
Czary pana Bartka 

 W Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Zalesiu czeka wiele atrakcji                                                           
i znakomici, dobrze przygotowani instruktorzy. Mnie najbardziej podobały się zajęcia w laboratorium                                   
prowadzone przez pana Bartosza Klepackiego.  

Termos czy naczynie Dewara? 

Tematem przewodnim zajęć był azot- podstawowy składnik powietrza (prawie 78,1% jego objętości), ale skroplony, 
doprowadzony do wrzenia w temperaturze ok. -196 °C, zwany ciekłym azotem. Dla bezpieczeństwa przechowuje się go w tzw. 
naczyniach Dewara (od nazwiska wynalazcy). Okazało się, że znamy je właściwie bardzo dobrze, bo stanowią podstawowy 
element każdego termosu. Jest to charakterystyczny cylindryczny szklany wkład pokryty srebrnym lustrem. Dzisiaj po-
wszechnie stosowany w gospodarstwie domowym. Przechowujemy w nim np. gorące napoje albo latem lody. Domowe termosy 
są zwykle nieduże ( 1-2 litry) , a te laboratoryjne – zwane właśnie naczyniami Dewara – mają pojemność nawet kilkuset li-
trów.  

To właśnie z takiego pojemnika zatkanego styropianowym korkiem pan Bartek nalał do blaszanego kubka tajemniczy 
dymiący gaz. Potem zażartował, pytając czy ktoś chce go dotknąć językiem. Byliśmy bardzo zdziwieni, bo  znalazł się ochot-
nik.  Pan Bartek wyjaśnił nam, że w kubku znajduje się ciekły azot i przedstawił pewną historię.  

Ku przestrodze 

Pewnego zimowego dnia Michał i jego koledzy 
poszli na spacer przy torach. Kumple zaczęli go 
namawiać, aby przyłożył język do torów – 
opowiadał. Chłopiec myślał, że nic się nie stanie,  
więc dał się przekonać, a po chwili ze 
zdziwieniem stwierdził, że jego język przymarzł do 
torów. Koledzy oczywiście zaczęli się śmiać, gdy 
nagle z daleka zobaczyli nadjeżdżający pociąg. 
Do odklejenia języka Michała od torów potrzebna 
była ciepła woda, która rozmroziłaby lód. Nie 
posiadali takiej, więc… nasikali mu na język i w 
ten sposób go uratowali. Pamiętajcie zatem o 
zdrowym  rozsądku i rozwadze – zakończył 
opowieść pan Bartosz.  

Podobna reakcja nastąpiłaby, gdyby ktoś 
dotknął j ęzykiem kubka z ciekłym azotem.  Wprawdzie wody w laboratorium było pod dostatkiem (nie trzeba by było sięgać 
do sposobu z historii Michała), ale już nikt   z nas nie chciał ryzykować. Odważyliśmy się tylko bli żej przyjrzeć zawartości 
kubka. Mogliśmy dmuchnąć w  jego wnętrze wypełnione ciekłym azotem i zobaczyć, co się stanie. Azot leciał nam na twarz, 
tworzył jakby mgł ę i czuliśmy się orzeźwieni. 
Miałam wra żenie, że to podmuch zimowego, 
rześkiego powietrza. 

Czarów  ciąg dalszy  

Zajęcia w laboratorium obejmowały kilka 
doświadczeń, które uważam  za fantastyczne, 
ciekawe i pouczające. Pan Bartek wlał ciekły azot 
do balonika, który rósł,  rósł,  aż pękł. Po wylaniu  
na podłogę azot wyparował błyskawicznie. Potem 
„czarodziej” kazał nam odsunąć się od stołów, a 
po chwili polał je azotem. Wyglądało to trochę jak 
gra w cymbergaja, gdyż maleńkie kuleczki lodowe 
turlały si ę wszystkie w jedną stronę i spadały ze 
stołu. Jeszcze w innym doświadczeniu prowadzą-
cy wlał ciekły azot do dwóch balonów, zakręcił je i 
po chwili... wyciągnął dwie okrągłe lodowe kule. A 
gdy polał azotem lateksową rękawiczkę, ta cała się 
skruszyła z powodu zamarznięcia. 

 



 

Potem pan Bartek zaproponował nam 
sprawdzenie, czy ruch jest w stanie wytworzyć cie-
pło. Zmierzyliśmy temperaturę wody w butelce, a 
później wybrane osoby potrząsały nią mocno. I 
rzeczywiście - na początku woda miała temp. 23,8 
°C, a po mocnym, kilkuminutowym potrząsaniu- - 
24,2 °C.  

Przy każdym doświadczeniu otrzymy-
waliśmy przystępne wyjaśnienie, dlaczego zachodzą 
różne oglądane przez nas zjawiska. Okazało się, że 
chociaż dotyczą one fizyki czy chemii, są mocno 
związane z otaczającym nas środowiskiem i często 
mamy z nimi styczność na co dzień.  

                                                                                                

                                    Maja Bonisławska 

Tylko kościół się zachował 
 
Moją uwagę w Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej przykuły warsztaty w Sali Zjawisk Atmosfe-

rycznych. Naszą opiekunką była pani Martyna, która zaprosiła nas na zajęcia mające na celu  stworzenie modeli róż-
nych budynków umownego miasteczka. Wykonywaliśmy je z materiałów recyklingowych, tektury, pudełek, folii itp.  

 
Nasza grupa otrzymała zadanie „zbudowania” kościoła z kartonu i kilku rolek po papierze toaletowym. Inne drużyny 

musiały np. wykonać szkołę, drzewa czy szpital. Szybko zabraliśmy się do pracy i po ok. 20 minutach udało nam się zrobić 
model świątyni, któr ą żartobliwie nazwaliśmy Kościołem pw. św. Whiskasa. Nazwa nawiązywała do tego, że gmach został 
stworzony z pudełka po kociej karmie.  

Po zakończeniu zajęć plastycznych każda grupa 
z przygotowanym przez siebie modelem została zabrana 
przez kolejnego pracownika TOEE - pana Marcina - do 
Sali Zjawisk Atmosferycznych. Tu miało nastąpić 
poddanie kartonowego miasta niszczycielskiej sile 
wiatru. Nasze dzieła wraz z innymi wcześniej ju ż 
przygotowanymi makietami włożyliśmy do ogromnej 
rury wentylacyjnej, w której „wiatr” osi ągał siłę nawet 
10 w skali Beauforta, tj. 100 km na godzinę.  
 
W zaciemnionym pomieszczeniu   z uwagą ob-
serwowaliśmy podświetlony wietrzny tunel, w którym 
powietrze zaczęło popychać modele budynków, 
przewracając je tak, że wszystko  się rozpadało. Na nasz 
kościół osunęła się większość gmachów. Jednak pozostał 

on nietknięty i przesunął się bez żadnych uszkodzeń zaledwie o kilka centymetrów. Zgodnie stwierdziliśmy, że tym razem „siły 
nieczyste nie zniszczyły bożej świątyni”.  

Pan Adam wytłumaczył nam też oczywiście, 
dlaczego – z naukowego punktu widzenia – ocalały modele 
budynków stojące najdalej. Zobaczyliśmy również, jaką 
niszczycielską siłą jest wiatr, nawet ten „pokazowy”, 
zamknięty w  tunelu. Zajęcia były bardzo interesujące, 
ponieważ mogliśmy dowiedzieć się o prawdziwej potędze 
wiatru. Mo żliwość uczestniczenia w tego typu warsztatach 
była dla mnie niesamowitym przeżyciem, tym bardziej, że 
wiedza przekazywana była nie tylko teoretycznie, ale 
również praktycznie przez instruktorów, prawdziwych 
pasjonatów różnych nauk. 
                                                                Oskar Druszcz                                                                                                               
                                              
                                                                                 


