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Da niel Shecht man uro dził się 24 stycz nia 1941 ro ku w Tel Awi wie w Izra elu. Od 1975 ro ku jest
za wo do wo zwią za ny z Izra el skim In sty tu tem Tech no lo gicz nym.

Je go pa sja do na uki zro dzi ła się w mło do ści, a głów ny wpływ na to mia ła lek tu ra Ju liu sza
Ver ne’a „Ta jem ni cza wy spa”, któ rą mło dy D. Shecht man czy tał wie lo krot nie. W do ro słym ży -
ciu chciał być jak głów ny bo ha ter tej książ ki – na uko wiec zaj mu ją cy się che mią oraz fi zy ką,
dzię ki swo jej wie dzy po tra fią cy zor ga ni zo wać od pod staw swój świat na wy spie.
Od kry cie, za któ re Da niel Shecht man otrzy mał Na gro dę No bla, by ło re wo lu cyj ne w dzie dzi -
nie che mii. 8 kwiet nia 1982 ro ku, pro wa dząc pod mi kro sko pem elek tro no wym ob ser wa cję
otrzy ma nych przez sie bie krysz ta łów, zo ba czył coś, co prze czy ło ca łej do tych cza so wej wie -
dzy do ty czą cej bu do wy ciał sta łych. Do tej po ry uwa ża no, że krysz ta ły są zbu do wa ne w ta ki
spo sób, że w sie ci kry sta licz nej ato my, jo ny bądź czą stecz ki są uło żo ne w re gu lar ny (upo -
rząd ko wa ny) i po wta rzal ny spo sób, a prze ja wem te go jest sy me tria. D. Shecht man, pa trząc
przez mi kro skop, stwier dził, że otrzy ma ne przez nie go krysz ta ły ma ją pię cio krot ną oś sy me -
trii (rys. 1). Jej ist nie niu za prze cza ły wszyst kie kla sycz ne pra wa kry sta lo gra fii, któ re do pusz -
cza ły ist nie nie w krysz ta łach je dy nie osi 1, 2, 3, 4 oraz 6-krot nych (pię cio ką ta mi fo rem ny mi
nie moż na cał ko wi cie wy peł nić płasz czy zny w ta ki spo sób, że by nie po zo sta wa ły mię dzy ni -
mi wol ne prze strze nie).

D. Shecht man za uwa żył, że ato my ukła da ły się w krysz ta łach re gu lar nie, ale nie po wta rza -
ły się jak to ma miej sce w in nych krysz ta łach. To od kry cie spo tka ło się po cząt ko wo z nie chę -
cią ze stro ny świa ta na uko we go – sta no wi ło te mat drwin ko le gów na ukow ca. Sam Li nus
Pau ling ni gdy nie uwie rzył w ist nie nie ta kich krysz ta łów. Do pie ro
ba da nia prze pro wa dzo ne w 1987 ro ku przez oso by współ pra -
cu ją ce z D. Shecht ma nem z Fran cji oraz Ja po nii po twier -
dzi ły, iż rze czy wi ście ta kie krysz ta ły ist nie ją. Na zwa no je
kwa zi krysz ta ła mi (z ję zy ka ła ciń skie go qu�asi – jak by,
rze ko mo, po zor nie, pra wie, nie mal jak). Od kry cie D.
Shecht ma na zmie ni ło cał ko wi cie de fi ni cję krysz ta łu.
W paź dzier ni ku 2011 ro ku otrzy mał za nie Na gro dę
No bla w dzie dzi nie che mii.

Da niel Shecht man jest przy kła dem na ukow ca, któ ry
dzię ki umie jęt no ści do kład nej ob ser wa cji świa ta po -
tra fił do strzec to, co dla in nych by ło nie wi dzial ne. Ide al -
nie pa su ją do nie go sło wa Ma rii Skło dow skiej -Cu rie: Trze�ba
mieć�wy�trwa�łość�i wia�rę�w sie�bie.�Trze�ba�wie�rzyć,�że�czło�wiek�jest
do cze�goś�zdol�ny�i osią�gnąć�to�za wszel�ką�ce�nę.
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rys 1. Pięciokrotna oś symetrii 
występująca w kwazikryształach


