PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
19 września 2021 (niedziela)

GODZ.

Politechnika Bydgoska

SALA

ul. Profesora Sylwestra Kaliskiego 7

Aula A1 bud. A

PRELEGENT

(Sesja) TYTUŁ
EKSPERYMENT ZJAZDOWY I

10:00 – 13:30

(balonowa misja stratosferyczna na Starym Rynku)

13:30 – 15:30

OBIAD

15:30 – 15:40

Powitanie uczestników sesji dydaktycznej

15:40 – 16:00

Tomasz Kardaś

(HIS) Albert Abraham Michelson – apostoł światła / Albert A. Michelson– the apostle of light

16:00 – 16:20

Tomasz Greczyło

(S1) Film wideo w nauczaniu i uczeniu się fizyki / Video in teaching and learning physics

16:20 – 16:40

Anna Hajdusianek

(S1) Laboratorium podstaw fizyki w czasie pandemii / Physics practicum in a pandemic time (online)

16:40 – 17:00

Ludwik Lehman

17:00 – 17:30

(S1) Diody i tranzystory bez dziur – jak to wyjaśniać / Diodes and transistors without holes – how to
explain it
PRZERWA

17:30 – 17:50

Kazimierz Gut

(S1) Optoelektronika w życiu codziennym / Optoelectronics in everyday life

17:55 – 18:15

David Ziemkiewicz

(S1) Chaotyczna dynamika mechanizmów zegarowych / Chaotic dynamics of the clock mechanism

18:20 – 18:40

Mieczysław K. Naparty

18:40 – 19:00

Joanna Biel–Kiepura

(S1) Problem skali – czyli czy krasnoludki są na świecie / The problem of scale or whether dwarfs exist?
(S1) Dostosowanie metod pracy na lekcjach fizyki do indywidualnych potrzeb ucznia / Methodological
adjustment requirement to meet the individual needs of stu–dents during physics lesson
POCZĘSTUNEK

19:00
–

KONCET #1 ok. godz. 20:30

21:30

Tomasz Pauszek & Przemysław Rudź
"Go Lem!" (Uwaga: aula w Audytorium Novum)

20 września 2021 (poniedziałek)
Opera Nova

SALA Manru (3 piętro)

ul. Marszałka Ferdynanda Focha 5
GODZ.

PRELEGENT

(Sesja) TYTUŁ
OTWARCIE ZJAZDU

9:30 – 11:30

Wręczenie medal i nagród
Iwo Białynicki–Birula

Wykład im. M. Smoluchowskiego – Photon: A Very Peculiar Elementary Particle (online)
PRZERWA – EKSPERYMENT ZJAZDOWY II

11:30 – 12:00

(balonowa misja stratosferyczna na Wyspie Młyńskiej)

12:00 – 12:30

Andrzej Dragan

12:30 – 13:00

Martin Bier

13:00 – 13:30

Igor Sokolov

Kwantowa Zasada Względności / Quantum principle of relativity
The Breaking of Time–Reversal Symmetry for a Particle in a Parabolic Potential that is Subjected to Lévy
Noise – Theory and an Application to Solar Flare Data
Brownian yet non–Gaussian diffusion in models of disordered systems (online)

13:30 – 14:30

OBIAD – Restauracja Opery Nova

14:00 – 16:00

IPSEC online meeting 14:00 – 16:00

14:30 – 15:00

Sebastian Maćkowski

Nanodruty srebra jako elementy funkcjonalne dla fotoniki i sensoryki / Silver nanowires as functional
structures for photonics and sensorics

15:00 – 15:30

15:30 – 16:00
16:05 – 16:55

Tadeusz Domański
Marek Kisielewski
Andrzej Maziewski
Frank Wilczek

Konwencjonalne i topologiczne realizacje nadprzewodnictwa w układach nanoskopowych / Conventional
and topological realizations of nanoscopic superconductivity
Magnetyczne nanostruktury / Magnetic nanostructures (online)
Time Crystals (online)

17:00 – 17:30

PRZERWA

17:30 – 19:30

SESJA POSTEROWA (stacjonarnie: Opera Nova; zdalnie: ZOOM)

17:30 – 18:00

Wiesław Stręk

Indukowane laserem zjawiska świecenia związków lantanowców / Laser induced lighting phenomena of
lanthanide compounds
Opracowanie kompozytowych scyntylatorów i konwerterów diod białych opartych na epitaksjalnych

18:00 – 18:30

Yuriy Zorenko

związkach granatu / Development of the composite scintillators and white LED converters based on the
epi–taxial structures of garnet compounds

18:30 – 19:00

Winicjusz Drozdowski

Metody poszukiwań, badań i optymalizacji materiałów scyntylacyjnych / Methods of prospecting, research
and optimization of scintillator materials
PRZERWA
SALA Fidelio (1 piętro)

20:00 – 21:30

BANKIET oraz KONCERT #2
Józef Skrzek & Mirosław Muzykant
"Dwie Nieskończoności"

21 września 2021 (wtorek)

GODZ.

Politechnika Bydgoska

SALA 1

ul. Profesora Sylwestra Kaliskiego 7

Aula w Aud. Novum

PRELEGENT

9:20 – 9:40

Ryszard Radwański

9:45 – 10:25

Jerzy Łuczka

10:30 – 11:00

Bartłomiej Dybiec

(Sesja) TYTUŁ
(S5) Stany ładunkowe i struktura elektronowa pola krystalicznego w CeRh2X2 (X=Si and As) i Ba2IrO4
/ Charge and crystal field electronic states in CeRh2X2 (X=Si and As) and Ba2IrO4 (online)
Twierdzenie o ekwipartycji energii: układy klasyczne vs. kwantowe / Theorem on equipartition of energy:
classical vs. quantum systems
Nierównowagowe stany stacjonarne w układach zaburzanych szumami Lévy'ego / Non–equilibrium
stationary states in systems perturbed by Lévy noises (online)

11:00 – 11:30

PRZERWA
(R. Gałazka & W. Zawadzki in memoriam)

11:30 – 12:15

Tomasz Story

Półprzewodniki półmagnetyczne jako materiały topologiczne / Semimagnetic semiconductors as
topological materials (online)

12:20 – 12:50

Jakub Zakrzewski

12:55 – 13:25

Andrey Cherstvy

13:30 – 15:00

Nieergodyczna dynamika w układach wielociałowych / Nonergodic dynamics in many–body systems
(online)
Single–trajectory–based analysis of experimental data on anomalous, non–ergodic, non–Gaussian, and
aging diffusion (online)
OBIAD – Stołówka Akademicka (ul. gen. W. Andersa 1)

(S7) Wykorzystanie szerokopasmowej interferencji różnicowej do wyznaczania dwójłomności modowej
15:00 – 15:25

Kazimierz Gut

warstw falowodowych / The use of broadband differential interference to determine the mode birefringence
of waveguide layers

15:30 – 15:50

Piotr Morzyński

16:00 – 16:20

Artur Czerwiński

16:25 – 16:45

Michał Ławniczak

(S7) Optyczne zegary atomowe w KL FAMO, UMK / Optical atomic clocks at KL FAMO, UMK
(S7) Rekonstrukcja stanu kwantowego splątanych w czasie par fotonów / Quantum state tomography of
photon pairs entangled in the time domain
(S6) Charakterystyka Eulera dla grafów kwantowych/ Euler characteristic of graphs (online)

17:00 – 17:30

PRZERWA

17:30 – 17:50

Jakub Spiechowicz

17:55 – 18:15

Natalia Kruszewska

18:25 – 18:45

Piotr Weber

18:50 – 19:10

Jacek Siódmiak

20:00 – 21:30

(S6) Prawo arcusa sinusa i multistabilność dynamiki Brownowskiej w potencjale periodycznym / The
arcsine law and multistability of Brownian dynamics in a periodic potential
(S6) Rola dwuwarstwy lipidowej w stawach / The role of lipid bilayer in the joints
(S6) Dynamika i termodynamika peptydów w wodnym roztworze / Dynamics and thermodynamics of
peptides in water solution
(S6) Właściwości sprężyste i reologiczne fulerenów / Elastic and rheological properties of fullerenes
Wieczorny spacer z przewodnikiem po Bydgoszczy

21 września 2021 (wtorek)

GODZ.

Politechnika Bydgoska

SALA 2

ul. Profesora Sylwestra Kaliskiego 7

Aula w Aud. Novum

PRELEGENT

(Sesja) TYTUŁ
(S6) Rozszerzony model Falicova–Kimballa: ścisłe analityczne rozwiązanie w granicy dużej liczby

10:10 – 10:30

Konrad Kapcia

koordynacyjnej / Extended Falicov–Kimball Model: Rigorous Analytic Solution in Large Coordination
Number Limit

10:35 – 10:55

Marcin Buchowiecki

(S7) Partition functions, heat capacities, and collision integrals for high temperature applications (online)

11:00 – 11:30
11:30 – 11:50

PRZERWA
Sylwia Gutowska

(S5) Silne sprzężenie elektron–fonon w nadprzewodzącym stopie Pb–Bi: badania ab initio / Strong
electron–phonon coupling in Pb–Bi superconducting alloy: ab initio studies
(S5) Optyczne i elektryczne właściwości nanodrutów GaN/Ga1–xAlxN z wbudowaną strukturą LED w

11:55 – 12:15

Bogdan Kowalski

funkcji polarności wzrostu Ga1–xAlxN:Mg / Optical and electric properties of GaN/Ga1–xAlxN
nanowires with a built–in LED nanostructure as a function of the Ga1–xAlxN:Mg growth polarity
(online)
(S7) Wykorzystanie spektroskopii dielektrycznej w badaniu własności fizycznych ciekłych kryształów

12:25 – 12:45

Stanisław Różański

ograniczonych geometrycznie / Dielectric spectroscopy methods in the study of physical properties of
geometrically constrained liquid crystals

12:50 – 13:10
13:30 – 15:00

Szymon Wójtewicz

(S7) Spektroskopia pasma B molekularnego tlenu / Spectroscopy of molecular oxygen B band (online)
OBIAD – Stołówka Akademicka (ul. gen. W. Andersa 1)

(S3) Współczynnik Poissona kryształów kubicznych twardych kul z periodycznie rozmieszczonymi
15:00 – 15:20

Jakub Narojczyk

inkluzjami twardych kul o innej średnicy / Poisson’s Ratio of the f.c.c. Hard Sphere Crystals with
Periodically Arranged Nanoinclu–sions of Hard Spheres of Another Diameter
(S5) Auksetyczne, częściowo auksetyczne i nieauksetyczne własności struktur krystalicznych

15:25 – 15:45

Konstantin Tretiakov

utworzonych z twardych tetramerów cyklicznych w dwóch wymiarach / Auxetic, partially auxetic, and
non–auxetic properties of crystalline structures formed by hard cyclic tetramers in two dimensions

15:55 – 16:15

Gabriel Kuderowicz

(S5) Badanie miękkiego modu w nadprzewodzącym związku Heuslera LiPd2Ge / Investigation of the soft
mode behavior in superconducting Heusler LiPd2Ge
(S5) Kotwiczenie nici wirowych nanorozmiarowymi defektami w celu znacznego zwiększenia prądów

16:20 – 16:40

Krzysztof Rogacki

krytycznych w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych typu REBaCuO / Pinning vortices by nano–
sized defects in order to significantly increase the critical currents in high–temperature superconductors
of the REBaCuO type

17:00 – 17:30

PRZERWA

17:30 – 17:50

Jakub Rogoża

17:55 –18:15

Robert Paluch

(S3) Mikromembrany z materiałów 2D wytwarzane na germanie / Micro–membranes of 2D materials
formed on germanium (online)
(S6) Lokalizacja źródła informacji w sieciach wielowarstwowych / Localization of information source in
multilayer networks (online)
(S5) Nowa metoda detekcji stanu rezonansowego domieszki w półprzewodnikowym materiale

18:20 –18:40

Bartłomiej Wiendlocha

termoelektrycznym / A new method of detecting the resonant state of an impurity in a semiconductor
thermoelectric material

20:00 – 21:30

Wieczorny spacer z przewodnikiem po Bydgoszczy

21 września 2021 (wtorek)
Collegium Copernicanum UKW

SALA 1

ul. Mikołaja Kopernika 1
GODZ.

PRELEGENT

9:20 – 9:50

Tomasz Klimczuk

9:55 – 10:25

Konrad Banaszek

10:30 – 11:00

Krzysztof Sacha

(Sesja) TYTUŁ
Na obrzeżach fizyki, czyli rzecz o (nowych) materiałach / On the edge of physics, about (new) materials
Kwantowe inspiracje w obrazowaniu i łączności / Quantum–inspired techniques in imaging and
communications
Kryształy czasowe i fizyka fazy skondensowanej w kryształach czasowych / Time Crystal Phenomena
(online)

11:00 – 11:30

PRZERWA

11:30 – 12:00

Adam Miranowicz

12:10 – 12:40

Sylwester Rzoska

12:50 – 13:20

J. Miguel Rubi

13:30 – 15:00
15:00 – 15:30

Ultrastrong coupling of light and matter: Generation, simulations, and ap–plications
Nowy paradygmat dla uniwersalności zjawisk prewitryfikacyjnych / New paradigm for universality of the
previtreous dynamics (online)
Particle transport through deformable micro–channels: rectification and resonances for transport
optimization (online)
OBIAD

Ryszard Kutner

Krytyczna dynamika na rynku / Critical dynamics on the market (online)

15:40 – 16:10

Adam Lipowski

16:20 – 16:50

Krzysztof Malarz

Wyłanianie się języka w populacji komunikujących się agentów / Language emergence in a population of
communicating agents (online)
Przyjaciele i wrogowie w kąpieli cieplnej / Heat–bath for friends and enemies

17:00 – 17:30
17:30 – 18:00

18:10 – 18:40

18:50 – 19:20
20:00 – 21:30

PRZERWA
Zbigniew Ficek
Sylwia Zielińska–
Raczyńska
Wiesław Leoński

Splątanie i sterowanie kwantowe układów kilku kubitów / Entanglement and quantum steering of few
qubit systems
Stany rydbergowskie w półprzewodnikach / Rydberg states in semiconductors
Krawiectwo kwantowe, czyli nieliniowe nożyce kwantowe i pewne efekty z nimi związane / Quantum
tailoring – nonlinear quantum scissors and some effects related to them
Wieczorny spacer z przewodnikiem po Bydgoszczy

21 września 2021 (wtorek)
Collegium Copernicanum UKW

SALA 2

ul. Mikołaja Kopernika 1
GODZ.
9:40 – 10:00

PRELEGENT
Jakub Kierdaszuk

(Sesja) TYTUŁ
(S3) Wydajne bramkowanie grafenu przez azotek galu / Highly effective gating of graphene on GaN
(online)
(S5) Wpływ długości łańcucha –CmH2m– i fluorowania aromatycznego rdzenia na kinetykę krystalizacji

10:05 – 10:25

Aleksandra Deptuch

ciekłokrystalicznych związków 3FmX1PhX26 (m = 5, 6, 7; X1 = H; X2 = H, F) / Influence of the –CmH2m–
chain length on the crystallization kinetics of the liquid crys–talline 3FmX1PhH6 compounds (m = 5, 6,
7; X1 = H, F) (online)

10:30 – 10:50

Marta Cieplak

11:00 – 11:30

11:30 – 11:50

11:55 – 12:15

(S5) Fluktuacje nadprzewodzące powyżej drugiego pola krytycznego w ultracienkich warstwach niobu /
Fluctuation conductivity above upper critical field in ultrathin niobium films (online)
PRZERWA

Małgorzata
Jasiurkowska– Delaporte

Natalia Osiecka–
Drewniak

(S5) Wpływ różnych form ograniczenia przestrzennego na procesy relaksacyjne, zjawisko krystalizacji i
dynamiką wibracyjną ciekłych kryształów / Influence of various forms of spatial constraints on relaxation
processes, crystallization phenomenon and the vibrational dynamics of liquid crystals (online)
(S5) Badanie przejść fazowych ciekłych kryształów przy pomocy metody window clustering widm
spektroskopii w podczerwieni / Investigations of phase transitions in liquid crystals using window
clustering of infrared spectra (online)

12:25 – 12:45

12:50 – 13:10

13:30 – 15:00

Anna Drzewicz

Ewa Juszyńska–
Gałązka

(S5) Jak ciśnienie wpływa na kinetykę krystalizacji częściowo fluorowanego chiralnego ciekłego kryształu?
/ How pressure affects the kinetics of crystallization of partially fluorinated chiral liquid crystal? (online)
(S5) Efekt parzysto–nieparzysty na przykładzie wybranego szeregu homologicznego częściowo
fluorowanych ciekłych kryształów / The odd–even effect on the example of selected homologous series of
partially fluori–nated liquid crystals (online)
OBIAD

22 września 2021 (środa)
Collegium Medicum UMK (Jurasz)

SALA AUDYTORYJNA

ul. dr A. Jurasza 2
GODZ.
9:05 – 9:15

9:20 – 9:40

PRELEGENT

(Sesja) TYTUŁ

Bronisław Grzegorzewski Jerzy Bodurka in memoriam
Małgorzata Maciążek–
Jurczyk

(S2) Zastosowanie wybranych technik i metod spektroskopowych do oceny właściwości białek osocza /
Application of selected spectroscopic techniques and methods to evaluate the properties of plasma proteins
(online)

9:50 – 10:20

Janusz Pawliszyn

Solid phase microextraction device design and method optimization using fundamentals

10:30 – 11:00

Aleksander Sieroń

Without physics, there is no modern medicine

11:10 – 11:40

PRZERWA

11:40 – 12:10

Marek Cieplak

12:20 – 12:50

Roland G. Winkler

Dynamika białek inherentnie nieuporządkowanych i ich kropelkowych agregatów / Dynamics of
intrinsically disordered proteins and their droplet–like aggregates
Emergent behavior in motile active matter
(S2) Zastosowanie mikroekstrakcji do fazy stałej w analizie tkanek: wyzwania towarzyszące praktyce

13:00 – 13:20

Barbara Bojko

klinicznej / Application of microextraction to solid phase in tissue analysis: challenges associated with
clinical practice

13:30 – 14:15

Zwiedzanie pracowni CM UMK

14:15 – 15:15
15:15 – 15:35
15:40 – 16:00

OBIAD – w Budynku Wydziału Farmaceutycznego
Wawrzyniec Loba

(S2) Znaczenie sygnału akustycznego w badaniach kierunkowości słuchu

Anna Marcinkowska–

(S2) Wykorzystanie pomiarów reologicznych do badania właściwości krwi i śliny / Rheological

Gapińska

measurements to study the properties of blood and saliva

16:05 – 16:25

Piotr Zieliński

16:30 – 17:00

Henryk Drozdowski

(S2) Percepcja skrajnie krótkich sygnałów dźwiękowych: wysokość i barwa dźwięku oraz zasada
nieokreśloności
(S2) Rentgenowska analiza strukturalna materii miękkiej – nowe rezultaty / X–ray structural analysis of
soft materials – new results

17:05 – 17:30
17:30 – 17:50

PRZERWA
Aldona Kubala–Kukuś

(S2) Interdyscyplinarne zastosowania rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej z całkowitym odbiciem
wiązki padającej / Interdisciplinary applications of total reflection X–ray fluorescence analysis (online)
(S2) Od wytwarzania kapsuł Janusa do kontrolowanego uwalniania z nich ultradźwiękami substancji

17:55 – 18:15

Tomasz Kubiak

aktywnych biologicznie / From the fabrication of Janus capsules to the ultrasound–triggered controlled
release of biologically active substances
(S2) Kinetyka zimnej krystalizacji karbamazepiny w nieizotermicznych badaniach metodą różnicowej

18:20 – 18:45

Piotr M. Zieliński

kalorymetrii skaningowej / Kinetics of the cold crystallization of carbamazepine in non–isothermal
differential scan–ning calorimetry studies (online)

18:50 – 19:10
19:15 – 19:45

Mateusz Chwastyk

(S2) Powstawanie białek w trzech domenach życia / Nascent Folding of Proteins Across the Three Domains
of Life
ZEBRANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTF (PBŚ & online)

20:00 – 21:30
20:00 – 21:30

WALNE ZEBRANIE
POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO (PBŚ & online)
Wieczorny spacer z przewodnikiem po Bydgoszczy

22 września 2021 (środa)

GODZ.

Politechnika Bydgoska

SALA 1

ul. Profesora Sylwestra Kaliskiego 7

Aula w Aud. Novum

PRELEGENT

11:45 – 12:15

Tomasz Kapitaniak

12:25 – 12:55

Piotr Wcisło

13:05 – 13:35

Janusz Gluza

13:50 – 15:00

Stany chimeryczne w układach sprzężonych wahadeł / Chimera states for coupled pendula
Badania zderzeń i oddziaływań molekularnych przy użyciu spektroskopii laserowej / Precision
spectroscopy for studying molecular collisions and interactions
Precyzyjne obliczenia i eksperymenty w fizyce cząstek / Precise calculations and experiments in elementary
particle physics
OBIAD – Stołówka Akademicka (ul. gen. W. Andersa 1)

15:00 – 15:30

Karol Życzkowski

15:40 – 16:10

Łukasz Rudnicki

16:20 – 16:50

Michał Tomza

17:00 – 17:30

TYTUŁ

Kwantowe splątanie: stany ekstremalne i ich zastosowania / Quantum entanglement: extremal states and
their applications (online)
Metrologia kwantowa dwóch punktowych niezależnych źródeł światła o różnym natężeniu / Quantum
metrology of two point–like incoherent sources with different intensity
Kontrola kwantowa ultrazimnych zderzeń pomiędzy pojedynczym jonem i atomami / Quantum control of
ultracold collisions between a single ion and atoms
PRZERWA

(S9) Warstwy dekoracyjne na bazie TiO2 wytwarzane metodą magnetronową w warunkach
17:30 – 17:50

Łukasz Skowroński

przemysłowych / TiO2 – based decorative coatings produced at industrial conditions using magnetron
sputtering technique

17:55 – 18:15

Daniel Frączek

18:25 – 18:45

Jan Seyda

18:50 – 19:10

Stanisław Bednarek

19:15 – 19:45
20:00 – 21:30
20:00 – 21:30

(S10) Separowane deskryptory entropowe w modelowaniu właściwości efektywnych struktur
materiałowych (online)
(S9) Analiza mikroskopowa wpływu obciążeń mechanicznych na mikrostrukturę spieku czystego renu /
Microscopic analysis of the influence of mechanical loads on the microstructure of pure rhenium sinter
(S9) Współczesna grawimetria i antropogeniczne anomalie grawitacyjne / Modern gravimetry and the
anthropogenic gravitational anomalies
ZEBRANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTF (PBŚ & online)
WALNE ZEBRANIE
POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO (PBŚ & online)
Wieczorny spacer z przewodnikiem po Bydgoszczy

23 września 2021 (czwartek)
Opera Nova

SALA Manru (3 piętro)

ul. Marszałka Ferdynanda Focha 5
GODZ.
9:15 – 9:45

PRELEGENT
Mariusz P. Dąbrowski
Adam Maj

9:50 – 10:50

TYTUŁ
Stałe fundamentalne, osobliwości i kształt Wszechświata / Fundamental constants, singularities, and the
shape of the Universe (online)
Fizyka jądrowa i radioterapia protonowa – 5 lat owocnego współistnienia w Centrum Cyklotronowym
Bronowice / Nuclear physics and proton radiotherapy – 5 years of fruitful coexistence at the Bronowice

Paweł Olko

Cyklotron Center

11:00 – 11:45

PRZERWA – KONCER #3 Freygish Orchestra SALA Fidelio (1 piętro)

11:45 – 13:45

Panel dyskusyjny: FIZYKA 2050

13:45 –14:15

ZAKOŃCZENIE ZJAZDU SALA Manru (3 piętro)

14:15 –15:00

Obiad – Restauracja Opery Nova

23 września 2021 (czwartek)
Opera Nova

SALA 2 (2 piętro)

ul. Marszałka Ferdynanda Focha 5
GODZ.

PRELEGENT

9:00 – 9:24

Grzegorz Zuzel

9:24 – 9:48

Sebastian Trojanowski

9:48 – 10:12

Andrzej Hryczuk

10:12 – 10:36

Kazuki Sakurai

10:36 – 11:00

Marcin Badziak

11:00 – 11:45

TYTUŁ
(S4) Poszukiwania ciemnej materii – aktualny stan i perspektywy / Searches for Dark Matter – Present
Status and Perspectives (online)
(S4) Poszukiwanie lekkiej ciemnej materii w kierunku forward w Wielkim Zderzaczu Hadronów / Light
dark matter searches in the far–forward region of the Large Hadron Collider (online)
(S4) Ciemna materia a niezgodność pomiarów stałej Hubble’a / Dark matter and the H0 tension (online)
(S4) Poszukiwania cząstek długo żyjących w Wielkim Zderzaczu Hadronów / Searches for long–lived
particles at the LHC (online)
(S4) g–2 mionu w modelach supersymetrycznych / Muon g–2 in supersymmetric models (online)
PRZERWA – KONCER #3 Freygish Orchestra SALA Fidelio (1 piętro)

11:45 – 12:15

Mariusz Witek

(S4) Anomalies in 𝑏→ 𝑠𝑙 − 𝑙 + transitions (online)

12:15 – 12:45

Matthew McCullough

(S4) New Physics Opportunities at FCC–ee (online)

12:45 – 13:00

Krzysztof Grzanka

(S4) Obliczenia dla rozpadu bozonu Z na poziomie NNNLO / Z boson decay calculations at the NNNLO
level

13:00 – 13:15

Bartosz Dziewit

13:15 – 13:30

Wojciech Flieger

13:30 – 13:45

Dmitry Zhuridov

(S4) Badanie podwójnie naładowanych bozonów Higgsa w akceleratorach wy–sokich energii / Studies of
the doubly charged Higgs bosons at high energy colliders
(S4) Teorio–macierzowa analiza mieszania neutrin oraz wynikające z niej prze–widywania
fenomenologiczne / Matrix theoretical analysis of neutrino mixing and its phenomenological consequences
(S4) New dynamical abilities of the NuWro Monte Carlo event generator for neutrino–lepton and
neutrino–nucleus interactions

13:45 – 14:15

ZAKOŃCZENIE ZJAZDU SALA Manru (3 piętro)

14:15 – 15:00

Obiad – Restauracja Opery Nova

15:00

WYCIECZKA DO KCYNI LUB STRZELNA

