KOMUNIKATY
First Step to Nobel Prize in Physics

Institute of Physics, Polish Academy of Sciences (Warsaw – Poland), announces
The Tenth International Competition

This is an International Competition in Physics Research Projects for High
School (Lyceum) Students. The competition targets school (lyceum) students who
are interested in physics and are willing to perform their own research works in
physics. At times, their results are very interesting and valuable. The Institute of
Physics (in the Polish Academy of Sciences) organizes the tenth competition in
the 2001/2002 academic year, and invited the participation of students based on
the rules below. The title of the competition expresses dreams of all the physicists,
especially young physicists. We, however, feel necessary to underline that FIRST
STEP is a quite independent competition, without any links to any Nobel institution.
Szczegóły w internecie pod adresem: www.ifpan.edu.pl/firststep
http://info.ifpan.edu.pl/firststep

Sprostowanie
Do artykułu Z.G-M „Fizyka na scenie” (Foton 72) zakradła się nieścisłość.
Jak donoszą autorzy świetnej prezentacji siły Coriolisa – pani Aneta Szczygielska
i pan Jerzy Jarosz – ich wykład był wprawdzie przygotowany na zaproszenie organizatorów ale koszty związane z przygotowaniem i prezentacją poniósł Uniwersytet Śląski.
(Z.G-M)
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Konkurs
„Życie we Wszechświecie”
Konkurs organizowany jest przez Centrum Badań Kosmicznych.

Życie we Wszechświecie – poszukiwania rozpoczęte!
Program edukacyjny sponsorowany przez Komisję Europejską, prowadzony przez:
 Europejską Agencję Kosmiczną ( ESA – European Space Agency)
 Europejskie Astronomiczne Obserwatorium Południowe (ESO –
European Southern Observatory)
 Europejski Ośrodek Badań Jądrowych (CERN – Centre Européen pour la
Recherche Nucléaire)
Przy współpracy z:
 Europejskim Stowarzyszeniem ds. Edukacji Astronomicznej (EAAE –
European Association for Astronomy Education)
Koordynacja europejska:
 Międzynarodowy Komitet Koordynacyjny
http://www.lifeinuniverse.org/
Koordynacja w Polsce:
 Krajowy Komitet Organizacyjny „FIZYKA NA SCENIE”
http://fizykanascenie.ifpan.edu.pl/
Instytucja prowadząca:
 Centrum Badań Kosmicznych PAN
http://universe.cbk.waw.pl/
Adresy kontaktów:
Koordynator Programu – Doc. dr hab. Barbara Popielawska
universe@cbk.waw.pl
Organizator Konkursu – Krystyna Szewczyk
konkurs@cbk.waw.pl
Konkurs jest rozgrywany w dwóch kategoriach: artystycznej i naukowej.
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