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Droga do fizyki wspOlczesnej 
Grzegorz Karwasz~ Pomorska Akademia Pedagogiczna w Slupsku 

Niedawno wpadl mi w rt(ce najnowszy zeszyt specjalny Scientific American, pt. 
"Granice fizyiG". Przejrzawszy go, popadlern w powazna, rozterk((: teoria strun 
nadal nie rna potwierdzenia doswiadczalnego, teoria wzgl«dnoSci moze bye bl((d
na, cza,stek Higgsa pewnie jest pi((c, ale przed uruchomieniern akceleratora hadro
n6w w CERN-ie nie dowiemy si(( tego. Jak to powiedziec studentom, aby si(( nie 
osmieszye? 

Wracalem w6wczas z kongresu w Japonii na temat technik plazmowych. 400 
mlodych Japonczyk6w przysluchiwalo si(( wykladom, gl6wnie europejskim i ame
rykanskim. Wi«kszosc z nich kiepsko m6wi po angielsku, ot tak, aby tylko zrozu
miec, ale pilnie notowali wszystko 0 nowych technikach napylania krzemu w tanich 
wyladowaniach elektrycznych pod cisnieniem atmosferycznym. Krzem, powstaja,
cy w postaci krysztalk6w 0 srednicy kilku nanometrow (czyli niewiele wi((cej niz 
kilkaset atom6w), ma zadziwiaja,ce wlasnosci. ° ile zwykly krzem, ten z kt6rego 
robi si(( tranzystory, jest metalicznie szary, 0 tyle nowa forma mieni si(( wszystki
mi kolorami. Scislej: wykazuje fotoluminescencj(( w zakresie widzialnym. Zupel
na niespodzianka, jesli nie rewolucja. Tanie ogniwa fotowoltaiczne b((da, absor
bowaly swiatlo sloneczne w calym zakresie widllla. Bye-bye, ropo naftowa' 

Trydent we Wloszech slynie z terenow narciarsiGch, pi((knych skal i plantacji 
jablek. Jest to teren g6rzysty, jablka dojrzewaja, p6zno, ale sa, wysmienite. Moi 
koledzy z Trydentu wkladaja, malenkie jabluszka do plastikowych pojemnik6w 
z azotem, a nast((pnie zapach tych jablek badaja, laserem. Wlasnie tak, zapach! 
W ten spos6b sprawdzajq, kt6re z nich nalei:y usuna,c z drzewa, aby inne wspania
Ie dojrzaly. Technika nazywa si(( "spektroskopia fotoakustyczna". Dlaczego nie 
pisze 0 niej Scientific American? 

Takie pytania legly u podstaw naszego projektu "Physics is Fun" (Fizyka jest 
zabawa..), finansowanego przez Unit( Europejska,. Szkolna fizyka jest trudna, 
a przez to staje si(( nudna, jesli si(( jej nie rozumie. Opowiadanie 0 11 wymiarach 
czasoprzestrzeni, mozliwych, ale nie weryfikowalnych, wcale do fizyki nie zach«
ca. Starajmy si(( szukac w fizyce problem6w ciekawych, ale "nalllacainych", ta
kich kt6re moga, "si« przydac". Na wystawach, kt6re podr6zuja, mi«dzy Paryzem 
a Siupskielll , opisujemy otwarte, skomplikowane problemy fizyki wsp6lczesnej, 
choc pozwalalllY dotkna,c nawet kwark6w. Bo to, czego nie mozna dorkna,c zllly
slami, Arystoteles nazywal "metafizyka,". 
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Program "Physics is Fun" realizowany jest przez (w kolejnosci zadan) : 

- Pomorska, Akademi« Pedagogiczna, w Siupsku, 

- Uniwersytet w Trydencie, Wlochy, 

- Uniwersytet Jagiellonski (Foron), 

- Ecole Centrale w Paryzu, 

- Wydawnictwo Muzyczne "Soliton" z Sopotu, 

- Wydawnictwo Multimedialne "Ambernet" z Warszawy, 

- Wydawnictwo "Dudka-Design" z Mediolanu . 


Zadania programu obejmuja,; objazdowe wystawy: "Fizyka zabawek" i "Dro
ga do fizyki wsp6lczesnej" ("On the track of Modern Physics") oraz dwie plyty 
CD na te tematy. Wystawy byly pokazane: we wrzesniu 2005 roku na kongresie 
"GlREP" w Lubljanie, na XXXVIII Zjei:dzie PTF w Warszawie, w paZdzierniku 
na kongresie "Multimedia Tools of Teaching Physics" w Beriinie, w grudniu 
w czasie dni otwartych w "Ecole Centrale", a planowane sa, jeszcze w Trydencie 
w marcu 2006 i w maju na Ba/tyckim Festiwalu Nauki w Gdaitsku. 

Forma wystawy jest taka, aby uczynic fizyk(( wsp6lczesna, maksymalnie przy 
st«pnq, co nie zawsze oznacza prosta,. Ba, staramy si(( uruchomic wyobrazni(( 
zwiedzaja,cych przez nieoczekiwane skojarzenia, modele, analogie. Przedstawia
my kwarki nie tylko jako kulki, ale i jako kolorowe wilczki; proton i neutron to 
stalowe szare szesciany, ale takie i kolorowe brazylijskie papugi z balsy, a do 
pokazania geometrii czasoprzestrzeni korzystamy z kuchennych lejk6w. 

Tresc wystaw - to aspekty nowe, otwarte pytania, powaZne wa,tpliwosci, a nie 
tylko utarte prawdy. Cel dydaktyczny - to pokazanie metodologii odkrycia na
ukowego: wi((cej mozna si(( nauczyc z bl((dow Einsteina niz z jego "poprawnych" 
odkryc. 

Tymczasowe wersje internetowe wystaw znajduja, si« pod adresami: 
httR:/Imodern. paR.edu. pi 
http ://www.karwasz.itlmodern/index-pl 
http://iab . pap.edu. Rl/%7Ezs/wystawy/droga 
httR:IIwww.science.unitn .it/-karwasz 
a takze: 
httR://zabawki.paR·edu.pl 

Zach((camy do zwiedzania! 
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