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AŁ: Skąd pomysł na taką formę pokazu?  

WW: Jednym z celów naszego koła jest popularyzacja nauki. Ale nie nauki jako wiedzy 

zapisanej w książkach, ale jako nieustalonej ciekawości świata, nieustannej chęci pogłębiania 

tego, co my wiemy i co rozumiemy na temat otaczającej nas rzeczywistości. Wszystkie 

reakcje, które pokazywaliśmy można tak naprawdę przeprowadzić przy użyciu odczynników, 

które można kupić często w każdej aptece. To, co my robimy, to nie są rzeczy dostępne tylko 

dla nas. Jednakże my, dzięki temu, że się tym zajmujemy potrafimy przeprowadzić 

doświadczenie w sposób bezpieczny i kontrolowany, dzięki czemu po prostu potrafimy 

przeprowadzić taki chemiczny pokaz. 

AŁ: A skąd u Was taka pasja, takie zaangażowanie do tego wszystkiego? Takie poczucie 

humoru? Widać od razu, że chemia sprawia Wam po prostu przyjemność. 

WW: Bardzo wiele zawdzięczamy temu, że działamy w kole naukowym. Jest to takie 

miejsce, takie środowisko, w którym możemy po prostu w dobrej atmosferze rozwijać siebie 



i zarażać swoją pasją i młodszych kolegów z uczelni, i koleżanki, jak i przyszłych studentów, 

osoby ze szkół podstawowych, z liceów, z przedszkoli. Po prostu dzięki temu, że mamy 

naprawdę dobrze działające kółko, jako wspólnota chcemy się dzielić tym, co robimy. 

AŁ: To piwo, które uwarzyliście tak na szybko, dosłownie w pięć sekund. Dałoby się je 

wypić? 

WW: Nie, niestety, jest to tylko taki trik sceniczny, polegający na zmianie barwy. Piana, 

która tam powstała, nie wiem czy było ją widać, to po prostu płyn do mycia naczyń. 

Wykorzystaliśmy to, że znamy reakcję, która zmienia kolor na taki, jak ma piwo. Umiemy 

zrobić pianę z płynu do mycia naczyń, a to potrafi każdy z nas. Dzięki temu w bardzo prosty, 

szybki sposób możemy powiedzieć, że warzymy piwo. 

AŁ: Czym jest ten magiczny środek czyszczący? 

WW: Tak to jest składnik prawdziwych proszków do prania. To związek chemiczny, który 

chemicy, już pewnie w liceach znają i pewnie go bardzo nie lubią. To jest tiesiarczan sodu, 

który w kontakcie z jodyną utlenia się, przez co jodyna zmienia barwę na brak barwy tak 

naprawdę. 

AŁ: Czym był ten dżin? 

WW: To kwas borowy roztworzony w metanolu. Całe doświadczenie opiera się na reakcji 

analizy spaleniowej, to znaczy, że różne pierwiastki w trakcie spalania dają różne kolory. 

Dzięki temu można sprawdzać, co mamy w kolbie. My wiedząc, że kwas borowy przy 

spalaniu daje kolor zielony, po prostu rozpuściliśmy go w czymś, co jest łatwopalne, czyli w 

metanolu, podgrzaliśmy go. Można było tam zaobserwować taki biały dym i po podpalaniu 

ten biały dym dawał kolor zielony, po prostu w środku był rozpuszczony kwas borowy. 

AŁ: Podejrzewam że niektóre wasze eksperymenty, pokazy nie są do końca bezpieczne. 

Jakie jest ryzyko, że coś może pójść nie tak? 

WW: Jedyne ryzyko, jakie występuje to to, że nie wiemy, co robimy. Jeżeli wiemy, co 

robimy, to nic nie ma prawa nas zaskoczyć. To, co my pokazujemy, to nie są sztuczki 

magiczne, to nie jest wróżenie z fusów, to jest po prostu nauka. My te wszystkie reakcje 

przeprowadziliśmy kilka razy w laboratorium w trakcie naszego wewnętrznego szkolenia. 

Prowadzący pokaz -Krzysiek - prowadził już ich co najmniej kilkadziesiąt, więc on po prostu 

wie wszystk,o co się może stać. Jedyne zagrożenia, jakie mogą wystąpić, to w trakcie 

doświadczenia z płonącą ręką. Wtedy część płonącej piany może spaść na podłogę i będzie 

płonąć podłoga. Co prawda nie płonie wtedy podłoga, tylko piana, ale to wygląda 

niebezpiecznie. Jednakże nie zdarza nam się, żeby były jakieś wypadki. Najgorsze, co nam 



się może stać, to możemy się oblać którymś odczynnikiem i on nas po prostu pobrudzi na 

około tydzień. 

AŁ: Jesteście naszymi gośćmi po raz pierwszy. Jak podobają Wam się nasze Dni Nauki? 

WW: Tak jestem po raz pierwszy, nasze koło również. My się bardzo cieszymy zawsze, 

kiedy ludzie chcą poznać naukę, zobaczyć naszą pasję. My jako studenci mamy taki 

przywilej, że pracujemy z naukowcami, których pracą jest po prostu poznawanie świata, 

zapisywanie niektórych rzeczy w tabelach, badania. Widać po wielu z nich, że to jest po 

prostu nie tylko ich praca, ale przede wszystkim hobby. Czerpią autentyczną radość z tego, że 

mogą coś zbadać, że mogą coś poznać, że mogą przeprowadzić jakąś reakcję jako pierwsi. 

AŁ: Co sądzi Pan o takiej formie przekazywania wiedzy młodzieży, młodszym od Was?  

WW: To jest świetna sprawa, żeby pokazać ,że nauka to nie tylko książki. Trzeba jednak 

pamiętać o tym, że bez książek i bez dużych zasobów wiedzy takiej czysto teoretycznej, 

robienie wielu doświadczeń może być po prostu niebezpieczne i nieodpowiedzialne. Jeżeli 

nie znamy w całości danego doświadczenia, danego procesu chemicznego, to może w nim 

zajść coś, co nas zaskoczy i będzie niebezpieczne dla nas i dla naszego otoczenia. 

Najprostszym przykładem tego, jest takie doświadczenie, które nazywa się pirania. 

Tworzymy w nim taki super kwas. Naprawdę się nazywa: „superkwas”, który roztwarza 

materię organiczną, to znaczy wrzucimy tam watę, to ona po chwili zniknie. Wrzucimy tam 

kawałek szynki, on zacznie bulgotać, zrobi się czarne i po dwóch minutach mieszania znowu 

się zrobi przezroczysty i dalej może zrobić krzywdę. Jeżeli nie znamy dobrze tej reakcji i po 

prostu znaleźliśmy w internecie, jak coś takiego fajnego zrobić, to nie wiemy, że przy tym się 

wydziela kwas siarkowy w stanie gazowym. Jeżeli nie robimy tego pod wyciągiem ,przy 

dobrej wentylacji, to możemy zatruć siebie i osoby w naszym pomieszczeniu. 

Bardzo dziękujemy za rozmowę! 

Rozmawiali: Adam Łoś (3 IN) i Adrian Skowerski (3 E/L) 


