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Ka te dra Fi zy ki na Uni wer sy te cie 
Przy rod ni czym w Po zna niu
ist nie je już po nad 60 lat 

Hi sto ria 

Ka te dra Fi zy ki zo sta ła po wo ła na za rzą dze niem Mi ni stra
Szkol nic twa Wyż sze go i Na uki we wrze śniu 1951 ro ku rów no -
cze śnie z no wo utwo rzo ną Wyż szą Szko łą Rol ni czą (WSR) w Po -
zna niu i we szła w skład Wy dzia łu Rol ne go. Do or ga ni za cji Ka -
te dry przy stą pio no jed nak do pie ro w ro ku aka de mic kim
1953/1954. Przez pierw sze dwa la ta ist nie nia Ka te dry fi zy kę ja -
ko przed miot zle co ny pro wa dzi li dr Al fons Za jącz kow ski i mgr
Szczę sny Gna tow ski, za stęp ca pro fe so ra. Pan mgr Gna tow ski,
ab sol went, a na stęp nie asy stent na Uni wer sy te cie im. Ja na Ka -
zi mie rza we Lwo wie, po przy jeź dzie do Po zna nia i pra cy na -
uko wej ja ko fi zyk na Wy dzia le Ma te ma ty ki, Fi zy ki i Che mii Uni -
wer sy te tu Po znań skie go w 1953 ro ku prze szedł do Wyż szej
Szko ły Rol ni czej w Po zna niu, aby two rzyć i or ga ni zo wać tu no -
wą jed nost kę, któ rej ce lem by ło pro wa dze nie za jęć z fi zy ki dla
stu den tów tej uczel ni. W tym sa mym ro ku zo stał kie row ni kiem
Ka te dry Fi zy ki i peł nił tę funk cję do 1966 ro ku. Funk cję ku ra to -
ra na uko we go peł ni li w tych la tach naj pierw doc. W. Kieł czew -
ski, a póź niej doc. A. Ku biak. 

Do wrze śnia 1953 ro ku Ka te dra nie mia ła wła sne go lo ka lu.
Od paź dzier ni ka 1953 do wrze śnia 1954 ro ku Ka te dra mie ści -

ła się w dwóch po ko ikach w gma chu Che mii Rol nej. W paź -
dzier ni ku 1954 ro ku uzy ska ła po miesz cze nia w bu dyn ku
szkol nym przy ul. Ró ża nej 17, gdzie po prze pro wa dze niu prac
ada pta cyj nych utwo rzo no dwie sa le do ćwi czeń la bo ra to ryj -
nych, czy tel nię dla stu den tów, po kój bi blio tecz ny oraz kil ka
po koi do pra cy na uko wej. 

W tym sa mym 1953 ro ku pra cę w Ka te drze Fi zy ki roz po czę -
ła He le na Ha raj da, rok póź niej Wa len ty Pasz kow ski, a krót ko
po nim Zo fia Prus oraz Ry szard Urbań ski. Ten kil ku oso bo wy
ze spół, w szcze gól no ści pa no wie Szczę sny Gna tow ski i Wa len -
ty Pasz kow ski, sku pił się przede wszyst kim na or ga ni zo wa niu
pra cow ni stu denc kiej. W krót kim cza sie przy go to wa no kil ka -
dzie siąt ćwi czeń la bo ra to ryj nych. Pan prof. Gna tow ski na pi sał
dwu to mo wy pod ręcz nik Fi zy ka dla stu den tów wyż szych szkół
rol ni czych, któ ry bar dzo uła twiał stu den tom przy go to wa nie
się do za jęć z fi zy ki. Na pi sa ny z du żym ta len tem dy dak tycz -
nym zo stał w 1956 ro ku wy da ny przez Pań stwo we Wy daw nic -
two Na uko we i do cze kał się póź niej kil ku ko lej nych wy dań
i wzno wień.

Oprócz pra cy dy dak tycz nej w Ka te drze pro wa dzo no rów -
nież pra ce na uko we, któ re wów czas do ty czy ły głów nie za gad -
nień z dzie dzi ny aku sty ki. He le na Ha raj da i Zo fia Prus ba da nia
te pro wa dzi ły we współ pra cy z Ka te drą Aku sty ki i Teo rii Drgań

Fo
t.

 K
rz

ys
zt

o
f P

o
le

w
sk

i

Obecni oraz część byłych pracowników Katedry Fizyki, od lewej: dr Grzegorz Hoffmann, dr Wojciech Pukacki, dr Danuta Klimek-Poliszko, 
dr Stanisław Surma, prof. Stefan Poliszko, mgr Danuta Jankun, dr hab. Hanna Baranowska, dr Larysa Januszczyk, mgr Ewa Siwulska-Magnuska, 
mgr Alina Nowotarska, Urszula Michalska, dr Ryszard Rezler, mgr Łukasz Masewicz, dr Elżbieta Hans, dr Anna Kołczyk, dr Piotr Rolewski, 
dr Zofia Prus, dr Wanda Maciejewska, dr Leszek Cieśla, dr Grażyna Neunert, dr Grażyna Plenzler, dr Danuta Napierała, dr hab. Ewa Miedziejko, 
mgr Andrzej Tomala, dr Małgorzata Grottel, prof. Krzysztof Polewski

Pr
o

je
kt

: G
rz

re
g

o
rz

 H
o

ff
m

an
n



Wieści Akademickie 5

Uni wer sy te tu im. A. Mic kie wi cza (UAM), kie ro wa ną wów czas
przez zna ne go fi zy ka aku sty ka, prof. Mar ka Kwie ka. Obie wy -
ko na ły w niej pra ce ma gi ster skie i tam też obro ni ły swo je roz -
pra wy dok tor skie.

He le na Ha raj da, z wy kształ ce nia nie tyl ko fi zyk, ale i mu zy -
ko log, du żą część swo ich ba dań po świę ci ła aku sty ce in stru -
men tów mu zycz nych. Po uzy ska niu ty tu łu dok to ra na UAM
ha bi li to wa ła się w 1973 ro ku na Wy dzia le Tech no lo gii Drew -
na Aka de mii Rol ni czej (AR) w Po zna niu. Na tym Wy dzia le pro -
wa dzi ła wy kła dy z aku sty ki in stru men tów, współ pra co wa ła też
z Pań stwo wą Wyż szą Szko łą Mu zycz ną w Po zna niu, pro wa dzi -
ła pra ce ma gi ster skie z tech no lo gii bu do wy in stru men tów
mu zycz nych, kształ ci ła przy szłych lut ni ków. W dzie dzi nie aku -
sty ki mu zycz nej współ pra co wał z nią Ry szard Urbań ski, pra -
cow nik na szej Ka te dry w la tach 1955–1965.

Ba da nia z dzie dzi ny aku sty ki pro wa dził rów nież mgr Wa len -
ty Pasz kow ski, ab sol went Uni wer sy te tu Ste fa na Ba to re go
w Wil nie. W 1945 ro ku przy je chał do Po zna nia i na tu tej szym
Uni wer sy te cie (UAM) uzy skał sto pień ma gi stra fi zy ki. Tu też
pra co wał ja ko asy stent pod kie run kiem wy bit ne go fi zy ka prof.
Szcze pa na Szcze niow skie go. W 1954 ro ku pod jął pra cę w Ka -
te drze Fi zy ki Wyż szej Szko ły Rol ni czej w Po zna niu, gdzie ra -
zem z prof. Gna tow skim or ga ni zo wał pra cow nię stu denc ką,
a tak że punkt kon sul ta cyj ny w Lesz nie. W swo jej pra cy na uko -
wej zaj mo wał się fi zy ką ul tra dź wię ków. Zbu do wał apa ra tu rę
do ich ge ne ra cji i sto so wał ją mię dzy in ny mi do ba da nia związ -
ków bio lo gicz nie waż nych. 

W 1962 ro ku do gro na pra cow ni ków Ka te dry do łą czył Ber -
nard Leh mann. W 1965 ro ku – ra zem z dr He le ną Ha raj dą – na -
pi sał skrypt Ćwi cze nia la bo ra to ryj ne z fi zy ki, któ ry przez dłu gie
la ta słu żył stu den tom na szej uczel ni. Do cze kał się kil ku wy dań,

kil ka krot nie go mo dy fi ko wa no i do sto so wy wa no do wy mo -
gów no wych pro gra mów na ucza nia. Był do sko na łym uzu peł -
nie niem pod ręcz ni ka na pi sa ne go wcze śniej przez prof. Szczę -
sne go Gna tow skie go.

Dok tor Leh mann nie re zy gno wał rów nież z pra cy na uko wej,
mi mo że – ja ko in wa li da wo jen ny – nie był for mal nie zo bo wią -
za ny do jej pro wa dze nia. Po cząt ko wo swo je pra ce wy ko ny wał
pod kie run kiem prof. Mar ka Kwie ka. Je go dal sza dzia łal ność
na uko wa do ty czy ła prze cho wal nic twa ro ślin oko po wych
i zmian na pię cia po wierzch nio we go pod wpły wem ul tra -
dź wię ków. W 1966 ro ku uzy skał sto pień dok to ra na uk tech -
nicz nych na Wy dzia le Tech no lo gii Rol no -Spo żyw czej, w któ re -
go skład od 1962 ro ku wcho dzi ła Ka te dra Fi zy ki. 

W 1966 ro ku Ka te dra Fi zy ki otrzy ma ła no wą sie dzi bę
w Dwor ku So łac kim, obok Ko le gium Ciesz kow skich. Otrzy ma -
ne po miesz cze nia wy ko rzy sty wa no do pra cy na uko wej i or -
ga ni za cyj nej Ka te dry, na to miast za ję cia dy dak tycz ne na dal
od by wa ły się w bu dyn ku przy ul. Ró ża nej. 

Uzy ska nie no wych po miesz czeń by ło du żą za słu gą prof. dr
hab. Da nu ty Frąc ko wiak, któ ra w 1965 ro ku – bę dąc już po ha -
bi li ta cji i po rocz nym sta żu w jed nym z ame ry kań skich uni wer -
sy te tów – roz po czę ła pra cę na na szej uczel ni i zo sta ła kie row -
ni kiem Ka te dry Fi zy ki. Funk cję tę peł ni ła do 1972 ro ku, kie dy
to prze nio sła się na Po li tech ni kę Po znań ską. Przez dwa ostat -
nie la ta swo jej pra cy w WSR by ła rów nież wi ce dy rek to rem po -
wsta łe go w ro ku 1970 mię dzy wy dzia ło we go In sty tu tu Ma te -
ma ty ki, Fi zy ki i Che mii.

War to rów nież wspo mnieć, że w la tach sześć dzie sią tych
pra co wał w na szej ka te drze Woj ciech Szczę sny Kacz ma rek,
póź niej szy pre zy dent Mia sta Po zna nia. Po krót kim cza sie prze -
niósł się jed nak do In sty tu tu Fi zy ki Uni wer sy te tu im. Ada ma
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Szkoła przy ul. Różanej

Dworek Sołacki

Budynek Chemii Rolnej 

Budynek WTD, gdzie obecnie mieści się Katedra Fizyki
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Mic kie wi cza, gdzie w 1974 obro nił dok to rat, a w la tach dzie -
więć dzie sią tych pra cę ha bi li ta cyj ną. 

Po odej ściu prof. Frąc ko wiak funk cję kie row ni ka Ka te dry Fi -
zy ki peł ni li: naj pierw po now nie Szczę sny Gna tow ski, za stęp -
ca pro fe so ra (1972–1975), a na stęp nie dr Sta ni sław Sur ma
(1975–1977), bę dą cy wów czas rów nież wi ce dy rek to rem In sty -
tut Fi zy ki i Che mii (In sty tut ten po wstał w 1975 ro ku po ko lej -
nej re or ga ni za cji uczel ni, a w 1981 wy ło ni ły się z nie go dwie
sa mo dziel ne Ka te dry: Fi zy ki i Che mii). Ku ra to rem na uko wym
Ka te dry był wów czas prof. dr hab. Ma rian Sur ma z In sty tu tu
Fi zy ki UAM. 

W 1973 ro ku Ka te dra otrzy ma ła no wą sie dzi bę w no wo wy -
bu do wa nym gma chu Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na przy ul.
Woj ska Pol skie go. Przy dzie lo ne tam licz ne po miesz cze nia do
pra cy na uko wej, or ga ni za cyj nej i sa le do ćwi czeń la bo ra to ryj -
nych po zwo li ły na prze nie sie nie Ka te dry Fi zy ki w ca ło ści do
jed ne go gma chu.

W 1977 ro ku pra cę w Ka te drze roz po czę li przy by li z Aka de -
mii Rol ni czej w Szcze ci nie po wie lu sta żach za gra nicz nych
pań stwo Da nu ta i Ja nusz Sła wiń scy, wów czas dok to rzy ha bi -
li to wa ni. Po kil ku la tach pra cy na na szej uczel ni obo je uzy ska li
ty tu ły pro fe sor skie. Pro fe sor Sła wiń ski zo stał kie row ni kiem Ka -
te dry i peł nił tę funk cję przez czte ry la ta. Przez kil ka lat je go
bli skim współ pra cow ni kiem był dr Ja cek Wierz chow ski z In -
sty tu tu Bio fi zy ki w War sza wie, za trud nio ny rów nież w na szej
Ka te drze. W tym cza sie pań stwo Sła wiń scy by li pro mo to ra mi
prac dok tor skich Lesz ka Cie śli i Krzysz to fa Po lew skie go. Oby -
dwie pra ce z za kre su bio fi zy ki zo sta ły obro nio ne na Uni wer -
sy te cie Ja giel loń skim.

W 1980 ro ku funk cję kie row ni ka na szej Ka te dry prze ję ła dr
Ewa Mie dziej ko. Ka te dra Fi zy ki pro wa dzi ła wów czas oży wio -
ną dzia łal ność dy dak tycz ną. W tym cza sie wpro wa dzo no do
pro ce su dy dak tycz ne go na pierw szym ro ku stu diów no we
przed mio ty na ucza nia: bio fi zy kę na Wy dzia le Ogrod ni czym
i Zoo tech nicz nym oraz agro fi zy kę na Wy dzia le Rol ni czym.
W 1984 ro ku kie ro wa nie Ka te drą Fi zy ki po wie rzo no dr. Ste fa -
no wi Po lisz ko, co trwa ło nie prze rwa nie do 2006 ro ku.

W 1987 ro ku Ka te drę Fi zy ki po now nie włą czo no do Wy dzia -
łu Tech no lo gii Żyw no ści (prze mia no wa ne go w 1973 ro ku na
Wy dział Tech no lo gii Rol no -Spo żyw czej), któ ry od 2004 ro ku
no si na zwę Wy dział Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu. Do chwi li
obec nej Ka te dra wcho dzi w skład te go Wy dzia łu, a swo ją sie -
dzi bę ma na dal w bu dyn ku Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na. 

W mia rę roz wo ju Ka te dry pro wa dzo no co raz bar dziej in ten -
syw ne ba da nia na uko we. W la tach sie dem dzie sią tych i osiem -
dzie sią tych na wią za no ści słą współ pra cę z wio dą cy mi ośrod -
ka mi po znań skie go śro do wi ska aka de mic kie go fi zy ków.
Z In sty tu tem Fi zy ki UAM współ pra co wa li i tam obro ni li swo je
dok to ra ty: Mał go rza ta Grot tel, Grze gorz Hof f mann, Wan da
Ma cie jew ska, Hen ryk Ma lak, Gra ży na Plen zler i Ma rek Py da,
a z In sty tu tem Fi zy ki Mo le ku lar nej PAN: Woj ciech Pu kac ki oraz
Bo gu sław Ży wuc ki. Dok tor Ste fan Po lisz ko w 1985 ro ku przy -
go to wał mo no gra fię, któ ra sta no wi ła pod sta wę je go prze wo -
du ha bi li ta cyj ne go na Wy dzia le Tech no lo gii Drew na. W 1994
ro ku z rąk Pre zy den ta RP otrzy mał ty tuł pro fe so ra.

W wy ni ku ba dań na uko wych pro wa dzo nych wów czas w na -
szej Ka te drze w la tach 1986–1998 sfi na li zo wa no roz pra wy
dok tor skie ko lej nych pra cow ni ków na uko wo -dy dak tycz nych:
Cze sła wa Le sie wi cza, Da nu ty Na pie ra ły, Da nu ty Kli mek, Han -
ny Ba ra now skiej oraz Ry szar da Re zle ra. 

W 1988 ro ku w na szej Ka te drze roz po czął pra cę śp. dr.
Krzysz tof Ol szew ski. Zor ga ni zo wał la bo ra to rium Ma gne tycz -
ne go Re zo nan su Ją dro we go, był pierw szym kie row ni kiem
przed mio tu w za kre sie bio fi zy ki pro wa dzo nym dla stu den tów
kie run ku: bio tech no lo gia. Oprócz pra cy na uko wej i dy dak tycz -
nej dr Ol szew ski dzia łał rów nież w związ kach za wo do wych na -
szej uczel ni. W la tach 1991–1995 był prze wod ni czą cym Ko mi -

sji Za kła do wej NSZZ „So li dar ność” i z ra mie nia te go związ ku
człon kiem Se na tu AR. Nie ste ty, je go wszech stron ną dzia łal -
ność prze rwa ła przed wcze sna śmierć w kwiet niu 1995 ro ku,
któ ra rów nież nie po zwo li ła mu do koń czyć ha bi li ta cji na Wy -
dzia le Fi zy ki UAM.

W 2001 ro ku na Wy dzia le Fi zy ki UAM zo stał prze pro wa dzo -
ny prze wód ha bi li ta cyj ny Krzysz to fa Po lew skie go, za koń czo -
ny uzy ska niem stop nia dok to ra ha bi li to wa ne go w dzie dzi nie
spek tro sko pii oraz bio fi zy ki mo le ku lar nej. W 2011 ro ku z rąk
Pre zy den ta RP otrzy mał ty tuł pro fe so ra na uk bio lo gicz nych
bio fi zy ki. Od 2006 ro ku jest kie row ni kiem Ka te dry. Obec nie
w Ka te drze za trud nio nych jest osiem osób na eta tach dy dak -
tycz nych i na uko wo -dy dak tycz nych oraz trzy oso by na eta -
tach na uko wo -tech nicz nych. 

W 2013 ro ku na Wy dzia le Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu zo -
stał prze pro wa dzo ny prze wód ha bi li ta cyj ny Han ny Ba ra now -
skiej, za koń czo ny nada niem stop nia dok to ra ha bi li to wa ne go
z za kre su na uk o żyw no ści. 

Po za wy żej wy mie nio ny mi pra cow ni ka mi na uko wo -dy dak -
tycz ny mi w Ka te drze by ło za trud nio nych wie lu pra cow ni ków
na uko wo -tech nicz nych, któ rzy na dłu żej lub kró cej zwią za li
swo je za wo do we lo sy z Ka te drą. Na zwi ska wszyst kich pra cow -
ni ków, któ rzy by li za trud nie ni w Ka te drze Fi zy ki, są za miesz -
czo ne na stro nie in ter ne to wej na szej Ka te dry pod ad re sem:
www.up.po znan.pl/kfiz w za kład ce „Hi sto ria”. Rów nież tam
moż na zna leźć szcze gó ło wy opis dzia łal no ści Ka te dry na ko -
lej nych eta pach jej roz wo ju do ko na ny przez po przed nich kie -
row ni ków.

Wie lu by łych stu den tów ma z pew no ścią w pa mię ci wy szu -
ka ne, a jed nak jak że pro ste i po ucza ją ce przy kła dy zja wisk fi -
zycz nych wzię tych z ży cia, oraz ich ob ja śnie nia wy gła sza ne
– czę sto z hu mo rem – przez prof. Gna tow skie go. Pa mię ta ją też
cha rak te ry stycz ny tu bal ny głos dr. Pasz kow skie go, ko men tu -
ją cy fakt, że stu dent cze goś nie ro zu mie. Do osób zna nych
szer szej spo łecz no ści aka de mic kiej, oprócz prof. Gna tow skie -
go, dr. Pasz kow skie go, dr. Ol szew skie go czy dr. Sur my, na le ża -
ła nie wąt pli wie prof. Da nu ta Sła wiń ska. Jej za an ga żo wa nie
w spra wy, któ rych re ali za cji się po dej mo wa ła, a jed no cze śnie
ła god ność i kon se kwen cja w eg ze kwo wa niu wie dzy od stu -
den ta po wo du ją, że jej po stać zo sta nie za pew ne na dłu go
w pa mię ci wie lu daw nych stu den tów. 

Dzia łal ność na uko wa i dy dak tycz na 

Wpro wa dze nie do pro gra mu na ucza nia za jęć z fi zy ki dla
stu den tów kie run ków przy rod ni czych już od sa me go po cząt -
ku ist nie nia na szej uczel ni świad czy o ko niecz no ści po zna wa -
nia i ro zu mie nia ota cza ją cej nas rze czy wi sto ści, któ rą w du -
żym stop niu opi su je wła śnie fi zy ka i bio fi zy ka. Obec ny
uni wer sy tec ki pro fil na szej uczel ni tę ko niecz ność po twier dza
i nie ja ko wy mu sza. Roz wój wie dzy oraz wszech obec ność co -
raz bar dziej zło żo nej apa ra tu ry wy ma ga od ab sol wen ta wie -
dzy nie tyl ko spe cja li stycz nej, ale rów nież ogól nej, do ty czą cej
zja wisk i praw przy ro dy. Wy da je się więc oczy wi ste, że za ję cia
z fi zy ki lub bio fi zy ki są ko niecz ne za rów no dla stu den tów
o pro fi lu tech nicz nym, jak i przy rod ni czym. Zróż ni co wa ny na -
to miast po wi nien być za kres wie dzy i jej uszcze gó ło wie nie. 

Moż na po wie dzieć, że do koń ca lat sie dem dzie sią tych za -
ję cia dy dak tycz ne z fi zy ki to czy ły się we dług sche ma tu opra -
co wa ne go i opi sa ne go w skryp cie Ha raj dy i Leh man na. Stu -
den ci wszyst kich kie run ków stu diów wy ko ny wa li te sa me
pro ste eks pe ry men ty fi zycz ne. Prze łom na stą pił pod czas
straj ków stu denc kich na na szej uczel ni w 1980 ro ku, kie dy to
jed nym z po stu la tów stu den tów zoo tech ni ki by ło wpro wa -
dze nie przed mio tu bio fi zy ka za miast fi zy ki. Do pro wa dzi ło to
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do opra co wa nia przez młod sze po ko le nie pra cow ni ków Ka -
te dry no wo cze snych pro gra mów na ucza nia i przy sto so wa nia
pra cow ni fi zycz nej do ich re ali za cji. Zmo der ni zo wa no ist nie -
ją ce i za pro jek to wa no no we, au tor skie ćwi cze nia. Do re ali za -
cji no wych pro gra mów na pi sa no i wy da no w ro ku 1986
skrypt pod ty tu łem: Agro fi zy ka i bio fi zy ka, pod sta wo we za gad -
nie nia i ćwi cze nia la bo ra to ryj ne ja ko pra cę zbio ro wą pod re -
dak cją Ewy Mie dziej ko. 

Obec nie za ję cia dy dak tycz ne pro wa dzo ne są na stu diach
sta cjo nar nych i nie sta cjo nar nych na wszyst kich wy dzia łach
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go (no wa na zwa uczel ni od kwiet -
nia 2008 ro ku). Dla kie run ków tech nicz nych i przy rod ni czych
re ali zo wa ne są wy kła dy z przed mio tów: „fi zy ka”, „bio fi zy ka”, „fi -
zy ka i bio fi zy ka” oraz „fi zy ka z ele men ta mi bio fi zy ki”. Pro ces
prak tycz ne go kształ ce nia stu den tów od by wa się w la bo ra to -
riach, gdzie sa mo dziel nie wy ko nu ją oni pro ste eks pe ry men ty
z dzie dzi ny fi zy ki i bio fi zy ki. Dla kie run ku we te ry na ria, w ra -
mach przed mio tu bio fi zy ka, przy go to wa no no wą sa lę do ćwi -
czeń i opra co wa no no wy, ory gi nal ny ze staw ćwi czeń la bo ra -
to ryj nych z bio fi zy ki. Trwa pro ces przy sto so wy wa nia ćwi czeń
la bo ra to ryj nych do po trzeb każ de go kie run ku stu diów, tak
aby stu den ci na by li wie dzę i umie jęt no ści wy szcze gól nio ne
w Kra jo wych Ra mach Kwa li fi ka cji i aby wie dza ta by ła przy sto -
so wa na do pro fi lu ich wy kształ ce nia. W róż ne go ro dza ju spo -

tka niach i roz mo wach z ab sol wen ta mi na szej uczel ni znaj du -
je my po twier dze nie przy dat no ści wie dzy uzy ska nej na za ję -
ciach z fi zy ki w ich pra cy za wo do wej. Ob cho dzo ny ju bi le usz
jest też oka zją do po dzię ko wa nia za do tych cza so wą owoc ną
oraz kon struk tyw ną współ pra cę z wła dza mi dzie kań skim po -
szcze gól nych wy dzia łów, dzię ki któ rej jest moż li we pro fi lo wa -
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Na wszystkich zdjęciach powyżej studenci wykonują proste eksperymenty fizyczne w Pracowni Studenckiej Katedy Fizyki
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nie umie jęt no ści przy szłych ab sol wen tów w dzie dzi nie pod -
sta wo wej ogól nej wie dzy z fi zy ki.

Po wsta nie i do stęp do In ter ne tu po zwo li ły na po sze rze nie
ofer ty dy dak tycz nej dla stu den tów i umiesz cze nie na stro nie
in ter ne to wej na szej Ka te dry do dat ko wych ma te ria łów dy dak -
tycz nych, uła twia ją cych przy go to wa nie i wy ko na nie ćwi czeń
la bo ra to ryj nych oraz sy mu la cji licz nych zja wisk fi zycz nych,
któ rych wi zu ali za cja po pra wia ich zro zu mie nie. 

Pra cow ni cy Ka te dry Fi zy ki wraz z an glist ka mi ze Stu dium
Ję zy ków Ob cych w 2006 ro ku by li or ga ni za to ra mi pierw szej
na na szej uczel ni mię dzy na ro do wej wy mia ny kul tu ral nej
przez In ter net, w któ rej na za koń cze nie dzie się ciu spo tkań
z trze ma in ny mi uczel nia mi z in nych kon ty nen tów uczest ni cy
otrzy ma li cer ty fi ka ty ukoń cze nia ta kie go kur su. 

Pra cow ni cy Ka te dry bio rą rów nież udział w po pu la ry za cji
na uki, or ga ni zu jąc po ka zy w ra mach No cy Na ukow ców oraz
Fe sti wa lu Na uki i Sztu ki. Po ka zy przez nas or ga ni zo wa ne cie -
szą się wy jąt ko wo du żą fre kwen cją. Da ją du żo sa tys fak cji pra -
cow ni kom na szej Ka te dry, a tak że – ma my na dzie ję – na szym
młod szym i star szym słu cha czom.

Ba da nia na uko we w Ka te drze Fi zy ki by ły pro wa dzo ne prak -
tycz nie od po cząt ku jej ist nie nia. Mi mo bra ku sa mo dziel nych
pra cow ni ków na uko wych opie ka na uko wa by ła za pew nio na
przez ku ra to rów z in nych uczel ni, co umoż li wia ło roz wój na -
uko wy pra cow ni ków. Te ma ty ka pro wa dzo nych ba dań by ła
róż no rod na; za le ża ła od moż li wo ści apa ra tu ro wych, od współ -
pra cy z in ny mi ośrod ka mi na uko wy mi itp. 

Na le ży pod kre ślić, że od mo men tu ob ję cia kie row nic twa Ka -
te dry przez prof. Frąc ko wiak dal sza dzia łal ność na uko wa by ła
zwią za na z przy rod ni czym cha rak te rem na szej uczel ni. Spe -
cjal no ścią na uko wą pa ni prof. Da nu ty Frąc ko wiak (la ta sześć -
dzie sią te i sie dem dzie sią te) by ły ba da nia fo to syn te zy i lu mi -
ne scen cji, w szcze gól no ści ba da nie barw ni ków or ga ni zmów
fo to syn te tycz nych w ukła dach mo de lo wych i na tu ral nych,

czy li ro śli nach, glo nach i bak te riach, co do brze pa so wa ło do
pro fi lu uczel ni rol ni czej. Stwo rzy ła ona licz ny i sil ny ze spół ba -
daw czy. Wy po sa ży ła Ka te drę w apa ra tu rę na uko wą do ba dań
o te ma ty ce fo to bio lo gicz nej. Efek tem ba dań by ło kil ka dok to -
ra tów, któ re uzy ska li pra cow ni cy Ka te dry: Wa len ty Pasz kow ski,
Ewa Mie dziej ko, Sta ni sław Sur ma, La ry sa Ja nusz czyk i Elż bie ta
Sta cho wiak -Hans. Do pra cy w Ka te drze Fi zy ki prof. Da nu ta Frąc -
ko wiak za an ga żo wa ła do dat ko wo trzech mło dych fi zy ków, ab -
sol wen tów Uni wer sy te tu im. Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu:
Hen ry ka Ma ni kow skie go, Jó ze fa Gra bow skie go i Zdzi sła wa Sa -
la mo na, któ rzy po kil ku la tach pra cy w na szej uczel ni ode szli
wraz z pa nią pro fe sor na Po li tech ni kę Po znań ską.

Dzia łal ność na uko wa, któ rą kon ty nu owa li w na szej Ka te drze
pań stwo Sła wiń scy, to ba da nia ul tra sła bej che mi lu mi ne scen -
cji ukła dów bio lo gicz nych. Pro wa dzi li in ten syw ną dzia łal ność
na uko wą we współ pra cy z in ny mi ośrod ka mi na uko wy mi
w kra ju i za  gra ni cą. No wą ów cze śnie me to dę che mi lu mi ne -
scen cji sto so wa li do ba da nia udzia łu tle nu sin gle to we go i in -
nych re ak tyw nych form tle nu w pro ce sach utle nia nia i fo to -
utle nia nia pro duk tów spo żyw czych, a tak że do ba da nia
wpły wu czyn ni ków fi zycz nych, ta kich jak pro mie nio wa nie ul -
tra fio le to we i wi dzial ne, na prze mia ny kwa sów hu mu so wych. 

W Ka te drze w ra mach CPBP re ali zo wa no dwa te ma ty ba -
daw cze, je den do ty czył ba dań fi zycz nych wła sno ści fa zy skon -
den so wa nej, a dru gi – che mi lu mi ne scen cji ukła dów bio lo -
gicz nych. Za ple cze apa ra tu ro wo -ba daw cze Ka te dry Fi zy ki
roz wi ja ło się w róż nym tem pie, za leż nym przede wszyst kim
od moż li wo ści fi nan so wych, a te od ilo ści uzy ski wa nych gran -
tów. W ten spo sób po za ist nie ją cy mi już la bo ra to ria mi fo to -
mor fo ge ne zy oraz che mi lu mi ne scen cji po wsta wa ły la bo ra to -
ria do ba dań fi zy ki bio po li me rów, a zwłasz cza fi zy ki zja wisk
re lak sa cyj nych w zło żo nych ukła dach bio po li me ro wych. Pra -
ce te obej mo wa ły nie tyl ko re ali za cję roz praw dok tor skich i ha -
bi li ta cyj nych, ale udział w du żych pro jek tach ko ope ra cyj nych
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o za się gu ogól no kra jo wym (CPBP 0509) oraz mię dzy na ro do -
wym (COST -508). 

Od chwi li przy łą cze nia Ka te dry Fi zy ki do obec ne go Wy dzia -
łu Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu (1987) na stę pu je co raz ści ślej -
sza współ pra ca na uko wa z jed nost ka mi te go Wy dzia łu, a te -
ma ty ka ba dań co raz czę ściej do ty czy fi zy ki i bio fi zy ki żyw no ści
oraz zwią za nych z tym za gad nień tech no lo gicz nych. Prze ja -
wem tej współ pra cy są co raz licz niej sze pra ce na uko we opu -
bli ko wa ne w cza so pi smach po świę co nych róż nym aspek tom
żyw no ści bądź za gad nie niom istot nym z punk tu wi dze nia
tech no lo gii żyw no ści. Po nad to gran ty uzy ski wa ne przez pra -
cow ni ków Ka te dry w ostat nich la tach po cho dzą z gru py na uk
o żyw no ści.

Ka te drą od 2006 ro ku kie ru je prof. dr hab. Krzysz tof Po lew -
ski. Pro wa dzo ne obec nie w Ka te drze pra ce ba daw cze obej -
mu ją licz ne za gad nie nia zwią za ne z bio fi zy ką zja wisk i pro ce -
sów bio lo gicz nych. Ba da nia i oce nę żyw no ści, w tym jej
wła ści wo ści prze ciw u tle nia ją ce, pro wa dzi się, sto su jąc tech ni -
ki lu mi ne scen cyj ne, ze szcze gól nym uwzględ nie niem che mi -
lu mi ne scen cji. Pro wa dzo ne są ba da nia udzia łu tle nu sin gle to -
we go i in nych re ak tyw nych form tle nu w pro ce sach utle nia nia
i fo to utle nia nia pro duk tów spo żyw czych, ba da nia wpły wu
czyn ni ków fi zycz nych, ta kich jak pro mie nio wa nie ul tra fio le to -
we i wi dzial ne, na prze mia ny kwa sów hu mu so wych, ba da nia
fi zy ko che micz nych wła ści wo ści na tu ral nych an ty utle nia czy
w roz two rach oraz w mem bra nach i li po so mach me to da mi
spek tro sko po wy mi. Sto su jąc son dy flu oro scen cyj ne oraz krop -
ki kwan to we, ba da się pro ce sy utle nia nia w mem bra nach i li -
po so mach. Pra cow nia do ba dań bio fi zy ki mo le ku lar nej wy po -
sa żo na jest w spek tro fo to me try na za kres UV i wi dzial ny,
spek tro flu ory metr Shi ma dzu RF 5001, ukła dy do po mia rów
flu ore scen cji roz dzie lo nej w cza sie w za kre sie sub na no se kun -
do wym fir my Pi co Qu ant, ze staw do po mia rów ki ne ty ki oraz
roz kła du wid mo we go che mi lu mi ne scen cji.

Obec nie la bo ra to ria sorp cyj ne, re olo gicz ne i NMR są wy po -
sa żo ne w cał kiem au to ma tycz ną, wy so kiej kla sy apa ra tu rę, na
przy kład spek tro me try ma gne tycz ne go re zo nan su ją dro we -
go (15 i 30 MHz), dy na micz no -me cha nicz ny ana li za tor re olo -
gicz ny oraz ana li za tor dy fu zji i ak tyw no ści wo dy. Pro wa dzi się
ba da nia me cha nicz no -re olo gicz nych wła ści wo ści ukła dów
po li me rów spo żyw czych, in te rak cji skro bi z sub stan cja mi ni -
sko czą stecz ko wy mi i biał ka mi w ukła dach cie kłych i skon den -
so wa nych, zja wi ska dy fu zji wo dy i hy dra ta cji po li me rów spo -
żyw czych.

Wy ni ki ba dań pro wa dzo nych w Ka te drze Fi zy ki przed sta wia -
no w kil ku dzie się ciu pu bli ka cjach i wy stą pie niach na mię dzy -
na ro do wych kon fe ren cjach na uko wych. Pra cow ni cy Ka te dry
od by li wie le dłu go ter mi no wych po by tów w re no mo wa nych
ośrod kach ba daw czych Fran cji, Ho lan dii, Ja po nii, Ka na dy, RFN
i USA. W re zul ta cie dzia łal no ści na uko wej oko ło trzy dzie stu pra -
cow ni ków na uko wo -dy dak tycz nych uzy ska ło stop nie dok to ra,
trzy oso by stop nie dok to ra ha bi li to wa ne go oraz dwie oso by
ty tu ły pro fe sor skie. 

Się ga jąc tyl ko do naj now szej hi sto rii ostat nich pięt na stu lat,
mo że my się wy ka zać udzia łem w re ali za cji kil ku na stu gran tów
ba daw czych, kie ru jąc pię cio ma z nich. W ra mach Stu dium Dok -
to ranc kie go wy pro mo wa no trzech dok to rów. Licz ba pu bli ka cji
z im pact fac tor wy no si oko ło 30, nie li cząc in nych kil ku dzie się -
ciu pu bli ka cji w cza so pi smach z li sty fi la del fij skiej lub o za się gu
mię dzy na ro do wym oraz kra jo wym. Cał ko wi ta licz ba cy to wań
pu bli ka cji pra cow ni ków obec nie za trud nio nych w Ka te drze na
ko niec lu te go 2014 wy no si ła po nad 980. Na le ży po kre ślić, że
opi sa ne osią gnię cia są w ogrom nej mie rze owo cem współ pra -
cy pra cow ni ków Ka te dry z pra cow ni ka mi róż nych jed no stek
Wy dzia łu oraz in nych wy dzia łów na szej uczel ni.

Przed sta wio ne w du żym skró cie do ko na nia po ka za ły, że
utwo rze nie przed la ty na na szej uczel ni Ka te dry Fi zy ki by ło ce -

lo we i przy nio sło do bre re zul ta ty za rów no na po lu ba dań na -
uko wych sze ro ko ro zu mia nej fi zy ki i bio fi zy ki, jak i dy dak ty -
ki. I choć cza sa mi na szą pra cę ze stu den ta mi moż na by ło po -
rów nać – po zo sta jąc zgod nie z cha rak te rem uczel ni – do „or ki
na ugo rze”, to wy da je się, że mia ła ona swój sens i na dal jest
po trzeb na stu den tom i ab sol wen tom na szej uczel ni. Ma my na -
dzie ję, że prze ka zy wa na stu den tom pod sta wo wa wie dza z fi -
zy ki i bio fi zy ki po zwo li im le piej ro zu mieć ota cza ją cą rze czy wi -
stość, po praw nie ją opi sać oraz spro stać re ali za cji no wych
wy zwań, ta kim jak: no we źró dła ener gii, eko lo gicz ne po dej ście
do zmian śro do wi ska czy no wo cze sne na no tech no lo gie wkra -
cza ją ce sze ro kim fron tem do prak tycz nych za sto so wań. 

Mał go rza ta Grot tel
Krzysz tof Po lew ski 
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