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Nauka bez granic - Piknik Naukowy w
Warszawie
Podróże w czasie, mówienie helem, empiryczne sprawdzanie wytrzymałości jaj - to tylko nieliczne
atrakcje przygotowane dla przybyłych tłumnie widzów na największy plenerowy happening naukowy

w Europie.
Zainteresowani kosmosem i zdobywaniem pozaziemskich przestrzeni mogli poznać nowinki z Marsa,
posłuchac o tajemnicach Tytana, zapoznać się z domowymi sposobami obserwacji astronomicznych
zjawisk, a także uzupełnić swoją wiedzę o lotach kosmicznych czy promieniowaniu.
Miłośnicy historii i archeologii mieli szansę porozmawiania z wybitnymi uczonymi i odkrywcami. Nie
zabrakło pokazu pisania hieroglifami ani prezentacji strojów Dąbrówki i Ottona III.
Zainteresowaniem cieszyła się również debata o losie Europy, jaką prowadzili w 1945 roku w Jałcie
Churchill, Roosevelt i Stalin w wykonaniu znanych aktorów.
Celem Pikniku Naukowego Polskiego Radia BIS jest upowszechnianie wiedzy o różnych dyscyplinach
naukowych poprzez ciekawe doświadczenia i pokazy. Prezentowano zarówno proste doświadczenia,
związane z archeologią czy fizyką niskich temperatur, jak i najnowsze dokonania polskich uczonych,
np. słynny niebieski laser.
http://laboratoria.net/aktualnosci/3367.html
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Komórki odpornościowe podejmują
kolektywne decyzje
Dbają o to, by zapewnić organizmowi właściwy poziom ochrony, ale jednocześnie „nie chcą”
przesadzić, by nie narobić zbyt wielu szkód.
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Higiena rąk może zmniejszyć
rozprzestrzenianie się koronawirusa
Zwiększona higiena rąk na lotniskach może zmniejszyć ryzyko o 24-69 proc.
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Bakterie w jelicie są powiązane z osobowością
Skład flory jelitowej wiąże się z różnymi cechami osobowości, np. poziomem neurotyzmu czy
otwartością na ludzi.
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Cukier zwiększa ryzyko otyłości i jest
toksyczny dla organizmu
Nadmierne spożycie cukru zwiększa ryzyko otyłości, a wraz ze wzrostem masy ciała bardziej
jesteśmy narażenie na cukrzycę.

17-02-2020

Więcej partnerów seksualnych w życiu to
większe ryzyko raka
10 lub więcej partnerów seksualnych w życiu może przekładać się na sporo wyższe ryzyko raka.
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Nuda to poważna sprawa, także dla nauki
Złe samopoczucie, wypadki na drodze, w pracy, alkohol, narkotyki, hazard - nawet takie mogą być
skutki notorycznej, uporczywej nudy.
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Dzień dobry, mówi komputer
Coraz częściej sekretarki i asystentów wyręczają inteligentne komputery.
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Efekt orkanu Sabina
Silny wiatr, towarzyszący orkanowi Sabina przekłada się na bardzo wysoką produkcję energii
elektrycznej w turbinach wiatrowych.
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