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W te wakacje miałem okazje uczestniczyć, w dniach 5-12 lipca, w Balaton Summer School in Physics, 

zorganizowanym przez Węgierskie Stowarzyszenie Studentów Fizyki Mafihe. Szkoła letnia była 

skierowana głównie do magistrantów i doktorantów, ale wykłady były przygotowane tak by nawet 

studenci niższych lat mogli je bez większych trudności zrozumieć. Odbywała się ona na obrzeżach 

małej wioski Balatongyörök, położonej nad  brzegiem jeziora Balaton. Każdy uczestnik szkoły mógł 

wybrać jeden z bloków wykładów. W tym roku do wyboru były: 

• Astrofizyka 

• Biofizyka 

• Fizyka ciała stałego 

• Kwantowa fizyka statystyczna 

• Fizyka cząstek 

Uczestniczyłem w wykładach z astrofizyki. Moim skromnym zdaniem były przygotowane niezmiernie 

profesjonalnie, z dużą dbałością o szczegóły oraz łatwość zrozumienia. Niestety wykładowcy 

pochodzili tylko z Węgier. Językiem wykładowym był oczywiście angielski. Od czasu do czasu 

przechodził on jednak w węgierski, gdy akurat w pobliżu nie było obcokrajowców ;-) Niestety na 

około sześćdziesięciu uczestników było tylko sześciu spoza Węgier. Można to traktować jako pewien 

minus, ale nie do końca, bo Węgrzy są niezmiernie serdecznymi ludźmi lubiącymi się bawić i 

zajmować nauką ;-) Widać to było również w programie, gdzie w ciągu 9 dni trwania szkoły 

przewidziano jeden dzień wycieczek, kilka imprez oraz półtora godziną przerwę by można było pójść 

popływać między dwoma dużymi blokami wykładów, po 4 godziny każdy. 

Balaton Summer School in Physics jest godny polecenia jeśli komuś zależy na niezłych wykładach i 

poznaniu ciekawych ludzi. Jeśli jednak komuś zależy tylko i wyłącznie na wykładach o wyśrubowanym 

poziomie trudności i ma zamiar tylko się czegoś uczyć, to powinien wybrać jakieś inne miejsce. Z nad 

Balatonu zapamiętam trzy rzeczy. Po pierwsze dobrze przygotowane wykłady i fajnych ludzi, po 

drugie grę we frisbee po wykładach. Po trzecie fragment marszu fizyków… 

Should I be a particle or should be a wave? 

And if I were a dead cat then just how should I behave? 

    Mafihe  The Physicists' March 

 

Strona WWW: http://bss.mafihe.hu 

Zdjęcia: http://bss.mafihe.hu/gallery 


