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Wykształcenie oraz przebieg kariery zawodowej:

W roku 1989 ukończyłem pięcioletnie Technikum Mechaniczno Elektryczne (Cen_

trunr Kształcenia Ustawicznego Mechaników i trIektrykÓw) w Gdańsku, zdałem eg-

zaminy maturalne oIaZ egzamrn dyplomowy uzyskując tytuł zawodowy "Technik
mechanik" w specjalnoŚci mechanika precyzyjna i automatyka'

W 1atach 19B9-i994 studiowałem fizykę na Wydziale Matematyki i Fizyki, Uni-
wersytetu Gdańskiego. od roku akademickiego 1991/1992 byłem studentem specjal_

noŚci F'izyka teclretyczna prowadzonej ptzez Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofi-
zyki, Uniwersytetu Gdańskiego. W czerwcu 1994 złożyłernpracę rrragisterską, której

promotorem był profesor dr hab. Władysław Adam Majewski. obrona mojej pracy

ulagist,erskie.j za1,ytułowaric.j "Statystyki w lokahrcj fizycę: kwan1,owtl.j'' odbyła się dnia
27 czerwca 1994 roku. W jej wyniku uzyskałem tytuł zawodowy magistra fizyki.

W czerwcu 1994 roku złożyłem dokumenty w konkursie na stanowisko asystenta

w Katedrze Luminescenji Molekularnej, Politechniki Gdańskiej. Dnia 01 wrześnja

1994 rczpocząłem pracq i jednoczeŚnie moją przygodę z frzykądoświadczalną na Po-

lltechnice Gdańskiej. W latach 1994-2000 nieprzerwanie pracowałem na stanowisku
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asytenta w Katedrze Fizyki Atomowej i Luminescencjit kierowanej przez profesora

dr hab. Czesława Szmytkowskiego.

Dnia 28 styczriia 2000 roku odbyła się obrona, przedstawionej przeze mnie, roz-

prawy doktorskiej zatytułowanej "Zdetzenia elektronów z drobinami XY4 (X- Si,

Ge; Y : H, F, C1)''. Pronrotorem mojej rozprawy doktorskiej bvł profesor dr hab.

Czesław Szmytkowski, a recenzentanri profesor dr }rab. Bogdan Adamczyk z Uni_

wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w LublinIe oTaZ profesor dr trab. Mariusz Zubek

z Poiitechniki Gdańskiej. W wyniku obrony uzyskałern' stopień naukowy doktora

nauk fi.zycznvch.

ocl dnla 1 marca 2000 roku pracuję na stanowisku adiurrkta w Kated rze Fizykt
Atomowej i Lurninescencji, na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowa-

nej Politechniki Gdańskiej2.

W latach 2001-2005 odbyłenr Łrzy ipół letni staz w grupie profesora Lóona Sanche

w Katedrze Medycyny Jądrowej i Radiobioiogii' na Wydziale Medycyny Unirversy-

tetu Sherbrooke w Kanadzie.

4' DziałalnośĆ naukowa przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora

Prace doświadczalne w grupie profesora Czesława Szmytkowskiego rozpocząłem
w 1994. Głównym celerrr prowadzonych ptzeze mnie pra,c była modernizacja e1ek-

trostatycznego spektrometru elektronów skonstruowanego i wykorzystywanego w

Katedrze oraz pomiar całkowitych absolutnych przekrojów czynrrych na ToZpIosZe-

nie elektronów na drobinach SiHa, SiFa, SiCl4' GeHa, GeFa oraz GeCla W SZeIo_

kim zakresie energii padających elektronów (od ułamka eV do 250 eV). Kolejnym
zadaniem była analiza otrzyrnanych wyników ze względu na: (i) zależność energe-

Łyczną całkowitego przekroju czynnego, (ii) wpływ rodzaju atomów zewnętrznych
oraz atomu centralrrego drobiny na wartość oraz kszŁałt zmterzonvch przekrojów

oraz (iii) udział określonych procesów w całkowitym abso1utnyrn przekroju czyn-

nym. ostatnim etapern tych prac było obliczenie rozkładów kątowyc}r elektronów
rozproszonych spręzyście na badanych związkach dla średnich i wysokich energii

zderzenta oraz zbadanie korelacji zntterzonych przekrojów czynnych z wybrarrymi
parametrami fizyko-chemicznymi badanych tarcz oraz z energią zderzenia.

W ranrach rea1izacji wymienionych wyzej zadań, zmodernizowałem układ dozo-

wania gan) oIaZ układ kontrolno-pomiarowy elektrostatycznego spektrometru elek-

1obecna nazwa Katedry obowiązuje od 2000 roku. Do roku 1995 Katedra nosila nazwę "Katedra
Luminescencji Molekularne.j", a od 1995 "Katedra Luminescencji i oddziaływań E]ektronowych''.

2Na stanowisku adiunkta zostałem zatrudniony w wyniku ogłoszonego wcześniej konkursrr.



tronów. W szczególności dokonałem komputeryzacji części procesu pomiarowego'

umozliwiającej znaczne zwiększenie ilości gromadzonych danych. Prowadzone prace

eksperymentalne objęły pomiary całkowitych przekrojów czynnych na rozpraszanie

elektronów na tetraedrycznych związkach krzemu i gertnanu. Pomiary wykonane

zostały przy wykorzystaniu 127' cylindlycznego elektrostatycznego spektrometru

elektronÓw. Dodatkowo dla zwlązków SiFą oraz SiCIa uczestniczyłem w pomiarach

przekrojów czynnych na rozproszenie średnio i wysokoenergetycznych elektronów

(75 eV - 3000 eV) na Uniwersytecie w Trydencie w grupie profesora Antonio Zecci.

Ponriary te wykonane zostały przy uzyciu spektrometru typu lamsauera) z wykorzy-

staniem stałego pola magnetycznego. Zmlerzone całkowite przekroje czynne były
pierwszymi d1a drobin GeFa oraz GeCla, a dla pozostałych badanych związków uzy-

skano je po raz pierwszy w szerokim zakresie energii. Zaobserwowano przy tyrn

SZeIeg nowych struktur w za\eżności energetycznej całkowitych absolutnych prze-

krojów czynnych takich jak:

o sijny wzrost przekroju Czynnego dla cząsteczki GeFa przy energiach zderzenia

niższych od 3 eV

o silne struktury o charakterze rezonansowym w przekrojach czynnych dla drobin

SiCla oraz GeCla

o bardzo szerokie (około a0 eV) maksima główne w przekrojach czynnych dla

drobirr SiFa oraz GeFa wskazl)ąCe na silną zależrtoŚĆ przekroju czynnego od

zewnętrznych atomów fl uoru3.

Wyniki badań potwierdziły też przewidywaną silną zaleznoŚć kształtu przekroju

czynnego d]a drobin XYa od rodzaju atomów zewnętrznych otaz Znaczący wpływ
rodzaju atomów centralnych na wartość przekroju czynnego. Potwierdziłem również
si1ną korelację zmierzonych przekrojów czynnych z polaryzowalnością elektryczrtą

cząstek tarczy oIaZ Z energią zderzenia w przedziale od 50 eV do 250 eV.

W celu teoretycznego przebadania kątowego rozkładu e]ektronów rozproszonych
spręzyŚcie, obliczyłerrr odpowiednie wielkości wykor'zystując metodę atomów nie-

za\eżnych oraz nrodelowy potencjał optyczrry. obiiczeń dokonałem przy użyciu
przygotowanego przeze mnie odpowiedniego kodu numerycznego. Na podstawie,

uzyskanych w obliczeniach rózniczkowych oraz całkowitych przekrojów czynnych,

oceniono udział procesów spręzystych w Tozplaszaniu e1ektronów na tetraedrycz-

nych zwlązkach krzemu i germanu' Uzyskane w eksperymentach wyniki oraz lch
3Późniejsze prace eksperyrnentalne (w tym autora) wykazały jednoznacznie na występowanie tzw

elektu fluoryzacji (perfluorination ellect).
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analiza stały się podstawą rrrojej rozprawy doktorskioj zatytułowariej "Zc1erzettia

elektronów z drobinanri XY4 (X: Si, Ge; Y : H, F, C1)".

W latach od roku i994 do początku roku 2000 uczestniczyłem równiez w po-

m'iarach oraz analtzie wyników porniarów całkowitych przekrojów czynnyc}r \a loz-
praszanie elektronów na drobinac}r metylmeI'kaptanu (CH3SH)' benzenu (CuHu),

sześciofluorobenzenu (CoFu) oraz sześciofluorku siarki (SF6). Wyniki badań opubli-

kowane zosŁały w pracach:

'Ą1. Czesław Szrnytkowski' Grzegorz Kasperski and Paweł Mozejko "Ałlsolute

electr'on-scatter'ing total cross sect'ion' rneasuTements for methanetLt'źol rn'olec:ule,

CH3SH, from0.6 to 250 eV" J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 28 (1995)

L629-L632

lF:2.245

A2. Paweł Mozejko, Grzegorz Kasperskr' Czesław Szrnytkowski, Glzegorz P.

Karwasz, Roberto S. Brusa and Antonio Zecca "Absolute total cross section

measuTements for electron scattering on beł^t zerte lnolecules" C}rem. Phys. Lett.

257 (1996) 3oe-313

lF: 2.589

'Ą3. Paweł Mozejko, Grzegorz Kasperski and Czesław Sznrytkowskl' "Electron
collisions with germane (GeHa) moLecules. Absolute total cross section measu-

remerńs frorrt'0.75 to 250 e7" J. Phys. B: At. Mo1. opt. Phys. 29 (1996)

L57r-L575

lF: 2.503

A4. Czesław Szmytkowski, Paweł Mozejko and Grzegorz Kasperskt "Low- and

zntermediate-energy total electron scattering cross section for SiHa and GeCla

molecules" J. Phys. B: At. Mo1. Opt. Phys. B0 (1997) 4363-4372

lF:2.442

A5. Grzegorz Kasperski, Paweł Możejko and Czesław Szmytkowski "Electron
scattering on C6F6 artd SF6 m,olecu,l,es" Z. Phys. D 42 (lgg7) 187-191

lF:1.581

'Ą6. Grzegorz P. Karwasz, Roberto S. Brusa, Arrdrea Ptazza, Antonio Zecca,
Paweł Mozejko' Grzegorz Kasperski and Czesław Szmytkowski "ToćaI cross

section rneasurements for electron scattering on szLzcon tetrafl,uorzde " Chenr.

Phys. Lett 284 (1998) r2B-734

lF:2.257
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5.

A7. Czesław Szmytkowski, Paweł Mozejko and Grzegorz Kasperskt "Erper'i-

mental absolute total cross sections for low-energy electron collisi'ons wi,tłt" te-

trahedral compounds of germanz,um: GeFa" J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys.

31 (1ee8) 3e17-3e28

lF:2.268

AB. Paweł Mozejko, Grzegorz Kasperski, Czesław Szmytkowski, Antonio Zecca,

Lavinia De1 Longo and Roberto S. Brusa "Absolute total cross secti,on wleasure-

ments for electron scattering from silicon tetrachlorzde, SzCIa, molecules" Eur,
Phys. J. D 6 (1999) 481-485

lF:1.448

DziałalnośĆ naukowa po uzyskaniu stopnia naukowego doktora

Badanie oddziaływań elektronów z analogami związków biologicznie czynnych oraz ich
pochodnych.

od końca września 2001 do kwietnia 2005 roku przebywałem na stażu podok-

torskim w grupie profesora Lóona Sanche. Początkowo zająłem się oddziaływaniem

niskoenergetycznych elektronów (o energlach z zakresu od 1 eV do 20 eV) z drobi-

nami skondensowanymi na powierzchniach metali oraz warstwach skondensowanych

drobin.

Z drugiej strony włączyłem się w badania oddziaływań elektronów z biomaterią.

Wyniki 1icznych prac eksperymenta1nych, poświęconych desorpcji jonów ujemnych,

indukowanej zderzeniami elektronów z drobinami skondensowanymi na powierzch-

niach, prowadzonych w grupie profesora Lóona Sanche, w tym również nroich prac
(prace B7 oraz B2), pokaz ały, że do interpretacji wyników oddziaływań elektronów
z materią, uzyskiwanych w fazie skondensowanej, niezbędna jest znajomość odpo-

wiednich procesów i ich wydajności zachodzących podczas zderueń' elektronów z tymi
związkami w fazie gazowej. Dodatkowa rrrotywacja, badania zderzen drobin o Zna-

czeniu biologicznym z elektronami, wynika z potrzeby danych dotyczących takich
oddziaływań do synrulacji i modelowania oddziaływania promieniowania jonizują-

Cego Z biomaterią. Istotnym jest tu fakt, że w wyniku oddziaływania promieniowania
jonizującego (np. promieniowania 7 i/1ub wysokoenergetycZnego promieniowania p

lub a) z żywymi komórkami, w wyniku procesów jonizacji oŚrodka, powstale bardzo

duza ]iczba elektronów wtórnych o niskich i średnich energiach kinetycznych. Po-

wstałe, w ten sposób, elektrony wtórne mogą z kolei oddziaływać ze składnikami ko-

mórek oraz innymi produktami chemicznymi powstałymi w wyniku bezpoŚredniego

oddziaływania pronrieniowania jonizującego z komÓrką oraZ w dalszych etapach pro-
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CeSu ladioltzy' Bardzo istotne jest przy tym, lż takie nisko- i średnio-energetyczne

elektrony wtórne, w zderzentach z DNA, indukują ZLacZąCe i1ości jedno_ i dwuni-

ciowych uszkodzeń w helicznej strukturze DNA4. Dokładne poznanie, zrozumienie

i formalny opis zjawiska oddziaływania promieniowania jonizującego z materią wy_

dają się kluczowe dla opracowania lepszych technik r'adioterapii nowotworów oraz

ochrony przed szkodliwym działarriem pr'orrrieniowania jonizującego. Do modelowa-

nia procesów oddziaływania promieniowania jonizującego z materi.ą, w tym równiez

z biomateri ą, szczegóInie przydatrre i riiezbędne są dane ilościowe, takie jak plzekroje

Czynne na poszczególne oddziaływanra.

Stąd, w pierwszej kolejnoŚci, zdecydowałern się na obliczenia przekrojów czyrirrych

na rozproszenie spręzyste oraz na jonizację indukołvanązdetzentami z elektronanri

zasad DNA i RNA: guaniny, adeniny, cytozyny, tyminy oraz uracylu fPraca Hi].
Wybór tych dwóch procesów nie był przypadkowy. Dla Średnich (począwszy od

maksimum na ploces jorrizacji, które dla większości badanyclr związkow zlokalizo-

wane jest w okolicy 90-120 eV) i wysokich energii zdet'zenia (do kilku keV) procesy

jonizacji i rozproszenia sprężystego dorrrirrują w oddziaływaniac}i elektronów Z ru|a-

ter'ią w fazie gazowej. Pozwala to równiez na oszacowanie, d1a Średnich i duzych
energii zderzenta, rra podstawie całkowitych przekrojÓw czynnych na jonizację oraz

rozproszenie sprężyste, całkowitego przekroju czynnego jako sumy przekrojów na te

dwa procesy. W obliczeniach przeprowadzonychtzaprezerttowanych w pracy, IPraca
H1]' wykorzystałerrr, do obliczeń przekrojów na lozproszenie spręzyste elektronów -

nretodę atomów nlezależrlych (IAM) oraz forma1izm binary-encounter-Bethe (BtrB)
do obliczeń przekrojów na jonizację indukowaną zderzeniami z elektronami. W
metodzie IAM zagadrrienie rozplaszanie elektronów na cząsteczce zr'edukowane jest

do zagadnienia rozpraszani.a elektr'onów na poszczególnych atomach wchodzącyc}r

w skład cząsŁeczkL. oczywiŚcie takie podejście narzuca Spore ograniczenie na sto-

sowa1ność tej metody. Energia padającego elektronu musi być na tyle duza aby

w czasie ruchu w pob1izu cząsteczkljego oddziaływanie z dalszymi atomami było
zaniedbywalne. W praktyce, obserwuje się dostatecznie dobrą zgodność pomiędzy

wynikami eksperymenta1nymi i teoretycznymi dla energii większvch od 50 eV, w
przypadku prostych cząsteczek. Wraz ze wzrastającą złożonoŚcią struktury prze-

4M. Folkard, K.M. Prise, B. Vojnovic ,S. Davis, M.J. Roper and B.D. Michael Int. J. Radi,at. B.ioI.
64 (1993) 651, B. Boudaiffa, P. Cloutier, D. Hunting, M.A. Huels and L. Sanche Sc,ienr,e 287 (2000)

1658' B. Boudaiffa, P. Cloutier, D. Hunting, M.A. Huels and L. Sanche Int. J. Radi,at. B,iol. 76 (2000)
1209' N'i.A' Huels, B. Boudaiffa, P. Cloutier, D. Hunting and L. Sanche J. Am. Cłtern. Soc' 125 (2003)

4467' T.M. orlarido, D. oh, Y' Chen and A.B. Aleksandrov J. Cłl'ern' Phgs' I28 (2008) 195102' S'V.K.
Kumar, T. Pota, D. Peri, A.D. Dongre and B.J. Rao .-/. Chern. Ph,ys. LBT (ZOIZ) 04b101
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strzennej granica ta przesuwa się w stronę wyższych energii. W metodzie BEB
do obliczenia przekrojów na jonizację niezbędne są dane dotyczące Średnich energii

kinetycznych elektronów na poszczególnych orbitalach moiekularnych jak i energie

jonizacji tych orbitali' Dane te wygenerowałem wykorzystując pakiet obliczeniowy

chemii kwantowej GAUSSIAN' Ponieważ w obliczeniach prowadzonych na poziomi.e

metody Hartree-F'ocka nie są uwględnione efekty korelacyjne we wzajemnym ruchu

elektronów, uzyskane energie jonizacji (z twlerdzenia Koopmans'a) są z reguły za

wysokie dla elektronów walencyjnych. Stąd po wykonaniu obliczeń na poziomie

Hartree-Focka wykorzystałem zaimplementowaną w pakiecie GAUSSIAN metodę

propagatorów funkcji Greena (OVGF)' w wyniku której można uzyskać energie jo-

nizacji na zadowalającym poziomie zgodności z danymi doŚwiadczalnymis. W pracy

HI zaptezentowałem wyniki, moich obliczeń, przekrojów rÓżriczkowych na rozpro-

szenie sprężyste elektronów na zasadach DNA i RNA dIa energii 50 eV, 100 eV'

200 eV oraz 500 eV. Całkowite przekroj e czynne La lozproszenie spręzyste ob]iczone

zostały dla errergii z zakresu od 50 eV do 4000 eV, a przekroje czylne na jonizację

od progu na jonizację do 5000 eY. Z powodu braku jakichkolwiek innych danych

dotyczących procesów rozpraszania sprężystego dla badanych zwlązków, dokonałem
porównania całkowitych przekrojów czynnych na rozploszenie spręzyste elektronów

obliczonych pIZeZe mnie dla uracylu (C4H4N2O2) ol'az cząsteczek o podobnej wie1-

koŚci C6H6, CoFo, C6H5F' otaz C6H5C1. Pozwoliło to na ocenę stosowalności uzytego

formalizmu. Mój udział procentowy w powstanie tej placy szacuję na757o.

W kolejnej pracy zaprezentowałem wyniki obliczeń przekrojów czynnych na jo-

nlzację oTaZ lozproszenie spręzyste na molekularnych analogach deoksyryboZy oraz

grupy fosforanowej kwasów nukleinowych. Jako podstawowe analogi deoksyrybozy
wybrałem trzy zwtązki: tetrahydrofurarr, CaH3o, 3-hydroksytetrahydrofuran,

CaHsO2, oraz alkohol tetrahydrofurfurylowy, a-C5H16Oz. l'tra analog molekularnego
fragmentu Pon wybrałem zwtązek H3Po4. Dla celów porównawczych wykonałem
równiez obliczenia dla drobin Pao6 oIaZ Pzos' Podobnie jak w poprzedniej pracy,

różniczkowe przekroje Czynne na rozproszenie spręzyste obliczone są dla energii zde-

rzenia równej 50 eV, 100 eV, 200 eV oraz 500 eV. Całkowite przekroje na rozproszenie

spręzyste obliczyłem dla energii zzakresu od 50 eV do 2000 eV, zaś całkowiŁeprze-
kroje na jonizację w przedziale od progu na jonizację do 4000 eV. W pracy H2

dokonałem równiez porÓwnania wyników uzyskanych dla analogów deoksyrybozy i
glupy fosfor'anowej z odpowiednimi wynikami dla zasad DNA oraz RNA. Mój udział

5Wspomniarie tu pokrótce metody ob]iczeniowe zostały wykorzystane pTzeze rnnie we wszystkictr po-

zostałych pra,cach, w któryc}i wykonywałem obliczenia.
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plocentowy \M powstanie tej pracy szacuję na 75(7o.

Uzyskane w wyniku obliczeń spręzyste i jonizacyjne przekroje czynne dla zasad

DNA i RNA oraz prostych mo1ekularnych analogów deoksorybozy oraz grupy fos-

foranowej (Praca H1' Praca H2), były jednymi z pierwszych danych teoletycznych

doŁyczących oddziaływania nisko- i średnioenergetycznych elektronów z tymi ZwIąZ-

kami.

Po powrocte ze sŁażu podoktorskiego' zaincjowałenr doświadczenie poŚwięcone

pomiarom całkowitego przekroju Czynnego naTozploszenie elektronów na cząsteczce

tetrahydrofuranu, C4HsO uznawanej za najprostszy molekularny analog deoksyry-

bozy. Pomiary zostały wykonane na elektrostaŁyczrtym 127" spektrometrze elek-

tronów, w szerokim zakresie energii - od 1 eV do 370 eV. Eksperyrrrent dostarczył

nie tylko danych ilościowych, czyli wartoŚci całkowitych przekrojów czynnycłr d1a

wybranych energii zdetzenia (tabela I z pracy), ale równiez cennych danych ja-

kościowych. Przekrój cZynIIy charakteryzuje szerokie maksimum rozciągające się

pomiędzy 4 eV i 12 eY oraz słabe struktury rezonansowe widoczne przy I,9 eV oraz

3,5 eV. To ostatnle maksirnurn opisane zostało jako wynik procesów rezonansowych

prowadzących do wzbudzeriia modów oscylacyjnych wiązania C-H oraz pary wiązań

CH2. Pochodzenie głównego maksimum również przypisano licznym, nakładającyrrr

się, w zakresie od 4 eV do i2 eV, procesom lezonansowylll typu core-erc,ited' Do-
datkowo wykazano (co potwierdziły równiez ostatnio opublikowane wyniki ekspery-

menta1ne6) , że uzyskan'e wcześniej w grupie profesora A. Zecci7 , całkowite przekroje

Czynne są ZLaCZąCo zaniżone. Z drugiej strony, uzyskane pIZeZ lras, wyniki eks-

perymenta1ne bardzo dobrze zgadza1ąsię z oszacowanyn] teoretycznym przekrojem

czynnym, uzyskanym jako suma przekrojów rra jonizację oIaZ Tozproszenie spręzyste,

obliczonych W pracy H2. Wyniki doświadczenia, wraz z tch anaIizą oIaZ dyskusją,
zostały opublikowane w pracy H3. Mój udział procentowy w powstanie tej pracy

szacuję na 60To.

Naturalną kontynuacją badań były studia nad oddziaływaniem elektronów Z CZą'

steczką a1koholu tetrahydrofurfury1owego ' Wraz ze współpracownikami' wykonałem
pomiary całkowitych przekrojów czynnych I7a ToZpIaszanie elektronów na cząsteczce

o-C5H16O2 w szerokim zakresie energii od 1 eV do 370 eV. Zaobserwowane w zmie-

Izonym przekroju czynnym struktury, podobnie jak w przypadku cząsŁeczki tetrahy-

drofuranu, przypisano 1icznym procesom rezonansowym, prowadZąCym do wzbudze-

nia rnodów oscylacyjnych wiąza/r C-H oraz pary wiązań CH2. Dodatkowo wykonano
6W.Y. Baek, M. Bug, H. Rabus, E. Gargioni and B. Grosswenrlt Ph,gs. Reu. A 86 (ZOI2) O3ZTO2
7A. Zecca, Ch. Perazzolli and M.J. Bruriger J. PLtys, B g8 (2005) 2079



porównanie Zmierzo:nego całkowitego przekroju czynnego dla cząsteczki C5H1Oo2 z

wynikami uzyskanymi w pracy H3 dla cząsteczkt tetrahydrofuranu oraz z wynikami

całkowitych przekrojów czynnych dla zasad DNA oraz RNA, oszacowanych na pod-

stawie wyników prac H1 oraz H2. Porównanie wyników doświadczalnych wykazało'

że obecność w cząsteczce C5H16o2, dodatkowej grupy CH2OH, w porównaniu do czą-

steczki tetrahydrofuranu (CaH3o), nie prowadzi do pojawienia się nowych struktur
w energetycznej zależnoŚci przekroju czynnego, a jedynie do wzrostu jego wartości w

całym zakresie energii. Wyniki, po ich opracowaniu, zostały opublikowane w placy

H4' Mój udział procentowy w powstanie tej pracy szacuję na 60%o.

Uzyskane wyniki skłoniły nas do dalszych, systematycznych studiów nad od-

działywaniem elektronów ze związkami pierŚcieniowymi o strukturze c-(CH2)"o
gdzie n:2, 3. Chociaz związkt te nie mogą bezpośrednio być traktowane jako ana-

logi składrtików biocząsteczek, to jednak informacja o ich oddziaływaniu z elek-

tronami jesŁ znaczącym uzupełnieniem danych d1a cząsteczki tetrahydrofuranu i
dodatkowo uprawomocnia interpretację struktur zaobserwowanych w całkowityrrr

przekroju Czynnym dla cząsteczki tetrahydrofuranu. Pomiary przekrojów czynnych

na IoZpIaSZanie elektronów na cząsteczkach c-(CH2)2o oraz c-(CH2)3o wykonattcl,

odpowiednio w zakresie energii od 0,7 eV do 400 eV oraz od 1 eV do 400 eV. W
przekroju dia cząsteczki c-(CH2)2o zaobserowowano si1ną struktulę rezonansową w

okolicy 4,6 eV. Całkowity przekrój czynny dla cząsteczki c-(CH2)so charakteryzuje

sięznaczącym m'aksimum występującym w zakresie energii od 3 eV do 10 eV. Struk-
tury te stowarzyszorro z procesem rozpraszania rezonansowego. W przypadku obu

zwtązków, począwszy od energii 2 eY, zaobselwowano silny wzrost wartości prze-

kroju czynnego WIaZ ze zmnl'ejszającą się energią zderzenta. Jest to typowe zacho-

wanie przekroju czynnego dla związków silnie polarnych. odpowiednie momenty

dipolowe dla c_(CH2)2o oraz c-(CH2)3o wynoszą 1,89 D oraz I,94 D. Wykona-
łem równiez, obliczenia przekrojów czynnych na rozploszenie spręzyste elektronów

oIaZ ]onvację dla cząsteczek c_(CH2)2o, c-(CH2)3o oraz dodatkowo c-(CH2)5o.

Uzyskany' w oparciu o te wyniki, całkowity przekrój czynny dobrze zgadza się z

wartościami uzyskanymi w eksperymencie, we wspólnym zakresie badanych energii'

Wyniki prac dotyczące tych zwtązków zostały opublikowane w artykułach HB oraz

H9. Mój udział procentowy w powstanie tych prac szacuję odpowiednio na 35%

oraz'Ż\Yo.

W studiach nad oddziaływanrem promieniowania jonizującego z biomateriąoczy-
wistym jest badanie zderzeń' elektronów z cząsŁeczką wody. Całkowite przekroje na

rozpTaszanie ejektronów na cząsteczce wody były mierzone w naszym 1aboratorium
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juz wcześniejE, w zakresie energii zderzenta od 0, 5 eV do 80 eV. Ze względu rra
ZnaCZne rozbieżności pomiędzy danymi uzyskiwanymi przez rózne grupy ekspery-

mentalneg oraz mając na uwadze IoZsZeTZoną dzięki licznym moćLyfikacjom, możli-

woŚci wykorzystywanego w naszyrn laboratorium spektrometru elektronowego, wra,Z

z prof . Cz. Szmytkowskinr zdecydowaliśmy o powtórzeniu pomiarów dla cząsteczki

H2o oraz dodatkowo dla cząsteczki Noz. Pomiary zostały przeprowadzone w ZnaCZ-

nie szerszym zakresie energii od 0,5 eV do 370 eV dla cząsteczki wody oraz od 3

eV do 370 eV dla cząsteczki Noz' Dodatkowo wykonałem obliczenia przekrojów na

rozproszenie spręzyste oIaZ )onlzację badanych związkow. Na ich podstawie osza-

cowałem teoretyczny całkowity przekrój czynny na lozpraszarrie na cząsteczkach

H2o oł'az No2, który dla energii porvyzej 70 eV całkiem dobrze odtwarza zmierzone

wartości. Wyniki badań wraz Z porównaniem z innymi danymi doświadczalnymi,

zostały opublikowane w pracy H5. Mój udział procerrtowy w powstanie tej pracy

szacuję na 55To.

W latach 2007-2072 kontynuowałenl, zapoczątkowane w pracach H7 oraz H2,
obliczenia przekrojów czynnych na IoZpIoSZenie elektronów na analogach biocząste-

czek. Na przełomie lat 2006 l2007 wykonałem obliczenia przekrojów czynnyc}r na
jonizację dla wybranych aminokwasów; glicyny, alanirry, proliny' fenylalaniny oTaZ

tryptofanu, d1a energii zderzertta od progu na jonizację do 4000 eV. Ich wybór był
konsekwencją współpracy z profesorem Paul'em Burrow'em, w którego grupie wy-

konano pomiary przekrojów czynnych na dysocjacyjny wychwyt elektronów właśnie
dla tej grupy związkólv. Uzyskane pTZeZe mnie wyniki zostały bezpoŚrednio wyko-

rzystane do procedury normalizacyjnej. W wykonanych pomiarach znany jest stosu-

nek wydajności, pr'odukowanych w zderzeniach z elektronami, aniorrów i kationów.

Wydajość produkowanych kationów może być rejestrowana w funkcji energii, a ich
absolutna wartość moze byc uzyskana poprzez normalizację do całkowitych przekro-
jów na jonizację. To z ko1ei pozwa1a na uzyskanie wartości przekroju na dysocjacyjrry

wychwyt eiektronów. Wyniki obliczeń jak i eksperymentu zostały opublikowane w
pracy H6. Mój udział procentowy w powstanie tej pracy szacuję na25-30O/o. W roku
2007 wykonałem obliczenia przekrojów czynnych na jonizację w zderzeniach z elek-

tronanri kwasu mrówkowego (HCooH) oraz octowego (CH3_CooH), dla energii od

plogu na jonizację do 4000 eV. Uzyskane wyniki d1a kwasu rnrówkowego Są w bardzo
dobrej zgodnoŚci z danymi doŚwiadczalnymi Pillinga 1współpracowników1o. Wyniki

8Cz. Szmytkowski Chern. Phgs. Lett. 136 (1987) 363
eY. Itikawa and N. Mason J. Chem. Phys. ReJ. Data84 (200b) 1

L0S. Pilling, A.C.F'. Santos, W. Wolff, M.N'i. SantAAŻAllla, A.L.F. Batror, G.G.B. cie Souza, N.V. cle
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obliczeń ukazały się w pracy H7. Mój udział procentowy w powstanie tej pracy

szacuję na 100%. W roku 20II wraz z mgr inż. Bożeną Żywicką, ob}iczyłem prze-

kroje czynne na lozploszenie spręzyste oIaZ Jornzację cisplatyny. Zwlązek ten był
przez wlele lat i wcrąz pozostaje jednym z podstawowych leków stosowanych w che-

moterapii nowotworów. Wyniki badań mogą zosŁaĆ wykorzystane w modelowaniu i
badaniu roli elektronów wtórnych w procesie chemoterapii wspieranej radioterapią.

W obliczeniach kwantowomechanicznych wykorzystaliśmy jako funkcje bazowe dla
platyny bazęLanL2DZ, podczas gdy dla pozostałych atomów zostały uzyte funkcje

bazowe typu gausowskiego 6-311++G(2d,2p). Wyniki obliczeń struktury cisplatyrry

(w ramach optymalizacji geometrycznej cząsteczkt w wybranej bazie na poziomie

metody Hartree-Focka) są w dobrej zgodności z danymi literaturowymi. Uzyskane
przekroje na jonizację elektronami cisplatyny są bardzo zbliżone do anaiogicznych

danych dla cytozyny. Natomiast przekroje na lozproszenie spręzyste dla cisp1atyrry

są zblizone do przekrojów czynnych na rozproszenie spręzyste elektronów na tyminie

i uracylu. Wyniki obliczeń wIaZ Z ich analizą zostały opublikowane w pracy H11.

Mój udział procentowy w powstanie tej pracy szacuję na75%o'

Kolejnym przebadanym związklem była cząsteczka furanu. Pomiary całkowitych
przekrojów czynnych na IoZpIoSZenie elektronów na cząsteczce furanu wykonano w

zakresie energii zderzenia od 0,6 eV do 400 eV. Zależnośc energetyczna przekroju

czynnego charakteryzuje się szerokim ustrukturyzowanym maksimum rozciągają-

cym się pomiędzy I,2 eY i 9 eV. Dwa lokalne maksima przy I,8 eV oraz 3,1 eV

zostały stowarzyszole Z rezonansami typu shape. Podobnie, jak w poprzednich
pracach, wyniki doświadczalne zostały uzupełnione zbiorem danych teoretycznych,

na który składają się całkowite przekroje na jonizację oraz całkowite przekroje na

rozpr'oszenie spręzyste. Wyniki prac, nad tozprałZaniem elektronów na cząsŁeczce

furanu, zosŁały opublikowane w placy H10. Mój udział procentowy w powstanie tej

placy szacuję na 35%o.

ostatnią placą) tego cyk1u badań, były pomiary całkowitego absolutnego prze-

kroju czynnego na rozproszenie elektronów na cząsteczce izoksazolu dla energii zde-

rzenia od 1 eV do 400 eV. Silny wzrost przekroju czynnego wraz ze spadkiem energii

zderzenta ponizej 4 eV jest charakterystyczny dla drobin silnie polarnych - moment

dipoiowy badanej cząsteczkl wynosi 2,9 D. Dla niskich energii zderzenia zaobserwo-

wano ponadto dwie struktury o charakterze rezonansowym w okolicy 7,2 eY oraz2,7
eV, które przypisano formacji dwóch stanów lezonansowych typu shape, w których

Castro Faria and H.M. Boechat-Roberty Mon. Not. R. Astron. Soc. Mo'n. Not. R. Astron. Soc. 372
(2006) 137e
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padający elektron jest wychwycony do najnizszego rrieobsadzonego orbitalu, typu

r*, cząsteczkiizoksazolu. Dla energii zderzenla powyzej 30 eV, wartoŚcl przekroju

Czynnego dla izoksazolu są nremal identyczne z danymi dla furanu, co lTIoZna wytłu_

ntaczyĆ faktenr, iz obie cząsŁeczki mają podobne rozmialy, są izoelektronowe ora,Z

rrlają zb\lżone wartości polaryzowa1ności. Wyniki eksperyntentalne zostały uzupeł-

nione ob]iczeniarni przekrojów na IoZpIoSZenie spręzyste oraz jonizację i'zoksazolu,

pyrolu oraz tiofenu. Sumaryczrry całkowity przekrój czynly dla cząsteczki izoksazoiu

zadowaiająco zgadza się z wynikami pomiarów. KorzysŁając z darrych teoretyczrrycłr

zaprezentowano r'ównież obliczon'e całkowite przekroje czynne na rozploszenie elek-

tronów na cząsŁeczkach pyrolu oraz tiofenu. Wyniki uzyskane w doŚwiadcZeIlIlJ oTaZ

dane uzyskane w obliczeniach teoretycznych opub1ikowano w pracy H12. Mój udział
procentowy w powstanie tej pracy szacuję na 55%.

Podsumowując, za najwazniejsze wyniki prowadzonych prac uznaĆ rralezy:

o pomiary absolutnych całkowitych przekrojów czyrrrrych, w szerokinr zakresie

errergii (1 eV - 370 eV), dla szeregu zwtązków będących prostymi analogarrri.

składników biocząsteczek: tetrahydrofuranu, alkoholu tetrahydrofurfury1owego,

wody, furanu oraz izoksazolu;

o wykonanie obliczeń przekrojów czynnych narozpToszenie spręzyste elektronów

rra zasadach DNA oraz RNA, tetrahydrofulanie i jego pochodnych, furarrie,

izoksazolu, pyrolu i tiofenre oraz wybranyc}r aminokwasach, kwasie rnrówko-

wym oraz octowym, w szerokim zakresie energii ocl 50 eV do kilku keV;

o obliczenie przekrojów czynnych na jonizację, indukowaną zderzeniarni z elek-

tronami, zasad DNA oraz RNA, tetrahydrofuranu i jego pochodnych, furanu,

izoksazolu, pyro1u i tiofenu oraz wybranych aminokwasów, kwasu mrówkowego

oraz octowego, dla energii od progu na jonizację do 5 keV;

oszacowarrie teoretyczrrego całkowitego przekroju czynriego, d1a badarrych ZwIąZ-

ków, na podstawie obliczonych przekrojów spręzystych oraz jonizacyjnych;

systematyczne. doŚwiadczalne badania za\eżności energetycznej całkowitego
przekroju czynnego na rozpTaszanie elektronów na związkach o struktur.ze cy_

klicznej c-(CH2)"O, gdzie n :2,3,4;

o zaobserwowanie wielu struktur o charakterue lezonansowym, towarzyszących

r ozpr aszaniu elektronów z badanymi związkami'

Wyniki przeprowadzonych doświadczen oraz prac o charakterze teoretycznyrtt,

poświęconych oddziaływanionr elektroriów z ana1ogami biocząsteczek, które prowa-
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dziłem w latach 2002-2012, zosŁały opublikowane w cyklu artykułów naukowych

H1-H12:

H1. Paweł Mozejko and Lóon Sanche "Cross sect'ion calculations for electron

,scatteri,ng .from DNA anrl R,NA ba,ses" Radiat. Environ. Biophys. 42 (2003)

20r-2]1

lF:1.131

H2. Paweł Mozejko and Lóon Sanche "Cross sect'ions for electron scatterzng

Jrorrt selecterl corrtponents oJ' DNA artd RNA" Radiat. Phys. Chem. (2005) 73

77-84

lF:0.725

H3. Paweł Mozejko, Elżbieta Ptasińska-Denga, Alicja Domaracka and Czesław

Szmytkowski "Absolute total cross sect'ion rneasurements for electron collistons

wźth tetrahydrofuran" Phys. Rev. A 74 (2006) 012708

lF: 3.047

H4. Paweł Mozejko, Alicja Domaracka, Elzbieta Ptasińska-Denga and Czesłarv

Szmytkowski "Total cross-section measuTernents for electron collisions wżth a-
tetraLt'ydrofurfuryl aLcohol (CuHroo2)" Chem. Phys' LeŁt. 429 (2006) 378_381

lF:2.462

H5. Czesław Szmytkowskl and Paweł Mozejko "Electron-scattering total cross

sect'ions for t'riatom'ic molecules: NO2 cmd H2O" Opt. Applicata 3O (2006)

543-550

lF: 0.312

H6. A.M. Scheer, P. Mozejko, G.A. Gallup and P.D. Burrow "Total dissociatiue

electron a,tta,chm,ent c'ross.sections o.f sel,ecter], o,mżno acźd,s" J. Chem. Phys. 126

(2007) 174301

lF:3.044

H7. Paweł Mozejko "Calculat'ions of electron impact ionizati'on cross sect'ion

J'or sirrtple bi,ornctlecules: Forrn'ic artd acetic acids" Eur. Phys. J. Special Topics

r44 (2007) 233-237

lF: 0.689

HB. Czesław Szmytkowski, Alicja Domaracka, Paweł Mozejko and Elzbieta
Ptasińska-Denga "Electron collisions wzth etl-tylene oride molecltles" J. Phys'

B: At. Mol. Opt Phys. 41 (2008) 065204

lF: 2.089
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H9. Czesław Szmytkowski, Alicja Domaracka, Paweł Możejko and Elżbieta

Ptasińska-Denga "ELectron scatterźng by tri,methylene oride, c-(CH2)go mole-

cule" J. Chem. Phys. 130 (2009) 134316

lF: 3.093

H10. Czesław Szmytkowski, Paweł Możejko, trlzbieta Ptasińska-Denga and

Agnieszka Sabisz "Cross sectźons for electron scattering from furan molecules;

measuTernents and calculatźon,s" Phys. Rev. A 82 (2010) 03270I

lF: 2.861

H11' Bożerra Zywicka and Paweł Mozejko "CToss sect't,on calculatlons for elec-

tron i,mpa,ct ioniza,tion a,nd el,a,,sti,c sca,ttering .from ci,,spl,a,t'in" Etsr. Phys. J. D
66 (2012) 54
Itr- r tox
ll 

- 
L.JLI)

HIz. Paweł Mozejko, trlzbieta Ptasińska-Denga and Czesław Szrrrytkorvski

"Crc'lss section,s Jor electrcln' collisźon wl'tłt, fiue-rrternbererI r"inq heteroa1cles"Eur.

Phys. J. D 66 (2012) 44
ltr- 1 9ątrll 

- 
I.łlLł)

Desorpcja jonów ujem nych indu kowana zderzenia mi n iskoenergetycznych elektronów ze

skondensowanymi d robina mi

W czasie pobytu na stażu podoktorskim na Uniwersytecie w Sherbrooke uczest-

niczyłern w eksperymenta1nym badaniu zjawiska desorpcji jonów ujemnych, in-

dukowanej zderzentami elektronów z drobinanri skondensowanymi, w niskiej tem-

peraturze (T - 20 K), rra ńżnych powierzchniac}r. Badanymi związkarnl były
kompletnie zdeuteryzowane węglowodory: CDa, C2D2, CzDą, C2D6 oraz CsDs.
Pierwsza glupa przeprowadzonych doŚwiadczeń objęła desorpcję z wielowarstwo-

wej powierzchni badanych związków, skondensowanych w temperaturze 20 K, na

powierzchni polikrystalicznej platyny. Powierzchnie te były bombardowane nlono_

energetyczną (^E : 80 meV FWHM) wiązkąniskoenergetycznych elektronów (0-20

eV). DIa kazdej z badanych drobin zaobserwowano desorpcję jorru deuteru D_. Wy-
kazaliŚnry rezonansowy charakter'energetycznej zależności tej desorpcji w oko1icy 9 _

10 eV. Zaobserwowane struktury rezonansowe przypisano produkcjl anionu deuteru

w procesie rezonansowego (rezonans typu core-erc'itedo charakterze rydbergowskim)

dysocjacyjnego wycłlwytu eiektronn pTZeZ badane związkt. Stwierdzono ZnaCZąCy

efekt izotopowy - irrtensywność desorpcji jonu D_ z powierzc}rni deuteryzowanych

węglowodorów jest niższa niŻ'w przypadku desorpcji jonu H_ z powierzchnr skon'

densowanych węglowodorów. Ponadto, stwier'dzono silną za1ezność intensywnoŚci
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desorpcji od krotności wlązań pomiędzy atomami węg1a w badanych cząsŁeczkach.

Proces desorpcji anionu deuteru, dla energii vłyższych niz 15 eV, zinterpretowano
jako wynik dysocjacji dipolarnej, w której wzbudzona cząsteczka dysocjuje na anion

i kation. Wyniki tych eksperymentów zaprezentowano w pracy 81. Mój udział
procentowy w powstanie tej pracy szacuję na 40%o.

Kolejne eksperymenty były naturalną konsekwencją placy poŚwięconej plocesom

desorpcji ariionu tlenu z różnych powierzchnl11. W latach 2002-2004 przeprowadzili-

Śmy serię doŚwiadczeń nad desorpcją jonów z deuteryzowanych węglowodorów skon-

densowanych na wielowarstwowej powierzchni kryptonu oraz amorficznego i krysta-

iicznego lodu. Tym Iazem) kondensowaliśmy bardzo małe ilości badanej substancji,

tak aby desorpcja zachodzlła z pojedyńczych drobin skondensowanych w otoczeniu

różnych powierzchni. Celem eksperymentu była odpowiedŹ na pytanie: czy można

odróznić wpływ na wyclajność i charakter desorpcji, występujących w takich wa-

runkach, efektów wewnętrznych oraz zewnętrznych? Te pierwsze zaburzają stan

rezonansowy prowadzący do dysocjacji cząsteczki w procesie wychwytu elektronu

oraz stan wzbudzony prowadzący do dysocjacji dipolarnej. Druga glupa efektów za-

burza oddziaływanie padających elektronów z badanym związkiem przed procesem

wychwytu lub wzbudzenia oraz oddziaływanie desorbowanego anionu z otoczeniem.

W wyniku przeprowadzonych systematyc zny ch badań p orównawc zy ch wykazano, że

mozliwe jest odróznienie wpływu tych efektów na pIoCeS desorpcji. Stwierdzono
równiez silną zalezność wydajności desorpcji od porowatości powierzchni. Zapro-

ponowaliŚmy i przedyskutowaliŚmy SZeIeg prostych procesów odpowiedzialnych za

zaobserwowane zależności w sygnale desorbowanych anionów. Zaobserwowany Spa-

dek wydajnoŚci desorpcji, w procesie dysocjacyjnego wychwytu elektronu, przypi-

sany został procesowi transferu wychwyconego, przez cząsteczkę deuteryzowanego

węglowodoru' elektronu do stanów elektronowych cząsteczek otaczających badany
związek. Wyniki doświadczeń, wraz z ich analizą, zostały opublikowane w pracy

82. Mój udział procentowy w powstanie tej pracy szacuję na 35%o.

81. Paweł Mozejko, Luc Parenteau, Andrew D. Bass arrd Lóon Sanche "D_ zon

desorption from conden'sed CDa, CzDz, CzDą, C2D6 and' CgDg moLec,ules induced by

electr'on, źrrLpact" Radiat. Phys. Chem. 68 (2003) 2I5-2I9

lF:0.693

B2. Paweł Mozejko, Luc Parenteau, Andrew D. Bass and Lóon Sanche "Intrinsic
and ertrinsźc factors in anion electron stt'rn'ulated desorpt'ion,: D_ from de,uterated

L1M.A. Huels, L. Parenteau and L. Sanche J. Chem. Phys, IOO (lgg4) Bg40
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łuydrocarbons cortdenset] on' Kr artd water i,ce filrns" J. Chern. Phys (2004) I2I
10181-10189

lF:3.105

Prace o charakterze aparaturowym - modyfikacia oraz optymalizacja pracy 127' elektro-

statycznego spektrometru elektronów

Na przestrzeni wielu lat, w tym takze po uzyskaniu stopnia naukowego doktora,

pracowałem nad ko1ejnymi nrodyfikacjami stanowiska poniiarowego jak i układu

kontrolno-porniarowego elektrostatycZnego spektronretru e1ektrorrów. opracowYwa-

łem tez kolejne wersje oproglarnowania, służącego do kontroli procesu pomiarowego

oraz zbierania i obróbki danych. Dokonywałem również optymalizacji warunków

placy układu soczewek elektrostatycznych. W ramach przygotowywania prowadzo_

nych eksperymentów, wie1okrotrrie dokonywałern procedury mecharticznego oraz che-

micznego czyszczenia elementów optyki elektronowej, ka1ibracji spektrometru or'az

konserwacji i napraw jego elementów oraz dedykowanego mu stanowiska próznio-

wego. Część z wykonywarrych prac została odzwierciedlona w pubiikacji naukowej

C1, poświęconej konstrukcji, warunkom placy or'az właściwościom uzywanego w

naszej grupie spektronretru elektronów12. Mó; udzl'ał procentowy w powstanre tej

placy szacuję na 25To.

C1. Czesław Szmytkowski and Paweł Możejko "S7lectrometer ,for tłt'e stur|y o,f

electron*assisted processes" Vacuum 63 (2001) 549-554

lF: 0.541

oddziaływanie elektronów z drobinami wieloatomowymi - pomiary i obliczenia przekro-

jów czynnych

BezpoŚrednio po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, kontynuowałem prace

poŚwięcone oddziaływaniom elektronów z drobinami wieloatornowymi. Uczestni-
czyłem aktywnie w pomiarach i analizie wyników pomiarÓw absolutrrych przekrojów

czynnych na lozpraszanre elektronów na cząsteczkach WF6, C2F6 oTaZ CsFo. Po-

dobnie jak dla wcześniej przebadanych cząsŁeczek SF'6 oraz C6F6 zaobserwowaliŚlrry

bardzo szerokie maksimum główne w zmierzonych przekrojach czynnych lozciąga-
12Warto w tym miejscu zazlaczyć, że procedura doświadczalnego wyznaczania całkowitego przekroju

czynnego, d1a jednego związkl, z tegsŁy zajmuje od trzech do sześciu miesięcy samych ponriarów. Na
początku roku 2008 rrasze iaboratorium uległo częŚciowemu zniszczenlupoptzez poważne zalanie pomiesz-

czenia ot'az apar'atury wodą. odbudowa i doprowadzerrie spektrometru do pracy zajęły około półtora
roku, co znacząco wpłynęło na dynamikę prowadzonych przez nas badań pod koniec pierwszej dekad1'

XXI wieku.
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jące się do B0 eV. Wyniki zostały opublikowane W placach D1, D3 oraz D4. Mój

udział procentowy w powstanie tych prac szacuję odpowiednio na 20To,35To oraz

25%.

Innymi badanymi związkami była cząsteczka disilanu, Si2H6 oraz cząsteczki trój-

atomowe H2S oraz So2. Wyniki tych pomiarów opublikowane zostały, odpowiednio

W placy D2 oraz D6. Mój udział procentowy w powstanie tych prac szacuję odpt-l-

wiednio na 30% oraz 3570.

W roku 2002 opublikowaliśmy pracę podsumowującą oTaZ prezeltującą wyniki

obliczeń przekrojów czynnych na IoZpIoSZenie sprężyste elektronów na wybranych

drobinach o symetrii tetraedrycznej, prowadzone w latach 1998-2001. Całkowite

przekroje cZyLLe na lozproszenie spręzyste obliczone zostały w zakresie energii od

20 eV do 2000 eV. Rózniczkowe przekroje czynne wyznaczone zostały dla wybra-

nych energiizderzenta (40 eV, 60 eV, 100 eV, 300 eV oraz 400 eV) w pełnym zakresie

kątów rozpraszania. Związky dla których wykonano te obliczenia to: SiHa' SiFa,

SiCI4, SiBra, SiIa, GeHa, GeF4, GeC1a, GeBra oraz GeIa. Zobserwowano bardzo

dobrą zgodność uzyskanych wyników z dostępnymi wynikami prac doświadczalnych

oraz teoretycznych. W roku 2004 oraz 2005 prowadziłem równiez obliczenia, prze-

krojów czynnych na rozproszenie sprężyste oraz jonizację, dla wybranych drobin

wie]oatomowych takich jak SF'a oraz NF3. Wyniki obliczeń uzupełnrały l rozsze-

rzały wyniki uzyskane w pomiarach całkowitych absolutnych przekrojów czynnych

na lozproszenie elektronów o energiach z zakresu od 0,1 eV do 400 eV. Wyniki tych
prac opublikowane zostały w artykułach D5, D7 oraz DB. Mój udział procentowy

w powstanie tych prac szacuję, odpowiednio na 65%, ń% oraz 25%.

Kolejne eksperymenty poŚwięcone były IoZpIaSZaniu e1ektronów na związkach

SO2CIF oraz So2C12. W wyniku przeprowadzonych pomiarów uzyskaliśmy cał-

kowity przekrój czynny na roplaszanie elektronów na cząsteczkach So2ClF oraz

SO2CI2, odpowiednio w zakresie energii od 0,6 eV do 370 eV oraz 0,5 eV do 1b0 eV.

Dla drobiny SozClF przekrój czynny charakteryzuje się: silnym wzrostem wartoŚci

dla energii nlŻszych od 2 eV (typowym dla cząsteczek polarnych), małym maks!
mum lezonansowym w okolicy 2,2 eY oraz maksimum głównym występującym w

przekroju w okolicy 9,5 eV. Podobne zachowanie przekroju czynnego uzyskano d1a

związkl So2C12, dla którego przekrój Czynny ma struktulę rezonansową pomiędzy

3 eV i 5 eV, a główne maksimum występuje przy g,5 eV. Wyniki naszych badań

eksperymentalnych ToZSzeIZoIIe zostały o obliczenia przekrojów czynnych na SpIę-

żyste rozproszenie elektronów oraz jonizację badanych drobin, w zakresie energii do

I7
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4 keV. Dodatkowo wykonałerrr podobne obliczenia dla drobiny So2F2, dla którei rńe

prowadziliŚmy badań eksperymentalnych. Uzyskane w wyniku ob]iczefi całkowite

pr'zekroje Czynne zadowalająco zgadzają się z wynikami pomiarów. Wyniki pomia-

rów oraz obliczeń opublikowano w pracach D9 i D10. Mój udział procentowy w

powstanie tych prac szacuję odpowiednio na 35% oraz 307c,'

odrębną glupę przebadanych zwtązklw stanowrły cząsŁeczki o symetrii C3,:

B(CD3)3, N(CH3)3 oraz P(CH3)3. Pomiary całkowitych przekrojów czynnych wy-

konaliŚmy w zakresie energii od 0,4 eV dla P(CH3)3 oraz B(CDs)s i 0, B eV dla

N(CH3)3 do 400 eV. D1a każdej z badanych drobin, całkowity przekrój czynny ma
jedno silne maksirnum. Proces rozproszeniowy jest najbardziej wydajny d1a drobiny

P(CH3)3, podczas gdy d1a drobin B(CD3)3 oraz l{(CHs)s ma wartoŚci zblizorre w

całym zakresie badanych energii. W ramach prowadzonych prac ob1iczyłem również

przekroje czynne IIa Tozploszenie spręzyste i jonizację badanych związkóW) W Szero_

kim zakresie energii. Wyniki obliczeń przekrojów czynnych, na Wspomniane wyzej

procesy parcjalne, wykorzystane zostały do wyznaczenia całkowitych teoIetyczrrycłr

przekrojów czynnych dla energii od 50 eV do 3 keV. ZaobserwowaliŚmy zadowalającą

zgodnoŚć Zm7eIzonych oraz obliczonych całkowitych przekrojów czynnych. Wyniki
badań opublikowane zostały w pracach D11, D12 oraz D13. Mój udział procentowy

w powstanie tyclr prac szacuję odpowiednio na 30%,35% oraz 357o.

W roku 2011 brałem aktywny udział w pomiarach całkowitego przekroju czyrr_

nego na rozpTaszanie elektronów na cząsteczce heksafluoroacetonu. Całkowitv prze-

krój czynny został Zmlelzony dla energii od 1 eV do 400 eV. Funkcja przekroju czyn-

nego nia ZnaCZąCe maksirnum ulokowane pomiędzy 2 eV i 28 eV. W okolicy 3,6 eV,

8,5 eV oraz 17 eV widoczne są delikatne, a1e powtarza1ne w kolejnych seriac}r pomia-

rowych, struktury. Bazując na wynikach eksperymentów poŚwięconych wychwytowi

dysocjacyjnemu zaobselwowane niskoenergetyczne struktury moZna częściowo przy_

pisać temu procesowi. W doświadczalnych badaniach wychwytu dysocjacyjnego,

przy 3,2 eY zaobselwowano tworzenie następujących anionów: F_, CF;, CF3CO_
oraz CF3CoCF; ' Zaś przy energii zderzeria równej 6 eV zarejestrowano jedynie

jony F- oraz CF|' Maksimum, występujące pTZy B,5 eV przypisaliśmy występowa_

niu wieiu słabych, ale nakładających się, procesów o charakt erze Tezonansowym oraz

procesów bezpoŚrednich. Powyżej 30 eV całkowity przekrój Czynny ponownie roŚnie

wTaZ Ze wzrostem energii i osiąga maksimunr przy 50 eV. Struktura ta przypisana

została ZnaCZąCem:u wpływowi atomów fluoru, obecnych w cząsteczce' na procesy

zderzenlowe, zwłaszcza w kanałach spręzystych oraz jonizacyjnych, przy tych ener_

gtach zderuenia. Wykonałem rowniez obliczenia przekrojów czynnych na sprężyste
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rozproszenie elektronów na cząsteczkach heksafluoroacetoriu i acetonu oTaZ prze-

kroju na jonizację indukowaną zderzeniami e1ektronów z tymi cząsteczkami. Dla
energii zderzenia wyższych od 70 eV' uzyskane na podstawie obliczeń, całkowite
przekroje czyn\e pozostają w dobrej zgodnoŚci z wynikami pomiarów. Wyniki po-

miarów oraz obliczeń zostały opublikowane w pracy D14. Mój udział procentowy w

powstanie tej pracy szacuję na 507c:.

W ostatnim czasle rozpoczęltśmY, W zespole, serię eksperymentów, w których

w sposób S}rstematycZny wyzl7aczamy przekroje Czyr.rre dla cząsteczek wybranych

vomerycznych zwtązków węgla i wodoru. W pierwszej kolejności wykonaliŚmy
pomiary przekrojów czynnyc}r na rozplaszanie elektronów n'a drobinach 1-butenu

H2C:CHCHzCHs oraz 2-metylpropenu HzC:C(CHs)z w zakresie energii, odpo-

wiednio od 1 eV do 400 eY oraz 1 eV do 350 eV. D1a obu zwlązków zaobserwowa-

liŚmy, w energetycznej zależnoŚci przekroju czynnego, lokalne maksimum o charak-

terze rezonansowym, położone wokół 2,3 eV oraz szetokie maksimum w pob1iżu 8

eV. Pierwsząz zaobserwowanych struktur, dla obu związków, można wytłunraczyć
procesem rozplaszania rezonansowego' w którym padający elektron wychwytywany
jest do jednego z nieobsadzonych poziomów energetycznych cząsteczki' Powstały w
ten sposób jon ujemny może ulec samoistnemu rozpadowi lub zdysocjować rra jon

ujemny i fragment neutralny. Taki zr* stan rezonansowy w okolicy 2 eV, w któlyrrt
powstawał jon CaH;*, był obserwowany W eksperymentach poŚwięconych wyc}rwy-

towi dysocjacyjnerrru elektronów przez l-buŁen oraZ 2-metylpropen. Maksimum przy

B eV występuje w przekrojach czynnych wielu związkow. Jest ono wynikiem roz-

praszania sprężystego oraz wielu nakładających się procesów niesprężystych, w tym
takze procesów o charakterze lezonansowym. Dla energii wyższych od 50 eV funk_

cyjnazależność od energii przekroju czynnego jest identyczna dla obu przebadanych

zwtązklw, a wartości przekroju są takie Same co tłumaczymy podobnymi rozmia-
rami obu izomerów oraz zbliżonymi wartościami elektrycznego momentu dipo1owego

i polaryzowalnoŚci. Te ostatnie wielkości frzyczne ZnaCZąCo wpływają na długoza-

sręgową część oddziaływania pomiędzy rozpraszanym elektronem a cząsteczĄ, w

zakresie energii Średnich i wysokich. Wyniki tych eksperymentów zostaŁy opubli-
kowane w pracy D15. Mój udział procentowy w powstanie tej pracy szacuję na

45%.

Wyniki prac poświęconych badaniu oddziaływania elektronów z drobinami wielo_

atomowymi, w tym pomiarów i obliczeń przekrojów czynnych' zostały opublikowane
w następujących artykułach naukowych:
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Dl. Czesław Szmytkowski' Paweł Mozejko, Grzegorz Kasperski and Elzbieta

Ptasińska*Denga "Electron scattering from herafl,uorźde molecules: WF6 an'tl

C2F6. Absolute total cross section measurernents from 1 to 250 eV" J. Phys.

B: At. Mo1. Opt. Phvs. 33 (2000) Is-zz
lF:2.332

D2. Czesław Szmytkowski, Paweł Mozejko and Grzegorz Kasperskt "Electron

scattering from dis'iLane (SlrHu) molecules. Absolute total cross sectzort rrLea,s'u-

rernents from 1to 370 eV" J. Pirys. B: At. Mol. Opt. Phys. 34 (2001) 605-12

lF:2.460

D3. Czesław Szmytkowski, Paweł Mozejko and Stanisław Kwitnewskt "Electron'

herafl,uoropropene (CtFu) scattering at intermediate ertergies" J. Phys. B: At.

Moi. Opt. Phys. 35 (2002) 1267-1274

lF:1.969

D4. Czesław Szmytkowski, Stanisław Kwitnewski' Paweł Mozejko and trlz-

bieta Ptasińska-Derrga "Loul'energy electron-herafi,uoropropene (C3F6) scatte-

ring" Pbys. Rev. A 66 (2002) 014701

lF: 2.986

D5. Paweł Możejko, Bozena Zywicka-Mozejko and Czesław Sznrytkowski "Ela-

st'ic cross sect'ion calculations for electron coLlisions with XYa (X:Si, Ge; Y:H,
F, CI, Br, I) molec'u,l,es" Nucl. Instr. and Meth. in Phys. Res. B 196 (2002)

245-252

lF:1.158

D6. Czesław Szmytkowski, Paweł Mozejko and Andrzej KrzyszŁofowtcz "Me-

as'urements of absolute total cross sectźons for electron scatter'ing from triatom'ic
polur molec'ules: SOz and H2S" Radiat.Phys. Chem. 68 (2003) 307-311

lF: 0.693

D7. Czesław Szmytkowski, Alicja Domaracka, Paweł Mozejko, trlzbieta Ptasi/r_

ska-Denga, Łu'kasz Kłosowski, Michał Piotrowicz and Grzegorz Kasperski "ELec-

tron collist,ons witll' nźtrogen trifl,uoride (IvFr) molecules" Phys. Rev. A 70

(200 4) 0327 07 - r-0327 07 -7

lF:2.902

DB. Czesław Szmytkowski, Alicja Domaracka, Paweł N4ozeiko, trizbieta Ptasiń-
ska-Denga and Stanisław Kwitnewskt "Electron scatterin7 by sulfur tetraJ1,u-

r:ri,de (SFa) molecules" J. Phys. B: At. Mo1. Opt. Phys. 38 (2005) 745-755

lF:1.913
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D9. Czesław Szmytkowski, Paweł Mozejko, Stanisław Kwitnewski, Elzbieta
Ptasińska-Denga and Alicja Domaracka "Cross sect'ions for electron scatterźng

from sulfuryl chLortde fl,uoride (S02ClF) molecules" J. Phys. B: At. Mol. Opt.

Phys. 38 (2005) 2945-2954

lF: 1.913

D10. Czesław Szmytkowski, Paweł Mozejko, Stanisław Kwitnewski, Alicja Do_

maracka and trIzbieta Ptasińska-Denga "Electron collision wth' sulfuryl chlori,de

(SOzClz) molecule" J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 39 (2006) 257I-258I

lF:2.024

D11. Alicja Domaracka, Paweł Możejko, trlzbieta Ptasińska-Denga and Cze-

sław Szmytkowski "Electron collision wl'th B(CDz)s molecules" J' Phys' B: At.
Mo1. Opt. Phys. 39 (2006) 4289-4299

lF:2.024

Dl2. Czesław Szmytkowski, A1icja Domaracka, Paweł Mozejko and trlzbieta

Ptasińska-Denga "Collźsi'ons of electrons ulth trźmethylamźne N(Cruh" Phys.

Rev. A 75 (2007) 05272I

lF: 2.893

D13. Alicja Donaracka' Paweł Mozejko, Elzbieta Ptasińska-Denga and Cze-

sław Szmytkowski "Colli'sżon,s o.f electron,s with trimethyl,phosphine P(CĄ)3
molecules" Phys. Rev. A 76 (2007) 04270I

lF: 2.893

D14. Czesław Szmytkowski, Paweł Mozejko and Elzbieta Ptasińska-Derrga

"Electron-scatteri,ng from herafl"uoroacetone molecules: cross section measure-

ments and calculat'ion,s" J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 44 (2011) 205202

lF:1.875

D15. Paweł Mozejko, E. Ptasińska-Denga, Czesław Szmytkowski and Mateusz
Zasvadzki "Scattering of electrons from 1-butene, H2C:CHCHyCHy, and 2-

meth'glpropene, H2C:C(CĄ)2, molecules" J. Phys. B: At. Mol. opt. P}rys.

45 (2012) 745203

lF:1.875

Sumaryczny impact factor, według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z

rokiem opublikowania, moich publikacji naukowych, wynosi 75,685. ŁącznaIiczba
cytowań moich prac, wedługzałączonego raportu, bez uwzględnienia autocytowań,

wynosi 347 zaś indeks Hirscha według bazy Web of Science jest równy 13.
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Staz podoktorski, który odbyłem w grupie prof. Lóona Sanche, zaowocował nie

tylko zainteresowaniem nową terrratyką badawczą. W jego wyniku nabyłem prak-

Łyczne umiejętności pracy z układami kriogenicznymi, oraz układarni ultra WySo-

kiej prózni, opartynri na kombinacji ponrp kriogenicznych, jonowo-sorpcyjnych ora,z

turbomolekularnych oraz współczesnyrni rnetodami spektrometrii masowej. Prace

ZwIąZa\e z tematyką oddziaływa1r elektronów z analogami biodrobin są przeze mnie

kontynuowane. W połowie 2012 roku zaincjowałem i przeprowadziłerrt, wI'aZ Ze

współpracownikarn'i, eksperyment poświęcony rozpraszarliu elektronów na drobi-

nach kwasu rrrrówkowego. Wynlki tego doŚwiadczerria, w szczególności znlierzone

całkowite przekroje czyn\e na lozpraszanie e1ektronów, o energiach z zakresu od

1 eV do 300 eV na drobinach HCooH, zreferowałem na międzynar'odowe.j korrfe-

rencji VII WAMP (Jurata, 2012). Manuskrypt publikacji jest w przygotowaniu.

Na rok 2013 planuję przeprowadzenie kolejnych pomiarów całkowitych przekrojów

czynnych na rozpraszanie elektronów, tym razem na drobinach kwasu octowego.

od końca 2010 roku projektuję, kompletuję i przygotowuję stanowisko porrriarowe

dedykowane badaniorrr oddziaływań niskoenergetycznych elektronów ze związkami

moiekularnymi w fazie skondensowanej, w tym oczywiście z prostymi analogami

biocząsteczek' Budowa nowego stanowiska pomiarowego finansowana jest poprzez

grant Dziekana WFTiMS przyznany w 2010 roku oraz dotacje DS. Kontynuuję rów_

nteż, wtaz ze współpracownikami' systematyczne ba,dania oddzraływania elektronów

Z lzomerycznymi związkami węgla i wodoru. W pielwszej połowie 2012 roku wyko_

naliŚmy pomiary całkowitych przekrojów czynnych na IoZpIaSZanie elektronów na

cząsteczce l-pentenu (H2C:CH-(CH2)2CH3), a obecnie prowadzimy pomiar.y dta

cząsteczkl 1-butynu. opracowane wyniki pomiarów dla cząsteczki 1-pentenu Zo_

stały zgłoszone do druku w J. Phys. B.

Seminaria oraz wykłady i prezentacje konferencyjne

W latach 1994-2072 wygłosiłenr następujące wykłady w rarrrach senrinar'lów oraz

konferencj i międzynarodowych

o "Fizykazderzen. I. Teoria klasyczna." - seminarium katedralne, KLN{, WFTiMS,
Politechnika Gdańska' 17 listopad 1994

o "Fizyka zderzeń. I. Teoria klasvczna - zastosowania'' - seminarium katedralne'

KLM, WFTiMS, Poiitechnika Gdańska, 19 styczeń 1995

o "Zderzenia Elektronów z drobinami XYa (X: Si, Ge; Y- H, F, Cl)'' - semina-

riunr katedralne, KLiotr, WFTiMS, Politechnika Gdańska, 29 kwietnia 1997
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o "obliczenia przekrojów czynnycł) na lozproszenie elektronów na drobinacli wie-

ioatonrowych'' - seminarium katedralne, KLiotr, WFTiMS, Politechnika Gdań-

ska, 26 luty 1999

o "Reccnt progress in absolute total cross section measurements for electron scat-

tering from molecular targets at low and intermediate energy range'' - wykład

na konferencji CEPAS, Uzhgorod 2000

o "Elastic cross section calculations for electron scattering on polyatomic mole-

cular targets: XYa (X: C, Si, Ge; Y: H, F, C1), XF6 (X - S, W, U), C2F6

and C6Y6 (Y : H, F)'' _ wykład na konferencji CEPAS' Uzhgorod 2000

o "Absolute total cross section measurements for electron scattering from mole-

cular targets i1,1, Iow artd itttertriediate energy range" - senrinarium katedralne

Department of Nuclear Medicine and Radiobiology, University of Sherbrooke,

5 paŹdziernik 2001

o "Anions desorption induced by low-energy electron coliisions with condcnsed

molecules'' - seminarium wydziałowe, WFTiMS, Politechnika Gdańska 4 ma-

rzec 2005

o "Low cnergy electron-initiated ion-molecule reactions of the DNA deoxyrlbose

analogues'' wykład na konferencji IV LEEV{I, Smolenice 2005

o "Anions desorption induced by low-energy electron collisions with condensed

rno]ecules- seminaI'iunr, Wydział Fizyki, Uniwer'sytet Warszawski' 15 grudzień

2005

o "Plzekro'je czynne na IoZpIaSZanie elektronórv na biodr'obinach'' - seminarirrm

wydziałowe, WFTiMS, Politechnika Gdańska, 22 grldzień 2006

o "Total cross sections for electron scattering from molecules of applied interest"

- wykład konferencyjtrY, 1"ź meeting of WG2, Chemicai Control by Electron-

Iduced Molecrrlar Fragmentation, University of Brenten, 30 paŹdziernik 2OO7

o "o pewnych oddziaływaniach elektronów z drobinami'' - seminarium wydzia-

łowe, WFTiMS, Politechnika Gdańska, 12 czerwiec 2009

o "A short story about total cross section'' - wykład, Scattering Day, Politechnika

Gdańska' 3 Grudzień 2010

o "Low-energY electron collisions with fblmic acid 'L wykłacl na konferencii VII
WAMP - Jurata 2012

Brałem równiez CzyLDy udział w wielu międzynarodowych oraz krajowych kon-

ferencjach naukowych prezentując na nich wyniki badań w formie komunikatów,

oa
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plakatów oraz wystąpień13:

o XXXII Ziazd FizykÓw Polskich, Kraków 1993 - uczestnik

. 21th EGAS Conference - Europeart Group on Atornic Systems Conference, Graz

1996 - trzy plakaty

. 29th EGAS Conference - E'uropean Group on Atorn'rc Systems Conference, Ber-

lirr 1997 - jeden plakat

o XXźĄ ICPEAC - Internutźonal ConfeTence on the Physics of Electronzc: art'd

Atomic Colli.si,ons, Wien 1997 - dwa plakaty

o 6źĄ trCAMP - EP^9 Conference on Atomic and Molecular' Phusics, Slena 1998

- dwa plakaty

o 1"ź FAMo - Spotkarrie Sekcji Fizyki Atornowej, Molekularnej i optyki, Tor'u/t

1998 - jeden plakat

. I2th SAPP _ Synrylos'rurn' cln Aylplicatźort' of Plasma Processes, Liptovsky Jan

1999 - dwa plakaty

. 2'd FAMO - Spotkanie Sekcji Fizyki Atornowej' Molekularnej i optyki, Toruń

1999 - trzy plakaty

. 32th EGAS Conference - European Gro'up on Atomic Systems Conference, YtI-
nius 2000 - dwa plakaty

o CEPAS 2000 - Confer'ence on Elernentary Processes in Atornic Płtysics,IJzh-
gorod, 2000 - jeden wykład, jedno wystąpienie

o LtrEMI IY - Negat,iue lons Erperzment and Theory, Srnolenice 200b - .jedno

wystąpienie, jeden plakat

. VIth WAMP - Workshop on Atomic and MoLecular Plryszcs, Jurata 2006 - dwa

plakatv

o 1"ź meeting of WG2, COST Action CM060i, Cherrrical control by electron-

iduced molecular fragmentation, Brenren 2007 - jeden wykład

o 41-'t trGAS Conference - Eur'opean' Group on Atorrt'ic Systems Cort'ference, Gdańsk

2009 - uczestnik oraz członek Kornitetu organizacyjnego

o Scattering Day, Gdańsk 2010 - jeden wykład, dwa plakaty

o XLI Zjazd Fizyków Polskich, Lublin 20II _ dwa plakaty
13Szczegółowa 1ista komunikatów korrferencyjnych umieszczona jest w załączniku "Lista publikacji''.
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. VIIźĄ WAMP - Workshop on Atoml'c and MolecuLar Pllysi,cs, Jurata 2012 -

jedno wystąpienie, dwa plakaty

7. Nagrody, stypendia, projekty badawcze oraz staze naukowe

Za osiągnięci.a w pracy badawczej zostałem, w roku 1999, wyrózniony stypen-

dium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej - Stypendium Krajowe FNP'99 oraz byłem na-

gradzany przez JM Rektora Politechniki Gdańskiej nagrodami: indywidua1ną II

stopnia w 2001 roku, zespołową I stopnia w 2000, 1998 oraz 1996 roku. JM Rektor

Poiitechniki Gdańskiej nagradzał równiez moją działalność dydaktyczą nagrodami

indywidualnymi II stopnia w 2000 i 1997 roku oraz III stopnia w 1998 i 1995 roku.

W roku 2002 otrzymałem trzyietnie stypendium Canadian Institutes of Health Re-

search (na lata 2002-2005) - Canadian Institutes of Health Research Fellowship.

Byłem uczestnikiem i wykonawcą w następujących projektach badawczych, fi-

nansowanych przez Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Wyższego, Canadian Institutes of Heaith Research, Trójmiejską Akademicką Sieć

Komputeorwą oraz Wydział F'TiMS PG:

o PB 3I7lP03196lIl "oddziaływania elektronów z dr'obinami i atomami w plo-

cesie zderzenia" VI 1996 - XII 199B - (kierownik grantu prof. dr hab. Czesław

Szmytkowski) - wykonawca

o PB 0540lP03l98l14"Zderzenta elektronów z quasisferycznymi drobinami wie-

loatomowymi" (grant promotorski) I 1998-VI 1999 - (kierownik grantu prof.

dr hab. Czesław Szmytkowski) - główny wykonawca

o PB 2P03B 017 17 "oddzitrływania elektronów w zder'zeniacłt z drobinanri wie-

loatomowymi'' VII i999 - 2001 - (kierownik grantu prof' dr hab. Czesław

Szmytkowski) - wykonawca

o "Secondary electron damage to DNA and its constituents" 0ll05f 2002-3010412005

- grant w ramach stypendium na staz podoktorski - beneficjent oraz wykonawca

o 0237lBlH03l200Bl35 N204 023135 "Badania foto- i radioreaktywności cząste-

czek DNA modyfikowanych pochodnymi halogenowymi zasad nukleinowych.

Studia eksperymentalne i kwantowomechaniczne" 2008-2011 - (kierownik grantu

prof. dr hab. Janusz Rak) - główny wykonawca

r "Potniar'y przekro'jów rra wychwyt ładr_rnku pr'zez skondenSoWaIre dlobin/' I1 l2010
- projekt kontynuowarry - Grant Dziekana WFTiMS - kierownik projektu
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o "obliczenia przckrojów czynnyci1 na lozpraszanie elektronów ria drobirrac}r wie_

loatomowych" 2005 - projekt kontynuowany - grant obliczeniowv, Tró.jmie1ska

Akademicka Sieć Komputerowa (TASK) _ kierownik projektu

Byłenr wykonawcą oraz lczestnikiem w ramach programów współpracy między-

narodowej oraz konsorcjów i sieci badawczych:

o Współpraca naukowa w ramach Dwustronnej Umowy N{iędzyrrarodowej Polska-

Włochy, 1994-1998 - współpraca nriędzynarodowa pomiędzy Politechniką Gdań-

ską a Uniwersytetem w Trydencie - uczestnik i wykonawca

o SF COST Action CM061, Electron Controlled Chemical Lithography trCCL,
2Bl03l2007-I4l0512011 - uczestnik projektu i członek glupy WG2 - Chemical

control by electron induced molecular fragmerrtation

Przed uzyskanlem stopnia naukowego doktora odbyłem dwa krótkie staze na-

ukowe w grupie profesora dr Antonio Zecci na Urriwersytecie w Trydencie, zaŚ po

uzyskaniu stopnia doktora spędzlłem trzy ipół letrri staz podoktorski w grupie pro-

fesora Lóona Sanche na Uniwersytecie w Sherbrooke:

o 8l07-l0l08 1996 - Fisica Atomica' Dipartimento di Fisica, Univer'sitó degli

studi di Trento' Włochy

o 5l0B'5lI0 1996 - Fisica Atomica, Dipartinrento di Fisica, Universitó degli studi

di Trento, Włochy

o 91200I-412005 - Departrnent of Nuclear Medicine and Radiobiology, Faculty
of Medicine, University of Sherbrooke, (Quóbec) Kanada

Jestem recenzentem dla czasopism naukowych o zasięgu międzynarodowynr. od
roku 2000 do chwili obecnej ZleceTlzowałerrr około 28 prac dla następujących perio_

dyków naukowych:

o Journal of Physics B (IOP)

o Measurements Science and Technology (iOP)

o Pirysica Scripta (IOP)

o Journal of Applied Physics (IOP)

o Physics Letters A (trlsevier)

o Radiation and Environrnental Physics (Springer)
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B. DziałalnośĆ dydaktyczna i popularyzatorska oraz członkostwo w towarzystwach nauko-

wych:

Jako pracownik Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej prowa-

dziłem wszystkie formy zajęć dydaktycznych, począwszy od zajęĆ laboratoryjnych,
poprzez Ćwiczenta rachunkowe, na wykładach kończąc' Zajęcia te prowadziłem dla

studentów wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, kierunku Fizyka
Techniczna i Matematyka Stosowana oraz studentów wydziału Zarządzania i Ekono-

mii oraz Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. SpoŚród prowadzonych przeze

mnie zajęć wymienić należy wykłady "Fizyka atomu t cząsteczki I'', "Fizyka atomu i

cząsteczkt II''' "Mechanika klasyczna'', "N{etocly flzyczne w biologii i medycynie" oTaZ

"Planowanie i analiza eksperymentu''. Warto zaznaczyĆ, że ostatni z wymienionych

wykłaclów prowadziłem })o IaZ pierwszy pod nazwą "Metody opracowania pomiarów''

w roku akademickim 199711998, ponownie juz jako "Pianowanie i analiza ekspely-

mentu'' w r'oku akademickim200012001, a następnie nieprzerwanie od roku akade-

mickiego 2006l2007 do chwili obecnej' Na uwagę zasługują również zgłoszone pIZeZe

mnie i wybrane przez studentów następuiące wykłarly obier'alne: "Spektr'oskopia

zderueń' elektronowych - zderzenia elektronów z drobinarni bioIogicznie czynnYmi''

200512006, "Kwarrtowa t,eolia zderzeit" 200912010 oraz dwuklotriie "Podstawy che-

mii kwantowej" 200Bf 2009 oraz 2010l20IL D]a studentów Wydziału Zarządzania l

Ekonomii specjalnoŚciZarządzanie Inzynierskie oraz studentów WFT1MS specja1no-

ści Matematyka Stosowana oraz Matematyka Finansowa, począwszy od roku akade-

mickiego 20IIl2012, prowadzę jednosemestralny wykład ||Fizyka Techniczna||. Pro-
wadziłem również Szereg ćwiczen rachunkowych z przedmiotów "Mechanika kwan-

towa'' (1994l1995), "Fizyka atomu i cząsteczki" (1'997l98, 1998-1999, 1999/2000),

"Fizyka techniczna" dIa studentów Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informa-

tyki oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii I994l1'995, 1'997lI99B, 1998/1999 oraz

"Planowanie i analiza eksperyment u" lggg f 2000 , 2000 l2O0t , zOOs I }OOG , 2006 lzO0T .

W latach 1994-2000 oraz 2005-2012 prowadziłem zajęcia laboratoryjne do przed-

miotu "Fizyka atomu i cząsŁeczki" oIaz zajęcta laboratoryjne W ramach I Pracownl'

F'izycznej dla studentów wydziałów Zarządzania i Ekonomii, trlektroniki, Telekomu-

nikacji i Informatykt oraz Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowane.j W semestrze

letnim, roku akademickiego 2012l2013, poprowadzę dwa wykłady specjalistyczrre,

dla studentów ostatniego semestru II stopnia specja1noŚci Fizyka Stosowana, zaty-

tułowane "Fizyka zderzeń elektronowy ch" ot az "Teoria rozpraszania''.

Byłem promotorem , za'kończonych obroną, dziewięciu plac inzynierski ch oraz

siedmiu prac magisterskich. W trakcie realizacji, pod moją opieką, są trzy prace



inzynierkie oraz jedna praca magisterska . Trzech, spoŚród moich magistrantów kon-

tynuuje karierę naukową w ramach studiów doktoranckich (Międzywydziałowe Śro-

dowiskowe Studium DoktoranckLe pTZy Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdań-

skiej; Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika, PAN w Warszawi.e oraz na

open University w Milton Kynes' Wielka Brytania). Recenzowałem sześć prac ma-

gisterskich dyplomantów kierunku Fizyka Techniczna. Byłerrr również trzykrotrrie

opiekunem indywidualnego toku studrów studentów kieIunku F'izyka Techniczna.

W ramach działalnoŚci popularyzatorskiej, 16 kwietnia 2011 roku, wygłosiłent

autorski wykład dla młodziezy szkoinej zatytułowany: "Elektron w fi.zyce''. W maju

2OII oraz 2012 roku wtaz Z panią mgr inz. Bozeną Żywtcką przygotowałem po-

kazy eksperymentów frzycznych dla dzieci, w ramach festynu "Mama, Tata i Ja'' u'

Szkole Podstawowej w Baninie. W roku akademickim 2010l20II oraz 20lll20I2
przygotowywałem prezentację specjalnoŚci "Fizyka Stosowana" oTaZ Katedry Fizyki
Atomowej i Luminescencji w ramach Dni otuartychPoltŁechniki Gdańsklej. Moja
działainość popularyzatorska będzie systematycznre kontynuowana. W najb1izszym

czasie1a wygłoszę wykład d1a młodzieży glmnazjalnej i 1icea1nej, organizowany przez

oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Fizycznego, zatytułowany "Czego można

się dowiedzieć rozpraszaiąc elektr'ony? ''.

od 1993 roku jestent członkiem Polskiego Towarzystwa F'rzycznego.

9. DziałalnośĆ organizacyjna:

Po podjęciu placy na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej wraz

Z panem Grzegorzem Kasperskinl ) Iozpocząłem prace rrad organizacją studenckiej
pracowni Łaboratorium fizyki atomu i cząsteczki||. W chwiii obecnej jestem opie-

kunem (kierownikiem) tego laboratorium. W roku akademickim 1999l2000 byłenr

opiekunem studentÓw pierwszego roku kierunku Fizyka Techniczna. W roku 2008

zostałem wybrany przedstawicie1em grupy zawodowej "pozostali nauczyciele akade_

miccy'' do Rady Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, kadencji

2008-2012. W roku 2072 zosŁałem ponownre wybrany jako członek Rady Wydziału
WFT1MS na kadencję 2012-2016. Biorę czyrrny udział w pracach Wydziałowej Komi-
sji do Spraw Nagród orazWydziałowej Komisji do Spraw Podziału DS dla Młodych
Pracowrrików Naukowych. Pod koniec roku 2011 zostałem wybrany przewodniczą-

cym Wydziałowej Komisji Wyborczej )' wraz z pozosŁałymi członkami tej koniisji,

pr'zeprowadziłem wyboly na naszym wydziale na kadencję 2012-2016' Trzykrotrrie
1419 stycznia 2013
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pełniłem funkcję sekretarza na kolokwiach habilitacyjnych (Instytut Fizyki, UMK
1999, WF'TiMS, Polltechnika Gdańska 20II, 2012).

Aktywnie działałem jako członek 1oka1nego komitetu organizacyjnego dwóch mię-

dzynarodowych konferencji naukowych: CEPAS 2002 - "2nd Conference on the Ele-

mentary Processes in Atomic Systems" oraz EGAS 2009 - "41"ź European Group
on Atomic Systems Conference" organizowanych na Wydziale Fizyki Technicznej i

Matematyki Stosowanej, Politechniki Gdańskiej. Wraz z panią mgr inz. Elzbietą
Ptasińską-Denga współorganizowałem sympozjum naukowe "Scattering Day''' dedy-

kowane prof. dr hab. Czesławowi Szmytkowskiemu w związku z jego 70 rocznicą
urodzin i przejściem na emeryturę. Jednodniowa sesja naukowa, złożona z dwóch

sesji plenarnych oraz sesji plakatowej, odbyła się na Wydzia1e Fizyki Technicznej

i Matematyki Stosowanej, Politechnlki Gdańskiej dnia 15 października 2010 roku.

obecnie jestem członkiem Komitetu organizacyjnego konferencji 2'd Nano-IBCT
(Nanoscale irrsights into Ion Beam Cancer Theraphy), która ma się odbyć w maju

2013 roku w Centrum Konferencyjnym, Politechniki Gdańskiej w Sopocie.

Pracuję, jako pomysłodawca i wykonawca, nad internetową bazą przekrojów

czynnych na lozproszenie niskoenergetycznych elektronów na drobinach wieloato-

mowych. Na koniec 2012 roku planuję uruchomienie wersji testowej pod adresem:

http : //www. mif . pg. gda. pl/homepages/paw/trCS/database. htmi.

Wersja docelowa' z pełnym zakresem danych, planowana jest na koniec drugiegr.l

kwartału 2013 roku. Baza danych zawierać ma dane dotyczące przekrojÓw czynnych

La rozpraszanie elektronów na drobinach wieloatomowych, ze szczegóLnym uwzględ-

nieniem wyników doŚwiadczalnych i teoretycznych uzyskanych w naszej grupie.
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