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Arogancja półinteligentów 
 
 

 
 
Jest pewna rzecz, która mnie – osobę, która poświęciła kawał swego życia na 

niesienie kaganka oświaty – gryzie. Chodzi o celowość nauczania. Sytuacja wy-
gląda na paradoksalną: całkowita ciemnota jakby lepsza była od lekkiego oświe-
cenia, od arogancji półignorantów. 

Człowiek, który nic nie wie i jest tego świadom, ma pokorę zarówno wobec 
natury, jak i uznanych autorytetów. Natomiast u człowieka, który nauczył się coś 
niecoś, łatwo może wytworzyć się poczucie wszechznajomości wszystkiego  
i w konsekwencji arogancja wobec nauki i autorytetów. Łatwo wtedy o opinię: 
„naukowcy mają prawo do dyskusji (uff, i tak dobrze!), w końcu to tylko teoria, 
a nie fakt naukowy” (cytat z wypowiedzi na temat teorii Darwina). Wypowiadają-
cy te słowa nie rozumie, co to są teorie w naukach przyrodniczych, co to są fakty 
i co oznacza prawdziwość teorii. 

Słyszałam nieznoszące sprzeciwu opinie, że teoria Newtona jest fałszywa i że 
Einstein ją obalił, i że ze wszystkimi teoriami w fizyce będzie tak samo – w przy-
szłości okażą się fałszywe. Nie są to opinie odosobnione. 

Jak mamy uczyć uczniów, by po tych mizernych ochłapach lekcji fizyki nabra-
li chociaż właściwego wyczucia, by rozumieli, co znaczą np. przewidywania teo-
rii? Na jakich przykładach ich uczyć? Czym się kierować przy doborze materiału? 

Statyka? Chyba się nadaje. Uczeń sam może wyliczyć, czy coś na pewno bę-
dzie stabilne, czy się wywróci lub załamie. Tylko że statyka jest nudna! 

Zasady termodynamiki – ich zrozumienie daje pewne przewidywanie, które 
procesy nigdy nie zajdą, a które zajdą z pewnością. Cóż, kiedy termodynamika 
jest trudna! 

Zasady dynamiki Newtona dają wzorzec rozumowań naukowych. I tu pro-
blem, one są – mało powiedzieć: trudne – są bardzo trudne. 

Można zapewne wyłuskać trochę problemów dających właściwy obraz fizyki 
i dostępnych pojęciowo dla uczniów. Wydaje się, że musimy z bólem serca roz-
stać się z płonną nadzieją, że damy wszystkim naszym wychowankom jakiś pełny 
obraz fizyki. Realnie będzie on tak płytki i zamazany, że nic nie wart. Może lepiej 
w pokorze wybrać parę problemów (niekoniecznie wszystkim to samo) i dać 
uczniom rzetelne wyobrażenie, czym jest fizyka i co może.  

I chyba nadszedł czas, by już dalej nie wmawiać, że fizyka to przedmiot łatwy 
i przyjemny, i każdy może głosić mądrości. Nie każdy! Najpierw trzeba się dużo 
uczyć, w trudzie i znoju. 

Z.G-M 
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