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Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
 

Wrocław          24 czerwca 2017 r.      rok VI,  numer  16/189 
*************************************************** *************************************************** *********** 

 
 

Wydarzenia związane z Janem Czochralskim  
 

► 30 marca – ogłoszenie wyników III edycji Konkursu o Nagrodę im. prof. Jana 
Czochralskiego [patrz niżej] 

► 22 czerwca – Paweł Tomaszewski – Prawda jest zawsze ciekawa - wojenne losy Jana 
Czochralskiego – Klub Historyczny im. Stefana „Grota” Roweckiego, Wrocław [44] 

 

Informacje prasowe i internetowe, wydawnictwa książkowe 
 

♦ 31 maja 2017 r. – Wyniki Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego – 
https://www.biuletyn.pw.edu.pl/Konkursy/Wyniki-Konkursu-o-Nagrode-im.-Prof.-Jana-
Czochralskiego?&cookiedec=r  

 
 

* * * * * * * * 

Konkursu  o  Nagrodę  Czochralskiego 

Na posiedzeniu w dniu 30 marca 2017 r. Kapituła Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana 
Czochralskiego wybrała zwycięzców trzeciej edycji Konkursu. 

Laureatem nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne został prof. dr hab. 
Marek Berkowski  z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk za całokształt dorobku 
naukowego. 

Laureatką nagrody za najlepszą pracę doktorską została dr Katarzyna Sadecka z Instytutu 
Technologii Materiałów Elektronicznych za pracę doktorską pt. „Efekt plazmoniczny 
w materiałach eutektycznych na przykładzie Bi2O3-Ag”,  promotor: dr hab. Dorota A. 
Pawlak, prof. ITME. 

Laureatem nagrody za najlepszą pracę dyplomową został mgr inż. Maciej Białogłowski 
z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej za pracę magisterską pt. „Catalyzed 
synthesis of tin sulfides single crystals in the course of chemical vapor transport reactions”, 
promotor: prof. dr hab. inż. Sławomir Podsiadło. 

Uroczystość wręczenia nagród i dyplomów Laureatom III edycji Konkursu odbędzie się 
jesienią 2017 roku. 

* * * * * * * * * 
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Tzw.  mikroskop  Czochralskiego (suplement) 

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. 
 
 Poniżej przytaczamy fragment wspomnień dra inż. Tadeusza Wysockiego, pierwszego 
dziekana Wydziału Telekomunikacji WSI w Bydgoszczy, wygłoszonych w kwietniu 2004 r. 
a opublikowanych w Biuletynie Informacyjnym ATR, 11 (1), 4-6 (2006) [kwartalnik 
Akademii Rolniczo-Technicznej, dziś czasopismo Uniwersytetu Techniczno-Przyrod-
niczego]. Poniższy opis dotyczy wydarzeń najprawdopodobniej na przełomie 1951 i 1952 r. 
Z Warszawy przyjechała wówczas komisja z dyrektorem Departamentu Studiów 
Technicznych Szymańskim. Przedstawiono komisji osiągnięcia w zakresie organizowania 
laboratoriów. "Kiedy doszło do stwierdzenia, że w laboratorium metalografii mamy unikatowy 
mikroskop metalograficzny, jakiego nie ma nawet w renomowanych uczelniach, dyrektor 
Szymański zapytał: 
- Jak wyście go zdobyli? Przecież na taki przyrząd czeka się latami. 
- Wiemy o tym - odpowiedziano ale mamy przyjaciół, którzy umożliwili nam dotarcie do 
wdowy po światowej sławy uczonym profesorze Czochralskim. Pani Czochralska udostępniła 
nam pamiątkę po swoim mężu". 
 
 Do tych wspomnień wróciła Elżbieta Rudzińska w artykule pt. Tropem mikroskopu 
metalograficznego opublikowanym w "Biuletynie Informacyjnym UTP" (nr 2 z 2008 r., str. 
37-38). Zakończyła stwierdzeniem, że tak oto m.in. mikroskop przyczynił się do uratowania 
Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej, a nazwisko profesora Czochralskiego pośrednio wpisało 
się w jej historię. Mikroskop nie zachował się do dziś [podkreślenie moje -P.Tom.] nawet na 
starych fotografiach, lecz w latach 50. dla badań prowadzonych na uczelni był bezcenny. 
 
 Dziś rodzi się pytanie - o jakim mikroskopie była wówczas mowa? Dużym czy 
małym? Mikroskop przedstawiany obecnie jako "mikroskop Czochralskiego" (patrz 
poprzedni numer naszego "Biuletynu") nie jest z pewnością tym samym przyrządem! 
 

ptom. 

* * * * * * * * * 
 

Nieoczekiwane  odkrycie 
 

Na stronie internetowej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN pokazano program 
koncertów w Café-bar "Zachęta". z przełomu października i listopada 1940 r. 
(http://judaica.polin.pl/dmuseion/docmetadata?id=3175&show_nav=true). Program nosi 
numer "6"; jest to drugi zachowany egzemplarz z tamtych czasów (pierwszy o numerze "8" 
pokazany został w książce "Powrót. Rzecz o Janie Czochralskim"). Warto pamiętać, że 
koncertom tym patronował prof. Jan Czochralski. A sam program nie jest w jakikolwiek 
sposób związany z historią Żydów w Polsce, jak napisała główna kurator zbiorów Renata 
Piątkowska. 

* * * * * * * * * 

            Paweł Tomaszewski 
               INTiBS PAN  


