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Jarmark... Fizyczny!
Impreza miała na celu przybliżenie uczestnikom dziedzin wiedzy decydujących o rozwoju
cywilizacyjnym oraz związanych z różnorodnymi aspektami życia codziennego, zarówno na poziomie
naukowym, jak i praktycznym. Skierowana była głównie do uczniów i nauczycieli, ale bardzo
przystępna forma i bogata oferta zajęć pozwoliły, że każdy z licznie przybyłych uczestników, bez

względu na wiek, znalazł dla siebie coś interesującego. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się
prezentacje doświadczeń i eksperymentów, możliwość dyskusji i spotkania z naukowcami oraz liczne
ekspozycje i konkursy.
- Mile spędziłem czas i jeszcze było to bardzo ciekawe – powiedział nam jeden z uczestników
Jarmarku. – Nie wiedziałem, że fizyka może być tak fascynującą dyscypliną, dowiedziałem się
strasznie dużo nowych rzeczy – dodaje.
Organizatorzy już rozpoczęli przygotowania do kolejnej edycji imprezy.

Kliknij, aby powiększyć

http://laboratoria.net/aktualnosci/3524.html
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W sobotę Ziemia znajdzie się najdalej od
Słońca
Będzie wtedy oddalona od naszej dziennej gwiazdy o 152,095 mln km.
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Toniemy w elektronicznych śmieciach
W 2019 roku ilość elektronicznych odpadów z całego świata osiągnęła rekordową masę 53,6
milionów ton.
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Dlaczego meduzy są łakomym kąskiem dla
drapieżników
Meduzy nie stanowią źródła węglowodanów, tłuszczów ani białka.
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To co złe dla ekosystemu, jest dobre dla

pandemii
Niszczenie środowiska może sprawić, że pandemie będą bardziej prawdopodobne i trudniejsze do
opanowania.
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W pierwszych miesiącach pandemii dzieci
lepiej zniosły SARS-CoV-2
Dane zostały zebrane ze 131 badań i obejmują 7780 pacjentów w całym spektrum wieku dziecięcego.
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Obiecujące wyniki polskich badań nad nową
metodą wykrywania...
Zakończono testy na zwierzętach, teraz planowane są badania kliniczne, czyli na ludziach.
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Internet rzeczy - czy zmieni świat?
I co w światowym projekcie rozwoju tych technologii robią naukowcy z Politechniki Gdańskiej?
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Sosny mają silne właściwości antyoksydacyjne
Potwierdzili portugalscy chemicy i biolodzy po ponad trzech latach badań.
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