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 Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
 

Wrocław          29 kwietnia 2017 r.      rok VI,  numer  12/186 
*************************************************** *************************************************** *********** 

 
 

Wydarzenia związane z Janem Czochralskim  
 

► 20 kwietnia – Anna Pajączkowska – Several thoughts on Professor dr. Jan Czochralski – 
RCI - Przestrzeń Jana Czochralskiego – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, 
Bydgoszcz [A] 

► 20 kwietnia – Keshra Sangwal – Czochralski method of crystal growth in the scientific 
literature: an informetric study – RCI - Przestrzeń Jana Czochralskiego – Uniwersytet 
Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz 

► 24-28 kwietnia – Tydzień Patrona w Szkole Podstawowej w Kcyni pod hasłem Jan 
Czochralski - wielki człowiek, technik i humanista. 

 

Zapowiedzi 
 

♥ 7 maja – Krzysztof Michalski – konkurs popularnonaukowy o profesorze Janie 
Czochralskim –program z cyklu "Eureka Ekstra", Program Pierwszy Polskiego Radia, 
godz. 21.10 (program z udziałem słuchaczy i z nagrodami)  

 

Informacje prasowe i internetowe, wydawnictwa książkowe 
 

♦ 2 lutego – Aleksandra Niemirycz – O waflu krzemowym i rzeźbie z brązu – [Nasz salon24] 
https://nohood.wordpress.com/2017/02/02/o-waflu-krzemowym-i-rzezbie-z-brazu/ [A] 
[artykuł przeniesiony z blogu autorki na S24; tekst z 16 X 2013 r.] 

♦ 17 kwietnia – Międzynarodowe Seminarium inicjujące powstanie „RCI – Przestrzeni 
Innowacyjnych Technologii Jana Czochralskiego” - 
http://kcynia.info/miedzynarodowe-seminarium-inicjujace-powstanie-rci-przestrzeni-
innowacyjnych-technologii-jana-czochralskiego/  

♦ 19 kwietnia – Zbigniew Kubisz – Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, prof. Klaus 
von Klitzing odwiedził Kcynię – http://www.kurier-nakielski.pl/?a=37624&id=6 [fot.] 
[także wywiad w Radio Nakło] 

♦ 20 kwietnia – Andrzej Krystek – Międzynarodowe Seminarium na UTP w Bydgoszczy – 
Radio PiK: http://www.radiopik.pl/5,54586,miedzynarodowe-seminarium-na-utp-w-
bydgoszczy  

♦ 20 kwietnia – [A. Gadomski?] – Międzynarodowe seminarium - jak Fizyka i Chemia moga 
zainicjowac mysl innowacyjno-technologiczna (oparte an wybranym przykladzie) – 
http://www.ptf.net.pl/pl/aktualnosci/informacje-biezace/miedzynarodowe-seminarium-
jak-fizyka-i-chemia-moga-zainicjowac-m/  
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♦ 20 kwietnia – Anna Stankiewicz – Noblista wykładał na UTP. Mówił o "nowym kilogramie" 
– http://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/7,48722,21663702,noblista-otworzyl-dzis-w-
bydgoszczy-nowa-instytucje.html [także fot.] 

♦ 20 kwietnia – Malwina Turek – Noblista otworzył "przestrzeń innowacyjną" na UTP – 
http://www.bydgoszcz.tvp.pl/30028753/noblista-otworzyl-przestrzen-innowacyjna-na-
utp [film] 

♦ 21 kwietnia – kad – Laureat Nagrody Nobla na bydgoskim uniwersytecie - 
http://www.pomorska.pl/wiadomosci/bydgoszcz/a/laureat-nagrody-nobla-na-
bydgoskim-uniwersytecie,12005697/  

♦ 26 kwietnia – Robert Nowicki – Laureat Nagrody Nobla w Kcyni – http://palukitv.pl/teksty/ 
przestrzen-lokalna/inne/31113-laureat-nagrody-nobla-w-kcyni.html  

 

 

* * * * * * * * 
 

Uczony  jednego  odkrycia? 
 
 Historia Jana Czochralskiego nie należy do typowych zjawisk. Zazwyczaj uczony 
dokonując jakiegoś odkrycia czy wynalazku jest z tym osiągnięciem identyfikowany od 
początku i taki pozostaje w ludzkiej pamięci. Mamy więc pewne zbitki myślowe: Kopernik - 
układ heliocentryczny, Skłodowska-Curie - polon i rad, Fleming - penicylina, Einstein - 
E=mc2, (Nagrodę Nobla dostał za inne osiągnięcie!), Sienkiewicz - Trylogia (też Nobla dostał 
za inną powieść), itd. We wszystkich przypadkach mamy jakby zapomniane inne osiągnięcia 
danego twórcy. 
 Przykład Jana Czochralskiego jest odmienny. Wprawdzie dziś pasuje do powyższego 
schematu ("Czochralski - metoda otrzymywania kryształów" lub "Czochralski - krzem"), ale 
tak jest dopiero od niedawna. Jego największe odkrycie - z dzisiejszej perspektywy - było 
niejako w ukryciu. I choć metoda Czochralskiego otrzymywania monokryształów została 
zastosowana zaraz po jej opracowaniu, to tylko dla dość wąskiego zakresu materiałów 
(głównie metali), a więc i grup badawczych (metaloznawcy, a nieco później fizycy). 
Wydawać by się mogło, że na ponad 30 lat zapadło jakieś milczenie o odkrywcy (do 1948 r.). 
Wówczas Czochralski był tylko zwykłem profesorem metaloznawstwa i jego różne 
osiągnięcia zagubiły się w morzu innych prac innych badaczy. Dziś metaloznawstwo wygląda 
inaczej niż przed wojną, a więc Czochralski nadal pozostaje jednym z wielu badaczy... 
W Polsce dodatkowo zbiegło się to z anatemą rzuconą przez Senat Politechniki Warszawskiej 
w 1945 r.  
 Gwałtowny rozwój samej metody i zainteresowanie się nią nastąpiły dopiero po jej 
zastosowaniu do otrzymywania monokryształów krzemu - podstawowego materiału dla 
elektroniki półprzewodnikowej, a w latach późniejszych - bazy rewolucji cyfrowej. 
Zapomniany przez lata metaloznawca okazał się - jakby nieoczekiwanie - wielkim twórcą. 
Nowe narodziny niejako odkryły nazwisko ale nie samego uczonego. Ten nadal, zwłaszcza 
w Polsce, pozostawał "anonimowy". Mówiono o czeskim chemiku, niemieckim metalurgu, ... 
Mimo, że wtedy nazwa "metoda Czochralskiego" stała się powszechnie znana, to mało kto 
wiedział kim był ów Czochralski i skąd pochodził. Zdawało się, że nikogo to nie interesuje. 
A tymczasem metoda i jej nazwa były powszechnie stosowane przez szerokie rzesze fizyków, 
chemików, elektroników, hodowców kryształów czy przemysłowców. To sprawiło, że na 
przykład co roku publikowanych jest ponad 5000 patentów doskonalących metodę 
Czochralskiego i otrzymywanie coraz to nowych materiałów tą właśnie metodą. A nazwisko 
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Czochralskiego stało się najczęściej przytaczanym w literaturze naukowej nazwiskiem 
polskiego uczonego.  
 Tak na dobre nazwisko Czochralskiego zaistniało dopiero za sprawą krzemu, a więc 
już po śmierci samego Czochralskiego. I choć Amerykanie chcieli wymazać jego nazwisko 
z historii otrzymywania monokryształów, to świat nauki uznał metodę Czochralskiego za tak 
ważne osiągnięcie, że nazwa pozostała do dziś. Inne osiągnięcia poszły w zapomnienie; 
dopiero "metoda Czochralskiego" w nowej, krzemowej odsłonie pozwoliła niejako od nowa 
odkryć twórcę metody. Dziś z całą mocą podkreślamy, że był to polski uczony i uważamy go 
za trzeciego największego uczonego po Mikołaju Koperniku i Marii Skłodowskiej-Curie. 
 

p.tom. 

* * * * * * * * 

Niedoszły  patron  CKZiU  w  Złotowie 
 

Dzięki uprzejmości dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie, 
Andrzeja Hencla, i wychowawczyni 1. klasy Technikum, Katarzyny Kolera-Masternak, 
otrzymaliśmy kartę zgłoszenia Jana Czochralskiego na patrona szkół wchodzących w skład 
Centrum. O konkursie i jego wyniku pisaliśmy w numerze 9/2017 "Biuletynu...". 

Karta zgłoszenia udziału w konkursie wyboru patrona CKZiU w Złotowie 

Uczestnik konkursu - klasa 1T1/PS w CKZiU przy ul. Norwida 10 

Propozycja patrona: Jan CZOCHRALSKI  

Uzasadnienie: 

Jan Czochralski - ojciec światowej elektroniki, naukowiec, wynalazca. Jest bez 
wątpienia jednym z najbardziej znanych i cenionych naukowców na świecie, 
najczęściej wymienianym uczonym polskim w światowej literaturze naukowej 
a prawie zapomnianym w Polsce. Jego wspaniale wynalazki miały decydujące 
znaczenie dla światowej elektroniki tak wszechobecnej dzisiaj w życiu wszystkich 
ludzi na wszystkich kontynentach. 

W 1916 roku dokonał odkrycia pomiaru szybkości krystalizacji metali. To 
przyniosło mu ogromny rozgłos bowiem udowodnił jak "hodować" duże kryształy 
metali i półprzewodników. Początkowo nie miało to praktycznego znaczenia, 
obecnie jednak bez jego wynalazku nie może obejść się cała światowa elektronika. 
Pierwszy tranzystor półprzewodnikowy powstał dopiero pod koniec lat 40. XX 
wieku, a w latach 50. jego metodę wykorzystano do masowej produkcji krzemu. 
Dzięki wynalazkowi Czochralskiego istnieją telewizory, komputery, telefony 
komórkowe, kuchenki mikrofalowe i wiele innych urządzeń elektronicznych. 

 

* * * * * * * * * * 

"Nowa-stara"  szkoła  z  patronem... 

W związku z reformą oświaty sprawdziliśmy, co słychać w Oleśnicy k. Wrocławia, w której 
działa Gimnazjum nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich. W 2014 r. pisaliśmy 
o ciekawej inicjatywie dotyczącej patronów Szkoły. Jednym z patronów jest Jan Czochralski. 
 Gimnazjum nr 3 zostało powołane do życia dnia 1 września 1999 roku. Wcześniej, od 
roku 1962 w budynku przy ul. Kochanowskiego mieściła się Szkoła Podstawowa nr 3. Teraz 
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rozpoczyna się nowy rozdział w historii szkoły. Od 1 września Gimnazjum będzie 
przekształcone w Szkołę Podstawową nr 3. A co z patronem? 3 czerwca 2005 r. Gimnazjum 
otrzymało imię Podróżników i Odkrywców Polskich. Oznaczało to jednak, że co roku jest 
wybierana inna para patronów, ale uczniowie muszą znać wszystkich poprzednich! W roku 
szkolnym 2014/2015 jednym z patronów był prof. Jan Czochralski. Nowa Szkoła 
Podstawowa przejmuje imię po Gimnazjum, a więc Jan Czochralski będzie nadal jednym 
z patronów "nowej-starej" szkoły. 

A oto odpowiedni fragment Uchwały Rady Miasta Oleśnicy: 

UCHWAŁA NR XXXI/256/2017 
RADY MIASTA OLE ŚNICY 

z dnia 31 marca 2017 r. 
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego 
 
§ 3. Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich 
z siedzibą w Oleśnicy, przy ul. Jana Kochanowskiego 8, przekształca się 
w ośmioletnią szkołę podstawową: 

1) nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Podróżników 
i Odkrywców Polskich w Oleśnicy; 

2) siedziba: ul. Jana Kochanowskiego 8; 
3) dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017 r.; 
4) rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w I klasie: 

2017/2018; 
5) Publiczne Gimnazjum Nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich 

w Oleśnicy zakończy swoją działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

Najczęściej wymieniany... 
 

Szanowni Czytelnicy, 

 poszukuję pierwotnego źródła informacji powszechnie obecnej w internecie o tym, że 
Jan Czochralski (obok Mikołaja Kopernika i Marii Skłodowskiej-Curie) jest najczęściej 
wymienianym z nazwiska polskim uczonym. Najdawniejsze źródło obecne w internecie sięga 
1998 r. - to wypowiedź prof. Henryka Szymczaka dla red. Piotra Cieślińskiego w artykule 
"Uczony, którego nie ma". Podobno w jakimś czasopiśmie akademickim była (wcześniej?) 
krótka notatka na ten temat... Prof. Jarosław Świderski w 2007 r. też wykazał, że wśród 
Polaków najpopularniejsze w sieci było nazwisko Czochralskiego. A może ktoś jeszcze badał 
zawartość internetu? 

* * * * * * * * * 

 
            Paweł Tomaszewski 
               INTiBS PAN  
 


