
Znajdujemy si ↪e w punkcie zwrotnym fizyki cz ↪astek. Model Standardowy (MS) jako teoria efek-
tywna przy skali elektros labej zosta l potwierdzony odkryciem cz ↪astki Higgsa w LHC w 2012 r. Tym
bardziej widoczne staj ↪a si ↪e fundamentalne problemy nierozwi ↪azane w ramach MS. S ↪a to pytania do-
tycz ↪ace 1) dynamicznego pochodzenia skali Fermiego 2) pochodzenia Ciemnej Materii 3) pochodze-
nia struktury zapachu i  lamania symetrii CP 4) pochodzenia istniej ↪acej we Wszechświecie asymetrii
bariony-antybariony 5) unifikacji oddzia lywań elementarnych.

Bez w ↪atpienia, MS nie jest ostateczn ↪a teori ↪a oddzia lywań elementarnych, ponieważ każdy z powyż-
szych problemów powinien być rozwi ↪azany w celu g l ↪ebszego zrozumienia struktury materii i historii
Wszechświata. Musi istnieć g l ↪ebsza teoria b ↪ed ↪aca rozszerzeniem MS i znalezienie jej jest obecnie g lów-
nym wyzwaniem i celem fizyki cz ↪astek. Wyznaczanie drogi do tego celu jest podstawowym zadaniem
tego projektu.

W ci ↪agu kilku ostatnich dekad fizyka cz ↪astek rozwija la si ↪e wed lug prostej ścieżki “planowanych”
odkryć, które można by lo na każdym etapie zidentyfikować. Przyk lady to odkrycia bozonów W i Z,
kwarków top i cz ↪astki Higgsa. Jednak obecnie znajdujemy si ↪e w punkcie zwrotnym fizyki cz ↪astek,
ponieważ, inaczej niż w przypadku pewnej logicznej ci ↪ag lości teoretycznych poszukiwań prowadz ↪acych
do pe lnego MS, nie ma ani jednoznacznego schematu rozszerzania MS, ani jasnych wskazówek, przy
jakiej skali efekty Nowej Fizyki powinny sie pojawić.

Mamy do czynienia z sytuacj ↪a, która nie jest nowa w badaniach podstawowych, których zadaniem
jest badanie nieznanych obszarów wiedzy, co niesie wysokie ryzyko ale i możliwość bardzo znacz ↪acych
odkryć.

Jak do tej pory, poszukiwania w LHC zjawisk wykraczaj ↪acych poza MS nie przynios ly rezultatów.
Ze wzgl ↪edu na ogromn ↪a z lożoność tych eksperymentów, poszukiwania s ↪a zwykle prowadzone pod k ↪a-
tem kilku idei teoretycznych i konretnych modeli zaproponowanych jako rozszerzenie MS. Negatywne
wyniki dostarczaj ↪a cennych wskazówek dla dalszych systematycznych badań. Oczywíscie badania teo-
retyczne nie s ↪a prowdzone w sposób przypadkowy. Bezsporna jest konieczność zgodności z istniej ↪acymi
danymi doświadczalnymi. Inn ↪a jest kierowanie si ↪e wspomnianymi powyżej zagadkami MS. Trzeci ↪a jest
konieczność matematycznej spójności. Może si ↪e wydać zaskakuj ↪ace, jak mocno te proste i natural-
ne wymagania ograniczaj ↪a liczb ↪e idei teoretycznych wartych analizowania i rozwijania. Na szcz ↪eście,
co chcemy podkreślić, systematyczne badania tych obszarów jest możliwe i jest g lównym celem te-
go projektu. Nasz program badawczy koncentruje si ↪e na wspó lzależnościach mi ↪edzy fenomenologi ↪a
zderzaczy cz ↪astek a precyzyjn ↪a fizyk ↪a niskoenergetyczn ↪a i d ↪aży do syntezy p lyn ↪acych z nich wnio-
sków teoretycznych. W rezultacie b ↪edziemy mogli badać nowe obszary na możliwie wiele sposobów
przy użyciu najlepszych narz ↪edzi teoretycznych, które możemy zaprojektować. Docelowo b ↪edziemy w
stanie dokonać odkryć, które Natura umieści la w naszym zasi ↪egu.
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