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Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
 

Wrocław      30 września 2017 r.                 rok VI,  numer  20/194 
*************************************************** *************************************************** *********** 

 
 

Wydarzenia związane z Janem Czochralskim  
 

► 20 września – Wręczenie Nagrody Nagrody im. prof. Jana Czochralskiego 2017 prof. 
Elvirze Fortunato z Uniwersytetu w Lizbonie – E-MRS Fall Meeting 2017 w 
Politechnice Warszawskiej 

 

Zapowiedzi 
 

♥ 14 października – Paweł Tomaszewski – Jan Czochralski - twórca podstaw ostatnich 
rewolucji przemysłowych, czyli jak "twórczy błąd" odmienił obraz świata – Seminarium 
z okazji 100-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji, Paryż, 
Biblioteka Polska [46] 

 

Informacje prasowe i internetowe, wydawnictwa książkowe 
 

♦ 28 września – E-MRS Fall Meeting 2017 w Politechnice Warszawskiej – 
https://www.biuletyn.pw.edu.pl/index.php/Konferencje-i-sympozja/E-MRS-Fall-
Meeting-2017-w-Politechnice-Warszawskiej  

 
* * * * * * * * 

Nagroda  im.  prof.  Jana  Czochralskiego  2017 

Prof. Elvira Maria Correira Fortunato z Uniwersytetu w Lizbonie (Faculdade de Ciências 
e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa) została laureatką tegorocznej Nagrody im. 
prof. Jana Czochralskiego. Uroczyste wręczenie medalu i wykład Laureatki odbyły się 
podczas Jesiennej Konferencji E-MRS 2017 (E-MRS Fall Meeting 2017) w Politechnice 

Warszawskiej w dniu 20 września br.  
 Prof. Elvira Fortunato (ur. 1964 r.) wraz z 
mężem Rodrigo Martinsem jest twórczynią 
"papierowego" tranzystora i laureatką Nagrody 
Wynalazców 2016. O swoim odkryciu i jego 
dalekosiężnych konsekwencjach mówi w wykładzie 
zamieszczonym pod adresem 
https://www.youtube.com/watch?v=1LxXSibilwc 

(What is transparent electronics?). Zachęcam też do 
zapoznania się z tekstem o tym epokowym 
odkryciu: https://www.epo.org/learning-events/european-
inventor/finalists/2016/ fortunato.html  
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 Na marginesie warto zauważyć, że Nagroda przyznawana przez E-MRS została 
przedstawiona jako nadawana przez... Polską Akademię Nauk we współpracy z E-MRS. Tak 
pisała o tym prasa portugalska i Wikipedia w życiorysie prof. Fortunato: 2017: Medalha 
Czochralski (ciência dos materiais) atribuída pela Academia de Ciências Polaca em conjunto 
com o E-MRS (European Materials Research Society). Nie jest to prawdą. Przy okazji 
zauważmy, że laureatka otrzymała gratulacje od samego prezydenta Portugalii. 
 

* * * * * * * 

Od  krzemu  do...  papieru 

Po odkryciu nowej formy węgla - grafenu - wieszczono rychły koniec ery krzemu 
w elektronice. W 2016 r. prasa pisała też, że to nanorurki węglowe w tranzystorach pokonały 
krzem. Nieoczekiwanie wyrósł jednak inny konkurent dla krzemu otrzymywanego metodą 
Czochralskiego - papier czyli celuloza. Zadziwiające odkrycie Elviry Fortunato i jej męża 
Rodrigo Martinsa z Portugalii stanowi realne zagrożenie dla pozycji krzemu. Papierowe 
tranzystory, dokładniej mikroczipy na bazie celulozy, zostały opatentowane w 2014 r. (patent 
EP2235741 przyznany w marcu 2014 r.; zgłoszenie ze stycznia 2008 r.). 

 Proste zastąpienie płytki krzemowej 
przez warstwę dużo tańszej i powszechnie 
stosowanej celulozy otwiera nowe możliwości 
przed elektroniką papierową (zastrzeżono dla 
niej nazwę Paper-e jakby w przeciwieństwie 
do e-papier czyli gazet przeniesionych na 
czytniki elektroniczne). W niedalekiej 
przyszłości powrócą gazety papierowe z 
ruchomymi ilustracjami! Z kolei zastosowanie 
nanopapieru pozwoli na produkcję 
przezroczystej elektroniki. Nie bez znaczenia 
jest też biodegradowalność takich układów 
elektronicznych, co m.in. pozwala na szerokie 
stosowanie takich znaczników na wszelkich 
inteligentnych opakowaniach. 

  

 Czyżby metoda Czochralskiego miała 
pozostać tylko w laboratoriach naukowych? 
Dlatego trzeba usilnie działać nad 
upamiętnieniem roli Jana Czochralskiego w 
rozwoju naszej cywilizacji! 

 

* * * * * * * * 

Warszawskie  zmagania  z  ulicą  Czochralskiego 
 

Jan Czochralski powrócił w rozważaniach "społecznych" nad nowymi patronami ulic 
Warszawy. Otóż Urząd Miejski przeprowadził wśród mieszkańców stolicy ankietę nad 
propozycjami zmian. W dniu 1 sierpnia opublikowano Raport z konsultacji społecznych 
dotyczących potencjalnych zmian 12 nazw ulic w Warszawie w związku z tzw. ustawą 
dekomunizacyjną (http://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/ 
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files/raport_zmiany_nazw_12_ulic_koncowy_1.pdf).Wytypowano zaledwie 12 małych ulic 
i tylko nad nimi dyskutowano. A gdzie wielkie ulice o znanych nazwach? Konsultacje 
w dniach od 16 czerwca do 31 lipca 2017 r. objęły około 12 tysięcy mieszkańców 
z wytypowanych ulic w następujących dzielnicach: Wola. Białołęka, Bielany, Targówek, 
Bemowo. Ursynów i Mokotów. 

 Lektura wydawnictwa wydaje się ciekawa. Na 128 stronach Raportu zamieszczono 
informacje i wyniki ankiety. Jest to materiał zebrany z 3333 odpowiedzi internetowych i 605 
ankiet pisemnych. 

 Niestety, nasuwa się proste skojarzenie, że wyniki zostały zmanipulowane. Trudno 
bowiem uwierzyć, że we wszystkich częściach Warszawy rozkład głosów jest taki sam. Czy 
to możliwe, by wszędzie około 30% chciało zmian nazw ulic a około 60% było przeciwnych? 
A może chodziło o ośmieszenie dekomunizacji?! Wśród propozycji nowych patronów są 
starzy i komuniści. Czy nie była to złośliwość respondentów a nie zwykła niewiedza o co 
chodziło w ankiecie? Czy takie głosy powinny być traktowane poważnie? 

 Wśród propozycji nowych patronów pojawiało się wielokrotnie nazwisko prof. Jana 
Czochralskiego. Nie wydaje się jednak, by była to poważna sprawa.  

 Przypomnijmy, że w marcu 2015 r. Komisja ds. Nazewnictwa Miejskiego negatywnie 
zaopiniowała wniosek o zmianę nazwy ul. Rektorskiej na Jana Czochralskiego. Czy wreszcie 
prof. Jan Czochralski doczeka się swojej ulicy w Warszawie?! 

 

* * * * * * * * 

 

Ponad  100  tysięcy  wyświetleń! 
 

Portal YouTube udostępnia kilkanaście filmów i filmików poświęconych prof. Janowi 
Czochralskiemu. W grudniu ubiegłego roku ("Biuletyn..." nr 34/174) przedstawiliśmy 
zestawienie wyświetleń, a więc jakąś miarę zainteresowania osoba Czochralskiego. Dziś 
powracamy do tego zestawienia, bo przekroczona została "magiczna" liczba stu tysięcy 
wyświetleń. 

 Rekordzistą jest film "Jan Czochralski - Geniusz wyklęty" Dawida Myśliwca, który 
w ciągu roku (pojawił się 24 września 2016 r.) zebrał nieco ponad 90 tysięcy wyświetleń! Na 
drugim miejscu są wersje filmu Andrzeja Kałuszko "Jan Czochralski - wielki nieznany. 
Pocztówki z życia" - w sumie około 15 tysięcy wyświetleń (w tym 6,5 tysiąca w wersji 
ocenzurowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Dużo dalej plasują się 
filmy mające około 2 tysięcy wyświetleń: "Powrót chemika" Anny Laszczki (2600), "Jan 
Czochralski - polski współtwórca nowoczesnej elektroniki" Pawła Wernickiego (2520), 
"Tajemnice Jana Czochralskiego" (Dom Spotkań z Historią, 2370) i zwiastun filmu "Wielki 
Powrót" Dariusza Grzeszczyka (1870). 

 Niestety, obserwujemy znaczący spadek zainteresowania wymienionymi filmami. 

 Cieszy, że TVP1 planuje przygotowanie filmu dokumentalnego o prof. Janie 
Czochralskim. 
 

* * * * * * * * * 

            Paweł Tomaszewski 
               INTiBS PAN  


