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1. Dane osobowe 
Imię i nazwisko: Adam Matyja 

 

2. Posiadane dyplomy i tytuły naukowe 
Dyplom magistra w zakresie fizyki teoretycznej 

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, 
2001 

Tytuł pracy magisterskiej: ”The bimaximal mixing and neutrino 
oscillations” 

Promotor: Prof. dr hab. Marek Jeżabek 

 

Dyplom licencjata w zakresie fizyki informatycznej 

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, 

2002 

Tytuł pracy licencjackiej: ”Domowa strona internetowa exsperymentu 

Belle” 

Promotor: Dr Adam Konefał 
 

Dyplom doktora nauk fizycznych 

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w 

Krakowie, 2007 

Tytuł rozprawy doktorskiej: ”Poszukiwania rozpadów B®D
(*)tnt w 

eksperymencie Belle” 

Promotor: Prof. dr hab. Maria Różańska 

Recenzenci: Prof. dr hab. Bogdan Muryn, Dr hab. Marek Szczekowski 
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3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w 

jednostkach naukowych 
§ 2018–2019: Adiunkt, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka 

Niewodniczańskiego PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 

Kraków, Polska. 

§ 2016–2017: Post-doc, The University of Tennessee, 1408 Circle 

Dr., Knoxville, TN 37908, USA. 

§ 2012–2016: Adiunkt, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka 

Niewodniczańskiego PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 

Kraków, Polska. 

§ 2010–2011: Post-doc, Laboratoire De Physique Subatomique Et 

Des Technologies Associees Subatech, 4 rue Alfred Kastler, 44307 

Nantes, Francja.  

§ 2007–2010: Adiunkt, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka 

Niewodniczańskiego PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 

Kraków, Polska. 

§ 2002–2007: Doktorant, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka 

Niewodniczańskiego PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 

Kraków, Polska. 

§ 2001–2002: Stażysta, Instytut Fizyki Jądrowej, ul. Kawiory 26A, 

30-055 Kraków, Polska. 

 

4. Przebieg kariery naukowej i główne osiągnięcia 
Podczas studiów magisterskich moim głównym kierunkiem 

zainteresowań była teoria oddziaływań neutrin, którym poświęcona była 

praca magisterska. Jednak zacząłem też interesować się fizyką 

doświadczalną. Po czwartym roku studiów, w roku 2000, odbyłem staż 

letni w DESY w grupie współpracy eksperymentalnej H1 przy 

akceleratorze HERA. Podczas stażu zajmowałem się badaniem czystości i 

wydajności próbek danych rozpraszania głęboko nieelastycznego w 

zderzeniach elektron-proton, wygenerowanych metodą Monte Carlo, dla 

różnych procesów fizycznych.  

Po piątym roku studiów, w roku 2001, odbyłem staż letni w CERN 

w grupie eksperymentu L3 na akceleratorze LEP, gdzie badałem 

podwójnie radiacyjną produkcję bozonu Z, z niezaobserwowanymi 

twardymi fotonami, w zderzeniach elektron-pozyton. Wyniki analizy 

zostały zaprezentowane na spotkaniu roboczym grupy analiz 

eksperymentu L3. Rezultat pracy, tj. pomiar przekroju czynnego dla 

procesu e
+
e

-
 ® Zgg ® q`qgg dla różnych energii zderzenia w układzie 

środka masy, został opublikowany w czasopiśmie (Phys. Lett. B613 

(2005) 118-127).  



Strona 3 z 20 

 

Będąc na piątym roku studiów, w roku 2001, równolegle 
rozpocząłem drugi kierunek studiów fizykę-informatykę, z której 
obroniłem pracę licencjacką w roku 2002. 

Po zakończeniu studiów magisterskich, w roku 2001, otrzymałem 
wyróżnienie dla najlepszego studenta fizyki teoretycznej Uniwersytetu 

Śląskiego kończącego studia w danym roku.  

 

Po obronie pracy magisterskiej odbyłem roczny staż w Instytucie 

Fizyki Jądrowej, a następnie w roku 2002 rozpocząłem studia 
doktoranckie w Międzynarodowym Studium Doktoranckim Instytutu 
Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN w Krakowie, 
uczestnicząc w badaniach eksperymentu Belle na akceleratorze KEK-B w 

Japonii. Temat badań stanowiły półtaonowe rozpady mezonów pięknych 
z przejściem kwarkowym b®c. Występowanie co najmniej dwóch 
neutrin w łańcuchu rozpadu znacząco utrudniało pomiar, czyniąc go 
zarazem ciekawym i wówczas niezbadanym. W pracy została 
wykorzystana pionierska metoda półinkluzywnej rekonstrukcji mezonu B, 

bazująca na specyficznych warunkach eksperymentu Belle. Wynikiem  

przeprowadzonej analizy była statystycznie znacząca obserwacja rozpadu 

B®D
(*)t+nt. Stanowiła ona pierwszy pomiar  ekskluzywnego rozpadu z 

kwarkowym przejściem b → cτ−`ντ. Zmierzony stosunek rozgałęzienia 
dla ww. procesu był zgodny z przewidywaniami modelu standardowego. 

Wyniki analizy zostały opublikowane (Phys.Rev.Lett.99:191807 (2007)) 

oraz były prezentowane przeze mnie na konferencji HEP-EPS w 

Manchester, Anglia w 2007 r. ("B decays with missing energy at Belle'', 

J.Phys.Conf.Ser.110:052035 (2008)). Były one również wielokrotnie 

przeze mnie prezentowane na spotkaniach grupy roboczej CKM (nazwa 

pochodzi od macierzy przejść kwarkowych Cabibo-Kobayashiego-

Maskawy) oraz na plenarnych zebraniach współpracy Belle (BGM, Belle 

General Meeting). 

Pracę doktorską pt. „Poszukiwanie rozpadów B ® D
(*)tnt w 

eksperymencie Belle”, opracowaną pod kierunkiem doc. dr hab. Marii 

Różańskiej obroniłem z wyróżnieniem w roku 2007. 

Ponadto podczas studiów doktorskich uczestniczyłem w letnich 

szkołach: “International WE Hereaus Summer School on Flavour Physics 

and CP Violation”, Niemcy; “Central European School In Particle 

Physics”, Czechy; “CERN School of High-Energy Physics”, Armenia; 

“School on CP Violation, Baryogenesis and Neutrinos”, Niemcy. 

 

W roku 2007 rozpocząłem pracę w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN 

na stanowisku adiunkta w zakładzie eksperymentu ALICE. W tym czasie 

akcelerator LHC oraz eksperyment ALICE były jeszcze w fazie budowy i 

testów. Moim głównym zadaniem, w ramach grupy krakowskiej 
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eksperymentu ALICE, była praca przy uruchomieniu komory projekcji 

czasowej (Time Projection Chamber, TPC) detektora ALICE oraz 

napisanie i wdrożenie algorytmu do kalibracji wzmocnienia gazowego 

przy pomocy radioaktywnego kryptonu 
83

Kr. Grupa krakowska jest 

odpowiedzialna instytucjonalnie za tę kalibrację. Kalibracja wzmocnienia 

gazowego stanowi jedną z najważniejszych kalibracji detektora TPC i jest 

podstawą do każdej analizy widm cząstek naładowanych w detektorze 

ALICE. Zadaniem kalibracji kryptonowej jest wyrównanie wzmocnienia 

gazowego, jak i odpowiedzi detektora w ponad pół miliona kanałów 

odczytu elektroniki. Opracowałem oraz zaimplementowałem algorytm 

rekonstrukcji klastrów kryptonowych (cluster finder), wykorzystując fakt, 

że  klastry kryptonowe znacząco różnią się od klastrów pochodzących od 

śladów cząstek naładowanych. Zarówno algorytm rekonstrukcji klastrów, 

jak i algorytm kalibracji weszły do kanonu oficjalnej kalibracji ALICE 

TPC i są używane do dziś podczas kalibracji. Rezultaty kalibracji były 

przeze mnie prezentowane na szeregu spotkań w grupach roboczych 

ALICE TPC oraz na dużych spotkaniach całej współpracy, ALICE Week 

w CERN. Ponadto wyniki kalibracji były prezentowane na konferencjach, 

w tym przeze mnie na HEP-EPS w Krakowie w 2009 ("ALICE TPC - 

design and performance", Proc. Science 128 (2009)) oraz opublikowane 

w czasopiśmie (Physics.Ins-Det/10011950 (2010)). 

 

W latach 2010-2011 odbyłem staż naukowy w grupie zajmującej 

się kalorymetrem elektromagnetycznym EMCal eksperymentu ALICE w   

Laboratoire De Physique Subatomique Et Des Technologies Associees 

Subatech w Nantes we Francji. W grupie tej do moich obowiązków 

należała analiza fotonów, neutralnych pionów oraz dżetów. Zajmowałem 

się również budową kalorymetru elektromagnetycznego EMCal 

(Electromagnetic Calorimeter) oraz jego rozszerzenia DCal (Dijet 

Calorimeter). Ponieważ kalorymetr EMCal został dołączony do 

eksperymentu ALICE w końcowej fazie budowy, jego oprogramowanie 

nie było wystarczająco rozwinięte. Podstawowy algorytm klasteryzacji 

kalorymetru EMCal (tzw. „clusterizer V1”) łączy ze sobą sąsiadujące 

komórki kalorymetru, w których widoczny jest depozyt energii powyżej 

zdefiniowanej wartości progowej, a następnie sumuje energię z komórek 

kalorymetru, które tworzą klaster. Algorytm, wskutek nie wystarczającej 

granulacji detektora, nie radzi sobie dobrze z klastrami, pochodzącymi od 

nałożonych kaskad elektromagnetycznych, pochodzących od dwóch 

fotonów. Fakt ten utrudnia analizę neutralnych pionów ograniczając ją 

zaledwie do pT » 10 GeV/c. W celu usprawnienia klasteryzacji i 

zwiększenia zakresu spektrum pędowego neutralnych mezonów 

napisałem algorytm rozplątujący nałożone klastry fotonowe – tzw. 

unfolding. Pozwoliło to znacząco zwiększyć zakres badanego pędu 
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poprzecznego w kalorymetrze EMCal do pT » 20 GeV/c, czyli około 

dwukrotnie. Opracowany algorytm stanowi część oficjalnego 

oprogramowania eksperymentu ALICE. Rozwój algorytmu klasteryzacji 

pozwolił na zwiększenie zakresu pędowego neutralnych mezonów 

badanych w  zderzeniach pp przy energii Ös=7 TeV, w której to analizie  

brałem aktywny udział. Wyniki powyższych badań zostały zebrane w 

raporcie końcowym  mojego stażu naukowego w Subatech w Nantes z 

roku 2011 oraz były prezentowane przeze mnie w CERN-ie podczas 

zebrań grupy roboczej EMCal oraz na plenarnych zebraniach 

eksperymentu ALICE.  

 Ponadto, będąc osobą odpowiedzialną za kalibrację kryptonową 

ALICE TPC kontynuowałem ją w kolejnej kampanii kalibracyjnej w roku 

2011. Jako ekspert w tej dziedzinie zostałem poproszony przez grupę 

eksperymentu NA49/NA61 w CERN-ie o stworzenie oprogramowania do 

kalibracji kryptonowej eksperymentu NA49/NA61. Odpowiednie 

oprogramowanie służące do klasteryzacji i kalibracji kryptonowej w 

eksperymencie NA49/NA61 weszło do oficjalnej dystrybucji 

oprogramowania, a otrzymane stałe kalibracyjne zostały uwzględnione w 

analizach prowadzonych w NA49/NA61. Rezultaty badań kalibracyjnych 

były prezentowane na spotkaniach grupy roboczej Kalibracji 

NA49/NA61.  

 

Na stażu w Subatech w Nantes rozpocząłem wstępne badania 

korelacji fotonów produkowanych w twardym rozpraszaniu bezpośrednio 

z dżetami w eksperymencie ALICE. Pracę tę kontynuowałem będąc 

zatrudnionym w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN na stanowisku adiunkta, 

w latach 2012-2016. Otrzymałem również grant badawczy NCN 

SONATA w latach 2012-2015 (DEC-2012/05/D/ST2/00855), w ramach 

którego powstała metodologia analizy izolowanych fotonów 

produkowanych bezpośrednio z dżetami, opracowana dla różnych 

topologii. Przeanalizowane zostały przypadki zderzeń proton-proton, 

proton-ołów i ołów-ołów zebrane przez eksperyment ALICE dla rożnych 

energii zderzenia w układzie środka masy. Dostępna statystyka danych 

okazała się być niewystarczająca, aby wyciągnąć jednoznaczne konkluzje 

z wyników. Pozwoliło to jednak na przetestowanie algorytmów analizy, 

które weszły do oficjalnego oprogramowania ALICE. Ponadto 

oszacowano potrzebne do analizy próbki danych, bazując na 

wydajnościach zaczerpniętych z danych. Wyniki analiz były 

prezentowane na szeregu spotkań w grupach roboczych (EMCal Photon, 

Physics Working Group - Gamma and Neutral Mesons, PWGGA oraz 

Physic Working Group - Jets, PWGJE), na Warsztatach w CERN 

(“Prospects for gamma-jet in ALICE”, Workshop on ideas and 

possibilities for future jet analyses, CERN, 2014) oraz na konferencji 
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Quark Matter 2015, (“Perspectives of gamma-jet correlation analysis in 

Run II in ALICE”, Quark Matter 2015, Kobe, Japonia, 2015). 

Prowadząc analizy związane z produkcją fotonów zostałem 

koordynatorem analiz grupy EMCal Photon. W latach 2014-2017 

pełniłem funkcję koordynatora tej grupy.  

W latach 2013-2015 nastąpiła przerwa techniczna poświęcona 

rozbudowie akceleratora LHC i detektora ALICE. Czas ten został 

wykorzystany na wymianę elektroniki odczytu kalorymetru EMCal. 

Ponadto zainstalowano dodatkowe moduły zwiększając akceptancję 

detektora. Ponieważ zaszła potrzeba kalibracji detektora, zająłem się 

kalibracją czasu odczytu kalorymetru (tzw. timing). Odpowiedni algorytm 

kalibracji czasowej kalorymetru EMCal został zaimplementowany i trafił 

do oficjalnej dystrybucji oprogramowania ALICE. Algorytm uwzględniał 

poprawkę na napotkany w fazie testów problem braku synchronizacji 

odczytu elementów kalorymetru. Wyniki kalibracji były prezentowane 

przeze mnie na szeregu spotkań grupy roboczej EMCal, a obecnie 

przygotowywana jest publikacja poświęcona kalibracji i osiągnięciom  

kalorymetru. Kalibracja czasowa kalorymetru EMCal jest używana w 

każdej analizie bazującej na kalorymetrze EMCal. Od roku 2015, z 

ramienia grupy krakowskiej eksperymentu ALICE, która jest 

odpowiedzialna za kalibrację czasową kalorymetru elektromagnetycznego 

EMCal, koordynuję ww kalibrację. 

Obowiązkiem każdego członka współpracy ALICE są dyżury przy 

zbieraniu danych. W pokoju kontrolnym znajduje się kilka stanowisk dla 

osób dyżurujących. Jedną z nich jest osoba zarządzająca systemem 

zbierania danych (ECS, Experiment Control System). Poprzez czynne 

uczestnictwo w zbieraniu danych uzyskałem status eksperta systemu 

kontroli eksperymentu ALICE (ECS). 

W roku 2012 i 2015 prowadziłem również kalibrację kryptonową 

ALICE TPC. Rezultaty kalibracji były omawiane na szeregu spotkań 

grupy TPC oraz na plenarnych wystąpieniach.  

W roku 2015 przystąpiłem również do współpracy NA61/SHINE 

służąc swoją wiedzą eksperta w dziedzinie kalibracji komór projekcji 

czasowej. 

Kolejną z moich aktywności była analiza neutralnych mezonów p0
 

oraz h w zderzeniach pp przy energiach w układzie środka masy Ös=5.02 

i 13 TeV. Jako ekspert kalibracji czasowej analizowałem dane 

bezpośrednio po ich zebraniu patrząc na jakość danych pod kątem analizy 

mezonów. Informacja zwrotna pochodząca z analizy neutralnych 

mezonów, zwłaszcza w fazie kalibracji detektora, była bardzo istotna z 

punktu widzenia kalibracji czasowej. Otrzymane wyniki były 

prezentowane na cotygodniowych zebraniach grupy EMCal oraz na 

sesjach plenarnych współpracy ALICE. 
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W latach 2016-2017 odbyłem staż naukowy w grupie ALICE na 

Uniwersytecie w Tennessee w Knoxville, TN, USA. Tam, poza 

koordynacją grupy EMCal Photon, kontynuowałem analizę neutralnych 

mezonów w zderzeniach pp przy energii w układzie środka masy Ös=5.02 

i 13 TeV. Pomiar tych widm jest szczególnie ważny. Wyniki dla zderzeń 

pp przy energii Ös=13 TeV pozwolą rozszerzyć przedział dostępnej 

energii zderzeń. Pomiar widm neutralnych mezonów w zderzeniach pp 

przy energii Ös=5.02 stanowi próbkę referencyjną dla zderzeń p-Pb i Pb-

Pb przy tej samej energii. Pomiar różniczkowego przekroju czynnego w 

funkcji pędu poprzecznego w jednym eksperymencie przy podobnych 

parametrach działania detektora pozwoli na zmniejszenie niepewności 

systematycznych w czynniku modyfikacji jądrowej lub innych 

obserwablach mierzących stosunki przekrojów czynnych. Niepewności 

systematyczne, w zależności od obranej metody, są kasowane częściowo 

lub całkowicie. Wyniki prowadzonych analiz były osobiście dyskutowane 

na spotkaniach grup roboczych EMCal Neutral Mesons oraz PWGGA. 

Wyniki analizy dla zderzeń pp przy energii Ös=13 TeV zostały 

zaprezentowane przez mnie jako autora, na konferencji Hot Quarks 2016 

(J.Phys.Conf.Ser. 832:1, 012011 (2017)), natomiast wyniki dla zderzeń pp 

przy energii Ös=5 TeV, również osobiście prezentowałem na 

konferencjach Quark Matter 2017 i 2018 oraz QCD18 (Nucl. Part. Phys. 

Proc. 300–302, 99-106 (2018)). 

Ponadto, podczas stażu do moich obowiązków należała opieka nad 

praktykantami i studentami studiów magisterskich oraz doktoranckich 

grupy ALICE na uniwersytecie. Prowadziłem także wykłady z mechaniki 

klasycznej dla studentów.  

 

W latach 2018-2019 podjąłem ponownie zatrudnienie w Instytucie 

Fizyki Jądrowej PAN na stanowisku adiunkta. Od strony technicznej 

zajmowałem się kalibracjami, kryptonową w TPC oraz czasową  w 

EMCal. Od strony badawczej kontynuowałem analiy neutralnych 

mezonów.  

Jako członek współpracy ALICE recenzowałem wewnętrzne 

raporty dotyczące analiz neutralnych mezonów oraz fotonów 

rekonstruowanych w kalorymetrze EMCal i PHOS przy różnych 

energiach i w różnych systemach zderzeń. 

Jako pracownik Instytutu Fizyki Jądrowej prowadziłem praktyki 

studenckie mając pod swoją opieką łącznie pięć osób w latach 2013 i 

2018. 
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5. Plany na przyszłość 
Planuję kontynuować badania materii powstałej w wyniku zderzeń 

proton-proton, proton-jądro i jądro-jądro przy energiach ultra-

relatywistycznych. Jako próbniki mają posłużyć dotychczas 

wykorzystywane neutralne mezony pseudo-skalarne oraz w przypadku 

dużej statystyki (np. dostępnej w przypadku zderzeń pp przy energii 

Ös=13 TeV) mezony h’ lub w. Ponadto, planuję skoncentrować się na 

badaniu struktury dżetów przy pomocy korelacji fotonów z dżetami. 

Będzie to jednak możliwe poprzez analizę próbek wykorzystującą bardzo 

dużą dostępną statystyką. Pierwsze wstępne oszacowania dotyczące 

analizy zostały wykonane i przedstawione w monografii.  

Jednocześnie zamierzam kontynuować prace kalibracyjne dla 

detektorów TPC oraz EMCal. Ponieważ podczas Run III  (począwszy od 

roku 2021) detektor ALICE ma zbierać dane ze zwiększoną szybkością o 

czynnik O(30) kalibracja wzmocnienia gazowego TPC będzie musiała 

zachodzić szybciej i najprawdopodobniej w czasie rzeczywistym. 

Również kalibracja czasowa EMCal powinna zostać zoptymalizowana i w 

pełni zautomatyzowana, łącznie z pełnym systemem kontroli jakości 

danych. Są to ogromne wyzwania, przed którymi zostaniemy postawieni 

po udoskonaleniu detektorów.  

W ramach planów krótkoterminowych, zostałem poproszony o 

wygłoszenie referatów na dwóch  międzynarodowych konferencjach 

(„13th International Workshop on High-pT Physics in the RHIC/LHC 

era”, Knoxville, TN, USA oraz „Nineteenth Lomonosov Conference on 

Elementary Particle Physics” Moskwa, Rosja), w których zamierzam 

uczestniczyć. 

  Plany długoterminowe związane są z rozbudową grupy 

krakowskiej eksperymentu ALICE oraz działalnością dydaktyczną. 

Obecnie prowadzę dwie prace licencjackie, gdzie jedna dotyczy 

elementów kalibracyjnych detektora TPC, a druga jest związana z analizą 

korelacji bezpośrednich izolowanych fotonów z dżetami. 

 

6. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 

ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i 

tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.) 

A. Tytuł osiągnięcia naukowego 
”Production of light neutral mesons in the ALICE experiment 
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Lista publikacji bezpośrednio związanych z tematem monografii, 

zawierająca publikacje w czasopismach ujętych w bazie JCR oraz 

publikacje w materiałach konferencyjnych, wraz z zaznaczonym 

wkładem autora: 

1. A. Matyja et al. (ALICE TPC Collaboration), "ALICE TPC: 

Design and Performance", PoS EPS-HEP2009 (2009) 128; 

DOI:10.22323/1.084.0128. [Jako ekspert kalibracji detektora 

TPC byłem zaangażowany w jego uruchomienie oraz kalibrację. 

Zebrałem oraz opracowałem materiał i tekst tej publikacji. 

Oceniam wkład własny na 60%.]. 

2. J. Alme, A. Matyja et al. (ALICE TPC Collaboration), "The 

ALICE TPC, a large 3-dimensional tracking device with fast 

readout for ultra-high multiplicity events", Nucl. Instrum. 

Meth. A622 (2010) 316-367;  DOI:10.1016/j.nima.2010.04.042. 

[Jako ekspert kalibracji detektora TPC byłem zaangażowany w 

jego uruchomienie oraz kalibrację. Opracowałem część 

materiału tej publikacji. Oceniam wkład własny na 10%.]. 

3. A. Matyja (ALICE Collaboration), "Inclusive production of 

neutral mesons in ALICE", Acta Phys. Polon. B42 (2011) 1517-

1529; DOI:10.5506/APhysPolB.42.1517. [Jako ekspert 

kalibracji detektora TPC byłem zaangażowany w jego 

uruchomienie oraz kalibrację. Brałem udział w budowie 

detektora EMCal i jego kalibracji. Jestem też autorem algorytmu 

do klasteryzacji w detektorze EMCal. Brałem udział  analizie 

neutralnych mezonów w EMCal. Zebrałem oraz opracowałem 

materiał i tekst tej publikacji. Oceniam wkład własny na 60%.]. 

4. B. Abelev, A. Matyja et al. (ALICE Collaboration), "Neutral 

pion and h meson production in proton-proton collisions at Ös = 

0.9 TeV and Ös = 7 TeV", Phys. Lett. B717 (2012) 162-172; 

DOI:10.1016/j.physletb.2012.09.015. [Jako ekspert kalibracji 

detektora TPC byłem zaangażowany w jego uruchomienie oraz 

kalibrację. Brałem udział w budowie detektora EMCal. Jestem 

też autorem algorytmu do klasteryzacji w detektorze EMCal. 

Brałem udział w analizie neutralnych mezonów w EMCal. 

Oceniam wkład własny na 8%.]. 

5. B. Abelev, A. Matyja et al. (ALICE Collaboration), "Neutral 

pion production at midrapidity in pp and Pb-Pb collisions at 

ÖsNN = 2.76 TeV", Eur. Phys. J. C74 (2014) 3108; 

DOI:10.1140/epjc/s10052-014-3108-8. [Jako ekspert kalibracji 
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detektora TPC byłem zaangażowany w jego uruchomienie oraz 

kalibrację. Brałem udział w budowie detektora EMCal. Jestem 

też autorem algorytmu do klasteryzacji w detektorze EMCal. 

Oceniam wkład własny na 8%.]. 

6. B. Abelev, A. Matyja et al. (ALICE Collaboration), 

"Performance of the ALICE experiment at the CERN LHC”, 

Int. J. Mod. Phys. A29 (2014) 1430044; DOI: 

10.1142/S0217751X14300440. [Jako ekspert kalibracji 

detektora TPC byłem zaangażowany w jego uruchomienie oraz 

kalibrację. Oceniam wkład własny na 5%.]. 

7. A. Matyja (ALICE Collaboration), "Direct photon and neutral 

mesons measurements with the ALICE detector”, Acta Phys. 

Polon. B47 (2016) 1529-1542; 

DOI:10.5506/APhysPolB.47.1529. [Jako ekspert kalibracji 

detektora TPC byłem zaangażowany w jego uruchomienie oraz 

kalibrację. Brałem udział w budowie detektora EMCal i jego 

kalibracji. Jestem też autorem algorytmu do klasteryzacji w 

detektorze EMCal. Brałem udział  analizie neutralnych 

mezonów w EMCal. Zebrałem oraz opracowałem materiał i 

tekst tej publikacji. Oceniam wkład własny na 60%.]. 

8. S. Acharya, A. Matyja et al. (ALICE Collaboration), 

"Production of p0
 and h mesons up to high transverse 

momentum in pp collisions at 2.76 TeV", Eur. Phys. J. C77 

(2017) 339; DOI:10.1140/epjc/s10052-017-4890-x. [Jako 

ekspert kalibracji detektora TPC byłem zaangażowany w jego 

uruchomienie oraz kalibrację. Brałem udział w budowie 

detektora EMCal i jego kalibracji. Jestem też autorem algorytmu 

do klasteryzacji w detektorze EMCal. Oceniam wkład własny na 

8%.]. 

9. D. Sekihata (ALICE Collaboration), "Energy and system 

dependence of nuclear modification factors of inclusive charged 

particles and identified light hadrons measured in p-Pb, Xe-Xe 

and Pb-Pb collisions with ALICE", Nucl. Phys. A982 (2019) 

567-570. [Jako ekspert kalibracji detektora TPC byłem 

zaangażowany w jego uruchomienie oraz kalibrację. Brałem 

udział w budowie detektora EMCal i jego kalibracji. Jestem też 

autorem algorytmu do klasteryzacji w detektorze EMCal. 

Brałem udział w analizie danych w detektorze EMCal oraz 

rozwijałem kod analizy. Brałem udział w recenzowaniu raportu 

wewnętrznego dokumentującego analizę. Oceniam wkład 

własny na 25%.]. 

10. S. Acharya, A. Matyja et al. (ALICE Collaboration), "p0
 and h 

meson production in proton-proton collisions at Ös = 8 TeV", 
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Eur. Phys. J. C78 (2018) 263; DOI:10.1140/epjc/s10052-018-

5612-8. [Jako ekspert kalibracji detektora TPC byłem 

zaangażowany w jego uruchomienie oraz kalibrację. Brałem 

udział w budowie detektora EMCal i jego kalibracji. Jestem też 

autorem algorytmu do klasteryzacji w detektorze EMCal. 

Oceniam wkład własny na 10%.]. 

11. S. Acharya, A. Matyja et al. (ALICE Collaboration), "Neutral 

pion and h meson production in p-Pb collisions at ÖsNN = 5.02 

TeV", submitted to EPJC, arXiv:1801.07051v1 [nucl-ex] 

(2018). [Jako ekspert kalibracji detektora TPC byłem 

zaangażowany w jego uruchomienie oraz kalibrację. Brałem 

udział w budowie detektora EMCal i jego kalibracji. Jestem też 

autorem algorytmu do klasteryzacji w detektorze EMCal. 

Brałem udział  recenzowaniu raportu wewnętrznego 

dokumentującego analizę. Oceniam wkład własny na 15%.]. 

12. S. Acharya, A. Matyja et al. (ALICE Collaboration), "Neutral 

pion and h meson production at midrapidity in Pb-Pb collisions 

at ÖsNN = 2.76 TeV", Phys. Rev. C98 (2018) 044901; 

DOI:10.1103/PhysRevC.98.044901. [Jako ekspert kalibracji 

detektora TPC byłem zaangażowany w jego uruchomienie oraz 

kalibrację. Brałem udział w budowie detektora EMCal. Jestem 

też autorem algorytmu do klasteryzacji w detektorze EMCal. 

Oceniam wkład własny na 8%.]. 

13. A. Matyja (ALICE Collaboration), "Neutral meson and photon 

production at the LHC measured with the ALICE experiment", 

Nucl. Part. Phys. Proc. 300-302 (2018) 99-106;  

DOI:10.1016/j.nuclphysbps.2018.12.018. [Jako ekspert 

kalibracji detektora TPC byłem zaangażowany w jego 

uruchomienie oraz kalibrację. Brałem udział w budowie 

detektora EMCal i jego kalibracji. Jestem też autorem algorytmu 

do klasteryzacji w detektorze EMCal. Brałem udział w analizie, 

rozwoju oprogramowania analizy oraz recenzowaniu raportu 

wewnętrznego dokumentującego analizę. Zebrałem oraz 

opracowałem materiał i tekst tej publikacji. Oceniam wkład 

własny na 70%.]. 

 

B. Omówienie celu naukowego ww. pracy/prac i 

osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich 

ewentualnego wykorzystania 
Mezon p0

 został odkryty w roku 1950, natomiast mezon h w 

1961. Od tego czasu, lekkie, neutralne mezony pseudoskalarne 

(J
P
=0

-
) były obiektem badań w zderzeniach elektron-pozytron, 
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hadron-hadron, hadron-jądro i jądro-jądro przez dekady. Pierwsze 

widma pędu poprzecznego w pełni zrekonstruowanych neutralnych 

mezonów,  zostały zmierzone w  latach siedemdziesiątych. 

Zauważono wówczas zmianę w zachowaniu widm cząstek przy 

wyższych pędach poprzecznych, co sugerowało dodatkowy wkład 

pochodzący od fragmentacji wysokoenergetycznych partonów. 

Rezultaty te stanowiły potwierdzenie wyników dla naładowanych 

pionów, czyniąc neutralne mezony komplementarnymi źródłami 

informacji, nie obarczonymi jednak oddziaływaniami 

Coulombowskimi.  

Zmierzony pędowy rozkład różniczkowego przekroju 

czynnego na produkcję cząstek może zostać porównany z 

przewidywaniami teoretycznymi dzięki twierdzeniu o faktoryzacji. 

Zgodnie z twierdzeniem o faktoryzacji, przy wystarczająco dużym 

przekazie czteropędu, różniczkowy przekrój czynny można 

podzielić na wkład od procesów krótkozasięgowych i 

długozasięgowych. Wkład od procesów krótkozasięgowych 

związany jest z przekrojem czynnym na poziomie oddziaływania 

partonów i może być policzony metodami perturbacyjnymi. Wkład 

pochodzący od  procesów długozasięgowych  związany jest z 

początkowymi funkcjami rozkładu gęstości partonów (PDF, parton 

density functions) oraz funkcjami fragmentacji (FF, fragmentation 

functions) partonów w hadrony w stanie końcowym i jest 

nieperturbacyjny. Zatem pomiar różniczkowego przekroju 

czynnego pozwala testować przewidywania teoretyczne z 

uwzględnieniem wyższych rzędów w rachunku zaburzeń (NLO lub 

NNLO) perturbacyjnej chromodynamiki kwantowej (pQCD), a 

także nałożyć ograniczenia na PDF i FF. 

W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku wysunięto 

postulat istnienia nowego stanu materii, tj. plazmy kwarkowo-

gluonowej (QGP, quark-gluon plasma).  W tym bardzo gęstym i 

gorącym stanie materii, będącym w równowadze 

termodynamicznej, kwarki i gluony są prawie swobodne.  

Poszukiwania QGP zaowocowały odkryciem silnie oddziałującej 

plazmy kwarkowo-gluonowej we wszystkich czterech 

eksperymentach ciężkojonowych na akceleratorze Relativistic 

Heavy Ion Collider (RHIC) w laboratorium Brookhaven National 

Laboratory (BNL) w USA. Podobny stan plazmy jest wytwarzany 

w zderzeniach ciężkich jonów badanych w eksperymentach na 

akceleratorze Large Hadron Collider (LHC) w laboratorium CERN 

na granicy Szwajcarii i Francji. Własności ośrodka powstałego w 

zderzeniach ciężkich jonów, mogą także zostać zmierzone przy 

pomocy neutralnych mezonów. Twarde partony, o wysokim pędzie 
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poprzecznym, powstają w wyniku twardego rozpraszania w fazie 

początkowej zderzenia jonów. Twarde partony oddziałują z gęstym 

ośrodkiem plazmy, tracąc energię. Wydostają się one z medium i 

hadronizują w dżety (wiązki skolimowanych cząstek). Jednak 

sumaryczna energia zrekonstruowanego dżetu jest niższa od energii 

nierozproszonego partonu. Efekt ten nazywamy tłumieniem dżetów 

(jet suppression lub jet quenching). Modyfikacja energii dżetu jest 

związana ze zmniejszeniem energii wiodących hadronów w dżecie, 

a w szczególności neutralnych mezonów. Efekt tłumienia dżetów 

można określić ilościowo poprzez czynnik modyfikacji jądrowej. 

Obrazuje on w sposób ilościowy efekt związany z obecnością 

gorącej materii jądrowej w porównaniu do materii wytworzonej w 

zderzeniu proton-proton (pp). Poprzez prosty stosunek przekroju 

czynnego zmierzonego w zderzeniach jądrowych oraz odpowiednio 

przeskalowanego w zderzeniach binarnych, jakimi są zderzenia pp, 

zaobserwowano duże tłumienie produkowanych hadronów w 

centralnych zderzeniach jądrowych w stosunku do zderzeń pp, przy 

energiach zderzeń rzędu tych dostępnych w RHIC czy LHC. 

Zatem, pomiar widm neutralnych mezonów w różnych systemach, 

a w konsekwencji pomiar czynnika modyfikacji jądrowej, pozwala 

badać mechanizmy strat energii partonów w gęstych ośrodkach. 

 Eksperyment ALICE został zaprojektowany w celu badania 

plazmy kwarkowo-gluonowej w zderzeniach ołów-ołów (Pb-Pb). 

Jednakże, pomiary zderzeń pp oraz p-Pb są równie ważne, gdyż 

stanowią próbki referencyjne. W eksperymencie ALICE istnieje 

kilka sposobów pomiaru neutralnych mezonów p0
 i h. Są one 

głównie rekonstruowane poprzez rozpad dwufotonowy, przy użyciu 

techniki masy niezmienniczej. Fotony mogą być zidentyfikowane 

jako zrekonstruowane klastry elektromagnetyczne w kalorymetrach 

elektromagnetycznych EMCal lub PHOS, a także zrekonstruowane 

z par elektron-pozyton (e
-
e

+
) pochodzących z konwersji fotonów, 

które oddziaływały z materiałem detektorów centralnych, takich jak 

krzemowy detektor śladów (ITS, Inner Tracking System) i komora 

projekcji czasowej (TPC, Time Projection Chamber). Detektory 

ITS, TPC, EMCal i PHOS służą do precyzyjnych pomiarów 

cząstek, a ich kalibracja jest szalenie istotna. Opracowana przez 

autora kalibracja detektorów TPC oraz EMCal została opisana w 

monografii. Dzięki odpowiedniej kalibracji TPC możliwe jest 

precyzyjne rozróżnienie różnego typu cząstek, takich jak elektrony, 

miony, piony czy protony. Pomiar strat energii na jonizację dla 

różnych typów cząstek pokrywa się z analitycznymi krzywymi. 

Pary e
+
e

-
, które są identyfikowane w detektorach śladowych, 

pozwalają na dokładny pomiar miejsca konwersji fotonu, który 
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oddziaływał z materiałem detektora. Dzięki temu jesteśmy w stanie 

sporządzić mapę prawdopodobieństwa oddziaływań fotonów z 

detektorem, a co za tym idzie określić ilość materiału detektora z 

bardzo dużą precyzją. Kalibracja detektora EMCal pozwala na jego 

bardzo dobrą energetyczną, przestrzenną i czasową zdolność 

rozdzielczą.  

 W pracy przedstawiono przegląd wyników produkcji 

neutralnych mezonów p0
 oraz h w zderzeniach hadron-hadron, 

jądro-jądro oraz hadron-jądro, w szerokim zakresie energii 

zderzenia w układzie środka masy, od kilu GeV do kilku TeV. 

Akcelerator LHC, który dostarczył wiązki protonów i ołowiu o 

energiach zderzenia w układzie środka masy Ös = 0.9 do 13 TeV 

dla zderzeń pp,  ÖsNN = 5.02 i 8.16 TeV dla zderzeń p-Pb oraz ÖsNN 

= 2.76 i 5.02 TeV dla zderzeń Pb-Pb, pozwolił eksperymentowi 

ALICE rozszerzyć badania neutralnych mezonów do energii 

niedostępnej przed erą LHC. Inkluzywne widma produkcji 

mezonów p0
 oraz h zostały zmierzone z wysoką precyzją, w dużym 

zakresie pędu poprzecznego, w środkowym przedziale rapidity. 

Pozwoliło to na zwiększenie dokładności pomiarów funkcji 

gęstości partonów (PDF), jak i funkcji fragmentacji partonów (FF), 

a także precyzyjne testy rachunku zaburzeń w chromodynamice 

kwantowej.  

Pomiar czynnika modyfikacji jądrowej dla neutralnych 

mezonów pokazuje duże tłumienie energii partonów podczas 

przechodzenia przez gęsty ośrodek powstały w centralnych 

zderzeniach Pb-Pb przy energiach ÖsNN = 2.76 i 5.02 TeV. Pomiary 

te potwierdzają istnienie silnie oddziałującej plazmy kwarkowo-

gluonowej. Obserwowany brak tłumienia w zderzeniach p-Pb 

wspiera tezę, iż tłumienie jest efektem stanu końcowego, a nie 

początkowego. 

 Pomiar stosunku przekrojów czynnych na produkcję 

mezonów h i p0
 pokazuje jego uniwersalność dla różnych 

konfiguracji zderzenia i energii. Pomiar stosunku h/p0
 pozwala 

testować skalowanie z masą poprzeczną cząstek, tzw. mT scaling. 

Hipoteza skalowania postała w latach siedemdziesiątych ubiegłego 

wieku, na skutek obserwacji widm przekrojów czynnych 

zmierzonych dla różnych typów cząstek. Zakłada ona, że 

różniczkowy przekrój czynny na produkcję hadronu o zadanej 

masie jest taki sam dla wszystkich hadronów, w funkcji masy 

poprzecznej. Jedynie czynnik normalizacji zmienia się dla różnych 

hadronów. W dotychczasowych pomiarach skalowanie było 

widoczne dla pędów poprzecznych powyżej pT ~ 3GeV/c. Poniżej 

tej wartości pędu poprzecznego, wyniki pomiarów przy niższych 
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energiach, nie pozwoliły na jednoznaczną interpretację. Było to 

powodowane zbyt dużymi niepewnościami pomiarowymi lub zbyt 

małym zakresu zmierzonego rozkładu różniczkowego przekroju 

czynnego na produkcje danego hadronu. Otrzymane precyzyjne 

pomiary z eksperymentu ALICE pozwoliły uzyskać jednoznaczny 

rezultat. Zaobserwowano znaczące odchylenie od skalowania mT 

dla niskich pędów poprzecznych.  

 Zarówno pomiary rozkładów różniczkowego przekroju 

czynnego, stosunków przekrojów czynnych, jak i czynników 

modyfikacji jądrowej pozwalają na lepsze zrozumienie 

mechanizmów strat energii w gęstym ośrodku oraz wskazują na 

brak jednoznacznego teoretycznego opisu produkcji neutralnych 

mezonów w małych i dużych systemach. 

 Przyszłe analizy danych zebranych w eksperymencie ALICE, 

lecz dotąd nie skalibrowanych i oczekujących na opracowanie (np. 

dla zderzeń pp przy energii Ös = 13 TeV), pozwolą na uzyskanie 

bardzo precyzyjnych pomiarów widm produkcji neutralnych 

mezonów (nie tylko mezonów p0
 oraz h, ale także mezonów h’ czy 

w) oraz na pogłębienie wiedzy na temat fragmentacji dżetów. W 

monografii przedstawiono perspektywy pomiaru widm przekroju 

czynnego neutralnych mezonów w funkcji pędu poprzecznego oraz 

korelacji dżetów i izolowanych fotonów wyprodukowanych 

bezpośrednio w rozpraszaniu wysokopędowych partonów w 

zderzeniach pp przy energii  Ös = 13 TeV. 

 Podsumowując, celem pracy było zebranie i przedstawienie 

wyników pomiarów inkluzywnej produkcji neutralnych mezonów 

p0
 oraz h w bardzo szerokim przedziale energetycznym. 

Omówiono zarówno dokonania eksperymentów przy niższej 

energii, jak i znaczący wkład w tej dziedzinie pochodzący od 

eksperymentu ALICE. Ponadto pokazano jak ważne dla 

wiarygodnych pomiarów są kalibracja wzmocnienia gazowego 

komory projekcji czasowej (TPC) przy pomocy radioaktywnego 

kryptonu oraz kalibracja czasowa kalorymetru 

elektromagnetycznego EMCal, umożliwiające perfekcyjne 

działanie detektorów rejestrujących różne cząstki naładowane, jak i 

neutralne, co często stoi w cieniu uzyskanych wyników. Pokazano, 

że neutralne mezony idealnie nadają się do sondowania  zarówno 

standardowej materii hadronowej, jak i plazmy karkowo-gluonowej 

poprzez analizę różnych obserwabli w małych i dużych systemach 

zderzeń. Uzyskane wyniki pochodzące z eksperymentu ALICE 

posłużyły do testów QCD w obszarze perturbacyjnym, jak i 

nieperturbacyjnym, a także pozwoliły uzyskać ograniczenia na 

parametry modeli opisujących straty energetyczne w gęstych 
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ośrodkach, w nowym obszarze energetycznym jaki jest dostępny 

dzięki akceleratorowi LHC. Przyszłe analizy pomogą lepiej 

zrozumieć zjawiska rządzące zachowaniem cząstek w gorącej i 

zimnej materii oraz z większą dokładnością oszacować w/w 

parametry.   

 

7. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-

dydaktycznych 

A. Publikacje 
Jestem współautorem ponad 370 artykułów w czasopismach 

(według bazy Web of Science). 

Liczba wszystkich publikacji: 376 

Całkowita liczba cytowań: 16317 

Liczba cytowań bez auto-cytowań: 14450 

Indeks Hirsha: 70 

 

Pełna lista publikacji jest załączona w osobnym dokumencie. 

 

B. Działalność dydaktyczna 
a. Prowadzenie laboratorium fizyki wysokich energii dla 

studentów 4-go roku Uniwersytetu Jagiellońskiego z Instytutu 

Fizyki w roku akademickim 2004/2005. 

b. Promotor pracy licencjackiej studenta  Alexis Mallet – 

Subatech, Nantes, Francja, 2011. 

c. Opieka nad 2 studentami praktyk letnich w IFJ PAN, 2013. 

d. Prowadzenie wykładów mechaniki klasycznej dla studentów 

Stanowego Uniwersytetu Tennessee w Knoxville, TN, USA, 

2017. 

e. Opieka nad 3 studentami praktyk letnich w IFJ PAN, 2018. 

f. Obecnie jestem opiekunem pracy licencjackiej pani Joanny 

Szulc (Politechnika Wrocławska, Wrocław) oraz pani Ewy 

Glimos (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków).  

 

8. Popularyzowanie nauki 
Wielokrotnie uczestniczyłem jako prezenter w warsztatach 

popularyzujących fizykę cząstek elementarnych takich jak: 

§ „Hands On CERN” w Krakowie,  

§ „Festiwal Nauki” w Krakowie,  

§ „Piknik Naukowy Radia BIS” w Warszawie,  

§ „Dni Otwarte IFJ PAN” w Krakowie,  
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§ „Wielki Zderzacz Hadronów – Jak To Działa?” w różnych miastach 

Polski (Kraków, Tarnów, Gliwice, Lublin, Gdańsk),  

§ „Małopolska Noc Naukowców” w Krakowie. 

 

9. Aktywność konferencyjna 
Poniższa lista zawiera wystąpienia na konferencjach i plenarnych 

spotkaniach eksperymentów Belle i ALICE, NA49, NA61, których byłem 

autorem lub współautorem. Ponadto przedstawiałem wyniki analiz na 

ponad stu sześćdziesięciu spotkaniach grup roboczych (Belle CKM, Belle 

BGM, ALICE TPC, ALICE EMCal, ALICE PWGGA, ALICE PWGJE, 

ALICE EMCal neutral mesons, ALICE EMCal photons, NA49 

Calibration, NA61 Calibration) eksperymentów Belle, ALICE, NA49, 

NA61. 

A. Wystąpienia na konferencjach 
1. “Neutral meson and photon production at the LHC measured 

with the ALICE experiment”, QCD18, Montpellier, Francja, 

2018. 

2. “Measurement of neutral meson spectra in proton-proton 

collisions at Ös = 5 TeV with the ALICE EMCal detector” - 

poster, Quark Matter 2018, Wenecja, Włochy, 2018. 

3.  “Measurement of neutral mesons in pp collisions at √s = 5 TeV 
with the ALICE EMCal” - poster, Quark Matter 2017, Chicago, 

IL, USA, 2017. 

4. “Neutral mesons measurements with the ALICE detector”, Hot 

Quarks, South Padre Island, TX, USA, 2016. 

5. “Gamma and neutral mesons with ALICE”, Cracow Epiphany 

Conference, Kraków, Polska, 2016. 

6. “Perspectives of gamma-jet correlation analysis in Run II in 

ALICE” - poster, Quark Matter 2015, Kobe, Japonia, 2015. 

7. “Hard probes and jets production in pp, Pb-Pb and p-Pb 

collisions at LHC energies in the ALICE experiment”, XLIII 

Zjazd Fizyków Polskich, Kielce, Polska, 2015. 

8. “Summary of the gain calibration with 
83

Kr in 2015”, TPC 

Online/Offline Meeting, Waldahtal, Niemcy, 2015. 

9. “Prospects for gamma-jet in ALICE”, Workshop on ideas and 

possibilities for future jet analyses, CERN, 2014. 

10. “Gain calibration with 
83

Kr”, TPC Offline Workshop, 

Heiligkreuztal, Niemcy, 2014. 

11.  “Commissioning and performance of the ALICE TPC”, 

Recontres QGP-France 2010, Etretat, Francja, 2010. 

12. “ALICE TPC – design and performance”, The 2009 Europhysics 

Conference on High Energy Physics, Kraków, Polska, 2009. 
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13. “B decays with missing energy at Belle”, The 2007 Europhysics 

Conference on High Energy Physics, Manchester, Anglia, 2007. 

 

B.  Proszone wystąpienia konferencyjne  
1. “Overview of Recent ALICE Experimental Results”, SESAPS 

84th Annual Meeting,  Milledgeville, Georgia, USA, 2017. 

2. “Neutral meson and photon production in the ALICE 

experiment”, Nuclear Seminar, The University of Tennessee, 

Knoxville, TN, USA, 2017. 

3. “ALICE Experimental Results”, Cracow Epiphany Conference, 

Kraków, Polska, 2014. 

4. “Jet quenching in ALICE”, LHC Workshop, Kraków, Polska, 

2012. 

5. “Inclusive production of neutral mesons in ALICE”, Cracow 

Epiphany Conference, Kraków, Polska, 2011. 

 

C. Publikacje w materiałach konferencyjne 
1. A.Matyja (ALICE Collaboration), "Neutral meson and photon 

production at the LHC measured with the ALICE experiment”, 

Nucl. Part. Phys. Proc. 300–302, 99-106 (2018). 

2. A. Matyja (ALICE Collaboration), “Neutral pion and eta meson 

measurements with the ALICE detector”, J.Phys.Conf.Ser. 

832:1, 012011 (2017). 

3. A. Matyja (ALICE Collaboration), "Direct photon and neutral 

mesons measurement with the ALICE detector”, Acta 

Phys.Polon. B47:6, 1529 (2016). 

4. A. Matyja (ALICE Collaboration), "Alice Experimental 

Results”, Acta Phys.Polon. B45:7, 1521 (2014). 

5. A. Matyja (ALICE Collaboration), "Inclusive production of 

neutral mesons in ALICE", Acta Phys.Polon. B42:1517-1529 

(2011). 

6. A. Matyja et al. (ALICE TPC Collaboration), "ALICE TPC - 

design and performance", Proc. Science 128 (2009). 

7.  A. Matyja (Belle Collaboration), "B decays with missing energy 

at Belle'', J.Phys.Conf.Ser.110:052035 (2008). 

  

D. Organizacja konferencji i spotkań naukowych 
1. Organizator (convener) i przewodniczący sesji “New methods 

and facilities” podczas konferencji „XIII Workshop on Particle 

Correlations and Femtoscopy”, Kraków, Polska, 2018. 

2. Koordynator grupy analiz fizycznych “EMCal Photon Analysis” 

eksperymentu ALICE w latach 2014-2017.  
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3. Sekretarz sesji “Detectors and Accelerators” oraz “Heavy Ions” 

podczas “The 2009 Europhysics Conference on High Energy 

Physics”, Kraków, Polska, 2009. 

4. Organizator “NA61 Collaboration Meeting”, Kraków, Polska, 

2008. 

 

10.  Projekty badawcze 
a. Wykonawca grantu KBN 2P03B01324 (BELLE), 2003-2006. 

b. Wykonawca projektu badawczego specjalnego CERN/88/2006 

(ALICE), 2006-2008. 

c. Wykonawca grantu DPN/N97/CERN/2009 (ALICE), 2010-2013. 

d. Kierownik grantu NCN SONATA, DEC-2012/05/D/ST2/00855 

(ALICE), 2012-2015. 

e. Wykonawca grantu NCN HARMONIA,                                  

UMO-2013/08/M/ST2/00598 (ALICE), 2013-2016, 

f. Wykonawca grantu NCN HARMONIA,                                  

UMO-2016/22/M/ST2/00176 (ALICE), 2017-2020. 

 

11. Udział we współpracach 
a. Współpraca ALICE, CERN, Genewa, Szwajcaria, 2007-2019. 

b. Współpraca NA61, CERN, Genewa, Szwajcaria, 2015-2019. 

c. Współpraca Belle, KEK, Tsukuba, Japonia, 2001-2008. 

d. Współpraca L3, CERN, Genewa, Szwajcaria, 2001. 

e. Współpraca H1, DESY, Hamburg, Niemcy, 2000. 

 

12.  Doświadczenia naukowe zdobyte za granica 
Odbyłem dwa zagraniczne staże podoktorskie na Uniwesytecie w 

Tennessee w Knoxville i Laboratorium Subatech w Nantes. Poza tym, 

każdego roku spędzam około 1,5 miesiąca na krótkich wyjazdach  (od 

tygodnia do kilku tygodni jednorazowo) w laboratorium CERN. 

Ponadto, odbyłem dwa dwutygodniowe wyjazdy do GSI, Darmstadt, 

Niemcy (2009, 2015) oraz tygodniowy wyjazd do Subatech, Nantes, 

Francja (2014).  

 

a. Pracownik naukowy – post-doc, The University of Tennessee, 

Knoxville, TN, USA, 2016-2017 (17 miesięcy). 

b. Pracownik naukowy – post-doc, Laboratoire De Physique 

Subatomique Et Des Technologies Associees Subatech, Nantes, 

Francja, 2010-2011 (22 miesiące). 

c. Pracownik naukowy – CERN, Genewa, Szwajcaria, 2008 (1 

miesiąc). 

d. Student letni – CERN, Genewa, Szwajcaria, 2001 (2,5 miesiąca). 




