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gon, który wykrywano metodami radiochemicznymi. Mimo 
bardzo dużej masy substancji użytej do detekcji, rejestro-
wano średnio jeden akt absorpcji neutrina słonecznego 
na dwa dni! Już po 150 dniach zbierania danych, a wynik 
przez następne ponad trzydzieści lat był stale poprawiany, 
otrzymano zaskakujący wynik. Strumień neutrin był około 
trzy razy mniejszy niż wynikało to z przewidywań Standar-
dowego Modelu dla Słońca.

Wyjaśnienie tajemniczego niedoboru neutrin nastąpi-
ło na przełomie XX i XXI w. dzięki pomiarom dokonanym 
przez dwie grupy naukowe, gdzie wiodącymi uczonymi 
byli tegoroczni nobliści: SuperKamiokande (T. Kajita) dla 
neutrin atmosferycznych i w Sudbury Neutrino Observa-
tory (A.B. McDonald) dla neutrin słonecznych. Pomiary  
w obu eksperymentach pokazały, że nie mamy do czynienia 
z trzema różnymi neutrinami lecz jednym w trzech róż-
nych stanach, zwanych zapachami (uff, znowu ta fanta-
zja słowotwórcza). Jak pokazuje mechanika kwantowa, 
taki efekt oscylacji pomiędzy różnymi stanami może zajść 
jedynie dla cząstek obdarzonych masą. Obecność oscyla-
cji neutrin oznacza, że stany własne zapachu są liniową 
kombinacją stanów własnych masy. Ponieważ, podczas lotu  
w przestrzeni, poszczególne stany masowe odmiennie 
zmieniają się wraz z upływem czasu, dochodzi do przejść 
między stanami zapachu, a w konsekwencji neutrina zmie-
niają swoją tożsamość. Wokół nas nie ma obiektów, które 
nie mają określonej masy i mogą ją zmieniać podczas swo-
bodnego ruchu. Jednak mechanika kwantowa dowodzi, że 
dla tak lekkich obiektów jak neutrina, metamorfozy wła-
sności neutrin mogą mieć miejsce.

W eksperymencie SuperKamiokande, gdzie analizowano 
oscylacje neutrin atmosferycznych, kluczowa była asyme-
tria pomiędzy neutrinami elektronowymi i mionowymi wy-
tworzonymi w atmosferze ponad detektorem, a tymi, które 
powstały w atmosferze po przeciwnej stronie kuli ziem-
skiej (miały dodatkową drogę poprzez nasz glob). Okazało 
się, że wielkość mierzonego deficytu neutrin mionowych 
zależy od ich energii oraz przebytej drogi.

Z kolei eksperyment SNO okazał się przełomowy dla wy-
jaśnienia deficytu neutrin słonecznych. Ponieważ umiesz-
czony dwa kilometry pod ziemią zbiornik wypełniono tysią-
cem ton ciężkiej wody D2O, można było jednocześnie badać 
trzy różne procesy oddziaływań neutrin słonecznych. To zaś 
pozwoliło ustalić, że niedobór neutrin elektronowych jest 
efektem ich oscylacji zachodzących pomiędzy Słońcem  
a Ziemią, gdyż całkowity strumień trzech rodzajów neutrin 
jest zgodny z przewidywaniami Modelu Standardowego.

Reasumując, obserwacja oscylacji oznacza, że neutrina 
mają masę różną od zera, a tym samym Model Standar-
dowy wymaga przebudowy. Warto zauważyć, że dotąd nie 
udało się przeprowadzić bezpośredniego pomiaru masy 
neutrina w poszczególnych stanach zapachowych, a osza-
cowania związane z samymi oscylacjami narzucają jedynie 
górne ograniczenia na masę neutrina. Zauważmy także na 
koniec, że potwierdzenie oscylacji neutrin ma różne im-
plikacje dotyczące zrozumienia ewolucji Wszechświata. 
Między innymi, może dać odpowiedź na kolejną wielką za-
gadkę, dlaczego materii we Wszechświecie jest więcej niż 
antymaterii. Gdyby jednej i drugiej było tyle samo, to… 
niczego by nie było.

19 października br. przy ul. Zyty 26 (na terenie szpita-
la) została otwarta siedziba dziekanatu Wydziału Lekar-
skiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
W uroczystości wzięły udział władze samorządowe woje-
wództwa i miasta, parlamentarzyści, władze i pracownicy 
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wstęgę wspólnie przecię-
li: posłanka na Sejm RP - Bożenna Bukiewicz, marszałek 
województwa lubuskiego - Elżbieta Anna Polak, rektor UZ 
- prof. Tadeusz Kuczyński, dziekan WLiNoZ - prof. Marek 
Spaczyński i dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej 
Górze - Zbigniew Hupało. W czasie uroczystości została 
także podpisana umowa pomiędzy Uniwersytetem Zielo-
nogórskim a Szpitalem, w ramach której Szpital udostępni 
swoje pomieszczenia do prowadzenia zajęć ze studentami 
kierunku lekarskiego oraz na potrzeby działalności badaw-
czej, a także niezbędne wyposażenie, sprzęt i aparaturę 
medyczną. 

Projekt pt. „Rewitalizacja budynku „F” przy ul. Zyty w 
Zielonej Górze” zrealizowany został w ramach Lubuskie-
go Regionalnego Program Operacyjnego na lata 2007-2013. 
Całkowita wartość projektu wynosiła 6,2 mln zł, z czego 
dofinansowanie ze środków UE wyniosło 3 mln zł. Budynek 
został przekazany Uniwersytetowi Zielonogórskiego w nie-
odpłatne użytkowanie pod potrzeby kierunku lekarskiego. 
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Poza tym zarząd województwa zdecydował o przekazaniu 
350 tys. zł na wyposażenie budynku. esa
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