
Uniwersytet Szczeciński
Wydział Matematyczno-Fizyczny, Instytut Fizyki

Konferencja ``Multiverse and Fundamental Cosmology'' – 
Multicosmofun'12 - 10-14.09.2012

 ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin, Poland
   tel./fax: (+48) 91 4441248;

email: mcosmo12@wmf.univ.szczecin.pl, 
http://cosmo.fiz.univ.szczecin.pl

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:  
prof. dr hab. Mariusz P. Dąbrowski

mpdabfz@wmf.univ.szczecin.pl

                                                                                                                  Szczecin, 09.09.2012

Szanowni Państwo,

Mamy  przyjemność  poinformować,  że  Szczecińska  Grupa  Kosmologiczna  działająca  w 
Instytucie Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego organizuje w dniach 10-14 września 2012 roku w 
Szczecinie  międzynarodową konferencję na temat  związków pomiędzy najnowocześniejszymi 
teoriami  jądra  atomowego  i  cząstek  elementarnych  a  budową  i  ewolucją  Wszechświata  pt. 
MULTICOSMOFUN’12 „Multiverse  and  Fundamental  Cosmology”  (Multiwszechświat  i 
kosmologia  fundamentalna).  Współorganizatorami  konferencji  są  Polskie  Towarzystwo 
Fizyczne, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie oraz Narodowe Centrum 
Badań Jądrowych w Świerku. Konferencja będzie odbywać się w Sali Kominkowej klubu „13 
muz” w Szczecinie przy pl. Żołnierza Polskiego 2 w godzinach od 9.00 do 19.00. 

Planowana  konferencja  jest  kolejną  z  cyklu  konferencji  naukowych  o  tej  tematyce 
organizowanych  przez  Instytut  Fizyki  Uniwersytetu  Szczecińskiego  –  wcześniej  odbyły  się 
konferencje „Cosmofun'2005” w Pobierowie oraz „Grasscosmofun'09” w Szczecinie. Akronim 
konferencji  jest  składanką  trzech  słów:  MULTIverse  and  FUNdamental  COSMOlogy.  W 
krótkich słowach można powiedzieć, że „multiverse – multiwszechświat”, to termin jaki pojawił 
się  dla  określenia  kopernikańskiego  rozszerzenia  obserwowanego  Wszechświata  na  jeszcze 
dalsze  obszary  w  których  panują  inne  prawa  fizyki.  Natomiast  „Fundamental  Cosmology” 
oznacza konstrukcję modeli Wszechświata w oparciu o teorię oddziaływań fundamentalnych w 
przyrodzie  (są  to:  oddziaływania  grawitacyjne,  elektromagnetyczne,  jądrowe  silne  i  jądrowe 
słabe). Najbardziej znaną teorią tego typu jest teoria superstun. 

Uczestnikami konferencji w liczbie ok. 60 osób będą wybitni fizycy światowi tacy jak: Laureat 
Nagrody Templetona 2008, ks. prof. Michał Heller; twórca pojęcia materii fantomowej mogącej 
służyć  jako  ciemna  energia  powodująca  przyspieszenie  rozszerzania  się  Wszechświata,  prof. 
Robert Caldwell z USA; specjalista od badania zmienności w czasie i przestrzeni stałych i praw 
fizyki, prof. Jean-Philippe Uzan z Francji; jeden ze współtwórców koncepcji multiwszechświata, 
prof.  Alexander  Vilenkin z  USA oraz wielu znakomitych  zaproszonych wykładowców (prof. 
Claus Kiefer, Niemcy; prof. Alexei Starobinsky, Rosja; prof. David Polarski, Francja; prof. Shinji 



Tsujikawa, Japonia; prof. Carlos Martins, Portugalia; prof. Martin Bojowald, USA; prof. Jerzy 
Jurkiewicz, Kraków; prof. Renate Loll, Holandia) oraz innych uczestników. 

Integralną  częścią  konferencji  będzie  wykład  otwarty  ks.  prof.  dr  hab.  Michala  Hellera  pt. 
„Kosmos księdza Georgesa Lemaitre'a”, ktory odbędzie sie w dniu 13 wrzesnia o godzinie 18.00 
na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego (Kościół Seminaryjny) przy ul. Papieża 
Pawła VI nr 2 w Szczecinie. 

Z poważaniem,

Mariusz P. Dąbrowski
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