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Atomowy autobus w £ebie

£ebskie gimnazjum  by³o  kolejnym przystankiem na
trasie Atomowego Autobusu, czyli mobilnego laborato-
rium.  To projekt Fundacji Forum Atomowe, która sk³a-
da siê z aktywnych i ambitnych ludzi, specjalistów
w swoich dziedzinach, np. w fizyce j¹drowej, ochronie
radiologicznej, ochronie �rodowiska czy informatyce. Ce-
lem przedsiêwziêcia jest edukacja spo³eczeñstwa w za-
kresie pokojowego wykorzystywania energii j¹drowej
w kontek�cie rz¹dowego programu budowy elektrowni
atomowej w Polsce.

Wielk¹ atrakcj¹ tegorocznej trasy Atomowego Auto-
busu by³y ciekawe eksperymenty, zwiedzanie stanowisk
pokazowych i interaktywnej wystawy oraz mo¿liwo�æ
udzia³u m³odzie¿y w konkursach z nagrodami. Za spraw¹
dyrekcji ³ebskie gimnazjum w  pi¹tek 29.11.2013 r. zmie-
ni³o siê w prawdziwe laboratorium energetyki j¹drowej,
a hitem okaza³ siê pokaz rozszczepienia j¹dra uranu. Mo-
bilne laboratorium w budynku gimnazjalnym zosta³o roz-
stawione na drugim piêtrze w gabinecie chemicznym,
za� na parterze w sali multimedialnej mo¿na by³o wys³u-
chaæ wyk³adu na temat promieniowania jonizuj¹cego
i ochrony radiologicznej, zasad dzia³ania reaktorów j¹-
drowych oraz metod postêpowania z opadami promie-
niotwórczymi. Wiele z tych informacji idealnie wpaso-
wa³o siê w tematy, które s¹ aktualnie omawiane na lek-
cjach fizyki.  W tym naukowym spotkaniu uczestniczyli
nie tylko gimnazjali�ci, ale tak¿e uczniowie Zespo³u Spo-
³ecznych Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Noblistów Pol-
skich w £ebie. Wspólne spotkanie sprzyja³o omówieniu
zagadnieñ z zakresu ochrony radiologicznej, istoty pro-
mieniotwórczo�ci, obecnie stosowanych technologii bu-
dowy reaktorów i systemów zabezpieczeñ oraz kosz-
tów budowy przysz³ej elektrowni j¹drowej.

Oczywi�cie pojawi³y siê liczne pytania i w¹tpliwo�ci.
Rozgorza³a dyskusja pomiêdzy zwolennikami i przeciw-
nikami energii j¹drowej. Równolegle by³y przeprowa-
dzane bardzo interesuj¹ce pokazy z chemii dotycz¹ce
w³a�ciwo�ci tlenku wêgla (IV). Uczniowie mogli  sami
dotkn¹æ suchego lodu. Zobaczyli tzw. �produkcjê dy-
mów�. Wolontariusze w interesuj¹cy sposób odpowia-
dali na pytania zadawane zarówno przez uczniów, jak
i nauczycieli, przez co da³o siê zauwa¿yæ, jak wielka pa-
sja do nauki ³¹czy tych m³odych ludzi.ö
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