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Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
Biuletyn Społecznego Komitetu Roku Czochralskiego    
 

Wrocław       4 października 2014 r.               rok III,  numer  43/97 
*************************************************** *************************************************** *********** 

 
 
Kronika Roku Czochralskiego  
 

► 14 czerwca – Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu – Dni Morza, Szczecin 
[wystawa][czy była?] 

► 12-21 września – Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu – Akademia im. Jana 
Długosza, Częstochowa [wystawa] 

► 23-30 września – Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu – Uniwersytet 
Łódzki, Wydział Chemii [wystawa] 

► 3-19 października – Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu – Uniwersytet 
Kazimierza Wielkiego, Instytut Fizyki, Bydgoszcz [wystawa] 

 

Zapowiedzi 
 

♥ 21 października – Paweł Tomaszewski – Jan Czochralski - uczony i poeta – „Studium 
Generale”, Wrocław, Katedra Antropologii UWr., ul. Kuźnicza 35, godz. 17:15 

♥ 22-28 października – Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu – Politechnika 
Gdańska [wystawa] 

♥ 18-... listopada – Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu – Politechnika 
Wrocławska [wystawa] 

 

Informacje prasowe i internetowe 
 

♦ 19 marca – pmw/agt [PAP] – Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu - wystawa 
na PW – www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,399683,od-monokrysztalu-jana-
czochralskiego-do-grafenu---wystawa-na-pw.html  

♦ 6 maja – Od monokryształu do grafenu - interaktywna wystawa – 
www.m.kierunekchemia.pl/artykul,8542,od-monokrysztalu-do-grafenu-interaktywna-
wystawa.html  

♦ maj – Interaktywna wystawa "Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu" na 
Wydziale Fizyki – www.fizyka.amu.edu.pl/dla-studenta/content-wf-
studenta/interaktywna-wystawa-od-monokrysztau-jana-czochralskiego-do-grafenu-na-
wydziale-fizyki  

♦ 10 września – Marek Makowski – Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu – 
www.ajd.czest.pl/n2685,Od-monokrysztalu-Jana-Czochralskiego-do-grafenu [o 
wystawie w Częstochowie, tekst+fotografie] 
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♦ wrzesień – Interaktywna wystawa wraca po wakacjach! – www.czestochowa.simis.pl/ 
index.php?Interaktywna-wystawa-wraca-po-wakacjach!&www=simnews_pl&id=6249, 
także: www.gazetacz.com.pl/artykul.php?idm=624&id=16477 [wystawa Od 
monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu w Akademii im. Jana Długosza w 
Częstochowie] 

♦ 25 września – Wystawa  "Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu" – 
www.ukw.edu.pl/strona/aktualnosci/aktualnosci/20703/Od__monokrysztau__JCzochral
skiego__do__grafenu  

♦ 26 września – Paweł Patora – Interaktywna wystawa na Wydziale Chemii UŁ [zdjęcia]  – 
www.dzienniklodzki.pl/artykul/3588091,interaktywna-wystawa-na-wydziale-chemii-ul-
zdjecia,id,t.html?cookie=1  

♦ 29 września – Wystawa na UKW - "Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu" – 
www.mmbydgoszcz.pl/493199/wystawa-na-ukw---od-monokrysztalu-jana-
czochralskiego-do-grafenu oraz www.mmbydgoszcz.pl/photo/2100188/ 
Wystawa+zostanie+prezentowana+od+3+do+19+pa%C5%BAdziernika+2014+r. 
[plakat wystawy jako "zdjęcie tygodnia"!] 

♦ wrzesień – "Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu" - wystawa na 
Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego – www.bydgoszczinaczej.pl/kalendarium/od-
monokrysztalu-jana-czochralskiego-do-grafenu-wystawa-na-uniwersytecie-kazimierza-
wielkiego/  

♦ 1 października – Wystawa " Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu" – 
www.tvp.pl/bydgoszcz/patronaty/wystawa-od-monokrysztalu-j-czochralskiego-do-
grafenu/17069815   

 

* * * * * * * * * 

Prezydenci  RP  wobec  Jana  Czochralskiego 

Powszechnie wiadomo, że Jan Czochralski został w 1928 r. "zaproszony" do powrotu do 
Polski przez Prezydenta RP prof. Ignacego Mościckiego. Mościcki uczestniczył w otwarciu 
nowego budynku Instytutu Metalurgii i Metaloznawstwa na Politechnice Warszawskiej 
zbudowanego dla Czochralskiego, widywał się z nim podczas narad w gabinecie 
prezydenckim i w Chemicznym Instytucie badawczym. Prezydent wystąpił też do Sądu 
w obronie Czochralskiego podczas procesu z prof. W. Broniewskim. Był też gościem w domu 
prof. Czochralskiego.  

 Prezydent Aleksander Kwaśniewski objął honorowym patronatem międzynarodowe 
Sympozjum w 50. rocznicę śmierci Jana Czochralskiego (Toruń-Kcynia, 26-27 kwietnia 
2003 r.) i wystosował odpowiednie pismo do uczestników. Warto zauważyć, że było to osiem 
lat przed oficjalnym uznaniem Profesora przez Politechnikę Warszawską! 

 Prezydent Bronisław Komorowski, o ile mi wiadomo, nie zająknął się ani słowem 
podczas Roku Jana Czochralskiego uchwalonego przez Sejm RP, tym samym deprecjonując 
zarówno osobę Czochralskiego jak i Rok Czochralskiego. W tym samym jednak roku 2013, 
Komorowski objął patronatem obchody Roku Kopernika proklamowanego przez sejmik 
województwa kujawsko-pomorskiego. Natomiast dziś nie można się doprosić, by Prezydent 
raczył objąć patronatem film dokumentalny o Czochralskim "Powrót Chemika"... Kancelaria 
milczy. 

* * * * * * * * * * * 
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Ciekawa  ankieta 

Podczas bydgoskiej konferencji KRYSTALTECH Jagoda Misztal i Maciej Dudek z Zespołu 
Szkół Chemicznych przestawili wyniki przeprowadzonej przez siebie ankiety na temat Jana 
Czochralskiego. Wyniki są zaskakujące, choć może nie należy się im dziwić... Oto pytania 
i odpowiedzi (ponieważ pytano sto osób, więc od razu mamy wyniki "procentowe"): 

1. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił rok ubiegły rokiem kilku wielkich Polaków. Czy 
potrafiłby/potrafiłaby pan/pani wymienić przynajmniej jednego z nich? 

Julian Tuwim – 34 osoby 
Witold Lutosławski – 21 osób 
Mikołaj Kopernik – 5 osób 
Jan Czochralski – 3 osoby 
Nie wiem – 37 osób 

2. Kto według pana/pani jest najbardziej znanym uczonym na świecie? 
Mikołaj Kopernik – 46 osób 
Maria Skłodowska-Curie – 37 osób 
Ignacy Łukasiewicz – 17 osób 

3. Kim według pana/pani był Jan Czochralski? 
Wojskowym – 51 osób 
Poetą – 33 osoby 
Nie wiem – 13 osób 
Twórcą metody otrzymywania monokryształów – 1 osoba 

Jak wyraźnie widać, Rok Jana Czochralskiego nie zakończył się przywróceniem 
społeczeństwu osoby i dokonań Czochralskiego. Trzeba więc działać dalej!! 

 Ciekawe, jakie wyniki osiągnęłoby badanie przeprowadzone przez fachowców np. 
z CBOS? Podobno było takie badanie w planach oficjalnego Komitetu Organizacyjnego Roku 
- czy zamówienie zostało złożone? Może jednak warto do tego powrócić. Pamiętajmy, że 
w przyszłym roku będzie 130. rocznica urodzin Czochralskiego, a w 2016 r. - setna rocznica 
opracowania metody Czochralskiego otrzymywania monokryształów. Preteksty do dalszych 
działań są! 

* * * * * * * * * * * 

"Powrót  chemika" 

Miło mi poinformować, że Program II Telewizji Polskiej zdecydował się na emisję dużego 

filmu dokumentalnego o prof. Janie Czochralskim pt. "Powrót chemika" w reżyserii Anny 

Laszczki. Szkoda tylko, że film zobaczymy w nocy - emisja planowana jest na 5 listopada po 

północy! O ewentualnych zmianach w programie postaramy się zawiadomić PT Czytelników 

"Biuletynu...".  

* * * * * * * * * * * 

         Paweł Tomaszewski 
             INTiBS PAN  
 


