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Co by się stało, gdyby jutro odbyła się ostatnia lekcja fizyki? Niektórzy poczuliby ulgę po
zadzwonieniu dzwonka, a niektórzy straciliby dobrego przyjaciela. Już nie dowiedzą się niczego o
otaczającym nas wszystkich świecie. O ile osoby, które uczyły się fizyki, będą w stanie odpowiadać na
te z pozoru proste, a jednak bardziej skomplikowane (pod względem fizycznym) pytania, to przyszłe
pokolenia już nie będą znały takich odpowiedzi. Dlaczego po uderzeniu ręką czegoś odczuwamy ból?
Dlaczego podczas jazdy samochodem coś “wciska nas” w fotel? Dlaczego istnieje prąd elektryczny?
Co to jest grawitacja? To wszystko byłoby tajemnicą dla osób, które z fizyką nie miały do czynienia.
Przez kilkadziesiąt lat po zakazaniu fizyki, istnieliby jej pasjonaci, którzy przekazywaliby swoją wiedzę
i prowadziliby nowe badania. Z kolei nieobecność fizyki w szkole spowodowałaby, że jej pasjonatów
zaczęłoby ubywać. Nikt by o fizyce nie wiedział i najprawdopodobniej nikt nie chciałby o niej wiedzieć.
Jakieś wzory, cząsteczki, siły - po co to? Tylko strasznie nudno brzmi. Natomiast brak specjalistów z
fizyki (i jej różnych dziedzin) najprawdopodobniej skutkowałby cofnięciem się ludzi do epoki
jaskiniowców. Fizyka była obecna przez cały czas w historii. Nie mówię tutaj o wynalazkach czy
odkryciach fizycznych, które miały miejsce już w starożytności, ale o tym, że fizyka pozwoliła ludziom
łatwiej żyć. Dla przykładu: armata, pistolet czy ładunek wybuchowy - ułatwiały walkę, a do ich
stworzenia potrzebna była jakaś wiedza fizyczna. Elektryczność, jakże potrzebna w dzisiejszych
czasach, również nie byłaby wykorzystana bez fizyków. Fizyka od wielu lat ułatwia nam życie i obecna
jest w prawie każdym jego aspekcie. Z kolei nasze życie byłoby inne bez fizyki.
Wspomniane cofnięcie się ludzi do prehistorii nie nastąpiłoby od razu, tylko etapami. W
momencie, gdy na świecie nie byłoby nikogo, kto słyszał o fizyce, technologia stanęłaby w miejscu i
najprawdopodobniej zacząłby się jej regres. Bo skoro nikt pracujący w fabrykach sprzętu
elektronicznego nie miałby zielonego pojęcia o prądzie elektrycznym, to raczej nie byłby w stanie tego
sprzętu wyprodukować. Gdyby maszyny przestały działać, to my nie potrafilibyśmy nawet samemu
zaparzyć kawy/herbaty bo nie znalibyśmy zasady działania czajnika. Nie wiedzielibyśmy, co to moc,
prędkość, siła, czyli nie bylibyśmy w stanie produkować pojazdów, bo nie są one tylko obracającymi
się kołami, które wydają głos silnika. Nawet zegarek nie miałby dla ludzi sensu, bo co mają wspólnego
te świecące kropki na niebie z naszą planetą? Jeśli ludzie nie rozumieliby sensu działania wielu rzeczy,
które zostały po “erze fizyków”, to najprawdopodobniej wyrzuciliby je.
Dlaczego (moim zdaniem) fizyka nie zostałaby usunięta ze szkół? Z prostych powodów - ponieważ
jest ona praktycznie w każdej dziedzinie naszego życia, a w wypadku jej braku moglibyśmy cofnąć się
technologicznie, co opisałem powyżej. Ponadto, w wypadku wycofania fizyki wiele osób dręczyłyby
pytania o bardzo proste (z obecnego punktu widzenia) rzeczy. Zauważyłem, że podczas odkrywania
fizyki na lekcjach często jesteśmy ciekawi, dlaczego się tak a nie inaczej dzieje, dlaczego akurat tak
działa otaczający nas świat. Dzieje się to pomimo tego, że nie wszyscy lubią zadania obliczeniowe.
Musimy zobaczyć, żeby w pełni zrozumieć i przy okazji przekonać się, że to nie jest jakiś wymysł i
rzecz niestworzona. Przecież można wątpić w istnienie atomów, skoro ich nie widać gołym okiem!
Można wątpić też w jakieś skomplikowane teorie, np. fal grawitacyjnych. Podczas próbowania
zrozumienia skomplikowanej definicji można zastanawiać się, czy przypadkiem Einstein czy inny fizyk
nie miał zbyt bujnej wyobraźni.
Skoro lekcje fizyki zostałyby zlikwidowane, to musiałoby być to uzasadnione. Jednym z zarzutów
do lekcji fizyki może być złe przeprowadzanie zajęć, które niestety nie jest zależne od samej fizyki.
Nauczyciele dzielą się na tych, którzy potrafią przekazać wiedzę i na tych, którzy nie mają zdolności,
by to czynić. I właśnie niechęć do fizyki (jak w sumie do każdego innego przedmiotu szkolnego) mogą
powodować “słabi” belfrzy. Jeżeli nauczyciel nie potrafi przekazać fizyki w sposób taki, żeby
uczniowie to zrozumieli, zapamiętali i zainteresowali się tematem, to na pewno nie wzbudzi miłości do
przedmiotu. Sprawi z kolei, że w oczach uczniów przedmiot będzie nudny i nieciekawy. Nie
obwiniałbym samej fizyki (poziom podstawy programowej) za to, że jest za trudna. Porównując zakres

szkolny do całości tej nauki, zadania z termodynamiki to bułka z masłem. Podobna sytuacja jak w
fizyce jest w innych przedmiotach ścisłych. To one w oczach uczniów najczęściej nie należą do
najciekawszych.
Osobiście, gdybym był ministrem edukacji, nie usunąłbym fizyki ze szkół tylko dlatego, żeby
kogoś uszczęśliwić. Z drugiej strony, nie zmuszałbym uczniów do nauki. Każdy uczy się sam dla siebie,
ale każdy musi mieć przekazaną wiedzę w taki sposób, żeby miał możliwość zrozumieć zagadnienie.
Jeżeli byłbym w stanie, to zmieniłbym nieco nauczycieli. Nakazałbym, żeby przekazywali wiedzę Z
PASJĄ, a nie siedząc na krześle i wpatrując się w przejeżdżające obok auta. Nie mam na myśli tego,
że wszyscy nauczyciele są źli. Jest grono świetnych nauczycieli, którzy wiedzą, co robią. Z drugiej
strony, nauczyciele czasem chcą przekazać wiedzę (czy to lepiej, czy to gorzej), ale klasa nie pozwala,
aby chociaż jedno z wielu słów nauczyciela doszło do uszu uczniów i uczennic. Ale jest sposób, aby to
zmienić. Wierzę, że jeżeli nauczyciel jest lubiany przez uczniów, to oni (jeżeli mają trochę kultury
osobistej) powinni mówić przynajmniej trochę ciszej. Z kolei, żeby nauczyciel był “fajny”, musi
przeprowadzać lekcje w sposób niekonwencjonalny i, najlepiej z punktu widzenia uczniów, nie
zadawać dużo pracy domowej i opracowywać łatwe sprawdziany.
Lekcja fizyki może być czymś więcej niż tylko siedzeniem i pisaniem. Podczas lekcji może być
wykonanych wiele doświadczeń w grupach. Z doświadczenia wiem, że takie eksperymenty mogą
nauczyć uczniów o wiele więcej niż powtarzanie tej samej notatki piąty raz. Również wiele wiedzy
może być przekazane w formie gier, zabaw lub w formie prostych przykładów z życia codziennego.
Gdyby lekcje były prowadzone w taki sposób, to uczniowie z pewnością żałowaliby tego, że jutro jest
ich ostatnia lekcja w tej pracowni.
Reasumując, potrzeba trochę więcej wysiłku, żeby przeprowadzać dobrze lekcje fizyki. Te
dodatkowe kilkanaście minut spędzone nad planowaniem lekcji może skutkować tym, że niektórzy
uczniowie będą nienawidzić fizykę w nieco mniejszym stopniu. Z kolei, gdy wszyscy zaczną
nienawidzić fizykę, ta zostanie usunięta z programu szkolnictwa i ludzie powrócą do epoki
jaskiniowców. Może się tak stać, ponieważ nie będą znali zastosowań fizyki w życiu codziennym. A
gdy jej nie będzie, to może ktoś jeszcze pamiętający te dobre “fizyczne” czasy, zatęskni za nimi,
ponieważ w nich było prawie wszystko na naciśnięcie przycisku...

