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Streszczenie 

Gilbert´s U-238 Atomic Energy Lab to zestaw eduka-

cyjny zaprezentowany wiosną 1950 roku w Stanach 

Zjednoczonych przez wszechstronnie uzdolnione-

go Alfreda Carltona Gilberta, pomysłodawcę wielu 

zabawek dla dzieci. Celem pracy jest scharakteryzo-

wanie poszczególnych elementów zestawu na pod-

stawie przeglądu piśmiennictwa. Komplet składał 

się z próbek radioaktywnych minerałów i urządzeń 

do detekcji promieniowania jonizującego, które 

miały pozwolić Amerykanom na zapoznanie się po-

przez zabawę z  ogólnie pojętą energią atomową. 

Jego posiadacze mieli do dyspozycji między inny-

mi licznik Geigera-Müllera sygnalizujący obecność 

promieniowania za pomocą dźwięków, a także spin-

taryskop sygnalizujący obecność promieniowania 

za pomocą błysków. Wśród minerałów znajdował 

się: torbernit, uraninit, autunit i  karnotyt. Oprócz 

wymienionych elementów do każdego zestawu do-

łączano podręcznik obsługi oraz komiks Learn How 

Dagwood Splits the Atom. Historia rysunkowa miała 

zapoznać obywateli z promieniotwórczością, a tak-

że zminimalizować strach zwłaszcza po tragicznych 

wydarzeniach z  Hiroszimy i  Nagasaki. Cały zestaw 

spełniał rolę edukacyjną i był formą rozrywki, a dzię-

ki starannemu przygotowaniu i jakości przyrządów 

mógł stać się inspiracją dla wielu młodych ludzi do 

wyboru kariery zawodowej związanej z wykorzysta-

niem energii atomowej.

Słowa kluczowe: The Atomic Energy Lab, Alfred 

Carlton Gilbert, licznik Geigera-Müllera, komora 

Wilsona, spintaryskop, uran

Abstract

Gilbert´s U-238 Atomic Energy Lab is an education-

al set, which was presented springtime 1950 in the 

United States by versatile talented Alfred Carlton 

Gilbert – the originator of many toys. The aim of 

this paper is a review of literature to characterized 

components of the set. This set was composed of 

instruments for measuring ionizing radiation and 

samples of minerals, which would let Americans 

to introduce with generally known nuclear energy 

in form of entertainment. The owners of the set 

had in their hands: Geiger-Müller counter, which 

pointing with sound a  presence of radioactivity 

materials and spinthariscope signaling a  presence 

of radiation with flashes. Amongst minerals there 

were: torbernite, uraninite, autunite and carnotite. 

Except above-mentioned elements to each set was 

included a product manual and a comic book Learn 

How Dagwood Splits the Atom, which let civilians 

to introduce with radioactivity in an accessible form 

and to minimize a fear after tragic occurrences in Hi-

roshima and Nagasaki. The whole set had an educa-

tional role and was a form of entertainment, a care-

ful preparation and a  high quality of components 

of the set could be an inspiration for many young 

people to choose their occupational career related 

with a nuclear energy.

Key words: The Atomic Energy Lab, Alfred Carlton 

Gilbert, Geiger-Müller counter, Wilson chamber, 

spinthariscope, uranium
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Wprowadzenie

Wiosną 1950 roku do sklepów z zabawkami w USA trafił zestaw 

edukacyjny Gilbert´s U-238 Atomic Energy Lab, przy użyciu które-

go można było prowadzić doświadczenia z promieniotwórczości 

(Fot. 1). Właścicielem firmy wytwarzającej komplet i głównym po-

mysłodawcą wielu jej produktów był Alfred Carlton Gilbert (1884-

1961). Gilbert ukończył medycynę w Yale, lecz zamiast prowadzić 

praktykę lekarską wolał zająć się iluzją. Przez całe swoje życie był 

projektantem i  konstruktorem wielu zabawek. W  czasie I  wojny 

światowej rząd amerykański przekonywał obywateli, że pieniądze 

powinni wydawać na obligacje, a nie na zabawki. Gilbert spotkał 

się z członkami Kongresu i przekonał ich, że zabawki to także edu-

kacja, na której nie należy oszczędzać szczególnie w niepewnych 

czasach. W Boston Post ukazał się artykuł stwierdzający, że „poli-

tycy postanowili zostać chłopcami”, a zdjęcie A.C. Gilberta opatrzo-

no podpisem: „człowiek, który ocalił święta Bożego Narodzenia”. Na 

kanwie tej historii w 2002 roku powstał film fabularny, w którym 

Jason Aleksander wcielił się w postać głównego bohatera [1, 2].

The Atomic Energy Lab

W komplecie The Atomic Energy Lab można było znaleźć między 

innymi [5]:

1. Cztery próbki uranylu – torbernit, uraninit, autunit, 

karnotyt

2. Licznik Geigera-Müllera

3. Komorę Wilsona

4. Spintaryskop

5. Elektroskop

6. Podręcznik użytkowania zestawu oraz komiks Learn How 

Dagwood Splits the Atom i książkę Prospecting for Uranium.

W The Atomic Energy Lab znajdowały się cztery próbki radioak-

tywnych minerałów. Promieniotwórcze minerały występują natu-

ralnie bardzo rzadko (< 1%), głownie w różnego rodzaju skałach 

np. magmowych, osadowych i metamorficznych. Poziom promie-

niotwórczości zależy od rodzaju i stężenia radionuklidu w danym 

minerale oraz od wielkości próbki. Właściwości radioaktywnych 

minerałów z The Atomic Energy Lab przedstawiono w tabeli 1. 

Producent zapewniał wymianę źródeł promieniotwórczych 

(Fot. 2). Zestaw jednak nie był na tyle długo w sprzedaży (około 

2 lat), aby rzeczywiście ktoś skorzystał ze wzoru zamówienia [6].

Fot. 1 Gilbert´s U-238 Atomic Energy Lab (widok współczesny)

Źródło: [3].

Gilbert podkreślił w autobiogra-

fii, że prace nad The Atomic Energy 

Lab były popierane przez amery-

kański rząd, któremu zależało, aby 

obywatele zrozumieli tajniki ener-

gii atomowej. Urządzenia pomiaro-

we w zestawie były bardzo dokład-

nie skonstruowane i nie odbiegały 

standardem od stosowanych przez 

ówczesnych naukowców [4].

Celem pracy jest charakte-

rystyka wybranych elementów 

zestawu The Atomic Energy Lab. 

Artykuł przygotowano na pod-

stawie przeglądu piśmiennictwa 

zgodnie z  omawianym tematem, 

posługując się wyszukiwarkami 

PubMed oraz Google Scholar. 

Tabela 1. Właściwości radioaktywnych minerałów zestawu 

Cecha
Torbernit

(fosforan miedzio-
wo-uranowy)

Autunit
(uwodniony fosforan 
wapniowo-uranowy)

Uraninit
-blenda smolista
(grupa tlenków 

uranu)

Karnotyt
(wanadan uranu)

Kolor zielony żółtawy  
z zielonym  
odcieniem

czarny  
z brązowym  
odcieniem 

żółty lub  
żółtozielony

Gęstość  
[g/cm2]

3,3-3,7 3,2 7,5-10,7 4,5-4,6

Twardość 
(skala Mohsa)

2-2.5 2-2,5 3-6 4

Układ  
kryształów

tetragonalny tetragonalny sześcienny jednoskośny

Łupliwość doskonała doskonała niewyraźna doskonała

Przełam nierówny nierówny muszlowy nierówny

Uwagi często  
w złożach barytu

wykazuje silne 
żółto-zielone  

świecenie w promie-
niowaniu UV (Fot. 2)

najważniejsza ruda 
uranu i radu

duże znaczenie  
gospodarcze jako 

ruda uranu i wanadu

Źródło: [7-10]. 

Fot. 2 Formularz zamówienia źródeł promieniotwórczych 

Źródło: [6].
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Znajdująca się w zestawie bryłka uraninitu to minerał, z któ-

rego M. Skłodowska-Curie (1867-1934) uzyskała pierwiastek 

promieniotwórczy – rad. Aby pozyskać jedną dziesiątą grana, 

uczona musiała przerobić dwie tony surowca poprzez miażdże-

nie, parzenie, stosowanie kwasów i  krystalizację. Gran to sto-

sowana ówcześnie jednostka wagi wynosząca 65 miligramów. 

Jeden z pomocników małżeństwa Curie zatrudniony do ciężkich 

prac fizycznych miał porównać próbkę radu do „drobiny wielkości 

główki od szpilki” [11, 12].

Małżeństwo Curie określiło również radioaktywność różnych 

minerałów. Spośród nich najwyższą aktywność wykazywały 

blenda uranowa i  karnotyt, z  których zaczęto pozyskiwać rad 

w  procesach technologicznych [13, 14]. W  1904 roku Stephen 

Lockwood opisał, że chcąc uzyskać opracowaną przez Marię Skło-

dowską-Curie technologią 1 gram radu potrzebne jest 500-600 

ton karnotytu, 10 000 ton destylowanej wody, 1000 ton węgla 

i 500 ton różnych odczynników chemicznych [15]. Na początku lat 

20. XX wieku fabryka Standard Chemical w Pittsburghu uzyski-

wała 1 gram radu z karnotytu w ciągu miesiąca produkcji [13]. To 

z tego zakładu próbkę radu przekazano Marii Skłodowskiej-Curie 

podczas jej wizyty w USA (1921). Wielka uczona była tak poruszo-

na otrzymanym darem, że postanowiła spotkać się z robotnikami 

fabryki. Z własnego doświadczenia wiedziała, jak ciężką pracę na-

leży wykonać, aby pozyskać cenny pierwiastek [16, 17].

Licznik, będący poprzednikiem licznika Geigera-Müllera, to 

urządzenie zaprezentowane w  1908 roku przez niemieckiego 

fizyka Johannesa Wilhelma Geigera (1882-1945). Początkowo 

możliwa była tylko detekcja promieniowania alfa. Kolejne mo-

dyfikacje licznika pozwoliły na pomiar także innego promienio-

wania jonizującego [18]. Pod koniec pierwszej dekady XX wieku 

Geiger rozpoczął współpracę z  Ernestem Rutherfordem (1871-

1937) – zdobywcą Nagrody Nobla z  chemii za badania rozpadu 

promieniotwórczego. W  głównej mierze to dzięki współdziała-

niu tych dwóch naukowców udało się poszerzyć funkcjonalność 

miernika [19]. Ich pracę przerwała I  wojna światowa. Geiger 

został przydzielony do niemieckiej artylerii, co spowodowało 

u  niego poważne problemy zdro-

wotne, z  którymi borykał się do 

końca życia [20]. W  1925 roku wy-

bitny fizyk objął posadę na Uniwer-

sytecie w  Kilonii, gdzie rozpoczął 

współpracę z  Walterem Müllerem 

(1905-1979). Już trzy lata później, 

po wielu testach, udało im się opra-

cować nowy licznik, zdolny do mie-

rzenia nie tylko promieniowania 

alfa, ale również beta oraz gamma. 

Wynalazek ten został nazwany 

licznikiem Geigera-Müllera i  jest 

on wykorzystywany do dziś, w nie-

znacznie zmienionej formie [19]. 

Licznik stanowi szklany cylin-

der z  metalową rurą wypełnioną 

mieszaniną gazu szlachetnego, np. argonu i par alkoholu. Przez 

rurkę przeprowadzony jest cienki drucik. Pod wpływem promie-

niowania jonizującego następuje odłączenie elektronu od argo-

nu, co w konsekwencji wywołuje tak zwaną lawinę – elektrony 

i  jony powodują dalsze jonizacje. Proces ten wywołuje impuls 

elektryczny. Układ pomiarowy licznika przekształca pojawiają-

ce się impulsy na sygnały dźwiękowe. Ucho ludzkie odbiera se-

kwencję trzasków, które przy intensywnym nasileniu świadczą 

o wysokiej ilości materiałów radioaktywnych. Sygnał dźwiękowy 

to najstarsza forma prezentacji pomiaru, która z czasem została 

wsparta przez wskaźniki wychyłowe i numeryczne [19].

W latach 60. XX wieku, w okresie zimnej wojny, rząd amerykań-

ski wyprodukował tysiące liczników Geigera-Müllera, które miały 

służyć do badania obecności promieniowania po ataku nuklear-

nym [21]. W  artykule z  Popular Science (lipiec 1950) sugerowano, 

że wykorzystując licznik Geigera-Müllera z zestawu Gilbert´s U-238 

Atomic Energy Lab, można samodzielnie poszukiwać złóż uranu. 

Dodatkową zachętą do eksploracji była nagroda, jaka miała być 

wypłacona przez rząd amerykański. W przypadku odkrycia uranylu 

deklarowano wypłatę w wysokości dziesięciu tysięcy dolarów [22].

Komora Wilsona (komora mgłowa) to urządzenie do detekcji 

promieniowania jądrowego poprzez obserwację (fotografię) 

śladów cząstek elementarnych. Charles Thomson Rees Wilson 

(1869-1959) zbudował komorę w  1911 roku, chcąc odtworzyć 

w  warunkach laboratoryjnych chmurę jako zjawisko fizyczne 

(stąd nazwa ang. cloud chamber). Komora mgłowa została użyta 

przez Henriego Bequerela i Marię Skłodowską-Curie do potwier-

dzenia zjawiska promieniotwórczości [23]. Wynalazek Wilsona 

pozwolił na dokonanie także i  innych spektakularnych odkryć. 

Przykładowo, Carl David Anderson w 1932 roku po raz pierwszy 

zaobserwował cząstkę antymaterii – pozyton, a małżeństwo Ire-

ne i Frederic Joliot w 1933 roku tworzenie par elektron-pozyton 

pod wpływem promieniowania gamma [24].

Twórcą spintaryskopu był William Crookes (1832-1919). An-

gielski fizyk i  chemik, który przede wszystkim jest znany z wy-

konania przyrządu do obserwacji promieniowania katodowego, 

Fot. 3 Wazon ze szkła uranowego. A. W  oświetleniu świetlówki o  barwie chłodno-białej; B. W  oświetleniu świetlówki 

o barwie chłodno-białej i UV (lampa owadobójcza PlusZapTM) 

Źródło: Archiwum własne autorki.
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nazwanego „rurą Crookesa”. To podczas doświadczeń z tym in-

strumentem Wilhelm Konrad Roentgen odkrył promieniowanie 

X  (1895). Natomiast spintaryskop, który powstał w  1903 roku, 

to przyrząd składający się z ekranu fluoroscencyjnego (siarczek 

cynku) połączonego z soczewką. Materiał fluoroscencyjny emi-

tował błyski światła pod wpływem promieniowania jonizujące-

go, które można było obserwować z wykorzystaniem szkła po-

większającego w zaciemnionym pomieszczeniu [25, 26]. W 1904 

roku eksperymentator opisujący doświadczenie z  solą radu 

zanotował: „...możemy na ekranie tym zauważyć drobne punkciki 

świecące. Punkciki te zjawiają się i znikają bez przerwy; przypomi-

nają one niebo, pokryte migoczącemi gwiazdami” [27]. Tym samym 

spintaryskop był prostym licznikiem scyntylacyjnym. Taki przy-

rząd był wykorzystywany również przez Geigera i Rutherforda 

do detekcji promieniowania alfa [12].

Elektroskop prosty – przyrząd do pomiaru stopnia naelektry-

zowania ciał – powstał w latach 40. XVIII wieku. Wcześniejszym 

urządzeniem było Versorium (łac. wskazówka) – wskaźnik wyko-

nany przez Williama Gilberta (1544-1603) na podstawie opisów 

Girolamo Fracastoro (1478-1553). Wskazówka to długa igła me-

talowa, która umieszczona na ostrzu tak, że może swobodnie 

się obracać, a  w  bliskości ciała naelektryzowanego zwraca się 

ku niemu. Gilbert nie tylko był lekarzem królowej Elżbiety I, ale 

i zagorzałym eksperymentatorem, któremu nie szczędzono pie-

niędzy na badania. Angielskiemu doktorowi udało się wykazać 

„właściwości elektryczne” bursztynu, diamentu, rubinu i krysz-

tału górskiego. Natomiast do „nieelektryków” zaliczył między 

innymi: perły, marmur, koral, kość słoniową [24, 28, 29]. 

Za pomocą elektroskopu można wykonać doświadczenie ze 

zjawiskiem fotoelektrycznym zewnętrznym, będące potwierdze-

niem kwantowej natury promieniowania elektromagnetycznego. 

Uprzednio naelektryzowany elektroskop ulega rozładowaniu 

w obecności próbki radioaktywnego minerału. Pod koniec pierw-

szej dekady XX wieku Theodor Wulf (1868-1946) spodziewał się, 

że na szczycie wieży Eiffla listki elektroskopu zostaną rozładowa-

ne wolniej niż na powierzchni ziemi. Wykonane doświadczenie 

nie wykazało znaczącej różnicy. Uczony uznał, że wysokość 300 

metrów może być niewystarczająca do potwierdzenia hipotezy. 

Stąd od kwietnia do sierpnia 1912 roku w trakcie lotów balonem 

Radetzky Viktor Hess wykonał serię doświadczeń. Okazało się, 

że wraz z  wysokością szybkość rozładowywania elektroskopu 

wzrasta. Hess uznał, że do ziemi musi docierać promieniowanie 

jonizujące z przestrzeni kosmicznej. Nazwał je promieniowaniem 

„z góry”. Dopiero w latach 20. XX wieku wprowadzono do języka 

nauki pojęcie promieniowanie kosmiczne [30, 31].

Learn How Dagwood Splits the Atom to reprint komiksu z 1947 

roku Dagwood Splits the Atom. Współcześnie uważa się, że 

wykorzystano postać z  popularnego komiksu do budowania 

w społeczeństwie amerykańskim przekonania, że jeśli niezdara 

Dagwood potrafi rozbić atom, to każdy może to zrobić. Firma 

General Electric rozprowadziła ćwierć miliona egzemplarzy ko-

miksu wśród uczniów oraz zwiedzających wystawę Człowiek 

i atom w nowojorskim Central Park (1948) [5, 32, 33].

Podsumowanie

Gilbert napisał w swojej biografii, że The Atomic Energy Lab to „naj-

bardziej naukowa zabawka, jaką kiedykolwiek wyprodukowano” [4]. 

Współcześnie oddanie w ręce dzieci i młodzieży takiego zestawu 

nie byłoby możliwe. Zasadniczą rolę w  określeniu zasad bezpie-

czeństwa zabawek na terenie Unii Europejskiej odgrywa Dyrekty-

wa 2009/48/WE. Przed wprowadzeniem do sprzedaży artykułów 

dla dzieci producenci muszą ocenić potencjalne narażenie na 

czynniki chemiczne, mechaniczne, elektryczne i  fizyczne, w  tym 

promieniowanie jonizujące. Zabawki nie mogą zawierać substancji 

radioaktywnych [34]. Także Dyrektywa EURATOM 2013/59 zobo-

wiązuje państwa członkowskie do bezwzględnego przestrzegania 

zakazu zamierzonego dodawania materiałów promieniotwórczych 

do przedmiotów wykorzystywanych przez dzieci [35].

The Atomic Energy Lab to znamię ówczesnych czasów – próba 

oswojenia amerykańskiego społeczeństwa z problematyką pro-

mieniotwórczości tuż po traumie Hiroszimy i Nagasaki, a przed 

wyścigiem zbrojeń zimnej wojny. Dziś wiemy, że także u progu 

powstania energetyki jądrowej i szerokim zastosowaniem pro-

mieniowania jonizującego w  medycynie. Ciekawe, czy The Ato-

mic Energy Lab stał się inspiracją dla młodych ludzi do wyboru 

ścieżki zawodowej w dziedzinach związanych z pokojowym wy-

korzystaniem energii z atomu. Biorąc pod uwagę skład zestawu 

i jakość przyrządów, można mieć taką nadzieję...

Literatura

1.	 S.M. Scott: Toys and American culture. An encyclopedia, Green-

wood, Santa Barbara 2010. 

2.	 E.D. Lehman: Hamden: Tales from the sleeping giant, The History 

Press, Charleston 2010.

3.	 Gilbert Atomic Energy Lab, [online] http://www.antikeychop.

com/#!gilbert-atomic-energy-lab/rkrlr. Data pobrania: 10.08.2016.

4.	 A.C. Gilbert, M. McClintock: The man who lives in paradise: the 

autobiography of A.C. Gilbert, Rinehart, Nowy Jork 1954.

5.	 R.R. Johnson: Romancing the atom: nuclear infatuation from 

the radium girls to Fukushima, Praeger, Santa Barbara-Denver-

-Oxford 2012.

6.	 How dangerous was the “Gilbert U-238 Atomic Energy Lab”?, [online] 

http://forum.quartertothree.com/t/how-dangerous-was-the-gil-

bert-u-238-atomic-energy-lab/52059. Data pobrania: 2.08.2016.

7.	 P. Polk: Collecting rocks, gems and minerals: identification, values 

and lapidary uses, Krause Publication, division of F+W Media, 

Inc., Iola 2016. 

8.	 W. Schumann: Minerals of the world, Sterling, Nowy Jork-Lon-

dyn 2008. 

9.	 Minerały i kamienie szlachetne. Podręczny leksykon przyrodniczy, Ho-

ryzont, Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media, Warszawa 2002.

10.	 Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, T. 1, T. 3, T. 6, Wydawnic-

two Naukowe PWN, Warszawa 1997.

11.	 R.F. Mould: W dziesięć lat po odkryciu radu: sprawozdanie w Tech-

nical World Magazine z 1908 roku, Nowotwory Journal of Onco-

logy, 61(4), 2011, 399-402.

12.	 R.F. Robinson: Mining and selling radium and uranium, Springer, 

Bloomington 2015.



Inżynier i Fizyk Medyczny         4/2017          vol. 6 229

radiologia / radiologyartykuł naukowy / scientific paper

13.	 R.F. Mould, F.A. Duck, J.O. Lubenau: Karnotyt – odkrycie złóż 

uranu, na bazie których powstał amerykański przemysł radowy, 

Nowotwory Journal of Oncology, 60(3), 2010, 274-280. 

14.	 M. Skłodowska-Curie: Badanie ciał radioaktywnych, Wolnelektu-

ry.pl, Fundacja Nowoczesna Polska, [online] https://wolnelek-

tury.pl/media/book/pdf/sklodowska-badanie-cial-radioaktyw-

nych.pdf. Data pobrania: 3.08.2016.

15.	 S.T. Lockwood: Les mines de carnotite de l’Etat d’Utah. Le Radium, 

1904, 4, 15-16.

16.	 M. Trombetta: Madame Maria Sklodowska-Curie – brilliant scien-

tist, humanitarian, humble hero: Poland’s gift to the World, J Con-

temp Brachytherapy, 6(3), 2014, 297-299.

17.	 M.H. Chiu, P.J. Gilmer, D.F. Treagust (red.): Celebrating the 100th 

anniversary of madame Marie Sklodowska Curie’s Nobel prize in 

chemistry, Sense Publisher, Rotterdam-Boston-Taipei, 2011.

18.	 M.A. Shampo, R.A. Kyle, D.P. Steensma: Hans Geiger-German phy-

sicist and the geiger counter, Mayo Clinic Proc., 86(12), 2011, e54.

19.	 M.F. L’Annunziata: Radioactivity: introduction and history, from 

the quantum to quarks, Elsevier, Amsterdam 2016.

20.	 K.F. Haven, D.L. Clark: 100 most popular scientists for young adu-

lts: biographical sketches and professional paths, Libraries Unlimi-

ted, Englewood 1999.

21.	 T. J. Craughwell: Wielka Księga Wynalazków, Bellona 2010.

22.	 K.M. Swezey: Home atom labs are coming, July, Popular Science, 

1950, 183-186.

23.	 G. Harrison: The cloud chamber and CTR Wilson’s legacy to atmo-

spheric science, Weather, 66(10), 2011, 276-279.

24.	 A.K. Wróblewski: Historia fizyki od czasów najdawniejszych do 

współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

25.	 W.P. Frame: A history of radiation detection instrumentation, He-

alth Phys. 87(2), 2004, 111-135.

26.	 S. Webb: The contribution, history, impact and future of physics in 

medicine, Acta Oncologica, 48(2), 2009, 169-177.

27.	 Rad, jego preparowanie i własności, Przegląd Techniczny, T. XLII, 

12, 1904, 169-171.

28.	 A.K.T. Assis: The experimental and historical foundations of elec-

tricity, Apeiron, Montreal 2010. 

29.	 R. Wilson: William Gilbert: the first palaeomagnetist, A&G, 41(3), 

2000, 3.16-3.19.

30.	 R. Bhattacharya, M. Roy, P. Barman, C. D. Mukherjee: A journey 

through researches on cosmic rays, IJEST. 5(4), 2013, 784-795. 

31.	 A. de Angelis, M. J. M  Pimenta: Introduction to particle and 

astroparticle physics. Questions to the Universe, Springer-Verlag 

Italia 2015.

32.	 A.M. Kordas: The politics of childhood in cold war America, Taylor 

& Francis, New York, 2013. 

33.	 C. Nelson: The age of radiance: the epic rise and dramatic fall of 

the atomic era, SCRIBNER, Nowy Jork-Londyn-Toronto-Sidney-

Nowe Delhi, 2014.

34.	 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady 2009/48/WE z  dnia 

18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek (Dz. U. UE 

30.6.2009). 

35.	 Council Directive 2013/59/EURATOM of 5 December 2013 aying 

down basic safety standards for protection against the dangers ari-

sing from exposure to ionising radiation, and repealing Directives 

89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Eura-

tom and 2003/122/Euratom, Official Journal of the European 

Union, 17.1.2014. 

reklama 




