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 Widzę, że aby wpisać się nastrój tej uroczystości moim podstawowym obowiązkiem 

jest podziękowanie osobom, które w ten czy inny sposób, przyczyniły się do tego, że tu 

jestem. Powinienem zacząć od Rodziców, dla których zawsze byłem ważną osobą i 

nieustannie pomagali mi w moim rozwoju. Ale Ich już nie ma. 

 Moje liceum to Gdyńska Trójka, w której poznawałem podstawy matematyki pod 

okiem słynnego nauczyciela Czesława Poznańskiego. Miałem szczęście, że Uniwersytet 

Gdański, z mojego punktu widzenia, został stworzony po to abym w komfortowy sposób, 

bez opuszczania Trójmiasta, studiował fizykę. Wybrałem ten kierunek bo uważałem i 

uważam, że fizyka jest nauką centralną dającą podstawy do zrozumienia problemów i praw 

innych nauk. To była moja jedyna motywacja. Rodzice moich przyjaciół pukali się w głowy, 

ale moi zaakceptowali ten wybór. 

 Na sali jest mój przyjaciel ze studiów Laszek Kułak  (pozostali z naszej supergrupy, 

Jacek Mizerski i Jarek Pykacz, są na nartach…, daleko stąd). Nas czterech stanowiło trzon 

grupy, która zdobyła nagrodę Czerwonej Róży. „Jechaliśmy” prawie na samych piątkach. To, 

że mi zaproponowano asystenturę, było rezultatem tego że miałem średnią z egzaminów  o 

jakiś mały ułamek procenta wyższą niż pozostali (co mi wyraźnie powiedział mój przyszły 

Szef „aby mi się nie przewróciło w głowie”).  

 Szef, profesor Jan Fiutak był moim promotorem. [Pisząc dzisiaj te słowa muszę 

wspomnieć, że ten wspaniały człowiek, obdarzony niesłychaną intuicją dotyczącą fizyki 

atomowej, zmarł trzy dni temu, 25 lutego 2016 roku.] Pod jego kierunkiem napisałem pracę 

doktorską z elektrodynamiki kwantowej atomów, opartą o pięć publikacji, w tym cztery w 

Zachodnich czasopismach naukowych (Journal of Physics A i Physics Letters A). Szef nauczył 

mnie, że trzeba cały czas ciężko pracować i starać się publikować w najlepszych 

czasopismach, oraz jednej podstawowej rzeczy: zabieraj się do rozwiązywania problemów  

ciebie interesujących, nawet tych których nie umiesz rozwiązać - po drodze nauczysz się 

potrzebnych metod lub je sam wymyślisz. Praca naukowca to tworzenie, a nie dbałość o 

erudycję.  
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 Jednak nagrodę Heweliusza otrzymałem za badania, które nie mają bezpośredniego 

związku z moim doktoratem, choć są w ramach szeroko pojętej optyki kwantowej. W stanie 

wojennym pojawił się na moich zajęciach z mechaniki kwantowej student, który zapytał czy 

mogę coś powiedzieć o twierdzeniu Bella (był to Marek Czachor; został aresztowany parę 

dni później i przez parę lat go nie widziałem). Z twarzą pokerzysty odpowiedziałem: tak,  

mogę to przedstawić na zebraniu studenckiego Koła Naukowego. Po zajęciach poleciałem 

do biblioteki aby poznać to twierdzenie, o którym nie miałem zielonego pojęcia. Znalazłem i 

przeżyłem naukowy wstrząs: za pomocą prostego rozumowania można pokazać, że świat 

atomów i cząstek elementarnych jest fundamentalnie inny niż zjawiska, do których jesteśmy 

przyzwyczajeni. Obraz praw Newtona etc. tam nie działa, bo są sytuacje w których obiekty 

kwantowe nie mają własności, dopóki te własności nie są zmierzone. Pary cząstek w stanie 

(maksymalnie) splątanym mają tylko wspólne własności, a nie maja określonych własności 

indywidualnych. W przypadku tzw. stanu singletowego polaryzacji dwóch fotonów wyniki 

wykonanych na nich  pomiarów, wykonanych za pomocą pary dwóch identycznych urządzeń 

(tak samo ustawionych) są zawsze przeciwne i to bez względu na to, jak odlegle są od siebie 

te fotony i urządzenia. Natomiast lokalne wyniki, otrzymywane dla jednego z nich, są 

zupełnie przypadkowe. Jest to przypadkowość fundamentalna, nie taka jak rzutu monetą. Tu 

przypadkowość jest wynikiem naszej nieznajomości precyzyjnych parametrów ruchu 

monety. Natomiast fotony i inne obiekty kwantowe  nie posiadają żadnych dodatkowych 

parametrów, za pomocą których fundamentalną kwantową przypadkowość można  

wyjaśnić… 

 Poznanie Twierdzenia Bella było dla mnie szokiem intelektualnym, ale przez parę lat 

sądziłem, że nie będę w stanie zrobić cokolwiek ciekawego dotyczącego splątania. 

Obserwowałem tylko rozwój wydarzeń. Nagle Jarek Pykacz, pod wpływem nalegań 

profesora Jean-Pierre Vigiera, namówił mnie, abyśmy spróbowali rozwiązać pewien problem 

postawiony podczas gdańskiej konferencji dotyczącej fundamentalnych problemów fizyki 

kwantowej (1987). Ruszyliśmy do roboty – dzień i noc. Nic nie wiedzieliśmy o konstrukcji 

interferometrów, wertowaliśmy stosy książek. Po tygodniu gorączkowej pracy, nagle 

mieliśmy rozwiązanie. To były przełomowe dni w moim życiu, bo w tym samym czasie Gosia 

urodziła naszą córkę Monikę (obie są na sali). Po trzech dodatkowych dniach naszej pracy 

okazało się, że problem przedstawiony na konferencji nie istniał – był wynikiem błędu 

obliczeniowego. Byliśmy załamani, ale Jarek przypomniał sobie, że nasz interferometr może 

posłużyć do wykonania eksperymentu postulowanego prze parę słynnych fizyków -  

Michael’a Horne’a i Antona Zeilingera. Opublikowaliśmy pracę w Physics Letters A i  

wzbudziła ona duże zainteresowanie.  

 W następnych latach stopniowo centrum moich zainteresowań przesuwało się w 

kierunku interferometrii wielofotonowej. Kluczowe były dwa wydarzenia. Na konferencji w 

Finlandii w 1990 roku usłyszałem o korelacjach trójfotonowych Greenbergera-Horne’a-

Zeilingera, które pokazywały, że im więcej mamy splątanych cząstek, tym bardziej 

paradoksalne może być ich kwantowe zachowanie.  Zrozumiałem, że warto się tym zająć, bo 

otwiera się ogromy obszar nowych zdumiewających zjawisk.  
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 27 kwietnia 1991 roku zadzwonił do mnie Anton Zeilinger i zaproponował mi roczną 

profesurę na Uniwersytecie w Insbrucku, gdzie właśnie budował swój nowy zespół naukowy.  

Gdy tam przybyłem, odbyliśmy ważna rozmowę naukową. Ja go namawiałem do zajęcia się 

interferencją fotonów pochodzących z niezależnych źródeł, a on proponował opracowanie 

interferometrów wielokanałowych. Pierwszy problem, po wielu błędach, rozwiązaliśmy po 

roku pracy. Opublikowany przez nas artykuł w 1993 roku w Physical Review Letters  (pierwsza 

praca gdańszczanina w tym czołowym czasopiśmie) stał się podstawą teoretyczną bardzo 

wielu eksperymentów w przeróżnych laboratoriach, w tym słynnej eksperymentalnej  

kwantowej teleportacji (1997, Zeilinger i inni) i ostatnio pierwszego perfekcyjnego testu 

nierówności Bella (Hanson i inni, sierpień 2015). Pierwszego dnia pobytu w Innsbrucku  

spotkałem przed drzwiami naszego przyszłego wspólnego gabinetu Haralda Weinfurtera, z 

którym współpracuję naukowo do dziś. Dzień później namówił mnie, abym wreszcie odważył 

się przebiec maraton (co uczyniłem w maju 1992, a potem jeszcze startowałem czterdzieści 

razy… ). Anton jest dzisiaj prezesem Austriackiej Akademii Nauk, Harald profesorem w 

Monachium, a ja właśnie otrzymuję Nagrodę Heweliusza.  

 Muszę też podziękować za lata współpracy Mohamedowi Bourennane (obecnie 

członek  Szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk), z którym mam tyle samo wspólnych prac 

co z Antonem, Jian-Wei Panowi (Chińska Akademia Nauk), Caslavowi Bruknerowi 

(Uniwersytet Wiedeński, uciekinier z  miloszewiczowskiej Serbii)  i wielu innym, z którymi 

przeżyłem wiele naukowych przygód (Mike Horne, Danny Greenberger, Christoph Simon, 

Adan Cabello, Marcus Aspelmeyer, Masza Czechowa, Piotr Badziąg, Armin Tavakoli, 

Shengjun Wu, Richard Gil, Zeng-Bing Chen, Chao-Yang Lu, Ujjwal Sen, Leong Kwek, Gregor 

Weihs, Jan-Ake Larsson, Nicolas Gisin,  … i inni, których nie wymieniłem). 

 Do początku tego wieku dysponowałem znikomym budżetem naukowym, a na 

początku lat 90-tych zerowym.  Dzięki KBN, a w szczególności FNP to się zmieniło. Zaczęła 

się rozrastać moja gdańska grupa naukowa. Pierwszy doktorantem był Dagomir Marcin 

Kaszlikowski (obecnie profesor w Singapurze), potem Aditi Sen-De (profesor w Indiach), 

Marcin Wieśniak (profesor in spe UG), Wiesiek Laskowski (prof. UG), Tomek Paterek (prof. w 

Singapurze – „mojej malej kolonii”), Marcin Pawłowski (składa habilitację, UG), Marcin 

Markiewicz (staż na UJ), Mohamed Nawareg (Mansoura University, Egipt), Arijit Dutta 

(którego wypromowałem wczoraj). Dzięki projektom europejskim moja grupa się 

niesamowicie rozrosła, udało się zatrudnić wieku „post-doków” (Junghee Ryu, Ramij  

Rahaman, Magdalena Stobińska, Yu-Chun Wu, Zhi Yin i inni). Wszystkim im bardzo dziękuje 

za lata współpracy. Każdy z nich był w pewnym momencie moim najważniejszym 

współpracownikiem.  Niektóre idee, które powstały w ich głowach, są istotnym wkładem do 

naszego zrozumienia fizyki kwantowej. Prawie bym zapomniał o Jacku Grucy, który nas 

wspiera zaawansowanymi metodami numerycznymi. 

 Dostaję Nagrodę Heweliusza z racji serii prac, które powstały w wyniku maniakalnej 

pasji do rozwiązywania problemów naukowych i uprawiania mojego głównego hobby, 

którym jest fizyka kwantowa (jedyna dziedzina, w której czasami umiem rozwiązać jakiś 

problem) oraz dzięki podjętemu na początku lat 90-tych ryzyku: kompletnej zmianie kierunku 
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badań. Moje pasje naukowe są realizowane kosztem mojego życia osobistego i wymagają  

wielkiej wytrzymałości rodziny (za co, przepraszając, dziękuję). Cała moja droga naukowa to 

studiowanie fundamentalnej kwantowej przypadkowości. Ale to też seria przypadków, 

droga  zależna od momentów refleksji, dyskusji, spotykania właściwych ludzi i innych zdarzeń 

losowych. Zatem moją mowę dziękczynną muszę zakończyć moim mottem, tytułem jednej z 

miniatur wchodzących w skład Carminy Burany Karla Orffa: Fortuna Imperatrix Mundi. 

 


