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Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
 

Wrocław          3 czerwca 2017 r.      rok VI,  numer  15/189 
*************************************************** *************************************************** *********** 

 
 

Zapowiedzi 
 

♥ 22 czerwca – Paweł Tomaszewski – Prawda jest zawsze ciekawa - wojenne losy Jana 
Czochralskiego – Klub Historyczny im. Stefana „Grota” Roweckiego, Wrocław, 
pl. Solny 14a, godz. 11:00 [44] 

 

Informacje prasowe i internetowe, wydawnictwa książkowe 
 

♦ 8 września 2016 r. – Zbigniew Tucholski – Autoreferat – http://www.ihnpan.waw.pl/wp-
content/uploads/2016/10/autoreferat-Z.Tucholski.pdf  

 
 

* * * * * * * * 

Tzw.  mikroskop  Czochralskiego 

O tzw. radiomikroskopie opracowanym w 1925 roku przez prof. Jana Czochralskiego wie już 
chyba każdy. Był to jeden z wielu przyrządów badawczych stosowanych w laboratorium 
metaloznawczym Czochralskiego w Warszawie. Ale był jeszcze jeden, tajemniczy 
mikroskop. 
 
 Przed paroma laty ukazała się w jednym z czasopism uczelnianych krótka notatka 
informująca o znalezieniu w laboratorium Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego 
w Bydgoszczy mikroskopu prof. Jana Czochralskiego przekazanego przez córkę Cecylię 
(informacja od śp. prof. Henryk Oleszyckiego z Wydziału Inżynierii Mechanicznej). 
Wówczas byłem przekonany, że chodzi o zwykły mikroskop metalograficzny. "Zwykły" czyli 
taki stojący na stole laboratoryjnym. Niestety, nic więcej nie wiadomo (mi) było o 
rzeczywistym pochodzeniu tego przyrządu. Czy rzeczywiście pochodził z pracowni 
Czochralskiego wywiezionej po powstaniu warszawskim a w końcowym etapie mógł trafić 
do domu w rodzinnej Kcyni? Sprawa został odłożona ad acta. 
 Tymczasem, w maju bieżącego roku odżyła sprawa "mikroskopu Czochralskiego" 
w licznych publikacjach (także w Internecie) dotyczących kwietniowej wizyty laureata 
Nagrody Nobla z fizyki, prof. Klausa von Klitzinga w Kcyni i w Bydgoszczy (pisaliśmy 
o tym w numerze 11/185 "Biuletynu..."). Tym razem pokazano fotografie... dużego 
mikroskopu metalograficznego (o długości stołu około dwóch metrów!) firmy Carl Zeiss 
w Jenie używanego do dziś w Zakładzie Inżynierii Materiałowej i Przetwórstwa Tworzyw 
prof. Marka Bielińskiego (patrz poniższa fotografia) Problem polega jednak na tym, że ten 
egzemplarz pochodzi z roku... 1960! Nie ma więc nic wspólnego ani z prof. Czochralskim, 
ani z jego rodziną! Prof. Adam Gadomski z UTP ustalił, że mikroskop został zakupiony przez 
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centralę Varimex (wysłany z Niemiec 6 lipca 1960 r.); równocześnie sugeruje, że może był 
zamówiony przez Jana Czochralskiego (pierwsze modele są jednak z roku 1942). 
 

 
Mikroskop Zeissa z UTP [fot. Jan Kurant] 

 
Kolejne fotografie wykonane przez Łukasza Antczaka opublikowała "Gazeta Wyborcza" 
w dniu 20 kwietnia 2017 r. (http://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/ 7,48722,21663702, 
noblista-otworzyl-dzis-w-bydgoszczy-nowa-instytucje.html). 
 

  
 
Ktoś więc błędnie połączył informację prasową sprzed lat z istniejącym mikroskopem. 
 
 Pokazany na zdjęciach tzw. duży mikroskop metaloznawczy jest jednym 
z ciekawszych przyrządów badawczych. Na filmie o wystawie materiałowej w Berlinie 
w 1927 r. pokazano dwa takie modele - widać je na poniższym fotosie. Cechą 
charakterystyczną tego typu instrumentu jest długi mieszek aparatu fotograficznego. Niestety, 
nie wiadomo jakie firmy prezentowały te mikroskopy. 
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Natomiast w książce Tibora Péterfiego z Berlina, z 1933 r., pt. "Wissenschaftliche 
Anwendungen der Photographie. Mikrophotographie" (Springer, Wien 1933) pokazano 
rysunek (patrz niżej) podobnego dużego aparatu mikrofotograficznego "Uma" firmy E(rnst) 
Leitz (Leitz (Fabryka Instrumentów Optycznych w Wetzlar, dziś Leica AG). 
 

 
 
Z kolei firma C. Reichert z Wiednia produkowała mikroskop Kam. N. pokazany na 
poniższym rysunku zaczerpniętym z cytowanej książki (Carl Reichert był... zięciem Ernsta 
Leitza).  
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Inny model mikroskopu Reicherta pokazany został w książce Leonida Litinsky'ego z Lipska 
pt. "Prüfanstalt für Feuerfeste Materialien" (Springer, Berlin 1930). 
 

 
 

 Czy prof. Czochralski miał taki 
przyrząd w swoim laboratorium? Mamy dwa 
źródła wskazujące na pozytywną odpowiedź.  
 Pierwsze to fotografia zamieszczona 
w artykule Wacława Iwanowskiego i Pawła 
Wojcieszaka z 1934 r. (książka "Profesorowie 
Politechniki Warszawskiej w dwudziestoleciu 
międzywojennym" i reprodukcja w biografii 
"Powrót. Rzecz o Janie Czochralskim", str. 98) 
pokazująca wnętrze działu metalograficznego 
Instytutu. Wydaje się, że w centrum jest... 
mikroskop! Czyżby to był mikroskop Leitza? 
Stół z wygiętymi nogami przypomina ten od 
mikroskopu Leitza ale charakterystyczna ława 
optyczna (z otworami!) i łukowate obejmy 
wskazują na mikroskop Reicharta (patrz 
rysunek powyżej!).  

Czy w dziale technologicznym Instytutu Czochralskiego był podobny przyrząd - trudno 
ocenić ze względu na słabą jakość fotografii. 
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 Drugim źródłem są ciekawe zapisy w zamówieniach sprzętu i materiałów dla Instytutu 
Metalurgii i Metaloznawstwa PW. Oto zamówienie z 11 kwietnia 1935 r.: 

1) C. Reichert, Wiedeń, Austria: 
a) jeden mikroskop metalograficzny kompletny z lampą, oświetlaczami, miechem i 4 kasetami 
b) przybory uzupełniające do mikroskopu: polaryzator, płytki gipsowe, 2 analizatory, 

18 obiektywów, 11 okularów, transformator, 4 zapasowe żarówki, jeden wzorzec 
mikrometryczny, urządzenie bębenkowe do zamocowania obiektywów, 5 sztuk 
kondensatorów [kondensorów? - przyp. P.Tom.] - razem ok. 6300 zł. 

2) F. Busch, Rathenow, Niemcy: 
a) jeden kompletny mikroskop z lampą, oświetlaczami do badań mikro i makro, 3 kasety 
b) przybory uzupełniające: urządzenie do polaryzacji, płytki gipsowe, 2 analizatory, 

12 obiektywów, 10 okularów, 7 filtrów, urządzenie do rysownia, transformator do 
lampy, 4 zapasowe żarówki, wzorzec mikrometryczny i drobne części dodatkowe: 
wkładki do stolika, uchwyty do próbek, podpórki, pierścienie, itp. - razem ok. 5250 zł. 

Z kolei 29 marca 1935 r. zamówiono w firmie F. Busch jeden aparat makrofotograficzny 
z częściami dodatkowymi: a) lustro do obserwacji, b) urządzenie do dokładnego ustawiania i 
c) dwa obiektywy - razem 1231 zł. 65 gr. Przyrząd miał służyć do zdjęć makroskopowych 
przy badaniach w dziedzinie stali i metali kolorowych. Niestety, nie znalazłem żadnych 
rysunków mikroskopów Emila Buscha. 
 
 Warto zauważyć, że 20 sierpnia 1937 r. (patrz niżej) zamówiono lupę, mikroskop 
i makroskop firmy E. Leitz za 18211 zł. Porównanie cen wskazuje, że to także może być 
duży mikroskop. 
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Niestety, daty wszystkich zamówień nie zgadzają się z datą pokazanej fotografii z 1934 r. 
Czyżby Czochralski testował mikroskopy przed ich formalnym zakupem? 
 
 Prof. Gadomski sugeruje, że mikroskop Zeissa mógł być wcześniej zamówiony przez 
Czochralskiego. Musiałoby to być już podczas wojny (pierwsze modele są bowiem z roku 
1942). Trudno jednak sobie wyobrazić, by Profesor mógł zamówić taki przyrząd do swojego 
wojennego Zakładu Badań Materiałów mającego tylko charakterze zakładu usługowego. 
Kiedyś przecież Niemcy zakrzyczeli go za opracowanie zwykłego pieca do topienia metali. 
Niestety, wydaje się, że prof. Gadomski został przez firmę Zeiss wprowadzony w błąd co do 
daty produkcji mikroskopu. W książce Kurta Michela pt. "Die Mikrophotographie" (Springer, 
Wien 1957) znajduje się bowiem rysunek kamery Zeissa z... 1930 r. 
 

 
 
A więc mamy kolejną zagadkę do rozwiązania. 
 
 Z przedstawionej analizy fotografii i rysunków wynika jednak, że w przedwojennym 
Instytucie Metalurgii i Metaloznawstwa był inny mikroskop mikrofotograficzny niż ten 
z Bydgoszczy! Snując dalsze rozważania można przypuścić, że Niemcy po powstaniu 
warszawskim mogli chcieć go uratować i wywieźć z Warszawy. Niestety, nie wiemy, czy 
znajdował się on w wagonach konwojowanych przez Czochralskiego i wyłączonych ze 
składu pociągu w Piotrkowie Trybunalskim w noc wigilijną 1944 r. Czy mógł w ten sposób 
trafić do Kcyni? I jakie były jego dalsze losy skoro bydgoski mikroskop jest powojenny? 
 
 Jest jeszcze jeden akcent tej sprawy. Otóż prof. Z. T. ma w swoim domu... mikroskop 
Zeissa z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej uratowany przed celowym 
zniszczeniem, jakiemu poddano wszystko, co przypominało prof. Czochralskiego! (znane jest 
nazwisko sprawcy!). A więc powojenny zakład miał duży mikroskop. Sęk w tym, że ten 
egzemplarz pochodzi z roku... 1953, a więc też nie ma nic wspólnego z prof. Janem 
Czochralskim! 

ptom. 

* * * * * * * * * 

            Paweł Tomaszewski 
               INTiBS PAN  


