
P.Ł – Chciałam zapytać dlaczego fizyka, dlaczego Pan w ogóle fizykę wybrał; jest przecież tyle 

różnych przedmiotów ścisłych, a jednak wybór padł właśnie na nią. 

T.B – Szczerze mówiąc nie dostałem się do szkoły wojskowej, potem do służby zasadniczej 

wojskowej nie chciało mi się iść, zostały tylko miejsca na fizyce no i tak już zostało. 

P.Ł – A żałuje Pan? 

 

T.B – Nie. Z początku może trochę, natomiast samego wyboru niekoniecznie. Ale to co się dzieje w 

naszym kraju, to jednak troszkę w jakiś sposób deprymuje mnie jako nauczyciela. 

 

P.Ł – A jednak pracuje Pan jako nauczyciel w technikum. Jest trudno, biorąc pod uwagę XXI wiek, 

przełamać bariery związane z nauką? Tym bardziej z fizyką postrzeganą jako przedmiot trudny. 

 

T.B – W jakim sensie "bariery"? 

P.Ł – Chociażby wywoływane przez technologię, telefony. Już trudno jest zainteresować młodzież 

czymś co nie ma wielu funkcji, co nie jest kolorowe, co nie oferuje coraz to nowszych możliwości. 

 

T.B – Zależy w jaki sposób się do tego podchodzi, w jaki sposób się przedstawia. Wiadomo, że nie 

do wszystkich to dociera. Ten, który jest zainteresowany, ten będzie zainteresowany bez względu na 

to jakie cuda będzie mu technika oferowała. Także dla tych, którzy nie są zainteresowani, nie ma 

znaczenia, czy użyłbym tu smartfonów, tabletów czy Bóg wie czego – i tak ich nie zainteresuję. 

Kwestia, moim zdaniem, taka kwestia zainteresowania człowieka, to jest osobowość. Człowiek 

który to przekazuje na pewien sposób też, ale przede wszystkim jego podejście do innego 

człowieka. Natomiast sama technologia, moim zdaniem, może na pewno w jakimś stopniu się 

przyczynić, natomiast w stu procentach na niej bym nie opierał przekazu. To jedynie moja osoba, to 

w jaki sposób ja przedstawiam, w jaki sposób podchodzę do uczniów, to będzie determinowało czy 

oni będą chcieli, w mniejszym lub większym stopniu, się zainteresować przedmiotem. 

 

P.Ł – A skąd Pan bierze inspirację do nauczania, do tego aby jednak uczyć? Są nauczyciele, którzy 

są po prostu nauczycielami z zawodu, bo muszą, ale są też tacy, którzy czerpią nową wiedzę i 

stawiają przed sobą kolejne autorytety, aby być jeszcze lepszymi. 

 

T.B – Ja nigdy nie zastanawiałem się nad inspiracją. Ja też siebie uważam za nauczyciela, natomiast 

staram się to wykonywać w jak najlepszy sposób, najlepiej jak to potrafię. Nie oglądam się na to co 

inni robią, jak inni by to zrobili. Owszem, tak naprawdę czasami szukam jakichś rozwiązań, ale nie 

kalkuję tego w sposób dosłowny. Nawet jeżeli z czegoś korzystam – wiadomo, internet jest dla 

ludzi – nie robię tego w sposób bezmyślny, tylko nawet jak przeczytam sobie i coś mi nie pasuje to 

wybiorę sobie z tego jakiś fragment i dołączę go do swoich materiałów, natomiast wszystkie 

materiały tworzę od zera, nie bazuję na żadnych gotowcach tak, że używam gotowych materiałów i 

mówię „tutaj autorem jest ten i ten, korzystam z tego, bo to jest fajne”. Ja wychodzę z założenia, że 

jeżeli coś robię od zera, to ja sobie w tym momencie też, w pewien sposób, to wszystko 

usystematyzowuję i wiem co uczniom przekazywać. Jeżeli bazowałbym na gotowych 

rozwiązaniach, to generalnie musiałbym robić lekcję w ten sposób, że pokazywałbym tylko 

bezsensowne prezentacje, a ja bym je czytał. Ja po prostu tak nie potrafię. 

 

P.Ł – Czy uważa Pan, że jakiś wynalazek w fizyce był takim, który był najbardziej przełomowy? 

 

T.B – Tego to było całe stado. Zależy z jakiego punktu widzenia, bo można to różnie klasyfikować. 

Obecnie można tak powiedzieć, że przełomem był tranzystor. To był faktycznie przełom. Gdyby nie 

było dzisiaj tranzystora, to komputery zajmowałyby nadal kilka kondygnacji, bo bazowałyby na 

lampach elektronowych. Moc obliczeniowa może byłaby porównywalna z obecnymi kalkulatorami 

naukowymi, natomiast wynalezienie tranzystora pozwoliło to zminimalizować. Rozwój Internetu, 

sam Internet i telefonia komórkowa – to wszystko opiera się na tranzystorze, więc gdyby zabrać 



teraz tranzystor, to nasza cywilizacja upada, bo wszystkie urządzenia elektroniczne, Internet i to 

wszystko, bez czego my w tej chwili nie wyobrażamy sobie życia, odpada. No i drugim takim 

wynalazkiem wydaję mi się, jest laser. W tej chwili jest on wykorzystywany w każdej dziedzinie – 

w domu w różnych urządzeniach, ale przede wszystkim medycyna dużo na tym zyskała. Nie 

mówię, że wojsko, bo wojsko to zawsze wynalazki odpowiednio przerobi, natomiast dla osób 

cywilnych laser też ma ogromne znaczenie. I to są, moim zdaniem, dwa najbardziej przełomowe 

okrycia, które wpłynęły znacząco na bardzo wiele dziedzin codziennego życia człowieka. 

 

P.Ł – A uważa Pan, że jakiś wynalazek nie powinien ujrzeć światła dziennego? 

 

T.B – Nie ma takiej możliwości, dlatego że z każdym wynalazkiem, który ma mieć zastosowanie 

pokojowe, zawsze znajdzie się wojskowy, który znajdzie zastosowanie militarne. Tak było ze 

wszystkimi wynalazkami. Na przykład dynamit. Nobel wynalazł dynamit żeby ułatwić życie 

ludziom w kamieniołomach, ale oczywiście znalazł się ktoś, który zastosował do czegoś innego ten 

dynamit. W związku z tym nie można mówić, że lepiej aby coś nie ujrzało światła dziennego, bo 

byłby to ogromna strata. Taka jest mentalność człowieka – on zawsze znajdzie zastosowanie danego 

wynalazku przeciw drugiemu człowiekowi. A na to wpływu nie mamy. 

 

P.Ł – Pytam, bo wiele osób zwraca uwagę na bomby atomowe, gdzie jednak mimo wszystko ta 

liczba problemów z nią związanych jest większa niż korzyści. 

 

T.B – Owszem. Ale też trzeba popatrzeć na wykorzystanie. Bo jeśli mówimy o bombie atomowej, 

to jest to rozszczepienie jądra atomowego. Gdyby nie było rozszczepienia jądra atomowego, to 

medycyna też by bardzo dużo straciła, ponieważ izotopy radioaktywne mają w niej bardzo duże 

zastosowanie. Energetyka jądrowa też jest, wbrew pozorom, bardzo bezpieczna. Natomiast bomba 

jądrowa jest w pewnym stopniu skutkiem ubocznym. Najpierw był skonstruowany pierwszy reaktor 

jądrowy przez Fermiego, a dopiero potem wojsko zobaczyło, że skoro takie duże ilości energii się 

wydzielają, to skonstruowali bombę atomową. Ale nie można wykluczać żadnego wynalazku, to 

byłoby niesprawiedliwe. Ludzie, którzy coś odkrywają zawsze robią to generalnie w intencjach 

pokojowych, zawsze mają na celu dobro ludzkości, lecz zawsze znajdzie się ktoś, kto wypaczy ich 

wynalazki. 

 

P.Ł – Co uważa Pan o możliwościach Polski jako kraju dla człowieka, który chce się rozwijać w 

naukach ścisłych? Czy trzeba faktycznie wyjeżdżać żeby móc coś wiedzieć? 

 

T.B – Nie. Oczywiście jeżeli przestaną mieszać w tych wszystkich reformach. Nie mówię, że ten, 

czy inny rząd – ogólnie. Jeżeli faktycznie nauka zostanie dofinansowana, to nasz kraj mógłby być 

potęgą. To od lat jest obserwowane, że nasi naukowcy wymyślają naprawdę niesamowite rzeczy. 

Natomiast ze względu na to, że są niedofinansowani, to wolą wyjechać na zachód, sprzedać swoje 

patenty, gdzie będą mieli konkretne pieniądze i jakieś wymierne korzyści. Nie oszukujmy się – ten 

człowiek musi z czegoś żyć. Gdyby dofinansować naukę, to faktycznie nie byłoby sensu żeby 

wyjeżdżać. Ludzie wyjeżdżają ze względu na pieniądze, nie na możliwość, bo możliwości w Polsce 

są faktycznie ogromne. Nasza nauka stoi na bardzo wysokim poziomie, wbrew pozorom. Ale tak 

jak mówię – te wszystkie różne zagrywki polityczne , bo głównie o to chodzi, niszczą tą naszą 

naukę. Podobnie było za czasów Związku Radzieckiego. Polacy stworzyli komputer w latach 60-

70. Polski komputer był lepszy od ówczesnego komputera IBM, ale przede wszystkim był lepszy 

od ówczesnego radzieckiego komputera. W związku z tym Związek Radziecki po prostu zakazał 

jego produkcji. I między innymi przez to jesteśmy na takim etapie na jakim jesteśmy. Być może 

Dolina Krzemowa nie byłaby w Stanach Zjednoczonych tylko w Polsce. 

 

P.Ł – Uważa Pan, płynąc nurtem rozwoju, gdzie możemy być za pięćdziesiąt, sto lat? Jeśli chodzi o 

rozwój jako kraj, jako Europa. Czy mamy szansę na jeszcze większy rozwój, czy to co mamy już 



jest szczyt, który ciężko będzie nam ruszyć dalej? 

T.B – Ja mówię, że człowiek się uczy przez całe życie, w związku z tym te możliwości naszego 

rozwoju to nie jest szczyt naszego rozwoju. Cały czas w nowych dziedzinach powstają nowe 

wynalazki, nowi naukowcy. Niekoniecznie na naszym podwórku, częściej za granicą. Ale też i u nas 

przede wszystkim studenci wykazują dużo aktywności. Sądzę, że jeżeli dałoby się możliwość, tak 

jak mówiłem – inwestowałoby się w naszą naukę. Może nie będziemy liderami na świecie, ale w 

czołówce moglibyśmy się znaleźć. To jest kwestia dofinansowania nauki. Wszystko, to kwestia 

pieniędzy, których, podobno, nie ma. Niestety w porównaniu do innych państw Europejskich 

jesteśmy w tym aspekcie na szarym końcu. Widać to też po inwestycjach. Na przykład Francja dużo 

płaci, budują elektrownie termojądrową, idą na to bardzo duże nakłady finansowe. Amerykanie też 

bardzo duże nakłady finansowe dają na naukę. Natomiast u nas nauka... Sukcesy są dostrzegane, ale 

nic za tym więcej nie idzie. A w konsekwencji wynalazek jest sprzedany na zachód, oni czerpią z 

tego korzyści, lub kiedy mają swoje technologie, to nasze są wykupywane i wrzucane głęboko do 

szuflady, bo są inne, lepsze. 

 

Wywiad z Tadeuszem Bieleckim przeprowadzała Patrycja Łubińska.   

 


