
 

Dzień Otwarty IF PAN zorganizowany z okazji  

60-lecia powstania Instytutu. 
 

 

W sobotę, 19 października 2013 r., do naszego Instytutu  przybyło około 250 osób 

pragnących ujrzeć to czym się zajmujemy. Nasi Goście prezentowali pełne spektrum 

społeczeństwa, od przedszkolaków do profesorów zaprzyjaźnionych uczelni. Odwiedził nas 

nawet jeden z emerytowanych zastępców dyrektora naszego instytutu. Oczywiście, większość 

stanowili warszawiacy, ale teŜ przyjechały dwa autokary młodzieŜy szkolnej z Wyszkowa i 

grupa studentów Politechniki Łódzkiej.  

Naszą główną propozycją na  Dzień Otwarty było 11 pokazów fizycznych  w wybranych 

laboratoriach, obejmujących większość kierunków naszych badań: 

 

1. Laboratorium biofizyki – dr Remigiusz Worch : "Boisko pod mikroskopem, czyli o 

sposobie pomiaru dyfuzji cząsteczek biologicznych” 

2. Laboratorium optyki laserów – dr Jacek Szczepkowski: „Spektroskopia laserowa” 

3. Laboratorium wzrostu kryształów – prof. dr hab. Marek Berkowski, dr Michał 

Głowacki, dr Jan Fink-Finowicki: „Demonstracja wzrostu kryształu metodą 

Czochralskiego” 

4. Laboratorium niskich temperatur – dr Paweł Kaczor: „Własności ciał w niskich 

temperaturach. Doświadczenia z ciekłym azotem i helem”. 

5. Laboratorium skaningowej mikroskopii elektronowej – dr Tomasz 

Wojciechowski: „Jak się wytwarza i ogląda obiekty o rozmiarach nanometrowych” 

6. Laboratorium mikroskopii sił atomowych – dr Marta Aleszkiewicz: 

„Trójwymiarowe obrazowanie nanostruktur czyli obiektów o rozmiarach jednej 

milionowej milimetra!” 

7. Laboratorium epitaksji z wiązek molekularnych – mgr Wojciech Zaleszczyk: 

"Epitaksja z wiązek molekularnych - wytwarzanie półprzewodnikowych struktur 

metodą nakładania pojedynczych warstw atomów". 

8. Laboratorium rentgenowskiej analizy kryształów - prof. dr hab. Wojciech 

Paszkowicz, dr ElŜbieta Dynowska, dr Roman Minikayev : "Co moŜna zobaczyć w 

zwierciadle Bragga - ułoŜenie atomów w sieci  krystalicznej" 

9. Laboratorium spektroskopii masowej – dr Rafał Jakieła: "Szukanie igły w stogu 

siana, czyli jak znaleźć śladowe ilości pierwiastków w ciałach stałych”  

10. Laboratorium spektroskopii półprzewodników – dr Vitalii Ivanov : 

„Luminescencja – zimne światło emitowane przez kryształy”. 

11. Laboratorium wysokorozdzielczej mikroskopii elektronowej – prof. nzw. dr hab. 

Piotr DłuŜewski, Jerzy Dąbrowski: "Oglądamy atomy w kryształach". 

 

Szczególnie chciałbym podkreślić wkład w organizację Dnia Otwartego pań dr Beaty 

Brodowskiej i dr Izabeli Kuryliszyn-Kudelskiej, które zorganizowały warsztaty dla 

najmłodszych „kandydatów dla fizyków”. Warsztaty te miały ogromne powodzenie i  

niemal wszystkie miejsca zostały zarezerwowane juŜ przed imprezą. Szczególnie cieszył 

udział wielu dzieci naszych pracowników, co oznacza dobre perspektywy na przyszłość dla 

naszej instytucji. 

 

Na podstawie obserwacji przebiegu Dnia Otwartego mogę powiedzieć, Ŝe w czasie trwania 

imprezy w godzinach 11.00-15.00, wszyscy koledzy prezentujący pokazy byli cały czas 

zajęci. Do niektórych laboratoriów musieliśmy organizować osobne zapisy. KaŜde z 



laboratoriów przyjęło 6-7 grup gości i tyleŜ razy musiały być powtórzone pokazy. Dzięki 

temu, Ŝe grupy nie były zbyt liczne (do 10 osób), zwiedzający mogli szczegółowo zapoznać 

się z przedmiotem badań i zadać wiele pytań. Jak się dowiedziałem od kolegów wiele pytań 

było na wysokim poziomie, co świadczyło o sporej wiedzy i dociekliwości przybyłych. 

Chciałbym zacytować dwie uwagi które usłyszałem od naszych Gości. I tak, jedna z osób 

starszego pokolenia skomentowała naszą imprezę następująco: „Jaka szkoda, Ŝe otwieracie się 

raz na 60 lat...” Ponadto pod koniec imprezy przyszedł do mnie doktorant z pewnej uczelni w 

duŜym mieście, ale poza Warszawą, z pytaniem: „Czy moŜna się przepisać na studia 

doktoranckie w waszym instytucie?” 

Specjalne podziękowania chciałbym skierować do mgr Anny Reszki, mgr Sylwii 

Stefanowicz, mgr Piotra Dziawy i dr Wiktora Stefanowicza za przewodniczenie grupom gości 

w wędrówkach po naszym Instytucie. Napracowali się solidnie, poniewaŜ wiele osób przyszło 

ze szczegółowymi schematami odwiedzin poszczególnych pracowni i aby zaspokoić ich 

Ŝyczenia trzeba było sprawnie przeprowadzać grupy pomiędzy miejscami pokazów.  

 

PoniŜej prezentujemy kilka zdjęć z naszej imprezy. 

 

 
Powitanie gości przy wejściu do Instytutu.  

 



 
Dr Beata Brodowska prowadzi warsztaty dla najmłodszych. 

 

 
Zwiedzający laboratorium nanolitografii słuchają objaśnień dr Tomasza Wojciechowskiego. 

 

 



 
 

Dr Michał Głowacki pokazuje na czym polega wzrost kryształów metodą Czochralskiego.  

 

 
Wielu zwiedzających dopominało się o zaprowadzenie do laboratorium niskich temperatur, 

gdzie dr Paweł Kaczor pokazywał efektowne doświadczenia z ciekłym azotem. 

 



 
Dr Remigiusz Worch w laboratorium biofizyki, które  naleŜało do najbardziej obleganych.. 

 

. 

Dr Iza Kuryliszyn-Kudelska tłumaczy rolę symetrii w przyrodzie naszym najmłodszym 

gościom.  

 



 
Dr Jacek Szczepkowski przygotował bardzo ciekawe pokazy w pracowni spektroskopii 

laserowej... 

 

 

 
Przybył autokar z młodzieŜą z Wyszkowa... 

 



 
Dr Marta Aleszkiewicz demonstruje wielkie moŜliwości badawcze mikroskopu sił 

atomowych. 

 

 
Dr Rafał Jakieła pokazuje jak szukać „igły w stogu siana”, czyli demonstruje działanie SIMS-

u. 

 



 
 

Grupy gości niecierpliwie czekają na zaprowadzenie do poszczególnych laboratoriów... 

 

 
Mgr Wojciech Zaleszczyk tłumaczy jak się „układa atomy na sztuki” w laboratorium MBE.. 

 



 
„Młodzi badacze” oczekują w holu instytutu na rozpoczęcie warsztatów... 


