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Biuletyn  

 Roku  Czochralskiego 
Biuletyn Społecznego Komitetu Roku Czochralskiego    
 

Wrocław          19 marca 2014 r.                    rok III,  numer  17/71 
*************************************************** *************************************************** *********** 

 
Kronika Roku Czochralskiego 
 

► 17 lutego – Kryształy w Życiu człowieka. Konkurs dla uczniów i studentów – 
www2.chemia.uj.edu.pl/konkurs_krysztaly  

 

Informacje prasowe i internetowe 
 

♦ 19 lutego – Kryształ Przyszłości – http://linkpr.pl/?p=5478  

♦ Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu – www.pw.edu.pl/Aktualnosci/Od-
monokrysztalu-Jana-Czochralskiego-do-grafenu  

♦ 14 marca – Rusza wystawa „Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu”! – 
www.focus.pl/czlowiek/rusza-wystawa-od-monokrysztalu-jana-czochralskiego-do-
grafenu-10973  

♦ 15 marca – Wystawa multimedialna "Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu" – 
www.facebook.com/events/728331407199517/?ref=22  

 
* * * * * * * * * * 

Kulisy  –  ciąg  dalszy 
 

 Od jednego z Czytelników dostaliśmy ciekawy komentarz do notatki „Kulisy 
twórczości” z numeru 14/2014. 
 
 Wynika [z notatki], że żadne z wydawnictw nie zamierzało zainteresować się wersją 
roboczą (rękopisem chyba nie można tego nazywać, bo to już wyszło z mody), prototypem, 
książki Anny Czerwińskiej-Rydel o Czochralskim. Prawdopodobnie odmawiali, nie czytając 
jej nawet. Dopiero, gdy autorka została stypendystką Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, znaleźli się chętni do opublikowania. Stąd wniosek, że nadal w naszej polskiej 
mentalności dla jakiegokolwiek zaistnienia na rynku wydawniczym niewielkie znaczenie ma 
okazanie swego dorobku. Czyli nie jest ważne, czego dokonałeś, co napisałeś. Ważne kim 
jesteś, a jeszcze ważniejsze, kto stoi za twymi plecami. To dotyczy nie tylko rynku 
wydawniczego. To się odczuwa w wielu innych dziedzinach współżycia społecznego. Krótko 
mówiąc: Nie pytają co pan/-i ma, lecz kto pan/-i jest. A to Polska właśnie! 
 
 W tym kontekście należy pochwalić wrocławską Oficynę Wydawniczą ATUT 
publikującą książki o Janie Czochralskim ze względu na Jana Czochralskiego, a nie autorów 
opracowań. 
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* * * * * * * * 
 

Duch  Oskara  czuwa 
 
 Mogłoby się wydawać, że po Roku Jana Czochralskiego powinny ucichnąć spory na 
temat osoby prof. Jana Czochralskiego. Dziś wiadomo, ze nadal żyją w pewnych kręgach do 
tego stopnia, że blokują dostęp do rzetelnej informacji i prawdy. 
 Jest we Wrocławiu uczelnia, której patronem był Oskar Lange (1904-1965), 
współpracownik wywiadu sowieckiego. Uczelnia ta nie potrafiła lub nie chciała pozbyć się 
takiego patrona i dopiero myk ze zmianą Akademii na Uniwersytet w 2008 r. pozwolił na 
zniknięcie nazwiska z nazwy uczelni. Ale duch O. Langego żyje nadal, o czym mogliśmy się 
ostatnio przekonać. Okazało się bowiem, że Jan Czochralski pozostaje nadal na indeksie, 
nadal jest objęty infamią. Referat o Profesorze nie mógł się odbyć mimo wcześniejszego 

zaproszenia (patrz obok), bo... „dotyczy 
problematyki technicznej i na pewno 
nie spotka się z szerokim 
zainteresowaniem”, jak stwierdził 
rektorat uczelni. Nie pomogły 
negocjacje prezesa Oddziału Polskiego 
Towarzystwa Ekonomicznego. 
 Widać wyraźnie, że przed-
stawione argumenty są niepoważne i 
tylko – jak mniemam – ukrywają 
prawdziwą przyczynę odmowy. 
Ciekawe, czego obawiają się władze 
uczelni? Albo kogo? Kto stoi za 
decyzją o odwołaniu referatu? Tu nie 
chodzi o temat (mniej czy bardziej 
techniczny) referatu, ale o przed-
stawianą osobę! Czochralski jest nadal 
"wyklęty"! Może warto głębiej popytać 
o naciski? Komu przeszkadza 
Czochralski?! Komu przeszkadza 
wolność wypowiedzi i możliwość 
pokazania może najwybitniejszego 
polskiego uczonego i humanisty. Cóż, 
Oskar Lange nie dorasta mu do pięt! 
 Władze uczelni powinny 

wiedzieć, że takie postępowanie uczelni mieniącej się uniwersytetem zdaje się, według mnie, 
świadczyć, iż jest to nadal tylko wyższa szkoła zawodowa... 
 

* * *  * * * 
 

Kryształ  Przyszłości 
 
 15 marca na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej ruszyła interaktywna 
wystawa zatytułowana „Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu”. Głównym 
celem inicjatywy jest przybliżenie osiągnięć tego polskiego naukowca, a także wskazanie na 
dorobek polskiej nauki w dziedzinie technologii materiałowej. 
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 Kampania promowana będzie hasłem „Kryształ Przyszłości”. Łączy ono dwa 
charakterystyczne aspekty - wskazuje na wagę odkrycia Jana Czochralskiego, a także na jego 
duży potencjał w rozwoju przemysłu elektronicznego. Ogłoszony przez UNESCO 
Międzynarodowy Rok Krystalografii to dobra okazja by popularyzować wiedzę na temat 
kryształów, metod ich otrzymywania oraz szerokiego zastosowania. 

 Jan Czochralski był 
polskim chemikiem i 
metaloznawcą. Wynalazł 
technikę otrzymywania 
monokryształów, nazywaną 
później Metodą Czochral-
skiego, która przyniosła mu 
sławę. To odkrycie stało się 
podstawą procesu otrzymy-
wania krzemu, który jest 
podstawowym materiałem 
współczesnej elektroniki. 
Jan Czochralski za wkład w 
rozwój nauki otrzymał 
doktorat honoris causa 
Politechniki Warszawskiej i 
został profesorem na Wy-
dziale Chemicznym. 
Specjalnie dla niego utwo-
rzono Katedrę Metalurgii i 
Materiałoznawstwa, a sam 
uczony zbudował Instytut 
Metalurgii i Metalo-
znawstwa. Odkrycie 
Czochralskiego znacznie 
przyczyniło się do rozwoju 
współczesnej elektroniki. 
 Dorobek Jana 
Czochralskiego jest wciąż 
podstawą sukcesów w dzie-
dzinie nowych technologii. 
Na Wydziale Fizyki Poli-

techniki Warszawskiej studenci, doktoranci i pracownicy naukowi odkrywają właściwości 
grafenu. Tworzą nowe ogniwa paliwowe i słoneczne oraz badają nowe związki krystaliczne 
wykorzystywane w najnowszych technologiach. 
 Grafen ma szansę zastąpić w wielu zastosowaniach krzem. Jest materiałem 
zbudowanym z atomów węgla. Jednymi z jego głównych zalet są właściwości elektryczne 
i mechaniczne. 
 Ze względu na przejrzystość i znakomite przewodnictwo już stosuje się go np. 
w produkcji wyświetlaczy dotykowych a przewiduje się, że w przyszłości znajdzie istotne 
zastosowanie w medycynie, elektronice i w wielu innych dziedzinach życia.  
 Wizję samej wystawy przybliżył doc. dr Jan Grabski – dyrektor wystawy, znany 
popularyzator nauki oraz pracownik Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej: 
 Na ponad 20 interaktywnych stanowiskach przeprowadzane będą eksperymenty, które 
przybliżą nam najistotniejsze informacje na temat Jana Czochralskiego, kryształów, metod ich 
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otrzymywania i ich właściwości (spis na stronie http://czochralskipw.pl/pokazy/). Centralną 
postacią będzie młody student, który wcielając się w postać Jana Czochralskiego wyciągał 
będzie monokryształ cyny. Ubiory i tło zostaną wystylizowane na lata życia naukowca. 
Jednym z elementów wystawy będzie wyeksponowany monokryształ krzemu o robiących 
wrażenie wymiarach. Duża część stanowisk poświęcona będzie grafenowi, i jego 
zastosowaniom oraz osiągnięciom polskich technologów materiałowych. 
 Wystawa będzie otwarta na Politechnice do 23 marca 2014 roku. Później odwiedzi 10 
polskich miast. 
 Strona wystawy: http://czochralskipw.edu.pl a także: www.fizyka.pw.edu.pl/ 
index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=55&Itemid=478  

/źródło: oficjalna informacja o wystawie/ 
 

Poprawka: Międzynarodowy Rok Krystalografii 2014 został ogłoszony przez Zgromadzenie 
Ogólne ONZ podczas 121 posiedzenie plenarnego w dniu 3 lipca 2012 r. A więc to ONZ a nie 
UNESCO! 

* * * * * * * * * * 
 

 

Dom  za  miastem 
 

Marcelin Pałuk-Suchodolski 
(Jan Czochralski) 

 

Odcinek  VIII  
 
 

[zeszyt nr III] 
 
 

          Mgły i światła 
 
 
 
 

 (fot. z archiwum Jana Wojciechowskiego) 
 

 Obudziłem się dziś o godzinę później jak zwykle. Niebo jest zaciągnięte. Widzę po wierzbie, że 
wieje lekki wiatr zachodni. Powietrze jest ciepłe i wilgotne. Zapewne opadły gdzieś w dalszej okolicy 
deszcze. 
 Pospieszyłem się (z) porannymi froterunkami i pobiegłem do ogrodu. Ksawerego napotkałem już 
przy pracy.... 
 – Panicz dzisiaj bez kukułki nadszedł – powiedział stary – to nie dobrze! 
 – To nie Ksawery – przeczyłem, sui generis crescendum 1– Przespałem czas, a wtedy korcę się 
zawsze! Czy podołamy aby na sobotę? 
 – Dziś Paniczu, będzie gród, jak na obrazku, a może już w południe!  
 – To dobrze, mój przyjacielu – odpowiedziałem snać znacząco, gdyż Ksawery zapytał – to w tym 
tygodniu będą goście? 
 – Myślę, że w sobotę... 
 – To dobrze Paniczu, bo i dzieci będą wcześniej wolne... 
 – Wszystko dobre Ksawery, lecz gdzie gości pomieścić?... 
 – Już tam damy radę... A ogród to mały Paniczu? 
 Położył na trawę nożyce do cięcia krzewia zapraszając mnie na „inspekcję”. 

                                                 
1 tu: na swój sposób podnosząc głos 
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 Skierował swe kroku wprost ku baszcie, a gdy przekroczyliśmy jej próg, rzekł – pomieści się tu do 
trzydziestu osób, a gdy będzie mało, to tyleż samo młodzieży na platformie tarasu. – Wskazał na 
schodki acz wąskie to jednak wygodne! 
 – A stół? 
 – Jeszcze dziś go zestawię! Jest tu obszerna tarcza pomysłu naszego Pana; potrzeba ją tylko na stół 
ten nasunąć! 
 – A krzesła? Jest ich tyle w oficynie ile trzeba, a i wygodnych leżaków dla starszych pań nie 
brak... 
 – Ten domek, to jak bajkowe: stoliku nakryj się! 
 – Jużci Paniczu, że tak ... i gaz jest na miejscu, nad samym środkiem stołu, tylko lirę przykręcić 
należy – była już od lat tu nie potrzebna, więc ją zdjąłem, by nie niszczała... 
 – A donoszenie z kuchni? 
 – To Paniczu, praktyki starego Ksawera, które dziś – ad oculum demonstrandi 2 – by wspomnieć 
czasy de l’antique, zaprezentuję... 
 – Dzielny z Ciebie gospodarz i „Maître de plaisir”!3 
 – Z Paniczem wraca i stary mój tytuł, którego tak dawno już nie słyszałem. 
 – Pozwalam sobie nieraz na takie imprezy dla rozweselenia serca... Wszystkie te „brednie” można 
by z powodzeniem polskimi określeniami zastąpić, tylko, że literaci nasi są ludem mało wynalazczym, 
Ksawery... Wierz mi, że mówię to na serio! 
 – Widzę, że wszystko jest w najlepszym porządku. Jak dobrze jest mieć tak doświadczonego 
przyjaciela! 
 – Wyszukałeś mi już pracę, Ksawery? 
 – Jak wyszukać Paniczowi pracę, kiedy z większą wprawą i zrozumieniem bierze się do niej ode 
mnie! 
 – Oszem Ksawery, umiem pracować w roli – Kiedyś – opowiem Ci coś niecoś o mojej szkole... ... 
 Wychodząc z baszty było można zauważyć, że mgła się mocno zagęściła. 
 Ksawer przycinał buchsy, laurusy i Nigus niger4, tak że czuby gałązek aż na chodniki ...! Ja 
znosiłem chrusty i powywracane pnie, tłukłem je siekierą na podłożonym pieńku, tak że drzazgi 
śmigały na lewo i prawo. 
Ksawer wołał z daleka – Panicz rąbie, jak zawodowy drwal! Dali Bóg! 
 – A Ty Ksawery strzyżesz, jakbyś łby wrogom obcinał! Zgoda? 
 Ksawery krzyknął – zgoda Paniczu!  
 I drwal i kat siekali dalej co sił i klekotali narzędziami... aż w ustach zalegało... 
 Gdy skończyłem rąbanie, Ksawer miał jeszcze ze dwa metry szpaleru do przycięcia. Przytaśtałem5 
więc nosiłki, załadowałem część drzewa, ale i Ksawer zakończył już swoją pracę i stawił się do 
pomocy. 
 Zawróciliśmy kilka razy i oczyściliśmy trawniki i ganki z drzazg i latopędów; zawróciliśmy 
jeszcze kilka razy na końcu składając narzędzia robocze, jak chorego inwalidę na noszach, 
i ruszyliśmy, by ustawić je w oficynie, każde na swoje miejsce, by pójść na wspólne śniadanie. Mgła 
urządzała tymczasem [...] tany... 
 Ksawery tłumaczył mi przy śniadaniu, że podwieczorek to najlepiej uda się w pawiloniku. 
Młodzież usadzimy tudzież pod cienistą lipą, dalej na plańcie przed domem, a gdy trzeba to i pod 
wierzbą pobliską. Ma to zawsze swój swoisty urok, gdy młodzież jak rojące się pszczoły, defilują po 
ogrodzie dobierając partnerów według gustu i serca. 

                                                 
2 tu: na oko udowodnione 
3 mistrz przyjemności 
4 bukszpan (buxus), wawrzyn (Laurus L.), nazywany także laurem, drzewem laurowym, oraz  ......... biały 
5 gwara wielkopolska: przynieść, przyciągnąć 
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 – A wystrajać to potrafią się te nasze gazele... Będziesz miał, Paniczu co wybierać! Tyle, że 
gospodarz musi być wszędzie, i nie może się zasiedzieć przy jednej... z czasem to szkoda... a 
zwłaszcza gdy upatrzy się coś bardzo przemiłego... 
 Ten Ksawery, pomyślałem, to kapitalny mentor... boi się, by „Panicz jego” nie popełnił 
„etykietalnego” faux pas – dba o mnie jak dobry tatuś o swego syna... pominąłem uwagi więc 
milczeniem. 
 – Malujesz mi doprawdy porządne sceny Ksawery, ale będę się miał na baczności, by nie 
przylgnąć do ponętnych tych nimf... 
 – Teraz, Ksawery, mam jeszcze coś gorszego do omówienia... Mam co prawda jeszcze kilka 
dobrych złotych w kieszeni, lecz gdybyśmy się nawet najskromniej urządzili to chyba nie damy z tym 
rady... 
 – Widzę że Panicz nasz, nie powiem przezorny, bo wyrazu tego używa się w dwojakim znaczeniu, 
ale przewidujący i rozważny! 
 – Co do gotówki, to są w kasie jeszcze pieniądze z zaoszczędzeń budżetowych [wykreślono: 
„dobre kilkadziesiąt tysięcy”], które traktuję jako fundusz i rezerwę domową, a więc przechodzą 
automatycznie na rzecz Panicza! 
 – Jeszcze nie, Ksawery, bo nie zaakceptowałem jeszcze zgody na przyjęcie spadku... 
 – W takim razie mogę Paniczowi gotówkę potrzebną wyasygnować – po uczciwości i prawie – 
która mi przysługuje, jako tymczasowemu plenipotentowi. Zaoszczędzenia te zgromadziły się z „diet 
fix”, których uznania na moje dobro z sumieniem moim pogodzić nie mogę. Leżą tu, bo leżą, lecz 
czekają li tylko na prawnego ich właściciela. Jakże miałbym sumienie pobierać rentę, którą mi śp. pan 
nasz wyznaczył, i przy tym na opuszczonej spuściźnie jego, diety fix dla siebie zagarniać? 
 – Ksawery – odpowiedziałem – wiem, że jesteś człowiekiem nie tylko prawomyślnym, ale 
honorowym i szlachetnym! Bóg sam chyba tylko wie, co w człowieka włożył, drudzy nigdy się tego 
nie dopatrzą... ... 
 – W każdym razie z wszystkim będzie pół biedy, gdyż postanowiłem spadek w myśl testamentu i 
wynikające stąd zobowiązania na siebie przejąć. Notarialny akt jest przygotowany i podpisanie 
dokumentu jest wyznaczone dziś na godzinę piątą. 
 – Dzięki Bogu, że teraz już wiem, że Panicz się naprawdę zgodził na pobyt w tym domu. Panicz 
może nie zrozumie, jaka to radość dla człowieka, który zżył się z tym domem całym sercem. 
 – Rozumiem to tak, jak od razu zrozumiałem, Ksawery, Ciebie. Bez Ciebie, byłby dom ten dla 
mnie martwy, bo nikt nie opowiadałby mi nic o życiu i bycie ludzi, którzy nadali mu treści i wartości... 
 Podczas rozmowy tej zapadł, jakby mrok w pokoju, mgły przycisnęły się do wszystkich szyb, jak 
marmurowe ściany... 

c.d.n. 
* * * * * * * 

 
Nagrody  i  problemy  prawne 

 
 Przed paru laty zostały opatentowane nagrody związane z prof. Janem Czochralskim - 
jedna w Polsce, a druga we Francji – choć przyznawana w Polsce i wręczana co roku na... 
Politechnice Warszawskiej (podobno patent francuski ma być poszerzony na Polskę). Oba 
patenty mówią o „nagrodzie Czochralskiego”, co rodzi pewne konsekwencje prawne. Czy 
w tej sytuacji najnowsza Nagroda przyznawana na Politechnice Warszawskiej (pisaliśmy 
o niej w numerach 9 i 10/2014 Biuletynu...”) nie jest w konflikcie z poprzednimi nagrodami 
o tej samej nazwie? Cieszy ustanowienie takiej nagrody, ale uważam, że sprawy prawne 
trzeba jakoś uporządkować. 

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

          Paweł Tomaszewski 
              INTiBS PAN  


