
Protokół Nr 1/2019/P 
 

z posiedzenia Prezydium Konsorcjum „Polska Fizyka Cząstek” 
w dniu 15 marca 2019 r. 

 
Posiedzenie Prezydium Konsorcjum „Polska Fizyka Cząstek” odbyło się za pośrednictwem platformy 
Vidyo. 
 
W posiedzeniu uczestniczyli: 
 

1. prof. Władysław Dąbrowski – przewodniczący WłD     
2. prof. Wojciech Dominik    WoD 
3. prof. Marek Jeżabek    MJ 
4. prof. Tadeusz Lesiak    TL 
5. prof. Ewa Rondio     ER 
6. prof. Barbara Wosiek    BW 
7. prof. Agnieszka Zalewska    AZ 

oraz jako członkowie komitetu organizacyjnego wizytę RECFA w Warszawie: 
             8    prof. Jan Kalinowski                                                   JK 
             9    prof. Piotr Malecki                                                      PM 
            10   prof. Aleksander Filip Żarnecki                                  AFŻ     
 
 
Spotkanie otworzył przewodniczący Konsorcjum TL, przywitał zebranych i zaproponował 
następujący  porządek obrad: 

1) informacja o przygotowaniach do wizyty RECFA a Warszawie w maju br. 
2) dyskusja na temat ogólnej sytuacji środowiska polskiej fizyki cząstek w świetle wizyty 

RECFA 
3) Sprawa uzupełnienia składu Prezydium Konsorcjum 
4) Informacja na temat strony internetowej Konsorcjum 
5) AOB 

 
ad. 1.  
Dyskusję przeprowadzono w oparciu o treść notatki, rozesłanej wcześniej do uczestników spotkania. 
Oceniono, iż stan przygotowań jest bardzo dobry: skompletowano listę polskich mówców, 
przygotowano stronę internetową wraz z mechanizmem rejestracji uczestników, uruchomiono 
procedury zamówień publicznych dotyczące cateringu oraz kolacji. Rejestracja polskich uczestników 
spotkania ma się rozpocząć w kwietniu. Przedyskutowano także sprawy transportu, przygotowania 
teczki konferencyjnej, mini-sesji plakatowej oraz referatu dla polskich uczestników, planowanego po 
zakończeniu sesji otwartej RECFA. 
Członkowie Prezydium Konsorcjum oraz komitetu organizacyjnego spotkania RECFA będą na 
bieżąco informowani o postępach przygotowań do tej wizyty. 
 
 
ad. 2.   
Ustalono, iż w kontaktach z członkami RECFA oraz przedstawicielami MNiSW, NCN i NCBiR 
należy wyrazić uznanie dla obecnego stanu finansowania fizyki cząstek elementarnych w Polsce.  
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż na przestrzeni ostatnich dekad, w miarę stabilne finansowanie 
przyznawano naszym grupom badawczym pomimo niejednokrotnie długiego okresu przygotowania 
eksperymentu (budowa aparatury etc.) oraz jego prowadzenia. Czynniki przyznające finansowanie 
wykazywały przy tym zrozumienie dla naszej specyfiki i potrzeb (wieloletnie zaangażowanie, koszty 
obsługi eksperymentów etc.). Należy docenić stabilność finansowania (w cyklach pięcioletnich) 
dużych współprac międzynarodowych ze strony MNiSW oraz dostępność do projektów NCN, NCBiR 
i NAWA. 



Przy okazji spotkania RECFA zaproponowano podniesienie kwestii umieszczenia CERN na polskiej 
mapie drogowej. 
 
 
Ad 3.  
TL poinformował, iż odbył rozmowę  telefoniczną z członkiem Prezydium, Panem Profesorem 
Jakubem Rembielińskim (JR). JR zgłosił rezygnację z dalszej pracy w Prezydium Konsorcjum.  W tej 
sytuacji ustalono, iż wybory uzupełniające do Prezydium Konsorcjum odbędą się podczas spotkania 
całego składu Konsorcjum, które jednocześnie zaplanowano na jesień br. 
 
 
ad 4. 
TL poinformował, iż strona internetowa Konsorcjum znajduje się w fazie tworzenia. Jej pierwsza 
wersja zostanie przedstawiona w kwietniu. Strona powinna być w pełni gotowa przed terminem 
spotkania RECFA 
 
Ad 5. 
WoD poinformował o zamierzeniach NCN wycofania się z programu Harmonia. WoD ocenił tę 
zmianę jako zagrożenie dla naszego środowiska i poinformował o tym, iż spotkał się w tej sprawie z 
p.Małgorzatą Kossowską, przewodniczącą Rady NCN. W toku dyskusji ustalono iż środowiska fizyki 
cząstek oraz fizyki jądrowej przygotują wspólny list do NCN, określający ich stanowiska w świetle 
planowanej likwidacji Harmonii. Ustalono, iż list zostanie przygotowany przez profesora Adama Maja 
(polski reprezentant w NuPECC) oraz TL (polskie przedstawiciel w RECFA). Członkowie Prezydium 
Konsorcjum będą konsultowani w sprawie treści listu.  
 
Wobec braku dodatkowych punktów do przedyskutowania, przewodniczący TL podziękował 
uczestnikom i zakończył zebranie. 
 
   


