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 Serdecznie dziękuję Panu, Panie Prezydencie za przyznanie mi tak szczególnej 

nagrody. Równie gorąco dziękuję Kapitule Nagrody za wyróżnienie mnie z grona 

profesorów, nominowanych do Nagrody Heweliusza w tym roku. Oprócz mnie 

nominowanymi byli znakomici Profesorowie: Andrzej Hellmann, Bolesław Mazurkiewicz i 

Marek Żukowski. Każdy z nich zasługuje, by stanąć na tym miejscu, w którym ja dzisiaj stoję. 

 Serdecznie dziękuję Panu Profesorowi Jackowi Mareckiemu za zgłoszenie mojej 

kandydatury do nagrody i moralne wsparcie w procesie nominacyjnym. Równie wdzięczny 

jestem Panu Profesorowi Jarosławowi Mikielewiczowi za przekonanie mnie, że Nagroda 

Heweliusza jest do osiągnięcia. 

 Pragnę wyraźnie podkreślić, że moje sukcesy i osiągnięcia naukowe zawdzięczam 

także talentowi i pracowitości moich młodszych współpracowników. Są wśród nich dwaj 

profesorowie i 9 doktorów. Bez udziału moich młodszych kolegów mój życiorys naukowy 

byłby krótszy i uboższy, a Nagroda Heweliusza poza zasięgiem.  

 W tym kontekście warto zauważyć, że „prawdziwy” Noblista z dziedziny fizyki z roku 

1989 Hans Dehmelt na jednym ze spotkań ponoblowskich, w  którym miałem szczęście 

uczestniczyć powiedział, że nad szczegółami jego naukowego zamysłu pracowało 100 

doktorantów i towarzyszyły temu olbrzymie nakłady finansowe. 

Dziękuję bardzo za wszystkie wyrazy sympatii, jakie napłynęły do mnie  

w związku z przyznaniem nagrody. 

 W tym momencie chciałbym przynajmniej symbolicznie podzielić się tą nagrodą z tymi 

wszystkimi, którzy zadecydowali o kształcie mojej drogi naukowej. Niestety wymienię tylko 

trzy osoby z tej grupy, co niewątpliwie jest krzywdzące dla pozostałych. Wszystkich tych 

wspaniałych ludzi łączyły dwa magiczne słowa: „nie wiem”. Te dwa słowa powodowały, że 

ich praca była nieustanną przygodą, w której dostrzegali coraz to nowe wyzwania. I tymi 

wyzwaniami zarażali tych, którym to, co wiedzą nie wystarczało. 

 Zacznę od Profesora Włodzimierza Mościckiego, u którego swoją drogę naukową 

zaczynałem w latach 1960. Profesor Mościcki był twórcą specjalności „fizyka techniczna” na 

Politechnice Gdańskiej. Fizyka techniczna Prof. Mościckiego umożliwiała studentom 
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zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami ówczesnej fizyki. Była to między innymi metoda 

datowania radiowęglowego C14 do określania wieku próbek, np. zwłok, szkieletów, 

papirusów, skamielin itd. Wtedy była to zupełnie „świeża” metoda, za opracowanie której 

Willard Libby otrzymał w roku 1960 Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii. W roku 1966, a więc 

w 2 lata po amerykańsko-radzieckiej nagrodzie Nobla za pionierskie prace w  dziedzinie 

elektroniki kwantowej Prof. Mościcki zapoznawał nas, studentów fizyki technicznej z 

tematyka laserową, której potem poświęciłem wiele lat mojego życia. Jestem wdzięczny 

Prof. Mościckiemu, że wprowadził mnie w świat wielkiej nauki, w którym myślą przewodnią 

są dwa słowa: „nie wiem”. Wierzę, że Prof. Mościcki miałby satysfakcję z tego, że dwóch 

jego wychowanków jest Laureatami Nagrody Heweliusza. 

 Wspomnę także japońskiego uczonego z Uniwersytetu w Nagoyi w Japonii, Prof. 

Shuzo Hattori. Na początku lat 1970. Prof. Hattori wspólnie z Prof. Georgem Collinsem z 

Colorado State University prowadzili intensywne prace dotyczące rozwoju laserów 

gazowych na parach metali. Natrafili oni na pewien problem naukowy, który wstrzymywał 

rozwój tej grupy laserów. Udało mi się rozwiązać ten problem, wyjaśniając pewne zjawisko 

plazmowe zachodzące w  laserach gazowych. Po tym fakcie Prof. Hattori zaprosił mnie do 

swojego laboratorium na roczny pobyt, w czasie którego już wspólnie pracowaliśmy nad 

rozwojem tej grupy laserów. Dzięki Prof. Hattori rozpoczęła się moja międzynarodowa 

działalność naukowa w ramach różnego rodzaju stypendiów i zaproszeń, stażów 

naukowych, oraz udziału w stowarzyszeniach i  konferencjach. Razem złożyło się to na około 

6 lat mojej pracy naukowej za granicą. 

 Trzecim „Wielkim” w moim życiu naukowym był Prof. Jen-Shih Chang z  McMaster 

University w Hamilton w Kanadzie, uczony o światowym formacie. Prof. Chang wprowadził 

mnie w nową dziedzinę, która dotyczyła stosowania plazmy do ochrony środowiska. 

 Jednym z kierunków badań proekologicznych z wykorzystaniem plazmy jest 

ograniczenie emitowania pyłów do atmosfery przez przemysł energetyczny, cementowy, 

hutniczy i transport. Do wychwytywania emitowanych pyłów używa się elektrofiltrów. W 

nowoczesnych elektrofiltrach skuteczność wychwytywania pyłów o wymiarach większych od 

5 m jest wysoka. Wynosi ona ponad 99%. Jednakże niepokojąco niska jest skuteczność 

wychwytywania pyłów o  wymiarach poniżej 5 m. Nie przekracza ona 80 %. Pozostałe 20 % 

„minipyłów” przedostaje się do atmosfery. Ponieważ „minipyły” zawierają m.in. metale 

ciężkie, stanowią one zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt. Szacuje się, że w 

Europie rocznie aż 360 000 ludzi umiera przedwcześnie w wyniku zanieczyszczenia 

powietrza. W Chinach liczba ludzi umierających z tego powodu jest znacznie większa. 

Obecnie w Unii Europejskiej wprowadzane są nowe normy określające dopuszczalną ilość 

„minipyłów” emitowanych do atmosfery. Będą one obowiązywać również Polskę. Ocenia 

się, że spełnienie wymogów nowych norm w Polsce będzie wymagało inwestycji na ponad 

50 miliardów złotych. 

 Skuteczność wychwytywania „minipyłów” w elektrofiltrach zależy od wielu 

czynników, głównie od rozkładu pola elektrycznego oraz pola prędkości przepływu spalin w 

elektrofiltrach. Wzajemnymi odziaływaniami tych pól zajmuje się dziedzina naukowa zwana 



 3 

elektrohydrodynamiką. Istnieje uzasadniony pogląd, że zrozumienie, opanowanie i 

praktyczne zastosowanie zjawisk elektrohydrodynamicznych w elektrofiltrach przyczyni się 

do zwiększenia skuteczności wychwytywania „minipyłów”.  

 Zjawiska elektrohydrodynamiczne pasjonowały mnie i moich młodszych 

współpracowników przez ostatnie 12 lat. Odnieśliśmy tu pewne sukcesy, głównie dzięki 

stosowaniu najnowocześniejszych metod diagnostycznych z techniki laserowej i plazmowej 

oraz dzięki współpracy z najlepszymi specjalistami z dziedziny elektrohydrodynamiki, z Prof. 

Changiem na czele. Jak dzisiaj widać, wyniki naszych badań zostały bardzo pozytywnie 

ocenione przez Pana Prezydenta i Kapitułę Nagrody Heweliusza. 

Szanowni Państwo, 

Mimo upływu lat moja ciekawość „nowego” nie stygnie. Wierzę, że tę ciekawość 

przekazałem moim młodszym współpracownikom. Muszą oni jednak wiedzieć, że z każdego 

rozwiązanego zagadnienia pojawia się zbiór nowych pytań, które są źródłem bezustannego 

głodu, wyrażonego dwoma słowami „nie wiem”.  

Na koniec mojego wystąpienia wypada zadać pytanie, komu dedykuję tę nagrodę. 

Dedykuję ją mojej Żonie i Córce. 

 Jeszcze raz dziękuję Panu Prezydentowi i Kapitule za uhonorowanie mnie tą 

wspaniałą nagrodą. 

 

 


