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Nowa "dobra zmiana". Reforma usuwająca fizykę z planu lekcji uczniów. Od teraz nie potrzebujemy
już znać wzorów, nie musimy pamiętać definicji, nie potrzebujemy rozwiązywać zadań i problemów.
Od teraz liczy się historia, żeby nie popełniać błędów z przeszłości, liczy się biologia, żeby rozumieć
anatomię człowieka, zwierząt, cykle w przyrodzie. Liczy się geografia, żeby wiedzieć, że przez kanał
La Manche nie dopłynie się do Azji. Liczy się chemia, żeby pamiętać, z czego wszystko jest
zbudowane. No i żeby nikomu nic nie wybuchało w twarz.
A fizyka? Fizyka już nie będzie się liczyć. Wydaje się to dziwne, w końcu jak zrozumieć chemię bez
fizyki? Przedmioty przyrodnicze przenikają się nawzajem, nie da się ich przecież tak zupełnie
rozdzielić. To tak, jakby uczyć się tylko połowy zadanego materiału - niby coś się wie, ale tak właściwie
bez drugiej połowy nie wie się zupełnie nic.
Jeśli uczniowie nie będą uczyć się fizyki, możemy tylko zacząć wyliczać konsekwencje. Jako dzieci
często zastanawiamy się nad przyczynami wielu zjawisk, takich jak chociażby burza. Albo to, w jaki
sposób działają magnesy. Dlaczego świeci się żarówka. No i dlaczego Słońce się pali, skoro w kosmosie
nie ma tlenu. Ludzie wieki temu również nie znali odpowiedzi na te pytania - więc wymyślali własne
rozwiązania. Starożytni Grecy stworzyli bogów z Olimpu i Zeusa, który władał piorunem. Jeśli
usuniemy z podstawy programowej uczniów fizykę, nikt nie będzie chciał jej studiować, więc za
dwieście lat nie pozostanie nam nikt, kto rozumiałby działanie mechanizmów świata! Kto wie, czy nie
powstaną wtedy nowe ideologie wyjaśniające zjawiska? Nawet jeśli wciąż będą istniały podręczniki
sprzed dwustu lat, nikt przecież ich nie zrozumie bez chociażby fundamentów wiedzy fizycznej!
Zaczniemy wtedy wierzyć w potwora Spaghetti unoszącego się nad Ziemią, a być może sami
będziemy próbować unieść się nad Ziemię nie zważając na siłę grawitacji? Powrócimy do nurtu
myślowego, że Ziemia jest płaska, położona na skorupach ogromnych żółwi, słoni, czy innych zwierząt,
które za dwieście lat jeszcze nie zdążą wyginąć, a na wpół zakwaszone lasy na nowo zamieszkają
tajemnicze nimfy, elfy i bożkowie.
Jeśli już idziemy w postapokaliptyczny klimat, kto wie, czy wiedza fizyczna nie uratuje kiedyś
ludzkości? Być może z obecną wiedzą będzie można wykorzystywać wyłącznie energię odnawialną,
budować wzwyż zamiast wszerz, stworzyć autostrady aerodynamiczne i zwyczajnie ocalić świat!
Jeśli obecnie wszyscy możemy być Isaakami Newtonami, to nie marnujmy tego. Za dwieście lat,
kiedy okaże się, że ładowarki od telefonu nie można podłączyć do szczura, wszyscy możemy żałować
decyzji o usunięciu fizyki z programu nauczania.

