przyszłe losy jej uczniów. Zbadanie tego zagadnienia z powodu
wybuchu II wojny światowej, okupacji i powojennej migracji ludności może być
bardzo trudne.
To, co uderza, to niesłychana kompetencja autorów i realizatorów projektu
„Szkolna pracownia” oraz ich poczucie misji. Wysokie były nie tylko ich kompetencje merytoryczne, ale też te dotyczące realiów ówczesnych czasów. Opracowane przez nich wskazówki i zalecenia dla nauczycieli, nie były tylko listami pobożnych życzeń „jak być powinno”, ale bardzo konkretnymi receptami. Dyrekcja
pracowni wykazywała się dużą sprawnością w układaniu się zarówno z władzami
Wilna, jak i z urzędnikami MWRiOP.
Pracownia prowadziła zajęcia i warsztaty nie tylko z fizyki, ale i z chemii, biologii oraz mineralogii, a także własny ogród botaniczny ze szklarnią i ogródkami tematycznymi oraz zwierzyniec. Staraniem Pracowni opracowano i wydano
wiele publikacji dla nauczycieli i uczniów. Placówka prowadziła też regularnie
pogadanki metodyczne dla nauczycieli.
Miejsce to wywarło wpływ na nauczanie przedmiotów przyrodniczych w całej Polsce. Międzyszkolne pracownie zaczęły powstawać w innych miastach. Na
przykład w Krakowie jeszcze przez jakiś czas po wojnie działała międzyszkolna
pracownia fizyczna, do której uczniowie ze swoimi nauczycielami uczęszczali co
dwa tygodnie. Mieściła się ona w szkole podstawowej przy ulicy Szlak. Uczęszczałam do niej w szkole podstawowej – w IV klasie do pracowni przyrodniczej
(ta mieściła się przy ulicy Wąskiej), a od piątej klasy do pracowni fizycznej i chemicznej. To na zajęciach w niej połknęłam bakcyla fizyki. Doskonałą, jeszcze
przedwojenną, nauczycielkę fizyki – panią Krauze do tej pory ciepło wspominam.
Nie mam po latach wrażenia, by przy naszej nauczycielce była hamowana kreatywność. Niektórzy z nas pełnili rolę asystentów, inni zaś – niezainteresowani
lub słabsi – przynajmniej mogli posmakować eksperymentu, potrzymać w ręku
instrumenty miernicze, takie jak np. termometr. Wiedzieli co to jest kalorymetr,
obserwowali topnienie i zamarzanie.
System tak zorganizowanej pracowni był jednak powszechnie krytykowany
w latach 50. ubiegłego stulecia jako nie dający inicjatywy uczniom i nie rozwijający kreatywności. Zapewne w rękach niedoszkolonych nauczycieli tak się
zdarzało.
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Toteż został zarzucony i zastąpiony pracą w grupach, pozostawiającą uczniom
więcej miejsca na inicjatywę. Zasłużona krytyka i słuszne idee spowodowały
niestety, że w realiach szkolnych znacznie ograniczono eksperymentowanie
uczniów, i to w warunkach bezprecedensowego wzrostu możliwości np. użycia
przyrządów z życia codziennego. Dyscyplina czasowa narzucała pewien kanon
wspólny dla wszystkich uczniów.
Organizacja obecnych pracowni, własnoręczne eksperymentowanie uczniów
czy specjalne zestawy dydaktyczne do demonstracji to pokłosie ówczesnych
osiągnieć dydaktyki, z których najważniejszym było dostrzeżenie roli eksperymentów w procesie nauczania. Wynik badań z zakresu nowoczesnej pedagogiki,
psychologii i metodyki nauczania zdecydowanie odrzuciły typ eksperymentowania przez uczniów zwany „równym rzędem”. Miał on przecież oczywiste wady.
Likwidując tego typu pracownie wylano jednak dziecko z kąpielą, ponieważ proponowane zmiany, teoretycznie zasadne, nie zawsze sprawdzają się w praktyce.
Tu przeszkodą są znowu niedokształceni nauczyciele i ograniczenia czasowe.
Natura nie znosi próżni. Przy braku szkolnych i międzyszkolnych pracowni
nauczyciele przyprowadzają swoich uczniów na pokazy i warsztaty na uczelnie. Niesłychaną popularnością cieszą się programy uniwersytetów dziecięcych
i pokazy eksperymentów fizycznych. Warszawskie Centrum Nauki Kopernik na
miarę nowych czasów wypełnia przesłanie i cele wileńskiej Pracowni, realizując
XXI-wieczne wizje sposobu nauczania. Nie mniej, gorąco polecam zarówno pracownikom tej placówki oraz osobom prowadzącym dziecięce uniwersytety, jak
i po prostu wszystkim nauczycielom, praktyczne wskazówki zawarte w publikacjach Szkolnej Pracowni Przyrodniczej w Wilnie.

Fot. 2. Szkoła Powszechna Nr 26, od. VI w Filii Nr 1 przy ul. Szeptyckiego.
Ćwiczenie: parowanie, wrzenie, ciepło parowania
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Apel o zdrowy rozsądek
Tomasz Greczyło
Zakład Nauczania Fizyki
Instytut Fizyki Doświadczalnej
Uniwersytet Wrocławski

Apel o zdrowy rozsądek
Pod koniec grudnia ubiegłego roku odbył się próbny egzamin ósmoklasistów
z języka polskiego, matematyki i języka nowożytnego. Polecam wszystkim nauczycielom „zabawę w ósmoklasistów” i podjęcie wyzwania polegającego na
rozwiązaniu arkuszy1 bez wcześniejszego zaglądania do klucza.
Po przerwie świątecznej nauczyciele języka ojczystego i obcego oraz „królowej nauk” szczegółowo omawiali wyniki z uczniami i prezentowali je rodzicom,
wskazując, co wypadło dobrze, a nad czym należy jeszcze wspólnie pracować.
Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych także włączali się w te rozmowy. Nie
tylko po to, by po raz kolejny powiedzieć, że sytuacja będzie wyjątkowa – (nie)
kumulacja roczników itp. itd. – ale przede wszystkim, by wskazać, że Centralna
Komisja Egzaminacyjna (CKE) wysyła czytelny sygnał nt. nowego egzaminu.
Egzamin będzie sprawdzał kompetencje uczniów – wiedzę, umiejętności i postawy. Przede wszystkim umiejętności winniśmy kształcić podczas wszystkich
lekcji.

Rys. 1. Ilustracja z zadania nr 19, również „mocno fizycznego”

Oto w arkuszu egzaminu z języka polskiego znalazł się tekst zatytułowany
„Zdrowy rozsądek” – tekst, w którym niewątpliwie poruszane są zagadnienia
z obszaru fizyki. W wyraźnym kontekście filozoficznym pojawiają się pojęcia,
1

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/arkusze-pokazowe-grudzien-2018/ (dostęp
20.10.2019)
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które wykorzystujemy do opisu świata, co ważne, pojęcia, które znaleźć można
w podstawie programowej fizyki dla szkoły podstawowej. Jest to niewątpliwie
ukłon w stronę interdyscyplinarności nauczania, w stronę holistycznego spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość, podkreślenie ważności kontekstu w edukacji ogólnej. Jako orędownik wykorzystywania tekstów źródłowych w nauczaniu
i egzaminowaniu jestem rad, że tekst taki znalazł się w arkuszu. To dobry kierunek zmian.
Jako fizyk już jednak tego optymizmu mam zdecydowanie mniej. I nie piszę
tego, by dostarczyć argumentu rzeszy tych, którzy uważają, że teksty do arkuszy egzaminów muszą być tworzone specjalnie na użytek egzaminu. Analizujmy
z uczniami rzeczywiste teksty – na lekcjach jest zdecydowanie łatwiej, bo możemy dodać komentarz, wskazać kierunek analizy, wyjaśnić nieścisłości. Wymagajmy tego także podczas egzaminu, ale w przypadku egzaminu tekst należy
poddać wnikliwej konsultacji naukowej.
W rzeczonym przypadku dobór tekstu jest kontrowersyjny i, niestety, pokazuje, że przyrodnicze wykształcenie autora nie ustrzegło go przed sformułowaniami
dalece nieścisłymi, wręcz niefortunnymi. Wiele z nich jest z fizycznego punktu
widzenia wysoce nieprecyzyjnych, a z częścią nie sposób się zgodzić. Co gorsze,
jak napisał jeden z moich uczniów uczestniczących w egzaminie, jest to „tekst
wprowadzający w błąd”, zwłaszcza ucznia zainteresowanego fizyką. Nie jest to
jedyny komentarz, którym opatrzył tekst młody człowiek, prowokując mnie do
napisania niniejszego tekstu. I nie chodzi tu o ewidentne pomylenie cząsteczek
i cząstek w opisie, ale o fundamentalne pojęcia – wiedza i nauka. Czarę przepełniają sformułowania, że wiedza naukowa doprecyzowała wiedzę potoczną oraz
wiedza naukowa jest wiarygodniejsza, ale gdyby nie zdrowy rozsądek, nauka
nie miałaby bazy, od której mogłaby się „odbić”. Oczywiście można próbować
usprawiedliwić wszystko „rozprawkowym” charakterem fragmentu i „wyrwaniem” go z szerszego kontekstu pracy naukowej prof. dr hab. Jacka Wojtysiaka,
ale czy przystoi? A może lepiej zaznaczyć, że za taki stan rzeczy odpowiedzialni
są sami fizycy, którzy przez lata na zadaniach, a nie (kon)tekstach kształcili pokolenia?
W moim odczuciu taki dobór tekstu odsłania nasz (autorów zadań egzaminacyjnych) brak doświadczenia w wykorzystywaniu tekstów źródłowych w procesie egzaminowania oraz, co zdecydowanie gorsze, brak współpracy międzyprzedmiotowej ekspertów CKE. Jestem jednak skłonny z ogromną energią bronić
celowości wykorzystywania tekstów źródłowych, nawet rozważanego tekstu,
w procesie nauczania-uczenia się oraz egzaminowania. Niech to będzie lekcja
także dla nas – nauczycieli fizyki. Wykorzystajmy tekst „Zdrowy rozsądek” na
naszych lekcjach i przekonajmy się, czy nasi uczniowie uważają, że czasem „nauka kwestionuje wiedzę zdroworozsądkową”.
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Misja i wizja Community School of
Davidson – z perspektywy jednego
nauczyciela
Barbara Christian1
nauczyciel nauk o ziemi i nauk o środowisku
(program AP)
Community School of Davidson, Karolina Północna (USA)
Community School of Davidson to publiczna szkoła społeczna mieszcząca się
w małym miasteczku uniwersyteckim Davidson w Karolinie Północnej. Została
założona w 2001 roku i rozpoczęła działalność z jedną klasą przedszkolną. Od
tego czasu co roku dodawano jedną klasę wyższą, rozszerzając ofertę szkoły od
grupy przedszkolnej, poprzez klasy szkoły podstawowej aż po 12 klasę (liceum).
Obecnie w szkole uczy się około 1300 uczniów. Nasza szkoła mieści się w dwóch
kampusach, z których oba są w istocie dawnymi odnowionymi fabrykami znajdującymi się w odległości około 1,5 km od siebie. Każdego roku odbywa się
loteria zapisów dla ograniczonej liczby nowych studentów, po której i tak ok.
3000 uczniów pozostaje na liście oczekujących. Jako szkoła społeczna, nasza
placówka jest otwarta dla wszystkich uczniów z Północnej Karoliny i nie pobiera
czesnego. Otrzymujemy pewne fundusze rządowe, ale finansowanie to nie obejmuje wszystkich niezbędnych wydatków, takich jak transport uczniów do i ze
szkoły, który w placówkach państwowych w całości finansowany jest przez z pieniędzy publicznych. Zatem rodzice muszą wziąć na swoje kwestie logistyczne
związane z dowozem dzieci. Status szkoły społecznej daje naszej placówce dużą
autonomię, przekazując zarządzanie od lokalnych władz do administracji i zarządu szkoły. Pomimo tego przestrzegamy ustalonych przez państwo standardów
programu nauczania, w tym wymagań testowych na zakończenie nauki szkolnej.
MISJA I CEL
Community School of Davidson stoi na stanowisku, że każdy uczeń może
odnieść sukces w sposób odzwierciedlający jego umiejętności i zainteresowania.
Naszą misją jest zapewnienie optymalnego środowiska do nauki, w którym:
• Nauczyciele i rodzice współpracują ze sobą, aby stworzyć zintegrowaną społeczność edukacyjną.
• Uczniowie są wewnętrznie motywowani, aby uczyć się przez całe życie,
dzięki zastosowaniu metod nauczanie praktycznego, zintegrowanemu programowi nauczania i uczeniu się w codziennym życiu w silnym powiązaniu ze
społecznością.
• Nauczyciele są uprawnieni i zachęcani do nauczania uwzględniającego potrzeby każdego ucznia.
1

bchristian@csdspartans.org
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CZTERY PRIORYTETY
Nasza szkoła opiera się na czterech priorytetach lub filarach, które są podstawą naszej pracy i napędzają nasze działania.
1. Szkoła jako Społeczność (community) – skupia się na tym, jak ludzie odnoszą
się do siebie nawzajem
SZKOŁA JAKO SPOŁECZNOŚĆ
• Wspólna wizja. Podstawowym wymogiem jest jasna misja. Szkoła jest
miejscem, gdzie wszyscy spotykają się, aby promować naukę. Każda klasa
sama w sobie jest wspólnotą, a wszystkie klasy są połączone w poczuciu
celu, atmosferze komunikatywności, sprawiedliwości, zdyscyplinowania
i opiekuńczości, a także wspólnymi okazjami do świętowania.
• Nauczyciele jako liderzy. Nauczyciele są siła napędową. Pracując razem
jako zespoły, są dla swoich uczniów mentorami, mają czas i dostęp do zasobów, aby rozwijać się zawodowo. Dyrektorem szkoły jest główny nauczyciel, ten, który kieruje instytucją bardziej z inspiracji niż z obowiązku.
• Rodzice jako partnerzy. Szkolny krąg społeczności rozciąga się na zewnątrz, obejmując rodziców, którzy są uważani za pierwszych i najważniejszych nauczycieli swoich dzieci. Między domem a szkołą powstaje istotne
partnerstwo, które zaczyna się w okresie przedszkolnym i wzmacnia się,
gdy dziecko formalnie zapisuje się i kontynuuje naukę w szkole aż do klasy
piątej.
Jak to działa?
Kiedy rozmawiam i pracuję z uczniami, robię to zawsze (i od samego początku) z pozycji, w której wiedzą, że jestem po ich stronie. Jak mówi Rick Wormeli,
jeśli uczeń wpadnie w dziurę, powiedz mu, że schodzisz – z drabiną – aby pomóc
mu zobaczyć wyjście z jego perspektywy. Oczywiście musi wspinać się, ale z twoją pomocą i zachętą.
Jako nauczyciel staram się rozmawiać (choć ciągle pewnie niewystarczająco!) z innymi nauczycielami przedmiotów ścisłych, aby dzielić się pomysłami,
materiałami laboratoryjnymi i sprawdzonymi sposobami komunikowania się
z uczniami mającymi trudności. Część naszych spotkań (organizowanych dwa
razy w miesiącu) poświęconych jest właśnie zagadnieniu budowania społeczności nauczycieli. Dotarcie do innych nauczycieli pomaga zapobiegać izolacji
w klasie – całkiem realnej sytuacji. szczególnie na poziomie szkoły średniej.
Odwiedzam inne klasy. Wszyscy nauczyciele są zachęcani do wizytowania
dowolnie wybranych klas na każdym z dwóch kampusów naszej szkoły. Czasami
wykorzystuję moje godziny przeznaczone na planowanie, aby brać udział w innych lekcjach, zwłaszcza tych, na które uczęszczają moi obecni uczniowie, takie
jak j. angielski, nauki społeczne, matematyka, muzyka lub zajecia plastyczne.
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Współpracujemy z rodzicami, uznając ich za pierwszego i najważniejszego
nauczyciela. Na poziomie liceum, jeśli mam obawy dotyczące postępów ucznia,
rozwiązuję problem w rozmowie w cztery oczy, kontynuując następnie konwersację drogą elektroniczną, wysyłając jej kopie – za wiedzą ucznia – także do
rodziców. Czasami spotykamy się wszyscy razem, aby omówić dalszy plan działania lub postępy ucznia.
Raz w roku szkoła organizuje wyjazd integracyjny dla pracowników w górach
w Północnej Karolinie. Pomaga to budować społeczność całej szkoły i rozwijać
się zawodowo. Wyjazd wymaga dużego zaangażowania personelu i jest kosztowny dla naszego budżetu, uważamy jednak, że czas spędzony wspólnie ma wielką
wartość dla rozwoju naszej społeczności.
Każdego roku w szkole odbywa się konferencja dla naszych pracowników
i innych nauczycieli lokalnych. Jest to całodzienne wydarzenie sprzyjające dzieleniu się pomysłami na temat edukacji. Dzień rozpoczyna się wykładem plenarnym zaproszonego gościa. W ubiegłym roku naszym prelegentem była Jennifer
Gonzalez, była nauczycielka, prowadząca blog i stronę internetową o nazwie
Kult pedagogiki. To jedyny blog nauczycielski, który subskrybuję. Spotykanie
się poprzez niego raz w tygodniu z większą społecznością nauczycieli jest dla
mnie bardzo pomocne. Po głównym wykładzie nauczyciele i administratorzy
podzieleni na grupy panelowe, prowadzą ożywione sesje poświęcone różnym
aspektom edukacji.
Słowa naszej założycielki i dyrektor wykonawczej, Joy Warner:
Jeśli po powrocie do domu powiesz bliskiej osobie o czymś, co poszło w szkole
nie tak, to w porządku. Pod warunkiem, że zawsze jesteś dyskretny. Jeśli jednak
codziennie wracasz do domu, przywołując tę samą, ciągle nierozwiązaną kwestię
ze szkoły, trzeba nad nią wspólnie popracować, by ją zmienić.

Rys. 1 Lekcja o glebie. Uczniowie muszą się pobrudzić!

42

Foton 144, wiosna 2019

2. Spójność programu nauczania (curriculum coherence) – uwzględnia to, czego
wszyscy uczniowie powinni się nauczyć.
SPÓJNOŚĆ PROGRAMU NAUCZANIA
• Centralność języka. Umiejętność czytania i pisania jest pierwszym i najważniejszym celem. Wszystkie dzieci powinny biegle posługiwać się słowem pisanym i mówionym. Język jest jednak szeroko definiowany, obejmując słowa, liczby i sztukę oraz podstawowe narzędzia uczenia się, które
razem pomagają stworzyć spójny program nauczania.
• Podstawowe cechy wspólne. Wszyscy uczniowie są dobrze poinformowani. Studiują oni różne dziedziny wiedzy zorganizowane tematycznie w ramach tzw. podstawowych wspólności. Te osiem wspólnych cech, opartych
na dzielonych ze sobą doświadczeniach integruje tradycyjne przedmioty
i pomaga uczniom zobaczyć powiązania między dyscyplinami i odnieść to,
czego się uczą się z prawdziwego życia.
• Pomiar wyników nauczania. Szkoła podstawowa odpowiada przed rodzicami, uczniami i szeroko rozumianym społeczeństwem. Standardy nauczania są ustalane zarówno w języku ogólnym, jak i w języku podstawowych
wspólności, z punktami odniesienia do monitorowania osiągnięć uczniów.
Osobiste cechy i społeczne umiejętności uczniów są także obserwowane
i nieformalnie oceniane przez nauczycieli. Ocena zawsze służy nauce.
Jak to działa?
Nauczamy zgodnie z programem nauczania opracowanym przez stan Karoliny Północnej i Advanced Placement Board dla klas AP.
Nie muszę pisać tradycyjnych planów pracy dydaktyczno-wychowawczej, ale
prowadzę bardzo aktywną stronę Schoology, która służy jako mój plan. Uczniowie, rodzice i asystenci mają do niej dostęp i mogą zobaczyć quizy, testy, przewodniki do nauki, notatki z zajęć i uzupełnienia materiału – takie jak klipy wideo
i artykuły o bieżących wydarzeniach – traktowane jak pomoce do programu nauczania. Witryna umożliwia nauczycielowi na zastępstwie przejęcie obowiązków
podstawowego nauczyciela, nawet podczas jego rocznego urlopu.
Słowa naszej założycielki i dyrektor wykonawczej, Joy Warner:
Naucz się swoich mocnych stron i pamiętaj – nie możesz wdrożyć wszystkich
dobrych pomysłów w pierwszym lub dwóch pierwszych latach nauczania. Przyglądaj się swojej praktyce nauczycielskiej i staraj się ją poprawiać.
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3. Klimat do nauki (a climate for learning) – dotyczy skutecznego nauczania
i uczenia się.
KLIMAT DO NAUKI
• Wzory dopasowane do celu. Każdy uczeń jest zachęcany do zdyscyplinowania, rozwijania kreatywności i własnej motywacji. Utrzymujemy małoliczne klasy, harmonogram nauczania jest elastyczny, a zasady podziału
uczniów na grupy są zróżnicowane w celu promowania uczenia się. Często
mamy do czynienia z tworzeniem relacji międzypokoleniowych, w celu
wzmocnienia społeczności i wzbogacenia życia uczniów.
• Wzbogacające zasoby. Szkoła udostępnia wszystkim uczniom bogate zasoby wspomagające uczenie się, od klocków po książki. Okoliczne biblioteki, muzea zoologiczne i parki stają się zasobami wspomagającymi rozwój
ucznia. Studenci mają dostęp do nowych narzędzi elektronicznych, które
łączą każdą klasę z rozległą siecią wiedzy.
• Udogodnienia i dodatkowe działania. Szkoła jest zobowiązana do kompleksowego wspierania dziecka. Wszystkie aspekty, zarówno te fizyczne,
jak i społeczne czy emocjonalne, odpowiednio zabezpieczone wpływają
pozytywnie na rozwój ucznia. Poza solidnym programem szkoła zapewnia
także podstawową opiekę zdrowotną, porady dla uczniów oraz ich rodzin,
a także zajęcia na świetlicy oraz letnie programy nastwione na uatrakcyjnienie nauki i kreatywną zabawę.
Jak to działa?
Używam planowania wstecznego, aby usprawnić swoją pracę i uczenie się
uczniów. Założyłam folder (dostępny na platformie Schoology) na temat Nauki
o Ziemi, zatytułowany Materiały Przeglądowe. Zawiera on poradniki do nauki
dla każdej jednostki, zarówno puste, jak i wypełnione. W folderze tym można
także znaleźć linki do ćwiczeń na stronach takich, jak np. Kahoot i elektroniczne
gry na platformie Quizlet. Obie te strony te zawierają materiały, które można
przeszukiwać według tematu, łatwo edytować i zapisywać (np. na naszej platformie Schoology).
Podczas lekcji wykorzystuję wiele elementów zajęć praktycznych i ruchowych, a także szkice z notatkami, aby pomóc uczniom w wizualizacji tematu,
uwzględniając jednocześnie różnorodność inteligencji moich uczniów. Pod koniec roku zbieram od nich opinie, wykorzystując do tego narzędzie Dwie gwiazdy i życzenie, dotyczące dwóch elementów zajęć, które najbardziej pomogły im
w nauce i jednego, który chcieliby zmienić. Zajęcia praktyczne, wycieczki i szkice notatek zawsze otrzymują najwyższą ocenę uczniów, jako najbardziej pomocne. Pomysły zapożyczam z różnych miejsc, między innymi z bardzo aktywnej
zamkniętej grupy dla nauczycieli na Facebooku (zajęcia Nauka o Środowisku),
konferencji nauczycieli przedmiotów ścisłych i materiałów zakupionych na stro-
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nie internetowej (szkoła zwraca koszty): Teachers Pay Teachers (https://www.
teacherspayteachers.com/).
Słowa naszej założycielki i dyrektor wykonawczej, Joy Warner:
Udostępnij przewodnik do nauki swojego przedmiotu na początku kursu, aby
uczniowie mogli zobaczyć, dokąd zmierzasz.
4. Charakter (character) – w jaki sposób doświadczenie szkolne kształtuje
etyczne i moralne życie uczniów.
ZOBOWIĄZANIE DO ROZWOJU CHARAKTERU
• Podstawowe cechy (sprawności) moralne. Szkoła zajmuje się aspektami
etycznymi i moralnymi życia dziecka. Celem wychowania jest zapewnienie,
że wszyscy uczniowie po ukończeniu szkoły będą dalej rozwijać poczucie
osobistej i obywatelskiej odpowiedzialności. Siedem podstawowych zasad
moralnych, czyli szacunek, współczucie, wytrwałość, uczciwość, odpowiedzialność, samodyscyplina, szczodrość i bezinteresowność jest uwypuklanych przez szkołę w jej propagowaniu dążenia do doskonałości zarówno
w życiu, jak i w nauce.
• Życie z celem. Podstawowe wartości moralne są nauczane zarówno poprzez słowa, jak i czyny. Dzięki programowi nauczania, klimatowi szkoły i jej dodatkowej działalności uczniowie są zachęcani do zastosowania
w otaczającym ich świecie zasad, których nauczyli się w klasie.

Rys. 2 Wycieczka z grupą uczniów do Mount Mitchell, Północna Karolina
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Jak to działa?
Podstawowe wartości (cnoty) są wplecione w cały program nauczania i praktykowane w klasach codziennie. Wartości te stały się także częścią mojego czasu
spędzanego z uczniami poza klasą w ramach:
• Wycieczek terenowych z grupami około 20-25 studentów w góry Karoliny
Północnej.
• Doradztwa, podczas którego pracuję raz w miesiącu z grupą około 12 uczniów
szkół średnich prowadzących zajęcia praktyczne dla uczniów klas 2 i 3 w naszej szkole. (Inni doradcy również pracują z tą grupą młodzieży, każdy mniej
więcej raz w miesiącu).
• Sesji spotkań z grupą około 12 uczniów rozpoczynających swoją przygodę
z nocowaniem na kempingu.
• Uczestniczenia w szkolnych wydarzeniach sportowych i występach uczniów.
Słowa podsumowujące naszej założycielki i dyrektor wykonawczej, Joy Warner:
1) Rozmawiaj z dzieckiem tak, jakby jego rodzice stali tuż obok
2) Dzieci i nastolatki popełniają po drodze wiele błędów. Tak musi być. Jednakże, to zadaniem nas – nauczycieli jest pomoc w wyłapywaniu tych błędów tak
szybko, jak to tylko możliwe, aby zapewnić uczniom wsparcie i bezpieczeństwo, a także pomóc im uczyć się na tych błędach.
3) Dziękujemy nauczycielom za otwarte serce, które daje z siebie wszystko, co
najlepsze dla nas i dla naszych dzieci.
Podsumowując, działalność naszej szkoły opiera się na czterech (a w zasadzie
– pięciu) C:
• Comunnity (społeczność)
• Curriculum coherence (spójność programu nauczania)
• Climate (klimat)
• Character (character)
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Co Czytać

Czarne dziury Stephen Hawking, tłum. Jacek Bieroń, wstep i komentarze David Shukman,
redaktor naukowy BBC, Wydawnictwo Zysk
i S-ka, 2016
Wydana w 2016 r. książka Stephena Hawkinga pt. „Czarne dziury”, to kolekcja jego dwóch
wykładów Autora wyemitowanych przez BBC
na początku roku 2016. Za intrygującymi tytułami: „Czy czarne dziury nie mają włosów” oraz
„Czarne dziury nie są aż tak czarne, jak się je
przedstawia” skrywają się rozważania badacza
na temat największych tajemnic naukowych
wszechczasów, przedstawione w sposób przystępny dla czytelnika zafascynowanego tematem, ale nie będącego w nim ekspertem.
Z noty Wydawcy:
Mówi się, że fakty bywają dziwniejsze od fikcji, a w żadnej dziedzinie nie jest
to bardziej trafne niż w odniesieniu do czarnych dziur. Czarne dziury są dziwniejsze niż cokolwiek wymyślonego przez pisarzy science fiction...
Stephen Hawking
Legendarny fizyk bada jedną z największych tajemnic naukowych wszech
czasów
Stephen Hawking od dziesięcioleci fascynuje się zagadką czarnych dziur. Uważa, że jeśli uda się nam zrozumieć wyzwania, jakie stanowią one dla samej natury
przestrzeni i czasu, będziemy gotowi odszyfrować najgłębsze sekrety wszechświata. W swojej najnowszej książce Hawking z podziwu godną naukową żarliwością dokonuje podsumowania dotychczasowej wiedzy na temat czarnych
dziur, zadaje pytania, które czekają na empiryczne odpowiedzi i snuje hipotetyczne rozważania na temat funkcjonowania tego kosmicznego fenomenu.
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Pasja i Geniusz. Kobiety, które zasłużyły na
Nagrodę Nobla, Tomasz Pospieszny, Wydawnictwo Po Godzinach, 2019
Nota wydawcy
Jeśli przyjrzymy się losom kobiet-naukowców w tamtych czasach, to okaże się, że zawsze
musiały mieć wsparcie mężczyzny: ojca, męża,
brata, profesora (Hélene Langevin-Joliot).
Dopuszczenie kobiet do szkół wyższych, do
którego w szerszym zakresie doszło dopiero na
przełomie XIX i XX wieku, sprawiło, że stopniowo coraz więcej z nich zaczęło zajmować się
badaniami, także w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych – do tej pory wyłącznej domenie mężczyzn.
Mimo dopuszczania kobiet do studiów wyższych dalsze dzieje ich naukowych karier jeszcze długo były niepewne, jeśli nie
wspierało ich męskie ramię – jakiegoś uznanego (i najlepiej zakochanego w przyszłej uczonej) naukowca.
Autor niniejszej książki opowiada w dziesięciu rozdziałach o dziesięciu kobietach, które albo zdobyły samodzielne i znaczące miejsce w dziejach nauk ścisłych (np. Maria Skłodowska-Curie i jej córka Irene Joliot-Curie), albo odegrały
ważną rolę w życiu i działalności swoich partnerów – wybitnych uczonych (np.
Mileva, żona Alberta Einsteina).
Jedne są bardziej znane, inne mniej. Obok Marii Skłodowskiej-Curie, Irene
Joliot-Curie i Milevy Einstein są to: Clara Immerwahr-Haber, Harriet Brooks,
Lise Meitner, Marietta Blau, Ida Tacke-Noddack, Maria Goeppert-Mayer oraz
Chien-Shiung Wu.
Recenzja.
Pomimo, że książka Tomasza Pospiesznego nacechowana jest emocjonalnym
stosunkiem do bohaterek, to poprzez oddanie im głosu, autor zachowuje pewien
obiektywizm. Nie uważam udawania obiektywizmu za uczciwe wobec czytelników. Czytelnicy tego rodzaju książek mają prawo znać poglądy autora. Wtedy
sytuacja staje się bardziej klarowna. Można by zarzucić autorowi poglądy wręcz
feministyczne, ja jednak tego nie dostrzegam, choć sympatia autora do bohaterek
jest widoczna. One wszystkie, mówiąc potocznie, „miały pod górke”.
O wielu z wymienionych pań dużo już napisano, nakręcono filmy, a i czytelnikom Fotonu i Neutrina przybliżaliśmy wcześniej ich sylwetki.
I choć nie ze wszystkimi poglądami autora się zgadzam (chodzi np. o stwierdzenie z tytułu książki „geniusz” „zasługujący na Nagrodę Nobla”, przy czym
mam na myśli np. Milevę Malić, czy Clarę Immerwahr-Haber), to przecież Ma-
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ria Goepert-Mayer, nawet tę nagrodę otrzymała , a i tak w późniejszym życiu
zawodowym była lekceważona.
Niestety, zbyt mało miejsca poświęca się tragicznej postaci chemiczki Clary ,
z domu Immerwahr, żony Fritza Habera. Popełniła ona samobójstwo, nie mogąc
pogodzić się z cynicznym użyciem wynalazku jej męża Habera , o którym mówi
się, że „zaprzedał duszę diabłu” czyli nazistom, gdyż wynaleziony przez niego
gaz cyklon uśmiercał miliony więźniów w obozach koncentracyjnych w czasie
II wojny światowej.
Ida Tacke-Noddack, wybitna chemiczka, byłą „konkurentką” Ireny JoliotCurie (również noblistki), targaną niekoniecznie typowymi dla świata kobiet
zachowaniami.
Jeśli miałabym coś wytknąć Autorowi, to brak wspomnienia Emmy Noether,
która wniosła ogromny wkład w rozwój współczesnej fizyki. Niewątpliwie zasługiwała na Nagrodę Nobla. Wprawdzie była matematyczką, ale nazywane jej
imieniem twierdzenie Noether weszło do kanonu współczesnej fizyki. Nawiasem mówiąc, gdzieniegdzie podawane jest ono jako twierdzenie Noethera(!), bo
cytującym to twierdzenie trudno uwierzyć, iż jego autorka była kobietą. Emmy
Noether zmarła stosunkowo młodo na raka pracując w Stanach zjednoczonych na
uniwersytecie dla dziewcząt.
Polecam wszystkim czytelnikom Fotonu i Neutrina tę książkę. Jestem pewna,
że przeczytacie ją Państwo z wielkim zainteresowaniem. Na pewno nie rozczarujecie się!
Z. G.-M.

