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Prawdziwe oblężenie uczelni podczas
opolskich spotkań z nauką
W piątek od rana opolskie uczelnie przeżywały oblężenie. Ponad 700 osób przyszło np. na wydział
teologiczny uniwersytetu (podczas ubiegłorocznego festiwalu chętnych było zaledwie 40). "Wydział

przygotował bardzo ciekawy program - z występem kabaretu "Rak", z poczęstunkiem rybą i ciastem.
Gospodarze byli mili i sympatyczni, stąd taki sukces" - ocenia Farbiszewska.
Uczestnikom opolskiego festiwalu szczególnie podobały się widowiskowe pokazy fizyków i chemików.
"Można zobaczyć, że ta sama fizyka lub chemia, raczej nudna w szkole podstawowej, gdzie
przeprowadza się niewiele doświadczeń, u nas jest widowiskowa i pełna +efektów specjalnych+" zaznacza koordynator festiwalu.
Jej zdaniem pokazanie, że nauka to nie tylko żmudne badania i wertowanie ksiąg, jest jednym
z powodów organizowania podobnych festiwali. "Oczywiście nie tylko to; prezentując zalety uczelni
liczymy na to, że dzisiejsi goście będą w przyszłości naszymi studentami" - podkreśla Farbiszewska.
Naukowcy z jej macierzystej katedry biotechnologii pokazali podczas festiwalu m.in. na czym polega
liofilizacja, czyli odwadnianie preparatów w próżni. Odważniejsi uczestnicy doświadczeń mogli nawet
spróbować, jak smakuje "pokarm kosmonautów", czyli liofilizowane jajko.
Rzeczywistość pracy naukowca nie jest tak piękna i efektowna, jak prezentowane przez opolskich
naukowców kolorowe eksplozje i mikrowyładowania elektryczne - pioruny w miniaturze. "Na co
dzień nie jest tak słodko i kolorowo. Brak +wybuchów+ i, niestety, pieniędzy na badania" podsumowuje Farbiszewska.
PAP - Nauka w Polsce, Jacek Szopiński
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Akcja "Studenci Uczniom" - bezpłatne
korepetycje online
Uczniowie, którzy - wobec braku zajęć w szkołach - nie radzą sobie z nauką, mogą liczyć na wsparcie
starszych kolegów.
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Więcej wizyt u psychiatry czy psychologa, to
mniej śmierci
Badanie wykazało, że 41 proc. młodych ludzi, którzy popełnili samobójstwo miało w ostatnich 6
miesiącach postawioną diagnozę.
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Alergolog: odstawienie leków zwiększa ryzyko
zakażenia
Ok. 10 proc. pacjentów chorych na astmę odkłada lekarstwa w obawie przed spadkiem odporności i
zakażeniem koronawirusem.
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Psychika w dobie epidemii: gdzie po pomoc
Ta sytuacja, która może doprowadzić do większej liczby i zaostrzenia istniejących zaburzeń
psychicznych.
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Nowy koronawirus a cukrzyca
U osób z cukrzycą istnieje ryzyko rozwoju powikłań i ciężkiego przebiegu zakażenia.
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Część leków na nadciśnienie może zwiększać
ryzyko poważnego...
Poważne powikłania płucne u niektórych pacjentów mogą mieć związek ze stosowaniem przez nich
tych leków.
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Epidemia: zamknięcie szkół, praca zdalna i
kwarantanna najważniejsze
Dla powstrzymania epidemii Covid-19 najważniejsze jest zamknięcie szkół, wprowadzenie pracy
zdalnej oraz kwarantanna.
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Nowa technologia odczytywania aktywności

mózgu
Naukowcy opracowali metodę precyzyjnego odczytywania aktywności neuronów w różnych
częściach mózgu.
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