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Wywiad z Noblistą
Profesorem Masatoshi Koshibą

W imieniu Czytelników pytania zadawała poprzez Internet Redaktor Naczelna Fotonu
Z.G-M. Pytania były opracowane na podstawie oryginalnych pytań, jakie parę lat temu
uczniowie sformułowali w ramach konkursu „Pytania do Noblistów”.

1. Czy mógłby Pan zdradzić, jak Pan wpadł na pomysł rozwiązania, które zostało
uwieńczone Nagrodą Nobla?
Nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie.
2. Jak długo pracował Pan nad problemem, który przyniósł panu Nagrodę Nobla?
Dwadzieścia lat.
3. Co Pan najbardziej lubi w zawodzie fizyka?
Odnajdywanie czegoś nowego.
4. Czy woli Pan pracować samotnie, czy raczej w grupie?
Najlepiej pracuje mi się w małych grupach.
5. Czy lubił Pan swoją szkołę?
I tak, i nie.
6. Czy jako uczeń lubił Pan fizykę i matematykę?
Nieszczególnie.
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7. Czy miał Pan wzorem wielu obecnych japońskich uczniów korepetycje?
Nie miałem.
8. Czy jako chłopiec rozmawiał Pan z rodzicami lub kimś innym z rodziny o fizyce?
Nie.
9. Jakie były Pana ulubione przedmioty i hobby w czasach szkolnych?
Nic szczególnego.
10. Jakie jest Pana hobby obecnie?
Słuchanie Mozarta.
11. Czy Pana dzieci lubią fizykę?
Nie.
12. Czy pracują jako fizycy?
Nie, ale syn jest inżynierem.
13. Pragniemy zadać pytanie osobiste: jak Pan spotkał swoją żonę?
Spotkanie było zaaranżowane przez naszych starszych przyjaciół.
14. Czy rozmawia Pan czasem z żoną i dziećmi o postępach w swojej pracy?
Nie.
15. Czy znajduje Pan przyjemność w czytaniu literatury pięknej?
Czasami.
16. Czy uprawia Pan jakiś sport?
Żadnego.
Jak każdy wywiad przeprowadzany w jednym rzucie, bez możliwości interakcji,
ten pozostawia niedosyt. W osobistym kontakcie, w rozmowie, można „pociągnąć” interesujące wątki. Niewątpliwie mielibyśmy ochotę zapytać, jak to się stało,
że profesor Koshiba został fizykiem, kiedy się tą nauką na poważnie zainteresował. Zapytalibyśmy czy chodził do jednej z bardziej renomowanych szkół, czy też
do zwykłej, na przykład najbliższej miejsca zamieszkania.
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Mały Koshiba w stroju kendo

Zdjęcie rodzinne. Masatoshi Koshiba pierwszy z prawej

