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Biuletyn  

 Roku  Czochralskiego 
Biuletyn Społecznego Komitetu Roku Czochralskiego    
 

Wrocław       22 czerwca 2014 r.                    rok III,  numer  35/89 
*************************************************** *************************************************** *********** 

 
Kronika Roku Czochralskiego  
 

► 29 listopada 2013 r. – Michał Poczobutt – Jan Czochralski – SP Dobieszewo 

► 29 listopada 2013 r. – Dariusz Grzeszczyk – Wielki powrót – SP Dobieszewo [film] 

► 9 kwietnia 2014 r. – Profesor Jan Czochralski – reportaż z cyklu „Polska i świat z historią 
w tle”; TVP Historia [godz. 12:45-13:05] 

► 2 maja – Anna Pajączkowska – Profesor Jan Czochralski - praojciec światowej elektroniki 
– konferencja „Odkryj polskich wynalazców!”, Muzeum Emigracji w Gdyni 

► 2 maja – Dariusz Grzeszczyk – Wielki powrót – pokaz filmu; konferencja „Odkryj 
polskich wynalazców!”, Muzeum Emigracji w Gdyni 

 

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!] 

 

Informacje prasowe i internetowe 
 

♦ 5 kwietnia 2013 r. – cza/mrt – Planetoida otrzyma nazwę na cześć Jana Czochralskiego – 
dzieje.pl – portal historyczny; http://dzieje.pl/rozmaitosci/planetoida-otrzyma-nazwe-na-
czesc-jana-czochralskiego  

♦ październik 2013 r. – Rok 2013 rokiem Jana Czochralskiego – Polak (kwartalnik Związku 
Polaków na Łotwie), nr 3(101), str. 15-18; także: http://kresy24.pl/wp-
content/uploads/2013/12/Polak-na-Lotwie_3_2013.pdf [A] 

♦ 4 października 2013 r. – Wystawa "JAN CZOCHRALSKI - kryształ nauki" – 
www.polsl.pl/Jednostki/RJO1/Lists/Wiadomosci/PokazWiadomosc.aspx?WebPartTitle=
ListaWiadomosci&Page=7&WebPartTitle2=Wiadomosc&Filter1Field2=Identyfikator&
Filter1Value2=289 [Politechnika śląska w Gliwicach] 

♦ 18 października 2013 r. – w: Aktualności [PTF, Poruń]; http://ptf.fizyka.umk.pl/ 
aktualnosci.html [informacja o referacie P.E. Tomaszewskiego + fotografie] 

♦ 23 października 2013 r. – Hodowanie monokryształów metodą Czochralskiego zmieniło 
świat! Dzisiaj można uczestniczyć w akcji „Pokaż kryształ Czochralskiego” – 
www.eduscience.pl/aktualno%C5%9Bci/hodowanie-monokryszta%C5%82%C3%B3w-
metod%C4%85-czochralskiego-zmieni%C5%82o-%C5%9Bwiat-dzisiaj-
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mo%C5%BCna-uczestniczy%C4%87-w-akcji-poka%C5%BC-kryszta%C5%82-
czochralskiego  

♦ 28 października 2013 r. – Zwiastun filmu biograficzno-historycznego o Prof. Janie 
Czochralskim pt. "Wielki Powrót" – www.arkrakow.com.pl/zwiastun-filmu-o-prof-
janie-czochralskim-wielki-powrot-t1458.html [Uniwersytet Rolniczy w Krakowie] 

♦ 29 października 2013 r. – Odkrycie Polaka, które zmieniło świat – MM Magazyn 
Przemysłowy, nr …………… (miesięcznik); także: www.magazynprzemyslowy.pl/ 
zarzadzanie-i-rynek/Odkrycie-Polaka-ktore-zmienilo-swiat,4136,1 [A] 

♦ 30 listopada 2013 r. – Film o prof. Janie Czochralskim – http://spdobieszewo.pl/film-o-
prof-janie-czochralskim,166.html  

♦ 18 grudnia 2013 r. – Nadanie imienia prof. Jana Czochralskiego Wydziałowemu 
Laboratorium Zaawansowanej Inżynierii Kryształów – 
www.pw.edu.pl/Uczelnia/Aktualnosci/Nadanie-imienia-prof.-Jana-Czochralskiego-
Wydzialowemu-Laboratorium-Zaawansowanej-Inzynierii-Krysztalow  

♦ styczeń 2014 r. – Nadanie imienia prof. Jana Czochralskiego Wydziałowemu Laboratorium 
Zaawansowanej Inżynierii Kryształów – Analityka, nr 1/2014 

♦ styczeń (?) – [Anna Pajączkowska] – Activities for rehabilitation of Prof. Jan Czochralski – 
www.pajaczkowska.com/czochralski.html 

♦ ?? – Polskie wynalazki: wielka trójka – http://teklaplus.pl/polskie-wynalazki-wielka-trojka/ 
[szkoda, że zbyt dużo błędów w życiorysie] 

♦ 10 stycznia – Andrzej Markiewicz – Wykład o Janie Czochralskim (FOTO) – 
http://reklama.e-legnickie.pl/index.php/rozrywka-i-kultura-w-regionie/legnica-
kultura/7813-wykad-o-janie-czochralskim-foto  [o seminarium SIMP w Chojnowie] 

♦ 18 lutego – km – Konkurs imienia praojca elektroniki – 
www.pryzmat.pwr.edu.pl/sitepages/wiadomosci.aspx?i=555  

♦ 23 marca – oelka – Kryształ z ulicy Nabielaka – http://oelka.bikestats.pl/1111184,Krysztal-
z-ulicy-Nabielaka.html [blog rowerowy; tekst i ciekawe fotografie wykonane przez 
A(?). Olszak; A] 

♦ 30 kwietnia – Patent na majówkę – http://muzeumemigracji.pl/patent-na-majowke/ 
[program Dnia Polonii w Gdyni] 

♦ ?? – Jan Czochralski – www.mediander.com/connects/380437/jan-czochralski/ [krótka 
notka o odsyłacze do filmików o J. Czochralskim!] 

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

Jan  Czochralski… matematykiem?! 

 Wśród różnych określeń, jakie stosowano wobec Jana Czochralskiego znalazło się 
i takie: słynny matematyk. Pani dr Joanna Bagniewska, zoolog działający w Anglii na rzecz 
Polonii, powiedziała: „Albo nasi słynni matematycy: Banach, Czochralski, Sierpiński.” 
(http://szkola-liderow.pl/kreatywni,_otwarci,_wyrazisci.php).  

 Ale są i inne ciekawostki. W Internecie można spotkać informacje, jakoby prof. Jan 
Czochralski był (współ)autorem granatu powstańczego zwanego sidolówką. Niestety, nie 
wiadomo kto wymyślił t ę informację, ale pokutuje głównie za sprawą Wikipedii. 

 Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa zeskanowała książkę „Powrót. Rzecz o Janie 
Czochralskim” wydaną przez ATUT i umieściła na swojej stronie. Publikacja ta została 
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usuniętą 4 kwietnia br. bez podania powodu. Ciekawe, kto zauważył, że zostało złamane 
prawo autorskie? 

 Cieszymy się, że wspomniana książka trafia „pod strzechy”. Jest m.in. w zbiorach 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasieńcu, pow. grójecki i w bibliotece Uniwersytetu 
Stanford w USA. 

 Zainteresowanych działaniami na rzecz rehabilitacji prof. Jana Czochralskiego 
polecamy stronę www.pajaczkowska.com/czochralski.html. 
 

* * * * * * * * * * * 

 

Przeżyjmy  to  jeszcze  raz… 
 

 Aż trudno uwierzyć, że Rok Czochralskiego mamy już za sobą. Trudno uwierzyć, 
że… udało się! Wysiłkiem wielu osób i instytucji, poczynając od Polskiego Towarzystwa 
Fizycznego a na heroicznych zabiegach prof. Anny Pajączkowskiej kończąc, sprawiły, że 
Sejm RP ugiął się i uznał Jana Czochralskiego za godnego uznania patronem Roku. 

 Przypomnijmy tamte czasy, a właściwie to kluczowe dla sprawy wystąpienia posłów 
podczas 28. plenarnego posiedzenia Sejmu w dniu 6 grudnia 2012 r. (18. punkt porządku 
dziennego), które zaowocowały dnia następnego pozytywnym wynikiem głosowania nad 
ustanowieniem roku 2013 Rokiem Jana Czochralskiego. 

 Dziś przypominamy wypowiedź posła sprawozdawcy Małgorzaty Kidawy-Błońskiej 
(prywatnie żony autora niezrealizowanego filmu o Janie Czochralskim) zamieszczony na 
sejmowej stronie sprawozdań stenograficznych: http://orka2.sejm.gov.pl/ 
Debata7.nsf/7075e4662b58d9b1c125737f0039d549/743a84503af09b1ec1257acd00385519?O
penDocument  

 

 Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko komisji kultury 
w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem prof. Jana Czochralskiego. 

 Na posiedzeniu komisji właściwie zgodnie posłowie uznali, że należy przypomnieć, 
należy stworzyć programy, które przywrócą pamięć o prof. Janie Czochralskim polskiemu 
społeczeństwu. O ustanowienie takiego roku starało się bardzo wiele instytucji naukowych w 
naszym kraju. Ta kandydatura uzyskała bardzo duże poparcie tych instytucji i komisja, 
właściwie bez sprzeciwu, tę kandydaturę zaopiniowała pozytywnie. 

 Uzasadnienie komisji właściwie jest bardzo proste. Jan Czochralski to jest po 
Koperniku i Marii Skłodowskiej-Curie trzeci polski naukowiec naprawdę rozpoznawalny na 
świecie - jest rozpoznawalny na świecie, natomiast nie jest znany w Polsce - to naukowiec 
najczęściej spośród polskich naukowców cytowany [powinno być: wymieniany; przyp. 
PETom.] w literaturze naukowej. Wiemy, że są odkrycia naukowe, które wyprzedzają aktualny 
stan techniki, naszą wyobraźnię i pojawiają się nieoczekiwanie w różnych momentach 
działalności człowieka. I takie rozważania inżynierskie i opracowania technologiczne przez 
nas niezauważane w pewnym momencie zmieniają otaczający świat. Takie odkrycia właśnie 
prof. Jana Czochralskiego spowodowały, że teraz nie możemy sobie wyobrazić życia bez 
telewizorów, komputerów, telefonów komórkowych, bez zegarków elektronicznych i tego 
wszystkiego, co właściwie codziennie otacza i porządkuje nasze życie. Nie wszyscy jednak 
zdają sobie sprawę, że nie byłoby tych urządzeń bez krzemowych układów scalonych 
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budowanych na jednym monokrysztale, czyli na takim czipie, a to właśnie jest możliwe dzięki 
odkryciu prof. Jana Czochralskiego. 

 To jest postać ze wszech miar bardzo ciekawa. Urodził się w małym miasteczku w 
Poznańskiem, w Kcyni, można powiedzieć, że był samoukiem, ponieważ nie ukończył 
stacjonarnie żadnej wyższej uczelni, zdawał egzaminy eksternistycznie, uczył się sam i 
osiągnął w Niemczech najwyższe stanowiska w towarzystwach metalurgicznych. Był 
pierwszym prezesem stosownego stowarzyszenia, był uznawany za autorytet, tworzono dla 
niego specjalne katedry naukowe. I mimo że miał wiele propozycji z całego świata, miał 
propozycję zostania dyrektorem generalnym zakładów Forda w Ameryce, to na zaproszenie, 
właściwie na apel prezydenta Ignacego Mościckiego natychmiast to wszystko porzucił, 
porzucił wszystkie intratne propozycje i wrócił do Polski, żeby zbudować podwaliny 
nowoczesnej nauki, tworzyć instytuty, które pozwolą się polskiej nauce rozwijać. 

 W 1929 r. prof. Czochralski otrzymał tytuł i godność doktora honoris causa 
Politechniki Warszawskiej i objął posadę profesora na Wydziale Chemicznym tej uczelni, 
gdzie stworzono dla niego Katedrę Metalurgii i Metaloznawstwa. Przez ten cały czas do 
wojny profesor pracował badawczo, kształcił kadrę naukowców, którzy po wojnie tworzyli 
podstawy polskiej metalurgii. Pod koniec 1939 r. w Warszawie na bazie przedwojennego 
Instytutu Polityki [powinno być: Politechniki; przyp. PETom.] uruchomił Zakład Badań 
Materiałów. To jest bardzo ważna instytucja, bo podczas wojny dzięki pomocy i zgodzie władz 
AK utworzył tam specjalne laboratorium, w którym produkowano amunicję, a jednocześnie 
było to miejsce, gdzie pomagano polskim naukowcom nie tylko w ukryciu się czy wyciągnięciu 
z więzień niemieckich. 

 Po powstaniu warszawskim, tak jak cała rzesza warszawiaków, znalazł się poza 
Warszawą. W 1945 r. został aresztowany pod zarzutami współpracy z władzami niemieckimi. 
Sąd w Piotrkowie Trybunalskim oczyścił go z tych zarzutów, ale mimo to Senat Politechniki 
Warszawskiej odmówił przyjęcia go w poczet profesorów. To była sytuacja dla pana prof. 
Czochralskiego bardzo trudna, bo nie mógł się bronić przed tymi zarzutami. Gdyby się przed 
nimi bronił, musiałby powiedzieć o swojej współpracy z AK i musiałby wydać wielu kolegów 
profesorów, którzy też współpracowali z AK, więc musiał milczeć. 

 Wycofał się do swojej rodzinnej Kcyni, gdzie po raz kolejny zaczął pracować od 
podstaw, stworzył bardzo znany w tamtych czasach ˝proszek od kichania z Gołąbkiem˝ oraz 
płyn do trwałej ondulacji na zimno, który - oparty na jego patencie - był produkowany jeszcze 
do lat 80. 

 Zmarł 22 kwietnia 1953 r. po rewizji Urzędu Bezpieczeństwa w jego willi w Kcyni, 
który to urząd jeszcze w tamtym czasie bardzo profesora nękał. 

 Jednak zapewnienia, badania pracowników Politechniki i nie tylko doprowadziły do 
tego, że 29 czerwca 2011 r. Senat Politechniki Warszawskiej ogłosił rehabilitację prof. Jana 
Czochralskiego, przywrócił mu tytuły profesorskie [błąd, bo nikt nie odbierał tytułów i to w 
liczbie mnogiej!; przyp. Petom.] i cały czas stara się o to, żeby tę postać przywrócić naszej 
historii. Nie może być tak, że mamy wielkich naukowców, o których wiedzą absolwenci 
politechnik na całym świecie, a w Polsce są to osoby bardzo mało znane. Mam nadzieję, że to, 
że Wysoki Sejm ustanowi rok 2013 Rokiem Jana Czochralskiego, pozwoli tę lukę uzupełnić. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski) 

* * * * * * * * 

 

         Paweł Tomaszewski 
             INTiBS PAN  


