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50. rocznica powstania CERN
Badania prowadzone w genewskim laboratorium pozwalają lepiej zrozumieć budowę wszechświata.
Rozwijają nie tylko fizykę cząstek, ale i takie dziedziny nauk jak nadprzewodnictwo,
materiałoznawstwo, informatykę lub mechanikę.
CERN tworzy kompleks akceleratorów, czyli urządzeń do przyspieszania cząstek fizycznych, (np.

protonów), unikatowy w skali świata. Prowadzi się tam wyrafinowane eksperymenty fizyczne.
Obecnie trwają prace nad budową akceleratora LHC (Large Hardon Collider, Wielki Zderzacz
Hadronowy).
"Uczestniczymy aktywnie w całym programie naukowym CERN, a zwłaszcza w programie LHC.
Cztery polskie zespoły biorą udział w czterech eksperymentach w ramach tego programu" - dodał
Królikowski.
Obecnie polskich użytkowników CERN jest około 150. Kontakty z laboratorium mają polskie uczelnie
i instytuty z Warszawy, Wrocławia, Białegostoku, Katowic, Kielc, Łodzi i Krakowa). W laboratorium
tym pracuje na stałe około 80 Polaków (m.in. stypendyści).
Siedziba organizacji mieści się tuż obok Jeziora Genewskiego. Tam też znajduje się kompleks
akceleratorów. Największy z nich to 27- kilometrowy akcelerator LEP (Large Electron-Positron
Collider).
Początkowo CERN tworzyło 12 krajów, obecnie ma ono 20 krajów członkowskich (wszystkie
z Europy).
PAP - Nauka w Polsce, Anna Zdolińska
http://laboratoria.net/aktualnosci/3517.html
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Kawosze są wrażliwsi na zapach kawy
Osoby, które regularnie piją kawę, potrafią wyczuć zapach nawet znikomych ilości ich ulubionego
napoju.
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Najlepszy przyjaciel wirusa grypy: niska

wilgotność powietrza
Ludzie częściej chorują na grypę, a nawet umierają z jej powodu, właśnie w miesiącach zimowych to niska wilgotność powietrza.
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Badania profilaktyczne ratują życie
Regularne wykonywanie badań profilaktycznych w kierunku nowotworów pozwala wcześnie wykryć
chorobę i uratować życie.

15-05-2019

Migrena może sprzyjać powikłaniom ciąży
U kobiet, które cierpią na migrenę, częściej dochodzi do powikłań ciąży – informuje pismo
„Headache”.

15-05-2019

Witamina D powstaje nawet przy stosowaniu
kremu z filtrem UV
Badania pokazały, że kremy z filtrami przeciwsłonecznymi pozwalają na produkcję dużych ilości
witaminy D.

15-05-2019

Można będzie wytworzyć jeszcze cięższe
pierwiastki
W laboratoriach w niedługim czasie możliwe będzie wytworzenie dwóch nowych pierwiastków
superciężkich oraz kilku nowych izotopów pierwiastków już odkrytych.

15-05-2019

Wzrost zgłoszeń badań klinicznych leków w
Polsce w 2019 r.
W pierwszych miesiącach 2019 r. aż o 40 proc. zwiększyła się liczba wniosków dotyczących
rozpoczęcia w naszym kraju badań klinicznych.

15-05-2019

Jak segregować odpady?
Od 1 lipca 2017 r. wszedł w życie Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO), obowiązujący na
terenie całego kraju.
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