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Laboratorium Miłości w poznańskim parku
naukowym

Jedyne w Wielkopolsce centrum nauki –
Laboratorium Wyobraźni – działające w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym
przygotowało specjalną ofertę na lutowe weekendy. Propozycja to spojrzenie na miłość
z naukowego punktu widzenia.

"Razem sprawdzimy, jak płonie miłość, kto wysłał walentynkę pewnej Biance i dlaczego biała róża
w magiczny sposób zmienia kolor. Znajdziemy także sposób na udany taniec zakochanych. Mamy
nadzieję, że w tym miesiącu zakochacie się w nauce tak samo jak my!" – zachęcają organizatorzy.
Ponadto będzie można rozwiązać zagadkę miłosnego listu, dowiedzieć się, że przygotowanie eliksiru
miłości to nic innego jak reakcja redoks: czyli reakcje utleniania i redukcji, a serce może płonąć, ale
się nie spalić. Miłośnicy konstruowania będą mogli stworzyć własnego robota, poznając specjalny
„miłosny algorytm”. Jak zapewniają organizatorzy, atrakcje przygotowano dla dzieci i młodzieży
w każdym wieku. "Nieważne, czy lubisz Walentynki, czy wcale nie obchodzisz tego święta, czy
w lutym recytujesz wiersze, czy chemiczny wzór fenyloetyloaminy, hormonu miłości –
w Laboratorium Wyobraźni odkryjesz fascynujące oblicze tego uczucia i na pewno będziesz się
dobrze bawić!” – czytamy w zaproszeniu.
Przygotowano też warsztaty w planetarium, gdzie będzie można spotkać ludzi, których połączyła
miłość… do gwiazd, czyli astronomów, którzy z miłością opowiadają o całym Układzie Słonecznym i o
ciałach niebieskich.
W programie Laboratorium Wyobraźni znajduje się również zwiedzanie wystawy złożonej
z interaktywnych eksponatów naukowych.
Szczegółowy harmonogram zajęć na każdy z weekendów dostępny jest na stronie
www.wyobraznia.ppnt.poznan.pl.
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Prezydent podpisał nowelizację określaną
pakietem wolności...
Jest to wzmocnienie istniejących regulacji prawnych.
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Rektor UJ zaapelował o informacje o
przyjęciu szczepionki
Poinformowała uczelnia na swojej stronie internetowej.
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Covid u płodu jest możliwy, ale bardzo mało
prawdopodobny
Uspokajają naukowcy, którzy przeanalizowali ryzyko takiej sytuacji.
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ECDC przedstawiło ocenę aktualnej sytuacji
epidemicznej
Także prognozy na koniec roku i strategie reagowania
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Europa po raz kolejny stała się epicentrum
pandemii
Ochrona przez szczepionki wywołała w ludziach "fałszywe poczucie bezpieczeństwa".
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Mikroplastik uszkadza mózg
Cząstki mikroplastiku mogą przenikać przez barierę krew-mózg.
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Spadek zaszczepienia na różne zakażenia
grozi nawrotem
Ostrzegła krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii.
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Centrum Foresightu i Internacjonalizacji
Powstało w Sieci Badawczej Łukasiewicz.
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