
Opinie uczestników o IV Obozie Naukowym SKFiz w Tatrach

(porz¡dek alfabetyczny)

S. Gªazek: IV Obóz potwierdziª reguª¦, »e o jako±ci decyduj¡ uczestnicy. Wedªug mnie, dzi¦ki
wysokiemu poziomowi referatów uczestników i ich dzielno±ci w pokonywaniu trudno±ci w dyskusjach
naukowych (i na szlaku w górach), obóz byª bardzo udany, mimo, »e trzy osoby musiaªy zrezygnowa¢ z
uczestnictwa w ostatniej chwili (byªo 5 zamiast 8 osób) i realny plan powstawaª praktycznie dopiero w
trakcie obozu w miar¦ doje»d»ania kolejnych uczestników. Nasuwa si¦ nieodparty wniosek, »e, gdyby
obozy naukowe w górach miaªy sta¢ si¦ staªym elementem dziaªalno±ci SKFiz, to powinny mie¢ dobrze
znany, staªy termin. Po tegorocznym obozie powstaje pytanie, czy to mo»e by¢ druga poªowa wrze±nia.

M. Misiak: Wra»enia z obozu mam bardzo dobre. S¡dz¦, »e wªa±ciwe byªy proporcje czasu
sp¦dzo-nego w domu/ogrodzie na referatach, i czasu sp¦dzonego w górach, gdzie dyskusje byªy kontynu-
owane. Referaty miaªy wysoki poziom i obejmowaªy szeroki zakres zagadnie« � od problemów podsta-
wowych (S. Gªazek, M. Misiak, M. Iskrzy«ski) do opisu konkretnych zjawisk �zycznych (A. Trawi«ski,
K. Wójcik). Mam pewne zastrze»enia do poziomu naukowego dyskusji, które zbyt cz¦sto odbiegaªy w
sfer¦ de�nicyjno-semantyczn¡, co utrudniaªo skupienie si¦ na zrozumieniu istoty �zycznej rozwa»anych
problemów. Nale»aªoby koncentrowa¢ si¦ na percepcji przekazywanych tre±ci ignoruj¡c te niedoskona-
ªo±ci przekazu, które nie maj¡ wpªywu na zasadniczy tok my±lenia. Odniosªem wra»enie, »e niektórym
ze sªuchaczy zale»aªo przede wszystkim na wyªapywaniu bª¦dów prezentacji, a sedno sprawy gubiªo si¦
w±ród przedªu»aj¡cych si¦ dyskusji na tematy uboczne.

M. Iskrzy«ski: Tegoroczny oboz byª odczuwalnie krótszy od poprzedniego i mimo dwukrotnie
mniejszej liczby uczestnicz¡cych studentów dawaª si¦ odczu¢ brak czasu na realizacj¦ wszystkich za-
mierze«, ograniczyli±my si¦ do niezmiernie udanej wycieczki w Tatrach i wygªoszenia przygotowanych
referatów - nie rezygnuj¡c oczywi±cie z dygresji i dyskusji. Rok temu bardzo cenny byª zaskakuj¡cy
punkt programu zwi¡zany z równaniem E = mc2 i prac¡ Einsteina, czyli element konkretny, nowy
(nad czym warto by ubolewa¢) dla uczestników. W tym roku sam zaproponowaªem mo»e zbyt szeroki
referat, który byª przegl¡dem tematyki operatorów nieograniczonych, co zrobiªem chc¡c przybli»y¢
problemy zwykle nieomawiane w toku studiów, jednak forma krótkiego referatu jest do tego celu raczej
nieodpowiednia. Obecno±¢ dwóch profesorów byªa cenna ze wzgl¦du na wprowadzenie pewnego plura-
lizmu spojrze« i jakkolwiek bardziej specjalistyczne dyskusje nie zawsze byªy zrozumiaªe dla studentów,
to obecny byª wa»ny intelektualny ferment oraz wi¦ksze mo»liwo±ci bezpo±redniego kontaktu i dyskusji
wykraczaj¡cej poza form¦ wykªadu, ¢wicze«, konsultacji.

A. Trawi«ski: W tym roku z ró»nych przyczyn studenci przyjechali na obóz w ró»nych dniach. Na
skutek tego efektywnie obóz trwaª krócej (6 dni) ni» zazwyczaj (8 dni). Spowodowaªo to du»e trudno±ci
w wykonaniu zaªo»onego planu, przede wszystkim spokojnego wygªoszenia referatu oraz nieograniczonej
czasem dyskusji. Ponadto tak»e skutecznie uniemo»liwiªo zrealizowanie wi¦kszych pomysªów jak na
przykªad wej±cie na Mnicha. Na szcz¦±cie znalazªa si¦ chwila na wyj±cie do Aquaparku, które po
kilkudniowej wycieczce okazaªo si¦ by¢ wspaniaªym pomysªem. W tym roku wyj¡tkowo dopisaªa nam
pogoda, dzi¦ki czemu mogli±my w ramach spaceru poobiedniego wej±¢ na Trzy Korony w Pieninach,
czy te» przeprowadzi¢ wykªady w ogrodzie. W przyszªym roku mo»naby spróbowa¢ wygªosi¢ jeden
z referatów na szlaku, trudno±ci techniczne na pewno daªoby si¦ przezwyci¦»y¢. Odnosz¦ wra»enie,
»e referaty oparte o analiz¦ jednego wybranego zjawiska �zycznego wywoªuj¡ bardziej konkretn¡ i
interesuj¡c¡ dyskusj¦. Wykªady zwi¡zane z ogóln¡ teori¡ jakiego± zagadnienia cz¦sto powoduj¡ spory
na temat semantyki i de�nicji, które moim zdaniem nie s¡ a» tak istotne. Wskazówk¡ dla przyszªych
prelegentów jest, aby nie obawiali si¦, »e ich referat jest za prosty. Na pewno wywoªa du»e poruszenie,
poniewa» b¦dzie zrozumiaªy dla wszystkich i spowoduje wiele ciekawych dyskusji. Na obozach dygresje
nie s¡ zabronione, a wr¦cz wskazane. Na koniec musz¦ podkre±li¢ niezapomniane wra»enia z wycieczek
w góry.

K. Wójcik: Obóz uwa»am za bardzo udany, cho¢ punktualny przyjazd wszystkich uczestników (w
tym mnie) umo»liwiªby zrealizowanie jeszcze bogatszego programu. Wykªady byªy bardzo interesuj¡ce,
wycieczki dostarczyªy niezapomnianych wra»e«, a dyskusje i rozmowy pozwoliªy lepiej pozna¢ realia
pracy naukowca oraz trendy w obecnie prowadzonych badaniach.


