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Statuetka Heweliusza sprawia mi szczególną radość ze względu na jej symbolikę 

polską a zarazem europejską. Fakt, że Heweliusz nazwał nowoodkrytą konstelację „Tarczą 

Sobieskiego” był zapewne wyrazem nie tylko radości z wiktorii wiedeńskiej, ale także 

szacunku dla wszechstronnego wykształcenia polskiego króla – mecenasa jego pasji. Tuż za 

Heweliuszem znakomici fizycy: Farenheit, Gralath prekursor prawa Kulomba, inicjator 

pierwszego towarzystwa fizycznego w Polsce. I dalej ten szacowny korowód mistrzów 

gdańskiej nauki, kapitalny przyczynek do kultury europejskiej. 

Ale w marcu 44 roku, kiedy Armia Czerwona zbliżała się do Kowla termin kultura był 

rzeczownikiem abstrakcyjnym. Rodzice, ze mną i starszym bratem, próbują dostać się do 

któregoś z uciekających niemieckich składów. Udało się. Tymczasem poprzedzający nas 

pociąg roznoszą katiusze. Niemcy przerzucają zwrotnicę z Rawy Ruskiej na Chełm. 

Gwałtowny skręt. Jak wiem z opowiadań, Rodzice nakrywają nas własnymi ciałami. Kowel, a 

nade wszystko Lwów – przyczółek historii, na skrzyżowaniu dyfundujących kultur, miasto 

Stefana Banacha, Karoliny Lanckorońskiej, miasto mego Ojca ucieka w przeszłość. Po 

tygodniu docieramy do Częstochowy w Generalnej Guberni, miasta mojej Matki. Pięć lat 

później inny pociąg, osobowy wiezie nas na północ do Sopotu. Tutaj poznajemy rodzinę 

Janta-Połczyńskich z pomorskiego rodu zasłużonego dla Rzeczpospolitej. Senior Mieczysław 

Roman – ongiś cenzor radiostacji poznańskiej, który przekazał ważne wiadomości przed 

podpisaniem traktatu Wersalskiego – otworzył mi księgę kresów północy. Jemu i jego synowi 

Bogdanowi w dużej mierze zawdzięczam, że ziemia kaszubsko-pomorska stała się szybko 

moją Małą Ojczyzną.  

Tu zaczęła się moja droga do fizyki.  W domu była „Zajmująca fizyka” Perelmana - 

prezent od Ojca, a za oknem w lesie laboratorium. Peryskop wykręcony z czołgu 

demonstrował prawa optyki. Elektronika wyzierała z niemieckich radiostacji rozbitych 

pojazdów. Z takich części mój brat zbudował radio, które odbierało Wolną Europę. To mi 

imponowało, więc w ślad za bratem wybrałem elektronikę na Politechnice Gdańskiej. 
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Dopóki mój mistrz - prof. Mościcki nie stworzył specjalności - fizyka techniczna, był to 

dla mnie prawdziwy czyściec, co prawda oświetlony przez dwie konstelacje legendarny Krąg 

Starszoharcerski Zodiak i sopocką SODĘ przy kaplicy św. Wojciecha.  

Tak się złożyło, że recenzentem mojej pracy dyplomowej był dobrze nam wszystkim 

znany Gdańszczanin - wielka renesansowa osobowość wpisująca się w gdańską historię – 

obecny wśród nas prof. Andrzej Januszajtis. To dzięki jego opinii zostałem przyjęty do 

Katedry Fizyki Teoretycznej w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Składała się ona z dwóch 

świetnych fizyków prof. Jana Fiutaka i jego asystenta, później mojego przyjaciela prof. 

Eugeniusza Czuchaja. Potem przyszli inni.  To był mój Oksford. 

Ważne, że miałem wsparcie w rodzinie. Zwłaszcza żona, wówczas doktorantka prof. 

Sokołowskiego - pierwszego Rektora Uniwersytetu, miała zrozumienie dla moich pasji 

badawczych. Wiele lat później próbując rozszyfrować znaczenie dziwnych korelacji w 

mikroświecie, nie miałem świadomości, że wszedłem na dziki szlak zwany dzisiaj  

informatyką kwantową. Była to terra incognita. Wtedy dorastali synowie i już jako studenci 

wkraczali w tę przestrzeń badawczą.  

Jak wiadomo Natura to taka pani, która, czy nam się to podoba czy nie, ubiera się w 

kostium matematyczny. Ale w latach dwudziestych ubiegłego wieku okazało się, że 

najbardziej jej do twarzy w kostiumie przestrzeni Hilberta. To taka swoista kwantowa pytia, 

która niezawodnie przewiduje, co się zdarzy w laboratorium w dobrze określonych 

warunkach.  

Mówi ona, między innymi, o istnieniu osobliwych korelacji (subtelnych powiązań) 

między odległymi cząstkami. Trzeba było ponad pół wieku aby te, jak mawiano, metafizyczne 

korelacje nazwane splątaniem weszły do laboratoriów jako nowy zasób tak realny jak 

roponośne złoża. Posiadając ten zasób, można wytworzyć tajny klucz do bezpiecznego 

przesyłania informacji, który chroni sama przyroda.  

Przyznam, że najbardziej sobie cenię nie tyle znalezienie ekonomicznej metody 

wykrywania zasobów splątania, co raczej rodzinne odkrycie, że Natura na głębszych 

pokładach przechowuje jego osobliwy rodzaj. Ten nowy rodzaj splątania uwięziony na 

zawsze w szumie przypomina czarną dziurę, a mimo to pozwala wytworzyć tajny klucz w 

ekstremalnie trudnych warunkach.  

Kiedy edytorzy pisma podsumowującego  dokonania fizyki zaprosili mnie do napisania 

artykułu, wróciłem myślą do tamtego czasu, moich (naszych) gdańskich zmagań. Do tych 

niezwykłych przewodników, którzy nieoczekiwanie przeprowadzali mnie przez 

najtrudniejsze odcinki szlaku. Jakże różny był ten czas od czasu, w którym żył Heweliusz. Ale 

było coś wspólnego – to genius loci miasta otwartego, którego nie zniszczyły trzęsienia 

historii, a które wybuchło Solidarnością, i jemu dzisiaj pragnę podziękować, w osobach Pana 

Marszałka, Pana Prezydenta i szanownej Kapituły.  

 

  

    

  


