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Ruszyła wyprawa w poszukiwaniu skarbu
Inków
Jednym z celów wyprawy Colca Condor 2008 jest także odkrycie legendarnego skarbu Inków,
ukrytego przed Hiszpanami w XVI wieku.

Właśnie minęła 27 rocznica odkrycia przez Polaków Kanionu Colca w Peru, uznanego za najgłębszy
na Ziemi. Od kilku lat jest to szczególna atrakcja turystyczna Peru, obok słynnego miasta Inków Machu Picchu. Uczestnicy wyprawy spodziewają się znaleźć odpowiedź na wiele pytań dotyczących
geologii, hydrografii i historii tego terenu.
Grupa naukowców, dziennikarzy i doświadczonych podróżników będzie korzystała
z najnowocześniejszego sprzętu badawczego, a dokonania będą na bieżąco rejestrowane przez
amerykańskich filmowców i dziennikarzy.
Szefem wyprawy jest Jerzy Majcherczyk, jeden z odkrywców Kanionu Colca, autor m.in. książki
"Zdobycie Rio Colca - najgłębszego kanionu na Ziemi".
Badania prowadzić będą prof. Marek Pozzi, geolog i hydrogeolog, autor wielu prac na temat kanionu,
prof. Walter Tints Rush, geolog oraz Paweł Majcherczyk, topograf. Czterech spośród ośmiu
uczestników należy do prestiżowego "The Explorers Club" w Nowym Jorku, który objął patronat nad
wyprawą.
Kilka godzin przed odlotem podróżników do Peru w siedzibie klubu odbyła się konferencja prasowa
i multimedialna prezentacja z terenów planowanej wyprawy.
Główni sponsorzy wyprawy to Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Classic Travel/Western
Union oraz Victoria Development&Consulting.
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Leczenie glejaka przez zamianę jego komórek
w neurony
Informuje pismo “Cancer Biology & Medicine”.

24-09-2021

Sztuczna inteligencja pomoże w walce z
rakiem prostaty
Powstanie w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym.
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Młodzi Polacy z ośmioma nagrodami EUCYS
Salamanka za badania naukowe
Osiem nagród trafiło do młodych, polskich naukowców.

24-09-2021

Superbohater w laboratorium
Wizerunek naukowca się zmienia, to już nie ktoś zamknięty w laboratorium.
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Eksperci apelują o jednoczesne szczepienie
przeciwko grypie i COVID-19
Nie sposób odróżnić grypy od COVID-19 bez wykonania badań laboratoryjnych.

22-09-2021

Uruchomiono nową aplikację programu
Erasmus Plus
Każdy student otrzyma m.in. cyfrową europejską legitymację studencką.

22-09-2021

"Kraków dla klimatu"
W niedzielę plenerowa 4. Wielka Lekcja Ekologii,

22-09-2021

Porozumienie zakładające możliwości dla
naukowców z Polski i z Niemiec
Przewiduje ono m.in. stypendia dla naukowców z obu krajów.
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