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Łask 1883



Częstochowa 1892



Sosnowiec 1899



Leodium, Belgia 1902



Paryż, Francja 1904



Wrocław, Niemcy 1907



Jena, Niemcy 1911



Karlsruhe, Niemcy 1912



Zurych, Szwajcaria 1913



Scisła awangarda 
badaczy poszerzających 
horyzont ludzkiej 
wiedzy 

Promieniowanie cieplne i teoria kwantów

Elektryczne źródła światła

Elektromagnetyczna teoria światła

Promieniowanie temperaturowe ciał stałych

Wewnętrzna budowa atomu

Zasada względności

Zasada symetrii w zjawiskach fizycznych

Współczesne teorie grawitacji



Koncepcja multifotonów, 1913



1 wojna światowa
1914-1918



Weesen, Szwajcaria 1920



Holografia 1920



Warszawa 1922



Instytut Niskich Temperatur



Zestalenie helu i odkrycie dwóch jego odmian ciekłych 
1924-1927



Fizyka techniczna

Jest faktem niezaprzeczonym, że tak samo jak niektóre działy fizyki 
czystej powstały w początkach swych z zagadnień natury technicznej, 
tak samo wiele dziedzin nowoczesnej techniki zawdzięcza istnienie 
swe odkryciom i badaniom fizyki czystej, prowadzonym jedynie w celu 
bezinteresownego poznania praw rządzących przyrodą. To też 
potrzeba ścisłej współpracy tych dwóch dziedzin dla rozwoju kultury 
ludzkości była od dawna odczuwana przez głębsze umysły fizyków i 
techników.

Zjazd Fizyków Polskich, Warszawa 1932



Nie wątpię, że głębszej przyczyny 
zdystansowania nas przez Amerykę należy 
szukać w niedostatecznej u nas współpracy 

fizyki z techniką

Wilhelm Wien



Co to jest fizyka techniczna?
Pod względem zakresu dziedzin zawiera ona w sobie lub może zawierać 
wszystkie działy fizyki czystej. Raczej posiada ona obszerniejszy od niej 
zakres.
Metody prac i podejścia do tematów są te same, co w czystej fizyce, w 
wielu przypadkach o daleko większej ścisłości pomiarów i bogatszych 
środkach.
Cel bezpośredni w poważnych pracach fizyki technicznej jest ten sam, 
co w fizyce czystej: poznanie praw rządzących badanym zjawiskiem.



Fizyka techniczna - definicja

Fizyka techniczna to prace z fizyki, których temat wyłonił się 
z bezpośrednich potrzeb techniki lub takie, których 
bezpośrednim celem jest rozwiązanie zagadnienia fizyki czystej, 
ale których owoce są stale rozważane pod kątem możliwości ich 
zastosowania w technice



Fizyka techniczna pomiarowo-probiercza

→ odpowiednie metody pomiarowe i probiercze do badania surowców, 
potrzebnych w tej dziedzinie przemysłu, 

→ kontrola półfabrykatów 
→ sprawdzanie i wyznaczanie dobroci pełnych fabrykatów

Gdy metody są już przez fizykę opracowane, wtedy 
laboratorium takie pracuje jako część składowa 
procesu fabrykacji. Mierzyć znaczy oszczędzać!



Fizyka techniczna badawcza 
zagadnień bieżących

→ Praca w laboratoriach przystosowanych do badań fizycznych o 
charakterze podobnym jak przy pracach fizyki czystej, z tą różnicą, że 
obiekty i zagadnienia należą do techniki.

→ Celem pracy jest udoskonalenie obiektów fabrykacji lub procesów 
wytwarzania.



Fizyka techniczna badawczo-twórcza

• Pracuje niezależnie od potrzeb techniki chwili bieżącej nad 
zagadnieniami fizyki czystej, które obiecują dać nowe możliwości 
zastosowań technicznych, tworząc tym samym nowe dziedziny 
techniki.



Laboratorium 
pomiarowo-probiercze

Laboratorium fizyki 
zagadnień bieżących

Przemysł znajdzie przy względnie niewielkich kosztach rozwiązanie interesującego go zagadnienia, a uczelnia będzie miała
pomoc finansową w swoich pracach naukowych, a przede wszystkim zarówno promotor jak i dyplomant będą mieli to moralne
zadowolenie, że praca wykonana, poza jej wartością akademicką, posiada jeszcze wartość realną i stanie się przyczynkiem do
rozwoju naszego przemysłu i naszej techniki. Dzisiejsze prace dyplomowe są niestety często pozbawione tych realnych walorów.

Laboratorium 
badawczo-twórcz



Pozostańmy fizykami
a pracujmy dla techniki



Gwiazda Polski 1938



Tymczasowy Komitet Doradczo-Naukowy



Rozszczepienie atomu
1939



11 wojna światowa



6 sierpnia 1945



Ludzkość, zajęta badaniem i wyzyskaniem sił przyrody, zapomniała o samym człowieku i o kształtowaniu 
jego charakteru. W ten sposób została naruszona harmonia pomiędzy technicznymi możliwościami 
człowieka, a przygotowaniem jego charakteru do użytkowania zdobytych mocy dla dobra, a nie dla 
niszczenia wartości kulturalnych.

Mieczysław Wolfke, Kraków, 10 czerwca 1945 r.

WarszawaHiroszima



Kraków, Gdańsk, Warszawa



Stockholm, Zurich





wolfke.fizyka.pw.edu.pl
Konkurs „Młodzi utalentowani” (marzec – maj 2022)
• Młodzi literaci
• Młodzi artyści
• Młodzi eksperymentatorzy

Pikniki naukowe z Wolfkem (maj-wrzesień 2022)

Warsztaty „Od pomysłu do wynalazku…” (r szk. 2022/23)

Pakiety eksperymentalne „Zrób to sam” (r. szk. 2022/23)

Kontakt: wolfke2022@fizyka.pw.edu.pl
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