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Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
Biuletyn Społecznego Komitetu Roku Czochralskiego    
 

Wrocław              5 sierpnia 2014 r.               rok III,  numer  39/93 
*************************************************** *************************************************** *********** 

 
 

Informacje prasowe i internetowe 
 

♦ 26 maja – Interaktywna wystawa „Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu” na 
Wydziale Fizyki – http://www.amu.edu.pl/content/interaktywna-wystawa-od-
monokrysztau-jana-czochralskiego-do-grafenu-na-wydziale-fizyki 

♦ czerwiec [?] – Elżbieta Milewska – Profesor Jan Czochralski - zapomniany człowiek – 
http://www.nowaera.pl/component/projektzklasa4/projekty/pokaz/896.html – [opis 
Projektu nr 00451 do realizacji w Zespole Szkół w Płocku]  

♦ 16 czerwca – LM – Wystawa w rodzinnym mieście Jana Czochralskiego! – 
http://www.moja.bydgoszcz.pl/?news_id=8092&mod=news [Bydgoski Portal Miejski] 

♦ czerwiec – Kazimierz Mikulski – Rok 2014 Międzynarodowym Rokiem Krystalografii - 
kilka refleksji – Fizyka w Szkole, nr 3/2014 (naj-czerwiec), s. 2-7. 

♦ lipiec – Józef Szudy - Walther H. Nernst - współtwórca chemii fizycznej i pionier 
współczesnej fizyki – w książce: Magdalena Niedzielska i Józef Szudy – Walther 
Hermann Nernst noblista z Pomorza, THT, Toruń 2014, str. 21-44 

♦ ??? – Kamila i Józef Marosz – To komuniści zrujnowali życie profesora Czochralskiego – 
portal "Nasza Kcynia"; www.nasza-kcynia.pl/index.php?start=11   

♦ czerwiec – Projekt plakatu z okazji roku Jana Czochralskiego – http://pix-pix.com/pl/oferta-
mtlumaczenia [o plakacie napiszemy w następnym numerze "biuletynu..."] 

 

* * * * * * * * * 

 

Przeżyjmy  to  jeszcze  raz… (V) 
 

Przypominamy wypowiedź kolejnego posła podczas posiedzenia Sejmu, na którym 
uchwalono, że rok 2013 będzie Rokiem Jana Czochralskiego. 

 

Poseł Anna Bańkowska: 

 Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pragnę w imieniu Sojuszu Lewicy Demokratycznej 
pozytywnie odnieść się do uchwały dotyczącej ustanowienia roku 2013 Rokiem Jana 
Czochralskiego, jednego z najwybitniejszych naukowców, światowej sławy odkrywcę wielu 
metod badawczych i autora wielu patentów. 
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 Sojusz Lewicy Demokratycznej opowiada się za kandydaturą tego wybitnego uczonego 
urodzonego w Kcyni, o czym mówiła już pani poseł Kidawa-Błońska, w przepięknym 
miasteczku mającym 750-letnią historię, położonym dzisiaj na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego. Wspierają tę inicjatywę między innymi Polska Akademia Nauk, 
Polskie Towarzystwo Chemiczne, Polskie Towarzystwo Fizyczne, Politechnika Warszawska, 
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie, Centrum Nauki Kopernik, 
a także władze samorządowe gminy Kcynia. 

 Profesor Czochralski był niezwykle wszechstronnym naukowcem, inżynierem, 
chemikiem, metaloznawcą, a także praktykiem. Największą sławę, o czym już była mowa, 
zapewniła mu wynaleziona w 1916 r. metoda zwana później metodą Czochralskiego, 
polegająca na technice otrzymywania kryształów metali i półprzewodników, słowem, 
podwaliny pod dzisiejszą elektronikę, ale, o czym nie mówiliśmy, w 1924 r. Jan Czochralski 
wynalazł także tak zwany stop B, charakteryzujący się wysokimi właściwościami ślizgowymi, 
co znalazło praktyczne zastosowanie w kolejnictwie na świecie do lat 60. ubiegłego wieku. 

  W 1928 r. na zaproszenie prezydenta Mościckiego wrócił do Polski i zorganizował na 
Politechnice Warszawskiej Instytut Metalurgii i Metaloznawstwa. Otrzymał w 1929 r. 
najwyższą godność akademicką, a potem były perturbacje z więzieniem i dopiero ujawnienie 
dokumentów potwierdzających jego patriotyczną działalność w czasie wojny przyczyniło się 
do rehabilitacji i do zwrócenia przez Politechnikę Warszawską dobrego imienia prof. 
Czochralskiemu, trudne nazwisko. 

 Odkrycia Czochralskiego kilkadziesiąt lat wyprzedziły swoją epokę, dlatego 
współcześnie przez wielu nazywany jest on ojcem inżynierii materiałowej oraz praojcem 
elektroniki. Ostatnie lata spędził w Kcyni, gdzie uruchomił Zakłady Chemiczne BION 
produkujące nowoczesne na ten moment kosmetyki, które długie lata cieszyły się dobrą 
renomą. Jan Czochralski, obok prof. Smoluchowskiego czy Marii Curie-Skłodowskiej, jest 
dzisiaj najczęściej cytowanym Polakiem (Dzwonek) w naukowej literaturze światowej. 
W Polsce jest postacią niedocenianą i dlatego, myślę, powinniśmy to nadrobić. 

 Chciałabym podkreślić, pani marszałek, że na szczególne uznanie za propagowanie 
pamięci Jana Czochralskiego zasługują władze samorządowe i mieszkańcy gminy Kcynia, o 
czym świadczą między innymi takie inicjatywy, jak emisja bonu miejskiego, tzw. 10 eurokcyń, 
czy medale z podobizną tego uczonego. 

 Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest przekonany, że w 60. rocznicę śmierci tego 
wybitnego naukowca, bardzo zacnego profesora z Kcyni, mamy najlepszy moment do 
właściwego docenienia jego osiągnięć naukowych, dlatego klub mój, Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej, będzie głosował za ustanowieniem roku 2013 Rokiem Jana Czochralskiego. 
Dziękuję uprzejmie. 

http://orka2.sejm.gov.pl/Debata7.nsf/7075e4662b58d9b1c125737f0039d549/af52a10349fae1
cfc1257acd0038555d?OpenDocument  

 

* * * * * * * * * * * 
 

Pragniemy poinformować PT Czytelników, że w lipcu minęły DWA  lata od ukazania się 
pierwszego numeru "Biuletynu Roku Czochralskiego" :-)) 
 

* * * * * * * * * * * 

 
         Paweł Tomaszewski 
             INTiBS PAN  


