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REKLAMA

Doktorat honoris causa
Politechniki Krakowskiej
dla prof. Kazimierza Flagi

W Collegium Novum UJ odbyła się w środę – z udziałem m.in.
wicemarszałka województwa małopolskiego Wojciecha Kozaka
oraz prezydenta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego i przed-
stawicieli władz licznych uczelni krajowych, a także zagranicz-
nych – uroczystość nadania doktoratu honoris causa Politech-
niki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki prof. dr. hab. inż. Ka-
zimierzowi Fladze – wybitnemu naukowcowi i humaniście, pro-
motorowi 10 doktorów nauk technicznych, autorowi lub współ-
autorowi 290 publikacji naukowych, w tym 15 monografii, ma-
jącemu w swym dorobku również 2 patenty, 276 opracowań
naukowo–badawczych dla przemysłu i 90 zrealizowanych pro-
jektów. Laudację wygłosił prof. Janusz Kawecki. Na zdjęciu rek-
tor PK prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak (z prawej) wręcza
doktorat h.c. prof. Kazimierzowi Fladze. (M)

F
O

T
. J

A
N

U
S

Z
 M

IC
H

A
L

C
Z

A
K

NAUKA. Fizycy z Krakowa
uczestniczą w międzynarodo-
wym eksperymencie pod na-
zwą T2K poszukującym infor-
macji o przemianach, jakie za-
chodzą pomiędzy różnymi ro-
dzajami neutrin – najlżejszych
dotychczas poznanych cząs-
tek materii. 

Obiecujące wyniki ogłoszono
właśnie w Tsukubie w Japonii.
Eksperyment z udziałem fizy-
ków z dwunastu krajów zaob-
serwował sześć przypadków
potencjalnych transformacji
tzw. neutrin mionowych w neu-
trina elektronowe. Obserwacja
może pomóc w wyjaśnieniu za-
gadek materii i historii wszech-
świata.

Neutrina to najlżejsze i bar-
dzo zagadkowe cząstki materii.
Ich istnienie zasugerował ponad
80 lat temu pochodzący z Austrii
fizyk Wolfgang Pauli, aby wy-
jaśnić procesy zachodzące pod-
czas rozpadów jąder atomo-
wych. Doświadczalnie ich ist-
nienie zostało potwierdzone do-
piero w 1956 r. Szansę na wy-
krycie neutrina daje jego zde-
rzenie z neutronem, w wyniku
którego powstają dwie nałado-
wane cząstki – proton i elektron.
Są jednak neutrina, które w po-
dobnym zderzeniu nie produ-
kują elektronu lecz jego 200
razy cięższego „brata” – mion.
Trzeci rodzaj neutrin prowadzi
w zderzeniu z neutronem do
powstania jeszcze cięższej cząst-
ki o nazwie taon. Naukowcy
znają więc trzy rodzaje neutrin. 

Przez wiele lat uważano, że
neutrina są pozbawione masy.
Pogląd ten został podważony
pod koniec ubiegłego wieku
dzięki obserwacji, że neutrina
dochodzące do nas z atmosfery
mogą zmieniać swoją tożsa-
mość. Jest to zjawisko nie ma-
jące swojego odpowiednika
w świecie obiektów makrosko-
powych. W świecie neutrin
przemiana jednego rodzaju
cząstek w drugie jest możliwa,

a ponieważ zachodzi cyklicznie,
więc zjawisko to nazwano oscy-
lacjami neutrin. 

Aby dokładnie zbadać na-
turę oscylacji, potrzebne są pre-
cyzyjne doświadczenia labora-
toryjne. Największym z takich
badań jest ulokowany w Japonii
eksperyment T2K. Wiązka neu-
trin mionowych wytwarzana
w akceleratorze w pobliżu To-
kio kierowana jest pod ziemią
do potężnego detektora zbu-
dowanego w oddalonej o ok.
300 km starej kopalni w Ka-
mioka. Tam we wnętrzu wy-
drążonej góry czeka na docie-
rające neutrina zbiornik wy-
pełniony 50 tys. ton wody i ob-
łożony ponad 11 tys. optycznych
czujników (fotopowielaczy).
Wypatrują one błysków świad-
czących o oddziaływaniu neu-
trina z neutronem.

Na niedawnej konferencji
w japońskim laboratorium
w Tsukubie ogłoszono wyniki
eksperymentu. Detektor Su-
per–Kamiokande zaobserwował
sześć przypadków będących
kandydatami do tego, by uznać
je za neutrina elektronowe po-
wstałe w wyniku przemian za-
chodzących w pierwotnej wiąz-
ce neutrin mionowych. Badania
będą kontynuowane, jednak na
skutek marcowego trzęsienia
ziemi w Japonii eksperyment
został wstrzymany przynaj-
mniej na kilka miesięcy. 

Obecne plany zakładają, że
ponownie zostanie uruchomiony
na przełomie 2011/2012 r. W eks-
peryment T2K zaangażowanych
jest ok. 500 naukowców z 12
krajów świata. Wśród nich jest
grupa ok. 30 uczonych z polskich
instytucji badawczych. Są to fi-
zycy i inżynierowie z Instytutu
Fizyki Jądrowej PAN w Krako-
wie, Instytutu Problemów Jąd-
rowych w Świerku, Politechniki
Warszawskiej oraz z Uniwer-
sytetów Wrocławskiego, Ślą-
skiego i Warszawskiego. W ba-
daniach uczestniczą także ma-
gistranci i doktoranci. (PS)

Polscy fizycy
na tropie neutrin

WOJSKO. Trwa formowanie
nowej jednostki wojskowej
w Krakowie – 6. batalionu logis-
tycznego. Będzie działał
w strukturach 6. Brygady Po-
wietrznodesantowej, w kosza-
rach przy ul. Głowackiego.

Powstanie z przekształcenia sa-
modzielnych dotąd pododdziałów
brygady: 6. kompanii remontowej
i 6. kompanii zaopatrzenia; do
nich dokooptowana będzie kom-
pania zabezpieczenia desanto-
wania z 6. batalionu dowodzenia,
a także nowo formowane: do-
wództwo, sztab batalionu oraz
pluton dowodzenia. Gotowość

osiągnie 1 stycznia 2012 r. Ma
mieć za zadanie zabezpieczanie
działań bojowych 6BPD (dostar-
czanie broni, amunicji, ewakuacja
i naprawa sprzętu itd.), zrzutów
i szkolenia spadochronowego.

– Nasz batalion będzie też
zdolny do wsparcia logistycznego
działań koalicji NATO; będzie
odpowiadał za przechowywanie
i transport dużych ilości wody
do celów sanitarnych oraz paliw
– mówi ppłk Ryszard Piłat, szef
logistyki 6BPD.

Batalion będzie miał ok. 400
żołnierzy; niestety, chętni do służ-
by w desancie nie mogą liczyć
na zbyt wiele stanowisk do wzię-

cia. – Zatrudnienie w nim znajdą
głównie żołnierze, którzy stracą
dotychczasową pracę w wyniku
przemian wewnątrz brygady,
albo ochotnicy pełniący służbę
w Narodowych Siłach Rezerwo-
wych – mówi mjr Grzegorz Pra-
del, szef grupy organizacyjnej
6blog, prawdopodobnie przyszły
dowódca batalionu.

Batalion logistyczny istniał
już w strukturach brygady w la-
tach 2000–2001; kiedy 23 czerwca
2001 r. żołnierze odbierali sztan-
dar i imię dla jednostki – gen.
Ignacego Prądzyńskiego, wiado-
mo już było, że będzie rozformo-
wany. Tym razem nie ma takich

obaw: zgodnie z naszymi zobo-
wiązaniami wobec NATO w Woj-
skach Lądowych ma powstać 6
takich batalionów. Formują je
również m.in. 21. Brygada Strzel-
ców Podhalańskich z Rzeszowa
i 25. Brygada Kawalerii Powietrz-
nej w Tomaszowie Mazowieckim.
Pierwszym sprawdzianem dla
6blog będzie wiosną 2012 r. uzu-
pełnienie składów osobowych
kompanii logistycznych Zgrupo-
wań Bojowych „Alfa” i „Bravo”,
tworzonych w większości przez
6BPD dla XI zmiany Polskiego
Kontyngentu Wojskowego, i za-
bezpieczenie jej rotacji do Afga-
nistanu. PIOTR SUBIK

Batalion powstaje z martwych


