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Wyślij swoje zdjęcie w kosmos
Jeszcze przez dwa dni można umieścić swoje zdjęcie na orbicie

W kosmos zdjęcia polecą na pokładzie polskiego satelity naukowego „Heweliusz". Każdy może
sfotografować lub sfilmować siebie, swojego pupila lub ulubione miejsce, a następnie przesłać obraz
na adres: zdjeciewkosmos@gmail.com.
Trzeba się jednak spieszyć- termin nadsyłania zdjęć upływa 25 stycznia 2013 roku.
Wszystkie materiały filmowe i zdjęciowe zostaną umieszczone na karcie pamięci zainstalowanej na
pokładzie „Heweliusza" i razem z nim polecą w kosmos. Więcej informacji i regulamin akcji znajduje
się na stronie: http://fajnasztuka.org/?page_id=568
Celem akcji jest promocja satelitów „LEM" i „Heweliusz" — pierwszych satelitów skonstruowanych
w pełni przez polskich naukowców. Satelity będą fotografować niebo w celu pomiaru jasności
kilkuset najjaśniejszych gwiazd Drogi Mlecznej. Szczegóły projektu można znależć na stronie:
http://www.brite-pl.pl
LEM wystrzelony zostanie w kosmos w II kwartale 2013 roku z rosyjskiego poligonu Yasny. Następny
w kolejce będzie Heweliusz.
Źródło: www.pap.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/16311.html
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Bezpieczna chemia pomaga ratować zabytki
literatury
Dla ratowania książek opracowują nowe metody przy projektowaniu leków.
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Znaleziono obiecujące kombinacje leków
przeciw SARS-CoV-2
Dzięki temu leczenie COVID-19 ma być skuteczniejsze.
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Niedobory snu prowadzą u dzieci do zmian w
mózgu
To wynik badania z udziałem ponad 8 tys. młodych ochotników.
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Przeciwciała monoklonalne zapobiegają
malarii u dorosłych
Wskazują wyniki badań przeprowadzonych w USA.
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Antyszczepionkowcy zagrażają programowi
szczepień
Ostrzega Prof. Hotez w "Nature".
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Prosty i tani materiał sprawnie chwyta CO2
Badacze z Berkeley (USA) wytworzyli doskonały materiał.
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NASK ostrzega przed dezinformacją
Temat sytuacji epidemicznej w kraju oraz rzekomej "ukrainizacji Polski"
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Monitoring ścieków powinien być standardem
w miastach
Naszą bolączką jest to, że nie prowadzimy takiego monitoringu w miastach.
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