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Biuletyn  

 Roku  Czochralskiego 
Biuletyn Społecznego Komitetu Roku Czochralskiego    
 

Wrocław       19 czerwca 2014 r.                    rok III,  numer  34/88 
*************************************************** *************************************************** *********** 

 
Kronika Roku Czochralskiego  
 

► 16 czerwca – oficjalna inauguracja warszawskiej wystawy o Janie Czochralskim w Kcyni 
 

Zapowiedzi 
 

♥ 26-28 czerwca – 56. Konwersatorium Krystalograficzne i Sesja Naukowa Polskiego 
Towarzystwa Krystalograficznego, Wrocław – http://intibs.pl/kk2014/ [m.in. plakaty 
i referaty dotyczące prof. Jana Czochralskiego, a także zwiastun filmu Powrót chemika!] 

 

Informacje prasowe i internetowe 
 

♦ 16 czerwca – Anna Duda-Nowicka – Wystawa o Czochralskim - zobacz w TVP Bydgoszcz 
i przyjdź! – http://kcynia.pl/aktualnosci/bac95083d1a811 
edd7ca0169e1801ea1.html?ng_cat=1 [prawie 100 fotografii z wystawy - polecamy!] 

♦ 16 czerwca – Agata Chyłka – Czochralski bez tajemnic – „Zbliżenia”, regionalny serwis 
informacyjny TVP Bydgoszcz [godz. 18:30; informacja o wystawie w Kcyni; od 
minuty16,45 do minuty 18,52 programu] 

♦ 15/17 czerwca – [LINK PR] – Warszawska wystawa w Kcyni - zobacz zdjęcia i przyjdź! – 
http://kcynia.pl/aktualnosci/31c1662e75951021cefb983d1bb7d8cc.html?ng_cat=1  

 
 

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

Drugi rok… Roku Czochralskiego 
 

 Jak już informowaliśmy, w dniu 30 maja odbyło się oficjalne zakończenie Roku 
Czochralskiego na Politechnice Warszawskiej. Dokonania w minionym roku przedstawił prof. 
Mirosław Nader, pełnomocnik ds. organizacji Roku Czochralskiego. Swoją prezentację 
zakończył stwierdzeniem, że „obchody jeszcze trwają w Polsce”. Mamy więc drugi rok Roku, 
choć już nie tak obfity w wydarzenia jak rok 2013. 

 Oto kilka ważniejszych myśli przekazanych przez prof. M. Nadera w jego prezentacji 
zatytułowanej Jan Czochralski patronem roku 2013.  
 
 Mieliśmy do czynienia z godną pochwały sytuacją, w której przedstawiciel nauk 
ścisłych miał okazję do rywalizacji o miejsce w świadomości społecznej razem z innymi 
patronami roku 2013 ogłoszonymi przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (kompozytor 
i pianista Witold Lutosławski oraz poeta Julian Tuwim). 
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 Także istotne jest to, że społeczeństwo zyskało prawo do pełnej, nieskażonej 
fałszywymi zarzutami wiedzy o Janie Czochralskim. Beneficjentem Roku Jana Czochralskiego 
jest także Nauka Polska, której panteon na nowo świeci pełniejszym blaskiem.  
 Obchodząc Rok prof. Jana Czochralskiego oddaliśmy hołd jednemu 
z najwybitniejszych naukowców współczesnej techniki, którego przełomowe odkrycia 
przyczyniły się do światowego rozwoju nauki i technologii. W dalszym ciągu światowa 
produkcja krzemu oparta jest głównie na metodzie Jana Czochralskiego. Fenomen 
Czochralskiego oparty jest na triadzie: wiedza-wizja-wdrożenia. 
 Znaczenie powrotu Czochralskiego do Polski zostało poddane ogniowej próbie 
podczas okupacji, kiedy to Profesor Czochralski z narażeniem życia służył polskiemu 
podziemiu. Służba ta została opacznie zinterpretowana przez  powojenne władze Uczelni po 
1945 i stała się przyczyną odsunięcia Go od badań i nauczenia.  
 Inicjując Rok Jana Czochralskiego chcieliśmy przywrócić utracone dobre imię 
i godność temu wybitnemu Polakowi i skonfrontować skromną wiedzę społeczeństwa 
polskiego z noblowskim formatem jego osiągnięć.  
 Horyzont planu obchodów był istotnie szeroki i obejmował m.in. przedsięwzięcia 
naukowe, publikacje, wystawy, filmy i upamiętnienia zrealizowane w wielu środowiskach nie 
tylko akademickich. 
 Najważniejsze po takich obchodach jest uświadomienie czy zrealizowane 
przedsięwzięcia gwarantują trwałe rezultaty. Uważam, że tak. Po pierwsze poziom wiedzy 
o Janie Czochralskim znacząco się podniósł w społeczeństwie, ponadto rozpoczęto szeroki 
proces edukacji, który będzie trwał, co deklarują nie tylko naukowcy. 
 Natomiast posiew w mediach podniósł ogólnospołeczne uwrażliwienie na znaczenie 
nauk ścisłych i „polską” kontrybucję do światowej skarbnicy najbardziej nowoczesnych 
rozwiązań. Nawet fakt, że na Politechnice, na terenie Warszawy i Polski pojawiły się nowe 
tablice pamiątkowe, jest na to namacalnym dowodem.  
 
 Dziękuję wszystkim, którzy swoimi działaniami i wiarą w patriotyczną postawę 
i naukowe dokonania Prof. Jana Czochralskiego przyczynili się do przywrócenia Jego 
dobrego imienia i pamięci o NIM. 

 

* * * * * * * * * * * 
 

Model  metody  Czochralskiego 
 

Jednym z ciekawszych stanowisk na warszawskiej wystawie Od 
monokryształu Jana Czochralskiego do grafemu jest pomysłowo 
opracowany model pokazujący ideę metody Czochralskiego, czyli 
metody „wyciągania” monokryształu z roztopu. Z „szubienicy” 
zwisa linka z magnesem. Magnes „zanurzamy” w tyglu (naczynie z 
„atomami”) i powoli podnosimy. Do magnesu przyczepiają się 
kolejne „atomy” tworząc coś w rodzaju kryształu (choć oczywiście 
nie są one uporządkowane w strukturę kryształu). Zmieniając 
szybkość podnoszenia magnesu można uzyskać różnej wielkości 
„kryształy”. 

fot. A. Duda-Nowicka 

    * * * * * * 

         Paweł Tomaszewski 
             INTiBS PAN  


