
Europejska fizyka cząstek elementarnych uaktualnia swoją 
długoterminową strategię 
 
Kraków, 12 września 2012 r. Od poniedziałku w Krakowie około 500 fizyków 
cząstek obradowało na temat długoplanowej przyszłości ich dziedziny nauki na 
Otwartym Symposium Rady CERN na temat Europejskiej Strategii Fizyki Cząstek. 
To moment zwrotny dla tej dziedziny badań, następujący bezpośrednio po 
ogłoszonym przez CERN w lipcu b.r. odkryciu dokonanym przez eksperymenty 
ATLAS i CMS. Obserwacja nowej cząstki, posiadającej właściwości zgodne z 
poszukiwanym od dziesięcioleci bozonem Higgs’a, nakreśla kierunek dalszego 
rozwoju badań. Pomimo, że ten rezultat zdominował najnowsze doniesienia, ogromny 
postęp odnotowały również inne kierunki badań, jak choćby fizyka neutrin. 
 
Krakowskie syposium to pierwszy krok na drodze do uaktualnienia strategii, 
pierwotnie uchwalonej w 2006 roku a mającej na celu koordynacje badań w 
dziedzinie fizyki cząstek elementarnych w Europie, jak również udziału Europy w 
projektach realizowanych w innych regionach świata. W następnym kroku grupa 
ekspertów nominowanych przez Radę CERN przełoży bogate żniwo krakowskiego 
symposium na jednolity dokument zawierający propozycję uaktualnionej strategii. 
Ten będzie dyskutowany na forum Rady CERN w marcu przyszłego roku. Ostateczna 
wersja zostanie przedstawiona Radzie w maju 2013 roku w Brukseli, na posiedzeniu 
zbiegającym się ze spotkaniem europejskich ministrów na Europejskiej Radzie do 
spraw Konkurencyjności. 
 
„Fizyka cząstek elementarnych od zawsze była długofalowym, międzynarodowym 
przedsięwzięciem,” powiedział  Tatsuya Nakada, przewodniczący grupy eksperckiej, 
profesor szwajcarskiego instytutu EPFL w Lozannie. „Wraz ze wzrostem wielkości i 
złożoności naszych urządzeń badawczych, powyższe wydaje się bardziej aktualne niż 
kiedykolwiek, a jasno sprecyzowana strategia, uwzględniająca szerszy globalny 
kontekst, jest niezbędna.” 
 
„Moment spotkania w maju 2013 jest bardzo ważny,” dodał Przewodniczący Rady 
CERN, Michel Spiro.  „Konkurencyjność Europy istotnie zależy od siły jej bazy 
naukowej, a fizyka cząstek elementarnych nie tylko stanowi jej istotną część, ale jest 
również pożywką dla wielu innych dziedzin nauki.” 
 
Dyskusje w Krakowie sięgały od rozważań na temat możliwych urządzeń mających w 
przyszłości zastąpić Wielki Zderzacz Hadronów,  który będzie działał jeszcze długo 
po 2020 roku, do współdziałania pomiędzy badaniami akceleratorowymi i badaniami 
opartymi na promieniowaniu kosmicznym, oraz do przyszłych urządzeń badawczych 
dla fizyki neutrin. Mimo iż LHC jest na samym początku swojego programu 
badawczego, bardzo długi czas niezbędny do przygotowania przełomowych urządzeń 
najwyższych energii jak również niektórych eksperymentów dla pomiarów 
precyzyjnych wymaga rozpoczęcia pracy z dużym wyprzedzeniem, aby zapewnić 
ciągłość badań. 
 
“Europejska strategia fizyki cząstek elementarnych wskazuje na globalną naturę tej 
dziedziny,” powiedział Dyrektor Naczelny CERN Rolf Heuer. „Gwarantuje że 
europejski potencjał jest pożytkowany w sposób optymalny i odpowiedzialny, oraz że 
dobrze wpisuje się w globalną wizję naszej dziedziny.”  



 
Systematyczna wymiana informacji pomiędzy trzema regionami, obu Amerykami, 
Azją i Europą odbywa się za pośrednictwem światowego komitetu ICFA 
(Międzynarodowy Komitet na rzecz Przyszłych Akceleratorów). ICFA ogłosiła 
niedawno dokument wskazujący perspektywy fizyki cząstek elementarnych w skali 
światowej, Beacons of Discovery. Uaktualniona strategia europejska przedstawiona w 
maju 2013 roku w Brukseli będzie zawierać europejski wkład do światowych badań 
nad fundamentalną strukturą materii. 
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