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Biuletyn  

 Roku  Czochralskiego 
Biuletyn Społecznego Komitetu Roku Czochralskiego    
 

Wrocław          17 marca 2014 r.                    rok III,  numer  16/70 
*************************************************** *************************************************** *********** 

 
Kronika Roku Czochralskiego 
 

► 17 marca – otwarcie interaktywnej wystawy Od monokryształu Jana Czochralskiego do 
grafenu – Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej 

 

Informacje prasowe i internetowe 
 

♦ 1 lutego – Kornelia Pikulik-Czyż – Anna Czerwińska-Rydel "Kryształowe odkrycie. 
Powieść o Janie Czochralskim" – blog „Korci mnie czytanie”; 
http://korcimnieczytanie.blogspot.com/2014/02/anna-czerwinska-rydel-
krysztaowe.html?showComment=1394832779276#c2147974740098578397  [A] 

♦ 7 lutego – MŁ – "Pisanie to moja pasja" – spotkanie z Anną Czerwińską-Rydel – 
http://osowa.info/articles/view/1537  

♦ 25 lutego – Wystawa multimedialna „Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu” 
– www.naukowiec.org/wydarzenia/wydarzenia-naukowe/wystawa-multimedialna--od-
monokrysztalu-jana-czochralskiego-do-grafenu--_646.html 

♦ 10 marca – Michał Mazik – "Kryształowe odkrycie. Powieść o Janie Czochralskim" - 
recenzja – www.wiadomosci24.pl/artykul/krysztalowe_odkrycie_powiesc_ 
o_janie_czochralskim _recenzja_298199.html 

 
* * * * * * * * * * 

Pamiątkowe  koperty 
 
Politechnika Warszawska przygotowała ciekawe koperty okolicznościowe z wytłoczonym 
(wypukłym) logo Roku Czochralskiego na przedniej stronie i z wytłoczonym podpisem Jana 
Czochralskiego na odwrocie koperty. 
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Odkrycia 
 

Inspiruj ąca  rola  wazeliny 
 
 Jest takie stare powiedzenie, że „kto nie smaruje ten nie jedzie”. Nabrało ono nowego 
znaczenia w przypadku prof. Jana Czochralskiego. Pod koniec ubiegłego roku prof. Roman 
Kaliszan z Katedry Biofarmacji i Farmakodynamiki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, 
przedstawił zaskakującą hipotezę o inspirującej roli doświadczenia farmaceutycznego w 
odkryciu metody Czochralskiego otrzymywania (wyciągania) monokryształów. Potwierdziło 
to wcześniejsze sugestie dr. Jana Majewskiego z „Apteki pod Złotym Lwem” w Poznaniu 
(znanego propagatora postaci Czochralskiego wśród farmaceutów!) o znaczeniu pracy 
Czochralskiego w aptekach dla jego późniejszych odkryć. 
 Oto co napisał prof. Roman Kaliszan: 

Można przyjąć graniczące z pewnością założenie, że Jan Czochralski, jako genialny 
eksperymentator i obserwator, inteligentnie wykorzystał swoją wiedzę i umiejętności 
doświadczalne farmaceuty w badaniach krystalograficznych i metalurgicznych. Wystarczy 
przeanalizować jego metodę wyciągania kryształów metali, rzekomo powstałą przypadkowo przez 
pomyłkowe zanurzenie pióra w naczyniu ze stopioną cyną zamiast w kałamarzu. Otóż,  pracując w 
aptece musiał Czochralski rutynowo badać podstawowy wówczas składnik leków - wazelinę. Test 
odróżniający dobre gatunki wazeliny (czyli takie, które zawierają głównie wyższe węglowodory 
o prostym łańcuchu) od gorszych polegał na tym, że dobre gatunki wazeliny po krystalizacji 
tworzą tzw. mikrokrystaliczne trychity. To sprawia, że dobrą wazelinę można "wyciągać w nitki". 
[zauważmy, że trychity lub whiskery to krystality przypominające pukiel włosów. Przyp. P.Tom.] 
 Sądzę, że Czochralski świadomie "zanurzył pióro w roztopionej cynie, a nie w kałamarzu z 
atramentem". Anegdotę zaś wymyślił, bo lubił barwne fantazje. Jako farmaceuci możemy trochę 
żałować, że Jan Czochralski, całe życie fascynujący się farmacją, nie wskazał tej niewątpliwie 
farmaceutycznej inspiracji jego krystalograficznych badań, prowadzącej do epokowego odkrycia.  

 
 „Wazelina”, „wyciaganie w nitki”, „próba trychitowa” – to wyzwanie dla badacza: 
jaki to ma związek z metodą Czochralskiego? Czy taka krystalizacja była znana w czasach 
Czochralskiego? Co o tym wiedzą współcześni farmaceuci? 
 Zacznijmy od wazeliny znanej pod nazwami vaselinum lub petrolatum. Internet 
podaje, że jest to substancja mazista, bezwonna, niskotopliwa, niewysychająca, koloru od 
białego do brązowego. Jest mieszaniną ciekłych i stałych węglowodorów parafinowych 
(alkanów) o temperaturach topnienia 35-45oC; głownie są to dokozan (C22H46) i trikozan 
(C23H48). Może wykazywać także wyższą temperaturę topnienia (36-60 oC) i zawierać głównie 
nasycone węglowodory zawierające ponad 25 atomów węgla. 
 W wyniku destylacji ropy naftowej otrzymuje się wazelinę żółtą, a po jej oczyszczeniu 
kwasem siarkowym – białą. Dziś otrzymuje się wazelinę sztucznie poprzez mieszanie parafin. 
Wydaje się, jak twierdzi prof. Małgorzata Sznitowska z Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego, że test trychitowy miał za zadanie sprawdzenie czy stosowana w aptece 
wazelina jest naturalna; jeszcze po wojnie uważano, że syntetyczna wazelina jest gorsza. Dziś 
opisu testu nie znajdziemy z książkach z farmacji czy w farmakopeach. W starych 
wydawnictwach (pisanych po łacinie lub gotykiem) też trudno odnaleźć poszukiwany opis. 
Natrafiłem tylko ma ciekawą wzmiankę na stronie 751. książki Hermanna Hagera pt. 
„Commentar zur Pharmacopoea Germanica” (Springer, Berlin 1884): Unguentum Paraffini 
rigidum [maść wazelinowa twarda] zawiera w swej masie wiele drobnoziarnistych kryształów 
(...) w formie sztabek c.a. 2 mm długich, przy 100-krotnym powiększeniu. Popatrzmy na datę – 
rok 1884, a więc rok przed narodzinami Czochralskiego :-)  Na szczęście w książce 
Stanisława Bukowskiego pt. "Receptura" (PZWL, Warszawa 1968) znajdujemy na stronie 
295 następujący opis:  
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Zanurzony w zastygłej wazelinie przedmiot (np. sucha bagietka lub łyżeczka) powinien po wyjęciu 
wyciągać z niej kilkunastomilimetrową "nitkę"; związane jest to z wewnętrzną budową cząstek 
wazeliny.  

Te wyciągane trychity, nitkowate kryształy, decydują o jakości wazeliny (czyli jej 
„smarowalności”): im są dłuższe - tym wazelina jest lepsza (lub gorsza w zależności od... 
poglądów informatora!). 
 Są ciekawe publikacje współczesne o badaniach strukturalnych i diagramie fazowym 
wazeliny, np. prace H. Nouara i in. w J.Mol.Str. 415, 277 (1997) czy 443, 197 (1998) oraz 
praca doktorska S. Nane z 2013 r. Wydaje się jednak, że kluczowe słowo „wyciąganie 
kryształów” należy rozumieć dosłownie czy potocznie jako wydobywanie istniejących 
w wazelinie mikrokryształów (tych widocznych pod mikroskopem). To, co obserwowano 
jako „nitkę” przypomina raczej znane doświadczenie z magnesem i opiłkami żelaza. 
Odpowiednio trzymany magnes potrafi „wyciągnąć nić” złożona z wielu zaczepionych 
o siebie ziaren, opiłków (lub w wersji dla dzieci – spinaczy biurowych!). Podobnie bagietka 
zanurzona w wazelinie potrafi wyciągnąć „nitkę”, a raczej łańcuszek kryształków 
parafinowych. Oczywiście, dla Jana Czochralskiego nie miało specjalnego znaczenia, czy 
owa „nitka” jest jednym monokryształem, czy łańcuszkiem wielu krystalitów. Myślę, że 
znany z opowieści „wypadek z piórem i cyną” był faktem (choć wydaje się, że technicznie 
czy fizycznie nieprawdopodobnym) a Czochralski bezbłędnie skojarzył nić zestalonej cyny 
z dobrze sobie znaną „nicią” wazeliny. Wiedział, że w obu przypadkach ma do czynienia 
z kryształami badanej substancji (choć w jednym przypadku z monokryształem a w drugim 
z polikryształem). Jestem przekonany, że bez doświadczenia farmaceutycznego Czochralski 
nie domyśliłby się, że ma do czynienia z kryształem cyny zwisającym ze stalówki. Nie 
stosował jednak testu trychitowego do badania cyny, jak ktoś chciał sugerować (celem badań 
był pomiar szybkości krystalizacji), ale pamięć o teście pozwoliła w "wypadku" z piórem 
dostrzec analogię do znanej mu metody testu trychitowego, a więc zauważenie, że nitka 
zwisająca ze stalówki jest kryształem. 

 Nie ulega więc wątpliwości - inspiracja farmaceutyczna była istotna w odkryciu 
metody Czochralskiego. 

Dziękuję wszystkim, którzy pomogli w rozwikłaniu ciekawej zagadki „wazelinowej” :-) 
 

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

 

Dom  za  miastem 
 

Marcelin Pałuk-Suchodolski 
(Jan Czochralski) 

 

Odcinek  VII  
 
 

 Dopiero po tej resumpcji byłem w stanie zwrócić się do Emiliany by podziękować jej za wielką tą chwilę, 
którą recytacją swoją mi zgotowała. Poczym zapytałem bez tendencji i zamiaru przesłuchiwania jej: 
 – Emiliano, czy Ty rzecz tę rozumiesz? 
 – „Rozumiesz” – to zbyt wiele wymagasz... 
 – Więc? 
 – Wyczuwam przepastne głębiny myśli, tak jak wyczuwałabym przepaść skalną, gdyby mnie na samej 
krawędzi jej ustawiono – odczułam by tedy zawrót i dreszcz w podczaszce głowy – tak, jak odczuwam je przy 
recytowaniu tego utworu... 
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 – Podziwiam trafność i prostotę sformułowań uczuciowych Twych reakcji! Kobiety myślą prościej od nas – 
ale nie mniej trafnie.... 
 – Wszystko to, to tylko przyrównania i obrazy... Nie ma żadnych absolutnych ocen i wycen w sprawach 
rozpoznania... Jest tylko indukcja i dedukcja, a definicja tych pojęć to nie więcej, niż przy rebusie... 
 – Czy domyślasz się, Marcelinie, kto mógłby być autorem wspaniałej tej improwizacji? 
 – Namyślałem się nad tym – lecz bezskutecznie... 
 – Nie będę Cię jak motyla na szpilkę nadziewała a powiem wprost. 
 – Czy może mój wuj? – zapytałem – bo w chwili tej błysła my myśl taka. 
 – Tak, Twój wuj, Marcelinie! 
 – Czy może już coś wiedziałeś? 
 – Nie – Emiliano! 
 – A jak się domyśliłeś? 
 – Pod wpływem Twych pytań błysło mi w głowie – słowa te przecież mógł tylko wielki mędrzec i uczony 
w takiej doskonałości wypowiedzieć!  
 – A forma utworu? – 
 – W odniesieniu do formy, byłaby opinia moja bez znaczenia, poza szkolnym kleceniem zdań jestem 
całkowitym ignorantem i „banałem”! 
 – Nie przesadzaj w skromności. 
 – Wiem tylko jedno, że trafność i śmiałość ujęć spłaszczyła mnie całkiem...  
 
 W tej chwili weszła Ciotka Martyna do pokoju (wyglądała czerstwa i wypoczęta). Oczy jej były jakby 
mówiące. 
 – Nie mam zwyczaju podsłuchiwać, Anielątka –  rozpoczęła... – Recytacja przebudziła mnie z drzemki, – 
zresztą improwizację doskonale wypowiedziałaś, Emiliano. Wtedy nie mogłam się już oderwać od tego co 
działo się za drzwiami... Przepraszam Was bardzo, ale bezpośrednia wymiana waszych zdań sprawiła mi 
nieopisaną radość... Wiedziałam, że to co usłyszę, to nie tajemnice i sekrety... 
 – Dla mnie było wszystko to radosnym przeżyciem! Bądźcie pewni wdzięczności mojej! 
 
 Emiliana podała niebawem herbatkę. Nie brakło przy stole i Antosi.  
 Dowiedziałem się mnóstwo szczegółów o trybie życia mieściny, powracając co raz do tematów związanych 
z postacią śp. wuja Andrzeja.- 
 Ciotka Martyna pokazywała mi wiele pamiątek, fotografii i listów, ten i ów rękopis po wuju, zwłaszcza 
rękopis improwizacji, która przedstawia wstęp do utworu wuja pod tytułem „Rajska Gonitwa”. 
 – Niestety, stało się ono ofiarą płomieni... Opowiem Ci to wszystko w swym czasie, dziś nie chcę zmącić 
radości tymi bolesnymi wspomnieniami. 
 – Nie mogę się odczepić od pewnej myśli, która mi głowę zaprzątnęła po wysłuchaniu owej improwizacji... 
Jak połączyć to ze sobą, że człowiek będąc tak wybitnym uczonym, jak wuj Andrzej mógł mieć tyle pociągu do 
literatury i sztuki? Wuj Andrzej pisał mnóstwo utworów – dramatów, opowiadań, nowelek i bardzo pięknych 
wierszy – wszystko to przepadło – nic nie pozostało... poza owym rękopisem, który mi darował. 
 – Czy zezwoliłaby droga Ciotunia bym sporządził sobie odpis? 
 – Ale oczywiście, z całego serca Kochanie! 
 Zapakowałem, nieco zżółkły rękopis ostrożnie w drugi arkusz papieru i włożyłem do portfelu, dziękując 
Cioci za łaskawą przychylność. Najważniejsze, że zabezpieczamy rękopis ten przez sporządzenie odpisu! Bo 
dziś nie wiedzieć, co jutrzejszy dzień przyniesie... 
 Antosia zabierała się do sprzątania nakrycia. Przyciągnąłem ją do siebie, mówiąc –  jakiż to niegrzeczny 
i brzydki Twój Kuzyn, bo nawet o cukierkach nie pamiętał. 
 – Ależ wujciu – odpowiedziała roztropna Antosia – to wujciu jest tak miły, że ani pomyślałam o tym...  
 W chwili tej przypomniało mi się, że przecież coś dla Antosi ze sobą zabrałem – rozglądam się oczywiście! 
 – Antosiu, mówię do niej – ot, tam na komodzie – widzisz to pudełeczko? 
 – To w niebieskim papierze? 
 – Tak to! – więc przynieś je! 
 Postawiła pudełeczko przede mną na stole. 
 – Pomóż mi Kochanie rozpakować! 
 Rozwijała papier, aż ukazała się czerwona, aksamitna szkatułka. Wykrzyknęła uradowana – ach, jakie to 
piękne! 



 5 

 Ciocia Martyna, jak i Emiliana przyglądały się naszym żmudnym manewrom, nawet papier, w którym była 
obwinięta szkatułka złożyliśmy wpierw dokładnie. 
 Siedząc, przysunąłem ją przed siebie i począłem Antosię, certując się, pytać, co by w szkatułce tej być 
mogło? 
 Wtem podeszła Emiljana, otwierając szybkim zgrabnym ruchem wieczko szkatułki i jakby sama 
zaskoczona, krzyknęła – patrz Antosiu! 
 – Intrygancki z Ciebie łobuz, aby dziewczynki ze wsi na takie tortury wystawiać, Marcelinie! 
 Wzięła Antosię i szkatułkę na miejsce, gdzie uprzednio siedziała, poczęła ostrożnie drobniutkie przedmioty 
sztuka za sztuką wyciągać z wklęsłych aksamitnych pogłębień, delektując się misternymi miniaturami 
wazoników, dzbaneczków, imbryczków, filiżaneczek i różnych pstrych osóbek, które przedstawiały cały zespół 
rodzinny – od Babci począwszy, do małej dziewczynki, którą nazwała Antosią... 
 Po czym objaśniała jej, że wszystko to jest z porcelany, że przedmioty takie nazywają się maskotkami... 
 – A żeby Cię, że też zaraz nie pokażesz tak pięknych zabawek... sama mogłabym się nimi godzinami bawić 
– rzekła Emiljana. 
 – Patrz Antosiu wpierw stolik, teraz zastawy, teraz Babcię w tym pięknym fotelu, teraz wuja Andrzeja, 
małżonkę jego Margaritę – to chyba Marcelin – to ty, a to ja, to służąca i pudelek. A teraz zegar na 
postumencie, tamto to komoda – do niej dwa wazony, a dalej kanapka i szafka do szkła, a nawet imbryk 
i lampy... 
 Antosia promieniała, przyleciała do mnie by mnie ucałować! 
 – Takiego uważnego i dobrego Kuzyna nie znajdziecie po raz drugi moje baranki ukochane – powiedziała 
ciotka Martyna z błogim uśmiechem. – Marcelin wniesie dużo radości w nasze samotne życie... 
 – Ile tylko zdołam, Kochana Ciotuniu – odpowiedziałem bez zwłoki i namysłu.  
 – A wiesz Emiliano, dlaczego dopiero teraz rozpakowałem szkatułkę? 
 – No? 
 – Abyście byli obie przy mnie, a nie przy zabawkach.  
 – Pozwól raz jeszcze trochę się pobawić, groźny Ty tyranie... zaraz poświęcimy się znów całkiem Tobie! 
 
 Kiedy czas mój już upłynął, jak na pierwszą wizytę, przekroczyłem i tak już nakazane normy... 
 Ucałowałem Ciotkę, Emilianę, która złagodniała, poczym mamusię od Maskotek. 
 Niebawem przechadzałem się już z Ksawerym po ogrodzie... 
 – Widzę, że Panicz kontent: wesoły wrócił orzekł na powitanie... 
 – Jak rzadko kiedy, Ksawery! 
 – Toć mówiłem Paniczowi – kto, jak kto, ale ciotka Martyna... 
 – Na rewizytę nie wypada czekać – sami  sędziwi Państwo. 
 – I ja tak takuję [?], Paniczu... 
 – Zebrało się sporo listów na które nie mogę zwlekać z odpowiedzią – pójdę już do pokoju. 
 – Kiedy tak cudny zachód słońca, niech Panicz się jeszcze trochę przewietrzy! 
 Posłuchałem jego rady! 
 Niebo paliło się za czarnymi sylwetkami drzew – jak czerwone bengalskie ognie... Marzyłem o uroczej tej 
dziewczynie, to znowu rozmawiałem w myślach tak żywo z Ciotką, że się posłyszałem własne szeptania... lub 
myślałem o owej potężnej improwizacji wuja – aż myśli moje zbiegły do teatrzyku Marionetek Emiliany, który 
odegrała tak pięknie i z wielkim wdziękiem z martwymi maskotkami, które leżąc przez lata całe w swojej 
aksamitnej trumnie, nie widziały świata Bożego – tak jak ja podczas warszawskiego mojego azylu... 
 Musi być już bardzo późno, bo ani brzęczenia owadów nie słychać, ani też rechotu żab w sadzawce. Zegar 
uprzednio zatrzymałem, by nie przerywał mych myśli. 
 Zapiski dzisiejsze nabrzmiały do obszernego traktatu... 
 Nie będę ich dziś czytał, gdyż jestem nielada senny i znużony. 
 Zasnąłem, gdy poczułem poduszkę pod głową... 
 
Margowo 

[koniec czerwonego zeszytu nr II]        c.d.n. 
* * * * * * * 

 

          Paweł Tomaszewski 
              INTiBS PAN  


