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Biuletyn  

 Roku  Czochralskiego 
Biuletyn Społecznego Komitetu Roku Czochralskiego    
 

Wrocław          23 lutego 2014 r.                    rok III,  numer  11/65 
*************************************************** *************************************************** *********** 

 
 
Kronika Roku Czochralskiego 
 

► 5 marca 2013 r. – Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego przyznaje 
Janowi Czochralskiemu honorowe wyróżnienie Bene Meritus pro Industria Poloniae 
(Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu) 

► 23 marca 2013 r. – uroczystość XX-lecia Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego i wręczenie honorowego wyróżnienia Bene Meritus pro Industria 
Poloniae – Warszawa [opis uroczystości zamieścimy w następnym numerze 
„Biuletynu...”] 

 

Zapowiedzi 
 

♥ 26 lutego – Krzysztof Michalski – Porozmawiajmy o nauce [rozmowa z P. Tomaszewskim] 
– TVP Warszawa, godz. 20:10 

♥ marzec – Mirosław Nader – Komitet Mechaniki PAN, Warszawa 

♥ 4 marca – Krzysztof Michalski – Wieczór Odkrywców [rozmowa z P. Tomaszewskim] – 
Polskie Radio „Jedynka”, godz. 21:30 

 

Informacje prasowe i internetowe 
 

♦ 14 marca 2013 r. – Komunikat Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego – www.plp.info.pl/oplp/uroczystosc-xx-lecia-plp-polaczona-z-
wreczeniem-honorowego-wyroznienia-pt-bene-meritus-pro-industria-
poloniae/komunikat-oficjalny/  

♦ 15 marca – Bogdan Wegrzynek – Komunikat Polskiego Lobby Przemysłowego – 
www.radiownet.pl/publikacje/komunikat-polskiego-lobby-przemyslowego  

♦ 23 marca – XX lat PLP - nota – www.plp.info.pl/oplp/uroczystosc-xx-lecia-plp-polaczona-
z-wreczeniem-honorowego-wyroznienia-pt-bene-meritus-pro-industria-poloniae/xx-lat-
plp-nota/  

♦ 2 października – Protokół posiedzenia Komisji ds. Nazewnictwa Miejskiego Rady m. st. 
Warszawy –  http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000eb805/ 
vmxxhzemgaqjwkqsuvrphisiqwaogsaw/protokol_naz_02_10_2013_.pdf)  

♦ 23 października – Paula Golonka – Prof. Jan Czochralski - to jemu zawdzięczamy 
współczesną elektronikę – www.polskieradio.pl/9/307/Artykul/962182,Prof-Jan-
Czochralski-to-jemu-zawdzieczamy-wspolczesna-elektronike [Polskie Radio „Trójka”] 
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♦ 30 października – Ewa Urbańska – Dziennikarz w sieci ignorancji – felieton Ewy 
Urbańskiej – www.lublin.sdp.pl/felietony/8759,dziennikarz-w-sieci-ignorancji-felieton-
ewy-urbanskiej,1383121071  

♦ 8 grudnia – Łukasz Józefowicz – Dzięki Polakowi istnieją komputery, smartfony i 90 pros. 
elektroniki – http://polonews.in.ua/aktualnosci/nauka-i-kultura/dzieki-polakowi-istnieja-
komputery-smartfony-i-90-proc-elektroniki.html [„Polsce o Ukrainie”] [A] 

♦ 3 lutego 2014 r. – Hortensja – Jan Czochralski - niezwykły naukowiec – 
https://culturovo.pl/artykuly/pfd,2509  

♦ 9 lutego 2014 r. – Konkurs o Nagrodę im. Prof. Jan Czochralskiego – http://ptf.net.pl/pl/ 
aktualnosci/informacje-biezace/konkurs-o-nagrode-im-prof-jana-czochralskiego/  

 

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

Co  robi  Komisja  ds.  Nazewnictwa  Miejskiego  w  Warszawie? 

 W internecie na stronie Rady Miasta Warszawy (http://bip.warszawa.pl/NR/ 
rdonlyres/000eb805/vmxxhzemgaqjwkqsuvrphisiqwaogsaw/protokol_naz_02_10_2013_.pdf) 
znajduje się ciekawy dokument – protokół posiedzenia (błąd w tytule!) Komisji ds. 
Nazewnictwa Miejskiego Rady m. st. Warszawy z dnia 2 października 2013 r. Tego dnia 
opiniowano w punkcie 4. sprawy wynikające ze sprawozdania z posiedzenia Zespołu 
Nazewnictwa Miejskiego z dnia 11 września 2013 r. Referentem była Simona Kowalewska, 
pracownik Biura Kultury Urzędu m. st. Warszawy. Podpunkt 5. dotyczył Jana Czochralskiego 
– poniżej pokazujemy skan tego fragmentu protokołu: 
 

 
 
 Wniosek PAN został oddalony – warszawscy radni uchylili si ę od upamiętnienia 
jednego z największych polskich uczonych. „Lepszą forma” będzie – według nich – tablica... 
gdzieś dobrze ukryta (nawet nie wiedzieli, że taka już jest!). Nie zauważyli, że „Rok” jest 
wyróżnieniem ważnym ale przemijającym! 
 Nad decyzja Komisji można byłoby ostatecznie przejść do porządku dziennego. Ale... 
Ale na tym samym posiedzeniu, ta sama Komisja zgodziła się, by w Warszawie pojawiły się 
takie nazwy, jak: Rondo Czterdziestolatka i Rondo Prezesa Ochódzkiego ! Niech żyje PRL 
i jego kultowa produkcja! 
 Na koniec zobaczmy, kto wykazał się wiedzą i poziomem intelektualnym. 
W posiedzeniu uczestniczyli: Anna Nehrebecka-Byczewska (aktorka!) jako przewodnicząca 
Komisji, Adam Cieciura i Michał Grodzki – jako wiceprzewodniczący oraz Olga Johann. 
Mariola Rabczon, Aleksandra Sheybal-Rostek, Mariola Szreder i Sebastian Wierzbicki. Tym 
Państwu dziękujemy za wkład w obchody Roku Jana Czochralskiego!! 
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 Sprawa ulicy/placu/ronda Czochralskiego w Warszawie nie jest – na szczęście – 
zakończona. Dostaliśmy informacje, ze tym razem Politechnik warszawska wystąpiła 
z odpowiednim wnioskiem. Oby miała więcej szczęścia niż PAN! 
 

* * * * * * * 
 

Nowa  nagroda 

 Wśród wielu cennych wyróżnień i medali przyznawanych przez Polskie Towarzystwo 
Chemiczne pojawiło się nowe - Wykład im. Jana Czochralskiego. Jest to wyróżnienie dla 
wybijającego się samodzielnego chemika w Polsce w zakresie dowolnej dziedziny chemii. 
Polskie Towarzystwo Chemiczne obejmuje mecenat nad wygłoszeniem serii wykładów 
w wybranych Oddziałach Towarzystwa przez wyróżnioną osobę, promując ją u progu 
samodzielnej kariery naukowej. Wyróżnienie przyznawane jest osobie posiadającej stopień 
doktora habilitowanego w czasie do dwóch lat od jego uzyskania i przed ukończeniem 
40. roku życia. Wyróżnienie jest potwierdzone dyplomem. 
 Szczegółowe informacje, w tym regulamin, są dostępne na stronie internetowej 
www.ptchem.pl/nagrody/regulaminy-wyronie-ptchem (a swoją drogą - co oznacza słowo 
„wyronie” w adresie strony?!). 

* * * * * * * * * * * 

Gęsie  pióro  i  Czochralski 
 
 Przed wielu, wielu laty narysowałem dość nieudolnie obrazek, który, jak się wczoraj 
przekonałem, zrobił wielką karierę. I do tego niezasłużoną. Miał to być rodzaj zabawnego 
szkicu do historii odkrycia metody Czochralskiego – tej opowiadającej, o omyłkowym 
zanurzeniu pióra w tyglu ze stygnącą cyną. 
 

 Jako pierwsi nie zauważyli żartu Francuzi i w jednej 
z publikacji w 1999 r. podpisali, że został zrobiony... ręką 
samego Czochralskiego! Już przyzwyczaiłem się, że rysunek 
ten pojawia się w różnych prezentacjach omawiających metodę 
Czochralskiego. Trudno – żyje już swoim własnym  życiem. 
W miniony czwartek odwiedziłem izbę Czochralskiego 
w Muzeum Politechniki Warszawskiej (polecam wszystkim – 
warto odwiedzić tę placówkę!). Jest tam wiele cennych 
pamiątek po Janie Czochralskim, fotografii i dokumentów. 
Oczywiście nie może się taka wystawa obyć bez różnych 
kryształów otrzymanych słynną metodą Czochralskiego 
w warszawskim ITME. I tu zostałem zaskoczony jednym 
szczególnym eksponatem. Już w pierwszej gablocie 
zobaczyłem... gęsie pióro! Nie było podpisu – widomy znak, że 

organizatorzy założyli, iż zwiedzający od razu skojarzą TO białe pióro z opowieścią 
o odkryciu metody Czochralskiego, a właściwie z moim żartobliwym rysunkiem sprzed lat. 
Trudno... Trzeba było uważać, co się rysuje ;-)  A tak na marginesie wyjaśnienie dla 
najmłodszych – pióro (gęsie) do pisania powinno być odpowiednio... nacięte! (vide opowieść 
o sierotce Marysi!). To „muzealne” pióro jest tylko surowcem do wykonania właściwego 
pióra do pisania.  
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 I jeszcze jedno wyjaśnienie – chyba ważne w erze komputerów i zanikających 
długopisów. W czasach Jana Czochralskiego pisano piórami ze stalówką i maczanymi 
w atramencie (nb. pokazane w Muzeum pióro nie służyło do pisania atramentem – to 
specjalne pióro do rysowania tuszem!). Najważniejszą dla odkrycia dokonanego przez 
Czochralskiego cechą pióra było rozcięcie końcówki stalówki. To w tym rozcięciu gromadził 
się atrament, i to w tym rozcięciu nastąpiło zestalenie – krystalizacja cyny podczas 
wyciągania pióra z tygla. 

P.Tom. 
 

* * * * * * * 
 
 

Dom  za  miastem 
Szkic biograficzny 

 
Marcelin Pałuk Suchodolski 

 
Odcinek  II  

 
...   ...   ... 

 
 Jak miło tak leżeć – i patrzeć w szeroko roztaczający się niż, w te dalekie, niebieskie grzbiety pomorsko-bałtyckiego 
pasma wzgórz, w scenerię mglistych ścian, przedzielających jakby przezroczystymi welonami niziny i wzgórza. Patrzę w 
obraz krętych dróg, zagajników, dalekich pastwisk, na których poruszają się leniwie krowy, konie i ludzie; zwarte szlaki 
dalekich lasów ogradzają całość pogodnego pejzażu. 
 Czy stary mój wuj też to wszystko widział i odczuwał – tak, jak ja – czy liczył tylko dukaty?? 
 Lecz dlaczego wtedy ten kawałek ziemi tak wystroił?... 
 Matka moja mawiała nieraz do cioci Alusi – może, aby trafić do siódmej skóry jej zarozumiałości – „Chciałabym mieć 
takiego syna – czarownika – jaki był śp. wuj nasz w domniemanej twojej wyobraźni”... 
 Zaiste czarownik! – 2000 twardych talarów renty – to nie byle co – ciociu Alusiu, Walku i wszyscy moi śp. 
patronowie – dalibóg, że nie? – a liczę dopiero lat dwadzieścia i cztery! 
 Jeszcze doktorat i będę gotów! 
 Eureka! – za temat posłuży mi misterne przecherstwo popełnione przy bezprawnym przywłaszczaniu sobie cudzego 
mienia; będę bronił owego przebiegłego pseudozłodzieja!... 
 Co za dziwaczny pomysł! 
 Czy nie nasunął mi tej myśli – w końcu – pokutujący duch mojego wuja?... 
 A niechby i nawet – tym więcej starać się będę temat ów wszechstronnie wyczerpać. 
 Nie przeczuwałem nawet, że człowiek może tak prędko zginąć z widowni tego ponętnego świateczka – co się tak 
przepięknie czął dla mnie rozwijać... 
 Czyżby to, co mi się tak żywo tu objawiło – to Raj – czy tylko złudzenie?.. 
 Muszę raz jeszcze się rozejrzeć: czubiasty domek ze spadzistym, jak rak czerwonym dachem, półbaszta za stoku 
skarpy, naprzeciwko, na grzbiecie zwału, pawilonik... Wszystko stoi na swoim miejscu i może być moje! 
 Nie mogę jeszcze oswoić się z tymi nowymi myślami – chwilami wydaje mi się, że to sen. 
 ...   ...   ... 
 Trzody wracają z pastwisk do pobliskich obór. 
 Teraz zobaczę, co stary Ksawery przygotował na obiad. 
 2000 talarów – to nie byle co... ciotko Alusiu, Walku i szanowny wnuku-wrogu Prometeuszów, co zazdrościłeś 
nieboszczykowi płomiennej pochodni, tytułów i zaszczytów. 
 Przeglądam to, co napisałem – jest wieczór – ani pomnę, kiedy zabrałem się do pisania – ani też, kiedy wziąłem pióro 
do reki... 
 Czy uległem jakieś przemianie – i to gwałtownej i rychłej? 
 Kto wie – może  ciotka Alusia miała jednak rację... 
 Teraz położę się na spoczynek i będę czekał na nocne widmo wuja... 
 
Margowo, 20 czerwca 1948 r. 
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Biblioteczka, Arkadia i ciocia Melania 
 
 Spałem wspaniale – przy szeroko otwartych oknach. Wuj nie zaszczycił mnie. Widocznie nie uznał mnie godnym, nie 
chciał, bym spojrzał okiem ciekawego przybłędy w jego oblicze... 
 Rozumiem to doskonale, jak również i to, że między nim a mną leży przepaść dwóch odrębnych światów. 
 Zrozumiałem to wczoraj – leżąc na murawie – Kształtował on swoje życie według swoistych norm, podobnie też i 
wszystko, co go otaczało, a co była martwą materią, kamieniem lub nieurodzajnym ugorem. 
 Dlaczego liczne grono krewnych moich tak zgoła nic o nim nie wie lub nie chce wiedzieć? 
 Czy owa pociągająca renta tak bardzo by mnie miała oszołomić? 
 Jestem za młody i za mało doświadczony, by to zrozumieć. Ale w niespełna dwudziestu czterech godzinach 
zrozumiałem jedno: że nie spocznę rychlej, nim nie odtworzę jego wizerunku bez względu na to, jakie kształty miałby on 
w końcu przyjąć – potwora czy człowieka. 
 Ksawery mówił mi wczoraj, że wuj mój był wielkim uczonym. Mówił to nieśmiało, wstrzemięźliwie, ale z tak żarliwą, 
aczkolwiek opanowaną namiętnością, że uwierzyłem mu od razu bez zastrzeżeń, czego nie byłbym skłony uczynić wobec 
słów  wypowiedzianych ustami jakiegoś kolegi – „kryfeusza” z „branży” mego wuja! Zaskoczyło mnie to tym więcej, że 
wszyscy krewniacy moi mawiali tylko o jakimś tam „cudaku”, jakiś tam Hefajstosie, a nigdy o wybitnym uczonym! 
 Ksawery mówił też, że zjeżdżali się tu ludzie – Bóg wie skąd... 
 Wiem, że Ksawer jest od fachowego, a nawet formalnego pojęcia tego, czym jest wiedza przynajmniej tak daleki, jak 
ja – od znajomości mojego wuja – a jednak zabłysły mu iskry w oczach, gdy zaczął, może nieudolnie – a może wręcz po 
mistrzowsku – niepojęte słowa ze siebie wykrztuszać... 
 Porównując słowa Ksawerego i krewnych muszę stwierdzić, że wystarczy już jedno pokolenie, by tak radykalnie 
człowieka pogrzebać, że pozostaną po nim pakuły, słoma i siarka; pakuły do wypchania chochoła, słoma do oczerniania go 
– a siarka do rozprzestrzeniania zapalczywego, duszącego swędu wokół pamięci danej postaci... 
 Na uwagi Ksawerego pozornie nie reaguję zbyt aktywnie, lecz przyjmuję je, nie zdradzając niczym zbytniego 
zaciekawienia czy głębszego zainteresowania. 
 Czynię to dlatego, by zachować całkowitą niezależność decyzji i wolność osądu, chcąc uniknąć w ten sposób obcych 
wpływów przy kształtowaniu rzeźby, by nie ulec błędnej jednostronności. Nie mogę też dopuścić do tego, aby Ksawer 
zrozumiał, jak zawstydzająco mało, a raczej – zgoła nie – o antenacie moim – a ongiś jego panu – nie wiem... 
 Czasami ogarnia mnie niepokój, czuję, że się  zarumienię przed nim. Aby temu zapobiec, przerywam jakimkolwiek 
frazesem dyskusję, wychodząc spiesznie do ogrodu. 
 Jest tu ponoć wielu krewnych na miejscu – zwłaszcza starych ciotek... 
 Będę musiał, chcąc nie chcąc, wybrać się do nich, by zasięgnąć języka. 
 Będzie to dla mnie droga do Kanossy, tym więcej przykra, że starowinki ani w cesarza Henryka IV ani też w papieża 
Grzegorza VII się nie przemienią! 
 Kwaśno – bo kwaśno! 
 Obowiązek jest obowiązkiem, a interwiew – interwiewem! 
 Abym przynajmniej cośkolwiek o zaklętej tej mieścinie wiedział... 
 „No, weźże się do kupy, panie referendarzu!” 
 „Moment, panie profesorze! – 
 Tak, owszem – Wągrowiec – to: Wujek, - pierwszy tłumacz Pisma Świętego. 
 Niedaleki Żnin – bracia Śniadeccy – jeden twórca pierwszej naukowej polskiej – nomenklatury chemicznej, drugi 
pisarz i popularyzator... 
 A Libelt – to Czeszewo – powstaniec 1863 roku – pracmentarzysko – na którym spalił na panewce zapał kierownika 
powstania. Lękliwy uczony zabił w nim walecznego bohatera... 
 A wszędy – owszem, panie profesorze Biedronka –poglacjalne zwały i pojezierze polodowcowe... coś kojarzy mi się z 
naftą czy też śniło nie się tylko o kopcącej lampie! – Odliczam na guzikach kamizelki... tak – nie – tak – nie – tak! A może 
jednak nie... Tak przynajmniej orzekł ponoć mój wuj... 
 Wcale nieźle – mawiał mój profesor pan Biedronka – i sypał czwóry z geografii. 
 Skąd wytrzasnąć ściślejsze dane? 
 Czy znowu mi się roi, czy też widziałem tu... 
 Przecież... tak - - - 
 Nareszcie! 
 Tak, tu to! 
 W gabinecie wuja znajduje się wcale okazała biblioteka! 
 Ej, panie referendarzu – nie mocna to twoja strona zaglądać do książek... 
 Dalibóg – przegapiłem do cna! 
 Czuję, że książki mogą się tu przydać – choćby tylko po to, by w końcu dowiedzieć się, dokąd mnie licho tu 
przyniosło! 
 

---------------------------------------------------------------- 
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 Wstałeś dziś chyba z wszystkimi nerwowymi kogutami, by kontynuować swoje zapiski. 
 Dzwony biją na jutrznię – a zegar kościelny grzmoci skrzypiącym głosem – trzy, cztery. 
 Zejdę do biblioteki – bo słyszę, że Ksawer krząta się już od godziny. 
 
Margowo, 21 czerwca 1948 r. 
 
 
 Wygrzewam się w słońcu – znowu w tym samym miejscu, gdzie onegdaj. Szperałem przez trzy godziny w  bibliotece. 
Następnie zjadłem śniadanie: świeże masło, dwa jajka w szklance, mleko i niewiele, za to bardzo mocną kawę. 
 Ksawer, stawiając na stół jajka i kawę, oświadczył z zadowoleniem: Podałem paniczowi à l’antique, tak, jak było to 
zwyczajem starego Pana! 
 Byłem w kłopocie! Spojrzałem na stół i odrzekłem - très bien – z uwagi na pełne dystynkcji „à l’antique” dodając, że 
będziemy posługiwali się wyłącznie językiem polskim, by Francuzi nie byli zbyt dumni, ponieważ twierdzą ponoć, że bez 
sałaty francuskich szwargotań Polak najeść się nie umie. 
 Poczciwy stary serdecznie się roześmiał. Widocznie owe przybrane ceregiele nie były mu już tak konieczną potrzebą 
serca. 
 Byłem zadowolony ze swej decyzji, zwłaszcza dlatego, że nie będę mu musiał przy okazji oznajmić, że z moją 
francuszczyzną nie radziłbym mu w paryskim Moulin-Rouge hołdować przechernym frynnom... 
 Po chwili oświadczyłem, że będziemy tytułowali się nawzajem prosto z mostu „panie”, gdyż jestem za młody, by 
pomiatać jego imieniem... Ksawer przyjął to bez entuzjazmu... 
 
 Leżąc na trawniku, nie doznałem dziś tego błogiego ukojenia i odprężenia jak onegdaj, a raczej czułem się tak, jakby 
mnie mrowie oblazło. Czy to niezadowolenie Ksawera tak na mnie podziałało? Skądże! – odpowiedziałem sobie. Mimo to 
szybkość krążenia krwi jakby się w żyłach nagle podwoiła. Domyśliłem się w końcu, że to kawa „à l’antique” 
zmobilizowała od razu tak mój temperament – serce biło mi aż po gardło! 
 Od czasu do czasu pozwalałem sobie i w Warszawie na maleńką fili żaneczkę tego „mahometańskiego piwa” – ale cały 
dzbaneczek na jednym posiedzeniu – to zbyt forsowna „edukacja” mojego stosunkowo bardzo zaciśniętego szanownego 
„maćka”... Zwolnienie tempa tej „edukacji” będzie dobroczynne i pożyteczne dla takiego chuderlakałyka – pomyślałem, 
potem postanowiłem mieć się na baczności. 
 W bibliotece znalazłem czego szukałem - ... więc miasto na prawie brandenburskim 1262 r. Nawet własną monografię 
posiada ta „kocia dziura”! – Uśmiałby się sam Diogenes w swojej beczce, którą dzielił ponoć z psem i kotem – z ambicji 
tych nadętych mieszczuchów. Niezależnie od Diogenesa pożerałem jej treść! 
 Biblioteka co prawda okazała, ale nie bardzo w moim guście. 
 Na frontonach różne wydania Boskiej Komedii Dantego. Szekspir świecił w pięknym półskórku. Ileż to tam tomów! 
Dramaty! Komuż tego trzeba? 
 A zaraz obok Nieboska Komedia Krasińskiego. Obcięto mnie kiedyś na egzaminie za to, że nie umiałem 
przeciwstawić tendencji jednej komedii – drugiej. 
 Jak przeciwstawiać utwory – odpowiedziałem – których się nie czytało? 
 Później juą nigdy nie przyznawałem się, że czegokolwiek nie czytałem! Odpowiada się potulnie: 
 – Czytałem, ale nie bardzo pamiętam – fabulując i zająkując się – byleby zyskać na czasie – a profesor poci się i 
dopomaga, jak umie i może. Trója zawsze lepsza od obcięcia. 
 Walek tak bardzo kochał się w tych „komedyjach” – a przerżnął matematykę... 
 W sąsiedztwie Komedii – Spisek Koronacyjny i Dziady w oprawie safianowej, Pan Tadeusz, Iliada, kilka wydań 
Cerwantesa Don Kichota w różnych językach i cały Babel dramaturgów greckich, francuskich, niemieckich i włoskich... 
 Szanowny wuju! Nabieram coraz więcej poszanowania dla twojej głębokiej wiedzy i szerokich zainteresowań, lecz 
dowcipu - to chyba za grosz nie posiadałeś! 
 Na czym ma życie polegać, jak nie na dowcipkowaniu? 
 Basta! 
 Jeśli tu cokolwiek przeczytam, to chyba tylko Don Kichota! 
 Zdaje się, że do biblioteki tak rychło nie zajdę ponownie! 
 Wszystko chcę od szanownego mego antenata przyjąć, ale na uczonego – dalibóg – mnie nie przerobi! 
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