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Uczestnicy…to:
• Uczniowie szkół średnich z całej Polski w wieku 16 – 19 lat

1. wybrani spośród laureatów i finalistów ogólnopolskich konkursów i olimpiad 
przedmiotowych tj. :
 Olimpiada Fizyczna (13 z 1078)

 Konkurs Fizyczne Ścieżki NCBJ i PAN (1 z 55 grup 1-3 osobowych)

 Turniej Młodych Fizyków (1 z 11 drużyn 5 osobowych)

 Ogólnopolski Konkurs Chemiczny (1 z 223)

 Konkurs Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców (1 z 19 projektów)

 Science on Stage – Nauki Przyrodnicze na Scenie (1 z 87 zespołów 3-5 osobowych)

 Ogólnopolski Konkurs Wzrostu Kryształów (1 z 320)

 Konkurs Fizyczny Poszukiwanie Talentów (1 z 173)

 Konkurs Młody Innowator 2018 (1 z 15)

2. ze spontanicznych zgłoszeń wysłanych za pośrednictwem strony programu HSSIP 
(2 z 43)

https://hssip.web.cern.ch/np/polish-programme


Wybraliśmy 23 uczniów spośród ponad

2439 uczestników różnego rodzaju zmagań naukowych!!!



Założenia programu …
1. Wykłady z podstaw akceleratorów i detektorów, które wygłosili:

• dr Andrzej Siemko
• dr Magdalena Kowalska
• dr Piotr Traczyk
• dr Arkadiusz Gorzawski

2. Wizyty w 9 instalacjach laboratoryjnych w CERN
3. Staż, obejmujący 9 projektów,  nad którymi opiekę sprawowali:

• dr Magdalena Kowalska, Karolina Kulesz i Katarzyna Dziubińska-Kuhnm
• Mateusz Bednarek i Jaromir Ludwin
• Mateusz Sosin i Antonio Perin
• Łukasz Zwaliński
• Grzegorz Daniluk
• Bartosz Bielawski                                              … i zwiedzanie Genewy 
• dr Jakub Mościcki i Diego Castro
• dr Piotr Traczyk
• dr Arkadiusz Gorzawski

4. Dokładny harmonogram

https://indico.cern.ch/event/688899/timetable/


… kilka słów o projektach
Poszukiwanie nowych cząstek, Piotr Traczyk
Uczniowie zapoznali się z celami badawczymi czterech głównych eksperymentów LHC.
Przestudiowali metody znajdowania bozonu Higgsa wśród morza przypadków
rejestrowanych przez detektory eksperymentów.

Automatyka dla akceleratorów, Mateusz Sosin
Uczniowie poznali główne systemy mechatroniczne i platformy robotyczne
przystosowane do pracy i interwencji w kompleksie akceleratorów 
w środowisku promieniowania jonizującego.

Elektronika dla systemów RF, Bartosz Bielawski
Uczniowie poznali metody przyspieszania cząstek naładowanych takich jak protony, w
szczególności zgłębili zasadę działania wnęk rezonansowych LHC.

Fizyka Jądrowa, Magdalena Kowalska
Uczniowie poznali główne eksperymenty w CERN związane z fizyką jądrową, fizyką
medyczną i fizyką badań antymaterii.

Praca i kwalifikacja detektorów cząstek, Łukasz Zwaliński
Zaznajomili się ze wszystkimi podstawowymi typami detektorów w
eksperymentach ATLAS i CMS.



… kilka słów o projektach
Pomiary niskich rezystancji, Mateusz Bednarek
Zapoznali się z systemem magnesów nadprzewodnikowych LHC z uwzględnieniem
systemów ochrony przed zjawiskiem tzw. quench-u. Uczniowie zaznajomili się z
systemem kriogenicznym dla magnesów LHC.

Fizyka i straty wiązki,  Arkadiusz Gorzawski
Uczniowie poznali zasady i metody sterowania wiązkami akceleratora LHC z
uwzględnieniem podstawowych parametrów takich jak świetlność, emitancja
i czas życia wiązki.

‘Duże dane’ w systemach informatycznych w CERN, Jakub Mościcki
Uczniowie zgłębili systemy przetwarzania wielkich ilości danych związanych z pracą
detektorów i akceleratorów.

Elektronika dla systemów rozproszonych, Grzegorz Daniluk
Uczniowie zapoznali się z rozproszonym systemem kontroli akceleratorów w czasie
rzeczywistym z uwzględnieniem synchronizacji i zarzadzania czasem.

Zaproponowane projekty były mocno osadzone w naukowym nurcie CERN 
prezentując pełen wachlarz działań organizacji.



…a jak HSSIP ocenili uczniowie?
MOCNE STRONY 

• przyjazna atmosfera i profesjonalne 
podejście prowadzących… „nie byliśmy 
traktowani „z góry””, „wysłuchano nas”

• włączenie do „cernowego organizmu”
• naukowy rytm życia
• odpowiadano na wszystkie pytania …

„Co to jest spin?”
• genialne wykłady
• wymagające projekty
• warsztaty w S’Cool LAB
• zwiedzanie CERN i jego obiektów
• duża intensywność pracy
• próba zespołu Miss Proper and the Moving

Targets

 SŁABE STRONY 

Staż był za krótki!!!



"Niesamowite było dla mnie to, jak blisko mogłem znaleźć się tego wszystkiego, o czym w domu 
mogę tylko czytać newsy. Fantastyczne było też to, jak łatwy miałem dostęp do specjalistów do 
męczenia pytaniami. Dało mi to ogromnego kopa, żeby się czegoś nauczyć”

Jan Sobków, uczestnik PL-HSSIP 2018

„Moim zdaniem staż był dobrze zorganizowany i nie przychodzi mi na myśl nic, co można 
zmienić na lepsze”     

Jakub Grzyb, uczestnik PL-HSSIP 2018



… komentarze po 
“Polecam, 11/10”                                                                                                                            Jerzy, który mierzy, Brzoza, PL-HSSIP 2018

„Jak żyć po powrocie 😭 ” Michał Bucoń, PL-HSSIP 2018

“Wyjazd był trochę jak marzenie senne, chciałbyś aby trwał jak najdłużej, ale niestety kiedyś musi się skończyć.”
Tomasz Wojnar, PL-HSSIP 2018

"Było naprawdę cudownie i wciąż nie mogę uwierzyć, że miałam szczęście uczestniczenia w tym projekcie. 

Dziękuję!”                                                                                                                   Hanna Strojecka, PL-HSSIP 2018

„Wyjazd był niesamowity. Spodziewałem się większego mentalnego hardcoru, zarówno na wykładach, jak i przy projekcie, ale 
szybko ogarnąłem, że mogę zapewnić go sobie sam, męcząc odpowiednich, znajdujących się pod ręką ludzi. Dawno nie byłem 
tak zmotywowany, żeby się czegoś nauczyć, jak wtedy” Jan Sobków, PL-HSSIP 2018

„Dzięki stażowi HSSIP dowiedziałam się bardzo dużo rzeczy z zakresu fizyki współczesnej i zobaczyłam jak wygląda prawdziwa 
praca naukowca. Uważam, że program był dla mnie świetną możliwością wkroczenia na wyższy etap rozwijania swojej 
fizycznej pasji”                                                                                                                       Karolina Papacz, PL-HSSIP 2018

“Na koniec chciałbym jeszcze raz podziękować za organizację tak wspaniałego stażu i przekazanie nam takiego ogromu 
wiedzy. Dziękuję także za czas, którzy wszyscy organizatorzy nam poświęcili. Czas w CERNie na nowo rozbudził we mnie głód 
wiedzy i przede wszystkim dał motywację do dalszej nauki i pokazał wymarzone miejsce pracy”           Michał Kaczmarek, PL-HSSIP 2018

„Pełen profesjonalizm i zaangażowanie!”                                                                              Urszula Rybałtowska, koordynator PL-HSSIP 2018 w Polsce



… oddźwięk w Polsce
Spotkanie Mikołaja Miszczaka, 

uczestnika PL-HSSIP 2018 z 
wybranymi uczniami szkół 
średnich w Łodzi (Politechnika 
Łódzka, listopad 2018)

Wybrane artykuły uczestników 
PL-HSSIP 2018 na forach szkół 
średnich:

 Julia Żuławska, II LO w Białymstoku
 Jacek Jagosz, II LO w Cieszynie
 Tomasz Wojnar, ZSL w Leżajsku

• Informacje o HSSIP na stronach 
NCBJ

https://www.zso2bialystok.pl/index.php/aktualnosci-zso2/artukuly-zso2/2322-naukowa-przygoda-w-cern
http://kopernik.netus.pl/index.php?pokaz=page3338&fbclid=IwAR0eqE21lMkZxzwW5SfKYDWOaobY_xuyqB6mcVuq8HAuJYgbY-dnjUWpxkE
http://zslchrobry.lezajsk.pl/uczen-naszej-szkoly-tomasz-wojnar-odbyl-praktyki-w-naukowym-osrodku-badan-jadrowych-cern-pod-genewa/?fbclid=IwAR3Ou4h4KGyyCL9lwOcxjO1mJdebV2U5dc3Zob5QK5eEFg3zLUMX8MUXaTc


Polacy bezpośrednio zaangażowani 
w organizację stażu:
• 4 wykładowców
• 12 opiekunów projektów naukowych
• 6 przewodników
• 2 opiekunki (z Polski)
• 2 koordynatorów (1 z CERN i 1 z Polski)
_________________________________________
w sumie aktywnie działały 22 osoby (to nie jest pomyłka  ) …

‘To był jeden z 21 programów pilotażowych, 
ewentualna kontynuacja zależy od decyzji zarządu CERN’.

Dziękuję za uwagę!!!



Urszula Rybałtowska 
Member of Teacher and Student Forum, CERN

II Liceum Ogólnokształcące im. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku

urszularybaltowska@cern.ch


