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Polski Pawilon na BIO Convention 2010 w
Chicago
3-6 maja 2010 w Chicago odbył się jeden z największych na świecie kongresów biotechnologicznych
Bio International Convention. Jagiellońskie Centrum Innowacji oraz BIO Region Małopolska po raz

trzeci zaprezentowały na nim swoją ofertę. Klaster LifeSciene Kraków był organizatorem pawilonu
polskiego, a Regiony Dolnego Śląska i Województwa Łódziego były partnerami w projekcie
Polska inicjatywa „ Seed your dream” polegała na zrobieniu fotografii z inspirującym marzeniem
danej osoby. Ze sfotografowanych pomysłów ma powstać film, który będzie motywacją do ich
realizacji.
Podczas Kongresu odbyło się także spotkanie Global Innovation Network ( GIN)l, a na Uniwersytecie
DePaul prestiżowe spotkanie Poland Bio Business Forum, gdzie głos zabrał minister Zbigniew
Kubacki oraz prof. Tomasz Mroczkowski.
Bliższe informacje na temat spotkania
http://laboratoria.net/aktualnosci/5355.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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