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Biuletyn  

 Roku  Czochralskiego 
Biuletyn Społecznego Komitetu Roku Czochralskiego    
 

Wrocław       28 czerwca 2014 r.                    rok III,  numer  36/90 
*************************************************** *************************************************** *********** 

 
Kronika Roku Czochralskiego  
 

►  26-28 czerwca – Alicja Rafalska-Łasocha [kurator] – wystawa W niezwykłym świecie 
kryształów – 56. Konwersatorium Krystalograficzne, Wrocław [na dwóch planszach 
i w folderze podano informacje o prof. Janie Czochralskim] 

►  26 czerwca – Paweł Tomaszewski – Dorobek Roku Jana Czochralskiego – 
56. Konwersatorium Krystalograficzne, Wrocław [plakat] 

►  27 czerwca – Anna Laszczka – Powrót chemika – 56. Konwersatorium Krystalograficzne, 
Wrocław [pierwszy publiczny pokaz fragmentów dokumentalnego filmu biograficznego 
o Janie Czochralskim] 

 

Informacje prasowe i internetowe 
 

♦ 16 grudnia 2013 r. – Sławomir Łaniecki – Patent hodowcy kryształów metali – Express 
Bydgoski; http://express.bydgoski.pl/60428,Patent-hodowcy-krysztalow-metali.html 
[tekst z… 16 marca 2007 r.!] 

♦ 25 kwietnia 2014 r. – Aleksandra Stanisławska – Polscy wynalazcy w Gdyni, czyli patent na 
majówką – www.crazynauka.pl/polscy-wynalazcy-gdyni-patent-majowke/  

♦ maj – Jan Czochralski visiting Cracow – http://blackpearls.pl/jan-czochralski-visiting-
cracow/  

♦ ?? – EUzebiusz28 – (UP1) prof. Jan Czochralski – http://www.geocaching.com/geocache/ 
GC4RCFE_up1-prof-jan-czochralski?guid=c6f0be3a-d2a0-44d8-ae02-30d6bbca698e 
[A] 

♦ 14 czerwca – Ludmiła Trigg – Metoda Czochralskiego, czyli polskie know-how – 
www.polskathebest.pl/nauka/metoda-czochralskiego-czyli-polskie-know-how/ [A] 

♦ 16 czerwca – [Anna Duda-Nowicka] – Wystawa o Czochralskim – www.kcynia24.pl/ 
Wystawa_o_Czochralskim,18423.html  

♦ 22 czerwca – Anna Duda-Nowicka – Wystawa dobiegła końca – www.kcynia24.pl/ 
Wystawa_dobiegla_konca,18578.html  

♦ 26 czerwca – Paweł Tomaszewski – Dorobek Roku Jana Czochralskiego – w: Materiały 
56. Konwersatorium Krystalograficznego we Wrocławiu, A-74 

♦ 26 czerwca – Paweł Tomaszewski – Prof. Jan Czochralski - krystalograf – w: Materiały 
56. Konwersatorium Krystalograficznego we Wrocławiu, S-5 

 

* * * * * * * * * * * * * * 
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Odkrycia 

Czochralski  jakiego  nie  znamy 
 
W Internecie odnaleziony został, zupełnie przypadkowo, ciekawy opis patentowy. 
„Wiadomości Urzędu Patentowego” z 31 marca 1932 r. przynoszą opis patentu nr 15763 
udzielonego 26 lutego 1932 r. prof. Janowi Czochralskiemu na… Przyrząd orjentacyjny dla 
kierowcy samochodowego. Zaskoczenie jest ogromne – mamy opis praprzodka… GPS! 
A więc i tym zajmował się Profesor… 
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* * * * * * * * * * * 
 

Przeżyjmy  to  jeszcze  raz… (II) 
 

 Aż trudno uwierzyć, że Rok Czochralskiego mamy już za sobą. Trudno uwierzyć, 
że… udało się! Dziś przypominamy wypowiedzi kolejnych posłów.  

 

Poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska: 

 Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Kiedy parę miesięcy temu do komisji 
kultury, do prezydium komisji kultury przyszła delegacja naukowców, profesorów 
z Politechniki Warszawskiej [chyba nie byli z Politechniki Warszawskiej?; przyp. PETom.] 
z taką prośbą, sugestią, by komisja podjęła inicjatywę i ustanowiła rok 2013 Rokiem Jana 
Czochralskiego, przyznam, że spojrzałam głęboko w oczy pani profesor i powiedziałam: pani 
profesor, najmocniej przepraszam, ale pierwszy raz w życiu słyszę to nazwisko. I myślę, że nie 
byłam odosobniona. Sądzę, że wówczas 99,999% polskiego społeczeństwa tak samo by 
zareagowało. 

 Kiedy ta idea zaczęła się materializować i z własnym klubem, w imieniu którego mam 
tu teraz zaszczyt występować, rozmawialiśmy o tej propozycji, reakcja większości koleżanek 
i kolegów, większości, bo są tacy, którzy już cokolwiek wiedzą, była identyczna jak ta moja 
pierwsza, sprzed paru miesięcy. Te dwie reakcje - nie mówię o tym tak zupełnie bez powodu - 
niejako upewniły nasz klub, że to jest bardzo dobry pomysł, aby rok 2013 był Rokiem Jana 
Czochralskiego, ponieważ tę niewiedzę, ten mur, te zasłony trzeba zerwać. Przecież powinno 
nam zależeć i zależy nam na tym, żebyśmy w Polsce wiedzieli, że mamy i mieliśmy wśród nas 
znakomitych ludzi, że cywilizacja europejska, także światowa, wiele zawdzięcza polskim 
umysłom. 

 Pora też przypomnieć postacie, o czym tu mówiła pani poseł sprawozdawca, których 
koleje losu były takie, że próbowano je pozbawić wszystkiego. Tak właściwie było 
w przypadku Jana Czochralskiego. Tak że chwała Politechnice Warszawskiej, że tego aktu 
rehabilitacji dokonała, i myślę, że powinniśmy się do tych starań jako Sejm dołączyć. 

 Mój klub, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, oczywiście z pełnym 
przekonaniem poprze tę uchwałę i także z pełnym przekonaniem będzie działał w roku 2013 
na rzecz popularyzowania dokonań i postaci Jana Czochralskiego. Dziękuję bardzo. (Oklaski)   
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata7.nsf/7075e4662b58d9b1c125737f0039d549/d4bf2a28e65c6e
85c1257acd00385527?OpenDocument  
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Poseł Robert Kołakowski: 

 Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo 
i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko dotyczące uchwały w sprawie 
ustanowienia roku 2013 Rokiem Jana Czochralskiego. 

 22 kwietnia przyszłego roku przypadnie 60. rocznica śmierci tego wybitnego polskiego 
uczonego. Jan Czochralski, znany metalurg, chemik i metaloznawca, opracował wiele nowych 
metod badawczych i patentów, które miały przełomowe znaczenie i przyczyniły się do 
światowego rozwoju nauki. Był pionierem i orędownikiem badań interdyscyplinarnych. Jego 
odkrycia naukowe wyprzedzały ówczesny stan techniki i również wyobraźnię ich zastosowań. 
Bez wątpienia odkryta przez niego metoda otrzymywania monokryształów, nazwana od jego 
nazwiska metodą Czochralskiego, wyprzedziła o kilkadziesiąt lat swoją epokę i umożliwiła 
rozwój elektroniki. Dziś wszelkie urządzenia elektroniczne zawierają układy scalone, diody 
i inne elementy z materiału otrzymywanego właśnie metodą Czochralskiego. 

 Wkład polskiego uczonego w rozwój światowej nauki oraz techniki został doceniony 
przez uczonych całego świata. Jan Czochralski jest dziś jednym z najczęściej cytowanych 
Polaków w naukowej literaturze światowej. 

 Na podkreślenie zasługuje także jego postawa w czasie II wojny światowej, kiedy 
współpracował z Armią Krajową, a wspólnie z żoną i córką doprowadził do uwolnienia wielu 
aresztowanych Polaków. W 1940 r. Jan Czochralski utworzył Zakład Badań Materiałów po 
to, by dać pracę kilkudziesięciu kolegom, którzy wraz z wybuchem wojny stracili źródła 
utrzymania. Wystawiane przez niego fałszywe zaświadczenia o zatrudnieniu chroniły 
legitymujące się nimi osoby przed represjami ze strony okupanta. 

 Przypadająca w przyszłym roku 60. rocznica jego śmierci i podjęte przez niektóre 
środowiska inicjatywy zmierzające do ustanowienia roku 2013 Rokiem Jana Czochralskiego 
to szansa na przypomnienie tego wielkiego uczonego. Jestem przekonany, że ten wybitny 
naukowiec, inżynier, twórca nowoczesnej technologii elektronicznej i inżynierii materiałowej 
w 60. rocznicę śmierci zasługuje na szczególne wyróżnienie. 

 Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość będzie głosował za ustanowieniem roku 
2013 Rokiem Jana Czochralskiego. Uważam również, że rok 2013 powinien być rokiem 
pamięci o powstaniu styczniowym. Jeśli takiej uchwały nie podejmiemy, będzie to fakt 
haniebny dla naszej Izby. Dziękuję bardzo. (Oklaski)    

http://orka2.sejm.gov.pl/Debata7.nsf/7075e4662b58d9b1c125737f0039d549/9580b861d7f4bf
11c1257acd00385535?OpenDocument  

 
* * * * * 

Uzupełnienie 
 
Opis stanowiska nazwanego reaktorem Czochralskiego znajduje się na stronie 
www.youtube.com/watch?v=0UIprv7ExiU. Okazuje się, że w chytry sposób pomyślano 
o tworzeniu „kryształu” – magnes łapie płytkę z doczepionymi do niej łańcuszkami kulek 
imitujących atomy i wyciąga je w postaci uporządkowanego modelu struktury atomu. 
 Pierwotnie myślałem, że mamy do czynienia z sytuacją podobną do wyciągania 
magnesem spinaczy biurowych lub opiłków żelaza, a więc z obrazem podobnym do testu 
trychitowego stosowanego przez Czochralskiego do badania jakości wazeliny.  [P.Tom.] 
 

* * * * * * * * 

         Paweł Tomaszewski 
             INTiBS PAN  


