
 

1. Czytając o Panu, można dowiedzieć się, iż stara się Pan "przełamywać" strach w 

oczach studentów związany z fizyką. Czy w dobie XXI wieku trudno jest nauczać i 

zainteresować innych naukami ścisłymi?  

 

Myślę, że nie. My fizycy jesteśmy nauczycielami, którzy utożsamiają studentowi, że nauka 

jaką jest fizyka stanowi podstawowy związek umysłu ludzkiego z otaczającym nas światem. 

Gdy słyszę stwierdzenia, że fizyka jest nauką oderwaną od rzeczywistości to nie jestem w 

stanie się z tym zgodzić. Cały swój dydaktyczny wysiłek poświęcam aby to zdanie nie było 

tak często wypowiadane.  

 

2. Jaka dziedzina fizyki jest, według Pana, tą najciekawszą? Dlaczego akurat ta?  

 

W tym momencie, oczywiście według mnie, Fizyka Kwantowa. Po pierwsze jest ona 

relatywnie młoda a z drugiej strony bardzo tajemnicza. Ponadto fizycy z całego świata ciągle 

pracują nad wykorzystaniem zasad panujących w świecie kwantowym w naszym życiu 

codziennym. Myślę, że dziedziny związane z fizyką kwantową chociażby: informatyka 

kwantowa w tym komputery kwantowe czy kryptografia kwantowa będą się nadal rozwijać i 

spowodują lepsze zrozumienie zjawisk kwantowych a przez to również ludzkość otrzyma 

nowe rozwiązania.    

 

3. Co skłoniło Pana do głębszego zapoznania się z tajemnicami fizyki? Kiedy 

zorientował się Pan, że to właśnie ona jest tym, czym chce Pan się zajmować w 

przyszłości?  

 

Jest to dość dziwna historia. Kiedy zdałem maturę złożyłem dokumenty na kierunek 

Geodezja. Przez wakacje w pewnym sensie byłem studentem pierwszego roku Geodezji. 

Jednak we wrześniu kolega poprosił mnie bym pojechał z Nim na Politechnikę Gdańską gdyż 

miał dostarczyć tam pewne dokumenty. Będąc na Politechnice przeczytałem ulotkę o 

kierunku Fizyka Techniczna na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG. 

Odwiedziłem Gmach Główny PG, w którym mieścił się Wydział FTiMS i się zauroczyłem. 

Postanowiłem, że za wszelką cenę chcę studiować fizykę. Nabrałem odwagi i motywacji. W 

krótkim czasie udało mi się przejść proces rekrutacji i zmienić Uczelnię oraz kierunek. 

Wszystko za sprawą mojego kolegi „dziękuję Rafał”. Przyznaję się, że nigdy nie żałowałem 

tej decyzji a patrząc z perspektywy minionych lat nie wyobrażam sobie, że mógłbym być 

teraz w innym miejscu.    

 

4. Jakie odkrycie, według Pana, było tym przełomowym w fizyce? Czy uważa Pan, że są 

odkrycia "niepotrzebne" lub takie, których lepiej aby światło dzienne nigdy nie 

ujrzało?  

 

Myślę, że przełomowe zjawisko to zjawisko Indukcji Elektromagnetycznej odkryte w roku 

1831 roku przez angielskiego fizyka Michaela Faradaya.  Czy są odkrycia niepotrzebne takie, 

których lepiej aby światło dzienne nigdy nie ujrzało? Powiem tak: w mojej ocenie takich 

zjawisk nie ma . Fizycy są odpowiedzialni za poszukiwanie praw rządzących przyrodą. Każde 

odkrycie zbliża nas do zrozumienia jak działa wszechświat. Musimy poszukiwać, odkrywać, 

opisywać a następnie dzielić się naszą wiedzą-odkryciami z innymi ludźmi, Ta nasze 

powołanie. Oczywiście zawsze znajdą się osoby które niewłaściwie wykorzystają odkrycia 

naukowe, to kwestia sumienia danego człowieka.  

  



5. Na jaki temat pisał Pan doktorat i dlaczego akurat ten był tym, który uznał Pan za 

najodpowiedniejszy?  

 

„Wpływ konfiguracji przestrzennej drobin na całkowity przekrój czynny na rozpraszanie  

elektronów”. Jest to zagadnienie z zakresu fizyki atomowej. Na pierwszym spotkaniu z 

promotorem zostałem poinformowany o trzech zagadnieniach, którymi mógłbym się zająć w 

ramach pracy doktorskiej. Po przeglądzie literatury zdecydowałem się na ten właśnie temat. 

W literaturze światowej było bardzo mało informacji z tego zakresu. Co prawda były 

wykonywane prace laboratoryjne w tym zakresie jednak nie do końca potwierdzały efekt 

izomeryczny w rozpraszaniu elektronów. Przeprowadziłem szereg pomiarów całkowitych 

przekrojów czynnych na rozpraszanie elektronów na cząsteczkach izomerycznych. Wyniki 

okazały się bardzo owocne. Otrzymałem definitywne potwierdzenie efektu izomerycznego w 

rozpraszaniu elektronów. Po naszych pomiarach w Gdańsku inne zagraniczne ośrodki 

naukowe zajęły się tym tematem nie tylko pod kątem fizyki doświadczalnej ale również fizyki 

teoretycznej. Co istotne byliśmy i jesteśmy do dziś cytowani przez inne ośrodki jako grupa, 

która włożyła ogromny wkład do rozwoju fizyki atomowej w zakresie rozpraszania 

elektronów na drobinach izomerycznych.  

 

6. Nagroda Prezydenta Elbląga przyznana Panu to niebywałe osiągnięcie, szczególnie 

gdy jest mowa o czynnym udziale w rozwój pedagogiki. Skąd czerpie Pan inspirację 

do dalszego zaszczepiania innych ciekawością związaną z nauką o fizyce?  

 

 

Nagroda Prezydenta Elbląga Henryka Słoniny za rok 2009 za szczególnie doniosły wkład w 

rozwój miasta w kategorii „Działalność oświatowa i pedagogiczna", była dla mnie dużym 

zaskoczeniem. Ja tylko stworzyłem koncepcję funkcjonowania międzyszkolnej pracowni 

fizycznej dla elbląskich szkół oraz opracowałem zestawy eksperymentalne do prowadzenia 

badań zjawisk występujących w fizyce. Był to bardzo miły gest ze strony Władz Miasta 

Elbląga ale też bardzo zobowiązujący. Od tego roku nieustannie podejmuję działalność na 

rzecz popularyzacji fizyki. Inspiracja do działania pojawia się w momencie rozmów z 

młodymi ludźmi - uczniami,  którzy twierdzą, że fizyka jest, jak wcześniej mówiłem 

oderwana od rzeczywistości. My fizycy powinniśmy nie tylko przekazywać suche fakty 

naukowe ale również, uświadamiać uczniom, że zagadnienia fizyczne otaczają nas na co 

dzień tylko trzeba to dostrzec. Kieruje mną sentencja wypowiedziana prze Alberta Einsteina: 

„Pierwsze lekcje fizyki nie powinny zawierać niczego poza tym co jest cenne do pokazania”.  

 

 

 

7. Co sądzi Pan o obecnych możliwościach Polski jako kraju, w którym młodzież 

chciałaby rozwijać się na płaszczyźnie fizyki i matematyki? Czy na dzień dzisiejszy 

trzeba wyjeżdżać poza granice naszego kraju, aby móc dowiedzieć się czegoś więcej?  

 

Myślę, że nie ma potrzeby wyjazdu za granicę na stałe. Oczywiście polscy naukowcy powinni 

brać udział w międzynarodowych zespołach badawczych. Tam się rozwijać i budować 

autorytet polski w zakresie naukowym. Priorytetowo jednak powinniśmy, po takich pracach w 

zespołach międzynarodowych, wracać do naszego kraju i tu budować silne grupy naukowców 

zajmujących się zagadnieniami z pierwszych stron czasopism naukowych.    

 



8. Płynąc z nurtem fali rozwoju świata, jak Pan myśli, jak nasz świat będzie mógł 

wyglądać za 50, a nawet 100 lat?  

 

Szczerze mówiąc trochę się niepokoję o nasze życie za kilkaset lat. Niestety jesteśmy bardzo 

konsumpcyjni a natura ma określone możliwości. Dodatkowo rozwój elektroniki, 

komputeryzacja, automatyzacja i robotyzacja stanowi duże zagrożenie dla naszych stosunków 

międzyludzkich. Już możemy zauważyć negatywne skutki patrząc, że ludzie coraz częściej 

komunikują się drogą elektroniczną. Oczywiście w sprawach zawodowych jest to bardzo 

wygodny sposób komunikacji ale w kwestii kontaktów pozazawodowych nie zapominajmy, 

że kontakt osobisty, rozmowa stanowi dla nas wartość, którą powinniśmy pielęgnować.   

 

 


