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1. Imię i Nazwisko.  

Janusz Lekki 
 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/ artystyczne – z podaniem nazwy, miejsca i 
roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej.  
 
– Magister inżynier, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki i Telekomunikacji, Akademia Gór-
niczo–Hutnicza, Kraków 1980, studia indywidualne o specjalności elektronika jądrowa. 

– Studia podyplomowe z fizyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1983. 

– Doktor nauk fizycznych, fizyka eksperymentalna, tytuł rozprawy doktorskiej: „Scanning 
Force Microscopy Studies of Implanted Silicon”, Instytut Fizyki Jądrowej, Kraków 1995. 
 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych.  
 
Od dnia 02.05.1980 do chwili obecnej jestem pracownikiem Instytutu Fizyki Jądrowej 
PAN w Krakowie. 
 
– Od r. 1980 do 1986: w Zakładzie Fizyki Stosowanej, na stanowisku specjalisty. 

– Od r. 1986 do chwili obecnej: w Zakładzie Spektroskopii Jądrowej w Laboratorium Stoso-

wanej Spektroskopii Jądrowej, później przemianowanym na Zakład Spektroskopii Stosowa-

nej, a następnie na Zakład Fizyki Doświadczalnej Układów Złożonych. Obecne stanowisko: 

główny specjalista ds. środowiskowej aparatury badawczej. 

– Od r. 1999 jestem odpowiedzialny za akcelerator Van de Graaffa i mikrowiązkę jonową. 

 
4. Wskazanie osiągnięcia* wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. 
U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.):  
 
I. Wykaz publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe, o którym mowa w art. 16 ust. 2 
ustawy  

A) Tytuł osiągnięcia naukowego:  

Rozwój metod mikrowiązki protonowej i mikrowiązki promieniowania X w IFJ PAN. 
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B) Publikacje1 wchodzące w skład osiągnięcia naukowego:  

[P1] „The new Cracow scanning nuclear microprobe”, S. Lebed, Z Stachura, M. Cholewa, G.J.F. Legge, 
J. Lekki, S. Maranda, A. Potempa, C. Sarnecki, Z. Szklarz, J. Styczeń, B. Sulkio–Cleff, Nuclear Instru-
ments and Methods in Physics Research B 181 (2001) 95;    

IF = 1.041, 7 cytowań. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu układu kontroli wiązki oraz zaproponowaniu 
i wdrożeniu koncepcji oprogramowania sterującego mikrowiązką, a także systemu odpowiedzialnego za 
akwizycję i przetwarzanie danych z detektorów promieniowania, wraz z interfejsem użytkownika (GUI). 
Uczestniczyłem także we wszystkich eksperymentach testowych mikrowiązki.  

Mój udział procentowy szacuję na 20%. 

[P2] “Age determination of monazites using the new experimental chamber of the Cracow proton micro-
probe”, J. Lekki, S. Lebed, M.L. Paszkowski, M. Kusiak, J. Vogt, R. Hajduk, W. Polak, A.  Potempa, 
Z. Stachura, J. Styczeń, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 210 (2003) 472;     

IF = 1.041, 6 cytowań. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na optymalizacji układu pomiarowego (m.in. udziale w zapro-
jektowaniu i wykonaniu nowej komory pomiarowej), a następnie dokonaniu pomiarów µPIXE kryszta-
łów monacytów oraz opracowaniu ilościowym otrzymanych danych, prowadzących do określenia wieku 
skał. Jestem także autorem niemal całego tekstu artykułu.  

Mój udział procentowy szacuję na 50%. 

[P3] “Proton microprobe for chemical dating of monazite”, M.A. Kusiak, J. Lekki, Gondwana Research 
14 (2008) 617;    

IF = 3.728, 6 cytowań.  

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu pomiarów µPIXE kryształów monacytów, ana-
lizie otrzymanych danych, określeniu wieku skał, a także na przygotowaniu znacznej części tekstu arty-
kułu.  

Mój udział procentowy szacuję na 50%. 

                                                           
1 Przyjęto następujący system odsyłaczy literaturowych: 

a. Podstawowe moje publikacje, stanowiące osnowę autoreferatu, są uporządkowane tematycznie 
i oznaczone literą P, np. [P1].  

b. Inne publikacje z moim udziałem, które nie wchodzą w skład listy podstawowej, ale znajdują się w 
bazie danych literaturowych Journal Citation Reports, oznaczone są liczbami arabskimi, a ich numeracja 
jest chronologiczna, tj. [1] jest moją najstarszą publikacją. 

c. Publikacje z moim udziałem, jednak nie spełniające warunków list a. i b. (tj. spoza bazy danych 
literaturowych JCR), oznaczone są literą C, np. [C1]. Także w tej liście numeracja jest chronologiczna. 

d. Publikacje bez mojego udziału, których obecność w tekście jest konieczna ze względów merytorycz-
nych, są identyfikowane przez nazwisko pierwszego autora i rok wydania, np. [Kristiansson 2010]. Ta 
lista publikacji uporządkowana jest alfabetycznie. 

Podane współczynniki IF odnoszą się do roku publikacji. Tam, gdzie współczynnik dla danego roku nie 
był dostępny, przyjmowano chronologicznie najbliższy dostępny współczynnik i oznaczano go symbo-
lem *. 
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[P4] „On the follicular pathway of percutaneous uptake of nanoparticles: Ion microscopy and autoradi-
ography studies”, J. Lekki, Z. Stachura, W.Dąbroś, J.Stachura, T. Reinert, T. Butz, J. Pallon, E. Gon-
tier, M.D.Ynsa, P.Moretto, Z.Kertesz, Z.Szikszai, A.Z.Kiss, Nuclear Instruments and Methods in 
Physics Research B 260 (2007) 174;    

IF = 0.997, 36 cytowań. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaproponowaniu koncepcji artykułu (publikacji skupionej 
wyłącznie na kanalikach włosowych), wykonaniu mikrowiązkowych pomiarów rozkładów pierwiastków 
w próbkach skóry poddanej działaniu kosmetyków na bazie TiO2 i ilościowym opracowywaniu otrzy-
manych danych. Współuczestniczyłem również w eksperymencie autoradiograficznym i późniejszej ana-
lizie otrzymanych wyników. Jestem także autorem znacznej części tekstu artykułu.  

Mój udział procentowy szacuję na 50%. 

[P5] “Micro–PIXE Investigation of Trace Elements Ca, Fe, and Zn in Cataractous Human Lenses”, J. 
Lekki, Cz. Paluszkiewicz, P. Chaniecki, M. Rękas, J. Adamczyk, Z. Szklarz, W.M. Kwiatek, Journal 
of Trace Elements Analysis 4 No. 1 (2016) 1-9;    

IF n.a., 0 cytowań.  

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu mikrowiązkowych pomiarów rozkładów pier-
wiastków w pooperacyjnych próbkach soczewek po usunięciu katarakty, a następnie ilościowym opra-
cowywaniu otrzymanych danych i ich analizie statystycznej. Jestem także autorem niemal całego tekstu 
artykułu.  

Mój udział procentowy szacuję na 50%. 

[P6] O. Veselov, J. Lekki, W. Polak, D. Strivay, Z. Stachura, J. Styczeń, “The recognition of biological 
cells utilizing Quantitative Phase microscopy system”, Nuclear Instruments and Methods in Physics 
Research B 231 (1–4) (2005) 212;    

IF = 1.181, 5 cytowań.  

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaproponowaniu metody rozpoznawania komórek, konsul-
tacjach przy jej implementacji, a także współudziale w testowaniu jej wydajności oraz możliwości za-
stosowania w czasie rzeczywistym podczas naświetlań pojedynczymi jonami. Jestem też współautorem 
tekstu artykułu.  

Mój udział procentowy szacuję na 40%. 

[P7] „Automatic system for single ion/single cell irradiation based on Cracow microprobe”, O. Veselov, 
W. Polak, J. Lekki, Z. Stachura, K. Lebed, J. Styczeń, R. Ugenskiene, Review of Scientific Instruments 
77 (2006) 055101;    

IF = 1.541, 2 cytowania.  

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na współudziale w opracowaniu koncepcji układu do naświe-
tlań pojedynczymi jonami, w jego konstrukcji i oprogramowaniu, w eksperymentach testowych układów 
zautomatyzowanego rozpoznawania położenia komórek i ich pozycjonowania w stosunku do wiązki pro-
tonów, oraz uczestnictwie w pierwszych naświetleniach żywych komórek. Jestem też współautorem tek-
stu artykułu.  

Mój udział procentowy szacuję na 25%. 

[P8] “Double strand break formation as a response to X-ray and targeted proton-irradiation”, R. Ugen-
skiene, J. Lekki, W. Polak, K.M. Prise, M. Folkard, O. Veselov, Z. Stachura, W.M. Kwiatek, M. Zazula, 
J. Stachura, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 260 (2007) 159;    



6 
 

IF = 0.997, 10 cytowań.  

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na współudziale w opracowaniu konstrukcji układu sterują-
cego naświetlaniem pojedynczymi jonami i jego oprogramowania, w jego testach, oraz w eksperymen-
tach z bombardowaniem żywych komórek kontrolowaną iloś cią pojedynczych protonów. Jestem też 
współautorem tekstu artykułu.  

Mój udział procentowy szacuję na 25%. 

[P9] „Application of Focused X-Ray Beams In Radiation Biology”, J. Lekki, J. Bielecki, S. Bożek, 
Z. Stachura, chapter in “Short Wavelength Laboratory Sources: Principles and Practices”, Royal Society 
of Chemistry (2014) 381-397, ISBN: 978-1-84973-456-1;    

Rozdział w monografii, brak IF, 1 cytowanie.  

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zebraniu danych literaturowych, przeglądzie i przeprowa-
dzeniu analizy różnych technik precyzyjnego naświetlania materiału biologicznego promieniowaniem 
X, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości i parametrów układu mikrowiązki promieniowania rent-
genowskiego w IFJ PAN, w którego powstanie byłem zaangażowany. Jestem też autorem znacznej części 
tekstu artykułu.  

Mój udział procentowy szacuję na 40%. 
___________________________________________________________________________ 

 
Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników  
wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania.  
 
Celem prowadzonych prac było wprowadzenie i rozwój na terenie IFJ PAN metod badawczych 

z zastosowaniem mikrowiązek promieniowania: protonowej oraz promieniowania X. W tym 

celu, z dużym udziałem autora, zostały zaprojektowane, zbudowane i wprowadzone do rutyno-

wego użytkowania następujące systemy pomiarowo–badawcze: mikrowiązka protonowa, układ 

pojedynczych protonów i mikrowiązka promieniowania X. W dziedzinie zastosowań tych me-

tod szczególny nacisk położono na badania w obszarze biomedycyny i radiobiologii, ale także 

na zastosowania w naukach o ziemi, w badaniach materiałowych oraz w badaniach dziedzictwa 

kulturowego.  
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Wprowadzenie 

Metody eksperymentalne wykorzystujące wiązki promieniowania stanowią filar fizyki. Zakres 

ich stosowania pokrywa całe spektrum promieniowania elektromagnetycznego, a także wiele 

rzędów energii w przypadku wiązek cząstek naładowanych czy neutronów. Przedmiotem mo-

jego osiągnięcia są metody wykorzystujące mikrowiązkę protonów o energii maksymalnej ok. 

2.5 MeV, przys pieszanej w akceleratorze Van de Graaffa (High Voltage Engineering) oraz 

wiązkę charakterystycznego promieniowania X o energii od kilku do ponad 20 keV, pochodzą-

cej z lampy rentgenowskiej z mikroogniskowaniem (Hamamatsu).  

Chronologicznie, pierwszą mikrowiązką uruchomioną w IFJ PAN była mikrowiązka jonowa. 

We wczesnych latach ’90 ubiegłego wieku, grupa badawcza Zakładu Spektroskopii Jądrowej 

IFJ, kierowana przez prof. A.Z. Hrynkiewicza i prof. J. Stycznia, zdobyła środki finansowe na 

zakup w firmie Vivirad używanego akceleratora Van de Graaffa  typu HVEC K–300N. Akce-

lerator został pomyślnie uruchomiony w IFJ i wprowadzony do rutynowego użytku. Jego moż-

liwości pozwalały jedynie na prowadzenie standardowych pomiarów z wiązką jonów, głównie 

protonów i jednokrotnie zjonizowanych atomów helu, przy zastosowaniu najpopularniejszych 

technik pomiarowych jak PIXE2 czy RBS3, co stanowiło użyteczny, ale dość ograniczony ob-

szar zastosowań. Jednym z limitujących czynników eksperymentalnych był stosunkowo duży 

przekrój wiązki, o średnicy rzędu pojedynczych milimetrów, skutkujący uzyskiwaniem uśred-

nionej informacji pochodzącej ze stosunkowo rozległych obszarów naświetlanych próbek. W 

pewnych wypadkach uśrednienie po stosunkowo dużym obszarze było korzystne, ale wiązka 

tego typu nie mogła znaleźć zastosowania w bardziej subtelnych badaniach, gdzie istotna jest 

informacja lokalna, np. o rozkładzie pierwiastków w badanej tkance biologicznej.   

W tej sytuacji powstała koncepcja wyposażenia akceleratora w układ mikrowiązki, który po-

wodowałby zmniejszenie przekroju poprzecznego wiązki o co najmniej dwa rzędy wielkości, 

tj. do rozmiarów kilku mikrometrów. W tym czasie stosowanie tego typu układów stawało się 

coraz bardziej rozpowszechnione w Europie i na świecie i dostępne były różne, komercyjne 

układy ogniskujące wiązkę cząstek. Z końcem lat ’90 wszedłem w skład zespołu budującego 

mikrowiązkę i od tego czasu stała się ona moim głównym narzędziem działalności naukowej. 

  

                                                           
2 PIXE – Proton (or Particle) Induced X-ray Emission 
3 RBS – Rutherford BackScattering 
Stosowane w tekście skróty µPIXE i µRBS oznaczają mikrowiązkowe odmiany tych metod. 
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Mikrowiązka protonowa w IFJ PAN 

Konstrukcja mikrowiązki i komora eksperymentalna 

Mikrowiązka protonowa w IFJ PAN jest jedynym układem tego typu pracującym w Polsce.  

Urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane przez multidyscyplinarny zespół (fizycy, kon-

struktorzy, elektronicy i technicy), w skład którego wszedłem już w początkowym etapie pracy. 

Mikrowiązka otrzymywana jest w układzie formowania, wykorzystującym magnetyczne so-

czewki kwadrupolowe, zestawione w tzw. rozdzielony rosyjski kwadruplet. Mikrowiązka w 

IFJ PAN, o długości 2.3 m, jest najkrótszą mikrowiązką na świecie, wykorzystującą lokalne 

minimum w rozwiązaniu opisującym optykę zogniskowanej wiązki protonów, przy odległości 

roboczej ok. 15 cm i współczynniku demagnifikacji ok. 17 [Brazhnik 1997]. Elementy ogni-

skujące zostały wykonane na zamówienie IFJ w Micro Analytical Research Centre w Melbo-

urne (Australia). Pozostałe części systemu, jak układy wstępnego formowania wiązki, jono-

wody, układ próżniowy i układ chłodzenia, optyczne układy podglądu i jego automatyka, a 

także systemy detekcyjne i akwizycji oraz opracowywania danych zostały zaprojektowane 

i wykonane w IFJ, z wykorzystaniem komercyjnych elementów, takich jak pompy próżniowe 

czy detektory promieniowania.  

Publikacja [P1] opisuje wstępną fazę konstrukcyjną, której zwieńczeniem było uzyskanie 

wiązki protonów o parametrach spełniających założenia projektowe. Jednakże, z uwagi na pro-

stotę konstrukcji zastosowanej komory pomiarowej, możliwości prowadzenia zaawansowa-

nych pomiarów w tym układzie były znacznie ograniczone. Uproszczony schemat ideowy 

układu mikrowiązki przedstawiony jest na Rys.1: 

 

Rys.1 Uproszczony schemat ideowy układu mikrowiązki.  
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Kolejne stadia rozbudowy mikrowiązki, polegające na wyposażaniu jej w wyspecjalizowane 

układy kontroli eksperymentu, opisywane były sukcesywnie w publikacjach, poświęconych za-

stosowaniom praktycznym systemu [P2, P6, P7]. W szczególności, z moim znacznym udzia-

łem, została opracowana nowa komora pomiarowa, wyposażona m.in. w mikroskopowy układ 

optyczny o dużej odległości pracy, umożliwiający obserwację naświetlanej powierzchni próbki 

za pomocą zwierciadła, umieszczonego pod kątem 45° do kierunku wiązki, w bezpośrednim 

sąsiedztwie tarczy pomiarowej. Duże powiększenie układu (100× – 200×) pozwala na kontrolę 

kształtu i wielkości przekroju wiązki, widocznej wyraźnie na powierzchni okienka kontrolnego 

wykonanego z kwarcu i montowanego w każdym, indywidualnym podajniku próbek. Każdy 

podajnik został także wyposażony w miedzianą siatkę o wielkości oczka 63 µm i grubości nitki 

10 µm, która jest podstawowym standardem pozwalającym na kalibrację układu skanującego 

mikrowiązki.  

Rys. 2 przedstawia rozmieszczenie najważniejszych detektorów promieniowania wewnątrz ko-

mory pomiarowej [P2]. 

 

Rys. 2. Rozmieszczenie detektorów promieniowania wewnątrz komory pomiarowej [P2]. 

Podstawowy detektor promieniowania X (Rys. 2A, #1), to chłodzony azotem detektor krze-

mowy dryftowany litem o obszarze roboczym 80 mm2 i rozdzielczości energetycznej ~160 eV 

dla linii 5.9 keV (55Fe). Detektor wyposażony jest w regulowany, zmienny filtr atenuacyjny 

(różne kombinacje warstw kaptonu i aluminium), pozwalający na redukcję niskoenergetycz-

nego promieniowania X, pochodzącego od pierwiastków lekkich. Konstrukcja komory pozwala 

także na pracę z wykorzystaniem dwu detektorów promieniowania X, pracujących w różnych 

zakresach energetycznych promieniowania charakterystycznego – drugi, mniejszy detektor #2, 

o obszarze roboczym 25 mm2, chłodzony jest układem Peltiera. Detektor cząstek (Rys. 2B) 
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odpowiada za rejestrację wstecznie rozproszonych protonów, natomiast umieszczony w nie-

wielkiej odległości od tarczy pomiarowej kanałowy powielacz elektronowy (channeltron) za-

pewnia zliczanie elektronów delta wybitych z cienkiej, kilkunanometrowej warstwy wierzch-

niej materiału badanej tarczy pomiarowej. 

Rozwinięcia i uzupełnienia technik eksperymentalnych 

W mikrowiązce protonowej w IFJ PAN, aktualny rozmiar wiązki protonów zogniskowanych 

na powierzchni tarczy pomiarowej jest rzędu 8 µm. Ta wartość pozwala na otrzymywanie map 

powierzchniowych rozkładów pierwiastków na obszarach ograniczonych tylko zakresem linio-

wości magnetycznego układu skanującego, który obecnie wynosi 250 × 250 µm2. Dopuszczając 

niewielkie odchylenia od liniowości, ten zakres można jeszcze powiększyć o ok. 100 µm.  

Podstawowymi metodami fizycznymi stosowanymi z wykorzystaniem akceleratora Van de 

Graaffa w IFJ PAN są PIXE i RBS. Dodatkowe informacje o badanej próbce mogą być uzy-

skane przez detekcję elektronów wtórnych, lokalny pomiar ładunku indukowanego wiązką, lo-

kalny pomiar energii deponowanej w próbce, a także pomiar wiązki przechodzącej przez 

próbkę lub atomów wybitych z próbki. Kluczowym parametrem, istotnym dla wszelkich obli-

czeń ilościowych w metodach wiązki jonów, jest liczba cząstek padających na badaną próbkę. 

Dla próbek cienkich4, dobrym rozwiązaniem jest umieszczenie za próbką wiaderka Faradaya, 

co pozwala na ciągły pomiar ładunku padającego na próbkę (Rys. 3A), a zatem na ciągłe mo-

nitorowanie wiązki i normalizację rejestrowanego sygnału detektorów. Niestety, tego rozwią-

zania nie można zastosować dla próbek grubszych, w których zachodzi pochłonięcie wiązki – 

czyli w praktyce dla wszelkich próbek geologicznych czy materiałowych, a także dla wielu 

próbek biomedycznych [P5]. Stosowany niekiedy bezpośredni pomiar ładunku deponowanego 

na próbce może być traktowany wyłącznie pomocniczo – prąd tarczy nie tylko silnie zależy od 

przewodności próbki (na dodatek często zróżnicowanej lokalnie), ale także od ilości elektronów 

wtórnych, wybijanych przez wiązkę z powierzchni próbki, co prowadzi do zawyżania mierzo-

nego ładunku. Dla przezwyciężenia tych trudności, bazując na rozwiązaniu zaproponowanym 

przez grupę z Lund [Kristiansson 2010], opracowałem i zaimplementowałem w systemie mi-

krowiązki układ z Rys. 3B, którego zasada działania przedstawiona jest poniżej: 

.      

                                                           
4 W starszych opracowaniach, próbkę uważa się za cienką, jeżeli wiązka przechodzi przez nią na wylot 
a straty energii protonów w materiale próbki nie są istotne. Obecnie zwraca się także uwagę na osłabie-
nie indukowanego promieniowania X w próbce, a przyjętym kryterium jest wartość samoabsorpcji nie 
przekracząjąca 5%. Przy tym podejściu, kwalifikacja próbki z uwagi na jej grubość zależy od energii 
indukowanego promieniowania charakterystycznego. W praktyce, cienkimi próbkami często są np. 
skrawki tkanek ciętych na krio–mikrotomie, które typowo mają grubość poniżej 20 µm. 
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Rys. 3. Ciągły pomiar intensywności wiązki: A. proste rozwiązanie dla tarcz cienkich [P4]; 
B. pomiar prądu wiązki odchylonej w czasie powrotu i stabilizacji układu skanującego [P5]. 

Czas pomiaru pojedynczego piksela mapy pierwiastkowej wynosi typowo kilkadziesiąt milise-

kund. Po dokonaniu pomiaru pełnej linii pikseli, przed przejściem do kolejnej linii skanowania, 

akwizycja danych jest zatrzymywana a wiązka zostaje gwałtownie odchylona poza obszar 

próbki i skierowana do wiaderka Faradaya, umieszczonego kilka milimetrów ponad jej osią 

(Rys. 3) . W tym celu wykorzystywany jest szybki wzmacniacz wysokiego napięcia, zasilający 

elektrody kondensatora, obejmującego oś wiązki. W czasie koniecznym na zmianę położenia 

wiązki na próbce (obejmującym ustalenie prądów w magnetycznym układzie skanującym i za-

nik przebiegów przejściowych), ładunek wiązki jest mierzony za pomocą integratora, podłą-

czonego do wiaderka Faradaya. Następnie, kierunek wiązki jest przywracany i dokonywany 

jest pomiar kolejnej linii pikseli. W ten sposób, w ciągu całego pomiaru, możliwe jest stałe 

monitorowanie prądu wiązki i późniejsza normalizacja wyników ilościowych. 

Ważnym rozwinięciem układu mikrowiązki, istotnym szczególnie w badaniach cienkich 

skrawków tkanek i innych materiałów biologicznych, było uzupełnienie układu detektorów 

o rejestrację sygnału STIM5. W pomiarach tego typu umieszcza się detektor cząstek za badaną 

cienką próbką (w pozycji puszki Faradaya z Rys. 3A). Detektor umieszczony w tej pozycji 

wystawiony jest na działanie całego strumienia cząstek, konieczna jest zatem znaczna redukcja 

ilości padających jonów. Dopiero po zredukowaniu prądu wiązki o kilka rzędów wielkości 

(tj. z poziomu kilkuset pikoamperów, stosowanego przy pomiarach µPIXE, do poziomu poje-

dynczych femtoamperów, czyli ~103 protonów na sekundę) możliwy jest bezpośredni pomiar 

energii protonów przechodzących przez materiał próbki. W ten sposób uzyskać można infor-

macje o lokalnej gęstości powierzchniowej próbki, które można następnie skorelować z rozkła-

dami powierzchniowymi pierwiastków lub z innymi badaniami, np. obrazami histopatologicz-

nymi. Pomiary tego typu wymagają bardzo stabilnej, powtarzalnej pracy akceleratora, który 

                                                           
5 Single Transmission Ion Microscopy 
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powinien zapewniać możliwość zmiany prądu wiązki o 5–6 rzędów wielkości przy zachowaniu 

tego samego położenia na badanej próbce, tak, aby kolejne dwa pomiary, µPIXE i STIM, po-

krywały ten sam obszar. Dodatkowo, detektor umieszczany (nawet tylko na krótki czas) w po-

łożeniu bezpośrednio na wprost wiązki jest często narażony na zniszczenie wskutek nieuwagi 

lub błędu użytkowników. Przedstawione powyżej wymagania są bardzo trudne do spełnienia 

w praktyce, dlatego też, kierując się publikacją [Pallon 2004], zaprojektowałem i zamontowa-

łem w komorze eksperymentalnej układ tzw. off –axis STIM, którego idea przedstawiona jest 

na Rys. 4: 

 
  A.       B. 

Rys. 4. Idea pomiarów off–axis STIM: A. metoda prosta. B. metoda ulepszona. 

W układach przedstawionych na Rys. 4A i 4B, detektor cząstek umieszczony jest za próbką, 

pod pewnym kątem poza osią wiązki. Zarówno w klasycznym STIM, jak w wariancie off–axis,  

rejestrowane są protony, które przeszły przez materiał próbki, zatem ich energia niesie infor-

macje o lokalnej gęstości powierzchniowej próbki. Jednak w metodzie off–axis pomiar zacho-

dzi nie dla intensywnej wiązki przechodzącej na wprost, ale dla wielokrotnie słabszej frakcji 

jonów rozproszonych w kierunku detektora. W ten sposób, przekrój czynny na rozproszenie w 

kierunku detektora spełnia rolę „reduktora” ilości padających cząstek, których rejestracja za-

chodzi równolegle, w tym samym czasie, co standardowy pomiar PIXE / RBS. Uzyskanie ob-

razu STIM w tym przypadku nie wymaga oddzielnego pomiaru, co jest znacznym uproszcze-

niem wymagań eksperymentalnych. Niestety, w metodzie prostej, zilustrowanej na Rys. 4A, 

nie mamy żadnej informacji, na jakiej głębokości w próbce zaszło rozproszenie, co, nawet przy 

próbce o grubości tylko 10 µm, wobec różnic w drogach protonów w materiale próbki, ma 

negatywny wpływ na precyzję pomiaru [Aguer 2005]. Jeśli jednak rejestrować będziemy pro-

tony z głównej części wiązki, ale rozproszone nie w materiale próbki, lecz na umieszczonej za 

próbką cienkiej folii (grubość ~1 µm), to zachowamy informację o gęstości próbki, a efekt 

rozproszenia na różnych głębokościach zostanie sprowadzony do minimum (Rys. 4B).  
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System akwizycji danych 

System akwizycji danych został przeze mnie opracowany w kilku wariantach. Pomiary z uży-

ciem wiązki jonów mogą być dokonywane wieloma technikami jednocześnie (PIXE, RBS, 

STIM, itd.). Konieczne jest zatem zastosowanie wieloparametrycznego systemu akwizycji, 

zsynchronizowanego z układem kontroli mikrowiązki. Głównym trybem pracy jest skanowanie 

próbki, gdzie rejestrowane sygnały z detektorów muszą być stowarzyszone z informacją o 

chwilowym położeniu skanującej wiązki na tarczy pomiarowej. Dla zachowania pełnej infor-

macji, system powinien mieć możliwość zapisu danych w trybie event–by–event (zwanym także 

list mode), gdzie minimalny rekord danych składa się z identyfikatora detektora, zarejestrowa-

nej wartości (np. energii impulsu lub czasu jego przyjścia, albo obu tych wielkości), oraz współ-

rzędnych (x, y) opisujących chwilowe położenie wiązki na próbce. 

Pierwotnie [P1], opracowany przeze mnie system akwizycji danych mikrowiązki był kombina-

cją systemów wykorzystujących standardy GPIB6 (sterowanie magnetycznego układu skano-

wania wiązki za pośrednictwem programowalnych, szybkich zasilaczy prądowych firmy Delta 

Elektronika) oraz NIM / CAMAC (kontrola wiązki oraz wszystkie układy detekcyjne). Zbiera-

nie danych w czasie rzeczywistym realizowane było w środowisku Windows [C8]. Poza jądrem 

systemu akwizycji, interfejs systemu oraz niektóre moduły przetwarzania widm napisałem w 

języku wysokiego poziomu Tcl/Tk, co zapewniało potencjalną niezależność od stosowanego 

systemu operacyjnego oraz możliwość szybkiej, dalszej rozbudowy, okupioną jednak pewnym 

kosztem redukcji wydajności układu. 

Praktyczne korzyści tego rozwiązania okazały się niewielkie, kolejną wersję napisałem więc w 

języku C (krytyczne moduły czasu rzeczywistego) oraz C++ (interfejs użytkownika i moduły 

przetwarzania danych). Standard GPIB zastąpiłem bezpośrednim sterowaniem za pomocą 

szybkich, komputerowych kart AD/DA (Measurement Computing Corporation, MCC), nato-

miast część systemu odpowiedzialna za detekcję promieniowania wciąż oparta była o elektro-

nikę analogową, pracująca w standardach NIM oraz CAMAC [P2]. System w tym kształcie 

wykorzystywany był przez kilka lat i wszystkie publikacje, które ukazały się przed rokiem 2008 

opierały się wyłącznie na danych eksperymentalnych zebranych przy jego pomocy. 

Kolejny krok rozwoju systemu akwizycji danych związany był z zakupem układu DSP7 firmy 

XIA LLC, pozwalającego na digitalizację i cyfrową obróbkę sygnałów pochodzących wprost z 

                                                           
6 GPIB (General Purpose Interface Bus), również znane jako IEEE-488. 
7 Digital Signal Processor.  Procesory firmy XIA są skonstruowane przy użyciu układów logicznych 
FPGA (Field–Programmable Gate Array).   
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przedwzmacniaczy detektorów promieniowania. Całość tej operacji zachodzi w jednym, nie-

wielkim bloku elektronicznym, a do komputera zarządzającego eksperymentem dostarczany 

jest tylko strumień końcowych danych. Cały system jest zilustrowany na Rys. 5:  

 

Rys. 5. Cyfrowy układ akwizycji danych mikrowiązki IFJ PAN. 

W powyższym układzie, zbieranie danych odbywa się w trybie podwójnego bufora (tj. gdy 

jeden bufor zbiera dane, zawartość drugiego jest transmitowana do komputera zarządzającego) 

i przebiega wg. następującego schematu: 

 

Rys. 6. Przebiegi czasowe akwizycji danych i ich struktura w pliku wynikowym. 

W obecnej konfiguracji, system zapewnia zbieranie danych z czterech kanałów pomiarowych, 

jednak dodając kolejne moduły można go łatwo rozbudować. Bezpośrednio po starcie pomiaru, 

w czasie aktywności bufora A, widma energetyczne odpowiadające kolejnym pikselom mapy 

są zbierane w przylegających obszarach pamięci bufora, będąc jednoznacznie identyfikowane 

i opisywane poprzez struktury danych przedstawione na Rys.6. W czasie pomiaru, akwizycja 

w układzie XIA jest chwilowo wstrzymywana na czas zmiany pozycji wiązki na powierzchni 

próbki (pixel advance), a także dla celów monitorowania prądu wiązki (patrz Rys. 3). Po zapeł-

nieniu bufora A, akwizycja jest przejmowana przez bufor B, a dane zebrane w buforze A są 
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przesyłane do komputera zarządzającego z wykorzystaniem niezależnego, szybkiego kanału 

transmisyjnego.      

Zastosowanie szybkiego próbkowania sygnałów przedwzmacniaczy detektorów promieniowa-

nia eliminuje konieczność stosowania tradycyjnej analogowej elektroniki wzmacniającej 

i kształtującej impulsy, znacznie upraszczając cały system. Jednocześnie, ogromnie zwiększa 

się jego przepustowość, szczególnie dla sygnałów z detektorów promieniowania X. W systemie 

tradycyjnym, dla uzyskania dobrej, energetycznej zdolności rozdzielczej widma promieniowa-

nia X konieczne jest stosowanie stosunkowo dużych stałych czasowych kształtowania impul-

sów, typowo od kilku do 10 µs. To wymaganie generuje znaczący czas martwy i efekty spię-

trzania impulsów – w praktyce trudno jest zapewnić dobrą rozdzielczość widma jeśli częstość 

zliczeń przekracza kilka tysięcy cps (cycles per second). W układzie opartym o DSP ten czyn-

nik jest znacznie mniej znaczący, również dlatego, że analiza zdigitalizowanych sygnałów od-

bywa się częściowo off–line.  Dla ilustracji, zamieszczono poniżej porównanie widm promie-

niowania X uzyskanych z badań składu pierwiastkowego stopu metali, zebranych przy dużej 

częstości zliczeń (~30 000 cps) za pomocą tradycyjnego układu analogowego (stała czasowa 

układu kształtowania 6 µs) oraz przez szybki układ cyfrowy (Rys.7).  

 

Rys. 7. Przykładowe widma charakterystycznego promieniowania X o dużej intensywności, 
zebrane za pomocą analogowego traktu akwizycji danych (system NIM / CAMAC) oraz 
układu DSP XIA.  

Jak widać na powyższym porównaniu, bardzo silne efekty spiętrzania impulsów (pile–up), wi-

doczne powyżej ok. 10 keV w widmie zebranym tradycyjnie, praktycznie znikają w widmie 

zabranym za pomocą DSP. 

Omówiony powyżej cyfrowy tor obróbki sygnałów został włączony do systemu akwizycji da-

nych mikrowiązki w taki sposób, aby mógł pracować równolegle do starego, analogowego 

układu, zatem dane są rutynowo zbierane przez oba systemy. W ten sposób zapewniony jest 

dodatkowy stopień kontroli prawidłowości eksperymentu.   

  



16 
 

Fizyczne metody badań z wykorzystaniem mikrowiązki jonów i ich zastosowania 

Nauki geologiczne 

Pierwszą klasą próbek badaną przy użyciu mikrowiązki protonowej wprowadzonej do użytku 

w IFJ były próbki geologiczne. Prace były prowadzone w ramach współpracy z Instytutem 

Geologii PAN, a projekt badawczy dotyczył datowania skał [P2, P3]. Pomiary polegały na 

określeniu zawartości uranu, toru i radiogenicznego ołowiu w monacytach – mikrokryształach 

fosforanów ziem rzadkich, formowanych w warunkach bardzo wysokiego ciśnienia i tempera-

tury podczas procesów górotwórczych i pozostających następnie w praktycznie zamkniętym 

stanie aż do czasów obecnych. Wyselekcjonowane we współpracy z Instytutem Geologii PAN 

próbki mierzono techniką µPIXE. Rysunek 8 przedstawia zmierzone  rozkłady toru, uranu i 

ołowiu w pojedynczym krysztale monacytu. 

 

Rys. 8. Rozkład pierwiastków w pojedynczym krysztale monacytu zmierzony metodą µPIXE 
(rozmiar skanu 128 µm, 64 x 64 piksele). Głównym składnikiem kryształów monacytu są zie-
mie rzadkie (RE). Wiek kryształka określany jest na podstawie relacji miedzy zmierzoną ilo-
ścią atomów toru, uranu i ołowiu. Rysunek pochodzi z publikacji [P3]. 

Cechą charakterystyczną kryształów monacytów jest to, że w czasie formowania w ich struk-

turę stosunkowo łatwo wbudowują się promieniotwórcze pierwiastki toru i uranu, natomiast 

początkowa zawartość ołowiu jest zaniedbywalna. Dzięki temu, zmiana w czasie stosunków 

ilościowych pomiędzy uranem, torem i ołowiem zachodzi wyłącznie wskutek rozpadu promie-

niotwórczego tych dwu pierwszych pierwiastków. Ta obserwac ja stała się podstawą opracowa-

nia metody CHIME, za pomocą której możliwe jest datowanie kryształów monacytów o wiel-

kości nawet tylko kilku mikrometrów [Suzuki 1994]. Znając liczbę atomów triady Th–U–Pb, 

rozwiązując równanie równowagi, można określić moment formowania się monacytu, a w kon-

sekwencji wiek badanej skały:  
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W powyższym równaniu, zmienna τ określa wiek, Pb, Th oraz U oznaczają wagowe stężenia 

tych pierwiastków, M ich to masy, wartości λ to stałe rozpadu, a występujące w równaniu stałe 

0.9928 i 0.0072 to naturalne abundancje izotopów uranu 238U oraz  235U. Rozmiar kryształów 

zawiera się od kilku, do nawet kilkuset µm, dlatego też, zastosowanie mikrowiązki pozwoliło 

na dokładne zlokalizowanie monacytu w materiale próbki oraz pomiar jego składu w dokładnie 

wybranym obszarze. Na kolejnym rysunku (Rys. 9) przedstawiono przykład wyznaczania 

wieku skały na podstawie kilkunastu pomiarów cząstkowych różnych mikrokryształów.  

 

Rys. 9. Typowe widmo PIXE obszaru pików mierzonych pierwiastków oraz rozkład wyników 
cząstkowych, przedstawionych jako krzywe Gaussa, otrzymanych dla różnych mikrokryszta-
łów monacytów. Duży pik to ich suma, wyznaczająca wiek uśredniony wg. metodologii zapro-
ponowanej w [Montel 1996]. Rysunki pochodzą z publikacji [P2]. 

Moim zadaniem było opracowanie i zoptymalizowanie metodyki eksperymentu pod kątem 

określenia stężeń wymienionych pierwiastków, a następnie dokonanie pomiarów i ich analiza 

ilościowa, prowadząca ostatecznie do określenie wieku skał. Badania, opisane w [P2, P3] były 

następnie kontynuowane przez kolejne lata, a ich efektem były publikacje [42, 51, C20, C26], 

głównie nakierowane na pomiary wieku skał Polski południowej. Dla pomiarów wykonanych 

przeze mnie w IFJ, typowe stężenia wagowe kluczowych pierwiastków wynosiły:  

dla toru 1–11 × 104 ppm (przy względnej niepewności pomiarowej <1%), dla uranu 300–

10000 ppm (2-3%), oraz dla ołowiu 100–2000 ppm (4–8%). Mierzone w IFJ monacyty formo-

wały się 250–500 mln lat temu (przy względnej, ostatecznej niepewności wyznaczenia wieku 

rzędu 10–15%), jednak metoda może być zastosowana także w przypadku bardzo starych skał, 

a w literaturze można znaleźć przypadki pomiarów dla skał, które powstały nawet 1–2 miliardy 

lat wcześniej. 
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Zastosowania mikrowiązki w badaniach dziedzictwa kulturowego 

W dziedzinie badań obiektów sztuki i dziedzictwa kulturowego techniki wiązki jonów obecne 

są od wielu lat [Menu 1990, Dran 2004], przy czym konieczność stosowania mikrowiązki o 

dużej rozdzielczości dotyczy tylko pewnych wybranych zagadnień. Problemem tego typu są 

np. badania rozkładów pierwiastków i ich stężeń w pigmentach, czy to użytych w malarstwie, 

czy dla barwienia ceramiki, przy czym zwykle chodzi nie o rozkłady na powierzchni obiektu 

(ze zrozumiałych względów makroskopowe), ale o jego strukturę warstwową. Dobrym przy-

kładem badań tego typu są dokonane przeze mnie pomiary składu i struktury próbek z XV–

wiecznych polskich obiektów sakralnych, wykonane w IFJ PAN we współpracy z Uniwersyte-

tem Toruńskim. 

                 
A. złoty ornament kwiatowy         B. złota litera 

Rys. 10. Rozkłady pierwiastkowe w złotych i pozłoconych fragmentach dzieł sztuki  
(rozmiar skanu 256 x 256 µm2, dane dotychczas nieopublikowane). 

Przedstawione na Rys. 10 warstwowe rozkłady pierwiastków w próbkach  złotych ornamentów 

pozwalają nie tylko na ilościowe określenie składu pierwiastkowego (np. w przykładzie na Rys. 

10A relacja złota do srebra w cienkiej, złotej folii użytej do zdobienia wynosi tylko 1:3) ale 

również dają wgląd w ówczesne techniki zdobnicze, technologię wytwarzania pigmentów, 

skład użytych podkładów malarskich, itp. Niekiedy, dane te mogą pozwolić na zweryfikowanie 

autentyczności dzieła, jednak na ogół w tego typu badaniach możliwe są tylko stwierdzenia 

negatywne.    

W innym, ukończonym niedawno projekcie (współpraca z Muzeum Narodowym w Krakowie 

– rezultaty jeszcze nie opublikowane) badałem skład pierwiastkowy pierwszych polskich mo-

net piastowskich, pochodzących z czasów panowania Bolesława Chrobrego i Mieszka II, wy-

konanych ze stopu miedzi i srebra. Chociaż pomiary obiektów numizmatycznych raczej rzadko 

wymagają precyzji mikrowiązki, to jej zastosowanie w trybie mapowania powierzchni może 
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przynieść interesujące rezultaty. Przede wszystkim, otrzymane przeze mnie mapy rozkładów 

pierwiastków wykazały wiele powierzchniowych niejednorodności stopu Cu–Ag (Rys. 11). 

  

Rys. 11. Mapy rozkładów pierwiastkowych na powierzchni wczesnych monet piastowskich 
(stop srebra i miedzi), oraz wykres relacji dla głównych pierwiastków stopu Ag–Cu (% wagi).  
Punkty szare: monety Bolesława Chrobrego, punkty czarne: monety Mieszka II [publikacja w 
przygotowaniu]. 

Często wytłumaczeniem tych efektów może być obecność zanieczyszczeń na powierzchni mo-

net (obiekty historyczne tej klasy muszą być badane w stanie nienaruszonym, zatem ich po-

wierzchnia nie może być czyszczona ani w inny sposób przygotowywana do pomiaru). Ilustra-

cją tego przypadku jest obecność grudki wapnia na jednej z map na Rys. 11. Innym ważnym 

czynnikiem są różnorodne procesy korozji, szczególnie istotne w przypadku monet wykona-

nych ze stopu srebra i miedzi. Miedź, jako metal bardzo aktywny chemicznie, łatwo wchodzi 

w oddziaływania z pierwiastkami obecnymi w środowisku przechowywania monet i w otacza-

jącej atmosferze, co może prowadzić do miejscowego zubożenia zawartości miedzi w warstwie 

wierzchniej monety i zaburzenia relacji ilościowych na korzyść srebra. Innym wytłumaczeniem 

miejscowych wahań składu pierwiastkowego może być też niski poziom technologii wytwa-

rzania stopu, skutkujący niedoskonałym wymieszaniem jego składników. To ostanie zagadnie-

nie znajduje interesującą ilustrację na wykresie relacji miedzy stężeniem srebra i miedzi (Rys. 

11). Czarne punkty, odpowiadające panowaniu Mieszka II, mają znacznie mniejszy rozrzut, niż 

szare punkty jego ojca Bolesława, co sugeruje istotne ulepszenie technologii przygotowywania 

stopu. 

Interesujące wnioski mogą być także wysnute na podstawie analizy pierwiastków śladowych 

obecnych w monetach [del Hoyo 2015], a które mogą być precyzyjnie określone przez mikro-

wiązkę protonową. Na przykład, obecność śladów rtęci silnie sugeruje islamskie pochodzenie 

materiału stopu, czasami uzyskiwanego w średniowiecznej Europie poprzez przetopienie mo-

net arabskich. Z innych badań porównawczych wynika, że obecność śladów złota i bizmutu, 

przy nieobecności rtęci, silnie sugeruje pochodzenie materiału monet z kopalń w górach Harzu.  

Te przykłady analizy obrazują możliwości mikrowiązki jonowej zarówno dla przypadku, gdy 

istotna jest informacja lokalna, jak dane pochodzące z większego obszaru badanego obiektu.  
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Zastosowania biomedyczne  

Z uwagi na wysoką czułość i doskonałą rozdzielczość powierzchniową, mikrowiązka proto-

nowa znalazła bardzo szerokie zastosowanie w różnorakich badaniach biomedycznych. Do-

brym wprowadzeniem do tego zagadnienia jest monografia [Llabador 1998], dyskutująca więk-

szość aspektów technik mikrowiązkowych w zastosowaniu do badań materii ożywionej. 

Dużym przedsięwzięciem badawczym, prowadzonym z moim udziałem w IFJ był projekt Pią-

tego Programu Ramowego Unii Europejskiej o akronimie NANODERM – „Quality of Skin as 

a Barrier to Ultra-fine Particles”, realizowany w latach 2003–2007 przez konsorcjum 8 euro-

pejskich uniwersytetów i instytutów badawczych, a którego koordynatorem był prof. Tilman 

Butz z Uniwersytetu w Lipsku [C21]. Głównym celem projektu było zbadanie możliwości prze-

nikania nanocząsteczek TiO2, stanowiących powszechny składnik wielu kosmetyków, przez 

zewnętrzną warstwę ochronną skóry, tzw. warstwę rogową (stratum corneum). 

Nanocząsteczki w środowisku człowieka stają się coraz bardziej wszechobecne, a ich wpływ 

na organizmy żywe nie zawsze jest dobrze poznany [RS 2004]. Nanokryształy dwutlenku ty-

tanu, o rozmiarach już od zaledwie kilku nanometrów, są jednym z produktów nanotechnologii 

o najszerszym zastosowaniu. W szczególności, są one podstawowym składnikiem używanym 

powszechnie w produktach kosmetycznych, np. filtrach przeciwsłonecznych. Przerwa energe-

tyczna w krysztale TiO2 wynosi nieco ponad 3 eV (3.18 eV dla struktury krystalicznej anatazu 

i 3.03 eV dla rutylu) co odpowiada długości fali promieniowania UV. Dzięki temu, różne od-

miany TiO2 są dobrymi pochłaniaczami ultrafioletu, co stanowi o ich ochronnych własnościach. 

Niestety, w kolejnych procesach następujących po pochłonięciu kwantu promieniowania i wy-

biciu elektronu z pasma walencyjnego do pasma przewodnictwa, stają się one generatorami 

wolnych rodników – aktywnych biologicznie cząsteczek, jak OH* (po interakcji cząsteczki 

wody z dodatnią dziurą w paśmie walencyjnym) lub O2* (po interakcji dwuatomowej molekuły 

O2 z wybitym elektronem, przebywającym nienaturalnie długo w pułapce w defekcie w okolicy 

powierzchni nanokryształu) [39]. Warto zwrócić uwagę, że kryształy o tak małych rozmiarach 

mają ogromny stosunek powierzchni do objętości, zatem liczba defektów powierzchniowych 

jest relatywnie bardzo duża.  

Oddziałując z żywymi, dzielącymi się komórkami te aktywne molekuły (lub ich kolejne po-

chodne) mogą być bardzo szkodliwe, ale jest to możliwe dopiero jeśli przenikną do głębszych 

warstw skóry. Dopóki jednak nanokryształy TiO2 zlokalizowane są tylko na warstwie ze-

wnętrznej, zbudowanej z martwych, zrogowaciałych komórek (stąd jej nazwa – warstwa ro-

gowa), to niebezpieczeństwo nie występuje. Dlatego kluczową kwestią było ustalenie, czy 
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kryształki TiO2 pochodzące z aplikowanych na skórę środkach kosmetycznych mogą przenikać 

do warstw głębszych.  

W tym celu, w konsorcjum realizującym projekt, zostały opracowane jednolite protokoły apli-

kowania związków tytanu na skórę i przygotowania próbek skóry ludzkiej i skóry pochodzącej 

od świni, która jest dobrym modelem człowieka w tego typu badaniach. Po pobraniu próbek na 

drodze biopsji w laboratoriach w Lizbonie i w Lipsku, były one zamrażane (shock–drying) w 

izopentanie chłodzonym ciekłym azotem, a następnie cięte w krio–mikrotomie na cienkie 

skrawki o grubości 20 µm. Tak przygotowane próbki rozsyłane były do ośrodków w Lund, 

Bordeaux, Lizbonie, Lipsku, Krakowie i Debreczynie, gdzie, po przeprowadzeniu serii testo-

wych, „ślepych” pomiarów interkalibracyjnych wszystkich mikrowiązek konsorcjum, dokony-

wane były pomiary rozkładów pierwiastków – głównie z użyciem metody µPIXE, ale także 

µRBS oraz STIM. W badaniach stosowane były także różnorodne techniki pomocnicze, jak 

mikroskopia elektronowa i fluorescencyjna, mikroskopia sił atomowych oraz autoradiografia 

[C21]. Przykładowe obrazy zmierzonych przeze mnie próbek skóry są zamieszczone poniżej: 

 

Rys. 12. Dwa przykładowe pomiary zewnętrznej warstwy skóry po aplikacji kosmetyków za-
wierających nanocząsteczki TiO2 (rozmiar skanu 256 x 256 µm2, dane niepublikowane). 

Jak zilustrowano na Rys. 12, nie zaobserwowano przenikania tytanu przez warstwę rogową 

skóry (warstwa o wysokiej gęstości, lewa strona rysunku). Warto nadmienić, że, opisywana w 

rozdziale poświęconym uzupełniającym technikom eksperymentalnym technika STIM została 

przeze mnie zaimplementowana specjalnie dla realizacji tych pomiarów. Rozkład fosforu (inna 

próbka skóry, trzecia mapa Rys. 12) określa wrażliwy obszar występowania żywych komórek. 

Wzajemne położenie atomów fosforu i tytanu (prawa strona Rys. 12) świadczy o tym, że nie 

ma przenikania tytanu do obszaru wrażliwego.  

Negatywny rezultat pomiarów przenikania przez warstwę rogową był powtarzalny, niezależnie 

od postaci TiO2, rodzaju związku chemicznego zawierającego nanocząstki, a także czasu apli-

kacji kosmetyku. Natomiast różne grupy badawcze (w tym także z moim udziałem) sygnalizo-

wały obecność znacznych ilości atomów tytanu w kanalikach włosowych obecnych w skórze, 
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przy czym głębokość penetracji tytanu dochodziła nawet do 100 µm i więcej (co jednak nie 

było tożsame z przenikaniem nanocząstek TiO2 do wrażliwych obszarów wokół kanalika).  

 

Rys.13. Rozkład pierwiastków w okolicy kanalika włosowego wypełnionego tytanem 
(rozmiar skanu 256 x 256 µm2, dane niepublikowane). 

Badaniom gromadzenia się tytanu w kanalikach włosowych poświęciłem publikację [P4], gdzie 

opisane zostały zarówno wyniki pomiarów µPIXE (wykonanych przez różnych uczestników 

konsorcjum) jak uzyskane w IFJ wyniki autoradiografii izotopu tytanu aktywowanego wiązką 

protonów. Obie metody przyniosły spójne rezultaty, negując obecność nanocząstek we wrażli-

wych obszarach żywych komórek. Końcowy raport z wykonania projektu jest dostępny jako 

pozycja [C21] mojego spisu publikacji spoza bazy JCR. 

Innym przykładem zastosowań biomedycznych mikrowiązki protonowej są ostatnio wykonane 

przeze mnie badania stężenia pierwiastków śladowych w soczewkach ocznych z kataraktą [P5]. 

Katarakta operowana była metodą fakoemulsyfikacji, polegającej na fragmentacji zdegradowa-

nego materiału oka za pomocą ultradźwięków, a następnie jego usuwaniu na zewnątrz organi-

zmu. Jest to obecnie najczęściej wykonywana operacja medyczna na świecie. Materiał do badań 

(ponad 100 soczewek), prowadzonych przeze mnie metodą µPIXE, był uzyskiwany poprzez 

współpracę z 5 Wojskowym Szpitalem Klinicznym w Krakowie i Wojskowym Instytutem Me-

dycznym w Warszawie. Z uwagi na małą dostępną ilość silnie pofragmentowanego, miękkiego 

materiału pooperacyjnego, oraz wymagania dotyczące jego przygotowania (m.in. dokładne płu-

kanie z roztworów soli fizjologicznej, służącej jako ośrodek dla transportu do IFJ PAN, a na-

stępnie suszenie przed włożeniem do próżniowej komory eksperymentalnej), przygotowane 

próbki soczewek były niewielkich rozmiarów, a ich kształt był bardzo nieregularny. W szcze-

gólności, niewiele było obszarów płaskich, dobrze nadających się do oznaczania ilościowych 

stężeń pierwiastków. W tej sytuacji, zastosowanie mikrowiązki, pozwalającej wybrać do po-

miaru dowolny, niewielki obszar o możliwie płaskiej powierzchni, było koniecznym warun-

kiem otrzymania znaczących rezultatów ilościowych. Materiał do badań został podzielony na 
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trzy grupy: grupę kontrolną G1 (pacjenci z kataraktą, nie podlegający leczeniu na inne cho-

roby), G2 (katarakta + cukrzyca) i G3 (katarakta + jaskra). Grupy G2 i G3 były rozłączne. 

Warto nadmienić, że uzyskane rezultaty nie miały cech rozkładu normalnego, co zostało 

potwierdzone testem Schapiro–Wilk. Grupy nie były równoliczne, a wyniki zawierały 

stosunkowo wiele wyników odstających. W tej sytuacji, w celu uzyskania statystycznych 

charakterystyk i porównań miedzygrupowych, posłużono się nieparametrycznymi testami 

Kruskal–Wallis (α = 0.05) oraz Dunn’a.  

Pomiary wykazały podniesiony poziom stężenia cynku (silny efekt) i żelaza (słabszy efekt) u 

pacjentów z cukrzycą (grupa G2), co zresztą było już sugerowane w literaturze przedmiotu 

[Dawczynski  2002 , Haddad 2012]. 

 

Rys. 12. Poziom stężenia cynku w materiale po operacji katarakty dla trzech grup pacjentów: 
G1 grupa kontrolna (tylko katarakta), G2 katarakta i cukrzyca, G3 katarakta i jaskra. Rysu-
nek pochodzi z publikacji [P5]. 

Jednak najsilniejszy, a przy tym niespodziewany i dotychczas nienotowany w literaturze efekt 

zaobserwowałem wśród pacjentów z grupy G3 (jaskra), gdzie poziom stężenia cynku wielo-

krotnie przekraczał wartości rejestrowane w pozostałych grupach, osiągając niekiedy poziom 

kilkuset ppm. Ten kierunek badań może przynieść istotne poszerzenie wiedzy o procesie roz-

woju jaskry, dlatego też, kontynuując nawiązane współprace, planujemy dalsze pomiary, z wy-

korzystaniem próbek pochodzących od pacjentów o różnym zaawansowaniu choroby.    

Oprócz opisanych powyżej projektów badawczych, inne przykłady zastosowań mikrowiązki w 

moich badaniach związanych z biologią przedstawione są w pracach [29, 32, 38, 45, 46, C17], 

realizowanych często we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. 

Analityczne zdolności mikrowiązki jonowej pozostają w cieniu możliwości oferowanych przez 

ośrodki synchrotronowe. Jednak dostęp do synchrotronów jest wciąż stosunkowo ograniczony, 

tak samo, jak oferowane czasy pomiarowe na wiązce. W tej sytuacji, łatwiej dostępne pomiary 

mikrowiązkowe mogą zapewnić wstępne rozpoznanie problemu naukowego oraz selekcję naj-

bardziej interesującego materiału badawczego.   
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Naświetlanie komórek biologicznych pojedynczymi protonami. 

Eksperymenty z użyciem wiązki pojedynczych cząstek stanowią obecnie najbardziej wyrafino-

waną gałąź badań prowadzonych przy pomocy mikrowiązek jonowych. Głównymi obszarami 

zastosowań tej techniki stały się nauki biomedyczne oraz mikroelektronika. Kontrolowane 

przejście pojedynczej cząstki przez badaną strukturę (biologiczną czy półprzewodnikową) do-

konuje się przy dokładnej (rzędu mikrometra) znajomości toru jonu, co pozwala na uzyskanie 

unikalnej informacji o reakcji struktury na to zdarzenie. Ta informacja nie jest zaciemniona 

efektami uśrednienia (czasowego i przestrzennego) wielu przypadkowych zdarzeń, co nieu-

chronnie towarzyszy interpretacji rezultatów uzyskanych przy użyciu szerokiej wiązki jonów, 

gdzie bombardujące cząstki rozmieszczone są przypadkowo w czasie i przestrzeni. 

Technika pojedynczych jonów dostarcza informacji na temat kluczowych procesów biologicz-

nych. W szczególności stanowi metodę poznania procesu apoptozy (programowanej śmierci 

komórki), jego przebiegu w funkcji ilości jonów oddziaływujących z komórką oraz ich toru 

przejścia, możliwości regeneracji komórki, mutacji DNA i RNA itp. Obecnie szczególnie in-

tensywnie badanym zjawiskiem jest tzw. efekt widza (bystander effect), wskazujący na znacz-

nie szerszy zasięg efektów radiacyjnych w materiale biologicznym, niż dotychczas  przypusz-

czano [Nagasawa 1999, Belyakov 2000]. W wyniku efektu widza uszkodzeniu ulegają nie tylko 

te komórki, które były bezpośrednio naświetlone jonami, ale także niektórzy ich sąsiedzi, przy 

czym efekt może być znacznie opóźniony w czasie a jego promień działania osiąga wielkość 

nawet pojedynczych milimetrów. Efekt wprowadza zatem silną nieliniowość reakcji w obsza-

rze niskich dawek promieniowania, co rzuca zupełnie nowe światło na m.in. oszacowywanie 

ryzyka związanego z bardzo niskimi dawkami promieniowania, jak również mogłoby być wy-

korzystane z pożytkiem dla celów terapii radiacyjnej. 

Tematyką badań związanych w przejściem pojedynczych protonów przez materię zaintereso-

wałem się kilka lat po obronie mojej pracy doktorskiej. Praca w tej dziedzinie wymagała 

uprzedniego skonstruowania układu wiązki pojedynczych protonów w oparciu o istniejący ak-

celerator van de Graaffa. Prace rozpoczęliśmy w IFJ PAN w ramach projektu CELLION, fi-

nansowanego w 6 Programie Ramowym Unii Europejskiej jako Sieć Badawczo–Treningowa 

(Marie Curie Research and Training Network, MC RTN). Idea projektu powstała około roku 

2002, a przygotowanie wystąpienia do Komisji Europejskiej spoczywało głównie na niewiel-

kim zespole IFJ PAN, w którego skład wchodziłem również ja, a którym kierował dr Zbigniew 

Stachura. Projekt, zatytułowany „Studies on cellular response to targeted single ions using na-

notechnology”, był realizowany przez konsorcjum 10 europejskich uniwersytetów i instytutów 

naukowych, a jego koordynatorem był początkowo dr Zbigniew Stachura (okres 2004–2005). 
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W styczniu roku 2006 objąłem stanowisko koordynatora projektu i pozostałem na nim aż do 

jego zakończenia w roku 2008. Ostatecznym (i osiągniętym z sukcesem) celem projektu było 

wykształcenie grupy specjalistów (przede wszystkim doktorantów) – ekspertów w dziedzinie 

badań efektów radiobiologicznych spowodowanych naświetleniem za pomocą precyzyjnie zlo-

kalizowanej i bardzo dobrze kontrolowanej ilościowo wiązki pojedynczych jonów. Obiektem 

tak zdefiniowanych badań były pojedyncze komórki biologiczne z hodowli komórkowych. W 

ramach projektu CELLION, w IFJ PAN (a także w niektórych innych ośrodkach), została zbu-

dowana infrastruktura SIH (układy Single Ion Hits) spełniająca sformułowane powyżej wyma-

gania, a następnie, w ramach realizacji programu badań radiobiologicznych, rozpoczęto ekspe-

rymenty z naświetlaniem komórek biologicznych. Moim zadaniem w projekcie, oprócz jego 

koordynacji na poziomie europejskim (w tym m.in. dystrybucji środków finansowych, organi-

zacji spotkań, sprawozdawczości, itp.), było uczestnictwo we wszystkich przedsięwzięciach – 

zarówno konstrukcyjnych jak i badawczych – realizowanych w IFJ PAN.  

Zadania przy budowie SIH związane były ze spełnieniem następujących wymagań. Celem uzy-

skania odpowiedniej statystyki (co najmniej kilkuset komórek naświetlonych w czasie kilku–

kilkunastu minut) eksperyment musiał być zautomatyzowany: po optycznym zlokalizowaniu 

komórek na szkiełku pomiarowym, sporządzeniu mapy współrzędnych do naświetlania i okre-

śleniu innych warunków pomiaru (np. ilości protonów, jaką powinna być naświetlona każda 

komórka) samo naświetlanie musiało zostać wykonane przez odpowiednio skonstruowany i za-

programowany system pomiarowy. Wymagało to uprzedniego rozwiązania szeregu problemów 

technicznych, zdefiniowanych jako pakiety robocze projektu, m. in.:  

– wybór i zaprojektowanie układów optycznych, pozwalających na obserwację komórek i ich 

indywidualną selekcję do naświetlenia [P6];  

– wykonanie automatycznego układu pozycjonowania podajnika z próbką komórek [P7] (inną, 

niewykorzystaną przez nas możliwością jest sterowanie położeniem wiązki); 

– układu detekcji pojedynczych jonów o 100% efektywności i układu odchylającego wiązkę 

(wtedy, gdy dla danej komórki osiągnięto zadaną liczbę bombardujących cząstek) [P7]; 

– opracowanie efektywnych protokołów przeprowadzenia naświetleń [P8]. Eksperyment wy-

maga precyzyjnej i efektywnej (przede wszystkim szybkiej!) współpracy w ramach mieszanego 

2–3 osobowego zespołu (w składzie co najmniej biolog + fizyk); 

– przygotowanie i wyposażenie laboratorium biologicznego do hodowli komórkowych i póź-

niejszej analizy off–line radiacyjnych efektów naświetlania, dokonywanej za pomocą techniki 

mikroskopii fluorescencyjnej.   
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Te zagadnienia i metody spełnienia przedstawionych powyżej wymagań eksperymentalnych 

opisane są w serii kolejnych publikacji [22, 35, 36, 37, 40], wszystkich przygotowanych z moim 

współudziałem. 

Rys. 15 przedstawia wyniki typowego eksperymentu, polegającego na naświetlaniu populacji 

żywych komórek zadaną ilością protonów o energii 2 MeV i obserwacji skutków napromienie-

nia – w tym przypadku ilości podwójnych przerwań nici DNA w jądrach komórek skóry ludz-

kiej (fibroblastów), obserwowanych techniką mikroskopii fluorescencyjnej.  

 

Rys. 15. Podwójne przerwania nici DNA (Double Strand Breaks) obrazowane za pomocą mi-
kroskopii fluorescencyjnej w komórkach ludzkich fibroblastów bombardowanych zwiększającą 
się ilością protonów, odpowiadająca dawkom 1, 6 i 10 Gy..   
W przedstawionym przykładzie, w stosunku do próbki kontrolnej, zaobserwowano następujące 
zwielokrotnienia ilości obserwowanych DSB: ×4 (1 Gy), ×8 (6 Gy), ×11.5 (10 Gy). 

O ile strona fizyczna i techniczna eksperymentu bazowała na aparaturowym i ludzkim poten-

cjale IFJ (w tym również na mojej pracy), to zdefiniowanie celów naukowych, przygotowanie 

materiału do badań oraz prawidłowa interpretacja wyników była możliwa tylko w bliskiej 

współpracy ze środowiskiem biomedycznym [P8, 48]. W tym celu, szczególnie blisko współ-

pracowaliśmy z Zakładem Patomorfologii CM UJ, z grupą prof. Jerzego Stachury. 

Badania rozpoczęte w ramach projektu CELLION były następnie kontynuowane [54, 56], także 

z wykorzystaniem innych technik, zwłaszcza spektroskopii oscylacyjnej, gdzie postawionym 

celem naukowym (wciąż dalekim od osiągnięcia) jest umożliwienie wykrycia zmian chemicz-

nych wywołanych napromieniowaniem na podstawie analizy widm FTIR8 [60, 62, 64]. Szcze-

gólnie należy zwrócić uwagę na publikację [64], gdzie prawdopodobnie po raz pierwszy udało 

się dokonać obserwacji efektu widza (bystander effect) posługując się wyłącznie analizą staty-

styczną widm FTIR, zmierzonych dla różnych grup komórek: nienapromienionych i napromie-

nionych wiązką protonów, a także komórek pochodzących z pośredniego obszaru granicznego. 

 

                                                           
8 FTIR – Fourier Transfer InfraRed spectroscopy 
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Mikrowiązka promieniowania X 

Mikrowiązka promieniowania rentgenowskiego została zaprojektowana przez nasz zespół jako 

urządzenie wielozadaniowe, pozwalające na zastosowanie kolejno uruchamianych, różnorod-

nych technik pomiarowych. W konstrukcji urządzenia przyjęto dwa następujące rozwiązania: 

– bazą układu jest lampa rentgenowska z mikroogniskowaniem, typ L9191 firmy Hamamatsu, 

dostarczająca stożkową wiązkę promieniowania X o energii do 160 keV, wychodzącego z ob-

szaru o średnicy poniżej 3 mikrometrów.   

– wymienne anody lampy, wykonane z Ti, Cu, Mo i Ag, pozwalają na uzyskanie linii promie-

niowania charakterystycznego tych materiałów w zakresie od 4.5 keV, do 22–23 keV. W razie 

konieczności, możliwe jest także zastosowanie innych materiałów anody. 

Jako pierwsza technika eksperymentalna została uruchomiona metoda mikrotomografii kom-

puterowej [43, C23, C24], pozwalająca na uzyskiwanie trójwymiarowych obrazów niewielkich 

obiektów, przy rozmiarze pojedynczego voxela rzędu kilku mikrometrów (praktyczną granicą 

jest rozmiar 3 µm). Decydującym czynnikiem pozwalającym na osiągnięcie tej rozdzielczości 

są bardzo małe, niemal punktowe rozmiary obszaru emisji promieniowania X (~2–3 µm), co 

jest rzadko spotykaną charakterystyką źródeł promieniowania X obecnych na rynku. Podsta-

wowym zastosowaniem układu mikrotomografii stały się badania geologiczne: określania po-

rowatości skał [55, 61], będących potencjalnym nośnikiem ropy i gazu, pochodzących z połu-

dniowej Polski (współpraca z Wydziałem Geologii AGH).  

Kolejnym obszarem badań z wykorzystaniem mikrowiązki X stała się radiobiologia. W tej dzie-

dzinie, mikrowiązki elektronowe i jonowe wykorzystywane są już od wielu lat w licznych la-

boratoriach na świecie, podczas gdy wykorzystanie precyzyjnych wiązek promieniowania X 

jest raczej mało popularne (przyczyny tego stanu rzeczy podane będą nieco dalej w tekście). 

Jednak rozszerzenie badań mikrowiązkowych na obszar promieniowania X jest bardzo pożą-

dane. Biologiczne konsekwencje napromienienia, nawet przy zachowaniu porównywalnej 

dawki promieniowania, różnią się znacząco w przypadku cząstek naładowanych i promienio-

wania elektromagnetycznego. Dzieje się tak m.in. dlatego, że prawdopodobieństwo uszkodze-

nia helisy DNA, w tym prawdopodobieństwo wystąpienia najtrudniejszego do naprawy po-

dwójnego przerwania nici, tzw. Double Strand Break (DSB), silnie zależy od gęstości jonizacji 

wzdłuż toru wiązki [Nikjoo 1998]. Ta wielkość jest bardzo różna dla jonów i kwantów X. Dru-

gim czynnikiem jest sam charakter rozchodzenia się tych rodzajów promieniowania w materii. 

Ciężkie cząstki naładowane, jak protony czy cząstki alfa, poruszają się po torach prostolinio-

wych, a jonizacja zachodzi w nich w wąskim, cylindrycznym obszarze wzdłuż toru cząstki, o 
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średnicy rzędu nanometrów. Dopiero przy końcu toru cząstki, w obszarze tzw. piku Bragga, ma 

miejsce pewne rozproszenie jonizacji. Natomiast efekty radiacyjne promieniowania X zacho-

dzą za pośrednictwem rozproszonych elektronów, a całość zjawiska ma charakter bardziej ob-

jętościowy, niż skupiony lokalnie wzdłuż kierunku padającego promieniowania.  

Odmienny charakter tych procesów jest zresztą przyczyną pewnych trudności dozymetrycz-

nych. Jednostka dawki pochłoniętej, 1 Grey zdefiniowany jako energia 1 Joula pochłonięta w 

masie jednego kilograma jest z natury „objętościowa” i historycznie związana z promieniowa-

niem X. Jej mechaniczne przeniesienie na przypadek pojedynczego jonu przenikającego przez 

komórkę biologiczną może prowadzić do błędów interpretacyjnych. 

Ograniczony zakres stosowania precyzyjnych mikrowiązek promieniowania X wynika głównie 

z konstrukcyjnych trudności technicznych. Wprawdzie coraz liczniejsze synchrotrony są źró-

dłami promieniowania X o znakomitych parametrach (w tym także jeśli chodzi o przekrój 

wiązki), ale ich dostępność jest raczej ograniczona. Urządzenia laboratoryjne są dużo łatwiej 

dostępne i także charakteryzują się często bardzo dobrymi parametrami pracy [63, 65], ale 

rzadko pozwalają na precyzyjne określanie obszaru naświetlenia. Obecnie, radiobiologia z uży-

ciem promieniowania X oznacza najczęściej naświetlanie szeroką wiązką promieniowania z 

lampy rentgenowskiej, o widmie energetycznym rozciągającym się do co najmniej kilkudzie-

sięciu keV. Częściowo dzieje się tak dlatego, że w odróżnieniu do mikrowiązek jonowych, 

ogniskowanie promieniowania X nastręcza znacznie więcej kłopotów.  

Wiązka promieniowania X z lampy rentgenowskiej jest rozbieżna, podczas gdy naświetlanie 

pojedynczych komórek wymaga kształtowania wiązki promieniowania X do rozmiarów po-

równywalnych ze średnicą komórek. Najbardziej kluczową kwestią jest zatem wybór odpo-

wiedniej techniki skupienia wiązki do plamki o możliwie niewielkich rozmiarach. Dodatkowo, 

dla ułatwienia interpretacji wyników i umożliwienia precyzyjnej dozymetrii, korzystne jest 

użycie promieniowania monochromatycznego, lub o niewielkim zakresie energetycznym (tzw. 

„różowa” wiązka). Z różnych możliwych rozwiązań, dla lampy rentgenowskiej charakteryzu-

jącej się stosunkowo niską intensywnością emitowanego promieniowania, optymalnym roz-

wiązaniem jest ogniskowanie za pomocą wielowarstwowych zwierciadeł eliptycznych w kon-

figuracji Kirkpatrick–Baez i właśnie to rozwiązanie zostało wybrane dla mikrowiązki promie-

niowania X w IFJ PAN. W porównaniu do innych metod ogniskowania, zwierciadła zapewniają 

największą intensywność wiązki zogniskowanej (szacowane siedmiokrotne zwielokrotnienie w 

stosunku do innego popularnego rozwiązania opartego o płytkę strefową – Fresnel zone plate), 

a jednocześnie zapewniają monochromatyzację promieniowania (Rys. 16). 



29 
 

         

A.         B.           C. 

Rys. 16. A: Ideowy schemat układu mikrowiązki w trybie pracy z wiązką zogniskowaną;  
B: widmo promieniowania X (anoda tytanowa) padającego na układ zwierciadeł;  
C: widmo zogniskowanej wiązki odbitej.  

Rozmiar wiązki dla anody wykonanej z tytanu, po zogniskowaniu za pomocą zwierciadeł, przy 

najwyższej intensywności strumienia X (1.75 x 105 fotonów/s) jest rzędu 20 mikronów FWHM. 

Dla pojedynczej, przykładowej komórki biologicznej odpowiada to szybkości depozycji ok. 

0.7 Gy/s. Rozwinięcie dyskutowanych powyżej zagadnień znajduje się w publikacji [P9], a 

także w publikacjach [44, 66, C22]. 

Powracając do tematyki obrazowania, warto nadmienić, że celem dalszego zwiększenia funk-

cjonalności urządzenia i umożliwienia pomiarów trudnych próbek biomedycznych (głównie 

składających się z lekkich pierwiastków o zbliżonych, słabych własnościach pochłaniania pro-

mieniowania X dla energii dostarczanych przez lampę), aktualnie trwają prace polegające na 

opracowaniu i zaimplementowaniu technik mikroskopii fazowej.   

 

Podsumowanie: 

Zaprojektowanie i zasadnicza konstrukcja mikrowiązek protonowej i promieniowania X została 

dokonana z istotnym moim udziałem, niemal wyłącznie z wykorzystaniem potencjału IFJ PAN. 

Pełniłem także kluczową rolę przy realizacji praktycznie wszystkich projektów badawczych z 

użyciem tej aparatury. Takie połączenie obszarów pracy ułatwiło mi znacznie wprowadzanie 

kolejnych modyfikacji systemu, jakie okazały się konieczne przy realizacji niektórych, specy-

ficznych zastosowań mikrowiązki. Jednocześnie, bezpośredni kontakt z zagadnieniami obsługi 

eksperymentu oraz interpretacji wyników pomiarów doprowadził do opracowania szeregu 

ulepszeń, które wszystkie znalazły odbicie w rozwoju oprogramowania systemów kontroli 

wiązki oraz akwizycji i opracowania danych.  

Wprowadzenie i rozwój metod pomiarowych opartych o zastosowanie mikrowiązek otwarło 

nowe możliwości badawcze dla Zakładu Fizyki Doświadczalnej Układów Złożonych. Prowa-

dzone przeze mnie badania tego typu w obszarze zastosowań biomedycznych, w radiobiologii, 
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geologii, czy w obszarze dziedzictwa kulturowego są świadectwem dobrej pozycji grupy mi-

krowiązkowej w polskim środowisku naukowym, czego wyrazem są projekty realizowane we 

współpracy z licznymi ośrodkami badawczymi. Jednocześnie, uzyskane możliwości i doświad-

czenie eksperymentalne, a także wytworzona infrastruktura pozwoliła na wejście grupy do eu-

ropejskich konsorcjów badawczych. Najbardziej widocznym świadectwem tej pozycji było 

zdobycie stanowiska koordynatora sieci badawczo–treningowej (Marie Curie Research Trai-

ning Network) 10 europejskich uniwersytetów i instytucji naukowych, operującej w aktualnym 

i nowatorskim obszarze badań.  
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych.  

Metodami związanymi z wiązką jonów zacząłem zajmować się w roku 1987, po przejściu do 

Pracowni Spektroskopii Stosowanej Zakładu II IFJ, gdzie w tym czasie wykorzystywano tzw. 

„mały” cyklotron IFJ w technikach pomiarowych PIXE, RBS i kanałowania. Z tego okresu 

pochodzą też moje najstarsze publikacje, poświęcone m.in. badaniom strat energii protonów 

skanałowanych w monokrysztale krzemu [1], modelowaniu wyników eksperymentów elastycz-

nego rozpraszania cząstek [3] oraz zastosowaniom technik wiązki jonów w badaniach próbek 

biologicznych [4, 6]. W roku 1990 otrzymałem możliwość rozpoczęcia pracy nad moim dok-

toratem, który miał dotyczyć wpływu implantacji jonowej na własności trybologiczne materia-

łów, a którego promotorem zgodził się być prof. Andrzej Z. Hrynkiewicz. Wtedy też, za po-

średnictwem mojego opiekuna naukowego, dr Zbigniewa Stachury, nawiązałem kontakt z 

grupą dr Bernda Cleffa z Instytutu Fizyki Jądrowej Uniwersytetu w Münster, który także był 

zainteresowany tą tematyką.  

Zakres pracy doktorskiej 

W ramach przygotowań do badań związanych z moją pracą doktorską, we współpracy z IKP 

Münster, zbudowałem i oprogramowałem urządzenie do pomiaru siły tarcia, tzw. maszynę pin–

on–disk [5]. Tego typu urządzenie jest powszechnie zaakceptowane w badaniach (pół)przemy-

słowych, jednak zbierane dane siły tarcia są uśrednione z dużych, często heterogenicznych ob-

szarów i podlegają wielu trudnym do kontroli czynnikom. Potrzebne stało się bardziej precy-

zyjne narzędzie badawcze, pozwalające na lokalne pomiary w skali mikro, a nawet nanometro-

wej. Pomyślnym zbiegiem okoliczności, przełom lat 90 był okresem wciąż rosnącej popular-

ności techniki mikroskopii skaningowej, najpierw tunelowej, a następnie mikroskopii sił ato-

mowych. W tym czasie nabycie urządzenia komercyjnego było poza wszelkim zasięgiem, dla-

tego zdecydowałem się na zbudowanie własnego skaningowego mikroskopu sił, który mógł-

bym wykorzystać w swojej pracy. Po uzyskaniu niewielkich funduszy polskich, z dużą pomocą 

warsztatu elektronicznego i mechanicznego w IKP Münster, oraz wykorzystując doświadcze-

nia bardziej doświadczonych grup badawczych z Heidelbergu (dr Joerg Ackermann) i Łodzi 

(prof. Wielisław Olejniczak), udało mi się w latach 1993–1994 uruchomić urządzenie w tzw. 

kontaktowym trybie pracy i dokonać pomiarów lokalnego współczynnika tarcia dla mono-

kryształów krzemu implantowanych argonem [7]. Całość mojej pracy, tj. konstrukcja mikro-

skopu sił atomowych i dokonane z jego pomocą pomiary topografii i mikrotarcia, stała się te-

matem mojej pracy doktorskiej „Scanning Force Microscopy Studies of Implanted Silicon”, 

którą obroniłem w IFJ w roku 1995.  
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Mikroskop, który zbudowałem, był w tym czasie jednym z pierwszych takich urządzeń w Pol-

sce. Urządzenie było następnie wykorzystywane w IFJ przez kolejne kilkanaście lat, m.in. w 

badaniach polimerów [10, 14, 15, 16, 23, 25, 31] i innych materiałów [7, 12, 20, 22, 24, 28, 

41]. Jednak, z czasem, najważniejszym i najbardziej owocnym obszarem zastosowań okazały 

się badania biofizyczne, a szczególnie pomiary elastyczności i adhezji komórek biologicznych 

[8, 11, 13, 17, 19, 21, 27, 30, 33, 34, 39, 52, 57]. Tak wielki potencjał mikroskopii sił atomo-

wych w badaniach biofizycznych wynika z możliwości prowadzenia pomiarów na żywych ko-

mórkach w ich naturalnym, ciekłym środowisku.  

W kolejnych latach po doktoracie coraz mniej czasu poświęcałem tematyce skaningowej mi-

kroskopii sił, koncentrując swoje zainteresowania na technikach wiązki jonów [6, C6], a szcze-

gólnie na budowanej wówczas w IFJ PAN mikrowiązce jonowej [P1, 18]. Jednocześnie, w roku 

1999 zostałem osobą odpowiedzialną w IFJ za akcelerator Van de Graaf fa, którą to pozycję 

zajmuję do dzisiaj na stanowisku głównego specjalisty ds. środowiskowej aparatury badawczej.  

 

Dłuższe zagraniczne wizyty naukowe 

– Institut für Kernphysik, Universität Münster (Niemcy) 

Wizyty w IKP Münster w grupie dr. Bernda Cleffa  (lata 1990–1999, liczne wizyty od 2 tygodni 

do 3 miesięcy) były głównie związane z badaniami w zakresie omówionej wcześniej mojej 

pracy doktorskiej, tj. pomiarami tarcia, a następnie konstrukcją mikroskopu sił atomowych 

i późniejszym wykorzystaniem zbudowanego urządzenia w badaniach powierzchni materia-

łów. Tej tematyce  poświęcone są publikacje [2, 5, 12, C2, C4], wszystkie będące efektem 

współpracy z naukowcami grupy niemieckiej. 

– Fakultät für Physik und Geowissenschaften, Universität Leipzig (Niemcy) 

W ciągu kilku, miesięcznych wizyt w grupie prof. Tilmana Butza (lata 1998–2003) m.in. do-

konywałem pomiarów z wykorzystaniem układu mikrowiązki jonowej LIPSION (jednego z 

najlepszych na świecie), gdzie szczególnie byłem zainteresowany jego wykorzystaniem w ba-

daniach materiałów geologicznych, później kontynuowanych w Krakowie na mikrowiązce pro-

tonowej w IFJ PAN. Brałem także udział w pracach przygotowujących wystąpienie do 5 Pro-

gramu Ramowego UE, które ostatecznie zaowocowały zdobyciem grantu NANODERM „Qu-

ality of Skin as a Barrier to Ultra-fine Particles”, grupującego naukowców z 8 europejskich 

instytucji naukowych [C21]. Ponadto, w ramach moich zainteresowań dotyczących systemów 
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zbierania danych, przeniosłem także do środowiska Windows (i przez jakiś czas dalej udosko-

nalałem) stosowany w grupie prof. Butza system akwizycji i przetwarzania danych PRELUDE, 

służący pomiarom w technice PAC9 (zaburzonych korelacji kątowych).    

– École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Szwajcaria) 

W okresie moich wizyt w EPFL (wielokrotne wizyty w latach 2003–2009, średnio 2 miesiące 

w roku) pracowałem w grupie prof. Laszlo Forro, kierującego Laboratoire de Physique de la 

Matière Complexe. W ramach pierwszego powierzonego mi zadania, zaproponowałem i opra-

cowałem metodę kodowania danych dla potrzeb nanolitografii wykonywanej poprzez odpo-

wiednio zaprogramowany AFM, wykorzystującą popularne pliki WMF10. Owocem tej pracy 

była publikacja [26]. W kolejnych latach zajmowałem się początkowo opracowaniem syste-

mów akwizycji danych dla kilku wersji układu PFM11, używającego zogniskowanej wiązki la-

sera do schwytania mikrokulki zawieszonej w ciekłym medium, co następnie pozwala na ba-

danie jej zachowania (np. ruchów Browna). W ostatnim okresie współpracy wziąłem udział w 

projekcie “Real time 3-D intracellular  nanomanipulator”, finansowanym przez Gebert Ruef  

Stiftung, a koordynowanym przez A.J. Kulika z EPFL. Projekt łączył technikę PFM z możli-

wościami nanomanipulacji za pomocą haptycznego (dotykowego) joysticka, gdzie ruchy ręki 

operatora, po przetworzeniu przez układ elektroniczny, przenoszone były do mikroświata i ste-

rowały ruchem lateksowej kuleczki, złapanej w pułapkę wytworzoną przez zogniskowaną 

wiązkę lasera. Wyniki uzyskane w trakcie realizacji projektu zostały opublikowane w artyku-

łach [47, 50].   

 

  

                                                           
9 PAC – Perturbed Angular Correlations 
10 WMF – Windows MetaFile 
11 PFM – Photonic Force Microscope 
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II. Wykaz innych (nie wchodzących w skład osiągnięcia wymienionego w pkt I) opubliko-
wanych prac naukowych oraz wskaźniki dokonań naukowych  

A) Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Re-
ports (JCR), scharakteryzowane przez Impact Factor. 

Publikacje po uzyskaniu stopnia doktora 

[66] S. Bożek,  J. Bielecki,  A. Wiecheć,  Z. Stachura,  K. Pogoda,  J. Lekki, E. Lipiec, K. Tkocz 
and W.M. Kwiatek, “X-ray microbeam standalone facility for cultured cells irradiation”, Nuclear In-
struments and Methods B 394 (2017) 50–60; 

IF = 1.389*, 0 cytowań. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na konsultacjach przy konstrukcji urządzenia oraz ilościowym 
opracowaniu danych eksperymentalnych. Miałem też istotny wpływ na treść i formę manuskryptu.  

Mój udział procentowy szacuję na 10%. 

[65] D. Adjei, A. Wiecheć, P. Wachulak, M.G. Ayele, J. Lekki, W.M. Kwiatek, A. Bartnik, 
M. Davídková, L. Vyšíne, L. Juha, L. Pina, H. Fiedorowicz, “DNA strand breaks induced by soft X-ray 
pulses from a compact laser plasma source”, Radiation Physics and Chemistry 120 (2016) 17;    

IF = 0,1.207*, 0 cytowań. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na konsultacjach w dziedzinie radiobiologii, współudziale w 
pomiarach materiału biologicznego z użyciem nowego źródła promieniowania X oraz interpretacji 
otrzymanych wyników.  

Mój udział procentowy szacuję na 5%.  

[64] E. Lipiec, K. R. Bambery, J. Lekki, M. J. Tobin, C. Vogel, D. R. Whelan, B. R. Wood and W. M. 
Kwiatek, "SR-FTIR Coupled with Principal Component Analysis Shows Evidence for the Cellular By-
stander Effect", Radiation Research 184 (1) (2015) 73;    

IF = 3.022, 2 cytowania. 

Mój wkład w powstanie tej pracy jest związany z przeprowadzeniem naświetleń żywych komórek precy-
zyjnie zlokalizowaną i dokładnie kontrolowaną ilościowo wiązką protonów (proton counting), a także z 
pracą nad tekstem manuskryptu.  

Mój udział procentowy szacuję na 10%. 

[63] D. Adjei, M.G. Ayele, P. Wachulak, A. Bartnik, Ł. Wegrzynski, H. Fiedorowicz, L. Vyšín, A. 
Wiecheć, J. Lekki, W.M. Kwiatek, L. Pina, M. Davídková, L. Juha, “Development of a compact laser -
produced plasma soft X-ray source for radiobiology experiments”, Nuclear Instruments and Methods B 
364 (1)  (2015) 27;    

IF = 1.389, 2 cytowania. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na konsultacjach w dziedzinie radiobiologii oraz współudziale 
w pomiarach materiału biologicznego z użyciem źródła promieniowania X i interpretacji otrzymanych 
wyników.  

Mój udział procentowy szacuję na 5%.  

[62] E. Lipiec, K.R. Bambery, P. Heraud, C. Hirschmugl, J. Lekki, W.M. Kwiatek, M.J. Tobin, C. 
Vogel, D. Whelan, B.R. Wood, “Synchrotron FTIR shows evidence of DNA damage and lipid accumu-
lation in prostate adenocarcinoma PC-3 cells following proton irradiation”, Journal of Molecular Struc-
ture 1073 (2014) 134;    
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IF = 1.602, 3 cytowania. 

Mój wkład w powstanie tej pracy jest związany z przeprowadzeniem naświetleń żywych komórek precy-
zyjnie zlokalizowaną i dokładnie kontrolowaną ilościowo wiązką protonów a także z pracą nad tekstem 
manuskryptu. 

Mój udział procentowy szacuję na 10%.  

[61] J. Bielecki, J. Jarzyna, S. Bożek, J. Lekki, Z. Stachura, W.M. Kwiatek, “Computed microtomog-
raphy and numerical study of porous rock samples”, Radiation Physics and Chemistry 93 (2013) 59;  

IF = 1.189, 3 cytowania. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na współpracy przy określeniu map rozkładów pierwiastków 
przy pomocy metody µPIXE a także na współudziale w pomiarach charakterystyki źródła promieniowa-
nia rentgenowskiego.  

Mój udział procentowy szacuję na 5%.  

[60] E. Lipiec, G. Birarda, J. Kowalska, J. Lekki, L. Vaccari, A.Wiecheć, B.R. Wood, W.M. Kwiatek,  
“A New Approach to Studying the Effects of Ionising Radiation on Single Cells Using FTIR Synchro-
tron Microspectroscopy”, Radiation Physics and Chemistry 93 (2013) 135;    

IF = 1.189, 4 cytowania. 

Mój wkład w powstanie tej pracy jest związany z przeprowadzeniem naświetleń żywych komórek precy-
zyjnie zlokalizowaną i dokładnie kontrolowaną ilościowo wiązką protonów, a także z pracą nad tekstem 
manuskryptu. 

Mój udział procentowy szacuję na 10%.  

[59] J. Czapla, W.M. Kwiatek, J. Lekki, J. Dulińska-Litewka, R. Steininger, J. Göttlicher, “Chemical 
species of sulfur in prostate cancer cells studied by XANES spectroscopy”, Radiation Physics and 
Chemistry 93 (2013) 154;  

IF = 1.189, 1 cytowanie. 

Mój wkład w powstanie tej pracy jest polegał na udziale w eksperymencie na synchrotronie ANKA 
(Kralsruhe) oraz pracy nad tekstem publikacji.  

Mój udział procentowy szacuję na 10%.  

[58] M. Ziębliński, …, J. Lekki, … et al. “Testing the Paris LaBr3–NaI Phoswitch Detector with High 
Energy Gamma Rays”, Acta Physica Polonica B 44 (2013) 651;    

IF = 0.998, 2 cytowania. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w eksperymentach z wykorzystaniem wiązki proto-
nów akceleratora VdG w IFJ.  

Mój udział procentowy szacuję na 5%. 

[57] M. Lekka, K. Pogoda, J. Gostek, O. Klymenko, Sz. Prauzner-Bechcicki, J. Wiltowska-Zuber, 
J. Jaczewska, J. Lekki,  Z. Stachura, “Cancer cell recognition - mechanical phenotype”, Micron 43 (12) 
(2012) 1259;   

IF = 1.876, 72 cytowania. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na współuczestnictwie w opracowaniu ilościowym wyników, 
a także w pracy nad przygotowaniu tekstu artykułu.  

Mój udział procentowy szacuję na 5%.  
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[56] E. Lipiec, A. Wiecheć,  J. Dulińska–Litewka, M. Kubica, J. Lekki, Z. Stachura, J. Wiltowska–
Zuber, W.M. Kwiatek, „Changes in cellular response to the damage induced i n PC-3 prostate cancer 
cells by proton microbeam irradiation”, General Physiology and Biophysics 31 No. 1,  (2012) 11;   

IF = 0.852, 4 cytowania. 

Mój wkład w powstanie tej pracy jest związany z przeprowadzeniem naświetleń żywych komórek precy-
zyjnie zlokalizowaną i dokładnie kontrolowaną ilościowo wiązką protonów a także z pracą nad tekstem 
manuskryptu. 

Mój udział procentowy szacuję na 10%.  

[55] J. Bielecki, S. Bożek, E. Dutkiewicz, R. Hajduk, J. Jarzyna, J. Lekki, T. Pieprzyca, Z. Stachura, Z. 
Szklarz, W.M. Kwiatek, “Preliminary Investigations of Elemental Content, Microporosity, and Specific 
Surface Area of Porous Rocks Using PIXE and X-ray Microtomography Techniques”, Acta Physica 
Polonica A 121 (2) (2012) 474;   

IF = 0.531, 2 cytowania. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na współudziale w pomiarach charakterystyk źródła promie-
niowania rentgenowskiego.  

Mój udział procentowy szacuję na 5%.  

[54] E. Lipiec, J. Kowalska, J. Lekki, A. Wiecheć, W.M. Kwiatek, “FTIR microspectroscopy in studies 
of DNA damage inducted by proton microbeam in single PC-3 cell”, Acta Physica Polonica A 121 (2) 
(2012) 506;    

IF = 0.531, 5 cytowań. 

Mój wkład w powstanie tej pracy jest związany z przeprowadzeniem naświetleń żywych komórek precy-
zyjnie zlokalizowaną i dokładnie kontrolowaną ilościowo wiązką protonów a także z pracą nad tekstem 
manuskryptu. 

Mój udział procentowy szacuję na 10%.  

[53] J. Czapla, W.M. Kwiatek, J. Lekki, R. Steininger, J. Goettlicher,  “Determination of Changes in 
Sulphur Oxidation States in Prostate Cancer Cells”, Acta Physica Polonica A 121 (2) (2012) 497;    

IF = 0.531, 2 cytowania. 

Mój wkład w powstanie tej pracy obejmuje udział w eksperymencie na synchrotronie ANKA oraz pracę 
nad tekstem publikacji.  

Mój udział procentowy szacuję na 10%.  

[52] M. Lekka, D. Gil, W. Dąbroś, J. Jaczewska, A.J. Kulik, J. Lekki, Z. Stachura, J. Stachura, P. 
Laidler, “Characterization of N-cadherin unbinding properties in non-malignant (HCV29) and malig-
nant (T24) bladder cells”, Journal of Molecular Recognition 24 (2011) 833;    

IF = 3.310, 4 cytowania; 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na współuczestnictwie w opracowaniu ilościowym wyników, 
a także w pracy nad przygotowaniu tekstu artykułu.  

Mój udział procentowy szacuję na 5%.  

[51] M. A. Kusiak, D.J. Dunkley, K. Suzuki, V. Kachlík, A. Kedzior, J. Lekki, S. Opluštil, „Chemical 
(non-isotopic) and isotopic dating of Phanerozoic zircon – A case study of durbachite from the Trebíc 
Pluton, Bohemian Massif”, Gondwana Research 17 (2010) 153;   

IF = 5.503, 18 cytowań. 
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Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na określeniu map pierwiastkowych kryształów cyrkonu z 
użyciem metody µPIXE.  

Mój udział procentowy szacuję na 5%.  

[50] P. Thévenaz, A.S.G. Singh, E. Bertseva, J. Lekki, A.J. Kulik, M. Unser, “Model-Based Estimation 
of Three-Dimensional Stiffness Parameters in Photonic-Force Microscopy”, IEEE Trans. on NanoBi-
oscience  9 (2) (2010) 90;    

IF = 1.280, 1 cytowanie. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na pracy nad rozwojem układu PFM (w tym opracowaniu 
całego oprogramowania do akwizycji i przetwarzana danych), oraz na udziale w pomiarach próbek 
pojedynczych komórek i analizie danych PFM.  

Mój udział procentowy szacuję na 10%.  

[49] Z. Zaprazny, D. Korytar, F. Dubecky, V. Ac, Z. Stachura, J. Lekki, J. Bielecki, J. Mudron, “Expe-
rience with imaging by using of microfocus x–ray source”, Journal of Electrical Engineering 61 (5) 
(2010) 1;    

IF = 0.278, 3 cytowania. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale we wspólnych eksperymentach z wykorzystaniem 
układów laboratoryjnych w IFJ i w IEE Piestany.  

Mój udział procentowy szacuję na 10%.  

[48] R. Ugenskiene, K. Prise, M. Folkard, J. Lekki, Z. Stachura, M. Zazula, J. Stachura, "Dose response 
and kinetics of foci disappearance following exposure to high- and low-LET ionizing radiation", Inter-
national Journal of Radiation Biology 85, No. 10 (2009) 872;    

IF = 1.842, 13 cytowań. 

Mój wkład w powstanie tej pracy jest związany z przeprowadzeniem naświetleń wiązką protonów a także 
z pracą nad tekstem manuskryptu.  

Mój udział procentowy szacuję na 10%.  

[47] E. Bertseva, A.S.G. Singh, J. Lekki, P. Thevenaz, M. Lekka, S. Jeney, G. Gremaud, S. Puttini, W. 
Nowak, G. Dietler, L. Forro, M. Unser, and A.J. Kulik, “Intracellular nanomanipulation by a photonic-
force microscope with real-time acquisition of a 3D stiffness matrix”, Nanotechnology 20 No 28 (2009) 
285709;    

IF = 3.137, 8 cytowań. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na pracy nad rozwojem układu PFM (w tym opracowaniu 
całego software do akwizycji i przetwarzana danych), oraz na udziale w pomiarach PFM. Miałem też 
decydujący udział w przygotowaniu tekstu publikacji.  

Mój udział procentowy szacuję na 25%.  

[46] M. Florek, E. Fornal, P. Go ́mez-Romero, E.Zieba, W.Paszkowicz, J. Lekki, J. Nowak, A.  
Kuczumow, “Complementary microstructural and chemical analyses of Sepia officinalis endoskeleton”, 
Materials Science &  Engineering C 29 (2009) 1220;    

IF = 1.842, 17 cytowań. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na dokonaniu pomiarów PIXE oraz opracowaniu ilościowym 
otrzymanych danych.  

Mój udział procentowy szacuję na 5%. 
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[45] D. Nowak, M. Florek, J. Nowak, W. Kwiatek, J. Lekki, P. Chevallier, A. Hacura, R. Wrzalik, B. 
Ben-Nissan, R. Van Grieken, A. Kuczumow, “Morphology and the chemical make-up of the inorganic 
components of black corals”, Materials Science and Engineering C 29 (2009) 1029;    

IF = 1.842, 11 cytowań. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na dokonaniu pomiarów PIXE oraz opracowaniu ilościowym 
otrzymanych danych.  

Mój udział procentowy szacuję na 5%.  

[44] S. Bożek, J. Bielecki, J. Baszak, H. Doruch, R. Hajduk, J. Lekki, Z. Stachura, W.M. Kwiatek, “X-
ray microprobe – a new facility for cell irradiations in Kraków”, Nuclear Instruments and Methods B 
267 (2009) 2273.    

IF = 1.156, 4 cytowania. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na konsultacjach i współudziale w konstrukcji urządzenia oraz 
pomiarach z użyciem źródła promieniowania X, a także w przygotowaniu tekstu artykułu.  

Mój udział procentowy szacuję na 10%.  

[43] J. Bielecki, S. Bożek, J. Lekki, Z. Stachura, W.M. Kwiatek, “Applications of the Cracow X-ray 
microprobe in tomography”,  Acta Physica Polonica A 115 No. 2 (2009) 537;   

IF = 0.340, 5 cytowań. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na współudziale w pomiarach z użyciem źródła promieniowa-
nia X a także w przygotowaniu tekstu artykułu.  

Mój udział procentowy szacuję na 10%. 

[42] M.A. Kusiak, K. Suzuki, D.J. Dunkley, J. Lekki, N. Bakun-Czubarow, M. Paszkowski, B. Budzyń, 
“EPMA and PIXE dating of monazite in granulites from Stary Gierałtów, NE Bohemian Massif, Po-
land”, Gondwana Research 14 (2008) 675;    

IF = 3.728, 11 cytowań. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na dokonaniu pomiarów PIXE kryształów monacytów oraz 
opracowaniu ilościowym otrzymanych danych, prowadzącym do określenia wieku.  

Mój udział procentowy szacuję na 5%.  

[41] K. Pielichowska, S. Głowinkowski, J. Lekki, D. Binias, K. Pielichowski, J. Jenczyk, “PEO/fatty 
acid blends for thermal energy storage materials. Structural/morphological features and hydrogen inter-
actions”, European Polymer Journal 44 (2008) 3344;    

IF = 2.143, 34 cytowania. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w pomiarach techniką skaningowej mikroskopii sił 
z wykorzystaniem układu mojej konstrukcji oraz ich opracowaniu ilościowym.  

Mój udział procentowy szacuję na 10%.  

[40] O. Veselov, W. Polak, R. Ugenskiene,  K. Lebed, J. Lekki, Z. Stachura, J. Styczeń, „Development 
of the IFJ Single Ion Hit Facility For Cells Irradiation”, Radiation Protection Dosimetry 122 No 1-4 
(2007) 316;    

IF = 0.528, 7 cytowań. 

Mój wkład w powstanie tej pracy obejmuje prace nad zaprojektowaniem układu, jego budową i opro-
gramowaniem kontroli eksperymentu i akwizycji danych. Oprócz pomiarów testowych układu, miałem 
też duży udział w przygotowaniu tekstu artykułu.  
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Mój udział procentowy szacuję na 20%.  

[39] B. Vileno, M. Lekka, A. Sienkiewicz, S. Jeney, G. Stoessel, J. Lekki, L. Forró, Z. Stachura – „AFM 
study of early changes in single cell stiffness induced by UV in the presence of nano–TiO2”, Environ-
mental Science & Technology  41 (2007) 5149;    

IF = 4.363, 36 cytowań. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zabezpieczeniu kwestii związanych z aparaturą ekspery-
mentalną mojej konstrukcji i współpracy przy opracowaniu wyników.  

Mój udział procentowy szacuję na 10%.  

[38] J. Nowak, D. Nowak, P. Chevallier, J. Lekki, R. Van Grieken, and A. Kuczumow, "Analysis of 
composite structure and primordial wood remains in petrified wood", Applied Spectroscopy 61 (8) 
(2007), 889;    

IF = 1.902, 5 cytowań. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na dokonaniu pomiarów µPIXE oraz opracowaniu ilościowym 
otrzymanych danych.  

Mój udział procentowy szacuję na 5%.  

[37] J. Lekki, W. Polak, R. Ugenskiene, O. Veselov, Z. Stachura, J. Styczeń, M. Zazula, J. Stachura, 
„Progress Report on the IFJ PAN Microprobe for Living Cells Irradiations: Technical Setup and First 
Experimental Data”, Radiation Research 166, No 4 (2006) 666 (extended abstract);    

IF = 2.602, 1 cytowanie. 

Mój wkład w powstanie tej pracy obejmuje prace nad zaprojektowaniem układu, jego budową i opro-
gramowaniem kontroli eksperymentu i akwizycji danych. Oprócz pomiarów testowych układu, miałem 
też decydujący udział w przygotowaniu tekstu.  

Mój udział procentowy szacuję na 20%.  

[36] W. Polak, J. Lekki, O. Veselov, Z. Stachura, J. Styczeń, “Single Proton Hit Facility at the IFJ PAN 
in Cracow, Acta Physica Polon. A 109 (2006) 417;    

IF = 0.371, 4 cytowania; 

Mój wkład w powstanie tej pracy obejmuje prace nad zaprojektowaniem układu, jego budową i opro-
gramowaniem kontroli eksperymentu i akwizycji danych. Oprócz pomiarów testowych układu, miałem 
też duży udział w przygotowaniu tekstu artykułu.  

Mój udział procentowy szacuję na 20%. 

[35] W. Polak, O. Veselov, J. Lekki, Z. Stachura, M. Zazula, R. Ugenskiene, M. Polak, J. Styczeń, 
„Irradiating single cells using Kraków microprobe facility”, Nuclear Instruments and Methods B 249 
(1–2) (2006) 743;    

IF = 0.946, 12 cytowań. 

Mój wkład w powstanie tej pracy obejmuje prace nad zaprojektowaniem układu, jego budową i opro-
gramowaniem kontroli eksperymentu i akwizycji danych. Oprócz pomiarów testowych układu, miałem 
też duży udział w przygotowaniu tekstu artykułu.  

Mój udział procentowy szacuję na 20%.  

[34] A. Dąbrowska, K. Lebed, M. Lekka, J. Lekki, W.M. Kwiatek, "A comparison between the unfold-
ing of fibronectin and contactin", Journal of Physics: Condensed Matter 18 (45) (2006) 10157;    

IF = 2.038, 4 cytowania. 
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Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na nadzorze nad aparaturą, współuczestnictwie w opracowa-
niu ilościowym wyników, a także w pracy nad przygotowaniu tekstu artykułu.  

Mój udział procentowy szacuję na 5%.  

[33] M. Lekka, P. Laidler, M. Łabędź, A. Kulik, J. Lekki, W. Zajac, Z. Stachura “Specific detection of 
glycans on a plasma membrane of living cells using atomic force microscopy” – Chemistry & Biology 
13 (5) (2006) 505;    

IF = 6.677, 16 cytowań 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na przygotowaniu aparatury, współuczestnictwie w opraco-
waniu ilościowym wyników, a także w pracy nad przygotowaniu tekstu artykułu.  

Mój udział procentowy szacuję na 10%.  

[32] D. Nowak, M. Florek, J. Nowak, W.M. Kwiatek, J. Lekki, E. Zieba, N. Mestres, B. Ben-Nissan, 
and A. Kuczumow. “Micro-spectrometric investigations of inorganic components of the black corals for 
biomedical applications”, Key Engineering Materials 284-286 (2005) 297;    

IF = 0.224, 7 cytowań. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na dokonaniu pomiarów PIXE oraz opracowaniu ilościowym 
otrzymanych danych.  

Mój udział procentowy szacuję na 5%.  

[31] J. Raczkowska, A. Bernasik, A.Budkowski, J. Rysz, K. Kowalski, M. Lekka, P. Czuba, J. Lekki,  
“Pattern replication examined with integral geometry approach: application to ion milling of polymer 
blend films, version 2”, Thin Solid Films 476 (2) (2005) 358;    

IF = 1.569, 8 cytowań. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na dokonaniu pomiarów techniką skaningowej mikroskopii 
sił, ich opracowaniu ilościowym i przygotowaniu wyników w postaci wymaganej do publikacji.  

Mój udział procentowy szacuję na 15%.  

[30] P. Laidler, J. Dulińska, M. Lekka, J. Lekki, “Expression of prostate specific membrane antigen in 
androgen–independent prostate cancer cell line PC3”, Archives of Biochemistry and Biophysics 435 (1) 
(2005) 1;    

IF = 3.152, 19 cytowań. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na przygotowaniu aparatury, uczestnictwie w analizie ilościo-
wej wyników, a także w pracy nad przygotowaniu tekstu artykułu.  

Mój udział procentowy szacuję na 10%.  

[29] J. Nowak, M. Florek, W.M. Kwiatek, J. Lekki, P. Chevallier, E. Zieba, N. Mestres, E.M. Dutkie-
wicz, A. Kuczumow, „Compozite structure of wood cells in petrified wood”, Materials Science and 
Engineering C 25 (2005) 119;    

IF = 1.599, 22 cytowania. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na dokonaniu pomiarów PIXE oraz opracowaniu ilościowym 
otrzymanych danych.  

Mój udział procentowy szacuję na 5%.  

[28] A. Czyrska-Filemonowicz, P.A. Buffat, M. Łucki, T. Moskalewicz, W. Rakowski, J. Lekki, 
T. Wierzchoń, “Transmission electron microscopy and atomic force microscopy characterisation of ti-
tanium-base biomaterials nitrided under glow discharge”,  Acta Materialia 53 (16) (2005) 4367;    
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IF = 3.430, 23 cytowania. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na dokonaniu pomiarów techniką skaningowej mikroskopii 
sił, ich opracowaniu ilościowym i przygotowaniu wyników w postaci graficznej.  

Mój udział procentowy szacuję na 15%.  

[27] M. Lekka, A.J. Kulik, S. Jeney, J. Raczkowska, J. Lekki, A. Budkowski, L. Forro, “Friction force 
microscopy as an alternative tool for probing molecular interactions”, Journal of  Chemical Physics 123 
(1) (2005) 014702:1-7;    

IF = 3.138, 9 cytowań. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na współudziale przy opracowaniu koncepcji pomiaru, współ-
uczestnictwie w pomiarach i interpretacji wyników, a także w pracy nad  przygotowaniu tekstu artykułu. 

Mój udział procentowy szacuję na 15%.  

[26] J. Lekki, S. Kumar, S.S. Parihar, S. Grange, Ch. Baur, R. Foschia, and A.J. Kulik, “Data Coding 
Tools For Color-coded Vector Nanolithography”, Review of Scientific Instruments 75 (11) 2004, 4646;    

IF = 1.226, 2 cytowania. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaproponowaniu i opracowaniu koncepcji kodowania da-
nych nanolitograficznych z wykorzystaniem plików WMF, napisaniu oprogramowania interpretującego 
kody i na tej podstawie sterującego procesem nanolitograficznym, oraz na współudziale przy ekspery-
mentach weryfikujących. Jestem też autorem większości tekstu artykułu.  

Mój udział procentowy szacuję na 70%.  

[25] J. Raczkowska, A. Bernasik, A. Budkowski, K. Sajewicz, B. Penc, J. Lekki, M. Lekka, J. Rysz, K. 
Kowalski i P. Czuba, "Structures Formed in Spin-Cast Films of Polystyrene Blends with Poly(butyl 
methacrylate) Isomers", Macromolecules 37 (19) (2004) 7308;    

IF = 3.898, 27 cytowań. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na dokonaniu pomiarów techniką skaningowej mikroskopii 
sił, ich opracowaniu ilościowym i przygotowaniu wyników w graficznej postaci publikacyjnej.  

Mój udział procentowy szacuję na 15%.  

[24] M. Biel, M. Łucki, T. Moskalewicz, J. Lekki, T. Wierzchoń, A. Czyrska–Filemonowicz –“TEM 
and SFM investigation of nitrided Ti-1Al-1Mn alloy for medical applications”, Materials Chemistry 
and Physics 81 (2-3) (2003) 430;    

IF = 1.183, 5 cytowań. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na dokonaniu pomiarów SFM urządzeniem mojej konstrukcji 
oraz ich opracowaniu ilościowym i graficznym.  

Mój udział procentowy szacuję na 10%.  

[23] J. Raczkowska, J.Rysz, A. Budkowski, J. Lekki, M. Lekka, A.Bernasik, and K. Kowalski, „Surface 
patterns in solvent–cast polymer blend films analyzed with integral–geometry approach”, Macromole-
cules 36 (7) (2003) 2419;    

IF = 3.621, 46 cytowań. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na dokonaniu pomiarów techniką skaningowej mikroskopii 
sił, ich opracowaniu ilościowym i przygotowaniu wyników w graficznej postaci publikacyjnej.  

Mój udział procentowy szacuję na 15%.  
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[22] W. Polak, J. Lekki, J. Gryboś, R. Hajduk, M. Cholewa, O. Kukharenko, Z. Stachura, „Testing the 
efficiency of the Si3N4 membranes for charged particles registration”, Nukleonika 48 (1) (2003) 25;    

IF = 0.231, 2 cytowania. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na przystosowaniu systemu akwizycji danych mikrowiązki do 
tych pomiarów (rozbudowa systemu o moduły czasowe i napisanie odpowiedniego oprogramowania) , 
współuczestnictwie w pomiarach oraz przygotowaniu tekstu artykułu.  

Mój udział procentowy szacuję na 25%.  

[21] M. Lekka, J. Gryboś, J. Lekki, Z. Stachura, J. Styczeń – „Single–bond force measured by means 
of SFM”, Acta Physica Polonica A 102 (3) (2002) 403;    

IF = 0.345, 1 cytowanie. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na przystosowaniu aparatury i oprogramowania układu AFM, 
współuczestnictwie w pomiarach, opracowaniu ilościowym wyników oraz ich interpretacji, a także w 
pracy nad przygotowaniu tekstu artykułu.  

Mój udział procentowy szacuję na 10%.  

[20] M. Marszałek, J. Jaworski, J. Lekki, K. Marszałek, Z. Stachura, V. Voznyi, O. Boelling, B. Sulkio–
Cleff, “Characterization of Co/Cu multilayers growth by scanning probe microscopy”, Surface Science 
507–510 (2002) 346;    

IF = 2.140, 1 cytowanie. 

Mój wkład w powstanie tej pracy był związany z metodą skaningowej mikroskopii sił: przygotowaniem 
urządzenia, wykonaniem eksperymentu, oraz opracowaniem ilościowym wyników i ich interpretacji.  

Mój udział procentowy szacuję na 20%.  

[19] K. Burda, J. Lekki, J. Cieślak, J. Kruk, M. Lekka, S. Dubiel, J. Stanek, Z. Stachura –“Molecular 
mechanism of haemolysis induced by triphenyltin chloride” – Applied Organometallic Chemistry 16 (2) 
(2002) 148;    

IF = 1.286, 14 cytowań. 

Mój wkład w powstanie tej pracy obejmował kwestie związane ze skaningową mikroskopią sił.  

Mój udział procentowy szacuję na 5%.  

[18] S. Lebed, T. Butz, J.Vogt, T. Reinert, D. Spemann, J. Heitmann, Z. Stachura, J. Lekki, A. Potempa, 
J. Styczeń, B. Sulkio–Cleff – „A novel ultra–short scanning nuclear microprobe: design and preliminary 
results”, Nuclear Instruments and Methods B 181 (2001) 32;    
IF = 1.041, 2 cytowania. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu i oprogramowaniu układu kontroli wiązki 
i akwizycji danych, a także na udziale w eksperymentach testowych.  

Mój udział procentowy szacuję na 10%. 

[17] M. Lekka, P. Laidler, J. Ignacak, M. Łabędź, J. Lekki, H. Struszczyk, Z. Stachura, and A.Z. Hryn-
kiewicz – „The effect of chitosan on stiffness and glycolytic activity of human bladder cells”, BBA 
(Molecular Cell Research) 1540 (2) (2001) 127;    

IF = 3.016, 45 cytowań. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na przystosowaniu aparatury i oprogramowania mojego au-
torstwa, współuczestnictwie w pomiarach, opracowaniu ilościowym wyników oraz ich interpretacji, a 
także w pracy nad przygotowaniu tekstu artykułu.  
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Mój udział procentowy szacuję na 15%.  

[16] J. Rysz, H.Ermer, A. Budkowski, A.Bernasik, J. Lekki, G.Juengst, R.Brenn, K. Kowalski, J. 
Camra, M. Lekka, and J. Jedliński , “Hydro-dynamic–flow–driven phase evolution in a polymer blend 
film modified by diblock copolymers”, European Physics Journal E - Soft Matter 5 (2001) p. 207;    

IF = 1.609, 15 cytowań. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na dokonaniu pomiarów techniką skaningowej mikroskopii 
sił, ich opracowaniu ilościowym i przygotowaniu wyników w graficznej postaci publikacyjnej.  

Mój udział procentowy szacuję na 15%.  

[15] B. Bergues, J. Lekki, A. Budkowski, P. Cyganik, M. Lekka, A. Bernasik, J. Rysz, Z. Postawa, 
„Phase decomposition in polymer blend films cast on homogeneous substrates modified by self-assem-
bled monolayers”,  Vacuum  63 (2001) 297;    

IF = 0.541, 22 cytowania. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na współuczestnictwie w pomiarach techniką skaningowej 
mikroskopii sił, ich opracowaniu ilościowym i przygotowaniu wyników w postaci publikacyjnej.  

Mój udział procentowy szacuję na 10%.  

[14] P. Cyganik, A. Bernasik, A. Budkowski, B. Bergues, K. Kowalski, J. Rysz, J. Lekki, M. Lekka, Z. 
Postawa, “Phase decomposition in polymer blend films cast on substrates patterned with self–assembled 
monolayers”, Vacuum  63 (2001) 307;     

IF = 0.541, 43 cytowania. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na współudziale w pomiarach techniką skaningowej mikro-
skopii sił, ich opracowaniu ilościowym i przygotowaniu wyników w graficznej postaci publikacyjnej.  

Mój udział procentowy szacuję na 10%.  

[13] M. Lekka, J. Lekki, M. Marszałek, P. Golonka, Z. Stachura, B. Cleff, A.Z. Hrynkiewicz , “Local 
elastic properties of cells studied by SFM”, Applied Surface Science 141 (3-4) (1999) 345;    

IF = 1.195, 34 cytowania. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na przystosowaniu aparatury i oprogramowania mojego au-
torstwa, współuczestnictwie w pomiarach, opracowaniu ilościowym wyników oraz ich interpretacji, a 
także w pracy nad przygotowaniu tekstu artykułu.  

Mój udział procentowy szacuję na 30%.  

[12] O. Filies, O. Böling, K. Grewer, J. Lekki, M. Lekka, Z. Stachura, B. Cleff, “Surface Roughness of 
Thin Layers – A Comparison of XRD and SFM Measurements”, Applied Surface Science 141 (3-4) 
(1999) 357;     

IF = 1.195, 16 cytowań. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu pomiarów SFM oraz ich opracowaniu w podej-
ściu tradycyjnym i fraktalnym (włącznie z zaimplementowaniem do oprogramowania SFM narzędzi ana-
lizy fraktalnej), a także na przygotowaniu części artykułu w tym zakresie.  

Mój udział procentowy szacuję na 30%. 

[11] M. Lekka, P. Laidler, D. Gil, J. Lekki, Z. Stachura, A.Z. Hrynkiewicz, “Elasticity of normal and 
cancerous human bladder cells studied by scanning force microscopy”, European Biophysics Journal 
28 (4) (1999) 312;    

IF = 1.950, 276 cytowań. 
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Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na przystosowaniu aparatury i oprogramowania mojego au-
torstwa, współuczestnictwie w pomiarach, ich opracowaniu ilościowym wyników oraz interpretacji, a 
także w pracy nad przygotowaniu tekstu artykułu.  

Mój udział procentowy szacuję na 20%.  

[10] J. Rysz, H. Ermer, A. Budkowski, M. Lekka, A. Bernasik, S. Wróbel, R. Brenn, J. Lekki and 
J. Jedliński,  ”Depth profiling of the surface directed phase decomposition in thin polymer”, Vacuum  54 
(1999) 303;    

IF = 0.510, 19 cytowań. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na dokonaniu pomiarów techniką skaningowej mikroskopii 
sił, ich opracowaniu ilościowym i przygotowaniu wyników w postaci graficznej.  

Mój udział procentowy szacuję na 15%.  

[9] Th. Stoehlker, …, J. Lekki, … et al., “Angular Distribution Studies for the Time–Reversed Pho-
toionization Process in Hydrogenlike Uranium: The Identification of Spin–Flip Transitions”, Physical 
Review Letters  82 (16) (1999) 3232 (Erratum: PRL 84 (6) 1360);     

IF = 6.095, 44 (+7) cytowań. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na współuczestnictwie w eksperymentach w GSI Darmstadt.  

Mój udział procentowy szacuję na 3%.  

[8] M. Lekka, J. Lekki, M. Marszałek, Z. Stachura, and B. Cleff, “Local Adhesive Surface Properties 
Studied by Force Microscopy”, Acta Physica Polonica A, 93 (2) (1998) 421;    

IF = 0.344, 2 cytowania. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na przystosowaniu aparatury i oprogramowania SFM, współ-
uczestnictwie w pomiarach oraz interpretacji otrzymanych wyników, a także w pracy przy przygotowa-
niu tekstu.  

Mój udział procentowy szacuję na 30%.  

[7] J. Lekki, M. Lekka, H. Romano, B. Cleff, Z. Stachura, „Scanning Force Microscopy Studies of 
Implanted Silicon Crystals”,  Acta Physica Polonica A 89 (3)  (1996) 315;    

IF = 0.311*, 4 cytowania. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaprojektowaniu i zbudowaniu mikroskopu sił atomowych 
(w tym na opracowaniu całego software akwizycji i przetwarzania danych), dokonaniu pomiarów topo-
grafii i siły lateralnej dla  kryształów krzemu oraz interpretacji wyników eksperymentalnych. Jestem też 
głównym autorem tekstu artykułu.  

Mój udział procentowy szacuję na 80%.  

[6] W.M. Kwiatek, J. Lekki, E.M. Dutkiewicz, and Cz. Paluszkiewicz, “Importance of Matrix Changes 
in PIXE elemental analysis”, Nuclear Instruments and Methods B 114 (1996) 345;    

IF = 1.016*, 3 cytowania. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w przygotowaniu koncepcji eksperymentu, doko-
naniu pomiarów PIXE i EBS oraz opracowaniu ilościowym i interpretacji otrzymanych danych. Miałem 
też duży udział w przygotowaniu tekstu publikacji.  

Mój udział procentowy szacuję na 30%.  
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Publikacje przed uzyskaniem stopnia doktora 

[5] J. Lekki, Z. Stachura, B. Cleff, N. Preikschass, M. Cholewa and G. Legge, “Friction and Wear of 
Argon Implanted Silicon Crystals”,  Journal of Materials Research 9 (1) (1994) 91;     

IF = 1.588*, 8 cytowań. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zbudowaniu aparatury eksperymentalnej (pin–on–disk), 
przeprowadzeniu pomiarów tarcia implantowanych kryształów krzemu, ich opracowaniu ilościowym 
i zaproponowaniu interpretacji wyników eksperymentu. Jestem autorem większości tekstu artykułu.  

Mój udział procentowy szacuję na 70%. 

[4] W.M. Kwiatek, J. Lekki, C. Paluszkiewicz, and N. Preikschas, „Application of FTIR, PIXE and 
EBS  for  Trace  Element  Analysis  in Biological Samples”, Nuclear Instruments and Methods B 64 
(1992) 512;    

IF = 1.016*, 3 cytowania. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w opracowaniu koncepcji eksperymentu, dokonaniu 
pomiarów PIXE i EBS oraz opracowaniu ilościowym otrzymanych danych. Miałem też duży udział w 
przygotowaniu tekstu publikacji.  

Mój udział procentowy szacuję na 30%.  

[3] S. Kopta, J. Lekki, and B. Rajchel, “Detection Ability and Elemental  Content  Determination  by  
Elastic Scattering of Light Ions and by Recoiling Nuclei Measurements. Part 1. Thick Target Yields”, 
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 172 (1) (1993) 3;    

IF = 0.330*, 2 cytowania. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu software i dokonaniu obliczeń modelowych, 
przeprowadzeniu eksperymentów EBS i opracowaniu ilościowym ich wyników, a także pracy na tekstem 
artykułu.  

Mój udział procentowy szacuję na 40%.  

[2] J. Dryzek, J. Wiezorek, S. Wollschläger, J. Lekki, A. Gottdank, and B. Cleff, “Studies of Point 
Defects  and  Tribological  Properties  of Nitrogen Implanted Stainless Steel”, Materials Letters 12 
(1991) 16;    

IF = 0.629*, 3 cytowania. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na uczestnictwie w pracach eksperymentalnych przy pomia-
rach trybologicznych współczynnika tarcia.  

Mój udział procentowy szacuję na 5%.  

[1] S. Kopta,  R. Hajduk,  J. Lekki,  B. Rajchel,  and  A.Z. Hrynkiewicz, “Experimental Determination 
of the Energy Loss of  Protons  Channeled along the <111> Axis  through  a  Silicon  Single  Crystal”,  
Physica Status Solidi (a) 113 (1989) 295;    

IF = 0.665*, 2 cytowania. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu software i dokonaniu obliczeń modelowych, 
przeprowadzeniu eksperymentów metodą kanałowania protonów w monokrysztale krzemu i opracowa-
niu ilościowym otrzymanych wyników, a także pracy na przygotowaniem tekstu artykułu.  

Mój udział procentowy szacuję na 40%.  
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B) Wynalazki oraz wzory użytkowe i przemysłowe, które uzyskały ochronę i zostały wy-
stawione na międzynarodowych lub krajowych wystawach lub targach  

Nie dotyczy. 
 

C) Monografie, publikacje naukowe w czasopismach międzynarodowych lub krajowych 
innych niż znajdujące się w bazie, o której mowa w pkt II A:  

 
Publikacje po uzyskaniu stopnia doktora 

 
[C30] D. Adjei, A. Wiecheć, P. Wachulak, M.G. Ayele, J. Lekki, W.M. Kwiatek, A. Bartnik, L. Pina, 
H  Fiedorowicz, “Design and Characterization of a Desk-Top Laser Plasma X-Ray Source For Radio-
biology Studies”, Radiation and Applications, 1 (2) (2016), p. 88-94. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na konsultacjach w dziedzinie radiobiologii oraz współudziale 
w pomiarach z użyciem źródła promieniowania X.  

Mój udział procentowy szacuję na 5%. 

[C29] W.M. Kwiatek, J. Adamczyk, J. Bobrowska, A. Borkowska, M. Lekka, J. Lekki, E.Lipiec, J. 
Miszczyk, J. Pabijan, Cz. Paluszkiewicz, A. Panek, N. Piergies, K. Pogoda, Sz. Prauzner-Bechcicki, L. 
Quaroni, M. Roman, A. Wiecheć, J. Wiltowska–Zuber, „Multimodal Approach For Ionizing Radiation 
Damage Investigation”, Raport IFJ Nr 2084/AP (2015). 

Report był poświęcony testowemu eksperymentowi o jednolitej koncepcji, przeprowadzonemu wszyst-
kimi technikami nowo otwartego Laboratorium Obrazowania Spektroskopowego. W trakcie prac zwią-
zanych z powstaniem Laboratorium, brałem udział w negocjacjach i opracowaniu założeń przetargo-
wych przy zakupie urządzeń, a także w odbiorze, instalacji i testowaniu aparatury. Mój wkład w powsta-
nie raportu polegał następnie na udziale w opracowaniu koncepcji badań, udziale w pomiarach i ich 
opracowaniu, a także na scaleniu i ostatecznej edycji tekstu końcowego.  

Mój udział procentowy szacuję na 15%. 

[C28] J. Czapla, W. M. Kwiatek, J. Lekki, A. Kisiel, R. Steininger, J. Goettlicher, “EXAFS studies of 
prostate cancer cell lines”, Journal of Physics: Conference Series 430 (2013) 012040; 

Mój wkład w powstanie tej pracy obejmuje udział w eksperymencie synchrotronowym oraz pracę nad 
tekstem publikacji.  

Mój udział procentowy szacuję na 10%.  

[C27] S. Bożek, J.Bielecki, Z.Stachura, J.Lekki, M.Sienkiewicz, J.Świerblewski, T.Pieprzyca, 
Z.Szklarz, E.Dutkiewicz, A.Z.Hrynkiewicz, W.M.Kwiatek, „Linia eksperymentalna do napromieniania 
pojedynczych żywych komórek przy stanowisku mikrowiązki rentgenowskiej w IFJ – Opis techniczny”, 
Raport IFJ 2053/AP (2011). 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na współudziale w pomiarach charakterystyk źródła promie-
niowania X, konsultacjach przy konstrukcji urządzenia, a także w przygotowaniu tekstu artykułu. 

Mój udział procentowy szacuję na 10%. 

[C26] M.A. Kusiak, A. Kedzior, M. Paszkowski, K. Suzuki, J. Lekki, “The Upper Silesia Coal Basin 
and provenance implications of a monazite study from the crystalline rocks of the Bohemian Massif”,  
chapter in Water -Rock Interaction – Birkle & Torres-Alvarado (eds), © 2010 Taylor & Francis Group, 
London, ISBN 978-0-415-60426-0; 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na dokonaniu pomiarów µPIXE kryształków monacytów oraz 
opracowaniu ilościowym otrzymanych danych, prowadzącym do określenia wieku.  
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Mój udział procentowy szacuję na 10%. 

[C25] K. Drozdowicz, J. Dankowski, B. Gabańska, A. Igielski, A. Kurowski, B. Marczewska, T. No-
wak, U. Woźnicka, B. Obryk, E. Dutkiewicz, J. Lekki, et al., „Diamond detectors to detect escaping 
fast alpha Particles”, Annual Raport 2010 of the Assoc. EURATOM-IPPLM (2011) 40. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na modyfikacji układu mikrowiązki i jej oprogramowania do 
wymagań pomiarów detektorów diamentowych oraz współudziale w dokonaniu pomiarów wydajności 
i odporności tych detektorów na wiązkę protonów z akceleratorze Van de Graaffa IFJ.  

Mój udział procentowy szacuję na 10%. 

[C24] J. Bielecki, S. Bożek, J. Lekki, Z. Stachura, J. Jarzyna, W. M. Kwiatek, „Metoda mikrotomografii 
komputerowej dla układu mikrowiązki promieniowania X w zastosowaniu do wyznaczania porowatości 
i powierzchni właściwej skał”, Raport IFJ 2034/AP (2009). 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na konsultacjach i współudziale w pomiarach testowych źródła 
promieniowania X.  

Mój udział procentowy szacuję na 5%. 

[C23] J. Bielecki, S. Bożek, J. Baszak, H. Doruch, R. Hajduk, J. Kowalska, T. Pieprzyca, Z. Szklarz, 
J. Lekki, Z. Stachura, W.M. Kwiatek, "Multipurpose X-ray microprobe in the IFJ PAN. Technical de-
scription", Raport IFJ 2025/AP (2009). 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na współudziale w konstrukcji urządzenia oraz opracowaniu 
tekstu raportu.  

Mój udział procentowy szacuję na 15%. 

[C22] J. Lekki, J. Bielecki, S. Bożek, Z. Stachura, and W.M. Kwiatek, “Design of the Kraków X-ray 
microprobe facility for targeted X-ray irradiations of biological objects”, J. of Radiation Research 50 
Suppl. A (2009) A98 (extended abstract) (IF = 2.034). 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na konsultacjach w konstrukcji urządzenia oraz na przygoto-
waniu tekstu.  

Mój udział procentowy szacuję na 20%. 

[C21] T. Butz… J. Lekki… et al., NANODERM, “Quality of Skin as a Barrier to Ultra-fine Particles”, 
QLK4-CT-2002-02678, Final Report 2007; 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na pracy nad koncepcją i tekstem wystąpienia o grant 5 Pro-
gramu Ramowego, a następnie na udziale w jego realizacji. Brałem udział we wszystkich eksperymen-
tach przeprowadzanych w IFJ, technikami: PIXE, STIM, RBS, autoradiografii, oraz w pomiarach SFM, 
a także w opracowaniu i interpretacji ich wyników. Z uwagi na rozmiar konsorcjum (8 ośrodków euro-
pejskich), mój udział procentowy w raporcie końcowym szacuję na 5%. 

[C20] J. Lekki, M. Kusiak, „Monazite Dating Using Micro-Pixe”, Mineralogica Polonica, 30 (2007) 
85. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na dokonaniu pomiarów PIXE kryształków monacytów oraz 
opracowaniu ilościowym otrzymanych danych, prowadzącym do określenia wieku, a także na przygoto-
waniu znacznej części tekstu artykułu.  

Mój udział procentowy szacuję na 50%. 

[C19] W.M. Kwiatek, J. Lekki, Z. Stachura, A.L. Hanson, and J. Ablett, “XANES and SR-XRF Study 
of Skin as a Barrier to Ultra-fine Nanocrystals of TiO2”, Raport IFJ 2009/AP (2007). 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w opracowaniu koncepcji eksperymentu oraz na 
jego wykonaniu na źródle Light Source BNL. Jestem też współautorem tekstu raportu.  
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Mój udział procentowy szacuję na 40%. 

[C18] M. Cholewa, S.P. Lau, G. Xingyu, A. Thye, S. Wee, W. Polak, J. Lekki, Z. Stachura, and H.O. 
Moser, “Development of Highly Efficient and High Speed X-ray Detectors Using Modern Nanomateri-
als”,  AIP Conf. Proc. 879 (2007) 1097. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na współudziale w pomiarach na mikrowiązce protonowej 
oraz w opracowaniu wyników.  

Mój udział procentowy szacuję na 5%.  

[C17] S. Wilczyński, J. Lekki, W. Kwiatek, E. Chodurek, and B. Pilawa, “Formation Of Paramagnetic 
Centers In Sterilized Gentamicin And Neomycin Irradiated By Protons”, Polish J. of Env. Studies 15 
(2006) 216 (IF = 0.353). 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na dobraniu dawek naświetleń protonami i wykonaniu z uży-
ciem akceleratora Van de Graafa w IFJ. Jestem też autorem części tekstu artykułu.  

Mój udział procentowy szacuję na 20%.  

[C16] K. Lebed, M. Lekka, A. Dąbrowska, A.J. Kulik, J. Lekki, Z Stachura, “Combined atomic force 
microscopy and microcontact printing techniques”, Chapter 8 in: Condensed matter: new research, Ed. 
M.P.Das, Nova Science Publishers Inc., New York 2006, 345;  

Mój wkład w powstanie tej pracy obejmuje nadzór nad układem skaningowego mikroskopu sił, modyfi-
kacje jego oprogramowania oraz współudział w pracach eksperymentalnych.  

Mój udział procentowy szacuję na 5%. 

[C15] A.Czyrska-Filemonowicz, M.Łucki, P.A.Buffat, T.Moskalew icz, J.Lekki, T.Wierzchoń, “Micro-
structure, surface topography and properties of the Ti-6Al-4V alloy nitrided under glow discharge”, 
Archives of Materials Science 26 1–2 (2005) 79–88. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na dokonaniu pomiarów techniką skaningowej mikroskopii 
sił, ich opracowaniu ilościowym i przygotowaniu wyników w publikacyjnej postaci graficznej.  

Mój udział procentowy szacuję na 15%. 

[C14] S.O.Lebed, O.G.Kukharenko, O.O.Veselov, J.Lekki, and Z.Stachura, “The optimised nuclear 
microprobe with an external proton beam”, Scientific Papers of the Institute for Nuclear Research , Kiev, 
Ukraine 2005. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na pracach związanych z rozwojem mikrowiązki jonowej, jej 
testowaniem i wykonaniem pierwszych pomiarów próbnych.  

Mój udział procentowy szacuję na 20%. 

[C13] W. Polak, R. Hajduk, S. Lebed,  J. Lekki, T. Horwacik, S. Maranda, T. Pieprzyca, C. Sarnecki, 
Z. Stachura, Z. Szklarz, O. Veselov, and J. Styczeń, “Development of Kraków external microbeam – 
single ion hit facility”, IFJ Report No 1955/AP (2004). 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na pracach związanych z rozwojem układu naświetlania po-
jedynczymi jonami, jego testowaniem i wykonaniem pierwszych pomiarów próbnych. Jestem tez głów-
nym współautorem tekstu raportu.  

Mój udział procentowy szacuję na 20%. 

[C12] J.Lekki, M.Cholewa, E.Dutkiewicz, A.Gwiazdowska, R.Hajduk, K.Irzyńska, S.Lebed, P.Mazur, 
W.Polak, A.Potempa, T.Pieprzyca, C.Sarnecki, Z.Szklarz, A.Veselov, R.Zając, Z.Stachura, J.Styczeń, 
“SPH: IFJ Project of Single Proton Irradiation of Biological Cells”, Report IFJ No 1915/B. 
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Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w opracowaniu koncepcji układu do naświetlań 
pojedynczymi jonami, jego zaprojektowaniu i wykonaniu oraz w pierwszych pomiarach testowych. Je-
stem tez głównym współautorem tekstu raportu.  

Mój udział procentowy szacuję na 25%. 

[C11] M.Kusiak, M.L.Paszkowski, J.Lekki, K. Suzuki – “Geochronology of monazites from Upper 
Silesia Coal Basin as a tool for provenance studies”, Documenta Geonica, Perez Publ. Prague 2002, 
p.151–156.  

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na dokonaniu pomiarów PIXE kryształków monacytów oraz 
opracowaniu ilościowym otrzymanych danych, a także na przygotowaniu części tekstu artykułu.  

Mój udział procentowy szacuję na 20%. 

[C10] S.Lebed, J.Lekki, A.Potempa, Z.Stachura, P.Osyczka, J.Styczeń – „The Cracow scanning nuclear 
microprobe: research possibilities and elemental microanalysis”, Proceedings of the Institute of Nuclear 
Investigations, 2 (8), Kiev 2002. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na pracach związanych z rozwojem mikrowiązki jonowej, jej 
testowaniem i wykonaniem pierwszych pomiarów mikrowiązkowych rozkładów pierwiastków.  

Mój udział procentowy szacuję na 25%. 

[C9] B.Rajchel, …, J.Lekki, … et al. „Formowanie dwuwiązkową metodą IBAD biozgodnych powłok 
na bazie węgla i tytanu”, Przegląd Lekarski 59, Publ.4, 2002. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na dokonaniu pomiarów za pomocą wiązki jonów z akcelera-
tora Van de Graaffa w IFJ PAN.  

Mój udział procentowy szacuję na 5%. 

[C8] J. Lekki, R. Hajduk, S. Lebed, A. Potempa, T. Pieprzyca, Z. Stachura, M. Ziębliński, J. Styczeń, 
„CMB  v. 1.1 Data Acquisition and Evaluation System of the Cracow Nuclear Microprobe”, IFJ Report 
1856/AP (2000). 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaproponowaniu koncepcji i przygotowaniu oprogramo-
wania sterującego mikrowiązką oraz odpowiedzialnego za akwizycję i przetwarzanie danych z detekto-
rów promieniowania. Jestem też głównym autorem tekstu raportu.  

Mój udział procentowy szacuję na 80%. 

[C7] S. Lebed, M. Cholewa, Z. Cioch, R. Hajduk, J. Lekki, A.W.  Potempa, Z. Stachura, J. Styczeń, B. 
Sulkio–Cleff, S. Łazarski, S. Maranda, C. Sarnecki and Z. Szklarz, „First Results Obtained with Cracow 
Microprobe”, Proceedings of XXXIV Zakopane School of Physics, Condensed Matter Studies by Nu-
clear Methods, 9–15.05 1999. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na pracach związanych z rozwojem mikrowiązki jonowej, jej 
testowaniem i wykonaniem pierwszych pomiarów rozkładów pierwiastków.  

Mój udział procentowy szacuję na 25%. 

[C6] W.M. Kwiatek , J. Lekki, T.Nowak, E.M. Dutkiewicz, and C.Paluszkiewicz, “Matrix Effects in 
PIXE Elemental Analysis on Thick Calculi Targets”, AIP Conf. Proc. 392 (1997) 531; 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w opracowaniu koncepcji eksperymentu, dokonaniu 
pomiarów PIXE i EBS oraz opracowaniu ilościowym otrzymanych danych. Miałem też duży udział w 
przygotowaniu tekstu publikacji.  

Mój udział procentowy szacuję na 30%. 
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[C5] M. Lekka, P.  Laidler, D. Gil, J. Lekki, B. Cleff, Z. Stachura, „Elastic Surface Properties Studied 
Using Scanning Force Microscopy”, Electron Technology 30 Vol.2 (1997) 173-176. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaprojektowaniu i implementacji odpowiednich procedur 
do oprogramowania mikroskopu AFM, współudziale w pomiarach i interpretacji wyników oraz współ-
pracy przy przygotowaniu tekstu artykułu.  

Mój udział procentowy szacuję na 25%. 

[C4] J. Lekki, B. Beckfeld, M. Lekka, B. Cleff, and Z. Stachura, „Quantitative Surface Roughness 
Estimation Using Scanning Force Microscopy”, Electron Technology  30 Vol.2 (1997) 177-181. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu oprogramowania do pomiaru i obliczeń 
współczynnika afiniczności (affinity factor), jego zaimplementowaniu w systemie akwizycji danych mi-
kroskopu AFM, wykonaniu i interpretacji pomiarów powierzchni oraz przygotowaniu całości tekstu ma-
nuskryptu. 

Mój udział procentowy szacuję na 75%. 

Publikacje przed uzyskaniem stopnia doktora 

[C3] J. Lekki, U. Voß, M. Sowa, B. Cleff and Z. Stachura, „Construction and First Experiments Using 
Scanning Force Microscope”, IFJ Report 1690/AP (1995). 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaprojektowaniu i wykonaniu układu skaningowego mikro-
skopu sił wraz z jego oprogramowaniem, a także dokonaniu pierwszych pomiarów testowych AFM. Je-
stem też głównym autorem tekstu raportu.  

Mój udział procentowy szacuję na 75%. 

[C2] R. Schulte, B. Cleff, J. Lekki, M. Lekka, Z. Stachura, “Wear production in Polymer TiVAl tribo-
logical systems”, Annual Report 95, University of Münster, 1995. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na budowie i oprogramowaniu aparatury do pomiarów sił 
tarcia (pin–ion–disk) oraz udziale w dokonanych pomiarach ścieralności polimerów.  

Mój udział procentowy szacuję na 25%. 

[C1] E. Wańtuch, J. Gawlik, B. Rajchel, J. Stanek, J. Lekki, “Wpływ szlifowania w polu magnetycznym 
na anizotropię strukturalną warstwy wierzchniej przedmiotów hartowanych”, Zbiór prac XVI Naukowej 
Szkoły Obróbki Ściernej, Koszalin 1993. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w pomiarach techniką XRD.  

Mój udział procentowy szacuję na 5%. 

D) Opracowania zbiorowe, katalogi zbiorów, dokumentacja prac badawczych, ekspertyz, 
utworów i dzieł artystycznych  

Nie dotyczy. 

 
E) Sumaryczny impact factor  

według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem opublikowania: 123.067  

 
F) Liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science (bez autocytowań): 1044  

 
G) Indeks Hirscha według bazy Web of Science: 17  
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H) Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz udział w 
takich projektach  

1. “Metody spektroskopii oscylacyjnej w badaniu zmian składu i struktury ludzkich soczewek” no. 
DEC-2012/05/B/ST4/01150, (2014–2016) NCBN, wykonawca (kierownik projektu dr hab. Czesława 
Paluszkiewicz, IFJ PAN). 

2. “Uruchomienie linii pomiarowych przy wielozadaniowej mikrowiązce rentgenowskiej w IFJ PAN” 
nr DPN/N15/COST/2010 (2010–2011), MNiSzW, kierownik. 

3. „SMW – Single Molecule Workstation”, Cooperation-NMP, Kontrakt # NMP4-SE-2008-213717 
(2008-2011), 7 Program Ramowy UE, wykonawca (koordynator Dr. S. Klemm, TILL I.D. GmbH, 
Niemcy). 

4. ”Real time 3-D intracellular  nanomanipulator” (2007-2009), Gebert Ruef  Stiftung, główny wyko-
nawca (koordynator dr A.J. Kulik, EPFL Lausanne, Szwajcaria). 

5. „Mikrowiązka promieniowania rentgenowskiego”, Umowa # 222/FNiTP/119/2005 (2006-2008), 
Fundusz Nauki i Technologii Polskiej, wykonawca (kierownik projektu doc. dr hab. W.M. Kwiatek, 
IFJ PAN). 

6. "Węglonośne skały górnego karbonu macierzyste dla gazu ziemnego poza obszarami znanych zagłębi 
węglowych w Polsce", (2007-2008), Sieć Naukowa ING PAN, wykonawca (koordynator w IFJ PAN - 
dr Krzysztof Kozak, IFJ PAN).  

7. “CELLION – Studies on cellular response to targeted single ions using nanotechnology”, Marie Curie 
Research–Training Network, No. MRTN–CT–2003–503923, (2004-2008), 6 Program Ramowy UE, ko-
ordynator sieci w latach 2006–2008. 

8. "Samoorganizacja w submikronowych warstwach mieszanin polimerów przewodzących",  
nr 3 T08C 032 27, (2003–2006), Komitet Badań Naukowych, wykonawca (kierownik projektu dr hab. 
inż.. A. Bernasik, AGH). 

9. “NANODERM – Quality of a skin as a barrier to ultra–fine particles”, No QLRT-2001-02678, (2003–
2007), 5 Program Ramowy UE, wykonawca (koordynator Prof. T. Butz, University Leipzig). 

10. „The influence of non-organic compounds on electron transport in photosystem II”,  
nr 6 P04A 038 17, zakończony 30.10.2002, Komitet Badań Naukowych, wykonawca (kierownik pro-
jektu dr hab. Kvetoslava Burda, IFJ PAN). 

11. "Korekcja efektu zmian matrycy pod wpływem wiązki protonów”, nr rej. 2 P03B 045 08, zakoń-
czony w lipcu 1996, Komitet Badań Naukowych, główny wykonawca (kierownik dr Wojciech M. 
Kwiatek, IFJ). 

12. "Modyfikacja powierzchni ciał stałych i jej badanie z użyciem wybranych metod spektroskopo-
wych", nr 2 P302 045 05, zakończony we wrześniu 1996, Komitet Badań Naukowych, główny wyko-
nawca (kierownik dr Zbigniew Stachura, IFJ). 

 

I) Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową albo artystyczną  

Brak. 
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J) Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycz-
nych  

1. J. Lekki (M. Matosz, Cz. Paluszkiewicz, J.M. del Hoyo-Meléndez), 2016 “Comparison Of PIXE and 
XRF In the Analysis of Silver Denarii From the Early Piasts”, 6th Meeting „X-ray and other techniques 
in investigations of the objects of cultural heritage”, Kraków, 19–21 May 2016. 

2. J. Lekki, “Bio–objects irradiation using low energy X-ray pulses”, ALPS Workshop, Erasmus Mun-
dus, Warszawa, 6–9.07 2015. 

3. J. Lekki, “Submicron structures in interdisciplinary research in physics and biology”, 50 Zakopane 
Schools of Physics, Zakopane, 18–23.05 2015. 

4. J. Lekki, 2014 “ X-Ray Microprobe In Radiobiology Studies”, EXTATIC Welcome Week Workshop 
2014, Warszawa,  20–24.10 2014. 

5. J. Lekki, 2008 “X-Ray Microprobe at the IFJ PAN Kraków”, COST MP0601 Working Group Meet-
ing, Warszawa 29–30.05.2008. 

6. J.Lekki, 2007, „Nuclear Microprobe and the Single Ion Facility at the Institute of Nuclear Physics 
PAN Krakow” (wystąpienie), Workshop on European Small-Scale Accelerator Facilities, Kreta 7-
8.09.2007, Grecja. 

7. J.Lekki (S.Lebed, A.Potempa, R.Hajduk, W.Polak, O.Kucharenko, L.Paszkowski, Z.Stachura, 
J.Styczeń), „Recent Results of the Cracow Proton Microprobe”, XXXVI Zakopane School of Physics, 
14–19.05.2001. 

8-9. J. Lekki, 2001 “The Present State of the Cracow Proton Microprobe” oraz “Studies of Adhesion in 
Aquaeous Solutions”, The Second Sumy–Cracow–Münster Collaboration Symposium on Nuclear An-
alytical Methods, Kraków 2001. 

10. J. Lekki, 1995 “Scanning Force Microscopy Studies of Implanted Silicon Crystals”, II International 
School and Symposium on Physics in Materials Science, Jaszowiec, 17–23.07 1995. 
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III. Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski oraz informacja o współpracy międzynaro-
dowej habilitanta  

 
A) Uczestnictwo w programach europejskich oraz innych programach międzynarodo-
wych i krajowych  

1. 7 Program Ramowy, Komisja Europejska (2012-2016), COST MP1203 „ Advanced X-ray spatial and 
temporal metrology”, koordynator w IFJ PAN, członek Members Committee akcji. 

2. 7 Program Ramowy, Komisja Europejska (2007-2011), COST MP0601 „Short Wavelength Labora-
tory Sources”, koordynator w IFJ PAN. 

3. 7 Program Ramowy, Komisja Europejska (2008-2011) „SMW – Single Molecule Workstation”, Co-
operation–NMP, wykonawca. 

4. 6 Program Ramowy, Komisja Europejska (2004-2008) “CELLION  – Studies on cellular response to 
targeted single ions using nanotechnology”, Marie Curie Research–Training Network, koordynator w 
latach 2006–2008. 

5. 6 Program Ramowy, Komisja Europejska (2003–2007) “NANODERM – Quality of a skin as a barrier 
to ultra–fine particles”, wykonawca. 

6. Współpraca z Institute of Nuclear Research, Kiev (Ukrainian Academy of Sciences), kierowanie 
projektem “Development of the nuclear microprobe techniques for applied research”, (2007-2009). 

7. Projekt "Ultrafine nanocrystals of TiO 2 under UV irradiation”, Brookhaven National Laboratory, 
USA (2008-2010), wykonawca. 

8. Współpraca z Institute of Electrical Engineering, Slovak Academy of Science, Piestany, kierowanie 
projektem "Modern techniques of high resolution Xray imaging", (2009-2011).  

 

B) Aktywny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych  

1. J. Lekki  (M. Matosz, Cz. Paluszkiewicz, J.M. del Hoyo-Meléndez), “Comparison Of PIXE and XRF 
In the Analysis of Silver Denarii From the Early Piasts” (wystąpienie), 2016, 6th Meeting „X-ray and 
other techniques in investigations of the objects of cultural heritage”, Kraków 19-21.05 2016. 

2. J. Lekki,  “Bio–objects irradiation using low energy X-ray pulses” (wykład proszony), 1st Workshop 
on Applications of laser Plasma X-ray and EUV Sources in Technology and Science (ALPS 2015), 
Erasmus Mundus, Warszawa 6-9.07 2015. 

3. J. Lekki, “Submicron structures in interdisciplinary research in physics and biology”, 50 Zakopane 
School of Physics, Zakopane, 18–23.05 2015. 

4. J. Lekki, “X–Ray Microprobe In Radiobiology Studies” (wykład proszony), EXTATIC Welcome 
Week Workshop 2014, Warszawa 20 -24.10 2014. 

5. J. Lekki, “IFJ microprobes for radiobiology” (wystąpienie), EXTATIC Seminar on Radiobiology, 
IFJ PAN, Kraków 8.10 2014. 

6. J. Lekki (J. Bielecki, S. Bożek, M. Chmielińska, E. Dutkiewicz, Z. Kaszowska, J. Lekki, A. 
Mikołajska, Z. Stachura, and W. M. Kwiatek), 2010, “Investigation of Porcelain Art by Means of Com-
bined µPIXE and µCT Measurements” (poster), International Conference on Nuclear Microprobe 
Technology and Applications (ICNMTA), Leipzig 20-25.07.2010, Germany. 

7. J. Lekki (J. Bielecki, S. Bożek, Z. Stachura, and W.M. Kwiatek), 2008, “Design of the Kraków X-
ray microprobe facility for targeted X-ray irradiations of biological objects” (wystapienie ustne i poster), 
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8th International Workshop: Microbeam Probes of Cellular Radiation Response, Chiba 13-15.11 2008, 
Japonia. 

8. J. Lekki (J. Bielecki, S. Bożek, Z. Stachura, and W.M. Kwiatek), 2008, „New digital data acquisition 
system of the Krakow microprobe“ (poster), 11th International Conference on Nuclear Microprobe 
Technology and Applications (ICNMTA), 20-25.07.2008, Debrecen, Węgry. 

9. J. Lekki (J. Bielecki, S. Bożek, J.Kowalska, Z. Stachura, W.M. Kwiatek) , “X-Ray Microprobe at the 
IFJ PAN Kraków” (wystąpienie), COST MP0601 Working Group Meeting, Warszawa 29-0.05.2008. 

10. J.Lekki (M. Kusiak), „Monazite Dating Using Micro–Pixe” (wystąpienie), Accessory minerals in-
situ: microanalytical methods and petrological applications, Kraków 15-16.09.2007. 

11. J.Lekki, „Nuclear Microprobe and the Single Ion Facility at the Institute of Nuclear Physics PAN 
Krakow” (wystąpienie), Workshop on European Small-Scale Accelerator Facilities, Kreta 7-8.09.2007, 
Grecja. 

12. J.Lekki (O. Veselov, R. Ugenskiene, Z. Stachura, K. Lebed, W.M. Kwiatek), 2007, „New 
improvements of the Krakow single ion hit facility for cells irradiation“ (poster), 13th International 
Congress of Radiation Research, San Francisco 8-12.07.2007, USA. 

13. J. Lekki (W. Polak, R. Ugenskiene, O. Veselov, Z. Stachura, J. Styczeń, M. Zazula, J. Stachura), 
2006, „Progress Report on the IFJ PAN Microprobe for Living Cells Irradiations: Technical Setup and 
First Experimental Data” (poster), 7th International Workshop: Microbeam Probes of Cellular Radiation 
Response, New York 15-18.03.2006, USA.  

14. J. Lekki (Z. Stachura, W. Dąbroś, J. Stachura, T. Reinert, T. Butz, J. Pallon, E. Gontier, M.D. Ynsa, 
P.  Moretto, Z. Kertesz, Z. Szikszai, A.Z. Kiss), 2006, „Percutaneous follicular pathway studied by dif-
ferent complementary methods” (poster), 10th International Conference on Nuclear Microprobe Tech-
nology and Applications (ICNMTA), Singapore 9-14 July 2006. 

15. J. Lekki (S. Lebed, M.L. Paszkowski, M. Kusiak, J. Vogt, R. Hajduk, W. Polak, A. Potempa, 
Z. Stachura, J. Styczeń), 2002, “Age Determination of Monazites Using the New Experimental Chamber 
of the Cracow Proton Microprobe” (poster), 8th International Conference on Nuclear Microprobe 
Technology and Applications (ICNMTA), Takasaki 8-13.09.2002, Japonia. 

16. J. Lekki (S. Lebed, A. Potempa, R. Hajduk, W. Polak, O. Kucharenko, L. Paszkows ki, Z.Stachura, 
J. Styczeń), 2001, „Recent Results of the Cracow Proton Microprobe” (wystąpienie), XXXVI Zakopane 
School of Physics, Zakopane 14-19.05.2001. 

17. J. Lekki (M.Lekka, J.Lekki, M. Marszałek, Z. Stachura, and B. Cleff), 1997, „Local Adhesive Sur-
face Properties Studied by Force Microscopy” (poster), 1st International Symposium on Scanning Probe 
Spectroscopy SPS'97, Poznań 15-18.07, 1997. 

18. J. Lekki (R. Schulte, B. Cleff, A. Pawelec, J. Otfinowski, M. Lekka, Z. Stachura),  “UHMWPE 
Wear by Tribolo gical Load” (wystąpienie), “Biomechanika w implantologii”, Ustroń 18-18.10.1997. 

19. J. Lekki (B. Beckfeld, M. Lekka, B. Cleff, and Z. Stachura), 1996, „Quantitative Surface Roughness 
Estimation Using Scanning Force Microscopy” (poster), Seminarium “Powierzchnia i Struktury 
Cienkowarstwowe“, Kazimierz Dolny 18-21 września 1996. 

20. J. Lekki, “Scanning Force Microscopy Studies of Implanted Silicon Crystals” (wystąpienie),  II 
International School and Symposium on Physics in Materials Science, Jaszowiec 17-23.07 1995. 

21. J. Lekki (U. Voß, M. Lekka, B. Cleff, Z. Stachura) Scanning Force Microscopy (SFM) Studies of 

Friction and Wear of Ar Implanted Si Crystals (wystąpienie), Zakopane School of Physics 1995.  

22. J. Lekki  (B. Rajchel, Z. Stachura, K. Marszałek, B. Cleff, O. Filies, and S. Wollschläger),  
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„Activities at the AGH - IFJ - IKP Surface Lab. at IFJ Kraków” (poster), Seminarium „Powierzchnia 
i Struktury Cienkowarstwowe“, Raba Niżna, 04-06.11.1993. 

23. J. Lekki (N. Preikschass), „Tribological Properties of Ar Implanted Silicon Single Crystals“ 
(poster), Quantitative Microbeam Analysis, Scottisch Universities and NATO Advanced Studies 
Institute Summer Schools of Physics, Dundee, Scotland, UK, August1992. 

 

Oprócz tego, jestem współautorem ok. 50 doniesień konferencyjnych (posterów i wystąpień 
ustnych) prezentowanych przez moich współpracowników na konferencjach i spotkaniach na-
ukowych (w większości z tych konferencji uczestniczyłem także osobiście). 

 

Wygłosiłem także szereg wykładów na lokalnych seminariach w kraju i za granicą, z których niektóre 
przytoczone są poniżej: 

– J. Lekki, “IFJ microprobes for radiobiology”, EXTATIC Seminar on Radiobiology, IFJ PAN, Kra-
ków, 8.10 2014. 

– J. Lekki, „Zastosowania mikrowiązki protonowej i mikrowiązki promieniowania X w badaniach pro-
wadzonych w IFJ PAN w Krakowie”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 21.01.2010. 

– J. Lekki, „Możliwości wykorzystania mikrowiązek jonowych i promieniowania X w zastosowaniach 
biomedycznych”, prezentacja dla Klastra LifeScience w Krakowie, 18.12.2009. 

– J. Lekki, 2005 “Microprobes for Biology”, Review of Research Activities at IFJ PAN 2003–2004,  
Kraków, 01.02.2005. 

– J. Lekki, „Bombardowanie komórek biologicznych pojedynczymi jonami z mikrowiązki”,  
seminarium IFJ PAN, Kraków 16.06.2005.  

– J. Lekki, “SFM Studies of Local Elasticity and Adhesion at the IFJ”, seminarium Uniwersytetu w 
Lipsku, NFP Group, 20.06.2001. 

– J. Lekki, „Skaningowa mikroskopia sił w IFJ”, konwersatorium PTF, UJ, 29.04 1995. 

– J. Lekki, „Skaningowy mikroskop sił w badaniach trybologicznych i biologicznych”, seminarium w 
Instytucie Fizyki Ciała Stałego Uniwersytetu Łódzkiego, marzec 1995. 

– J. Lekki, “Present applications of IFJ/IKP Scanning Force Microscope”, seminarium w Institut für 
Kernphysik, Universität Münster, 17.01.1995. 
 
 

C) Udział w komitetach organizacyjnych międzynarodowych i krajowych konferencji na-
ukowych  

1. Zakopane School of Physics, 1997–2017 (8 razy), udział w komitecie organizacyjnym. 

2. The 11th International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science,  
20–25.05 2012, Kraków, udział w komitecie organizacyjnym. 

3. Final meeting of the COST Action MP0601 „Short Wavelength Laboratory Sources”, 16–18.11 2011,  
Paryż, Francja, główny organizator.  

4. Cracow meeting of the COST Action MP0601 „Short Wavelength Laboratory Sources”,   
27–28.05 2010, Kraków, główny organizator.  

5. Final Meeting of the 6 FP MC RTN project CELLION, 04-05.04 2008, Kraków, główny organizator. 
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6. Annual Meeting and Hands-on Workshop of the MC RTN project CELLION, 26–30.01 2005, Kra-
ków, udział w komitecie organizacyjnym. 

7. NANODERM – Midterm Meeting, 30.01–02.02 2005, Kraków, udział w komitecie organizacyj-
nym. 

 

D) Otrzymane nagrody i wyróżnienia inne niż wymienione w pkt II - I  

Brązowy Krzyż Zasługi, rok 2015, nadany przez Prezydenta RP, odznaczenie za osiągnięcia nau-
kowe. 

 

E) Udział w konsorcjach i sieciach badawczych  

1. „Advanced X-ray spatial and temporal metrology” COST MP1203, (2012-2016), 7 Program Ramowy 
UE, koordynator w IFJ PAN, członek Members Committee akcji (koordynator projektu dr Philippe 
Zeitoun, CNRS LOA, ENSTA, Francja). 

2. „Short Wavelength Laboratory Sources” COST MP0601 (2007-2011), 7 Program Ramowy UE, 
koordynator w IFJ PAN (koordynator projektu prof. Alan Michette, King’s College, UK). 
 
 

F) Kierowanie projektami realizowanymi we współpracy z naukowcami z innych ośrod-
ków polskich i zagranicznych oraz we współpracy z przedsiębiorcami, innymi niż wymie-
nione w pkt II H  

Nie dotyczy. 

 
G) Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism  

Nie dotyczy. 
 

H) Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach 
naukowych  

1. Krajowa Rada Koordynatorów Projektów Badawczych Unii Europejskiej (KRAB).  
Członek zwyczajny (założyciel – 2007), do listopada 2016 członek Komisji Rewizyjnej Rady. 
 

I) Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki lub sztuki  

1. „Wyznaczanie rozkładów pierwiastkowych w próbkach biologicznych z użyciem mikrowiązki pro-
tonowej”, 2012, Pracownia Specjalistyczna dla studentów IV r. Fizyki Medycznej UJ. 

2. Opieka nad praktykantami w ramach praktyk studenckich i uczniowskich (Akademia Górniczo–Hut-
nicza, Uniwersytet Jagielloński, Technikum Łączności w Krakowie).  
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J) Opieka naukowa nad studentami i lekarzami w toku specjalizacji  

1. Promotor pracy magisterskiej, 2002–2003, Uniwersytet Jagielloński, Agnieszka Gwiazdowska 
„Układ automatycznego rozpoznawania komórek naświetlanych wiązką pojedynczych jonów”. 

2. Promotor pracy magisterskiej, 2002–2003, Uniwersytet Jagielloński, Katarzyna Iwińska „Układ po-
zycjonowania komórek biologicznych dla naświetlania ich pojedynczymi protonami z mikrowiązki jo-
nowej”. 

3. Opiekun naukowy pracy magisterskiej (promotor prof. K. Urbańska, UJ), 2006–2007, Uniwersytet 
Jagielloński, Maria Podhorecka „Protony w badaniach komórkowych”. 

4. Promotor pracy magisterskiej (wspólnie z prof. R. Pędrysem, UJ), 2008–2009, Uniwersytet Jagiel-
loński, Ewelina Lipiec „Badanie reakcji komórek nowotworowych na naświetlanie mikrowiązką proto-
nów i promieniowania X”. 

5. Opiekun pracy inżynierskiej, 2007–2008, Akademia Górniczo–Hutnicza, Katarzyna Wolska „Moder-
nizacja linii pomiarowej metody PIXE w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN”.  

6. Promotor pracy magisterskiej, 2009–2010, Akademia Górniczo–Hutnicza, Katarzyna Wolska „Ocena 
skażenia metalami ciężkimi owoców derenia metodą PIXE”. 

7. Promotor pracy magisterskiej (wspólnie z dr. Alke Meents, DESY), 2013–2014, , Akademia Gór-
niczo–Hutnicza, Karolina Stachnik „Ptychographical measurements of biological specimens”.  

K) Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora pomocni-
czego  

Nieformalna opieka naukowa nad doktorantami (Oleksandr Veselov, IFJ; Wojciech Polak, IFJ). 
 

L) Staże w zagranicznych i krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich  

1. Institut für Kernphysik, Universität Münster (1990–1998), wielokrotne wizyty naukowe (1–3 mie-

siecy) w ramach polsko–niemieckiej współpracy naukowej (głównie w czasie przygotowywania dokto-
ratu, a następnie jako staż podoktorski). 

2. Institut für Experimentelle Physik II, Universität Leipzig (2000–2004), kilkakrotne, miesięczne wi-
zyty naukowe w ramach polsko–niemieckiej współpracy naukowej. 

3. Ecole Polytechnique de Lausanne (2003–2009), dwumiesięczne wizyty naukowe (staż podoktorski) 
w Institute of Complex Matter, finansowane początkowo ze środków ICM, a następnie z projektu “Real 
time 3D intracellular nanomanipulator”, Gebert Ruef Stiftung, 2007-2009. 

 

M) Wykonane ekspertyzy lub inne opracowania na zamówienie  

1. Proszona, poufna pisemna opinia dla celów promocji na stanowisko Senior Research Scientist  
(rok 20XX – dwie ostatnie cyfry ukryte celowo).  

Zlecający: Director of the Center for Radiological Research, Department of Radiation Oncology, Co-
lumbia University Medical Center, USA. 
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