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Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
Biuletyn Społecznego Komitetu Roku Czochralskiego    

 

Wrocław    3 stycznia 2015 r.           rok IV,  numer  1/106 
*************************************************** *************************************************** *********** 
 
 

Wkraczamy w czwarty już rok wydawania "Biuletynu Roku Czochralskiego". Żegnamy 
się ze znaczkiem Światowego Roku Krystalografii w winietce "Biuletynu". Trochę smutno, że 
nie wykorzystano tego roku na promocję Czochralskiego w świecie - jako polskiego 
uczonego (krystalografa!) i osoby, bez której nie byłoby współczesnej cywilizacji 
elektronicznej. A była ku temu znakomita okazja - Kongres Unii Krystalograficznej 
zorganizowany w Kanadzie. Szkoda tym bardziej, że w komitecie organizacyjnym Kongresu 
zasiadało dwoje znanych polskich krystalografów... Jeśli jednak o jakiś działaniach nie 
wiemy, to uprzejmie prosimy o przesłanie stosownej informacji do redakcji "Biuletynu...".  
 

Kronika Roku Czochralskiego  
 

► sierpień-październik 2014 r. – Projekt nr 00127: Wszechobecne kryształy... – konkurs; 
Gimnazjum im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Troszynie 

► 2 października 2014 r. – reż. Hanna Luiza Ceglińska-Leśnodorska – Polacy w oczach 
świata – film dokumentalny, premiera kinowa, Warszawa 

► 16 grudnia – „Odkrywamy świat - Kryształy" – konferencja popularno-naukowa 
podsumowująca realizację konkursu – Zespół Szkół nr 1 w Bieczu (SP i Gimnazjum) 

► 16 grudnia – Piotr Matys – wykład o Janie Czochralski i kryształach – jw 

 

► 1 stycznia 2015 r. – reż. Hanna Luiza Ceglińska-Leśnodorska – Polacy w oczach świata – 
film dokumentalny, premiera telewizyjna, TVP Polonia 

 

Zapowiedzi 
 

♥ 20 stycznia 2015 r. – reż. Anna Laszczka – "Powrót Chemika" – pokaz filmu podczas 
podpisania porozumienia w współpracy miedzy Agendą ds. Nauki i Innowacyjności 
Urzędu Marszałkowskiego woj. Kujawsko-Pomorskiego a NCBiR 

♥ Krzysztof Kurzydłowski – wykład - jw.  
 

Informacje prasowe i internetowe 
 

♦ sierpień 2014 r. – Projekt nr 00127 Wszechobecne kryształy... – http://www.nowaera.pl/ 
component/projektzklasa4/projekty/pokaz/244.html – [o konkursie w Gimnazjum im. 
kard. Stefana Wyszyńskiego w Troszynie] 
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♦ 28 września 2014 r. – PAP, yes  – Obama i Dalajlama wypowiadają się w filmie "Polacy 
w oczach świata" – http://wyborcza.pl/1,91446,16717357,Obama_i_Dalajlama 
_wypowiadaja_sie_w_filmie__Polacy.html  

♦ 3 października – Premiera dokumentu "Polacy w oczach świata" – http://film.interia.pl/ 
wiadomosci/film/news/premiera-dokumentu-polacy-w-oczach-swiata,2050349,38   

♦ 3 października – p/ tpo/ – Premiera filmu "Polacy w oczach świata" – 
http://dzieje.pl/filmy/premiera-filmu-polacy-w-oczach-swiata   

♦ 15 października – MS – Wystawa: Od monokryształu do grafenu – 
http://zskosinski.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=473&Itemid=1 
[Zespół Szkół nr 3 w Kłobucku]  

♦ 19 listopada 2014 – Joanna Szybiak – Chwalmy się sukcesami! – www.bialyorzel24.com/ 
polonia-w-ameryce/art,142,chwalmy-sie-sukcesami.html [wywiad z Hanną Luizą 
Ceglińską-Leśnodorską, reżyserem filmu „Polacy w oczach świata” ] 

♦ 7 grudnia – Małgorzata Domagała – Tajniki krystalografii - 
http://kronika.uni.lodz.pl/numery/humanistyka-to-fundament/artykuly/313/tajniki-
krystalografii [o wystawie Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu na 
Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego] [A] 

♦ 17 grudnia – Elżbieta Rzepka – Konferencja popularno-naukowa "Odkrywamy świat - 
kryształy" – www.gimbiecz.pl/index.php/15-wydarzenia-w-gimnazjum/116-
konferencja-popularno-naukowa-odkrywamy-swiat-krysztaly [liczne fotografie] 

 
 

* * * * * * * * * * * 
 

"Kryształowe  odkrycie"  nagrodzone! 
 

 W dniu 8 września 2014 r. w siedzibie Biblioteki Narodowej odbyło się posiedzenie, 
na którym grono jurorskie wyłoniło laureatów 21. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. 
Kornela Makuszyńskiego. 
 Bardzo wysoki poziom nadesłanych pozycji zaowocował aż dziesięcioma 
nominacjami, wśród których znalazło się znane nam "Kryształowe odkrycie. Powieść o Janie 
Czochralskim" Anny Czerwińskiej-Rydel (wyd. Debit i Atut). Więcej, Jury wyróżniło tę 
książkę (drugie wyróżnienie otrzymała Barbara Kosmowska za "Sezon na zielone kasztany" 
(Nasza Księgarnia)). Dwudziesta pierwsza statuetka Koziołka powędruje natomiast do 
Katarzyny Ryrych za książkę "O Stephenie Hawkingu, czarnej dziurze i myszach 
podpodłogowych" wydaną przez Literaturę. Uroczyste wręczenie statuetki Koziołka odbyło 
się w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Ł. Górnickiego "Galeria Książki" w Oświęcimiu 
w dniu 9 października 2014 r. (http://mbp-oswiecim.pl/ryrych-z-koziolkiem/#). 

Autorce serdecznie gratulujemy!  
 

* * * * * 
 

Nowy  film  o  Janie  Czochralskim 
 

W dniu 2 października 2014 r. odbyła się w Warszawskiej Operze Kameralnej uroczysta 
premiera filmu dokumentalnego w reżyserii Hanny Ceglińskiej-Leśnodorskiej pt. „Polacy w 
oczach świata”. Film przedstawia sylwetki wybitnych Polaków, których działalność na polu 
naukowym, politycznym, gospodarczym, społecznym czy artystycznym miała w przeszłości 
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i ma współcześnie wpływ na losy świata, a także codzienne życie wszystkich ludzi. Głównym 
założeniem filmu, było stworzenie zbiorowego portretu Polaków widzianych oczami 
obcokrajowców, zarówno wybitnych i znanych, jak i zwykłych ludzi. Film zrealizowany 
został we współpracy z PISF, COMP S.A. na podstawie książki pt. "Wybitni Polacy 
w dziejach świata" tej samej autorki. Dokument trwa 75 minut. Jego międzynarodową 
promocję ułatwi z pewnością popularność osób zaproszonych do filmu osób ze świata nauki, 
kultury, polityki i gospodarki (np. Barack Obama, Dalajlama XIV czy Steven Spilberg). 
 Zdjęcia do filmu realizowano od lipca 2012 r. do lutego 2014 r., m.in. w USA, 
Włoszech, Hong Kongu i chińskim mieście Xi'an. Przed przeprowadzeniem wywiadów 
z zagranicznymi osobistościami, Ceglińska-Leśnodorska zdecydowała się na wstępne 
"badania". Organizowała w różnych krajach uliczne sondy, prosząc przypadkowo 
napotkanych ludzi, by wymienili nazwiska znanych Polaków. 
 Wśród pokazanych Polaków są m.in. papież Jan Paweł II, Lech Wałęsa, Jan Karski, 
Jan Czochralski, Ignacy Łukasiewicz, Alfred Tarski, Kazimierz Funk, Stephanie Kwolek, 
Mieczysław Bekker, Michał Boym. Cieszymy się, że prof. Jan Czochralski znalazł się w tym 
elitarnym gronie bohaterów filmu, a opowiadają o nim prof. Mirosław Nader (Politechnika 
Warszawska) oraz dr Stefano Meroli (CERN). Przypomniano, że to dzięki opracowanej w 
1916 r. przez Czochralskiego technologii wytwarzania monokryształów działają m.in. 
telefony komórkowe, tablety, cyfrowe aparaty fotograficzne, odtwarzacze mp3. 
 
 Film miał trafić do kin w listopadzie (Czytelników "Biuletynu..." proszę 
o zawiadomienie, w których kinach był wyświetlany!). Natomiast 1 stycznia 2015 r. pokazała 
go w swoim programie TVP Polonia. Oprócz dystrybucji kinowej planowane są premierowe 
pokazy za granicą, m.in. w USA i Hong Kongu. Planowane są ponadto specjalne premierowe 
pokazy w Waszyngtonie, Nowym Jorku, Los Angeles, Rzymie, Hong Kongu i Sydney. 
Zainteresowanie emisją telewizyjną zgłosiła m.in. włoska Rai.  
 Kopię filmu można, podobno, zamówić w Agencji Promocji i Produkcji Filmowej 
APL: ul. Świętokrzyska 16/1, 00-050 Warszawa (www.apl.luzart.pl). 
 
 Na koniec polecam obszerny wywiad z Hanną Luizą Ceglińską-Leśnodorską 
opublikowany w polonijnym magazynie Biały Orzeł: www.bialyorzel24.com/ polonia-w-
ameryce/art,142,chwalmy-sie-sukcesami.html. Szkoda tylko, że autorka stwierdziła, że 
Czochralski m.in. odkrył... silikon?!! 
 

* * * * * * * * * * * 
 

 

Profesor  Jan  Czochralski  w  dokumentach  archiwalnych 

 
odc. II 

 
 Sprawa pułkownika [Romualda] Bielskiego [oficer Oddziału II Sztabu Generalnego 
Wojska Polskiego i cichociemny - przyp. P.Tom.], który z generałem [Tadeuszem] 
Kossakowskim przyleciał przed powstaniem, w maju 1944 r., do okupowanej Warszawy, jest 
jedną z bardzo ciekawych spraw związanych z Warszawą a także z Czochralskim. 
Sprowadziliśmy z dalekiego Detroit materiały rodziny Bielskich, część materiałów została 
nam przekazana przez panią Ewę Bielską, w tym dokumenty zupełnie nieznane a dotyczące 
także zagadkowej śmierci pułkownika Bielskiego w ostatnich dniach powstania. Pamiętamy 
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tę delegację władz powstańczych, która wymaszerowuje do rozmów z Niemcami - jest tam 
pułkownik Bielski [na znanym zdjęciu stoi za dowódcą powstania - przyp. P.Tom.]. 
Natomiast nic nie wiemy o tym, w jaki sposób zginął, jak to się stało, że w tak ważnym 
momencie ginie tak wysoki oficer AK, który przyleciał z Londynu. Praktycznie nie mamy 
zbyt dużo informacji jak to się wszystko wydarzyło. Całość materiałów dotyczących zadania 
jakie miał wykonać Bielski w Polsce przylatując w maju 1944 r., a tutaj narosło dużo różnego 
rodzaju hipotez nie popartych dokumentami, znajduje się w Londynie.  
 Ja z tej bazy źródłowej, którą dysponuję, jak i z materiałów rodziny Bielskich, nie 
mam żadnych danych dotyczących spotkania pułkownika Bielskiego na poziomie 
państwowym, to znaczy żeby to było spotkanie, z którego miało coś wynikać konkretnego - 
tak mógłbym odpowiedzieć na to pytanie, Oczywiście możemy sobie powiedzieć poza 
kamerą różne rzeczy, ale żeby odpowiedzialnie mówić o tych rzeczach, to trzeba mieć 
podstawę.  
 Pamiętajmy, że w momencie gdy [mówimy] o pewnych faktach w historii ważnych, 
gdzie padają tezy na poziomie wydarzeń wagi państwowej, to musimy przede wszystkim 
posługiwać się materiałem pisanym. Gdybyśmy chcieli opisywać postać Jana Czochralskiego 
przez pryzmat relacji czy wszelkiego rodzaju rzeczy, które były mówione przez ludzi po 
wojnie, no to byśmy mieli obraz zupełnie inny. We wszelkiego rodzaju opisach sprawy 
musimy zacząć najpierw od analizy dokumentów. (...) Bo ze sporządzaniem dokumentów 
w okresie wojny nie było tak, że dwie osoby pisały do siebie bez żadnej odpowiedzialności. 
Napisanie, że informator Czochralski przekazuje dane, było pisane z odpowiedzialnością 
karną. Również napisanie nieprawdy w takim dokumencie mogło kończyć się bardzo 
poważnymi konsekwencjami łącznie ze śmiercią. Natomiast mówienie po wojnie, czy nawet 
mówienie w czasie procesów, na tematy wojenne jest bardzo ryzykownym materiałem 
źródłowym.  

 
 

odc. III 
 

 Z milczenia źródeł możemy wywnioskować szereg rzeczy. Na przykład nie ma 
Czochralskiego na liście Niemców zamieszkujących Warszawę w okresie wojny. Takie listy 
sporządzane były na podstawie materiałów meldunkowych w Zarządzie Miejskim zarówno 
wobec Niemców mieszkających na terenie Warszawy, jak i Reichsdeutschów 
i Volksdeutschów. Na tych listach Czochralskiego nie ma, mimo że w meldunkach [AK] 
opisujących jego fabrykę na terenie PW jest określony, jako Reichsdeutsch. Z kolei nie ma 
Czochralskiego w materiałach ani Kedywu, ani II Oddziału Komendy Głównej w aspekcie 
osób do likwidacji za współpracę z Niemcami. To jest też bardzo ważna informacja - my, jako 
historycy, nazywamy to argumentem z milczenia źródeł. Jeżeli Czochralskiego nie ma na 
liście do likwidacji, czyli zastrzelenia za zdradę, jeżeli Czochralskiego nie ma na listach osób 
do rozpracowywania pod kątem współpracy z Niemcami, to jest to argument, że dowódcy 
tych formacji nie widzieli w Czochralskim postaci, która może być zagrożeniem. Oczywiście, 
jest to jedna z interpretacji, niemniej na podstawie przejrzanego materiału możemy z całą 
odpowiedzialnością powiedzieć, że ta baza źródłowa pozwala na sformułowanie takiej tezy. 
 

cdn. 
* * * * 

 
 

          Paweł Tomaszewski 
                INTiBS PAN  

 


