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Zainaugurowano Tydzień Marii
Skłodowskiej-Curie
"Wystawa ma pokazać Marię Skłodowską-Curie jako uczoną i jako człowieka, matkę i kobietę - osobę,
która umiała połączyć działalność naukową i życie prywatne w spójną całość, co doprowadziło m.in.
do dwukrotnego uhonorowania jej Nagrodą Nobla (fizyka 1903 i chemia 1911)" - mówi prof. Jan

Pluta z Wydziału Fizyki PW.
Jednak, jak podkreśla naukowiec, wystawa ta ma także przypomnieć, że znaleźli się ludzie, którzy źle
wykorzystali zdobytą przez polską badaczkę wiedzę (dotyczy to broni jądrowej), a my - "powinniśmy
z tego wyciągać wnioski na przyszłość".
"Wyzwaniem dla nas jest jak najlepsze wykorzystanie spuścizny po Marii Skłodowskiej-Curie" podkreśla prof. Pluta.
Celem wystawy jest także pokazanie, jak odkrycie polonu i radu oraz zjawiska promieniotwórczości
przez Marię Skłodowską i jej męża wpłynęło na rozwój innych nauk i odkryć.
Na wystawie zaprezentowano plansze przedstawiające m.in. zdjęcia Marii Skłodowskiej-Curie i jej
rodziny, wnętrza pracowni, jej zapiski.
Pokazano także urządzenia do wykrywania promieniowania jądrowego czy sposób działania reaktora
jądrowego.
Można zapoznać się m.in. ze sposobami wykorzystania w codziennym życiu promieniotwórczości
i zależnościami między promieniotwórczością a bezpieczeństwem jądrowym.
W ramach wystawy zaprezentowano programy europejskie, które umożliwiają nawiązanie
międzynarodowej współpracy naukowej - Stypendia Marii Curie, Program Erasmus czy wyjazdy na
stypendia naukowe.
W otwarciu wystawy wzięli udział m.in. rektor Politechniki Warszawskiej prof. Stanisław Mańkowski,
dziekan Wydziału Fizyki prof. Franciszek Krok i Joseph Jamar z Komisji Europejskiej.
Dwujęzyczna wystawa (polsko-angielska) została zorganizowana przez Wydział Fizyki PW, Krajowy
Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE i Komisję Europejską.
Ekspozycję na Wydziale Fizyki będzie można zwiedzać do 10 listopada w godzinach 10.00-17.00.
Polska jest drugim po Belgii krajem, w którym został zorganizowany Tydzień Marii
Skłodowskiej-Curie.
Najważniejszą imprezą, jaka została przewidziana w czasie obchodów Tygodnia, będzie ceremonia
rozdania Nagród Marii Curie dla pięciu najlepszych stypendystów europejskiego programu
stypendialnego Marii Curie.
Uroczystość odbędzie się 7 listopada w audytorium Wydziału Fizyki PW. W rozdaniu nagród wezmą
udział m.in. nowy europejski komisarz ds. badań naukowych Janez Potocznik i minister nauki
i informatyzacji Michał Kleiber.
W trakcie obchodów odbędą się także wykłady w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie i w Pałacu
Staszica oraz spotkania ze stypendystami Marii Curie.
W dniach 6-7 listopada specjalny autobus będzie kursował po miejscach związanych z życiem Marii
Curie. Warszawiacy i turyści będą mogli zwiedzić m.in. miejsce urodzin Marii Skłodowskiej (Muzeum
Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Freta).

8 listopada nastąpi uroczyste otwarcie polskiego Centrum Informacji dla Naukowców przez ministra
nauki i informatyzacji Michała Kleibera i komisarza UE ds. badań Janeza Potocznika.
Obchody Tygodnia Marii Skłodowskiej-Curie zakończą się 10 listopada.
PAP - Nauka w Polsce, Bogusława Szumiec-Presch
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Za duży obwód w talii?
Sprawdzaj wątrobę, nawet jeśli BMI masz prawidłowe!
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Zaburzenia lękowe częstsze niż depresja
Jak sobie z nimi radzić?
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Rozwiązanie pomocne w gojeniu ran
przewlekłych
Prawie 30% pacjentów ambulatoryjnych powyżej 70 roku życia z ranami umiera.
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Potencjalny lek na nowotwory i COVID-19
Informuje o nim pismo „Nature Communications”.
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Jak patrzenie na mówiące twarze wpływa na
uczenie się języka?
Zbadali to naukowcy.
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Kombucha może być źródłem fluoru w diecie,
Trzeba uważać ze spożyciem jej.
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Statek Orion znalazł się w najdalszym
punkcie od Ziemi
Jest to testowy lot przed powrotem do załogowej eksploracji Księżyca.
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Chiny wysłały na orbitę tajkonautów
W celu pierwszej rotacji załogi na chińskiej stacji kosmicznej.
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