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Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
Biuletyn Społecznego Komitetu Roku Czochralskiego    
 

Wrocław    9 grudnia 2014 r.      rok III,  numer  49/103 
*************************************************** *************************************************** *********** 
 
 

Kronika Roku Czochralskiego  
 

► 25 listopada - 3 grudnia – Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu – Fundacja 
"Eureka", Szczecin [wystawa interaktywna z Politechniki Warszawskiej] 

 

Zapowiedzi 
 

♥ 11 grudnia – Anna Laszczka – Powrót chemika – pierwszy pokaz filmu we Wrocławiu: 
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, ul. Okólna 2, godz. 13:30. 

♥ 15 grudnia – wręczenie nagród w II Konkursie o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego – 
Politechnika Warszawska, Sala Senatu, godz. 13:00 

 

Informacje prasowe i internetowe 
 

♦ 4 grudnia – II edycja Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego - www.pw.edu.pl/ 
Uczelnia/Aktualnosci/II-edycja-Konkursu-o-Nagrode-im.-Prof.-Jana-Czochralskiego  

 

* * * * * * * * 
 

Oryginalny  pomysł 
 

Członkowie Chemicznego Koła Naukowego "Flogiston" na Politechnice Warszawskiej 
pragną odtworzyć aparaturę do otrzymywania monokryształów metodą Jana Czochralskiego. 
Chcieliby aby maszyna była jak najbardziej zgodna budową z rzeczywistą, używaną przez 
prof. Czochralskiego. Niestety, znane są tylko dwa rysunki dwóch takich urządzeń - oto one: 
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Czy to wystarczy ambitnym studentom? Zobaczymy i życzymy pomyślnego przebiegu prac. 
Trzeba będzie wykazać się pomysłowością - jak np. zrobić mechanizm zegarowy do 
wyciągania kryształów? Dziś, w dobie silników krokowych i zegarków elektronicznych? 
Wierzę, że rekonstrukcja będzie gotowa do użycia w setną rocznicę napisania pracy, czyli w 
roku 2016. 

* * * * * * * * * * * 
 

Chwalebna  decyzja 
 

Rada Rodziców, Grono Nauczycielskie i Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 82 
w Gdańsku wybrały w drodze głosowania prof. Jana Czochralskiego na patrona Szkoły. Teraz 
trwa dalszy proces zgodny z procedurą, czyli zatwierdzanie przez władze miasta. Mamy 
nadzieję, że będzie to tylko formalność i 2 września 2015 r. będzie mogło nastąpić oficjalne 
nadanie imienia gdańskiej Szkole. Będzie to druga w Polsce szkoła nosząca imię Jana 
Czochralskiego :-) Dziękujemy! 
 

* * * * * * * * * * * 
 

II edycja Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego 
 

Na Konkurs o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego 
ogłoszony w 2014 roku przez Rektora Politechniki 
Warszawskiej wpłynęło 6 wniosków o nagrodę za wybitne 
osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne, 3 wnioski o nagrodę 
za najlepszą pracę doktorską i 3 wnioski o nagrodę za 
najlepszą pracę dyplomową z obszaru działalności naukowo-
technicznej prof. Czochralskiego. Na posiedzeniu w dniu 26 
listopada Kapituła Konkursu, złożona z przedstawicieli 
jednostek naukowych związanych z obszarem działalności 
prof. Czochralskiego, wybrała zwycięzców drugiej edycji. 

 Laureatką nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe 
i/lub aplikacyjne została prof. dr hab. Ewa Talik  z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego za 
odkrycie gigantycznego efektu magnetokalorycznego w związku Tb3Rh oraz za badania 
wpływu frustracji magnetycznej i hybrydyzacji na wielkość efektu magnetokalorycznego i 
właściwości magnetyczne oraz strukturalne związków międzymetalicznych na bazie 
pierwiastków ziem rzadkich i metali przejściowych typu d.  

 Laureatem nagrody za najlepszą pracę doktorską został dr Adam Strzęp z Instytutu 
Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN za pracę doktorską pt. „Badanie 
mechanizmów konwersji promieniowania indukowanych impulsami femtosekundowymi 
w materiałach dielektrycznych domieszkowanych jonami lantanowców”. 

 Laureatką nagrody za najlepszą pracę dyplomową została inż. Milena Bochenek 
z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej za pracę inżynierską pt. 
„Wpływ złożonego sposobu odkształcania na właściwości mechaniczne oraz mikrostrukturę 
stopów Al-Li”. 

 Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w dniu 15 grudnia 2014 roku. 
Laureatom gratulujemy! 

 Biuro Rektora PW 
* * * * * * * * * * * 
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Odkrycia 

Nieznane  publikacje  ... 
 

Zachęcam do poszukiwań w internecie, bo można tam znaleźć ciekawe informacje dotyczące 
prof. Jana Czochralskiego. Więcej - należy co jakiś czas powtarzać poszukiwania. Coraz to 
nowe materiały trafiają np. do bibliotek cyfrowych - jest więc miejsce na nowe odkrycia. Dziś 
kilka informacji o takich "nowościach". 
 
♫ Znalazłem w programie radiowym dla Warszawy z dnia 8 maja 1931 r. (piątek!) 
następująca informację: 

19.10 Przemówienie pt. "Lekkie metale i konstrukcje oraz ich znaczenie w nowoczesnej 
technice" - wygł. prof. Jan Czochralski;  
19.25 - Muzyka gramofonowa. 

Szkoda tylko, że zapis tej audycji nie zachował się w radiowym archiwum... A byłaby to 
sensacja - zarejestrowany głos Profesora. 
 
♫ Jest nowa publikacja Jana Czochralskiego - Przyczynki do istoty kryzysu 
gospodarczego. Natrafiłem na jej część II - Intensywność wysiłku i jego wyraz opublikowaną 
w gazecie "Polska Zbrojna" w czerwcu 1931 r. Należy ją wpisać do wykazu prac pod 
numerem C-59d. 
 
♫ Dr Stanisław Warnka opublikował w "Tygodniku Illustrowanym" tekst pt. Wystawa 
rolniczo-przemysłowa w Królikowie w Wielkiem Księztwie Poznańskiem. Tak - nie ma błędów 
w powyższym zdaniu, bo napisane zostało w sierpniu... 1878 r.! Nas interesuje jeden 
fragment: 

Nadzwyczajnie interesowały wszystkich okazy małomiejskiego i domowego, tak 
zwanego zagrodowego przemysłu. Nasi majstrowie z małych miasteczek zdziwili 
i gości patrzących i sędziów dokładnością swych wyrobów. (...) Czochralski, stolarz 
z Kcyni, [wystawił] śliczne biurko cylindrowe; (...) 

cdn. 
* * * * * * * * * * * 

Dziękujemy :-) 

Dotychczasowy burmistrz Kcyni, mgr Piotr Hemmerling, zakończył swoją misję. Dziękujemy 
za inicjatywy i działania na rzecz przywrócenia pamięci o prof. Janie Czochralskim nie tylko 
na terenie rodzinnego miasta Profesora, ale i Polsce. Biuletyn Roku Czochralskiego starał się 
na bieżąco dokumentować wydarzenia, którym patronował Burmistrz Kcyni - zachęcamy do 
przeszukania poprzednich numerów biuletynu.  
 

* * * * * * 
Sprostowanie: 
Przepraszam pana Sylwestra Banaszkiewicza, producenta filmu "Powrót Chemika" za 
podanie błędnego imienia w jednym z poprzednich numerów "Biuletynu Roku 
Czochralskiego". 
 

* * * * * * * * * * * 
 

          Paweł Tomaszewski 
              INTiBS PAN  


