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S�owo wst�pne 
 
 

Rok Profesora Jana Czochralskiego, ustanowiony decyzj	 Sejmu Rzeczpospolitej Pol-
skiej na wniosek wielu �rodowisk naukowych i Politechniki Warszawskiej, dobieg� ko�ca. 
Obj	� on wiele naukowych i pozanaukowych przedsi�wzi��, które naszym zdaniem, a tak�e 
zdaniem zewn�trznych obserwatorów, przywróci�y dorobek Uczonego do powszechnej spo-
�ecznej �wiadomo�ci, uwypukli�y globalne zastosowanie jego odkry� i metod, a Jego Uczelni 
da�y okazj� do zaprezentowania formatu w�asnej kadry naukowej. Uczelnia nasza mia�a tu 
jeszcze jedno, istotne zadanie, mianowicie oczyszczenie z zarzutów z okresu wojennego i po-
wojennego wobec Profesora Czochralskiego i przywrócenie Mu dobrego imienia. Tak�e i ten 
cel zosta� chwalebnie wype�niony. 

Zadania Wydawnictwa, które oddajemy w r�ce czytelników mo�na odszyfrowa� po lek-
turze ka�dego z tomów. Jako koordynator obchodów nie chcia�bym odbiera� przyjemno�ci 
ich odkrywania w trakcie lektury, a tym bardziej omawia� spraw, które specjalistom s	 ju� 
znane. Sukces, jakim by�y obchody, niew	tpliwie wp�yn	� na formu��, która, jak s	dz�, do-
datkowo rozszerza horyzont obchodów. Ma�o tego, poprzez sumaryczny charakter i zastoso-
wany podzia�, podnosimy skal� oczekiwa� co do podobnych przedsi�wzi��. Jest to istotne 
o tyle, �e nasza Uczelnia obchodzi� b�dzie w roku 2015 setn	 rocznice przywrócenia naucza-
nia w j�zyku polskim zwan	 dzisiaj odnowieniem tradycji Politechniki Warszawskiej.  

Tom pierwszy Wydawnictwa zawiera podstawowe dokumenty archiwalne i normatywne 
ustanawiaj	ce Rok Jana Czocharalskiego oraz dokumentuje g�ówne wydarzenia. Nietrudno za-
uwa�y�, �e ich spektrum by�o szerokie. Od powa�nych, mi�dzynarodowych konferencji po uro-
czysto�ci upami�tniaj	ce miejsca, w których przebywa� czy mieszka�. Trzeba przy tym zazna-
czy�, i� wiele z wymienionych w tomie przedsi�wzi�� opiera�o si� na finansowaniu niezale�nym 
od Politechniki Warszawskiej czy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy�szego, które ponios�y 
jednak g�ówny koszt obchodów. Dodatkowym walorem tomu, jest ukazanie rozmachu kalendarza 
imprez, odbiegaj	cego skal	 od innych „naukowych” patronatów. Wiele z tych wydarze� udoku-
mentowano w Dodatku do tego tomu, w którym zamieszczono: filmy, prezentacje i kalendarium. 
Wa�nym elementem Dodatku jest bibliografia pe�notekstowa twórczo�ci Jubilata. 

Na tom drugi sk�adaj	 si� artyku�y po�wi�cone pami�ci i dorobkowi naukowemu Profe-
sora. Swoj	 wag	 potwierdzaj	 one „noblowsk	” miar� Czochralskiego. Lektura tomów po-
zwala na potwierdzenie miejsca Czochralskiego w �wiatowym panteonie najwybitniejszych 
uczonych XX wieku. Generalnie rzecz ujmuj	c, Wydawnictwo, które oddajemy do r	k czy-
telnika ma charakter dokumentacyjny, sprawozdawczy i jednocze�nie naukowy. Bardzo dzi�-
kuj� wszystkim z Pa�stwa, którzy swoimi dzia�aniami przed jubileuszem i pó�niej przyczynili 
si� do przywrócenia pami�ci i nale�ytego miejsca polskiemu uczonemu Janowi Czochral-
skiemu, który swoimi odkryciami przyspieszy� tempo rozwiju �wiatowej rewolucji technolo-
gicznej. Szczególne podzi�kowania kieruj� do JM Rektorów Politechniki Warszawskiej 
prof. W�odzimierza Kurnika oraz prof. Jana Szmidta, którzy wykazali wielk	 determinacj� 
w poszukiwaniu prawdy i przygotowaniu Politechniki Warszawskiej do koordynacji obcho-
dów roku prof. Jana Czochralskiego. Kalendarium zrealizowanych wydarze� w roku jubile-
uszowym by�o bardzo bogate, dlatego przepraszam Pa�stwa za arbitralny ich wybór do niniej-
szego Wydawnictwa. Niech mi wolno b�dzie wyrazi� nadziej�, �e obchodz	c Rok prof. Jana 
Czochralskiego oddali�my ho�d jednemu z najwybitniejszych naukowców, którego fenomen 
oparty jest na ci	gle aktualnej triadzie wizja-wiedza-wdro�enia. 
yczymy mi�ej lektury. 

 
prof. Miros�aw W�adys�aw Nader 

Krajowy Koordynator Obchodów Roku Profesora Jana Czochralskiego 
Cz�onek Senatu Politechniki Warszawskiej 
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2013 Rok Czochralskiego 

Jan Szmidt 
 
 

Przywróci� pami�� i dobre imi� 
 

 
Wa�nym elementem aktywno�ci Politechniki Warszawskiej w poprzednich ka-

dencjach i obecnym roku akademickim by�o i jest przywrócenie pami�ci o Profesorze 
Janie Czochralskim, doktorze honoris causa naszej uczelni. Ten wybitny naukowiec 
w okresie PRL zosta� pos	dzony o wspó�prac� z niemieckim okupantem, co mia�o 
wp�yw na pozbawienie Go mo�liwo�ci pracy w naszej uczelni. Jego dorobek nauko-
wy, a w szczególno�ci twórczy wk�ad w rozwój kilku dziedzin nauk �cis�ych, jest 
trudny do przecenienia. Dotyczy to tak�e dziedzin o kluczowym znaczeniu dla wspó�-
czesnej elektroniki i informatyki. Swoim odkryciem wyprzedzi� epok�, bowiem Jego 
metoda otrzymywania monokryszta�ów metali znalaz�a zastosowanie w technologii 
materia�ów pó�przewodnikowych i przemys�u elektronicznego dopiero w latach 50. 
XX wieku i jest obecnie podstawow	 metod	 stosowan	 w produkcji �wiatowej. Prof. 
Jan Czochralski sta� si� prekursorem bada� �wiatowych w tym obszarze. Gdyby nie 
Jego odkrycie, Dolina Krzemowa, która tak�e oddaje Mu w tym roku ho�d, zapewne 
powsta�aby znacznie pó�niej. W Polsce by� przez lata zapomniany, nies�usznie wyklu-
czony ze �rodowiska akademickiego, ale rozpoznawalny w �wiecie. Poszukiwanie 
prawdy o Jego dramatycznym �yciu sta�o si� dla naszej uczelni jednym z bardzo wa�-
nych zada�. Wielu z nas zawsze by�o przekonanych, �e to prawy Polak i patriota, wy-
bitny uczony, in�ynier i praktyk. Przeniesiony z innej rzeczywisto�ci do polskich re-
aliów, nie pasowa� do ustalonych stereotypów naukowca pisz	cego czysto teoretyczne 
rozwa�ania. Jako wybitny specjalista pracowa� na zlecenie przemys�u zbrojeniowego, 
wspó�tworzy� katedry i instytuty, posiada� wiele wdro�e�, co sta�o si� jedn	 z przyczyn 
ataków na Jego osob�. Przedwojenna atmosfera nieufno�ci, utworzenie Zak�adu Bada� 
Materia�ów podczas okupacji, przenios�a si� na okres powojenny i skutkowa�a wyklu-
czeniem ze �rodowiska akademickiego z nies�usznym zarzutem kolaboracji z okupan-
tem, mimo umorzenia �ledztwa przez ówczesn	 prokuratur�. 

Pierwszym etapem przywrócenia Prof. Czochralskiemu dobrego imienia i nale�-
nego miejsca w�ród najwybitniejszych profesorów Politechniki Warszawskiej i nauki 
polskiej by�o podj�cie szerokiej kwerendy archiwalnej, czego podj	� si� zespó� pod 
kierownictwem prof. Miros�awa Nadera. Okaza�o si�, �e Jan Czochralski pozostawa� 
w okresie II wojny �wiatowej w �cis�ym kontakcie z polskim podziemiem, a �ci�le 
ujmuj	c – z wywiadem Komendy G�ównej Armii Krajowej. Ujawnione materia�y sta�y 
si� podstaw	 do podj�cia 29 czerwca 2011 r. przez Senat uczelni uchwa�y przywraca-
j	cej dobre imi� oraz uchwa�y z 21 listopada 2012 r. w sprawie og�oszenia roku 2013 
rokiem profesora Jana Czochralskiego w Politechnice Warszawskiej. Dalsze wspólne 
starania Politechniki Warszawskiej i wielu �rodowisk naukowych, w tym Polskiego 
Towarzystwa Fizycznego, Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryszta�ów, Polskiego 
Towarzystwa Chemicznego, otworzy�y drog� do uchwa�y Sejmu z 7 grudnia 2012 r. 
o ustanowieniu roku 2013 Rokiem Jana Czochralskiego. Minister nauki i szkolnictwa 
wy�szego w lutym 2013 roku ustanowi� Politechnik� Warszawsk	 organizatorem, 
a prof. Miros�awa Nadera krajowym koordynatorem obchodów tego Roku. 
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2013 Rok Czochralskiego 

Przygotowany zosta� szeroki program obchodów, obejmuj	cy szereg mi�dzyna-
rodowych i krajowych konferencji naukowych oraz seminariów, wystaw, a tak�e 
przedsi�wzi�� popularnonaukowych w formie debat, jak niedawna w Centrum Nauki 
Kopernik. Pojawi�y si� nowe ksi	�ki, filmy, audycje radiowe, artyku�y prasowe. Upa-
mi�tnili�my profesora Czochralskiego tablicami w miejscach pracy i zamieszkania. 
Jego imi� nadano kilku audytoriom i laboratoriom. W dniu �wi�ta Politechniki ods�o-
nimy Jego popiersie przed Ma�	 Aul	 PW. Senat naszej uczelni wyst	pi� równie� do 
w�adz miast o upami�tnienie tej wybitnej postaci poprzez nadanie imienia Profesora 
ulicom i placom. Ustanowiono tak�e nagrody naukowe im. prof. Jana Czochralskiego, 
ufundowane przez ministra nauki i szkolnictwa wy�szego. Kalendarium obchodów 
Roku Jana Czochralskiego obejmuje ponad sto wa�nych wydarze�, a tym samym �ro-
dowiska akademickie w Polsce i za granic	 przyczyni�y si� do rozpropagowania doko-
na� Profesora. Dzia�ania te b�d	 kontynuowane równie� w przysz�o�ci poprzez wy-
dawnictwa, media elektroniczne, sta�e ekspozycje muzealne itp. Utrwal	 one posta� 
wybitnego uczonego, który przyczyni� si� znacz	co do rozwoju �wiatowej techniki. 
Zobchodów Roku Jana Czochralskiego Biblioteka G�ówna PW przygotowuje repozy-
torium, które b�dzie powszechnie dost�pne. 

Obchodom towarzyszy has�o „Wizja, Wiedza, Wdro�enie”, które jest przecie� 
sta�ym, cho� nie zawsze u�wiadamianym i werbalizowanym, postulatem nauk �cis�ych 
w Polsce. To has�o oraz szeroko zakrojony program obchodów Roku Jana Czochral-
skiego s	 inspiracj	 do organizacji w roku 2015 obchodów 100-lecia nauczania w j�-
zyku polskim w Politechnice Warszawskiej. 

Dzi�kuj� Komitetowi Honorowemu i Komitetowi Organizacyjnemu za wk�ad 
pracy wniesiony przy organizacji obchodów Roku Jana Czochralskiego. 
 

 
prof. dr hab. in�. Jan Szmidt,  

przewodnicz	cy Komitetu Honorowego Obchodów Roku Jana Czochralskiego,  
Rektor Politechniki Warszawskiej. 

 
 

Forum Akademickie. Dodatek: 2013 Rok Czochralskiego 
pod red. M. Nadera i P. Kieraci�skiego, 2013, s. 2 
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Miros�aw W�adys�aw Nader 
 
 

Miejsce w panteonie 
 
 

Niniejsze wydawnictwo, po�wi�cone prof. Janowi Czochralskiemu, stanowi oka-
zj� do przypomnienia – tak�e i szerszej publiczno�ci – Jego dorobku naukowego 
i podsumowania obchodów. Jako koordynator obchodów zabiega�em o windykacj� 
dobrego imienia Profesora, formu�owa�em program obchodów roku, których odbiór 
w �rodowiskach naukowych, samorz	du lokalnego, a tak�e mediów i szerokiej pu-
bliczno�ci by� zaskakuj	co szeroki i pozytywny. 

Przy tego rodzaju okazjach warto si� zastanowi�, na czym polega wyj	tkowo�� 
tej postaci. Nie brakuje bowiem wybitnych naukowców, w�a�cicieli patentów, posiada-
j	cych wybitne walory na polu nauki, dydaktyki i pracy organizacyjnej. Sejm Rzeczy-
pospolitej Polskiej przyj	� uchwa�y uznaj	ce rok 2013 rokiem kompozytora Witolda 
Lutos�awskiego, poety Juliana Tuwima i chemika Jana Czochralskiego. „W sze��dzie-
si	t	 rocznic� �mierci Jana Czochralskiego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanawia 
odda� ho�d jednemu z najwybitniejszych naukowców wspó�czesnej techniki, którego 
prze�omowe odkrycia przyczyni�y si� do �wiatowego rozwoju nauki. Odkryta przez 
niego metoda otrzymywania monokryszta�ów, nazwana od jego nazwiska metod	 
Czochralskiego, wyprzedzi�a o kilkadziesi	t lat swoj	 epok� i umo�liwi�a rozwój elek-
troniki. Dzi� wszelkie urz	dzenia elektroniczne zawieraj	 uk�ady scalone, diody i inne 
elementy z monokrystalicznego krzemu, otrzymywanego w�a�nie metod	 Czochral-
skiego”. 

Aby zapewni� uczonemu miejsce w Panteonie Nauki Polskiej, musimy przeko-
nywuj	co to uargumentowa�. Po pierwsze, Czochralski nale�y do pokolenia tych na-
ukowców, którzy zdobywali wykszta�cenie i do�wiadczenie zanim jeszcze Rzeczpo-
spolita odzyska�a niepodleg�o��. Nale�y do grona tych, którzy do Polski wrócili, dzie-
l	c si�, jak Gabriel Narutowicz czy Ignacy Mo�cicki, swym do�wiadczeniem i przy-
czyniaj	c do odbudowy polskiego przemys�u. Czochralski jest autorem wielu wdro�o-
nych w kraju i poza granicami patentów. Niektóre z nich stosowane s	 do dzi�, inne 
otworzy�y drog� do budowy nowych dziedzin i obszarów komunikacji. By� zarówno 
teoretykiem, jak i osob	 odpowiedzialn	 za wdro�enia, �	czy� wi�c dwie bardzo rzad-
kie cechy. Wreszcie, co niezwykle istotne, zosta� brutalnie przez histori� potraktowa-
ny. W okresie stalinowskim pozbawiono go mo�liwo�ci pracy naukowej na podstawie 
nieudokumentowanych i, jak wykaza�em w ostatnich kilku latach, fa�szywych oskar-
�e�. Ostatnim argumentem na rzecz szczególnego formatu obchodów Roku Jana Czo-
chralskiego jest wp�yw jego metody na rozwój wirtualnej sieci, podstawowego narz�-
dzia rozwoju, kluczowego elementu budowy globalnej wioski. Jest wi�c naszym obo-
wi	zkiem, obowi	zkiem Nauki Polskiej, przypomnienie tego faktu zarówno w kraju, 
jak i poza granicami. Jako koordynator obchodów czuj� si� zobowi	zany do zaprezen-
towania miejsca w Panteonie Nauki Polskiej oraz ukazania sylwetki uczonego, który 
27 pa�dziernika 2011 r. zosta� przyj�ty do zacnego grona Panteonu Wynalazców i Od-
krywców. Czochralski idealnie wpisuje si� w schemat b�d	cy mottem Jego obchodów: 
„Wiedza, Wizja, Wdro�enie”. 
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Kariera 
 

Jan Czochralski urodzi� si� 23 pa�dziernika 1885 roku w Kcyni, w rodzinie wiel-
kopolskich rzemie�lników. Tam te� uko�czy� seminarium nauczycielskie, po czym 
przeniós� si� do najbli�szego miasta akademickiego, do Berlina. Praktyk� zdobywa� 
w ró�nych laboratoriach w zakresie chemii, a nast�pnie jako badacz stopów metali. Na 
wyk�ady chemii specjalnej ucz�szcza� na Politechnice w Charlottenburgu. Oko�o 1910 
roku otrzyma� tytu� lub stanowisko in�yniera chemika. W tym te� czasie pozna� przy-
sz�	 �on�, pianistk� Margarethe Hasse z holenderskiej rodziny osiad�ej w Berlinie. 
Praca badawcza w laboratoriach ukierunkowa�a jego zainteresowania w stron� krysta-
lografii metali, co sta�o si� jego pasj	 naukow	. Najwi�ksz	 s�aw� przynios�o uczone-
mu w 1916 odkrycie pomiaru szybko�ci krystalizacji, zwanego metod	 Czochralskie-
go, i zbadanie, �e otrzymany w wyniku krystalizacji twór jest monokryszta�em. Trud-
no by�oby sobie wyobrazi� dzisiejsz	 technik� bez tego odkrycia. 

W 1917 roku Czochralski przeniós� si� do Frankfurtu nad Menem, gdzie w wieku 
32 lat zosta� kierownikiem wielkiego laboratorium metaloznawczego. Powsta�o tu wie-
le jego prac naukowych, patentów i wynalazków, zakupionych nast�pnie przez naj-
wi�ksze korporacje przemys�owe ze Stanów Zjednoczonych, Francji czy Wielkiej Bry-
tanii. By�y to m.in.: nowy stop, metal–B, o wysokich w�asno�ciach �lizgowych, zasto-
sowany w kolejnictwie, wprowadzenie aluminium do elektrotechniki, rafinacja miedzi 
i wiele innych w dziedzinie krystalizacji metali. Czochralski trafi� wówczas do mi�-
dzynarodowych towarzystw naukowych, nigdy nie ukrywaj	c tego, �e jest Polakiem. 

Nic wi�c dziwnego, �e w 1928 roku odpowiedzia� pozytywnie, za po�rednictwem 
prof. Henryka Mierzejewskiego, na zaproszenie i ofert� Prezydenta Ignacego Mo�cic-
kiego, by zosta� profesorem na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. 
Mimo ugruntowanej pozycji w przemy�le niemieckim, Czochralski powróci� w pa�-
dzierniku 1928 r. do kraju, a w kwietniu 1929 roku obj	� posad� profesora kontrakto-
wego. Wykorzystuj	c nabyte do�wiadczenie, po raz kolejny buduje laboratoria badaw-
cze – Zak�ad Metalurgii i Metaloznawstwa, a nast�pnie Instytut Metalurgii i Metalo-
znawstwa na Wydziale Chemicznym PW. Wspó�pracuje z Chemicznym Instytutem 
Badawczym w Warszawie, tworz	c Dzia� Metalurgiczny w celu wykorzystania rodzi-
mych bogactw naturalnych dla polskiego przemys�u. Obie placówki naukowe wykonu-
j	 znacz	ce prace na rzecz uzbrojenia na zlecenie Ministerstwa Spraw Wojskowych. 
W uznaniu dokona� naukowych 17 listopada 1929 roku otrzyma� szczególn	 form� 
wyró�nienia – doktorat honoris causa Politechniki Warszawskiej, który nadawano od 
1924 roku. W 1930 roku Prezydent RP mianowa� Jana Czochralskiego profesorem 
zwyczajnym. 

 
Oskar�enia 

 
Fakt posiadania podwójnego obywatelstwa, �atwo�� zdobywania zlece� badaw-

czych, mi�dzynarodowe uznanie, doradztwo naukowo-techniczne w wielkich firmach 
oraz niezale�no�� materialna staj	 si� przyczyn	 narastania zawi�ci w cz��ci �rodowi-
ska i kontrowersji wokó� osoby uczonego. Oskar�ono go m.in. o sprzeda� kolei bez-
warto�ciowego stopu, mimo jego zastosowania i wysokich w�a�ciwo�ci u�ytkowych. 
Profesor Czochralski jeszcze w 1938 roku wygra� wszystkie procesy s	dowe o znie-
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s�awienie. Wybuch II wojny �wiatowej nasili� nieufno�� oponentów. W grudniu 1939 
roku, za zgod	 w�adz niemieckich, profesor uruchamia Zak�ad Bada� Materia�ów, 
a w lutym 1940 roku rektor Politechniki, prof. Kazimierz Drewnowski, za zgod	 oku-
panta otwiera osiem zak�adów, w�ród nich Zak�ad Bada� Materia�ów, które funkcjo-
nuj	 do wybuchu Powstania Warszawskiego. 

Po zako�czeniu wojny sytuacja wokó� prof. Czochralskiego pogarsza si�. Zostaje 
aresztowany i oskar�ony o „wspó�prac� z niemieckimi w�adzami okupacyjnymi na 
szkod� osób spo�ród ludno�ci cywilnej, wzgl�dnie Pa�stwa Polskiego”. Specjalny S	d 
Karny Oddzia� w �odzi przeprowadzi� �ledztwo. W zebranych zeznaniach �wiadkowie 
przytoczyli liczne fakty udzielania im ró�norodnej pomocy przez profesora i jego ro-
dzin�, a w szczególno�ci ratowania wielu osób uwi�zionych przez okupanta, którym 
grozi�a prawdopodobnie �mier�. Nale�y zaznaczy�, �e cz��� g�ównych �wiadków 
wówczas nie mog�a zeznawa� ze wzgl�du na wcze�niejsze aresztowanie przez UB. 
W�adze PRL nie wyda�y na prof. Czochralskiego wyroku skazuj	cego i nie znalaz�y 
dowodów na wspó�prac� z okupantem, a po �ledztwie, trwaj	cym od kwietnia 1945 
roku, w sierpniu 1945 roku Profesor zosta� zwolniony z Zak�adu Karnego w Piotrko-
wie Trybunalskim. �ledztwo zako�czy�o si� umorzeniem z braku dowodów. Nale�y 
podkre�li�, �e odbywa�o si� ono zaraz po wojnie, w atmosferze sprzyjaj	cej wymusza-
niu fa�szywych oskar�e� o kolaboracj� lub szpiegostwo na rzecz obcych wywiadów. 

W�adze Politechniki Warszawskiej zosta�y powiadomione o wynikach �ledztwa 
i zwolnieniu z aresztu �ledczego, ale w grudniu 1945 roku Senat uchwali�, �e „sprawa 
podj�cia pracy w Politechnice przez Jana Czochralskiego jest nieaktualna”. Nie prze-
prowadzono z nim rozmowy, nie dano szans obrony. Nie by�o �adnych podstaw do 
odmowy zatrudnienia. W równie niesprzyjaj	cych okoliczno�ciach w stanie wojennym 
(1984) dzia�ania podejmowane przez Senat nie przynios�y prze�omu. Tak�e w 1993 
roku Senat Politechniki Warszawskiej „po zapoznaniu si� z materia�ami i opini	 Se-
nackiej Komisji ds. Historii Tradycji oraz stanowiskiem Senackiej Komisji ds. Etyki 
Zawodowej podj	� uchwa��: 
– nie widzi potrzeby ani mo�liwo�ci reasumpcji uchwa�y Senatu PW z dnia 19 

grudnia 1945 r. w sprawie profesora Jana Czochralskiego, 
– uwa�a, �e zarówno dorobek naukowy, jak i organizacyjny profesora i doktora 

honoris causa Politechniki Warszawskiej Jana Czochralskiego oraz Jego nowo-
czesne widzenie zwi	zków nauki i techniki z praktyk	 gospodarcz	, przynosz	 
zaszczyt naszej Uczelni i stanowi	 integraln	 cz��� jej dziedzictwa”. 
 
Prof. Zbigniew Ja�kiewicz, wielokrotny przewodnicz	cy Senackiej Komisji ds. 

Historii i Tradycji, osobi�cie znaj	cy rodzin� Czochralskich, uzna� t� uchwa�� za oso-
bist	 pora�k�, a �rodowisko ówczesnych decydentów uczelnianych za niedojrza�e do 
podj�cia stanowczych dzia�a�. Sprawa przywrócenia dobrego imienia prof. Janowi 
Czochralskiemu, które �rodowisko politechniki w 1945 r. nies�usznie naruszy�o, zosta-
�a znowu od�o�ona, mimo przewagi Jego zwolenników, znajduj	cych si� tak�e w�ród 
cz�onków Senatu, w tym wielu dziekanów i rektorów. Zwyci��y� obóz zwi	zany 
z dawnymi oponentami, maj	cy du�y wp�yw na rozk�ad si� w uczelni w tamtych cza-
sach. 
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Prze�om 

 
Prze�om w sprawie przywrócenia dobrego imienia prof. Czochralskiemu nast	pi� 

w lutym 2011 roku. Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. W�odzimierz Kurnik, na 
spotkaniu z Senack	 Komisj	 ds. Historii i Tradycji (prof. Henryk Zobel) oraz z Se-
nack	 Komisj	 ds. Etyki Zawodowej (prof. Roman Barlik) podj	� decyzj� o przepro-
wadzeniu naukowej kwerendy w sprawie prof. Jana Czochralskiego. Rektor wyst	pi� 
o przeprowadzenie bada� naukowych do Instytutu Pami�ci Narodowej, Centralnego 
Archiwum Wojskowego, Archiwum Muzeum Wojska Polskiego i Archiwum Akt No-
wych. Wnioski o pomoc w kwerendzie zosta�y przygotowane zgodnie z ustaw	 o In-
stytucie Pami�ci Narodowej art. 36 ust. 1 pkt. 2 i regulaminami obowi	zuj	cymi 
w tych instytucjach w zakresie udost�pniania zbiorów archiwalnych. Na bazie tej de-
cyzji powo�ano zespó� w sk�adzie: prof. Miros�aw Nader – przewodnicz	cy, doc. dr 
in�. Witold Mirski, prof. Jacek Przygodzki, prof. W�odzimierz Zych. 

Na skutek osobistego zaanga�owania rektora PW prof. W�odzimierza Kurnika 
oraz prof. Miros�awa Nadera badania archiwalne zosta�y przeprowadzone przez profe-
sjonalnych pracowników–archiwistów i historyków wskazanych instytucji, którzy do-
konali wraz z pracownikami PW kwerendy i wyboru dokumentów archiwalnych do 
z�o�onych wniosków badawczych w sprawie prof. Jana Czochralskiego. Prof. Zbi-
gniew Ja�kiewicz udost�pni� swoje domowe archiwum dotycz	ce sprawy Czochral-
skiego. Kwerenda przynios�a pozytywne rezultaty. Archiwalia dokumentuj	, �e prof. 
Czochralski bardzo dobrze s�u�y� Rzeczpospolitej, potwierdzaj	 jego wspó�prac� 
z Oddzia�em II Komendy G�ównej Armii Krajowej. Podkre�lam, �e s	 to dokumenty 
archiwalne, ujawnione w trakcie kwerendy w okresie od marca do czerwca 2011 roku. 
We wcze�niejszych rozmowach na forum Senackiej Komisji ds. Historii i Tradycji 
pozyskano od �wiadków szereg relacji o pomocy udzielanej przez Czochralskiego 
podczas wojny komórkom AK we w�asnym zak�adzie badawczym oraz osobom po-
szukiwanym przez Niemców, cz�sto z nara�eniem w�asnego �ycia. 

Z perspektywy dawnych i ostatnich bada� archiwalnych Czochralski wy�ania si� 
jako posta�, która potrafi�a zachowa� godn	 postaw� w ekstremalnych warunkach sza-
lej	cego terroru okupanta oraz w okresie powojennym w atmosferze �cierania si� ró�-
nych si� politycznych. Nale�y podkre�li�, �e swoj	 dzia�alno�� konspiracyjn	 prowa-
dzi� doskonale, nie daj	c si� zdemaskowa�, co zako�czy�oby si� �mierci	 jego i naj-
bli�szej rodziny. 

Profesor nale�a� do ludzi wra�liwych, kochaj	cych sztuk�. Nie tylko z niej korzy-
sta�, ale tak�e sprawowa� mecenat nad odbudow	 np. domu urodzenia Fryderyka Cho-
pina w 
elazowej Woli czy wykopaliskami archeologicznymi w Biskupinie. Fundowa� 
te� stypendia, ratowa� z po�ogi wojennej zbiory Zach�ty, wspiera� finansowo artystów 
w okresie wojny, pisa� wiersze. 

Prof. Jan Czochralski by� wed�ug wielu znaj	cych Go osobi�cie – podzielam to 
zdanie – porz	dnym cz�owiekiem, patriot	, który po powrocie do Polski z Niemiec 
jeszcze przed kulminacj	 nazizmu pragn	� wpisa� si� w budow� polskiego przemys�u 
i bada� naukowych o utylitarnym charakterze, szczególnie wa�nych dla obronno�ci 
pa�stwa. Dokumenty archiwalne i zeznania �wiadków tylko umacniaj	 nasz	 wiar�, �e 
jak wielu innych w okresie powojennym zosta� nies�usznie oskar�ony i skrzywdzony. 
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adna z w	tpliwo�ci, jakie pojawia�y si� w dotychczasowych próbach oceny po-
stawy etycznej prof. Czochralskiego, nie znalaz�a potwierdzenia w jakichkolwiek do-
wodach. W prowadzonym latami publicznym dyskursie akademickim wszystkie pos	-
dzenia mia�y charakter indywidualnych odczu� i domniema�. Prze�om nast	pi� dopiero 
teraz na podstawie informacji zawartych w dokumentach archiwalnych Archiwum Akt 
Nowych, otrzymanych w wyniku kwerendy 9 czerwca 2011 roku. Wyra�amy stanowi-
sko, �e Profesor Jan Czochralski ca�ym swoim �yciem i postaw	 bardzo dobrze zas�u-
�y� si� Polsce i spo�eczno�ci akademickiej, jest przez nas postrzegany jako patriota 
i Polak, którego nale�y obdarzy� najwy�szym uznaniem i szacunkiem. Ze wzgl�du na 
uwarunkowania rodzinne i wysok	 pozycj� tak�e w niemieckich �rodowiskach na-
ukowych �atwiej Mu by�o realizowa� specyficzne zadania wyznaczone przez podzie-
mie. 

Wobec braku dowodów winy Czochralskiego nie skazano, nie mo�na by�o wi�c 
wyst	pi� do s	du na bazie ustawy z 23 lutego 1991 roku „o uznanie za niewa�ne orze-
cze� wydanych wobec osób represjonowanych za dzia�alno�� na rzecz niepodleg�ego 
bytu Pa�stwa Polskiego”. Z powy�szego wynika, �e Politechnika Warszawska musia�a 
si� z problemem upora� sama, a moralnym obowi	zkiem Senatu uczelni by�o podj�cie 
uchwa�y przywracaj	cej dobre imi� i uznanie dla wysoce patriotycznej i etycznej po-
stawy wielkiego Polaka i �wiatowej s�awy uczonego. Nast	pi�o to dopiero 29 czerwca 
2011 roku, po 66 latach od niesprawiedliwej uchwa�y Senatu z grudnia 1945 r. 

Pozostaje naszym celem i pragnieniem, aby obchody przyczyni�y si� do fortyfi-
kacji miejsca Jana Czochralskiego w Panteonie Nauki Polskiej. Jako naukowcy, 
a w szczególno�ci profesorowie Politechniki i innych uczelni technicznych w Polsce, 
musimy dba� o prawd� i o w�a�ciw	 ocen� dorobku naszych Profesorów, absolwentów 
i pracowników w przestrzeni historycznej i publicznej. Poprzez przywracanie pami�ci 
o Czochralskim i podkre�lanie Jego roli prekursora w �wiatowej rewolucji technolo-
gicznej, która doprowadzi�a do powstania cyfrowego �wiata XXI wieku, u�wiadamia-
my sobie i innym, �e zapomniany Polak z Kcyni, profesor Politechniki Warszawskiej 
jest wspó�twórc	 wspó�czesnej cywilizacji. W przypadku prof. Jana Czochralskiego 
dorobek ten broni si� sam. Chodzi jedynie o Jego dalsz	 promocj� na arenie krajowej 
i mi�dzynarodowej, ale to proces zakrojony na wiele lat. 

  
Opracowano na bazie dost�pnych i znanych autorowi dokumentów archiwalnych 

znajduj	cych si� w Politechnice Warszawskiej, IPN, AAN oraz publikacji zebranych 
podczas kwerendy w sprawie Jana Czochralskiego. 
 

prof. Miros�aw W�adys�aw Nader, 
Politechnika Warszawska,  

Krajowy Koordynator Obchodów Roku Jana Czochralskiego. 
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Jacek Guli�ski 
 
 

Dlaczego Rok Czochralskiego? 
 
 

Ka�dej jesieni Sejm wybiera patronów kolejnego roku. Zaproponowali�my, aby 
jednym z oficjalnych patronów roku 2013 by� profesor Jan Czochralski. Z kilku po-
wodów. Jeste�my w dobie wskazywania coraz wi�kszego znaczenia nauki dla gospo-
darki. Akurat w sylwetce i dzia�alno�ci Jana Czochralskiego zwi	zek bada� nauko-
wych z gospodark	 jest bardzo wyra�ny. Profesor przez wiele lat pracowa� dla gospo-
darki, zarówno niemieckiej, jak i polskiej. Mamy tu zatem akcenty uniwersalizmu i u-
mi�dzynarodowienia wyników bada�, ich implementacji do gospodarki, tego, �e dobre 
badania na odpowiednim poziomie przek�adaj	 si� na dorobek techniczny czy techno-
logiczny kraju i Europy. Po drugie, sylwetka Czochralskiego pokazuje, �e trudno sobie 
wyobrazi� nauk�, a zw�aszcza nauki techniczne i �cis�e, bez wdro�e�. Nauka broni si� 
albo wdro�eniem w praktyce, w tym przypadku s	 to stopy metali dla kolejnictwa oraz 
metoda hodowania kryszta�ów, i patentami – a patenty Czochralskiego posz�y z Polski 
na ca�y �wiat – albo jakim� prze�omowym znaczeniem dla poznania otaczaj	cej nas 
rzeczywisto�ci, które zostaje zadekretowane np. nagrodami naukowymi lub cytowa-
niami. Metoda Czochralskiego pokaza�a swoje znaczenie du�o pó�niej, wiele lat po jej 
odkryciu i ju� po �mierci Profesora. Okaza�a si� znakomita do hodowli kryszta�ów 
krzemu, czyli tworzenia nowoczesnej elektroniki krzemowej, o której w czasie jej od-
krycia przez Czochralskiego nie by�o jeszcze mowy. Zatem to tak�e dowód na to, �e 
z pozoru ma�o znacz	ce odkrycia mog	 z czasem zrewolucjonizowa� �wiat i nie nale-
�y ich lekcewa�y� na samym starcie. To uczy nas tak�e, i� nie ka�de odkrycie mo�na 
od razu doceni�, pozna� jego warto��. I kolejna sprawa. Ju� za �ycia Profesora Czo-
chralskiego zastosowanie jego pomys�ów i wynalazków przynosi�o mu nie tylko s�a-
w�, ale i pieni	dze. Uczony nie trzyma� tych pieni�dzy tylko dla siebie, ale wspiera� 
nimi innych, prowadz	c do�� rozleg�	 dzia�alno�� charytatywn	, filantropijn	. To do-
datkowa, godna na�ladowania w dzisiejszych czasach, cecha tej postaci. 

Je�li si� dobrze wczyta� w histori� Jego �ycia, na dra�liwym styku historii Polski 
i Niemiec, to mo�na by� pod wra�eniem jego pracy i sylwetki, która �	czy cechy bada-
cza, wynalazcy i przedsi�biorcy. Czochralski to naukowiec, który potrafi� wdra�a� 
swoje pomys�y, cz�owiek pomys�owy i przedsi�biorczy zarazem. Rok 2013 to rok 
przygotowa� do sensownego wykorzystania funduszy europejskich w perspektywie 
finansowej 2014-2020, w tym kszta�towanie tre�ci zapisów Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój. Temu programowi przy�wieca has�o inwestowania w nauk� tyl-
ko wtedy, kiedy ma ona prze�o�enie na gospodark� i/albo wtedy, gdy biznes chce si� 
do tych bada� finansowo do�o�y�. Te has�a w swoim czasie prof. Czochralski realizo-
wa� bez programów operacyjnych i �rodków z Unii Europejskiej. 

Rok Profesora Jana Czochralskiego zbli�a si� ku ko�cowi. Zrobili�my powa�ny 
krok ku temu, by t� posta� przybli�y� �wiatu naukowemu i spo�ecze�stwu w ogóle. 
Dzi�ki badaniom, konferencjom po�wi�conym tej postaci, filmom, wystawom, artyku-
�om i ksi	�kom – sylwetka i badania Jana Czochralskiego sta�y si� nam bli�sze. We-
sz�y nie tylko do �wiadomo�ci wielu polskich naukowców, ale tak�e do obiegu spo-
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�ecznego, do wiedzy powszechnej. Mam wra�enie, �e uda�o si� nam „zarazi�” t	 syl-
wetk	 i pewnymi warto�ciami, które mo�na wywie�� z �ycia i dzia�alno�ci Jana Czo-
chralskiego, �rodowisko naukowe, zw�aszcza grup� zajmuj	c	 si� naukami �cis�ymi 
i in�ynierskimi. Mamy w polskiej nauce cz�owieka, który nale�y do najcz��ciej cyto-
wanych naukowców na �wiecie, z którego mo�emy by� dumni. Nie tylko z jego osi	-
gni�� naukowych i wdro�eniowych, ale tak�e z jego dzia�alno�ci na rzecz pa�stwa 
polskiego, czego dzi�ki badaniom zwi	zanym m.in. z Rokiem Czochralskiego uda�o 
si� ju� niechybnie dowie��. Cz�owieka, symbol efektywnej relacji nauka – gospodar-
ka, na której nam tak wszystkim zale�y. 

 
prof. Jacek Guli�ski 

podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Nauki i Szkolnictwa Wy�szego 

 
 

Forum Akademickie. Dodatek: 2013 Rok Czochralskiego 
pod red. M. Nadera i P. Kieraci�skiego, 2013, s. 11 
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Bogus�aw Major 
 
 

Cz�owiek o wielkiej inwencji naukowej 
 
 

Jan Czochralski to posta� w historii polskiej nauki wyj	tkowa. Cz�owiek o wiel-
kiej inwencji naukowej, wynalazca, chemik, metalurg, krystalograf. W nomenklaturze 
naukowej jego dzia�alno�� doskonale wpisuje si� w obszar in�ynierii materia�owej, 
obejmuj	cej metale, szk�o i ceramik�, polimery oraz kompozyty. Znana jest równie� 
twórcza dzia�alno�� Czochralskiego w zakresie diagnostyki materia�owej. Uznawany 
jest przez �wiatowe �rodowisko naukowe za „ojca” do�wiadczalnej nauki o materia-
�ach. 

Obok talentu naukowo-badawczego prof. Czochralski posiada� wyj	tkowe zdol-
no�ci w promowaniu osi	gni�� naukowych. By� tak�e mecenasem sztuki i mia� licz-
nych przyjació� w �rodowisku literackim i artystycznym, wspieraj	c to �rodowisko 
równie� finansowo. 

Nazwisko uczonego znane jest na �wiecie z metody otrzymywania monokryszta-
�ów (s�ynna „metoda Czochralskiego”). Profesor by� jednak�e znakomitym metalo-
znawc	, a wynaleziony i opatentowany w Niemczech w 1924 roku stop �o�yskowy 
pod nazw	 Metal-B (od niemieckiego Bahnmetall), o zastosowaniu na panewki wago-
nów kolejowych, zapewni� mu godziwy status finansowy w okresie mi�dzywojennym. 
Dzia�alno�� metaloznawcza prof. Czochralskiego w obszarze in�ynierii materia�owej 
jest mniej znana, a na ówczesne czasy by�a bardzo nowoczesna, tak w zakresie bada� 
podstawowych, jak zw�aszcza aplikacyjnych. Prace te prowadzone by�y g�ównie na 
zlecenie przemys�u wojskowego i by�y w wi�kszo�ci utajnione, st	d wiedza o nich jest 
sk	pa. 

Wspó�czesne kierunki rozwoju problematyki modelowania zjawisk transportu 
ciep�a i masy przy wzro�cie monokryszta�ów metod	 Czochralskiego prowadzone s	 
intensywnie przez wiod	ce o�rodki naukowe na �wiecie. Wynika to z faktu szerokiego 
wykorzystania tej metody uzyskiwania monokryszta�ów i d	�enia do coraz wi�kszych 
ich wymiarów w produkcji dla przemys�u elektronicznego. 

 
Metal-B 

 
Stopami �o�yskowymi nazywa si� stopy metali �elaznych i nie�elaznych u�ywa-

ne na panewki �o�ysk �lizgowych, których zadanie polega na zapewnieniu jak najlep-
szej wspó�pracy mi�dzy �o�yskiem a czopem, charakteryzuj	ce si� zazwyczaj: nie-
wielk	 rozszerzalno�ci	 ciepln	 w zakresie temperatur pracy �o�yska, dobr	 przewod-
no�ci	 termiczn	, odporno�ci	 na �cieranie, ma�ym wspó�czynnikiem tarcia, zdolno-
�ci	 poch�aniania niewielkich obcych cz	steczek i mo�liwo�ci	 dopasowywania si� do 
powierzchni czopa, odporno�ci	 na korozj�, a zw�aszcza na kwasy znajduj	ce si� 
w niektórych smarach. 

Struktura stopu �o�yskowego powinna posiada� budow� kompozytow	, a wi�c 
sk�ada� si� z plastycznej osnowy z równomiernie rozmieszczonymi w niej wydziele-
niami fazy o wysokiej twardo�ci. Po pewnym okresie eksploatacji �o�yska na po-

19



2013 Rok Czochralskiego 
 
wierzchni panewki wyst�puj	 ró�nice wysoko�ci mi�dzy faz	 tward	 a osnow	 i po-
wstaj	 przestrzenie, które powinien wype�ni� smar. Niestety nie ma stopu, który spe�-
nia�by wszystkie z wymienionych w�asno�ci w stopniu najwy�szym, dlatego w�ród 
stopów wyró�nia si� lepsze i gorsze, bardziej odpowiednie lub mniej odpowiednie do 
danych warunków pracy. 

Stopy �o�yskowe dzieli si� na trzy grupy: cynowo-antymonowo-miedziowe, cy-
nowo-o�owiowo-antymonowe i stopy o�owiu z metalami ziem alkalicznych. Obecnie 
do wytwarzania �o�ysk �lizgowych powszechnie wykorzystuje si� fazy mi�dzymeta-
liczne, tzw. intermetale, charakteryzuj	ce si� du�ymi twardo�ciami Maj	 one lepsze 
w�a�ciwo�ci w stosunku do dawniej stosowanych �o�ysk na osnowie cyny czy o�owiu. 

G�ównym celem bada� prof. Czochralskiego w Niemczech w okresie I wojny 
i po jej zako�czeniu by�y poszukiwania nowych stopów do szerokiego zastosowania 
w przemy�le i transporcie, a zw�aszcza w armii. Uczony skupi� si� na stopach �o�y-
skowych na osnowie o�owiu, odpornych na korozj�, z domieszk	 metali alkalicznych 
i metali ziem alkalicznych, bez znanej domieszki metali ci��kich, takich jak: Sn, Sb, 
Cu, Ni itd. 

Stopy o�owiu z metalami ziem alkalicznych, czyli pierwiastkami chemicznymi 
wyst�puj	cymi w drugiej grupie uk�adu okresowego: wapniem, barem, strontem i in-
nymi, tworz	 z o�owiem twarde zwi	zki (np. Pb3Ca, Pb3Ba), które s	 rozmieszczone 
w mi�kkiej osnowie niemal czystego o�owiu. Aby o�ów by� twardszy, dodaje si� do 
stopu nieco sodu, w ilo�ci kilku dziesi	tych procenta. Z uwagi na niewielk	 zawarto�� 
dodatków stopowych nie s	 to drogie stopy, a jako�� ich jest dobra; pod niektórymi 
wzgl�dami dorównuj	 one nawet br	zom cynowym, a czasem je przewy�szaj	, jak 
w przypadku Metalu–B, co wykaza�y badania Czochralskiego. Opracowany przez jego 
zespó� stop z tej grupy, nazwany Metal-B, opatentowany zosta� w Niemczech w 1924 
roku. Przyczyni� si� on nie tylko do rozwoju kolejnictwa w Niemczech, gdy� patent 
kupi�y Anglia, USA, ZSRR i Polska. 

Wynaleziony stop posiada� prawie dwa razy wy�sz	 wytrzyma�o�� na �ciskanie 
ni� znany stop cynowy zawieraj	cy 85% Sn i reszt� antymonu oraz niklu, przy jedno-
czesnym niskim koszcie sk�adników. O jego jako�ci mo�e �wiadczy� fakt stosowania 
go z powodzeniem w transporcie kolejowym a� do lat 60. Jak wspomniano wcze�niej, 
aktualnie produkowane stopy �o�yskowe oparte s	 na twardych fazach mi�dzymeta-
licznych. Jest to ci	gle koncepcja stopu �o�yskowego wynalezionego przez Jana Czo-
chralskiego. 

 
Rekrystalizacja 

 
Rekrystalizacja jest to proces polegaj	cy na przywróceniu zgniecionemu metalo-

wi pierwotnej struktury krystalicznej, a tak�e w�a�ciwo�ci fizycznych oraz mechanicz-
nych, jakimi charakteryzowa� si� przed przeróbk	 plastyczn	 i umocnieniem odkszta�-
ceniowym. 

Wiele defektów struktury sieciowej oraz du�a g�sto�� dyslokacji sprawia, i� 
zgnieciony metal posiada wi�ksz	 energi� wewn�trzn	 ani�eli metal wy�arzony lub 
odlany. Metal taki usi�uje wyzwoli� nadmiar energii, czyli przej�� ze stanu metastabil-
nego do stanu równowagi termodynamicznej. Dla wi�kszo�ci metali w temperaturze 
pokojowej proces ten odbywa si� bardzo powoli. Podwy�szenie temperatury powoduje 
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przyspieszenie procesu. Niektóre plastycznie odkszta�cone metale, jak: o�ów, kadm, 
cyna, cynk, s	 wyj	tkiem, gdy� ju� w normalnych temperaturach budowa odkszta�co-
nych ziaren mo�e zmieni� si� z up�ywem czasu. Rekrystalizacja kontroluje w�a�ciwo-
�ci tworzywa metalicznego. 

Powrót metalu do stanu równowagi mo�na podzieli� na nast�puj	ce etapy: zdro-
wienie oraz poligonizacja, rekrystalizacja pierwotna, rozrost ziaren, rekrystalizacja 
wtórna. 

Problematyka krystalograficzna stanowi�a przedmiot bada� prof. Czochralskiego 
we wszystkich okresach jego dzia�alno�ci naukowej. Opracowywa� diagramy rekrysta-
lizacji, okre�laj	c wielko�� ziarna w funkcji odkszta�cenia i temperatury. Podj�cie prac 
nad rekrystalizacj	 metali da�o diagramy rekrystalizacji jako sposób opisu w�asno�ci 
materia�u. Analiza problematyki rekrystalizacji, rozpatrywana w aspekcie zmian w�a-
�ciwo�ci i struktury, jest ci	gle aktualna i podejmowana przez wiod	ce o�rodki na-
ukowe na �wiecie. Wykorzystywane s	 do bada� najbardziej nowoczesne metody dia-
gnostyczne, a mikrostruktura analizowana jest w wieloskali, od makro do nano. Inten-
sywnie prowadzone s	 równie� prace modelowania w zakresie procesów struktural-
nych zachodz	cych podczas rekrystalizacji. 

 
Radiomikroskop 

 
Wa�nym osi	gni�ciem prof. Czochralskiego by� tzw. radiomikroskop, czyli me-

toda skanowania powierzchni próbek metalicznych w poszukiwaniu i badaniu domie-
szek niemetalicznych w stopach. Czochralski zastosowa� tu procedur� znan	 z ówcze-
snych tzw. kryszta�kowych odbiorników radiowych. Tylko cel by� inny. W radiu po-
szukiwano na kryszta�ku (pe�ni	cym rol� diody) miejsca, gdzie po prostu mo�liwy by� 
odbiór audycji radiowej. U zwyk�ego s�uchacza na odbiorze audycji ko�czy�o si� za-
danie, u Czochralskiego – zaczyna�o. G�os w s�uchawce (w Polsce pochodzi� z radio-
stacji w Raszynie) �wiadczy� bowiem o znalezieniu niemetalicznego ziarna zatopione-
go (dok�adniej – wykrystalizowanego) w badanym stopie. Regularne przemiatanie ig�	 
powierzchni próbki (obecnie nazywane skanowaniem), obserwowane pod mikrosko-
pem i „ods�uchiwane”, pozwala�o na sporz	dzenie mapy rozmieszczenia niemetalicz-
nych wtr	ce� w próbce. Dzi� mo�na na to urz	dzenie, nazwane przez Czochralskiego 
„radiomikroskopem” (metod� nazwa� radiowym badaniem metali), spojrze� jak na 
pierwowzór mikroskopu skaningowego z ruchom	 sond	 (SPM), za który Gerd Binnig 
i Heinrich Rohrer otrzymali Nagrod� Nobla z fizyki w 1986 r. 

 
Dyfrakcja rentgenowska 

 
Pomiary z wykorzystaniem dyfrakcji rentgenowskiej stosuje si� obecnie w wielu 

badaniach. Pozwalaj	 one na wyznaczanie sk�adu fazowego materia�ów krystalicz-
nych, uprzywilejowanej orientacji krystalograficznej, napr��e� w�asnych, wielko�ci 
krystalitów itd. Szeroko stosuje si� promieniowanie rentgenowskie do wyznaczania 
orientacji monokryszta�ów z wykorzystaniem metody Lanego. Metoda ma np. zasto-
sowanie w okre�laniu orientacji w �opatkach turbin silników lotniczych wytwarzanych 
na drodze kierunkowej krystalizacji i stanowi kryterium odbioru technicznego. Przed-
miotem analizy mo�e by� zmiana uprzywilejowanej orientacji krystalograficznej, na-
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zywanej tekstur	 krystalograficzn	, podczas odkszta�cenia plastycznego materia�ów 
metalicznych oraz jej transformacja w procesie rekrystalizacji. 

Prof. Czochralski by� jednym z pierwszych, którzy zastosowali metod� rentge-
nowsk	 do analizy zale�no�ci odkszta�cenie-napr��enie. Nast	pi�o to wkrótce po od-
kryciu promieniowania rentgenowskiego. By�y to pionierskie badania obejmuj	ce 
wp�yw odkszta�cenia na obraz dyfrakcyjny (Z. Metallkunde 1923). By� pierwszym 
autorem, który opublikowa� wyniki bada� rentgenowskich w literaturze krajowej (Ba-
dania odkszta�ce� za pomoc� promieni Roentgena, „Przegl	d Techniczny”, 1925). 

Ze wzgl�du na brak dyfraktometru rentgenowskiego, w okresie pierwszych lat 
pracy w Warszawie Czochralski rozwin	� do bada� symetrii kryszta�ów metody tra-
wienia. Badania metalograficzne wymaga�y opracowania nowych metod trawienia, 
st	d m.in. tzw. odczynniki Czochralskiego do trawienia z�ota. 

 
Pomiar szybko�ci krystalizacji 

 
Zagadnienie szybko�ci krystalizacji jest najwa�niejsze dla wzrostu kryszta�ów 

z cieczy metod	 wyci	gania. W 1916 roku Czochralski zbudowa� proste urz	dzenie 
(patrz rysunek) do pomiaru szybko�ci krystalizacji metali o niskiej temperaturze top-
nienia (cyna, o�ów, cynk). 

Obni�aj	c kapilar� (K) do powierzchni cieczy, uzyskiwa� zarodek kryszta�u, a na-
st�pnie podnosi� go z wykorzystaniem mechanizmu zegarowego umo�liwiaj	cego 
kontrolowan	 szybko��. Wyci	ga� monokryszta� o �rednicy oko�o 1 mm z cieczy w ce-
lu okre�lenia maksymalnej szybko�ci, przy której dany metal mo�e krystalizowa�, 
a wyznacza�a j	 szybko��, przy której nast�powa�a utrata ci	g�o�ci zastyg�ego metalu, 
czyli kryszta� w formie nici urywa� si�. Okoliczno�ci zwi	zane z tymi badaniami by�y 
bod�cem, który zainspirowa� Czochralskiego do opracowania technologii uzyskiwania 
monokryszta�ów (znana historia z ciek�	 cyn	). Autor nie s	dzi�, i� realizowane bada-
nia szybko�ci krystalizacji spowoduj� jego wej�cie do historii nauki i wywo�aj	 rewo-
lucj� w �wiecie elektroniki. 

Zjawisko transportu ciep�a i masy jest podstawowe we wzro�cie kryszta�ów z fa-
zy ciek�ej. Proces ten determinuje technologie wykorzystywane dla elektroniki, opto-
elektroniki i mikroelektroniki. Przep�yw stopionego materia�u i zwi	zany z tym trans-
port ciep�a i masy istotnie wp�ywaj	 na jako�� uzyskiwanych kryszta�ów podczas 
wzrostu, dlatego poznanie elementarnych procesów jest bardzo istotne. Stanowi ono 
przedmiot modelowania zjawisk transportu podczas wzrostu kryszta�ów z wykorzysta-
niem zaawansowanych metod matematycznych, fizycznych i numerycznych, podej-
mowany przez wiod	ce o�rodki naukowe na �wiecie (Modelling of Transport Pheno-
mena in Crystal Growth, „WIT Press”, 2000). 
 

prof. dr hab. in�. Bogus�aw Major,  
cz�onek koresp. PAN, Instytut Metalurgii i In�ynierii Materia�owej PAN w Krakowie. 
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JAN CZOCHRALSKI (1885–1953) 
 
 

JAN CZOCHRALSKI (1885–1953) – wybitny polski chemik, metaloznawca 
i wynalazca, zaliczany do czwórki najbardziej rozpoznawalnych polskich uczonych, 
którzy odcisn�li niezatarte pi�tno na rozwoju nauki i cywilizacji – Miko�aj Kopernik, 
Maria Sk�odowska-Curie, Ignacy �ukasiewicz i w�a�nie Jan Czochralski. 
 

  
 
 Sucha notatka encyklopedyczna nie oddaje ca�ego bogactwa osoby i jej doko-
na� oraz z�o�ono�ci podejmowanych w �yciu decyzji. Trzeba zauwa�y�, �e Czochral-
skiemu przysz�o �y� w szczególnych czasach poczynaj	c od zaborów, przez prac� 
w Niemczech i niepodleg�ej ojczy�nie, przez wojn� a� do zniewolenia komunistycz-
nego. By� to te� okres niezwyk�ego rozwoju nauki i techniki, w który Jan Czochralski 
wniós� swój ogromny wk�ad. Mimo tego lata powojenne zaznaczy�y si� tak silnym 
pomini�ciem osoby Czochralskiego, �e trudno dziwi� si� autorom Wielkiej Sowieckiej 
Encyklopedii, �e uznali go za... czeskiego chemika! Z kolei cz��� wyk�adowców uwa-
�a�a go za radzieckiego uczonego. Przez dziesi�ciolecia znany by� tylko bardzo nie-
licznym osobom, wspominany w zaledwie kilku podr�cznikach akademickich, wyma-
zany z polskich encyklopedii... Dopiero dzia�ania podj�te po 20 latach od jego �mierci 
zapocz	tkowa�y mozolne przywracanie wiedzy o tym wybitnym polskim uczonym. 
Mozolne, bo musia�o up�yn	� 30 lat, by przywrócono mu nale�ne miejsce w polskiej 
nauce. Ale czy w �wiadomo�ci spo�ecze�stwa polskiego? Rok 2013 Sejm RP og�osi� 
Rokiem Jana Czochralskiego. �wiat naukowy chyba pozna� kim by� ów Jan Czochral-
ski. Ale na przyk�ad ankieta przeprowadzona w Bydgoszczy w roku 2014 da�a zaska-
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kuj	ce wyniki. Nikt nie wskaza� Czochralskiego jako najbardziej znanego polskiego 
uczonego - byli tam tylko: Miko�aj Kopernik (51%), Maria Sk�odowska-Curie (37%) 
i Ignacy �ukasiewicz (17%). Tylko 3 osoby wiedzia�y, �e poprzedni rok by� po�wi�-
cony Czochralskiemu; 34 osoby wskaza�y Juliana Tuwima, 21 – Witolda Lutos�aw-
skiego, a nawet 5 osób – Miko�aja Kopernika (to wcale nie musi dziwi�, bo w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim rok 2013 by� Rokiem Miko�aja Kopernika). Najcie-
kawsze i zaskakuj	ce zdaj	 si� by� odpowiedzi na konkretne pytanie ankiety: Kim by� 
Jan Czochralski? A� 51 osób odpowiedzia�o, �e... wojskowym, 33 osoby, �e poet	, 
a tylko jedna (student fizyki!), �e twórc	 metody otrzymywania monokryszta�ów. Czy 
to oznacza pora�k� dzia�a� podj�tych w Roku Czochralskiego? Przecie� w tych odpo-
wiedziach by�o jakie� ziarno prawdy (wspó�pracowa� z wojskiem, pisa� wiersze...). Ale 
nie by�o skojarzenia z prac	 naukow	, z odkryciami. Po prostu nadal naukowcy nie s	 
cenieni w spo�ecze�stwie. Oczywi�cie, mo�na powiedzie�, �e ankieta by�a �le prze-
prowadzona, �e próbka respondentów �le dobrana... Obawiam si�, �e fachowe badania 
której� z pracowni badania opinii publicznej da�yby podobne wyniki. Czy dlatego zre-
zygnowano z planowanego zamówienia takich bada�? Czy w 130. rocznic� urodzin 
Czochralskiego (2015 r.) lub w setn	 rocznic� opracowania „metody Czochralskiego” 
(2016 r.) wiedza spo�ecze�stwa b�dzie wi�ksza? Jak wida�, nie jest �atwo nadrobi� 
dziesi�ciolecia oficjalnego zapomnienia... A przecie� Czochralski nazywany jest Ko-
pernikiem elektroniki czy Praojcem wspó�czesnej elektroniki. Có�, tytu� „wykl�ty od-
krywca” nadal pokutuje w mediach. Nadal wa�nym i aktualnym jest wi�c pytanie – 
kim by� Jan Czochralski? Co o nim powinni�my wiedzie�? 

Urodzi� si� 23 pa�dziernika 1885 r. w Kcyni, wielkopolskim miasteczku na Pa-
�ukach znajduj	cym si� wówczas pod zaborem pruskim. Rodzicami byli Franciszek, 
ceniony mistrz stolarski, i Marta z Suchomskich. Jan mia� dziewi�cioro rodze�stwa. 
Dom rodzinny mo�na do dzi� ogl	da� przy ul. Szewskiej 25.  
 Lata dzieci�ce i m�odzie�owe to nauka w germanizowanych szko�ach ale i wy-
chowanie w polsko�ci prowadzone w domu przez matk� przy dyskretnej pomocy ksi�-
dza proboszcza. Jej opowie�ci o dziejach i losach Polski, o jej prze�ladowcach, �e by� 
Polakiem znaczy cierpie�, �e z cierpienia i mi�o�ci rodzi� si� polski patriotyzm jak�e 
inny ni� patriotyzm innych narodów, g��boko zapad�y w serca dzieci. I zaowocowa�y 
pi�kn	 postaw	 w latach pó�niejszych. „Ojczyzna ponad wszystko” – tak zapami�ta�a 
córka my�l przewodni	 jej ojca. „O Niej my�la�, dla Niej pracowa�, dla Niej zdoby� 
s�aw� i dla Niej tyle cierpia� i cierpia� do ostatnich chwil �ycia” – zapisa�a po latach. 
 To tak�e okres fascynacji przyrod	, pierwszych eksperymentów chemicznych, 
konstruowania przyrz	dów. Wspomina�, �e zastanawia� si� nad wszystkim, co widzia�, 
obserwowa� przyrod�, usi�owa� zbada� i odgadn	� jej tajemnice. To dlatego zbudowa� 
aparat fotograficzny i „planetarium” (dzi� zwane „tellurium”) b�d	ce ruchomym mo-
delem Wszech�wiata. By� cz�stym go�ciem w "Drogerii pod Lwem" Wojciecha Sie-
mianowskiego a mo�e i w „Aptece pod Czarnym Or�em” Paula Gneuthera i Bruno 
Pardona. Bo gdzie indziej móg� zaopatrzy� si� w chemikalia i szk�o laboratoryjne? 
Gdzie móg� pozna� tajniki chemii jak nie w tych ma�ych fabryczkach chemicznych? 
 Wed�ug rodzinnych opowie�ci, z powodu zani�onych ocen nie odebra� �wiadec-
twa maturalnego miejscowego Seminarium Nauczycielskiego. Wyruszy� wi�c w �wiat. 
W pocz	tkach XX wieku wyjecha� do najbli�szego miasta akademickiego, do Berlina, 
do starszego brata Stanis�awa (1880–1947). Tu pierwsz	 prac� podj	� w 1906 r. w ap-
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tece dra Augusta Herbranda (1869–1948) – to �rodowisko zna� z wcze�niejszych kcy�-
skich kontaktów. Pó�niej pracowa� w fabryce chemicznej Kunheim u. Co. W ten spo-
sób kontynuowa� swe zainteresowania farmacj	 i chemi	 gospodarcz	, do czego po 
latach powróci� niejako z przymusu wojennego i powojennego (m.in. za�o�y� w Kcyni 
Zak�ady Chemiczne BION). Zreszt	 bez wiedzy i do�wiadczenia wyniesionego z pra-
cy w aptekach, po�	czonego z wielkopolsk	 solidno�ci	 i szacunkiem do pracy, nie 
by�oby ani s�ynnej „metody Czochralskiego”, ani w�asnych opracowa� z tego zakresu. 
Niestety, nic nie wiadomo o ewentualnych studiach w Berlinie – brak jest dokumen-
tów, a oficjalne �yciorysy s	 pe�ne sprzeczno�ci. 
 Opinia wydana Czochralskiemu przez doktora Herbranda podkre�la�a m.in. jego 
zdolno�ci i swobod� w przenoszeniu si� z jednego tematu na drugi. W 1907 r. zatrud-
ni� si� w fabryce kabli Kabelwerk nale�	cej do koncernu Allgemeine Elektricitäts-
Gesellschaft, AEG, w Berlinie. Tu rozpocz	� pierwsze prace metaloznawcze i zwi	za-
ne z metalurgi	, gdy zlecono mu m.in. wprowadzenie aluminium do elektrotechniki 
i przemys�u motoryzacyjnego. Wa�na jest jego pierwsza publikacja pt. „Technolo-
giczne wnioski z krystalografii metali” z 1913 r., w której zaprezentowa� program prac 
nad wdro�eniem metod krystalograficznych do badania w�asno�ci metali i stopów. 
Kilka lat pó�niej doda� do tego nowoczesne badania - twórcze zastosowanie tak nie-
dawno odkrytej dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego. Mimo braku fachowego 
wykszta�cenia in�ynierskiego by� naczelnikiem zak�adowego laboratorium do�wiad-
czalnego i kierownikiem zak�adu produkcji... �usek do amunicji oraz kierownikiem 
zak�adowej kontroli produkcji udarowej. To tutaj podczas bada� nad krystalizacj	 me-
tali opracowa� s�ynn	 po latach „metod� Czochralskiego”.  
 

 
 
 Rok 1910 zaznaczy� si� wa�nym wydarzeniem w �yciu Czochralskiego – po-
�lubi� Margaret� Haase (1887–1956), córk� przedsi�biorcy budowlanego, co zasadni-
czo zmieni�o jego status materialny.  
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 W 1917 r. przeniós� si� wraz z rodzin	 do Frankfurtu nad Menem. Tu koncern 
Metallbank und Metallurgische Gesellschaft ufundowa� mu laboratorium metaloznaw-
cze - pono� najwi�ksze w ówczesnej Europie. A mia� zaledwie 32 lata. Czochralski 
wprowadzi� surowe rz	dy, bano si� go jako szefa, ale powa�ano za poczucie sprawie-
dliwo�ci i za ludzkie zrozumienie. Tu powsta�o wiele cennych prac naukowych 
i wdro�eniowych. Do najwa�niejszych nale�a� patent na stop �o�yskowy zwany meta-
lem B. 
 Warto zauwa�y�, �e chocia� mieszka� w Niemczech, o�eni� si� z Niemk	, to 
o Polsce i Polakach nie zapomnia�. Wspiera� polskich studentów, utrzymywa� kontakt 
z rodzin	 w Polsce i z polskimi uczonymi. Nie uda�o si� ustali� kiedy podj	� wspó�-
prac� z polskim wywiadem wojskowym, ale by�a to s�u�ba, któr	 pe�ni� do ko�ca woj-
ny. W ko�cu 1928 r. zosta� ewakuowany do Warszawy i na zaproszenie prezydenta 
RP, prof. Ignacego Mo�cickiego, te� chemika, rozpocz	� prac� na Politechnice War-
szawskiej. Uczelnia nagrodzi�a go jednym z pierwszych doktoratów honorowych i ofe-
rowa�a stanowisko profesora na Wydziale Chemicznym. Dzi�ki pomocy wojska utwo-
rzy�, wybudowa� i uruchomi� Instytut Metalurgii i Metaloznawstwa zatrudniaj	cy oko-
�o 40 osób i formalnie dzia�aj	cy w strukturze Politechniki.  
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 W ten sposób po raz trzeci (po Berlinie i Frankfurcie) budowa� swój warsztat 
pracy, i to od podstaw. Ale to wojsko zarz	dza�o t	 �wietnie wyposa�on	 placówk	. 
Zachowa� si� komplet zamówie� na aparatur� i odczynniki dla Instytutu sk�adanych 
przez... Instytut Techniczny Uzbrojenia do Biura Przemys�u Wojennego Ministerstwa 
Spraw Wojskowych! 
 

 
 
 Tu� przed wybuchem wojny Niemcy byli ogromnie zaskoczeni wyposa�eniem, 
cho� tylko pokazano im cz��� cywiln	 Instytutu. Trudno wi�c si� dziwi�, �e podczas 
wojny nie wywie�li Instytutu ale zezwolili Czochralskiemu na prowadzenie us�ugo-
wego Zak�adu Bada� Materia�ów wspó�pracuj	cego z warsztatami naprawczymi wojsk 
l	dowych, HKP 554. By� to jeden z kilkunastu zak�adów, jakie na pocz	tku 1940 r. 
utworzono w Warszawie na bazie przedwojennych zak�adów naukowych Politechniki 
i Uniwersytetu. Zak�ad Bada� Materia�ów pracowa� g�ównie na rzecz firm polskich 
wykonuj	c ró�nego rodzaju analizy chemiczne czy metaloznawcze. Zlecenia niemiec-
kie, zw�aszcza na elementy uzbrojenia, by�y sabotowane przy równoczesnym zaopa-
trywaniu Armii Krajowej w potrzebne jej uzbrojenie. Istotnym elementem dzia�alno�ci 
by�o zaopatrzenie pracowników rzeczywistych i fikcyjnych (cz�onkowie AK) w tzw. 
"mocne" dokumenty niemieckie. Warto zaznaczy�, �e cho� formalnie Czochralski nie 
nale�a� do AK, to wspiera� jej dzia�ania (m.in. niszcz	c cz��ci V-2 przebadane przez 
kolegów profesorów). Politechnika Warszawska prawie 70 lat czeka�a na znalezienie 
dokumentów (innych ni� wspomnienia) �wiadcz	cych o takiej wspó�pracy. I uda�o si� 
takie znale�� w archiwum w 2011 r. Dopiero to odkrycie pozwoli�o uczelni na zrehabi-
litowanie jej profesora. Nie wystarcza�y relacje o wielu dzia�aniach Czochralskiego na 
rzecz podziemia, o ratowaniu 
ydów i pomocy dla artystów... 
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 Prof. Jan Czochralski pracowa� te� w Chemicznym Instytucie Badawczym, 
ku�ni polskich kadr przemys�u chemicznego, i s�u�y� rad	 zak�adom przemys�owym, 
g�ównie zbrojeniowym. W czasie wojny przyj	� do siebie pracowników tego Instytutu. 
 

 
 
 Jan Czochralski aktywnie uczestniczy� w �yciu wielu stowarzysze� naukowych 
i zawodowych. Jeszcze w Niemczech by� wspó�za�o�ycielem Niemieckiego Towarzy-
stwa Metaloznawczego (1919) i organizatorem wielkiej wystawy materia�owej "Werk-
stoffschau" w Berlinie, podczas której g�o�no by�o o jego spotkaniu z prezydentem 
Niemiec Paulem von Hindenburgiem (1847-1934). W Polsce dzia�a� m.in. w Stowa-
rzyszeniu In�ynierów Mechaników Polskich, Stowarzyszeniu Hutników Polskich, Pol-
skim Towarzystwie Chemicznym czy Towarzystwie Wojskowo-Technicznym za�o�o-
nym w 1932 r. 
 
 Burzliwy rozwój nauki i techniki w pocz	tkach XX wieku powodowa�, �e Czo-
chralski musia� podejmowa� wielkie wyzwania, opracowywa� nowe metody badaw-
cze, by dokona� takich czy innych odkry�. Z bogatego dorobku Czochralskiego (po-
nad sto publikacji og�oszonych drukiem, dwie monografie ksi	�kowe, kilkadziesi	t 
patentów i tysi	ce stron raportów oznaczonych jako tajne) w zakresie chemii, metalo-
znawstwa, krystalografii, nale�y nie tylko przypomnie�, ale przede wszystkim wydo-
by� na �wiat�o dzienne trzy opracowania.  
 Jedno przynios�o mu s�aw� i bogactwo w okresie mi�dzywojennym - to stop na 
panewki �o�ysk �lizgowych dla kolejnictwa, nazwany metalem B od niemieckiego 
B=Bahn=kolej. Po kilkunastu latach poszukiwa� uda�o si� zrobi� w�a�ciwy sk�ad tego 
stopu, w którym niedost�pn	 cyn� zast	piono o�owiem. Uda�o si� pogodzi� ze sob	 
ró�ne wzajemnie sprzeczne w�a�ciwo�ci, jakie mia� spe�nia� taki stop. Dobrym mode-
lem mo�e tu by�... czekolada z orzechami. Z jednej strony stop mia� by� mi�kki (by 
dobrze smarowa� o� wagonu) ale z drugiej strony - twardy, by nie zu�ywa� si� zbyt 
szybko. Rol� „orzechów” spe�nia�y odpowiednie domieszki (wr�cz w znikomej ilo�ci: 
0,73% wapnia, 0,58% sodu, 0.04% litu i 0.02–0.2% glinu) tworz	ce drobne kryszta�ki 
w masie o�owianej stopu. Stop zosta� opatentowany nie tylko w Niemczech.  
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 Patent z 1924 r. zrewolucjonizowa� ówczesny transport kolejowy najwi�kszych 
pot�g gospodarczych �wiata, bo nie tylko pozwoli� na stosowanie ta�szego materia�u, 
ale znacz	co wyd�u�y� �ywotno�� stopu czyli okresowe przegl	dy odbywa� si� mog�y 
du�o rzadziej. Sprawi� te�, �e dzi�ki sprzeda�y praw patentowych Czochralski by� nie 
tylko znanym i cenionym naukowcem, ale i bogatym obywatelem. Niestety, by� to 
stop typowy dla niemieckiej gospodarki opartej na tzw. namiastkach czyli wyrobach 
zast�pczych. W Polsce spotka� si� z du�ym oporem w�ród niektórych metaloznawców 
sugeruj	cych, �e dzia�ania Czochralskiego popieraj	cego wprowadzenie tego stopu do 
polskich kolei, jest dzia�aniem na szkod� Polski. Doprowadzi�o to do serii procesów 
znanych jako procesy Czochralski-Broniewski i szeroko relacjonowanych w ówcze-
snej prasie w ca�ej Polsce. Nie cz�sto przecie� profesorowie uczelni wy�szej przenosili 
spory naukowe do sal s	dowych. A byli to znani i uznani profesorowie. Witold Bro-
niewski (1880–1939), absolwent paryskiej Sorbony i wybitny metaloznawca, zaata-
kowa� w 1933 r. Jana Czochralskiego o uznanym przecie� dorobku, wytykaj	c mu 
m.in. niemieckie obywatelstwo i niejasne powi	zania z polskim wojskiem oraz - co 
mo�e najwa�niejsze – kontakty z przemys�em, które wówczas uwa�ano raczej za nie-
w�a�ciwe dla profesorów. Procesy, w których wyst�powa�y znacz	ce postaci polskiego 
�ycia politycznego, w tym Prezydent RP, zako�czy�y si� pomy�lnie dla prof. Czo-
chralskiego. W d�u�szej jednak perspektywie zaci	�y�y na jego �yciu. Prof. Broniew-
ski zmar� bowiem krótko po tych procesach i jego uczniowie obarczyli t	 �mierci	 Ja-
na Czochralskiego. I trwa�o to a� do 2009 r. uniemo�liwiaj	c po wojnie pe�ne uznanie 
zas�ug Czochralskiego. 
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 Drugie odkrycie by�o przedwczesne, cho� z powodzeniem stosowane przez 
Czochralskiego do badania rozk�adu domieszek w stopach. To radiomikroskop uwa�a-
ny dzi� za pierwowzór wspó�czesnych skaningowych mikroskopów analizuj	cych 
(SPM). Pó� wieku pó�niej, w 1986 r., Gerd Binnig i Heinrich Rohrer otrzymali Nagro-
d� Nobla z fizyki. Idea by�a bardzo prosta - po�	czenie mikroskopu metalograficznego 
i uk�adu odbiorczego radia kryszta�kowego. Skanowanie ig�	 powierzchni próbki me-
talicznej pozwala�o na znalezienie wtr	ce� niemetalicznych (pó�przewodnikowych) 
ujawnianych przez pojawienie si� sygna�u radiowego w s�uchawkach badacza. Mapy 
wielko�ci i rozmieszczenia takich wtr	ce� dawa�y wa�ne informacje o jako�ci badanej 
próbki. Radiomikroskop by� pierwszym urz	dzeniem z serii przyrz	dów do okre�lenia 
ilo�ciowego i jako�ciowego wtr	ce� w stopach. Podobne metody wykorzystywa�y 
zmiany pr	du p�yn	cego przez próbk� i skanuj	c	 ig�� czy ró�nice w nat��eniu �wiat�a 
odbitego od próbki. Dla wszystkich przyrz	dów okre�lano warunki optymalnej pracy 
i szacowano b��dy do�wiadczalne. By�y to prace nowatorskie, cho� dzi� raczej zapo-
mniane. 
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 I trzecie odkrycie, które dopiero po wojnie zyska�o na znaczeniu i przynios�o 
Czochralskiemu wr�cz nie�mierteln	 s�aw�, cho� dopiero po jego �mierci. To metoda 
Czochralskiego z 1916 r. czyli sposób otrzymywania monokryszta�ów ró�nych mate-
ria�ów, a w�a�ciwie metoda pomiaru szybko�ci krystalizacji metali. Oba te zastosowa-
nia d�ugo konkurowa�y ze sob	 w metaloznawstwie. Dopiero metoda zastosowana 
w po�owie XX wieku do przemys�owego otrzymywania krzemu zrewolucjonizowa�a 
elektronik� i da�a podwaliny wspó�czesnej cywilizacji elektronicznej. Bez tranzysto-
rów, a pó�niej i uk�adów scalonych – wszystkie bazuj	 na p�ytkach monokrystaliczne-
go krzemu – nie by�aby mo�liwa miniaturyzacja i wiele urz	dze� tak powszechnych, 
�e nie zauwa�amy ich zwi	zku z Janem Czochralskim! �wiat nauki doceni� to odkry-
cie sprzed prawie stu lat i w nazwie metody znalaz�o si� nazwisko twórcy. Warto za-
uwa�y�, �e odkrycie metody Czochralskiego nie by�o a� tak przypadkowe, jak pier-
wotnie s	dzono. Bez wcze�niejszych praktyk w aptekach nie by�oby po prostu mo�li-
we! Dotychczasowa wersja odkrycia, okre�lonego przez Czochralskiego w jednej 
z publikacji jako „zadziwiaj	cy przypadek”, mówi�a o przypadkowym zanurzeniu pió-
ra ze stalówk	 w tyglu z cyn	 zamiast w ka�amarzu. Obdarzony du�	 intuicj	 nie wy-
rzuci� zepsutej stalówki ale zauwa�y�, �e zwisaj	ca z niej ni� zestalonego materia�u 
pozwoli na mierzenie szybko�ci krystalizacji materia�u. Dzi� wydaje si� niemal pewne, 
�e Czochralski dostrzeg�, w tym nieznanym w przyrodzie zjawisku krystalizacji przez 
wyci	ganie ze stopu, analogi� z pomiarami czysto�ci... wazeliny. To by�o podstawowe 
„narz�dzie” pracy w ówczesnych aptekach. Wi�cej, aptekarze wiedzieli, �e wyci	gana 
przez nich „ni�” jest zbiorem kryszta�ów jednej z frakcji wazeliny. Przypomina to za-
baw� z magnesem wyci	gaj	cym metalowe spinacze biurowe z pudelka w�a�nie w po-
staci �a�cucha. Czochralski wiedzia� wi�c od razu, �e wyci	ga krystaliczn	 ni�!  
 

   
 
 Szczególnym rysem dzia�alno�ci Jan Czochralskiego by�a wspó�praca z prze-
mys�em. Zas�ugi Czochralskiego dla polskiego przemys�u s	 nie do przecenienia. To 
poró�ni�o go z kolegami z uczelni, którzy inaczej rozumieli powinno�ci profesora Poli-
techniki. O ró�norodno�ci zainteresowa� mog	 �wiadczy� pó�niejsze zg�oszenia pa-
tentowe, jak�e czasami odleg�e od metaloznawstwa. Dla wielu osób znaj	cych Czo-
chralskiego mo�e by� zaskoczeniem zestaw patentów uzyskanych w Polsce. S	 w�ród 
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nich patenty na namiastk� herbaty w p�ynie Optimum, �rodek przeciw odmro�eniom 
Antymrozyna, lamp� acetylenow	 Kolumb a nawet... pierwowzór GPS pod nazw	 
„przyrz	du orjentacyjnego dla kierowcy samochodowego”. By� mo�e do najciekaw-
szych osi	gni�� Czochralskiego nale�y Proszek od kataru z Go��bkiem. Mieszanka 
kilkunastu sk�adników ro�linnych i nieorganicznych da�a lek skuteczny na katar i do 
dzi� podziwiany przez farmaceutów. Nie mo�na te� zapomnie� o p�ynie do trwa�ej 
ondulacji stosowanym a� do pierwszych lat XXI wieku! 
 

  
 
 Zapewne d�ugo jeszcze b�dziemy odkrywa� prawdziwe oblicze tego renesan-
sowego uczonego. Szkoda tylko, �e nadal nie mamy �adnego krytycznego opracowa-
nia jego dorobku metaloznawczego ani nie wydano „Dzie� wszystkich” (cz��� dost�p-
na jest tylko w wersji elektronicznej). 
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 Niestety, powojenne zawirowania polityczne w Polsce i zwyk�a ludzka zawi�� 
sprawi�y, �e Czochralski musia� powróci� do rodzinnej Kcyni zamykaj	c niejako 
okr	g �ycia. Gorzej, �wiat przez prawie pó� wieku nie wiedzia� kim by� ów Czochral-
ski znany z nazwy metody. Zanim jednak powróci� do Kcyni, spotka�o go trudne do-
�wiadczenie. W kwietniu 1945 r. zosta� aresztowany i osadzony w areszcie �ledczym 
w Piotrkowie Trybunalskim. Na szcz��cie uda�o si� wybroni� Czochralskiego, jego 
córk� i zi�cia od gro�	cej im kary �mierci za kolaboracj� z Niemcami. W sierpniu zo-
sta� zwolniony. 
 

 
  
Niestety, w grudniu Senat Politechniki Warszawskiej nie przyj	� go do pracy skazuj	c 
niejako na infami� trwaj	c	 prawie 70 lat. Okoliczno�ci tej decyzji i charakter doku-
mentu zdaj	 si� jednak przeczy� obiegowej opinii, jakoby Czochralski by� zdrajc	. 
By� mo�e hipoteza o próbie ratowania go poprzez czasowe oddalenie si� od Warsza-
wy i Politechniki jest zasadna. Tyle tylko, �e czasy nie pozwoli�y na wyja�nienie tej 
zagadkowej decyzji Senatu. 
 Wieloletnie wysi�ki niewielkiego grona osób doprowadzi�y jednak do powolne-
go wydobycia z instytucjonalnej niepami�ci osoby i dokona� Czochralskiego. Ale do-
piero odkrycie w 2011 r. dokumentu �wiadcz	cego o wspó�pracy z Armi	 Krajow	 
pozwoli�o Politechnice Warszawskiej na zdj�cie odium domniemanej kolaboracji 
z Niemcami. 
 Z kolei rok 2013 ustanowiony przez Sejm RP Rokiem Jana Czochralskiego 
umo�liwi� szersze ukazanie Jana Czochralskiego polskiemu spo�ecze�stwu i pokazanie 
�wiatu kim by� Czochralski. 
 A by� nie tylko polskim uczonym. Du�o si� i funduszy po�wi�ci� mecenatowi 
kultury i sztuki. Z pasj	 realizowa� ide� innego spo�ecznika i mecenasa – Tytusa Dzia-
�y�skiego (1796–1861), który napisa�: „Kupuj� to, co s	dz� by� historycznym monu-
mentem kraju naszego, co s	dz� by� poczciw	 ozdob	 i domu i imienia mojego”. Jesz-
cze w Niemczech zdobywa� cenne dzia�a wielkich mistrzów malarstwa. Jego dom by� 
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ma�	 galeri	 sztuki i znanym salonem ówczesnej Warszawy. Niestety, po powstaniu 
warszawskim straci� t� bogat	 kolekcj� malarstwa �wiatowego gromadzon	 ze znaw-
stwem przez dziesi�ciolecia. Czochralski organizowa� wieczory literackie, fundowa� 
stypendia artystyczne, wspó�tworzy� Muzeum Przemys�u i Techniki, interesowa� si� 
wykopaliskami w Kcyni i w Biskupinie. Nie zaprzesta� takiej dzia�alno�ci i podczas 
okupacji niemieckiej, gdy wspiera� pisarzy i artystów, ratowa� zbiory muzealne. To 
podczas spotka� na terenie Politechniki powsta�a seria rze�biarskich portretów wyko-
nanych przez Alfonsa Karnego (do dzi� pozostaj	 jednak bezimienne jako portrety 
„naukowca”!). Szkoda, �e zachowa�a si� tylko jedna karta z wojennego albumu z wpi-
sami uczestników. 
 Umi�owanie j�zyka polskiego i kultury wyniesione z domu rodzinnego owoco-
wa�o m.in. dba�o�ci	 o polski j�zyk naukowy a tak�e w�asnymi próbami literackimi. 
Zbiór liryków z 1935 r. pt. Maja. Powie�� mi�osna jest najstarszym ze znanych dzi� 
utworów literackich Czochralskiego. Niedawne odkrycia kolejnych jego wierszy i po-
wie�ci (w tym opowie�� biograficzna Dom za miastem) pokazuj	 wielk	 wra�liwo�� 
i umi�owanie stron ojczystych. Na szczególn	 uwag� zas�uguje obszerny i wstrz	saj	-
cy poemat Requiem po�wi�cony pami�ci brata Kornela zamordowanego przez Niem-
ców jeszcze w 1939 r. za wsparcie, jakiego jako nauczyciel udziela� Polakom przed 
wojn	 w walce o utrzymanie ziemi w polskich r�kach (dotychczas opublikowano tylko 
„Introdukcj�” z tego poematu). Swoje utwory Czochralski sygnowa� pseudonimami: 
Jan Pa�ucki, Marcelin Pa�uk-Suchodolski i Jan Pa�ucki-Sobieralski. 
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 Prof. Jan Czochralski zmar� w niewyja�nionych okoliczno�ciach, osamotniony, 
w dniu 22 kwietnia 1953 r. w pozna�skim szpitalu. Pochowany zosta� w bezimiennym 
grobie rodzinnym w Kcyni. S�awa powojenna, a z ni	 tablica nagrobna, mia�a przyj�� 
dopiero po wielu latach... Par� lat pó�niej willa „Margowo”, któr	 wybudowa� w Kcyni, 
przesz�a w r�ce obcych i nawet dzi� nie mo�na na niej umie�ci� tablicy pami	tkowej. 
Wydaje si�, �e przysz�e Muzeum Czochralskiego b�dzie mo�liwe w innych miejscu. 
 

 
 
 Mamy nadziej�, �e prof. Jan Czochralski znany przez dziesi�ciolecia w w	skim 
gronie specjalistów i tylko z jego metody otrzymywania monokryszta�ów, przywróco-
ny zostanie na w�a�ciwe mu miejsce nie tylko w panteonie polskich odkrywców i wy-
nalazców, ale i pozostanie w �wiadomo�ci spo�ecznej jako wzór do na�ladowania. 
Temu zadaniu ma te� s�u�y� niniejsza publikacja ukazuj	ca dorobek Roku Jana Czo-
chralskiego. Natomiast szczegó�owe informacje o dziejach przywracania Czochral-
skiego spo�ecze�stwu mo�na znale�� w obszernej biografii pt. Powrót. Rzecz o Janie 
Czochralskim opublikowanej w 2012 r. Bilans Roku Jana Czochralskiego zamyka si�, 
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wed�ug danych zebranych w „Biuletynie Roku Czochralskiego”, liczb	 blisko tysi	ca 
wydarze� w ponad 60 miejscowo�ciach ca�ej Polski. 
 
 

 
 

W tej liczbie mamy 120 wi�kszych publikacji ponad 50 autorów, ponad 160 wy-
k�adów i referatów, ponad 50 projekcji filmowych (trzy filmy), ponad 60 wystaw i bli-
sko 40 audycji radiowych i programów telewizyjnych, g�ównie z o�rodkach regional-
nych. Dorobek jest znaczny, cho� jego oddzia�ywanie trudno oceni� (vide pocz	tek 
tego artyku�u). Jedno jest pewne – pozostan	 ksi	�ki o Janie Czochralskim zarówno 
skierowane do specjalistów, jak i do m�odzie�y. Cieszy fakt, �e jest sta�e zaintereso-
wanie tymi pozycjami i wydawcy przygotowuj	 kolejne dodruki. 
 

dr Pawe� Tomaszewski 
Wroc�aw, 9–18 pa�dziernika 2014 r. 

 

wystawy 
inne 

Rok Jana Czochralskiego 
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Andrzej Ciszewski 
 
 

JAN CZOCHRALSKI 
dzia�acz Stowarzyszenia In�ynierów Mechaników Polskich 

w latach 1929–1939 
 
 

Wprowadzenie 
 

Podj�cie w dniu 7 grudnia 2012 r. przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Uchwa�y 
o ustanowieniu Roku 2013 Rokiem Jana Czochralskiego1, ko�czy 67-letni okres infamii 
jak	 na�o�y� senat Politechniki Warszawskiej, który na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 
1945 roku, proceduj	c w dziesi�cioosobowym sk�adzie, nie zgodzi� si� przyj	� prof. 
J. Czochralskiego do pracy w Uczelni i postanowi� wykluczy� go ze swego grona2. Sta�o 
si� tak pomimo umorzenia dochodzenia przez Prokuratur� Rejonow	 w �odzi, po upodla-
j	cych zarzutach kolaboracji z okupantem niemieckim, w tym osadzeniu na cztery mie-
si	ce – na czas �ledztwa – w by�ym carskim wi�zieniu w Piotrkowie Trybunalskim. 

Ten wie�cz	cy wieloletni wysi�ek rodziny Profesora, w�adz samorz	dowych 
w Kcyni, Komisji Historycznej PW oraz kilkudziesi�ciu innych osób – g�ównie z kr�-
gów �rodowisk zajmuj	cych si� zagadnieniami krystalografii, a wi�c w dziedzinie 
w której osi	gni�cia Jana Czochralskiego da�y mu �wiatowy rozg�os, da� równie� 
ogromn	 satysfakcj� �rodowisku cz�onków i sympatyków SIMP, organizacji której 
Profesor by� wieloletnim aktywnym cz�onkiem w latach 1929–1939. 

Od po�owy lat 80-tych niestrudzenie zabiega� o upami�tnienie dokona� Jana 
Czochralskiego dr Pawe� E. Tomaszewski z Instytutu Niskich Temperatur i Bada� 
Strukturalnych PAN we Wroc�awiu. Dorobek pi�mienniczy i inne przedsi�wzi�cia po-
pularyzatorskie dr. P.E. Tomaszewskiego lokuj	 go na pierwszej pozycji jako bezspor-
nie w sposób wyj	tkowy zaanga�owanego biografa Profesora3.  

 Przyst�puj	c do organizacji II Dnia Mechanika, który odb�dzie si� podczas Mi�-
dzynarodowych Targów w Poznaniu Innowacje – Technologie – Maszyny ITM Polska, 
w dniu 5 czerwca br., w swoim programie otwiera� b�dzie blok po�wi�cony „Jubileuszo-
wi 60. rocznicy �mierci prof. Jana Czochralskiego”, nie mogli�my nie zada� sobie w Sto-
warzyszeniu kilku pyta�, a w tym g�ównie to: „co i czy dostatecznie du�o zrobili�my w o-
bronie dobrego imienia naszego prominentnego cz�onka z bardzo aktywnym 11-letnim 
przedwojennym sta�em cz�onkowskim”. Autor niniejszego referatu ma nadziej�, �e odpo-
wied� na tak postawione pytanie nale�y si� nie tylko naszym wspó�czesnym cz�onkom, 
ale tak�e rodzinie Jana Czochralskiego oraz rosn	cej ostatnio rzeszy Polaków, którzy do-
piero teraz, po kilkudziesi�ciu latach dowiedzieli si� jak wybitnym by� on twórc	 techniki, 
nosz	cym tytu� „praojca elektroniki pó�przewodnikowej”.  
                                                            
1 Obok Jana Czochralskiego, Honorowymi Patronami Roku 2013 ustanowiono tak�e: poet� Juliana Tuwima i kompozytora 

Witolda Lutos�awskiego. 
2 W protokole z posiedzenia brak jest uzasadnienia tej decyzji, a lakoniczny zapis „Senat stwierdza, �e dr Jan Czochralski od 

ko�ca 1939 r. przesta� by� uwa�any przez grono profesorów za Profesora Politechniki Warszawskiej i uchwala da� 
odpowied�, �e sprawa obj�cia przez J. Czochralskiego pracy w Politechnice Warszawskiej jest nieaktualna. (…). Szczegó�y 
tej bulwersuj	cej sprawy zawiera biografia [L.1].  

3 Bibliografia zamieszczona w ostatnim wydaniu biografii pt.: Powrót. Rzecz o Janie Czochralskim, ATUT, Wroc�aw 2012, 
zawiera 52 pozycje opracowane w latach 1985 – 2012 w�a�nie przez Paw�a E. Tomaszewskiego. 
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Drugim istotnym, równie wa�nym celem jaki sobie stawia autor niniejszego refe-
ratu, to próba rozstrzygni�cia pewnych w	tpliwo�ci co do cz�onkostwa J. Czochral-
skiego w SIMP, roli i relacji jakie Towarzystwo Wojskowo-Techniczne (TWT) zorga-
nizowane przy walnym udziale Profesora w SIMP w 1932 roku mia�o ze Stowarzysze-
niem oraz ról jakie wype�nia� Profesor po sko�czeniu swej aktywnej dzia�alno�ci 
w TWT do czasu wybuchu wojny – w latach 1935–1939. Nie bez znaczenia jest rów-
nie� próba zarysowania jak si� wydaje przyjacielskich stosunków profesorów Jana 
Czochralskiego i Henryka Mierzejewskiego – za�o�yciela Stowarzyszenia In�ynierów 
Mechaników Polskich i jego pierwszego prezesa, w tym g�ównie roli jak	 ten drugi 
odegra� w namówieniu prof. Jana Czochralskiego do przyjazdu z Niemiec do Polski 
i podj�cia pracy naukowej w Politechnice Warszawskiej. 

 
 

1. Prof. Henryk Mierzejewski i prof. Jan Czochralski – bliscy sobie ludzie 
 

Nie s	 znane ani miejsce ani czas kiedy prof. Henryk Mierzejewski – za�o�yciel 
SIMP i prof. Jan Czochralski poznali si� osobi�cie. O stosunkowo wczesnej znajomo-
�ci obu profesorów �wiadczy� mo�e wypowied� samego prof. Jana Czochralskiego 
z 1936 roku przed S	dem Okr�gowym w Warszawie, podczas procesu z oskar�enia 
prof. Witolda Broniewskiego z PW, b�d	cego w konflikcie z Czochralskim o pod�o�u 
ambicjonalnym, kiedy relacjonuj	c swój powrót do Polski powiedzia� [L. 2]i: 

Zwierzy�em si� prof. Mierzejewskiemu, �e chcia�bym powróci� do Polski, �e od 
dawna nosz� si� z t� my�l�. ( ... ) 25 lat mieszka�em w Niemczech. Tam koncen-
trowa�a si� ca�a moja dzia�alno�� naukowa. Nie zna�em wówczas w ogóle sto-
sunków polskich. 
Dalsza cz��� tej samej wypowiedzi mo�e �wiadczy� o tym, �e to w�a�nie prof. 

H. Mierzejewski by� osob	 kluczow	 w namówieniu J. Czochralskiego do kraju. Oczy-
wi�cie udzia� prezydenta RP prof. Ignacego Mo�cickiego w tym dzia�aniu by� bezsporny.  

W Niemczech ��czy�y mnie stosunki za�y�o�ci i przyja	ni z wielu osobisto�ciami ze 
sfer naukowych i rz�dowych. Mia�em tam swój warsztat pracy fachowej. W 1928 r. 
pojecha�em do kraju ojczystego w celu zapoznania si� z nim. By�em wówczas 
przedstawiony Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej i rozmawia�em z Nim. 
O nadzwyczajnych relacjach �	cz	cych H. Mierzejewskiego i J. Czochralskiego 

�wiadczy równie� wypowied� prof. Kazimierza Gierdziejewskiego – metalurga z A-
GH, cz�onka SIMP: 

„Gdyby nie nag�a �mier� prof. H. Mierzejewskiego w r. 1929 wypadki potoczy�yby 
si� inaczej i J. Czochralski potrafi�by znacznie zwi�kszy� w �wiecie autorytet pol-
skiej nauki. Oderwany przez wiele lat od kraju, a maj�c dzieci�stwo sp�dzone 
w pozna�skim, nie orientowa� si� on dobrze, co mo�e przyj�� za monet� prawdziw�, 
a co jest fa�szem w stosunkach polskich. Mentalno�� Niemca i Polaka s� ró�ne.  
H. Mierzejewski by�by mu przewodnikiem po polskich »wertepach«. Nie maj�c 
przewodnika poczyni� du�o kroków nieostro�nych i niew�a�ciwych, pomijaj�c ju� 
spraw� metalu B, któr� naruszy� interesy monopolistów. Jak wiadomo, je�li po-
ka�e si� kto� w Polsce o »g�ow�« wy�szy od otoczenia, to szykanuj�cych nowe 
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pogl�dy w celu wyrównania do poziomu znajd� si� krocie. Na osobie J. Czo-
chralskiego mamy dobry przyk�ad tego. Sol� w oku by�o te�, �e jest cz�owiekiem 
finansowo niezale�nym, nie mia� on równie� umiej�tno�ci pojednawczych, brzy-
dzi� si� pochlebstwami, nie by� cz�owiekiem fa�szywym, by� solidnym poznania-
kiem z rozwini�t� �y�k� kupieck� ( ... )". Patrz przypisy ko�cowe P1 i P2. 

  

Prof. Henryk Mierzejewski 
6.11.1881–28.06.1929 

Prof. Jan Czochralski 
23.10.1885–22.04.1953

Byli prawie rówie�nikami, H. Mierzejew-
ski uko�czy� z wyró�nieniem studia na Uni-
wersytecie w Liege (Belgii)4 otrzymuj	c dy-
plom in�yniera mechanika, natomiast cztery 
lata m�odszy Jan Czochralski uko�czy� studia 
na Wydziale Chemii Politechniki w Berlinie-
Charlotenburgu (Niemcy).  

Obaj m�odzi naukowcy z pewno�ci	 znali 
swój dorobek naukowy i przemys�owe dokona-

nia praktyczne z wielu publikacji, których pocz	wszy od drugiej dekady XX wieku og�a-
szali drukiem niema�o5. Na �amach Przegl	du Technicznego, gdzie pierwszy artyku� 
J. Czochralskiego w j�zyku polskim ukaza� si� w 1924 r.6, a do 1929 r. publikowa� w PT 
jeszcze siedmiokrotnie, a w�a�nie w tym okresie aktywnie pracowali w tym czasopi�mie 
prof. H. Mierzejewski7. i prof. Czes�aw Mikulski – przyszli wspó�za�o�yciele SIMP 
(pierwszy prezes i wiceprezes). St	d jest oczywistym, �e czasopismo to dla obu na-
ukowców by�o miejscem kontaktów ze �rodowiskiem in�ynierów mechaników. 
 Pocz	wszy od 1919 roku, prof. H. Mierzejewski wszed� w sk�ad pierwszej gru-
py profesorów Politechniki Warszawskiej, gdzie w akcie powo�ania zosta� kierowni-
kiem Katedry Konstrukcji i Technologii Obrabiarek, z zadaniem utworzenia Laborato-
rium Obróbki Metali (LOM).  

LOM sta�o si� pierwsz	 w kraju placówk	 dydaktyczno-badawcz	 obejmuj	c	 
w sposób kompleksowy ca�o�� technologii mechanicznej. Mierzejewski przy organizo-
waniu LOM, a wydaje si�, �e nie bez wp�ywu na to prof. J. Czochralskiego, przyj	� zasa-
d�, �e odpowiednie postawienie nauczania technologicznego jest spraw	 pierwszorz�dnej 
wagi. By�o nowatorskie, ale sprzeczne z dotychczasowymi koncepcjami funkcjonuj	cymi 
na Politechnice Warszawskiej, preferuj	cymi kszta�cenie konstruktorów, a nie doceniaj	-
cymi wa�no�ci i potrzeby kszta�cenia in�ynierów technologów. Nauka technologii me-
chanicznej, oparta o gruntowne podstawy naukowe, poparta badaniami teoretycznymi 
i do�wiadczalnymi powoli, dzi�ki m.in. Mierzejewskiemu, zyskiwa�a sobie prawo obywa-
telstwa nie tylko na terenie uczelni, ale i w przemy�le – szczególnie pa�stwowym. 

Post�p w tym zakresie w ko�cu lat dwudziestych konstatowa� równie� Mierzejew-

                                                            
4 Po relegowaniu go z Warszawskiego Instytutu Politechnicznego im. Cara Miko�aja II i skazaniu na trzyletni wyjazd z kraju, 

z powodu dzia�alno�ci politycznej w PPS. Mia�o to miejsce na prze�omie 1906/07 roku. 
5 Do 1929 roku, a wi�c do przedwczesnej i nag�ej �mierci, Henryk Mierzejewski opublikowa� �	cznie 179 ksi	�ek, artyku�ów 

i innych publikacji, w tym w Przegl	dzie Technicznym 154 artyku�ów. W�ród tych publikacji kilka dotyczy�o 
obrabialno�ci metali i stopów, a kilka odnosi�o si� do problematyki zwi	zanej z kolejnictwem w Niemczech i obrabiarkami 
dla kolei. W tym samym okresie (lata 1913-1929) prof. Jan Czochralski og�osi� drukiem 59 pozycji, w tym 9 artyku�ów 
opublikowa� w Przegl	dzie Technicznym w j�zyku polskim. Ponadto publikowa� w Przegl	dzie Mechanicznym – organie 
SIMP, Wiadomo�ciach Instytutu Metalurgii i Metaloznawstwa, Przegl	dzie Chemicznym i innych.  

6 By� to artyku�: J. Czochralski, Badana odkszta�ce� za pomoc� promieni Roentgena, PT, nr 62 (str. 375-376 i 385-386) [L. 1, str. 197] 
7 W roku 1923 H. Mierzejewski by� redaktorem Przegl	du Technicznego (wspólnie z prof. Bohdanem Stefanowskim), a po 

rezygnacji z tej funkcji, zasiada� w komitecie redakcyjnym, wspomagaj	c a� do swojej �mierci w 1929 roku, Czes�awa Mi-
kulskiego, który redagowa� Przegl	d Techniczny do wybuchu wojny.  
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ski, upatruj	c, zw�aszcza w teorii, du�e mo�liwo�ci dalszego rozwoju – „Zakres bada� 
w dziedzinie technologii metali rozszerzy� si� znacznie w latach ostatnich. Co prawda, 
mechaniczna przeróbka metali, jak� widzimy w zastosowaniach przemys�owych, opiera 
si� dotychczas na s�abych podstawach teoretycznych. Ale dziedziny nauki, które s� bez-
po�rednio zwi�zane z technologi� metali, rozwijaj� si� w�a�nie w kierunku zagadnie� 
wspólnych. 
wiadczy o tym teoretyczny i eksperymentalny rozwój nauki o wytrzyma�o�ci 
materia�ów, uwzgl�dniaj�cej �wiadomie dorobek technologiczny”8. Za najwa�niejsze 
zjawiska, których wy�wietlenia oczekiwa�a technologia metali, uwa�a� Mierzejewski 
zagadnienia zwi	zane z budow	 cia�a sta�ego: zjawisko stwardnienia lub wzmocnienia 
materia�u pod wp�ywem zgniotu, ustalenie wp�ywu czasu na przebieg odkszta�ce� pla-
stycznych, rozk�ad temperatur w obszarach odkszta�conych. Pisz	c i zabieraj	c g�os 
w podobny sposób, prof. H. Mierzejewski eksponowa� osi	gni�cia naukowe prof. Jana 
Czochralskiego, skromnie przemilczaj	c w�asne9, ale uwa�a�, �e szybszy post�p w ba-
daniach naukowych z zakresu technologii metali b�dzie mo�na osi	gn	� poprzez 
wspó�prac� wszystkich pracowni, zajmuj	cych si� tymi zagadnieniami, zarówno poli-
technicznych jak i przemys�owych. O takim rozumieniu rozwoju technologii �wiadczy� 
mog	 jedne z ostatnich publikacji og�oszonych przed nag�	 �mierci	 prof. Mierzejew-
skiego w dniu 28 czerwca 1929 roku. Przyk�adami s	 zamieszczone w Przegl	dzie 
Technicznym: Wytrzyma�o�� na zm�czenie przy wysokiej cz�stotliwo�ci napr��e�, nr 3, 
1925; Nowe uj�cie teoretyczne przebiegu walcowania, nr 40-41, 1925; Nowszy rozwój 
mechaniki cia� plastycznych, nr 1-2, 1927; Pola napr��e� i odkszta�ce� przy wt�aczaniu 
p�askiego stempla w materia�, nr 14, 1934.  
 
 

2. Prof. Jan Czochralski aktywnym dzia�aczem SIMP 
 

2.1. Czy i kiedy Jan Czochralski zosta� cz�onkiem Stowarzyszenia 
 

Równolegle z prac	 zawodow	 prof. Jan Czochralski zawsze podejmowa� si� ak-
tywnej dzia�alno�ci w stowarzyszeniach zawodowych. Ju� w 1925 r. zosta� wybrany 
na przewodnicz	cego Niemieckiego Towarzystwa Metaloznawczego, w którym wcze-
�niej piastowa� godno�� wiceprzewodnicz	cego. Po powrocie do Polski bardzo aktyw-
nie w�	czy� si� w dzia�alno�� spo�eczn	 w organizacjach naukowo-technicznych. 
W 1930 roku na Zje�dzie organizacyjnym w Katowicach J. Czochralski zosta� wybra-
ny prezesem Stowarzyszenia Hutników Polskich i funkcj� t� piastowa� w latach  
1930–1932 oraz 1933–1936. Aktywnym cz�onkiem Stowarzyszenia In�ynierów Me-
chaników Polskich (SIMP), do czego z pewno�ci	 zach�ci� go prof. Henryk Mierze-
jewski, sta� si� bezpo�rednio po przyje�dzie do Polski – w ko�cu 1928 roku lub na 
pocz	tku 1929 r.10 Pierwszy formalny zapis o przynale�no�ci prof. J. Czochralskiego 
do Stowarzyszenia pochodzi z 1932 r., kiedy jest on w sk�adzie w�adz Zarz	du G�ów-
nego SIMP w latach 1932–1935.  

                                                            
8 H. Mierzejewski „O potrzebach naukowych w zakresie technologii metali”, Nauka Polska, 1929, t. X, s.72. 
9 W tym przypadku z pewno�ci	 nie chodzi�o o czcz	 kurtuazj� w stosunku do osoby, z któr	 by� zbli�ony i czu� si� w jaki� 

sposób odpowiedzialny, w nast�pstwie niedawnego powrotu do Polski do czego walnie przyczyni� si�. By� rzeczywi�cie 
przekonany o takim rozwoju nauk technologicznych.  

10 Z tego okresu nie zachowa�y si� �adne listy cz�onków SIMP. 
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Na poni�szej fotografii przedstawiono fragment listy cz�onków SIMP opublikowa-
nej w wydanej z okazji 10-lecia Ksi�gi In�ynierów Mechaników Polskich – SIMP [L. 4]. 

 

 
 

G�ównym obszarem zainteresowa� J. Czochralskiego w SIMP by�a wspó�praca 
przy organizacji corocznych Zjazdów In�ynierów Mechaników Polskich, najistotniej-
szego forum wymiany dorobku naukowo-badawczego oraz dorobku polskiego prze-
mys�u, w tym wspó�praca z przemys�em zbrojeniowym oraz wspó�praca z czasopi-
smami technicznymi SIMP. 

Obaj uczeni byli bezgranicznymi patriotami, z tym, �e apogeum takich postaw 
w przypadku H. Mierzejewskiego przypad�o na pocz	tek XX w., kiedy za dzia�alno�� 
niepodleg�o�ciow	 zosta� relegowany z Warszawskiego Instytutu Politechnicznego 
i studia ko�czy� w Liege (Belgia), natomiast w przypadku J. Czochralskiego na okres 
II Wojny �wiatowej, kiedy wst	pi� do Armii Krajowej. 

 
2.2. Publikacje w czasopismach SIMP oraz udzia� w ich redagowaniu 

 
Prof. Jan Czochralski w j�zyku polskim publikowa� g�ównie na �amach Przegl	-

du Technicznego, gdzie pierwszy artyku� J. Czochralskiego ukaza� si� w 1924 r., a do 
1929 r. publikowa� w PT jeszcze siedmiokrotnie, a w�a�nie w tym roku lub w 1923, 
mia� prawdopodobnie spotka� si� z prof. H. Mierzejewskim jako redaktorem Przegl	-
du Technicznego. Oryginalna by�a formu�a tego artyku�u, który pomimo braku autora, 
wewn	trz kilkakrotnie przedstawia� jego sylwetk� jako znanego w �wiecie naukowca 
metaloznawc�. Natomiast w przypisie dolnym znalaz� si� zapis: 

1) Nadmieniamy, �e p. J. Czochralski, którego donios�e prace s� ju� cz��ciowo. 
znane w Polsce, obieca� udzielenie Przegl�dowi Technicznemu obszerniej-
szych prac oryginalnych, obrazuj�cych ca�okszta�t jego donios�ych bada�. By�o-
by rzecz� niezmiernie po��dan�, aby Jego najnowsza ksi��ka: „Zasady metalo-
znawstwa", jaka w najbli�szym czasie uka�e si� po niemiecku, wydan� zasia�a 
równie� w rodzimym j�zyku autora.    

Redakcja.  
W 1927 r. Sekcja Warsztatowa przej��a od Stowarzyszenia Mechaników Pol-

skich z Ameryki „Mechanika”, który najlepiej rozwija� si� pod redakcj	 Edmunda 
Oski i Jerzego Grodeckiego. „Mechanika” wydawano do ko�ca 1934 r. Wznowiono 
go w maju 1938 r., pod redakcj	 Adama T. Troskola�skiego, a nak�ad czasopisma 
w rok pó�niej wynosi� 12 000 egzemplarzy. Z chwil	 zawieszenia „Mechanika” roz-
pocz�to z pocz	tkiem 1935 r. wydawanie „Przegl	du Mechanicznego”, redagowanego 
przez Cz. Mikulskiego. W 1936 r. czasopismo osi	gn��o nak�ad 2,5 tys. egzemplarzy 
i nie przekroczy�o go do wrze�nia 1939 r.  

Zarz	d SIMP, w ramach posuni�� zmierzaj	cych do o�ywienia dzia�alno�ci, posta-
nowi� 19 kwietnia 1934 r. wydawa� miesi�cznik pt. „Wiadomo�ci SIMP” jako dodatek do 
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„Mechanika”, a od 1935 r. „Przegl	du Technicznego”. Redagowa� wówczas „Wiadomo-
�ci SIMP” Cz. Mikulski, redaktor naczelny „Przegl	du Technicznego”, a nak�ad oscylo-
wa� od 2 do 3 tysi�cy egzemplarzy. W ka�dym numerze dokumentowano dzia�alno�� 
wszystkich struktur organizacyjnych SIMP i cz�onkowie Stowarzyszenia traktowali to 
czasopismo jak swoje, pomimo, �e posiadali tylko ok. 20% udzia�ów w kapitale za�o�y-
cielskim. Cze�� sprawozdawcza poprzedzana by�a zazwyczaj jednym lub dwoma artyku-
�ami problemowymi, dotycz	cymi aktualnej dzia�alno�ci Stowarzyszenia. Na �amach tego 
biuletynu zamieszczano obszerne sprawozdania ze zjazdów, konferencji i odczytów; po-
dawano dok�adn	 statystyk� nowo przyjmowanych cz�onków. Przedstawicielami SIMP 
w Redakcji PT byli profesorowie J. Czochralski i B. Stefanowski.  

Pocz	wszy od 1935 roku, po rozpocz�ciu wydawania Przegl	du Mechanicznego, 
J. Czochralski wchodzi� a� do wybuchu wojny, w sk�ad Komitetu Redakcyjnego tego 
poczytnego organu SIMP. 
 

2.3. Zjazdy In�ynierów Mechaników Polskich 
 
Prof. Henryk Mierzejewski, podobnie jak prof. Jan Czochralski, du�	 wag� 

przywi	zywa� do dzia�alno�ci specjalistycznych towarzystw technicznych, które mo-
g�y sta� si� miejscem kontaktów i wymiany do�wiadcze� in�ynierów, o�ywionych 
twórcz	 ambicj	 m. in. w zakresie kwestii technologicznych, wywodz	cych si� ze 
szkó� akademickich i przemys�u.  

Tego typu towarzystwa, w du�ym stopniu o charakterze naukowym, posiada�y 
spore tradycje w Anglii, Francji i Niemczech, natomiast w Polsce zacz�to je dopiero 
zak�ada� w latach dwudziestych, a najwi�cej inicjatywy w tym wzgl�dzie przejawiali 
m�odzi in�ynierowie. 

Mierzejewski konstatowa� opó�nienie nauki polskiej w badaniach technologicz-
nych i opracowywaniu odpowiednich monografii naukowych, a na wype�nienie tej luki 
nie dysponowano odpowiednimi �rodkami finansowymi i specjalistami, dlatego propo-
nowa� korzystanie z dorobku innych krajów poprzez ró�ne poradniki. W�a�nie coroczne 
Zjazdy In�ynierów Mechaników Polskich, organizowane przez SIMP, a gromadz	ce 
po kilkaset osób z grona naukowców i praktyków stanowi�y t� najbardziej widoczn	 
i skuteczn	 form� aktywno�ci merytorycznej Stowarzyszenia. W�	czaj	c si� do ich przy-
gotowania i organizacji, prof. Jan Czochralski bezpo�rednio po przyje�dzie z Niemiec, 
w�	czy� si� do dzia�ania w SIMP. 

 

 
Aula Politechniki Warszawskiej miejsce Zjazdów Mechaników Polskich 
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Prezydium VI Zjazdu In�ynierów Mechaników Polskich, od 

prawej: Jan Piotrowski, W�adys�aw �ozi�ski, Witold 
K.Wierzejski, Jan Czochralski, Zygmunt Rytel, Wac�aw 

Suchowiak, Edward T. Geisler, Bohdan Stefanowski 

Prezydium XI Zjazdu In�ynierów Mechaników Polskich 
w 1937 r. w Warszawie.  

Prof. Jan Czochralski – drugi z lewej 

 
Ni�ej zestawiono wszystkie Zjazdy In�ynierów Mechaników Polskich, które wspó�or-

ganizowa� i w których aktywnie uczestniczy� prof. J. Czochralski (zaznaczono). 
 

N Data i miejsce Zjazdu Liczba 
uczestników 

Przewodnicz	cy Zjazdu / 
g�. organizatorzy 

Uwagi, w tym dotycz	ce aktyw-
no�ci prof. J. Czochralskiego na 

Zje�dzie 
 

Zjazdy organizowane z inicjatywy Ko�a Mechaników przy Stowarzyszeniu Techników w Warszawie 

I 29-30 wrze�nia 1923 r. 
Warszawa 200 

Prof. H. Mierzejewski 
Prof. K. Taylor 

 
dalszych danych brak 

Dyskutowano nad projektem 
utworzenia bran�owego, autono-
micznego stowarzyszenia mecha-
ników. Argumenty: post�p tech-

niczny i konieczno�� specjalizacji, 
zaj�cie si� w wi�kszym stopniu 

problematyk	 naukowo-badawcz	 
i szkolnictwem zawodowym. 
Postulowano powo�anie PKN. 

Przedstawiono 8 referatów 

II 17-20 kwietnia 1925 r. 
Warszawa 300 

Prof. H. Mierzejewski 
 

dalszych danych brak 

�	cznie wyg�oszono 36 referatów. 
W�ród 9-ciu referatów plenarnych 
by�o wyst	pienie prof. H. Mierze-
jewskiego, w którym przedstawi� 

on analiz� poziomu techniki 
polskiej na tle krajów wysoko 

rozwini�tych. 
Przedstawiono 37 referatów 

 
Zjazdy organizowane z inicjatywy Stowarzyszenia In�ynierów Mechaników - SIMP w Warszawie 

III 23-26 marca 1929 r. 
Warszawa 350 

Prezydium: in�. J. Piotrowski – 
przew., in�. J. D	browski - dyr. Dep. 
Przem. MPiH, szef wydz. adm. Dep. 

III MSW - p�k. K. Kieszniewski, 
prof. H. Mierzejewski, 

prof. Cz. Mikulski 

Wyk�ady inauguracyjne: 
prof. M.T. Hubera i prof. J. Czo-
chralskiego; przedstawiono bli-
sko 70 referatów; najbardziej 
aktywn	 sekcj	 Zjazdu by�a Sek-
cja Metaloznawcza 

IV 2-4 maja 1930 r. 
Warszawa 320 

Prezydium: prof. Cz. Mikulski – 
Prezes SIMP 

 
dalszych danych brak 

Wyk�ad inauguracyjny / plenarny: 
in�. J. Piotrowski. Prof. 

J. Czochralski przewodniczy 
Sekcji Metaloznawczej – najbar-

dziej aktywnej na Zje�dzie. 
Przedstawiono ok. 70 referatów. 

W zjazdowych uchwa�ach: 
o popieraniu wynalazczo�ci pol-

skiej oraz rozwoju przemys�u 
aluminiowego i pracach nad 

materia�ami zast�pczymi 
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N Data i miejsce Zjazdu Liczba 
uczestników 

Przewodnicz	cy Zjazdu / 
g�. organizatorzy 

Uwagi, w tym dotycz	ce aktyw-
no�ci prof. J. Czochralskiego na 

Zje�dzie 

V 9-11 maja 1931 r. 
Warszawa 400 

Prezydium: prof. J. Czochralski, 
in�. K. Gierdziejewski, 

prof. W. �oskiewicz, in�. 
Cz. Mikulski – Prezes SIMP, in�. E. 

Oska, prof. S. P�u�a�ski, 
prof. B. Stefanowski, 
prof. W. Stachowiak 

Skupiono si� g�ównie na zada-
niach in�yniera w dobie kryzysu 

gospodarczego. 
Prof. J. Czochralski w swoim 

wyst	pieniu akcentowa� szanse w 
szybkim uprzemys�owieniu kraju, 
co z kolei doprowadzi do wzrostu 

wydajno�ci rolnictwa.  
�	czna liczba referatów ok. 55 

VI 21-23 maja 1932 r. 
Warszawa 400 

Prezydium: prof. J. Czochralski – 
przew., in�. J. Piotrowski, 

prof. Cz. Mikulski, W. Suchowiak,  
Z. Rytel, E. T. Geisler, B. Stefa-

nowski, W. K. Wierzejski – Prezes 
SIMP 

Wyk�ad inauguracyjny / plenarny: 
in�. Z. Rytla D��enie do niezale�-

no�ci technicznej; 
Wyg�oszono 69 referatów 

VII 26-28 maja 1933 r. 
Warszawa 420 

Prezydium: prof. Cz. Mikulski – 
Prezes SIMP 

 
dalszych danych brak 

Wyg�oszono 130 referatów. 
Zjazdowi towarzyszy� pokaz 
(wystawa) dorobku krajowej 

wytwórczo�ci. 
Równolegle ze Zjazdem SIMP 
odbywa� si� I Zjazd In�ynierów 
i Techników Samochodowych. 

VIII 2-4 czerwca 1934 r. 
Katowice 350 

Prof. W. K. Wierzejski – Prezes 
SIMP 

 
dalszych danych brak 

Referat inauguracyjny wyg�osi� 
in�. P. Drzewiecki a dotyczy� on 
zjawisk kryzysowych i bliskiego 

ju� ko�ca kryzysu. 
By� to pierwszy Zjazd zorganizo-

wany poza Warszaw	. 
Wskazywano na nadmierne za-

d�u�enie jako na g�ówn	 przyczy-
n� mijaj	cego kryzysu gospo-
darczego. Ponadto wytyczano 
program rozwoju motoryzacji 

kraju oraz rozwoju hutnictwa stali 
stopowych. 

Wyg�oszono 59 referatów 

IX 8-11 czerwca 1935 r. 
Lwów 300 

Prof. W. K. Wierzejski – Prezes 
SIMP 

 
dalszych danych brak 

Dyskutowano nad wytyczeniem 
programu rozwoju motoryzacji 

kraju oraz opracowa� normaliza-
cyjnych na stale stopowe. 

Zjazd obradowa� w 5-ciu sek-
cjach: metaloznawczej, energe-
tyczno-konstrukcyjnej, warszta-
towej, spawalniczej i wojskowo-

technicznej. 
�	cznie wyg�oszono 55 referatów 

X 23-26 sierpnia 1936 r. 
Warszawa 600 

Prezydium XI Zjazdu: 
P. Drzewiecki – przewodnicz	cy, 

E. T. Geisler, A. Kr�glewski, 
S. Przanowski, Cz. Mikulski, 

B. Stefanowski, S. P�u�a�ski, p�k. 
M. Maciejowski, I. Feszczenko-
Czopiwski, S. Borkowski, p�k. 

W. Filipkowski, Z. Rytel 

Referat plenarny J. Piotrowskiego – 
dyr. PZIn� w Warszawie, dotycz	cy 
rozwoju motoryzacji jako czynnika 
szybszego wychodzenia z kryzysu 

oraz poprawy obronno�ci kraju.  
Zjazd obradowa� w 7-miu sekcjach. 

Wyg�oszono 76 referatów. Prof. 
J. Czochralski bra� wielokrotnie 

udzia� w dyskusji, zarówno w 
cz��ci plenarnej jak i w obradach 

Sekcji Metaloznawczej 

I 

9-12 pa�dziernika 
1937 r. 

Warszawa 

44
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Prezydium XI Zjazdu: 
W. Koz�owski – prezes SIMP, 
J. Czochralski, S. P�u�a�ski, 

K. Kaczy�ski, Cz. Mikulski, p�k. 
M. Maciejowski, S. Borkowski, p�k. 

S. Witkowski 

Referaty plenarne: 
prof. J. Czochralski, 

prof. K. Gierdziejewski, 
I. Feszczenko-Czipowski. 

W uchwa�ach zwrócono 
uwag� na potrzeb� utworzenia 

o�rodka pa�stwowego dla zorgani-
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N Data i miejsce Zjazdu Liczba 
uczestników 

Przewodnicz	cy Zjazdu / 
g�. organizatorzy 

Uwagi, w tym dotycz	ce aktyw-
no�ci prof. J. Czochralskiego na 

Zje�dzie 
zowania prac nad namiastkami 

(zamiennikami) materia�owymi. 
Chodzi�o g�ównie o masy plastycz-

ne, aluminium i inne. 

II 

7-10 pa�dziernika 
1939 r. 

Katowice 
  

Zjazd nie odby� si� z po-
wodu wybuchu II Wojny �wiato-

wej 

 
2.4. Towarzystwo Wojskowo-Techniczne przy SIMP 

 
Po odzyskaniu przez Polsk� niepodleg�o�ci, stowarzyszenia techniczne silnie ak-

centowa�y w swojej dzia�alno�ci konieczno�� wspó�pracy z wojskiem i pracy koncep-
cyjnej na jego rzecz. Szczególnie wiele uwagi przemys�owi pracuj	cemu na potrzeby 
armii po�wi�ca�o Ko�o Mechaników Stowarzyszenia Techników Polskich w Warsza-
wie, np. bardzo szerok	 i o�ywion	 dyskusj� na ten temat wywo�a� odczyt prof. Hen-
ryka Mierzejewskiego pt. „Rola przemys�u pa�stwowego i przedsi�biorczo�ci prywat-
nej w obronie kraju”, wyg�oszony w styczniu 1926 r. w�a�nie w Kole Mechaników. 
Zainteresowania te przenie�li mechanicy do utworzonego w czerwcu 1926 r. Stowa-
rzyszenia In�ynierów Mechaników Polskich – SIMP. W szerszym wymiarze problemy 
wspó�pracy przemys�u z wojskiem pojawi�y si� na VI Zje�dzie In�ynierów Mechani-
ków (21 – 23 V 1932 r.), na którym pu�kownik Mieczys�aw Maciejowski wyg�osi� je-
den z referatów plenarnych pt. „Zagadnienie wspó�pracy przemys�u z wojskiem 
w dziedzinie przygotowania obrony kraju”, za� najwi�ksze zainteresowanie uczestni-
ków zjazdu wywo�a�y obrady sekcji wojskowo – technicznej z udzia�em oko�o 300 
s�uchaczy. Jak mo�na przypuszcza�, na tym Zje�dzie in�ynierowie mechanicy wspól-
nie z przedstawicielami wojska postanowili powo�a� stowarzyszenie pracuj	ce na po-
trzeby techniki wojskowej. 

W trakcie dyskusji nad organizacj	 sekcji postanowiono rozszerzy� koncepcj� 
i zorganizowa� Towarzystwo Wojskowo – Techniczne (TWT), a na czele komitetu 
organizacyjnego stan	� in�. Wac�aw Moszy�ski. Konferencja organizacyjna inauguru-
j	ca powstanie TWT, odby�a si� 3 grudnia 1932 r. w Politechnice Warszawskiej, 
uczestniczy�o w niej 800 osób reprezentuj	cych nauk�, przemys� i stowarzyszenia 
techniczne. Zebranie inauguracyjne zaszczycili sw	 obecno�ci	 najwy�si przedstawi-
ciele zainteresowanych ministerstw, z wiceministrem spraw wojskowych gen. dr. S�a-
wojem Sk�adkowskim, gen. dr. Fr. Zarzyckim, ministrem przemys�u i handlu, oraz in�. 
Butkiewiczem, ministrem komunikacji, na czele. Zebranie zagai� p. in�. Czes�aw Mi-
kulski – prezes Stowarzyszenia In�ynierów Mechaników Polskich. Referaty wyg�osili: 
Stanis�aw P�u�a�ski – „Przemys� a przysz�a wojna”, Zygmunt Rytel – „Rola in�yniera 
w przemy�le wojennym i przygotowaniu obrony kraju”, za� referat programowy przed-
stawi� W. Moszy�ski – „O konieczno�ci utworzenia Towarzystwa Wojskowo – Tech-
nicznego i jego zadaniach”.  

Prezydium Konferencji ukonstytuowa�o si� w sk�adzie: prof. dr. J. Czochralski 
– jako przewodnicz	cy, oraz jako cz�onkowie: in�. P. Drzewiecki, T. Karszo-
Siedlewski, in�. Cz. Klamer, p�k. M. Maciejowski, in�. Cz. Mikulski, in�. K. Raczy�-
ski, prof. dr. B. Stefanowski, in�. W.K. Wierzejski, pp�k. in�. St. Witkowski.  
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Na tej konferencji powo�ano do �ycia TWT oraz jego w�adze na czele 
z prof. Janem Czochralskim, znanym na �wiecie metaloznawc	 i metalurgiem.  

TWT pocz	tkowo nosi�o nazw� Towarzystwo Wojskowo-Techniczne przy 
SIMP, a jego dzia�alno�� opiera�a si� na opracowanym przez Ministerstwo Spraw 
Wojskowych w 1933 r. „Tymczasowym regulaminie Towarzystwa Wojskowo – Tech-
nicznego przy SIMP”. Statut TWT zosta� zatwierdzony 15 pa�dziernika 1935 r. i od 
tego czasu stowarzyszenie sta�o si� samodzieln	 jednostk	 prawn	, dzia�aj	c	 poza 
SIMP. Funkcj� przewodnicz	cego obj	� Czes�aw Klamer, który kierowa� TWT do 
1939 r. 

Celem Towarzystwa by�o „badanie zagadnie� wojskowo-technicznych w zakresie 
obrony kraju, zw�aszcza przygotowanie do zada� obrony Pa�stwa, na drodze pracy spo-
�ecznej: �wiata naukowego, technicznego i przemys�owo-gospodarczego”. Realizacji 
zada� mia�o s�u�y� organizowanie: „konferencji, zebra� dyskusyjnych, wyk�adów, po-
kazów, odczytów, konkursów, prowadzenie lub popieranie wydawnictw z tej dziedziny, 
organizowanie szkó�, kursów itp.” Zamierzano w�	czy� do prac badawczych w zakresie 
obrony pa�stwa organizacje naukowe, fachowe i przemys�owo – gospodarcze. 

Od 25 pa�dziernika 1933 r. zacz�to wydawa� „Wiadomo�ci TWT” jako dodatek 
do „Przegl	du Technicznego”, a od 1935 r. równie� do „Przegl	du Mechanicznego”. 

 

 
 

Prezydium Konferencji po�wi�conej powstaniu Towarzystwa Wojskowo-Technicznego w SIMP. Prof. J. Czochralski po-
�rodku – za mikrofonem (prawdopodobnie) 

 

 
 

Aula Politechniki Warszawskiej pe�na uczestników Konferencji po�wi�conej powo�aniu Towarzystwa Wojskowo-
Technicznego SIMP 
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W zamierzeniach „Wiadomo�ci TWT” mia�y by� miesi�cznikiem, ale ju� 
w 1934 r. ukaza�o si� tylko 8 numerów natomiast w 1935 r. – 3. Na �amach „Wiado-
mo�ci TWT” publikowano artyku�y, du�a ich cz��� by�a rezultatem uprzednio wyg�o-
szonych odczytów, omawiaj	cych m.in. nast�puj	ce zagadnienia: konstrukcje ró�nego 
rodzaju broni, amunicji i innych technicznych �rodków walki; technologiczne; u�yt-
kowanie broni palnej, amunicji, broni pancernej i sprz�tu in�ynieryjnego; ogólnotech-
niczne lub ogólnogospodarcze problemy wi	�	ce si� z przygotowaniem obrony kraju. 

TWT wspó�pracowa�o z nast�puj	cymi organizacjami: Stowarzyszeniem Architek-
tów RP, Polskim Stowarzyszeniem In�ynierów i Techników Województwa �l	skiego, 
Stowarzyszeniem Elektryków Polskich, Polskim Komitetem Energetycznym, Stowarzy-
szeniem Techników Polskich w Warszawie, Stowarzyszeniem Polskich In�ynierów 
Przemys�u Naftowego, Polskim Towarzystwem Chemicznym, Zwi	zkiem Polskich In-
�ynierów Kolejowych, Stowarzyszeniem Hutników Polskich, Zwi	zkiem In�ynierów 
Chemików i Stowarzyszeniem Polskich In�ynierów Górniczych i Hutniczych. 

Wybuch II wojny �wiatowej przerwa� dzia�alno�� Towarzystwa. 
 
 

3. Pos�owie 
 

W procesach o znies�awienie w latach 30-tych ub. wieku oraz w powojennym 
dochodzeniu prokuratorskim prowadzonym przez S	d Apelacyjny w Warszawie z sie-
dzib	 w �odzi, który umorzy� spraw� wyst�powa�o kilku cz�onków SIMP. Byli to: 
prof. Kazimierz Gierdziejewski, prof. Iwan Feszczenko-Czopiowski, prof. W�adys�aw 
Wra�ej, W�adys�aw Doma�ski – dyr. Norblina, prof. Boles�aw Szczeniowski i prof. 
Wies�aw Chrzanowski. Wszyscy oni �wiadczyli na rzecz J. Czochralskiego – po stro-
nie obrony. Nikt z cz�onków SIMP nie stan	� po stronie prokuratury.  

Równie� w 10-osobowej grupie profesorów Politechniki Warszawskiej, z prof. 
E. Warcha�owskim – J.M.Rektorem na czele, która jako Senat PW oddali�a wniosek 
prof. J. Czochralskiego o w�	czenie w sk�ad profesury tej Uczelni, nie wyst�powa� 
nikt, kto by�by aktualnym lub przedwojennym cz�onkiem SIMP.  
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Przypisy 
 

 
                                                            

1. Wypowied� prof. Kazimierz Gierdziejewskiego zanotowana przez A.Boche�skiego w W�drówkach po dziejach 
przemys�u polskiego, Warszawa 1971, cz. III, s. 159–160: [L. 2]: Mimo olbrzymich sukcesów w Niemczech Czo-
chralski podkre�la� na ka�dym kroku sw� polsko��, utrzymywa� kontakty z polskimi uczonymi, przede wszystkim z I-
gnacym Mo�cickim i Henrykiem Mierzejewskim. W�a�nie pod wp�ywem Mierzejewskiego Jan Czochralski zdecydo-
wa� si� na opuszczenie Niemiec i w 1929 r. przeniós� si� z rodzin� do Warszawy, obejmuj�c kierownictwo Katedry 
i Zak�adu Metalurgii i Metaloznawstwa Politechniki Warszawskiej. Od 1934 r. by� jednocze�nie kierownikiem nowo 
utworzonego na uczelni Instytutu Metalurgii i Metaloznawstwa, prowadz�cego specjalne badania metaloznawcze 
m.in. na u�ytek wojska. Do 1935 r. Jan Czochralski posiada� podwójne obywatelstwo: polskie i niemieckie, aby nie 
utraci� prawa do wysokich tantiem od firm niemieckich. Sta�o si� to przyczyn� wielu pomówie� i jednym z powo-
dów powa�nego konfliktu pomi�dzy profesorami J . Czochralskim a W. Broniewskim. Konflikt ten zako�czy� si� 
procesem o znies�awienie, który Jan Czochralski wytoczy� w 1934 r. Broniewskiemu. Rozprawa apelacyjna 
w 1938 r. przynios�a moraln� satysfakcj� Czochralskiemu. Profesor Kazimierz Gierdziejewski, wyst�puj�cy w pro-
cesie jako jeden z rzeczoznawców, po latach napisa�, �e gdyby �y� Mierzejewski przystosowanie Czochralskiego do 
specyficznych warunków polskich nast�pi�oby bezkonfliktowo – „Gdyby nie nag�a �mier� prof. Henryka Mierzejew-
skiego w roku 1929 wypadki potoczy�yby si� inaczej i Jan Czochralski potrafi�by znacznie zwi�kszy� w �wiecie au-
torytet polskiej nauki. Oderwany przez wiele lat od kraju, a maj�c dzieci�stwo sp�dzone w pozna�skim, nie orien-
towa� si� on dobrze, co mo�e przyj�� za monet� prawdziw�, a co jest fa�szem w stosunkach polskich. Mentalno�� 
Niemca i Polaka s� ró�ne H. Mierzejewski by�by mu przewodnikiem po polskich »wertepach«. Nie maj�c przewod-
nika poczyni� du�o kroków nieostro�nych i niew�a�ciwych, pomijaj�c ju� spraw� metalu B, któr� naruszy� interesy 
monopolistów. Jak wiadomo, je�li poka�e si� kto� w Polsce o »g�ow�« wy�szy od otoczenia, to szykanuj�cych nowe 
pogl�dy w celu wyrównania do poziomu znajd� si� krocie. Na osobie J. Czochralskiego mamy dobry przyk�ad tego. 
Sol� w oku by�o te�, �e jest cz�owiekiem finansowo niezale�nym, nie mia� on równie� umiej�tno�ci pojednawczych, 
brzydzi� si� pochlebstwami, nie by� cz�owiekiem fa�szywym, by� solidnym poznaniakiem z rozwini�t� �y�k� kupieck� 
( ... )”. Druki ulotne Pracowni Historycznej Biblioteki G�ównej Politechniki Warszawskiej nr 40.  

2. Wypowied� prof. J. Czochralskiego przed S	dem w sprawie o znies�awienie: [L.1]: Zwierzy�em si� prof. Mierze-
jewskiemu, �e chcia�bym powróci� do Polski, �e od dawna nosz� si� z t� my�l�. (...) 25 lat mieszka�em w Niem-
czech. Tam koncentrowa�a si� ca�a moja dzia�alno�� naukowa. Nie zna�em wówczas w ogóle stosunków polskich. 
W Niemczech ��czy�y mnie stosunki za�y�o�ci i przyja	ni z wielu osobisto�ciami ze sfer naukowych i rz�dowych. 
Mia�em tam swój warsztat pracy fachowej. W 1928 r. pojecha�em do kraju ojczystego w celu zapoznania si� z nim. 
By�em wówczas przedstawiony Panu Prezydentowi Rzplitej i rozmawia�em z Nim. Po powrocie poczyni�em kroki 
o pozyskanie obywatelstwa polskiego, co wi�za�o si� ze zrzeczeniem si� przeze mnie obywatelstwa niemieckiego. 
Wiedzia�em, �e jest to bardzo trudne, �e nie ma mo�liwo�ci zwolnienia z obywatelstwa niemieckiego przed up�ywem 
10–15 lat. Takiego bowiem up�ywu czasu wymaga ustawodawstwo niemieckie dla zwolnienia z obywatelstwa cz�o-
wieka, który zetkn�� si� z tajemnicami wojskowymi. Z tytu�u zetkni�cia si� z tymi tajemnicami ci��y na mnie spe-
cjalna odpowiedzialno�� moralna do dnia dzisiejszego, Wiedzia�em, �e móg�bym znale	� wyj�cie przez uzyskanie 
obywatelstwa szwajcarskiego co sta�o przede mn� otworem. Ale tego uczyni� nie chcia�em. 

Przyjecha�em tutaj, �eby pracowa� dla Pa�stwa Polskiego, �eby reszt� �ycia swojego, swoje si�y i zdolno�ci po-
�wi�ci� Polsce. Nie oczekiwa�em �adnych korzy�ci. Kiedy przywioz�em do Polski pó�tora miliona z�otych, zainwe-
stowa�em je w przemy�le. Szed�em tam, gdzie mia�em nadziej� przynie�� swymi radami po�ytek. Za rady techniczne 
udzielane ró�nym przedsi�biorstwom otrzymywa�em oko�o 2 tys. z�otych miesi�cznie. Pieni�dze te przeznacza�em na 
cele spo�eczne.  

Szczyc� si� tym, �e jestem wynalazc� metalu „B”. (...). Nie wprasza�em si� ze swym wynalazkiem w Polsce. 
Przedstawi�em jego z�e i dobre strony. Projekt mój spotka� si� tutaj z aprobat�.  
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Andrzej Królikowski, Jacek Ryszard Przygodzki 
 
 

Jan Czochralski  
na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej 

 
 

1. Wst�p 
Praca sk�ada si� z dwóch cz��ci. W pierwszej, o charakterze biograficznym, scha-

rakteryzowano skomplikowane losy Jana Czochralskiego, ze szczególnym uwzgl�d-
nieniem okresu jego dzia�alno�ci w Polsce. W drugiej cz��ci opisano jego dokonania 
naukowo-badawcze podczas pracy na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszaw-
skiej, które pozostawa�y dot	d ma�o znane. 
 

2. Kim by� Jan Czochralski? 
Jan Czochralski uzyska� w czasie swej pracy w Niemczech siln	 pozycj� zawo-

dow	. Dostrze�ono to i zaproszono go do Polski oferuj	c zatrudnienie w charakterze 
profesora Politechniki Warszawskiej. Autorzy pragn	 przestawi� jego osi	gni�cia na-
ukowe i organizacyjne w Polsce, dzi�ki którym dowiód�, �e mianowanie go profeso-
rem, mimo braku studiów, a nawet matury, dowodzi�o prawid�owej oceny jego osoby 
i jego uzdolnie� naukowych. Pragn	 równie� przedstawi� powód krytyki jego osoby, 
wed�ug naszej oceny niesprawiedliwej i opartej na selektywnym doborze �wiadectw 
oraz opinii tylko jednej osoby. Krytycy nie stosowali tu rzymskiej zasady unus testis – 
nullus testis (jeden �wiadek to �aden �wiadek). Pomin�li�my szczegó�y jego �yciorysu, 
drogi do kariery w Niemczech, a tak�e okres okupacji niemieckiej oraz lata po wojnie, 
skupiaj	c si� na jego osi	gni�ciach w Polsce mi�dzywojennej. 

Jako wieloletni pracownicy Politechniki mieli�my dost�p do dokumentów, które s	 
dost�pne, ale nie zawsze znane. Osoby z poza Politechniki nie wiedz	 na przyk�ad, jaki 
cenny zbiór informacji o Politechnice w czasie okupacji zawieraj	 dwa tomy wspomnie� 
pracowników i studentów [1] – kto mia� czas przeczyta� te dwa tomy? Nie spotkali�my si� 
tak�e z szerszym wykorzystaniem Wiadomo�ci Instytutu Metalurgii i Metaloznawstwa [2] – 
biuletynu instytutu, którym kierowa� Czochralski, a których egzemplarze zachowa�y si�. 
Mamy nadziej�, �e nasza praca przyczyni si� do lepszego poznania tej wielkiej postaci. 
 

2.1. Pozycja zawodowa w Niemczech 
Czochralski w wieku 21 lat rozpocz	� prac� w laboratorium badawczym fabryki kabli 

Kabelwerk Oberspree, nale�	cej do koncernu Allgemeine Elektricitäts – Gesellschaft (AEG), 
prowadz	c prace nad wprowadzeniem aluminium do elektrotechniki. Jego szef Wichard von 
Mellendorff zbudowa� w 1913 r. w AEG nowoczesne laboratorium badania metali, którego 
kierownikiem pó�niej zosta� Czochralski. Wyrobi� sobie tak	 pozycj� zawodow	, �e dla nie-
go Metallbank und Metallurgische Gesellschaft AG utworzy� w 1917 r. we Frankfurcie nad 
Menem jedno z najlepiej wyposa�onych laboratoriów metaloznawczych w Niemczech. 
W�ród wielu prac naukowych i patentów tam uzyskanych najwi�ksze znaczenie mia� stop 
�o�yskowy przeznaczony dla kolei o nazwie metal B (bahnmetal). Ten patent zakupi�y USA, 
Francja i Anglia, co przynios�o Czochralskiemu bardzo du�e dochody.  
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Z inicjatywy m.in. Czochralskiego utworzono w 1919 r. Deutsche Gesellschaft 
für Metallkunde (Niemieckie Towarzystwo Metaloznawcze), którego zosta� skarbni-
kiem, a od 1925 r. – przewodnicz	cym. W 1923 r., na zaproszenie Henry’ego Forda, 
Czochralski pojecha� do Ameryki, gdzie zaproponowano mu stanowisko generalnego 
dyrektora fabryki i mo�liwo�� dalszej pracy nad stopami aluminium. O jego pozycji 
�wiadczy tak�e fakt, �e to on oprowadza� prezydenta Rzeszy Paula von Hindenburga 
w trakcie otwarcia zorganizowanej przez siebie w 1927 r. �wiatowej wystawy przemy-
s�owej Werkstoffschau w Berlinie.  

W latach 1913–1928 Czochralski opublikowa� ponad 60 artyku�ów, a tak�e wy-
da� dwie ksi	�ki. Tylko kilka z nich i jedna ksi	�ka by�y napisane wspólnie z wspó�au-
torem. Autorów pisz	cych o tych jego osi	gni�ciach wprowadza b�	d tytu� oberinge-
nieur u�ywany w niektórych publikacjach. By� to tytu� zawodowy, zapomniany obec-
nie, a okre�laj	cy stanowisko i niezwi	zany z posiadaniem dyplomu wy�szej uczelni. 
Przed wojn	 w Polsce tak�e u�ywano tytu�ów m�odszy in�ynier i starszy in�ynier, 
okre�laj	cych hierarchi� stanowisk zajmowanych w fabryce. 

Wszechstronn	 dzia�alno�� Czochralskiego, maj	c	 tak�e charakter naukowy, do-
strzegli polscy uczeni z Politechniki Warszawskiej. Przyczyni�y si� do tego spotkania 
na konferencjach i jego publikacje, a zw�aszcza kilka z nich, które ukaza�y si� w pol-
skich czasopismach po 1924 r.  

 
2.2. Powrót do Polski 

Decyzja o powrocie do Polski by�a zaskoczeniem dla Niemców. W 1928 r. Czo-
chralski z�o�y� rezygnacj� z funkcji przewodnicz	cego Niemieckiego Towarzystwa Me-
taloznawczego i ze stanowiska kierownika laboratorium we Frankfurcie. Wraz z ca�	 
rodzin	 wymeldowa� si� i wyjecha� do Warszawy. Nie by�o to jednak zaskoczeniem dla 
osób zapraszaj	cych go, a on sam podj	� t� decyzj� �wiadomie. Zaproszenie do przyjaz-
du na sta�e do Warszawy by�o za wiedz	, a mo�e nawet z inicjatywy prezydenta RP 
Ignacego Mo�cickiego, który w roku poprzedzaj	cym obj�cie tego stanowiska by� pro-
fesorem Politechniki Warszawskiej. Wiadomo, �e zaprasza� profesor Wydzia�u Mecha-
nicznego PW Henryk Mierzejewski. O motywach decyzji sam Czochralski powiedzia�, 
�e chcia� posy�a� dzieci do szkó� polskich w obawie, aby nie uleg�y zniemczeniu i od 
dawna nosi� si� z t	 my�l	. Mia� jednak zastrze�enia do propozycji obj�cia katedry 
w PW, poniewa� nie spe�nia� wymogów formalnych. Nie mia� bowiem dyplomu uko�-
czenia studiów, a nawet matury – poniewa� �wiadectwo szko�y, któr	 uko�czy� przed 
wyjazdem do Niemiec, nie uprawnia�o do studiów na uczelniach akademickich. 

Zaproszenie jednak ponowiono i 1 kwietnia Czochralski obj	� jako profesor kon-
traktowy Katedr� Metalurgii i Metaloznawstwa na Wydziale Chemicznym Politechniki 
Warszawskiej. 2 maja wyg�osi� wyk�ad inauguracyjny, a 6 maja Rada Wydzia�u Mecha-
nicznego wnioskowa�a o nadanie mu tytu�u doktora honoris causa, co nast	pi�o w dniu 
17 listopada [3]. Powo�anie na stanowisko profesora przed nadaniem doktoratu hc 
�wiadczy�o o wysokiej ocenie jego dorobku i wymaga�o aprobaty dziekana i rektora. 
Mo�na przypuszcza�, �e opini� spo�ecze�stwa przygotowywano, publikuj	c w polskiej 
prasie technicznej t�umaczenia jego niemieckich prac. Prasa umieszcza�a o nim entuzja-
styczne artyku�y. Doktorat honoris causa otwiera� drog� do mianowania na stanowisko 
profesora zwyczajnego, co nast	pi�o 29 kwietnia 1930 r. 
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2.3. Tworzenie miejsca pracy – zak�adu i instytutu 
Prof. Czochralski po raz kolejny rozpocz	� tworzenie laboratorium. Pocz	tki by�y 

trudne, a nawet zniech�caj	ce, bo wydzia� móg� przeznaczy� na laboratorium jedynie 
piwniczne pomieszczenia w Gmachu Chemii. Budowa Gmachu Technologii Chemicznej 
opó�nia�a si� z powodu kryzysu i dopiero po uzyskaniu specjalnych kredytów gmach zo-
sta� wyko�czony w 1934 r. Najwcze�niej wyko�czono pomieszczenia dla zak�adu kiero-
wanego przez Czochralskiego. Profesor oprócz zak�adu pracuj	cego dla celów dydak-
tycznych, utworzy� Instytut Metalurgii i Metaloznawstwa, który mia� wykonywa� spe-
cjalne badania na potrzeby przemys�u, a przede wszystkim wojska. W instytucie pracowa-
�o w ró�nych okresach �	cznie ok. 58 osób, a jednocze�nie ok. 40 [3]. By�a to wyj	tkowo 
du�a jednostka – w tym czasie katedry dysponowa�y zaledwie kilkoma etatami. 

Kompletowanie wyposa�enia trwa�o przez kilka nast�pnych lat, przy czym zamó-
wienia wystawia�o wojsko i wi�kszo�� pracowników równie� by�o na etatach wojska. 
Wyposa�enie by�o znakomite, co potwierdzi� w czasie swej wizyty niemiecki profesor 
Walther Gerlach, któremu ze wzgl�du na charakter niektórych prac pokazano tylko 
cz��� wyposa�enia. W sprawozdaniu napisa� : To co obejrza�em w tym instytucie nale�y 
do rzeczy najpi�kniejszych, które ogl�da�em ... zawiera on wszelkie, jakie tylko mo�na 
wymy�li� urz�dzenia do eksperymentów i �rodki pomocnicze dla czystego metaloznaw-
stwa, dla chemii metali, dla fizyki metali i technologii metali ... równie� dla celów dy-
daktycznych znajduj� si� pierwszorz�dnej jako�ci �rodki pomocnicze i urz�dzenia ... [3]. 

Uruchomione laboratoria i pracownie Instytutu sta�y si� miejscem prowadzenia 
intensywnych bada�. Liczne prace wykonywano na zlecenie przemys�u. Wyniki bada� 
by�y dokumentowane w kolejnych wydaniach Wiadomo�ci Instytutu Metalurgii i Me-
taloznawstwa, które ukazywa�y si� do roku 1938 [3].  
 

2.4. Pozycja osi�gni�ta w Polsce 
Profesor zyska� w krótkim czasie uznanie i pozycj� nie tylko w �wiecie nauki. Od 

pocz	tku mia� bardzo dobre i daleko id	ce kontakty z wojskiem. Jego obywatelstwo 
niemieckie i wykonywanie z racji swego zawodu prac dla niemieckiego wojska po-
winny budzi� zastrze�enia, a przynajmniej nieufno��. Tak nie by�o, poniewa� Mini-
sterstwo Spraw Wojskowych zleci�o obserwowanie Czochralskiego w czasie jego pra-
cy w Niemczech i uzyska�o pozytywna opini�. Mo�na bez przesady powiedzie�, �e od 
pocz	tku traktowano go jak swego i zatrudniono na stanowisku doradcy technicznego. 
Po nied�ugim czasie Ministerstwo skasowa�o swe placówki badawcze metali i ca�y 
zakres ich pracy oraz �rodki finansowe skierowa�o do instytutu prof. Czochralskiego, 
mieszcz	cego si� po drugiej stronie ul. Topolowej (obecnie Alei Niepodleg�o�ci). 

Profesor od razu w�	czy� si� w �ycie polskich in�ynierów i ju� w 1929 r. na III 
zje�dzie Stowarzyszenia In�ynierów Mechaników Polskich (SIMP) wyg�osi� referat, 
który mu przyniós� uznanie. By� aktywnym cz�onkiem SIMP, a tak�e nale�a� do Pol-
skiego Towarzystwa Chemicznego, Stowarzyszenia Hutników Polskich i Polskiego 
Zwi	zku Badania Materia�ów. W roku 1932 stan	� na czele nowoutworzonego Towa-
rzystwa Wojskowo-Technicznego. Jako wybitny specjalista by� konsultantem w prze-
my�le krajowym i zagranicznym.  

Trzeba tu wspomnie� o jego pozycji maj	tkowej. Przyjecha� z Niemiec jako cz�o-
wiek bogaty. Mia� znaczne dochody z patentów i jako konsultant. Cz��� tych �rodków 
u�y� na zakup willi w Warszawie i placów w Józefowie oraz budow� domu w Kcyni. 
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W polski przemys� zainwestowa� 1,5 miliona z�otych. Finansowa� te� ró�ne akcje, jak 
wykopaliska w Biskupinie, sponsorowa� artystów i literatów, fundowa� stypendia i w-
spiera� muzea. Jego dom by� miejscem spotka� elity ze sfer rz	dowych i artystycznych 
(bywa� tam nawet prezydent Mo�cicki). Ta dzia�alno�� przynosi�a mu uznanie wielu 
ludzi, ale niestety tak�e krytyk� wystawnego stylu �ycia i zazdro�� innych. Wyrobi� so-
bie pozycj� i uznanie przede wszystkim w sferach wojskowych, przemys�owych i za-
wodowych, ale tak�e naukowych, artystycznych i literackich.  
 

2.5. Dydaktyka 
Profesor, podobnie jak wielu innych wyk�adowców z tamtych lat, przyk�ada� wiel-

k	 wag� do zaj�� laboratoryjnych. Na przyk�ad do wyk�adu „Metalurgia i Metaloznaw-
stwo” w wymiarze 2 godzin tygodniowo by�y przewidziane �wiczenia laboratoryjne 
w wymiarze 4 godzin. Studenci mieli mo�liwo�� pracy w nowoczesnych, dobrze wypo-
sa�onych laboratoriach. Program wyk�adu obejmowa� ca�o�� zagadnie� obj�tych tema-
tyk	 prac naukowych profesora. Profesor zapoznawa� s�uchaczy z dorobkiem polskich 
badaczy, nawet tych, dzia�aj	cych w dawnych czasach [4]. Pod kierunkiem prof. Czo-
chralskiego wykonano 35 prac dyplomowych. List� dyplomantów mo�na znale�� w [5]. 
 

2.6. Wychowankowie 
Profesor w ci	gu kilku lat zgromadzi� wokó� siebie liczny zespó�, którego cz�on-

kowie wykonywali prace naukowe i publikowali ich wyniki, dopóki ich rozwoju na-
ukowego nie przerwa�a wojna. Mo�na powiedzie� �e stworzy� „szko��”, której przed-
stawiciele zasilili ró�ne polskie uczelnie. Jednak ze wzgl�du na szczególna atmosfer� 
wokó� osoby profesora po wojnie, jego wychowankowie unikali przypominania swoich 
zwi	zków z Czochralskim. Jego doktorantem by� Micha� �mia�owski, który zosta� po-
tem rektorem Politechniki �l	skiej, dyrektorem Instytutu Chemii Fizycznej PAN 
i cz�onkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. Jego praca doktorska mia�a tytu� 
„Badania nad krystalizacj	, plastycznym odkszta�caniem i rekrystalizacja cynku”. Druga 
praca doktorska przygotowana przez Jerzego Kaczy�skiego pt. „Zachowanie si� mate-
ria�u blach pancernych jednorodnych i naw�glonych podczas przebijania pociskami 
przeciwpancernymi” musia�a zosta� zniszczona w pierwszych dniach wojny, �eby nie 
dosta�a si� w r�ce Niemców. W Instytucie pracowali tak�e i zdobywali kwalifikacje: 
– Zofia Beckerówna – Wendorff – po wojnie profesor Politechniki �ódzkiej, od 

1953 r. kierownik Katedry Metalurgii, 
– Stanis�aw Ja�wi�ski – po wielu osi	gni�ciach zagranicznych w 1962 r. powróci� 

do kraju na sta�e i zosta� profesorem w Katedrze Metalurgii Politechniki Cz�sto-
chowskiej, a od 1965 r. – kierownikiem Katedry Materia�oznawstwa na Wydziale 
MEiL PW. W 1970 r. zorganizowa� Mi�dzyresortowy Instytut In�ynierii Materia-
�owej, inicjuj	c w ten sposób nowy kierunek kszta�cenia In�ynieria Materia�owa. 

  
2.7. Konflikt z prof. Broniewskim 

Profesor Witold Broniewski by� jednym z tych, którzy przyczynili si� do sprowa-
dzenia Czochralskiego do Polski. Opiniowa� wniosek o zatrudnienie go w charakterze 
profesora nadzwyczajnego i powierzenie kierowania katedr	. To on wyg�osi� laudacj� 
w trakcie uroczysto�ci nadania doktoratu honoris causa. Nic nie zapowiada�o pó�niej-
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szego konfliktu. Po kilku latach Broniewski rozpocz	� dzia�ania dyskredytuj	ce Czo-
chralskiego i skierowa� pismo do rektora, co spowodowa�o replik� zaatakowanego. 
Broniewski poczu� si� ura�ony jej tre�ci	 i skierowa� do komisji dyscyplinarnej dla 
profesorów pismo zawieraj	ce 9 zarzutów. Komisja oddali�a zarzuty i umorzy�a spra-
w� ze szczegó�owym uzasadnieniem. Wtedy Broniewski publikowa� te same zarzuty 
w prasie, co spowodowa�o seri� procesów s	dowych. S	dy wszystkich instancji uzna-
wa�y win� Broniewskiego, który wkrótce po ostatnim procesie zmar�.  

Na tym sprawa powinna si� zako�czy�, ale okaza�o si� �e Broniewski przekona� 
swoich zwolenników i niektórych uczniów do nieuzasadnionej krytyki Czochralskie-
go. Kontynuowali oni ataki tak�e pó�niej, po wojnie, powtarzaj	c stare zarzuty i doda-
j	c nowy o kolaboracji. Ten zarzut, ca�kowicie nieuzasadniony, skutecznie s�u�y� do 
uniemo�liwiania przedstawienia jego osoby we w�a�ciwym �wietle i spowodowa� usu-
ni�cie go z pami�ci wi�kszo�ci Polaków. Zaciek�o�� tych ataków �wiadczy�a o niena-
wi�ci, której powody trudno zrozumie�.  

Przypomnienie konfliktu z prof. Broniewskim uwa�ali�my za potrzebne, ponie-
wa� to by�a pierwotna przyczyna zarówno odmowy zatrudnienia Czochralskiego 
w Politechnice w 1945 r., jak i wyeliminowania z pami�ci przez uporczywe powtarza-
nie niczym nieuzasadnionych zarzutów, a zw�aszcza zarzutu kolaboracji.1 

 
3. Dzia�alno�� naukowo-badawcza na Wydziale Chemicznym 

Powszechnie uwa�a si�, �e najwa�niejszymi osi	gni�ciami naukowymi Czochral-
skiego s	 (w nawiasach podano daty powstania): 
– metoda badania krystalizacji metali, która pozwala uzyska� monokryszta�y (1916), 
– bezcynowy metal �o�yskowy, tzw. metal B (1924), 
– radio-mikroskop do oznaczania wtr	ce� niemetalicznych w metalach (1925) [3, 6–8]. 

Wszystkie te wynalazki pochodz	 z okresu pracy Czochralskiego w Niemczech. 
Nawet podczas og�oszonego w Polsce Roku Czochralskiego (2013) niewiele mówiono 
o jego dzia�alno�ci naukowo-badawczej w naszym kraju. Czy�by w ci	gu ponad 10 lat 
pracy w Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej Czochralski nie dokona� 
niczego, zas�uguj	cego na uwag�? Kierowa� pracami wielkiego instytutu (najwi�kszej 
wtedy jednostki na Politechnice?), który by� bardzo dobrze wyposa�ony w aparatur� 
badawcz	 (efekt wspó�pracy z wojskiem). Czy�by osi	gni�cia profesora Czochralskie-
go na uczelni pozostawa�y w cieniu jego wcze�niejszych osi	gni�� z laboratoriów 
niemieckich?  

Postaramy si� wykaza�, �e by�o inaczej i dokonania naukowe Czochralskiego 
z okresu pracy na Politechnice Warszawskiej s	 warte szerszej popularyzacji. Zosta�y 
one opisane w kolejnych wydaniach biuletynu „Wiadomo�ci Instytutu Metalurgii 
i Metaloznawstwa oraz Zak�adu Metalurgii i Metaloznawstwa Politechniki Warszaw-
skiej” (rys. 1). W latach 1934–38 ukaza�o si� 10 zeszytów tego wydawnictwa. Mo�na 
tam znale�� bogato udokumentowane raporty z bada� naukowych i streszczenia prac 
dyplomowych. 

                                                 
1 Przy opracowaniu tej cz��ci pracy (rozdzia�u 2) korzystali�my z materia�ów znajduj	cych si� w Archiwum, 

Bibliotece G�ównej oraz Muzeum Politechniki Warszawskiej oraz innych materia�ów zbieranych dla Senackiej 
Komisji d.s. Historii i Tradycji z udzia�em doc. W. Mirskiego z Wydzia�u MEiL, któremu pragniemy podzi�-
kowa�. Oddzielne podzi�kowania kierujemy do P.E. Tomaszewskiego za ksi	�k� Powrót. Rzecz o Janie Czo-
chralskim [3], z której równie� wielokrotnie korzystali�my.  
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Rys. 1. Strona tytu�owa biuletynu Wiadomo�ci Instytutu Metalurgii i Metaloznawstwa do roku 1936 

(po prawej) i od roku 1937 (po lewej) – zmiana pisowni tytu�u 
 

3.1. Krystalizacji metali 
W 1916 r. Czochralski opracowa� metod� pomiaru szybko�ci krystalizacji metali 

[9]. Jest ona prosta. Ze stopionego metalu jest wyci	gana kapilara szklana, na której 
ko�cu zaczyna krzepn	� metal. Metoda (zwana pocz	tkowo metod	 kapilarn	) polega 
na wyznaczeniu maksymalnej szybko�ci, z jak	 mo�na wyci	gn	� bez zerwania kryszta� 
metalu. W tych warunkach powstaje d�ugi (nawet kilkana�cie cm) cylindryczny kryszta� 
o niewielkiej �rednicy (u�amki milimetra), nazywany ig�	 / nici	 krystaliczn	 lub w�ók-
nem krystalicznym. W ten sposób okre�lana jest liniowa szybko�� krystalizacji. 

Metoda Czochralskiego zosta�a zaprojektowana do pomiaru szybko�ci krystalizacji 
(ten parametr jest istotny dla opisu procesów krzepni�cia i struktury powstaj	cych meta-
li) i nie zosta�a opatentowana. Jednak w po�owie poprzedniego wieku, po pewnych mo-
dyfikacjach, okaza�a si� ona stosunkowo tanim i bardzo efektywnym sposobem otrzy-
mywania monokrystalicznych pó�przewodników, co spowodowa�o rewolucj� w elektro-
nice. Jako pierwowzór tej metody jest przytaczana publikacja Czochralskiego z 1918 r. 
[9]. Warto jednak wiedzie�, �e to by�a jedyna publikacja z wynikami pomiarów szybko-
�ci krystalizacji w okresie pracy Czochralskiego w Niemczech. Do takich bada� powró-
ci� on dopiero w Politechnice Warszawskiej i tu rozwin	� t� metod� (6 publikacji). 

W Politechnice Warszawskiej Czochralski opracowa� stanowisko do badania kry-
stalizacji metali z automatycznym uk�adem wyci	gania kryszta�u, wykorzystuj	c do 
tego celu mechanizm spr��ynowy z regulacj	 szybko�ci poprzez wielostopniow	 prze-
k�adni� i regulator od�rodkowy (rys. 2) [10]. W tym stanowisku mo�liwe by�o stoso-
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wanie atmosfer ochronnych, eliminuj	cych utlenianie metali w podwy�szonych tem-
peraturach (tabl. 1). To pozwoli�o na badania krystalizacji reaktywnych metali, jak sód 
[10] i bizmut [12]. Wykona� te� badania krystalizacji metali o wy�szej temperaturze 
topnienia, w tym z�ota [13] i stopu metali – amalgamatu o�owiu [15]. 

 
Rys. 2. Stanowiska do pomiaru szybko�ci krystalizacji metali z publikacji Czochralskiego: po lewej 

z 1916 roku [9] i po prawej – z okresu pracy na Politechnice Warszawskiej – 1936 r. [10] 
 

Tab. 1. Wyniki bada� krystalizacji metali wykonanych w laboratoriach Czochralskiego 

metal 
temperatura 
topnienia, ºC 

szybko��  
krystalizacji, 

mm/min 

inicjacja  
krystalizacji  

atmosfera 
ochronna  

rok  
badania �ród�o 

cyna 232  90 kapilara szklana  1916 
o�ów 320 140 kapilara szklana  1916 
cynk 416 100 kapilara szklana  1916 

 
[9] 

 
aluminium 658 40 / 160 monokryszta� Al  
z�oto 1063 24 drut z�oty  1932 [13] 

cyna 232 100 monokryszta� Sn  1932 [14] 
o�ów 327 170  CO2 
amalgamat 
o�owiu 307 100  CO2 

1932 [15] 

sód 98 360 drut srebrny ksylen 1936 [10] 
aluminium 658 160 drut srebrny  1936 [11] 
bizmut 271 36 drut srebrny CO2 1937 [12] 
 

Wa�nym wnioskiem z bada� w laboratoriach na Wydziale Chemicznym by�o, 
stwierdzenie zale�no�ci szybko�ci krystalizacji od orientacji rosn	cego kryszta�u 
(orientacj� oznaczano metod	 figur trawienia). Doprowadzi�o to do stosowania mono-
krystalicznego w�ókna metalu o okre�lonej orientacji do inicjacji krystalizacji [13, 14]. 
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Okre�lono te� wp�yw temperatury stopionego metalu (stopnia przech�odzenia) i czy-
sto�ci metalu na przebieg krystalizacji. Badania struktury otrzymanych igie� krysta-
licznych pokaza�y, �e w zale�no�ci od warunków krystalizacji maj	 one struktur� mo-
nokrystaliczn	 (szybkie wyci	ganie i ma�o zanieczyszcze� metalu) lub polikrysta-
liczn	 (wolne wyci	ganie, du�o zanieczyszcze� metalu) [10, 11, 13, 14]. Czochralski 
analizowa� warunki odprowadzania ciep�a krystalizacji, wyst�puj	ce w jego metodzie 
i stwierdzi�, �e szybko�� krystalizacji jest odwrotnie proporcjonalna do ciep�a krzep-
ni�cia metalu (rys. 3) [10]. T�umaczy� to wi�kszym przech�odzeniem stopionego meta-
lu i szybsz	 krystalizacj	 przy mniejszym cieple krzepni�cia [10]. 
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Rys. 3. Zale�no�� liniowej szybko�ci krystalizacji pierwiastków od molowego ciep�a krzepni�cia – na 

podstawie [10] i [12] 
 
Opracowana przez Czochralskiego metoda pomiaru szybko�ci krystalizacji 

prowadzi�a do otrzymania cylindrycznych monokryszta�ów (igie� krystalicznych) 
o �rednicy u�amków mm. Nie nadawa�y si� one do bada� w�a�ciwo�ci mechanicznych. 
Do takich bada� Czochralski potrzebowa� monokryszta�ów o wi�kszych rozmiarach. 
Wiadomo by�o, �e zmniejszenie szybko�ci wyci	gania kryszta�ów powoduje zwi�k-
szenie ich �rednicy [11,14]. Dzisiaj, stosuj	c metod� Czochralskiego przy znacznie 
mniejszych szybko�ciach wyci	gania otrzymuje si� cylindryczne monokryszta�y 
o �rednicy nawet do 30 cm. Dlaczego Czochralski nie wpad� na ten pomys� i nie pró-
bowa� otrzyma� wi�kszych kryszta�ów? 

Czochralski podejmowa� próby wolnego wyci	gania kryszta�ów, ale wyniki nie 
by�y satysfakcjonuj	ce. Przy ma�ych pr�dko�ciach wyci	gania otrzymywa� wi�ksze, 
ale dendrytyczne kryszta�y (rys. 4) [13]. Mog�o to wynika� z niejednorodno�ci rozk�a-
du temperatury i warunków transportu masy w strefie krystalizacji. Zmniejszenie 
szybko�ci wyci	gania prowadzi�o te� do powstawania polikrystalicznych próbek 
(rys. 5) [12]. Powodem mog�a by� niedostateczna czysto�� stosowanych metali (zanie-
czyszczenia stanowi�y centra krystalizacji). Regularne, cylindryczne, ale bardzo cien-
kie monokryszta�y otrzymywano tylko przy du�ych szybko�ciach wyci	gania. 
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Rys. 4. Dendrytyczny kryszta� z�ota uzyskany metod	 Czochralskiego [13] 
 

 
 
Rys. 5. Kryszta�y bizmutu otrzymane metod	 Czochralskiego: po lewej ig�y monokrystaliczne uzy-

skane przy maksymalnej szybko�ci krystalizacji (36 mm/min), po prawej zespo�y kryszta�ów 
otrzymane przy powolnym krzepni�ciu [12] 
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W rezultacie, w publikacjach Czochralskiego by�a powtarzana teza o braku me-
tod otrzymywania du�ych monokryszta�ów, pozwalaj	cych na swobodne kszta�towa-
nie ich �cian [16]. Dzisiaj, gdy metod	 Czochralskiego otrzymuje si� wi�kszo�� mo-
nokryszta�ów, a najwi�ksze z nich wa�	 ponad 250 kg, takie stwierdzenie wydaje si� 
paradoksem. Do otrzymywania du�ych monokryszta�ów Czochralski opracowa� alter-
natywn	 metod�, polegaj	c	 na rekrystalizacji odkszta�conych metali [17]. Jednak 
kszta�t monokryszta�u by� wtedy okre�lony przez wyj�ciow	 form� próbki. Tak otrzy-
mano m.in. kulisty monokryszta� cynku o �rednicy 1,5 cm [19]. Jednak wi�ksze mo-
nokryszta�y u�ywane w pracach Czochralskiego do badania w�a�ciwo�ci mechanicz-
nych i ich anizotropii by�y otrzymywane g�ównie metod	 Bridgmana [16, 18]. W ten 
sposób przygotowano w laboratorium Czochralskiego kuliste monokryszta�y metali na 
warszawsk	 wystaw� osi	gni�� nauki i techniki w 1937 r. (rys. 6). Wyj�ciowy, cylin-
dryczny monokryszta� miedzi mia� �rednic� 7 cm i mas� ponad 6 kg) [19]. 

 

 
 
Rys. 6. Kuliste monokryszta�y miedzi otrzymane metod	 Bridgmana w laboratorium Czochralskiego [19] 
 

3.2. Oznaczanie wtr�ce� niemetalicznych w metalach 
W metalach wyst�puj	 wtr	cenia niemetaliczne: zwi	zki chemiczne przenikaj	ce do 

metalu podczas procesu metalurgicznego. S	 to najcz��ciej tlenki, krzemiany i siarczki. 
Stanowi	 one zanieczyszczenie i powoduj	 niekorzystne zmiany w�a�ciwo�ci funkcjonal-
nych metalu: wytrzyma�o�ci, udarno�ci, plastyczno�ci, odporno�ci korozyjnej czy prze-
wodno�ci elektrycznej. Wp�yw wtr	ce� zale�y od ich rodzaju, ilo�ci, formy i rozmiarów. 
Oznaczanie wtr	ce� ma du�e znaczenie praktyczne, np. przy kontroli jako�ci stopów. 

W czasach Czochralskiego wtr	cenia niemetaliczne by�y charakteryzowane na 
podstawie mikroskopowych obserwacji przekroju próbki metalowej. Jednak takie po-
dej�cie dawa�o subiektywne, niejednoznaczne wyniki i trudno by�o o ilo�ciow	 ocen�. 
Czochralski poszukiwa� obiektywnej i ilo�ciowej metody: bada� stopy metali z krze-
mem (pó�przewodnikiem) i postanowi� wykorzysta� efekt prostuj	cy z�	cza metal-
pó�przewodnik. Opracowa� tzw. radio-mikroskop (po�	czenie mikroskopu metalogra-
ficznego i uk�adu odbiorczego radia kryszta�kowego) [20]. Badana próbka stopu by�a 
umieszczana na stoliku mikroskopu i po�	czona z anten	, a po powierzchni stopu prze-
suwano stalow	 ig�� po�	czon	 ze s�uchawk	 (rys. 7). Je�li natrafiono na wtr	cenie 
pó�przewodnikowe, to wyst�powa� efekt prostuj	cy i w s�uchawkach mo�na by�o us�y-
sze� sygna� radiowy. Radio-mikroskop jest uwa�any za jedno z najwa�niejszych osi	-
gni�� Czochralskiego, a stosowana w nim zasada skanowania powierzchni metalu 
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w poszukiwaniu wtr	ce� jest czasem wi	zana z ide	 skaningowego mikroskopu anali-
zuj	cego (SPM). Jednak Czochralski stwierdzi� wkrótce nieprzydatno�� tego urz	dze-
nia do identyfikacji wtr	ce� w metalach, poniewa� tylko nieliczne z nich wykazuj	 
w�a�ciwo�ci pó�przewodnikowe, nawet w przypadku wtr	ce� bogatych w krzem w si-
luminach (stopy aluminium i krzemu) [20] i stalach krzemowych [21]. 

Kolejne, bardziej niezawodne metody oznaczania wtr	ce� Czochralski opracowa� 
podczas pracy na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Pierwsz	 z nich 
by�a metoda ilo�ciowej analizy obrazów mikroskopowych [22]. Aby ograniczy� su-
biektywno�� obserwacji mikroskopowych, Czochralski znormalizowa� warunki anali-
zy obrazów mikroskopowych: okre�li� zasady doboru badanych przekrojów próbki 
metalu, powi�kszenie i pole powierzchni, podlegaj	ce ocenie. Zdefiniowa� te� sposób 
okre�lania cz�sto�ci wyst�powania, pola powierzchni i �redniej d�ugo�ci wtr	ce� [22]. 
 

 
 
Rys. 6. Schemat stanowisk do oznaczania wtr	ce� niemetalicznych w metalach: po lewej metod	 radio-

w	 – radio-mikroskop [20], po prawej metod	 pomiaru lokalnej przewodno�ci elektrycznej [23] 
 

W nast�pnej metodzie Czochralski powróci� do skanowania powierzchni metalu 
przez przesuwanie po niej metalowej ig�y, jak w radio-mikroskopie. Ale zasada po-
miaru by�a inna. Próbka metalowa i ig�a by�y po�	czone z przeciwnymi biegunami 
�ród�a pr	du. Spadek pr	du w obwodzie podczas przesuwania ig�y po powierzchni 
wskazywa� na obecno�� trudnoprzewodz	cego wtr	cenia (rys. 6) [23]. Uzyskane wy-
niki korelowano z mikroskopowymi obrazami badanych powierzchni i na tej podsta-
wie Czochralski tworzy� konturowe mapy wtr	ce�, pokazuj	ce ich rozmieszczenie 
i kszta�t. Problemem by�a zale�no�� mierzonego pr	du od stopnia docisku ig�y i mo�-
liwo�ci pomijania wtr	ce� mniejszych od �rednicy ostrza ig�y (oko�o 0,1 mm) [23]. 

  mA
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Najbardziej zaawansowanym technicznie urz	dzeniem do oznaczania wtr	ce� 
niemetalicznych, powsta�ym w Instytucie Metalurgii i Metaloznawstwa, by� mikrofoto-
metr rejestruj	cy, zwany inkluzometrem – rys. 7 [24]. Zosta� on opracowany przez dok-
toranta Czochralskiego – Micha�a �mia�owskiego. Pomiar by� automatyczny. Próbka 
metalu, umieszczana na stoliku mikroskopu, by�a wprawiana automatycznie w ruch 
zygzakowaty. Towarzysz	ce temu zmiany nat��enia wi	zki �wiat�a, odbitego od faz 
stopowych, mierzono przy pomocy komórki fotoelektrycznej sprz��onej z galwanome-
trem zwierciad�owym. Promie� �wietlny odbity od zwierciad�a galwanometru pozosta-
wia� �lad na papierze fotograficznym nawini�tym na b�ben, którego ruch by� zsynchro-
nizowany z ruchem próbki. W ten sposób otrzymywano wykres zawieraj	cy zbiór linii, 
których odchylenia odpowiada�y zmianom nat��enia �wiat�a – rys. 8. Ten wykres od-
wzorowywa� struktur� metalu: obecno�� faz stopowych o ró�nej zdolno�ci odbijania 
�wiat�a, w tym wtr	ce�. Okre�lono zasady interpretacji otrzymanych wykresów, pozwa-
laj	ce okre�li� m.in. wymiar wtr	ce�. Mikrofotometr rejestruj	cy stosowano m.in. do 
badania wtr	ce� grafitu w �eliwie szarym, perlitu w stali w�glowej i faz bogatych w an-
tymon w stopie o�owiu [24]. Ten przyrz	d mo�e by� uwa�any za pierwowzór tak po-
wszechnie dzisiaj stosowanych systemów analizy obrazów mikroskopowych. 

Bardziej szczegó�ow	 charakterystyk� omawianych wy�ej metod oznaczania 
wtr	ce� niemetalicznych mo�na znale�� w wcze�niejszej pracy autorów [25]. 
 

 
 

Rys. 7. Mikrofotometr do automatycznego oznaczania wtr	ce� niemetalicznych w metalach [24] 
 

  
 

Rys. 8. Wykresy fotometryczne dla próbek stali w�glowej: po lewej – o ma�ej zawarto�ci wtr	ce�, po 
prawej – o du�ej zawarto�ci wtr	ce� [24] 
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3.3. Badania otrzymywania i w�a�ciwo�ci stopów metali 
Czochralski prowadzi� obszerne badania otrzymywania i w�a�ciwo�ci (g�ównie 

mechanicznych i korozyjnych) stopów metalicznych. Te prace mia�y charakter po-
znawczy (wp�yw dodatków stopowych, zanieczyszcze� i struktury stopu na jego w�a-
�ciwo�ci) i praktyczny (poszukiwanie ta�szych metod otrzymywania stopów, poszu-
kiwania stopów o lepszych w�a�ciwo�ciach u�ytkowych do konkretnych zastosowa�). 
Mo�liwo�ci kszta�towania struktury stopów poprzez rekrystalizacj� omówiono we 
wcze�niejszej publikacji autorów [25]. Poni�ej b�d	 przybli�one badania Czochral-
skiego, w których okre�la� on wp�yw sk�adu chemicznego stopu na jego w�a�ciwo�ci. 
Badania w�a�ciwo�ci korozyjnych stopów prowadzone przez Czochralskiego (w tym 
nowatorskie podej�cie do oceny zniszcze� korozyjnych i badania nowoodkrytych zja-
wisk korozji lokalnej) przedstawiono we wcze�niejszej pracy jednego z autorów [26]. 
Poni�ej b�d	 omówione przede wszystkim w�a�ciwo�ci mechaniczne. 

Najwi�kszy rozg�os przynios�o Czochralskiemu opracowanie stopu �o�yskowe-
go na bazie o�owiu do zastosowa� kolejowych, tzw. metalu B. By� to stop o�owiu, 
a w�a�ciwie rodzina stopów tego metalu, z niewielkim dodatkiem (<1%) metali ziem 
alkalicznych (wapnia lub baru) i jeszcze mniejszymi dodatkami metali alkalicznych 
(litu, sodu lub potasu) oraz aluminium [27]. Zast	pi� on stosowany wcze�niej stop na 
bazie deficytowej cyny i antymonu i by� przy tym od niego ta�szy. Zosta� opatentowa-
ny najpierw w Niemczech w 1924 r. [27] i Czochralski by� g�ównym autorem tego 
patentu. Wkrótce patent zosta� kupiony przez inne kraje i metal B by� stosowany w ko-
lejach niemieckich, angielskich, ameryka�skich, rosyjskich i polskich. To przynios�o 
Czochralskiemu wielkie dochody..  

W okresie pracy na Politechnice Czochralski nie prowadzi� bada� stopu B. Jest to 
zastanawiaj	ce, bo odporno�� korozyjna tego materia�u by�a jedn	 z kwestii w sporze 
z prof. Broniewskim i przedstawienie wyników bada� korozyjnych mia�oby istotne zna-
czenie. Zastrze�enia adwersarza Czochralskiego budzi�o wprowadzanie do stopu wapnia 
– metalu o ma�ej odporno�ci korozyjnej, nietrwa�ego w powietrzu i wilgotnej atmosfe-
rze. Jednak dodatek niewielkiej ilo�ci wapnia nie musi oznacza� ma�ej odporno�ci koro-
zyjnej stopu, bo wap� wyst�puje w nim w formie trwa�ego zwi	zku mi�dzymetaliczne-
go Pb3Ca. Wydzielenia tego zwi	zku powoduj	 umocnienie / utwardzenie stopu. Dlate-
go wap� jest dodawany do stopów o�owiu, miedzi, aluminium magnezu i berylu. 

Na Politechnice Czochralski rozwija� badania lekkich stopów na bazie aluminium, 
które wchodzi�y wtedy do szerszego stosowania. Bada� proces otrzymywania aluminium 
[28] i stopu Al-Pb [29] na drodze elektrolizy stopionych soli. Proponowa� stosowanie tej 
metody do rafinacji aluminium i zoptymalizowa� tak warunki elektrolizy, aby uzyska� 
zwart	 pow�ok� na katodzie [28, 29]. Opracowa� metod� oczyszczania (odgazowania) 
stopionego aluminium przez dzia�anie chlorem, która prowadzi�a do otrzymania metalu 
o ma�ej porowato�ci oraz podwy�szonej wytrzyma�o�ci i plastyczno�ci [30]. 

Czochralski szuka� metod uszlachetniania (zwi�kszenia wytrzyma�o�ci i pla-
styczno�ci) nowych stopów aluminium z krzemem, tzw. siluminów. Taki efekt obser-
wowa� po wprowadzeniu niewielkich dodatków metali ziem alkalicznych (najsilniej 
dzia�a� stront) [31] lub metali alkalicznych (najsilniej dzia�a� sód i potas, s�abiej lit) [32]. 
Zawarto�ci dodatków, przy których wyst�powa�o ulepszenie by�y niewielkie: setne cz�-
�ci % (problemem by�o oznaczanie tak ma�ych ilo�ci dodatków stopowych) [s]. Zjawi-
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sko ulepszenia by�o wi	zane z tworzeniem zwi	zków chemicznych krzemu z wprowa-
dzonymi dodatkami i uzyskaniem drobnokrystalicznej struktury stopu (rys. 9) [32]. 

Wspólnie z prof. Wojciechem �wi�tos�awskim Czochralski przeprowadzi� nowa-
torskie badania efektów cieplnych zwi	zanych z tzw. samoulepszeniem duraluminium 
(stopu Al-Cu). By�y to samorzutne przemiany strukturalne zachodz	ce po hartowaniu te-
go stopu. Do bada� wykorzystano mikrokalorymetr �wi�tos�awskiego [33]. Stwierdzono 
korelacj� pomi�dzy zale�no�ci	 wydzielonego ciep�a od czasu i zachodz	cymi równocze-
�nie zmianami wytrzyma�o�ci, twardo�ci, plastyczno�ci i przewodno�ci stopu [33]. 
 

 
 
Rys. 9. Wp�yw dodatku 0,1% Li na struktur� siluminu: po lewej stop bez dodatku, po prawej – z do-

datkiem (powi�kszenie 150×) [32] 
 

Czochralski wykaza� antagonistyczny wp�yw niektórych dodatków stopowych, 
które poprawiaj	 wytrzyma�o�� stopu, ale pogarszaj	 jego odporno�� korozyjn	. 
Stwierdzi� takie zachowanie dla dodatku miedzi do aluminium w alupolonie (polski 
odpowiednik duraluminium) [34]. 

W Instytucie Metalurgii i Metaloznawstwa wykonano wiele prac dotycz	cych 
otrzymywania i w�a�ciwo�ci stopów miedzi: br	zów i mosi	dzów. Opracowano now	, 
ta�sz	 metod� otrzymywania br	zów manganowych przez rozpuszczanie �elazoman-
ganu w stopionej miedzi [35]. Uzyskany stop zawiera jednak do kilku procent �elaza. 
Stwierdzono uszlachetnienie (drobnokrystaliczno�� i popraw� wytrzyma�o�ci) br	zów 
i mosi	dzów po odtlenieniu w wyniku dodania PCl5 do stopionych metali [36]. Okre-
�lono wp�yw warunków odlewania i sk�adu br	zów o�owianych na ich struktur� i w�a-
�ciwo�ci u�ytkowe (wytrzyma�o��, twardo�� i udarno��) [37].  

Przedmiotem zainteresowania Czochralski by�y stopy cynku. Stwierdzi�, �e na-
wet niewielka zawarto�� �elazowców w cynku obni�a jego plastyczno��, udarno�� i u-
trudnia walcowanie. Czochralski zaradzi� temu przez wprowadzenie trzeciego sk�adni-
ka: aluminium [38]. W laboratoriach instytutu okre�lano w�a�ciwo�ci wytrzyma�o�ciowe 
niskostopowych stali konstrukcyjnych [39] i mo�liwo�ci ich modyfikacji przez obróbk� 
ciepln	 [40] oraz w�a�ciwo�ci korozyjne lekkich stopów na bazie magnezu [41]. 
 

4. Podsumowanie 
Osi	gni�cia badawcze prof. J. Czochralskiego z okresu jego pracy na Wydziale 

Chemicznym Politechniki Warszawskiej (1928–1939) postawi�y go w rz�dzie najwa�-
niejszych profesorów, przynosz	cych chwa�� naszej uczelni. Prowadzi� interdyscypli-
narne badania na pograniczu metalurgii, metaloznawstwa i chemii, zarówno o charak-
terze podstawowym jak i aplikacyjnym. Wykona� liczne prace na rzecz gospodarki; 
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zwraca� przy tym szczególn	 uwag� na efektywno�� proponowanych rozwi	za�. Stwo-
rzy� i rozwija� nowatorskie metody badawcze (m.in.: oznaczania wtr	ce� niemetalicz-
nych w metalach, okre�lania orientacji kryszta�ów, a przede wszystkim wyci	gania 
kryszta�ów ze stopionego metalu). Opracowa� nowe, ta�sze metody wytwarzania sto-
pów i otrzyma� nowe stopy o atrakcyjnych w�a�ciwo�ciach u�ytkowych. W tym czasie 
opublikowa� 43 artyku�y naukowe i kilka popularno-naukowych; przedstawi� te� kilka 
istotnych referatów konferencyjnych. Mimo tego, brak formalnego wykszta�cenia by� 
jednak jednym z zarzutów powtarzanych przez jego adwersarzy. 

Na zako�czenie przytaczamy opini� o Czochralskim, jaka ukaza�a si� w kronice 
frankfurckiego laboratorium, w którym pracowa� przed przyjazdem do Polski (naszym 
zdaniem dobrze charakteryzuje ona jego osobowo��): „… Starszy in�ynier Czochralski 
by� cz�owiekiem o wielkiej aktywno�ci, du�ej fantazji oraz inwencji. Jego projekty, któ-
rych potrafi� twardo broni�, by�y co prawda niekiedy zbyt dalekosi��ne i nierealistycz-
ne, ale wiele z nich zosta�o urzeczywistnionych. Niektóre s� nadal stosowane. Mia� 
o sobie dobre mniemanie i demonstrowa� to. Wprowadzi� surowy, niekiedy twardy ry-
gor i bano si� go jako szefa, ale nie odmawiano mu sprawiedliwego traktowania 
i ludzkiego zrozumienia. … ” [42]. 
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Miros�aw W�adys�aw Nader 
 
 

Prze�om w badaniach archiwalnych w sprawie  
prof. Jana Czochralskiego 

 
 

Zniszczona zaborami i wojnami polska gospodarka potrzebowa�a odbudowy, po-
szukiwani byli najlepsi specjali�ci rozsiani po ca�ym �wiecie. Prezydent Rzeczpospolitej 
prof. Ignacy Mo�cicki, sam wybitny chemik, zaprosi� w1928 roku Jana Czochralskiego, 
aby zosta� profesorem na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Mimo 
ugruntowanej pozycji w przemy�le niemieckim Jan Czochralski zdecydowa� si� na po-
wrót w pa�dzierniku 1928 roku, aby w kwietniu 1929 roku obj	� posad� profesora kon-
traktowego. Wykorzystuj	c nabyte do�wiadczenie i po raz kolejny buduje laboratoria 
badawcze; Zak�ad Metalurgii i Metaloznawstwa, a nast�pnie Instytut Metalurgii i Meta-
loznawstwa na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Wspó�pracuje 
z Chemicznym Instytutem Badawczym w Warszawie tworz	c Dzia� Metalurgiczny 
w celu wykorzystania rodzimych bogactw naturalnych dla polskiego przemys�u. Obie 
placówki naukowe wykonuj	 znacz	ce prace na rzecz uzbrojenia na zlecenie Minister-
stwa Spraw Wojskowych. W pracach tych prof. Jan Czochralski wykorzystuje swoje 
do�wiadczenia naukowe zdobyte tak�e w zagranicznych laboratoriach. W uznaniu do-
kona� naukowych ju� 17 listopada 1929 roku otrzyma� szczególn	 form� wyró�nienia 
doktorat honoris causa Politechniki Warszawskiej, który nadawano od 1924 roku. 
Wniosek o nadanie doktoratu hc. zatwierdzany by� przez Ministra Wyzna� Religijnych 
i O�wiecenia Publicznego. W 1930 roku Prezydent RP mianowa� Jana Czochralskiego 
profesorem zwyczajnym. Fakt posiadania podwójnego obywatelstwa do 1934 roku, nie-
typowa kariera akademicka, niezale�no�� materialna, powszechne uznanie oraz zlecenia 
na du�e badania dla przemys�u, staj	 si� przyczyn	 powstawania kontrowersji wokó� 
jego osoby. Profesor Jan Czochralski do roku 1938 wygra� wszystkie procesy s	dowe 
o znies�awienie. Oskar�ano go na przyk�ad o sprzeda� kolei bezwarto�ciowego stopu, 
mimo jego zastosowania i wysokich w�a�ciwo�ci u�ytkowych. Wybuch II wojny �wia-
towej nasili� nieufno�� oponentów wobec profesora Jana Czochralskiego. W grudniu 
1939 roku profesor za zgod	 w�adz niemieckich uruchamia Zak�ad Bada� Materia�ów, 
a w lutym 1940 roku Rektor Prof. Kazimierz Drewnowski za zgod	 okupanta uruchomi� 
osiem zak�adów w tym Zak�ad Bada� Materia�ów, które funkcjonowa�y do wybuchu 
Powstania Warszawskiego. Po zako�czeniu wojny sytuacja wokó� osoby profesora po-
garsza si�, a podczas obrad Senatu PW w grudniu 1945 roku, uchwala si�, „�e sprawa 
podj�cia pracy w Politechnice przez Jana Czochralskiego jest nieaktualna”. Wkrótce 
Profesor zostaje aresztowany i oskar�ony o „wspó�prac� z niemieckimi w�adzami oku-
pacyjnymi na szkod� osób spo�ród ludno�ci cywilnej, wzgl�dnie Pa�stwa Polskiego”. 
Specjalny S	d Karny w �odzi prowadzi �ledztwo, ale przy okazji zezna� �wiadkowie 
przytaczaj	 liczne fakty udzielania pomocy przez profesora i jego �on� w ratowania 
wielu osób uwi�zionych przez okupanta lub skazanych na �mier�. 

W�adze PRL nie wyda�y wyroku skazuj	cego i nie znalaz�y dowodów na wspó�-
prac� z okupantem, a po �ledztwie trwaj	cy od kwietnia 1945roku, profesor zosta� 
w sierpniu 1945 roku zwolniony z Zak�adu Karnego w Piotrkowie Trybunalskim 
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w zwi	zku z umorzeniem �ledztwa z braku dowodów. Nale�y podkre�li�, �e �ledztwo 
odbywa�o si� zaraz po wojnie, w atmosferze sprzyjaj	cej do wydawania wyroków ska-
zuj	cych na wieloletnie wi�zienie lub �mier�.  

Sprawa o�y�a ponownie po niemal czterdziestu latach. Podejmowane dzia�ania 
przez Senackie Komisje i Senat Politechniki Warszawskiej w roku 1984, a potem 1993 
nie ko�cz	 wyja�nieniem. W uchwale Senatu z 1993 roku czytamy: Senat Politechniki 
Warszawskiej po zapoznaniu si� z materia�ami i opini� Senackiej Komisji ds. Historii 
Tradycji oraz stanowiskiem Senackiej komisji ds. Etyki Zawodowej: 
– nie widzi potrzeby ani mo�liwo�ci reasumpcji uchwa�y Senatu PW z dnia 19 

grudnia 1945 r. w sprawie profesora Jana Czochralskiego. 
– uwa�a, �e zarówno dorobek naukowy jak i organizacyjny profesora doktora ho-

noris causa Politechniki Warszawskiej Jana Czochralskiego oraz Jego nowocze-
sne widzenie zwi�zków nauki i techniki z praktyk� gospodarcz�, przynosz� za-
szczyt naszej Uczelni i stanowi� integraln� cz��� jej dziedzictwa.  
 
Nadal podejmowane by�y silne dzia�ania, aby ocena postawy etycznej i moralnej 

profesora podczas II wojny �wiatowej nie zosta�a rozstrzygni�t	. By� to prawdopodob-
nie konieczny kompromis w�adz Uczelni i wp�ywowych wówczas �rodowisk maj	cych 
wp�yw na kszta�towanie opinii w Senacie PW, a Rektor prof. Marek Dietrich nie chcia� 
doprowadzi� do podzia�ów w trudnej sytuacji dopiero co osi	gni�tych kompromisów. 
Nie zna�em osobi�cie profesora Stefana Wejcherta, g�ównego przeciwnika rehabilitacji 
Jana Czochralskiego, ale pozna�em dr in�. Zygmunta Trzask� Durskiego, który by� 
cz�onkiem kierowanej przeze mnie Senackiej Komisji ds. Historii i Tradycji w latach 
2004-2008. Dr Zygmunt Trzaska Durski by� ju� wówczas legendarn	 postaci	 i wielo-
letnim przewodnicz	cym KZ NZZS Solidarno�� w Politechnice Warszawskiej, sprawia� 
wra�enie cz�owieka odwa�nego, uczciwego i sprawiedliwego, oddanego ca�kowicie idei 
wolnych zwi	zków zawodowych. W naszych rozmów wyczuwa�em, �e w sprawie 
prof. Jana Czochralskiego jest nastawiony negatywnie i ostrzega� mnie, �e b�dzie to 
trudna i skomplikowana sprawa do przeprowadzenia z powodu braku argumentów 
przemawiaj	cych za przywróceniem dobrego imienia, ale te� nigdy nie przedstawi� swo-
ich dokumentów. Nale�y pami�ta�, �e g�ówni oponenci wywodzili si� z Wydzia�u Che-
micznego PW, zarówno pami�tali g�o�ne procesy s	dowe prof. Jana Czochralskiego 
z prof. Witoldem Broniewskim, okres wojenny i powojenny, a pogl	dy te by�y obarczo-
ne jednostronn	 i niepe�n	 ocen	 �rodowiskow	. Dzisiaj mo�e trzeba wyrazi� zrozumie-
nie dla tych postaw wyra�aj	cych swoje zw	tpienie, co do oceny postawy Jana Czo-
chralskiego w okresie wojny, gdy� nie wiedzieli o ujawnionej pó�niej wspó�pracy profe-
sora z Komend	 G�ówn	 Armii Krajowej i Jego patriotycznej postawie. 
 
 

Prze�om w sprawie – luty 2011 r. 
 

W�adze Uczelni na spotkaniu z Senack	 Komisj	 ds. Historii i Tradycji w lutym 
2011 r. podj��y decyzj� o przeprowadzeniu naukowej kwerendy w sprawie prof. Jana 
Czochralskiego i poleci�y zwrócenie si� do pa�stwowych instytucji, o pomoc meryto-
ryczn	 oraz historyczn	 ocen� postawy profesora. Powo�ano zespó� w sk�adzie: prof. 

68



Miros�aw Nader – przewodnicz	cy, prof. Jacek Przygodzki, prof. W�odzimierz Zych, 
doc. dr in�. Witold Mirski. 

JM Rektor Politechniki Warszawskiej prof. W�odzimierz Kurnik w marcu 
i kwietniu 2011r. z ramienia Uczelni upowa�nia� Profesora Miros�awa Nadera do opra-
cowania wniosków na udost�pnienie i wykorzystanie dokumentów w celu prowadze-
nia bada� naukowych w sprawie Prof. Jana Czochralskiego i dalszej wspó�pracy z In-
stytutem Pami�ci Narodowej, Centralnym Archiwum Wojskowym, Archiwum Mu-
zeum Wojska Polskiego i Archiwum Akt Nowych. Badania archiwalne zosta�y omó-
wione zgodnie z wnioskami i przeprowadzone przez profesjonalnych pracowników 
naukowych, archiwistów i historyków wskazanych wy�ej instytucji, którzy dokonali 
kwerendy i wyboru dokumentów archiwalnych w uzgodnieniu z prof. Miros�awem 
Naderem. Byli to nast�puj	cy pracownicy: Instytutu Pami�ci Narodowej – Biuro Udo-
st�pniania i Archiwizacji Dokumentów dr Pawe� Le�kiewicz, mgr Pawe� Czerniszew-
ski, mgr Robert Skolimowski z Centralnego Archiwum Wojskowego i Muzeum Woj-
ska Polskiego – mgr Kamil Stepan oraz z Archiwum Akt Nowych – mgr Mariusz Ol-
czak. Szczególne podzi�kowania kieruj� do prof. Janusza Ciska ówczesnego Dyrekto-
ra Muzeum Wojska Polskiego oraz do Dyrektora Archiwum Akt Nowych dr Tadeusza 
Krawczaka, którzy do�o�yli wielu stara�, aby odnalezione dokumenty mog�y by� 
ujawnione i odpowiednio ocenione pod wzgl�dem warto�ci historycznej. 

Kwerendy przynios�y zaskakuj	ce wyniki. 
Przedstawiamy Pa�stwu dokumenty archiwalne z instytucji: Instytut Pami�ci Na-

rodowej, Archiwum Akt Nowych oraz w�asne wnioski i opracowania cz�onków Komi-
sji Historii i Tradycji wysnute na podstawie badanych dokumentów archiwalnych 
w PW PAN. 

Wielkie podzi�kowania kieruj� do Pana Profesora Zbigniewa Ja�kiewicza za 
udost�pnienie swoich zbiorów archiwalnych. Bardzo dzi�kuj� za wnikliw	 prac� Pa-
nom profesorom Jackowi Przygodzkiemu i Witoldowi Mirskiemu, a tak�e Panu Profe-
sorowi Zychowi i prof. Annie Paj	czkowskiej za wcze�niejsze dzia�ania i moralne 
wsparcie w tej sprawie. Opracowane materia�y by�y podstaw	 do przygotowania prze-
�omowej uchwa�y Senatu PW. 

Otrzymane uwiarygodnione piecz�ciami dokumenty z pa�stwowych instytucji ar-
chiwalnych wskazuj	 na to, �e osoba profesora J. Czochralskiego zosta�a odnotowana 
jako bardzo dobrze s�u�	ca interesom Polski. Podczas kwerendy dokumentacji Armii 
Krajowej i Delegatury Rz	du RP na Kraj znajduj	cych si� w zasobie Archiwum Akt 
Nowych odnaleziono meldunek Referatu 999 „Korweta” przes�any do Wydzia�u Bez-
piecze�stwa i Kontrwywiadu Oddzia�u II KG AK oparty na informacjach dostarczonych 
przez prof. Jana Czochralskiego potwierdzaj	cy przesy�anie przez niego informacji 
kontrwywiadowi AK. Nale�y zaznaczy�, �e s	 to dokumenty archiwalne, ujawnione 
w trakcie kwerendy w okresie marzec-czerwiec 2011roku, istniej	ce wcze�niej, lecz nie 
znane dotychczas spo�eczno�ci akademickiej. Ich odkrycie i udost�pnienie to moralny 
obowi	zek, tym bardziej, �e umo�liwiaj	 one wykonanie bezwzgl�dnej rewizji dotych-
czasowych, krzywdz	cych opinii na temat Profesora Jana Czochralskiego. 

Z perspektywy dokonanych bada� w obecnych czasach prof. Jan Czochralski ja-
wi si� jako posta�, która w ekstremalnych warunkach szalej	cego terroru okupanta, 
a w okresie powojennym w atmosferze �cierania si� ró�nych si� politycznych, potrafi�a 
zachowa� godn	 postaw� cz�owieka, kieruj	cego si� pozytywistycznym patriotyzmem. 
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Nale�y podkre�li�, �e swoj	 dzia�alno�� konspiracyjn	 prowadzi� doskonale, nie daj	c 
si� zdemaskowa�, co mog�oby zako�czy� si� �mierci	 dla niego i najbli�szej rodziny. 


adna z w	tpliwo�ci, jakie pojawia�y si� przy dotychczasowy próbach oceny po-
stawy etyczno moralnej profesora Jana Czochralskiego, nie znalaz�a potwierdzenia 
w jakichkolwiek dowodach. W prowadzonym latami publicznym dyskursie akademic-
kim, wszystkie pos	dzenia mia�y charakter osobistych uprzedze� i domniema�, ni-
czym nieudokumentowanych w dost�pnych materia�ach archiwalnych. Prze�om nast	-
pi� dopiero teraz na podstawie informacji zawartych w dokumentach archiwalnych 
Archiwum Akt Nowych otrzymanych w wyniku kwerendy w dniu 9 czerwca 
2011 roku. Wyra�amy stanowisko, �e Profesor Jan Czochralski ca�ym swoim �yciem 
i postaw	 bardzo dobrze zas�u�y� si� Polsce i spo�eczno�ci akademickiej, jest przez nas 
zauwa�any jako patriota i Polak, którego nale�y obdarzy� najwy�szym uznaniem i sza-
cunkiem. Trzeba by�o 66 lat, aby odszuka� i ujawni� prawd� o profesorze Janie Czo-
chralskim, odsuni�tym nies�usznie w 1945 roku od pracy w Politechnice Warszaw-
skiej, pozbawionym mo�liwo�ci pracy w zbudowanych przez siebie laboratoriach. 
Profesor tak�e odmówi� wyjazdu za granic� licz	c mo�e na wyja�nienie Jego skompli-
kowanej sytuacji osobistej, a mo�e nie mia� ju� si� na dalsz	 walk� w powojennej rze-
czywisto�ci. Nie do�y� czasu kiedy jego metoda produkcji monokryszta�ów krzemu 
zastosowana w rozwijaj	cej si� dynamicznie technologii elektronowej zmieni�a wspó�-
czesny �wiat. Mo�e by�by naszym kolejnym noblist	. Ze wzgl�du na uwarunkowania 
rodzinne, wysok	 pozycj� tak�e w naukowych �rodowiskach niemieckich, profesor 
realizowa� specyficzne zadania wywiadowcze wyznaczone przez podziemie. Wielkie 
uznanie nale�y si� wszystkim tym, którzy nie zw	tpili, �e Prof. Jan Czochralski to pa-
triota, prawy Polak i wielki naukowiec. Nie opu�cili Go wspó�pracownicy z okresu 
pracy podczas okupacji w Zak�adzie Bada� Materia�owych. Nie opu�cili Go tak�e Ci, 
wierni tym przekonaniom, którzy cz��� swojego �ycia po�wi�cili na walk� z pomó-
wieniami i dzi�kujemy za niez�omn	 wiar� w cz�owieka w Jana Czochralskiego. 

Wobec braku dowodów winy nie mo�na wyst	pi� tak�e do S	du zgodnie z Usta-
w	 z dnia 23 lutego 1991roku „o uznanie za niewa�ne orzecze� wydanych wobec 
osób represjonowanych za dzia�alno�� na rzecz niepodleg�ego bytu Pa�stwa Polskie-
go”, gdy� takich orzecze� w tej sprawie nie by�o.  

Wynika z powy�szego, �e z histori	 wydarze� w zwi	zku z osob	 Prof. Jana 
Czochralskiego Politechnika Warszawska musia�a si� upora� sama, a moralnym obo-
wi	zkiem Senatu naszej Uczelni by�o podj�cie zdecydowanej uchwa�y przywracaj	cej 
dobre imi� i uznanie dla wysoce patriotycznej i etycznej postawy tego wielkiego Pola-
ka i uczonego �wiatowej s�awy. 

Przygotowanie tre�ci uchwa�y Rektor powierzy� Senackim Komisjom: ds. Histo-
rii i Tradycji, której przewodniczy� prof. Henryk Zobel oraz ds. Etyki Zawodowej, 
której przewodniczy� prof. Roman Barlik. Na wspólnym posiedzeniu obu Komisji Se-
natu w dniu 20 czerwca 2011 roku przedstawiono projekt Uchwa�y. W dniu 29 czerw-
ca 2011 r. na posiedzeniu Senatu po wprowadzeniu obu przewodnicz	cych Komisji 
i przedstawieniem wyników kwerendy przez prof. Miros�awa Nadera nast	pi�a dysku-
sja. Nast�pnie Senat Politechniki Warszawskiej podj	� wówczas historyczn	 uchwa�� 
przywracaj	c	 dobre imi� Profesorowi Janowi Czochralskiemu, ko�cz	c tym samym 
trwaj	cy poprzez dziesi�ciolecia dyskurs akademicki w tej sprawie. G�osowanie 
cz�onków Senatu by�o jednomy�lne, nikt nie mia� tym razem �adnych w	tpliwo�ci co 
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do oceny postawy prof. Jana Czochralskiego. G�osowanie to tak�e otworzy�o ci	g zda-
rze�, które szeroko odbi�o si� w �rodowisku akademickim, a w szczególno�ci w Kcy-
ni, gdzie uczony si� urodzi�. Czeka�a na stanowisko Senatu nieliczna ju� rodzina pro-
fesora. Z trójki dzieci Leonia, Cecylia i Borys nikt ju� nie �yje. Wnukowie i wnuczki 
�yj	 w USA i Polsce, a dalsza rodzina rozproszona jest po �wiecie. Wielki uczony, 
którego metod	 produkuje si� dalej ponad 90% �wiatowej produkcji krzemu do zasto-
sowa� w technologii elektronowej, doczeka� si� ostatecznie uznania swojej pozycji 
i postawy we w�asnej Uczelni. Wprawdzie Jego pozycja naukowa by�a wysoko noto-
wana w �wiecie naukowym i nie interesowano si� naszymi lokalnymi ocenami, ale 
bilans obu obrazów Jana Czochralskiego dla polskiego �rodowiska akademickiego by� 
wa�ny i sta� si� przyczynkiem do podj�cia dzia�a� w celu przywracania i popularyzacji 
Jego sylwetki, osi	gni�� i ich znaczenia dla wspó�czesnego �wiata. Prof. Jan Czochral-
ski zmar� 22 kwietnia 1953 roku wydawa�oby si� w zapomnieniu, ale �wiatowa nauka 
poprzez Jego metod� upomnia�a si� o Jego pami��. Uczony rozpoznawalny wyra�nie 
w �wiecie a wymazany z pami�ci w Polsce zosta� „leganie przywrócony do spo�eczne-
go obiegu” staraniami wielu �rodowisk naukowych uchwa�	 Sejmu RP z dnia 7 grud-
nia 2012 roku ustanawiaj	c Rok 2013 rokiem Jana Czochralskiego. 

W niniejszym opracowaniu przekazujemy Pa�stwu arbitralnie wybrane materia�y 
archiwalne, w tym tak�e te na podstawie których dokona� si� prze�om w ocenach 
etycznych sylwetki profesora Czochralskiego. W Polsce i w �wiecie oddano Mu na-
le�ny ho�d poprzez zorganizowane obchody Roku Jana Czochralskiego, których ka-
lendarium z licznymi elementami obchodów pokazujemy. Jednocze�nie kierujemy 
podzi�kowania dla wszystkich, którzy uczestniczyli w tych wydarzeniach, a ze wzgl�-
du na wielk	 liczb� osób nie sposób wymieni� wszystkich. 

Czy poprzez wa�ne wydawnictwa, publikacje, konferencje, sympozja, edukacj� 
m�odzie�y i doros�ych, wystawy, konkursy naukowe, pomniki, nazwy ulic, laborato-
riów, obiektów naukowych, audycje i filmy przywrócili�my spo�ecze�stwu pami�� 
o sylwetce Jana Czochralskiego jako polskiego uczonego, równego noblistom? Wyda-
je si�, �e tak si� sta�o, ale czy dramat tej postaci i jego cierpienie pod koniec �ycia ja-
kie zosta�o mu przygotowane zostanie sp�acone? Pozostaje g��boka nadzieja i przeko-
nanie, �e �adne bezprawne dzia�ania przeciwko Profesorowi Janowi Czochralskiemu 
nie mog	 by� chronione tajemnic	 ani nie mog	 ulec zapomnieniu, a zado��uczynienie 
w postaci obchodów Roku Jana Czochralskiego jest dodatkow	 form	 wyra�enia ho�-
du i uznania dla tej wielkiej postaci. 
 

prof. Miros�aw W�adys�aw Nader 
Warszawa, dnia 11.11.2014 r. 
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Anna Duda Nowicki 
 
 

Kcynia – lista wydarze� 
 
 

1. Pocz�tki 
 

Kcynia nie pozosta�a oboj�tna wobec swojego rodaka, profesora Jana Czochral-
skiego. Rok Jana Czochralskiego og�oszony w 2013 rok sta� si� okazj	 do jeszcze bar-
dziej wyt��onej pracy na rzecz promocji postaci i dorobku kcy�skiego profesora. 
Pierwszymi takimi dzia�aniami by�o m.in. og�oszenie konkursu na projekt witacza dla 
miasta oraz nadanie po�miertnie tytu�u „Honorowy Obywatel Gminy Kcynia”. Na uro-
czyst	 sesj�, która mia�a miejsce 31 grudnia 2012 r., zaproszeni zostali cz�onkowie 
rodziny, którzy uczestniczyli w tym wa�nym, nie tylko zreszt	 dla nich, wydarzeniu. 
Wnioskodawcami przyznania Profesorowi tytu�u byli: prof. Witold Jurczyk oraz Bro-
nis�aw Czama�ski, dr Alojzy Szudrowicz, Jan Polewczy�ski, dr Pawe� Prusak, Stani-
s�aw Pilarski, Jan Kurant. 

Spo�ród wa�niejszych inicjatyw podj�tych przez rodzinne miasto Jana Czochral-
skiego w roku 2013 wymieni� nale�y: 
 

2. Wystawa o Janie Czochralskim 
 

2 stycznia 2013 r. w Kcyni zainaugurowano Rok Jana Czochralskiego instalacj	 
wystawy na kcy�skim Rynku po�wi�con	 prof. Czochralskiemu. Wystaw� opracowa�a 
Anna Duda-Nowicka pod opiek	 dr. Paw�a E. Tomaszewskiego. Wystawa odwiedzi�a 
wiele miejsc w Polsce, jak i za granic	. Wystawa odwiedzi�a nast�puj	ce miejsca:  
� w dniach 6–11 luty otwarta zosta�a w budynku Sejmu RP, 
� w dniach 15–20 lutego 2013 r. by�a eksponowana w Instytucie Chemii Fizycznej 

PAN w Warszawie, 
� w ostatnim tygodniu lutego 2013 r. eksponowana by�a w Muzeum Ziemi Szubi�-

skiej im. Z. Erdmanna w Szubinie, 
� w dniach 8–14 kwietnia wystawa o prof. Janie Czochralskim go�ci�a w Piotrko-

wie Trybunalskim, 
� w dniach 19–23 kwietnia prezentowana by�a podczas XIII Toru�skiego Festiwalu 

Nauki i Sztuki, 
� w dniach 8–15 maja eksponowana by�a w Rozdra�ewie, 
� w dniach 8–24 maja otwarta zosta�a w Instytucie Fizyki Uniwersytetu �l	skiego 

w Katowicach, 
� przez miesi	c czerwiec go�ci�a w Wicku, 
� w dniach 4–10 sierpnia go�ci�a w Gda�sku, na Politechnice Gda�skie, 
� w dniach 23–24 sierpnia eksponowana by�a w Centrum Nauki Kopernik w War-

szawie podczas Ogólnopolskiej Konferncji „Pokaza�-Przekaza�”, 
� 16 wrze�nia wystawa go�ci�a w Zespole Szkó� Nr 1 w Jastrz�biu-Zdroju, 
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� w dniach 23-27 wrze�nia kcy�ska wystawa o Janie Czochralskim, w wersji an-
gielskiej, prezentowana by�a – dzi�ki zaanga�owaniu Pos�a do Parlementu Euro-
pejskiego Janusza Zemke – w budynku Parlamentu Europejskiego w Brukseli.  

� 27 wrze�nia kcy�ska otwarta zosta�a podczas Ma�opolskiej Nocy Naukowców 
w Krakowie, 

� 6 pa�dziernika kcy�ska wystawa by�a prezentowana w Stalowej Woli podczas VI 
Pikniku Industrialnego, którego organizatorem by� Miejski Dom Kultury, 

� w dniach 7–25 pa�dziernika Biblioteka G�ówna Politechniki �l	skiej, w 60. rocz-
nic� �mierci Jana Czochralskiego, w ramach trwaj	cego Roku Jana Czochral-
skiego, zorganizowa�a wystaw� „Jan Czochralski – kryszta� nauki”. W ramach 
przedsi�wzi�cia prezentowana by�a kcy�ska wystawa.  

� Przez ca�y listopad wystawa prezentowana by�a w Krytej P�ywalni „Garwolanka” 
w Garwolinie, 

� od listopada do marca 2014 r. stanowi�a cz��� wystawy w Muzeum Narodowym 
w Kielcach pt. „Szale�cy. Ideali�ci. Geniusze”, 

� w grudniu kcy�ska wystawa prezentowana by�a w Zachodniopomorskim Cen-
trum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie. 

 
3. Logo Roku Jana Czochralskiego 

 
Miasto rodzinne sta�o si� równie� organizatorem konkursu na oficjalne logo Ro-

ku Jana Czochralskiego. Organizatorem konkursu by�a Gmina Kcynia, a odbywa� si� 
on pod patronatem Burmistrza Kcyni. Konkurs og�oszono 4 lutego 2013 r., na mocy 
Zarz	dzenia Nr 25/2013 Burmistrza Kcyni. 12 marca 2013 r. og�oszono wyniki kon-
kursu na projekt graficzny logo Roku Jana Czochralskiego. Do konkursu 46 autorów 
zg�osi�o �	cznie 69 projektów. Ostatecznie do oceny Komisji Konkursowej przed�o�o-
no 62 projekty, spo�ród których wybrano zwyci�ski. Zwyci�zc	 konkursu zosta� Ma-
riusz Koszuta z Milanówka. Autor zwyci�skiego projektu uko�czy� Pa�stwowe Li-
ceum Sztuk Plastycznych w Warszawie oraz Akademi� Sztuk Pi�knych w Warszawie 
na Wydziale Grafiki. Dzie�a artysty znajduj	 si� w zbiorach prywatnych w Polsce i za 
granic	. W nagrod� otrzyma 2.000 z� brutto. Komisj� konkursow	 stanowili: Prze-
wodnicz	cy Komisji prof. nzw. dr hab. in�. Miros�aw Nader przedstawiciel Politech-
niki Warszawskiej, Piotr Hemmerling Burmistrz Kcyni, dr Pawe� Tomaszewski przed-

stawiciel Instytutu Niskich Temperatur i Bada� 
Strukturalnych PAN, prof. dr hab. Ewa Talik pre-
zes Zarz	du Polskiego Towarzystwa Wzrostu 
Kryszta�ów, prof. dr hab. Bogus�aw Buszewski 
prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 
prof. dr hab. Anna Paj	czkowska przedstawiciel 
Instytutu Technologii Materia�ów Elektronicz-
nych, prof. dr hab. Wies�aw Kami�ski prezes Pol-
skiego Towarzystwa Fizycznego. (fot. 1). 

 
 

 
fot. 1 
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4. 60. rocznica �mierci prof. Jana Czochralskiego 
 

22 kwietnia, w 60. rocznic� �mierci prof. Jana Czochralskiego, w Kcyni odby�o si� 
wspólne posiedzenie radnych Rady Miejskiej w Kcyni z przedstawicielami Sejmiku Wo-
jewództwa Kujawsko-Pomorskiego, Rady Powiatu Nakielskiego oraz Politechniki War-
szawskiej. Rozpocz�to je msz	 �w. w ko�ciele pw. WNMP w Kcyni, któr	 sprawowa� 
Jego Ekscelencja Biskup ks. Jan Tyrawa. W tym dniu ods�oni�ta zosta�a pami	tkowa ta-
blica (fot. 2), której inicjatorem by�o Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne. Fundatorami 
tablicy s	: Marsza�ek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starosta Nakielski, Bur-
mistrz Kcyni, Rada Miejska w Kcyni, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Naczelna 
Izba Aptekarska w Warszawie, Okr�gowa Izba Aptekarska w Bydgoszczy, Szko�a Pod-
stawowa im. Jana Czochralskiego w Kcyni, Apteka „Pod Or�em” w Kcyni.  

 

 fot. 2 
 
Na grobie rodzinnym prof. Jana Czochralskiego ods�oni�to tablic� ufundowan	 

przez Politechnik� Warszawsk	. Dokona� tego: Jego Magnificencja Rektor Politechni-
ki Warszawskiej prof. dr hab. in�. Jan Szmidt, by�y Rektor prof. dr hab. in�. W�odzi-
mierz Kurnik oraz prof. Jacek Przygodzki (fot. 3). Po�wi�cenia tablicy dokona� Pro-
boszcz Parafii pw. �w. Micha�a Archanio�a w Kcyni ks. Tomasz Kasprzak.  

 

 fot. 3 
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Dalsza cz��� uroczysto�ci mia�a miejsce w Szkole Podstawowej im. Jana Czo-
chralskiego. Rozpocz�to j	 od wprowadzenia sztandaru Szko�y Podstawowej nosz	cej 
imi� Patrona Roku 2013 oraz odegrania kcy�skiego hejna�u. Nast�pnie Przewodnicz	-
ca Rady Miejskiej w Kcyni Gabriela Repczy�ska powita�a przyby�ych go�ci. W�ród 
go�ci, którzy zaszczycili swoj	 obecno�ci	, byli m.in. pose� Anna Ba�kowska, Wice-
prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Marek Chmielewski, Jego Magnificencja Rektor 
Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. in�. Jan Szmidt, by�y Rektor Politechniki 
Warszawskiej prof. dr hab. in�. W�odzimierz Kurnik (fot. 4), Rektor Uniwersytetu Ka-
zimierza Wielkiego w Bydgoszczy prof. dr hab. Janusz Ostoja –Zagórski, Wiceprze-
wodnicz	cy Sejmiku Województwa Krystian �uczak, radni sejmiku województwa – 
Lucyna Andrysiak, Silvana Oczkowska, Józef Rogacki i Marek Witkowski, Starosta 
Nakielski Tadeusz Sobol, Burmistrz Szubina Ignacy Pogodzi�ski, Burmistrz Nak�a 
S�awomir Napiera�a, Wicestarosta W	growiecki Tomasz Kranc, prof. Zbigniew Jacy-
na-Onyszkiewicz Honorowy Obywatel Gminy Kcynia, prof. dr hab. Józef Szudy cz�o-
nek korespondent PAN, prof. dr hab. Adam Gadomski z Uniwersytetu Technologicz-
no-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Dariusz Pacek z Wy�szej Szko�y Pedagogiki i Ad-
ministracji w Poznaniu, Ryszard Wycichowski wiceprezes Stowarzyszenia In�ynierów 
i Techników Mechaników Polskich, dr hab. Monika Michel Sekretarz Polskiego To-
warzystwa Chemicznego, dr Katarzyna Racka sekretarz Polskiego Towarzystwa 
Wzrostu Kryszta�ów. Zaszczycili swoj	 obecno�ci	 równie� cz�onkowie rodziny Jana 
Czochralskiego, w tym wnuczki – Anna Zieli�ska i Ewa Falender.  

Premierowo pokazany zosta� równie� film w re�yserii Dariusza Grzeszczyka pt. 
„Wielki powrót”.  

Podczas tych uroczysto�ci odby�a si� promocja ksi	�ki dr Paw�a Prusaka po�wi�-
cona kcy�skiemu Profesorowi pt. „Przywrócony pami�ci”. 

Wspó�finansuj	cym to wydarzenie by�: Bank Spó�dzielczy w Nakle nad Noteci	. 
Gospodarzami uroczysto�ci byli: Przewodnicz	ca Rady Miejskiej Gabriela Repczy�-
ska, Burmistrz Kcyni Piotr Hemmerling oraz Dyrektor Szko�y Podstawowej im. Jana 
Czochralskiego Micha� Poczobutt. Organizatorami uroczysto�ci byli: Urz	d Miejski, 
Szko�a Podstawowa im. Jana Czochralskiego. Partnerzy: Miejsko-Gminny O�rodek 
Kultury im. K. Prillowej i jednostka OSP Kcynia. 

 

 fot. 4 
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5. Techniczna majówka 
 

Jednym z wi�kszych wydarze� plenerowych po�wi�conych przypomnieniu po-
staci Jana Czochralskiego by�a Techniczna Majówka, której gwiazd	 g�ówn	 by� ze-
spó� Lao Che. To by�a prawdziwa kulturalna uczta. Organizatorem wydarzenia by� 
Urz	d Miejski. Przedsi�wzi�cie finansowane by�o ze �rodków Gminy Kcynia oraz 
sponsorów: Powiatu Nakielskiego i Banku Spó�dzielczego w Kcyni. Patronat nad nim 
obj�li: Gazeta Pomorska, Radio 
nin i Radio Nak�o. Zgodnie z zamys�em organizatora 
na kcy�skiej scenie poza Orkiestr	 D�t	, zespo�em DUO DANCE PLUS oraz LAO 
CHE, pojawili si� m�odzi utalentowani ludzie z gminy Kcynia. Zaprezentowali si�: 
Zbigniew Brodnicki, Joanna Rossa, Alan i Olaf Jagodzi�scy, Wikoria Kasperek, Mile-
na Kurdelska, PSEUDOROCKERSI, Karolina Saganowska i Aleksandra Karakiewicz 
oraz Milena Kacprowicz. Po prezentacji m�odych zdolnych wyst	pi�a Orkiestra D�ta 
pod batut	 Orlina Bebenowa, a po niej próbk� zabawy, która trwa� mia�a do pó�nych 
godzin nocnych, zafundowa�a formacja kcy�sko-szubi�sko-kowalewska DUO 
DANCE PLUS w sk�adzie: �ukasz Schmidt, Adam K�osowski i Maciej Marczak. Na 
krótko przed godz. 21.00 na scenie pojawi� si� zespó� LAO CHE. Po raz pierwszy 
w Kcyni rozbrzmia�a tego rodzaju muzyka. Do wspó�pracy zaproszono uczelnie wy�-
sze z naszego regionu. Na zaproszenie odpowiedzia�y: Wy�sza Szko�a Gospodarki 
w Bydgoszczy, Wy�sza Szko�a Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu 
oraz Pa�stwowa Wy�sza Szko�a Zawodowa w Gnie�nie. Ta ostatnia, poza ofert	 dy-
daktyczn	, prezentowa�a tak�e pokazy reakcji chemicznych oraz przeprowadzi�a qu-
izy. Na placu imprezy rozstawione by�y tak�e punkty z gastronomi	, zabawkami i ma-
skotkami oraz niezast	pione na festynach „dmucha�ce”. Podczas Technicznej Majów-
ki Burmistrz Kcyni Piotr Hemmerling (fot. 5), który obj	� to wydarzenie patronatem, 
rozda� 100 flag na okoliczno�� �wi�ta Flagi, które przypada 2 maja. 

 

 fot. 5 
 

6. Zabawa w geocaching - �cie�ka „	ladami Jana Czochralskiego” 
 

W maju Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pa�uk” we wspó�pracy z Urz�-
dem Miejskim i Szko�	 Podstawow	 im. Jana Czochralskiego utworzy�o �cie�k� „
la-
dami Jana Czochralskiego” w ramach tzw. geocachingu czyli zabawie w poszukiwa-
nie skarbów za pomoc	 odbiornika GPS. Skrytki tzw. kesze zosta�y utworzone w kilku 
miejscach w Kcyni, zwi	zanych z naukowcem. 
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7. Wizyta uczestników Szko�y Wzrostu Kryszta�ów w Kcyni 
 

10 sierpnia 2013 r. Kcyni� - miasto rodzinne prof. Jana Czochralskiego - odwie-
dzi�a ponad 80-osobowa grupa uczestników 15 (fot. 6). Edycji"Szko�y Wzrostu Krysz-
ta�ów". Odbywa�a si� ona w dniach 4–10 sierpnia na Politechnice Gda�skiej i by�a 
wydarzeniem towarzysz	cym Mi�dzynarodowej Konferencji nt. Wzrostu Kryszta�ów, 
która zosta�a zaplanowana na 11–16 sierpnia 2013 r. w Warszawie. W drodze z Gda�-
ska do Warszawy grupa odwiedzi�a miasto rodzinne profesora Jana Czochralskiego. 
W grupie tej byli s�uchacze z niemal ca�ego �wiata m.in. z USA, Kanady, Australii, 
Indii i niemal ca�ej Europy. Zwiedzanie miasta Czochralskiego rozpocz��o si� od wi-
zyty w Miejsko-Gminnym O�rodku Kultury im. K. Prillowej w Kcyni, gdzie specjal-
nie dla nich wyst	pi� Zespó� Regionalny "Pa�uki". Go�ci powita� Burmistrz Kcyni 
Piotr Hemmerling, który wspomnia� przy tej okazji o walorach Gminy Kcynia. Kcynia, 
szczególnie w Roku Jana Czochralskiego, odwiedzana jest przez osoby chc�ce bli�ej 
pozna� posta� prof. Jana Czochralskiego. Bardzo nas to cieszy, �e za spraw� tego 
�wiatowej s�awy naukowca wi�cej osób dowiaduje si� o naszej gminie i j� odwiedza - 
zaznaczy�. Przy okazji wizyty w M-GOK uczestnicy zakupili sobie pami	tki zwi	zane 
z Profesorem i Kcyni	, w tym kcy�skie numizmaty. Wycieczkowiczów zabrano 
w spacer „�ladami Jana Czochralskiego”. Najpierw odwiedzono miejsce spoczynku 
Profesora, a nast�pnie przemaszerowano do ko�cio�a pw. WNMP, gdzie pokazano 
m.in. Kalwari� i zabytkowe malowid�a stacji drogi krzy�owej. Nast�pnie budynek Za-
k�adu Poprawczego, w którym uczy� si� kcy�ski Profesor. Przechodz	c rynkiem grupa 
zatrzyma�a si� przy plenerowych wystawach na sta�e promuj	cych Gmin� Kcynia, 
a nast�pnie id	c ul. Pozna�sk	 wskazano im miejsce, w którym znajdowa�y si� zak�a-
dy BION. Zatrzymano si� oczywi�cie przy miejscu urodzenia Profesora oraz willi 
Margowo. Zwiedzanie Kcyni zako�czono w Szkole Podstawowej im. Jana Czochral-
skiego, gdzie znajduje si� Izba Pami�ci po�wi�cona profesorowi Czochralskiemu. 
 

 fot. 6 
 
 

8. Elektroniczna opowie�� o prof. Janie Czochralskim 
 

Rok Jana Czochralskiego by� okazj	 do promocji kcy�skiego Profesora w prze-
ró�ny sposób, równie� i muzyczny. 17 sierpnia 2013 r. Urz	d Miejski w Kcyni zapro-
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si� na muzyczn	 opowie�� o prof. Janie Czochralskim. Dok�adnie w przededniu 97. 
rocznicy odkrycia metody Czochralskiego, Jan Czochralski, zwany ojcem rewolucji 
elektronicznej, w�a�nie za po�rednictwem muzyki elektronicznej w wykonaniu Rober-
ta Kanaana zosta� "opowiedziany" uczestnikom wydarzenia plenerowego. Koncert 
tego artysty zosta� po�	czony z pokazami laserowymi oraz wizualizacjami tematycznie 
zwi	zanymi z Kcyni	 oraz Profesorem (fot. 7). Dodatkowym elementem by� teatr ta�-
ca w wykonaniu dziewcz	t z Pobiedzisk: Nicole Hoff i Aleksandry Radosz (chore-
ografia - Monika Le�ko-Miko�ajczyk). Przed Kanaanem wyst	pi� kabaret DNO, który 
kcy�sk	 publiczno�� rozbawi� maksymalnie. Po wyst�pie kabaretu zaprezentowa�y si� 
tak�e dziewcz�ta z Kcyni: Oliwia Kluczy�ska, Joanna Rossa i Wiktoria Kasperek. 
Udanej zabawy i niezapomnianych wra�e� na wst�pie koncertu �yczy� przyby�ej pu-
bliczno�ci Burmistrz Kcyni Piotr Hemmerling. Na placu imprezy mo�na by�o skosz-
towa� pysznej �o�nierskiej grochówki, bo koncert odbywa� si� tak�e w zwi	zku z ob-
chodzonym �wi�tem Wojska Polskiego. Organizatorem imprezy by� Urz	d Miejski 
w Kcyni. Pomoc organizacyjna: Ochotnicza Stra� Po�arna w Kcyni. 

 

 fot. 7 
 

9. Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Janie Czochralskim 
 

3 wrze�nia og�oszono Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Janie Czochralskim „�y-
cie i dzie�o Jana Czochralskiego - wynalazcy z Kcyni”. 25 pa�dziernika odby� si� fina� 
Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Janie Czochralskim po�	czony z upami�tnieniem 
rocznicy urodzin prof. Jana Czochralskiego. Organizatorami konkursu byli: Szko�a 
Podstawowa im. J. Czochralskiego, Urz	d Miejski w Kcyni, Kujawsko-Pomorski Ku-
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rator O�wiaty w Bydgoszczy oraz Kujawsko – Pomorskie Centrum Doskonalenia Na-
uczycieli w Bydgoszczy. 

Konkurs sk�ada� si� z dwóch etapów: szkolnego, który przeprowadzono w szko-
�ach, które dokona�y zg�oszenia do konkursu oraz wojewódzkiego, który przeprowa-
dzono w 25 pa�dziernika dla 21 uczestników z najwi�ksz	 liczb	 punktów z etapu 
szkolnego. Ostatecznie w finale, który sk�ada� si� z dwóch cz��ci – pisemnej i ustnej – 
wzi��o udzia� 20 uczestników. W cz��ci pisemnej zawodnicy musieli wype�ni� test. 
Mieli na to godzin�. Do II cz��ci – ustnej – zakwalifikowano po 5 uczestników z kate-
gorii: gimnazjum i 5 z kategorii szko�a ponadgimnazjalna. Na uczestników czeka�y 3 
tury pyta� ustnych. 

 Zmagania uczestników ocenia�a komisja pod przewodnictwem prof. Adama Ga-
domskiego. Pozostali cz�onkowie komisji: dr Pawe� Prusak, Micha� Poczobutt, To-
masz Ha�as, Czes�aw Stawikowski i Anna Zieli�ska – wnuczka Profesora (fot. 8). Ry-
walizacja by�a zaci�ta do ostatniej chwili.  

Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Janie Czochralskim: 
 
kat. gimnazjum 
I miejsce Piotr Mrowi�ski Gimnazjum im. Powst. Wlkp. przy ZSO w Kcyni 47 pkt. 

(po I cz��ci konkursu mia� 36 punktów). 
II miejsce Karolina Stypczy�ska Zespó� Szkó� w Mycielewie 44 pkt. (I cz��� – 34 

pkt.). 
III miejsce Maciej Kania Gimnazjum w Jab�onowie Pomorskim 42 pkt. (I cz��� – 33 

pkt.). 
IV miejsce Rozalia Konarzewska Gimnazjum przy Zespole Szkó� w Rynarzewie 42 

pkt. (I cz��� – 32 pkt.). 
V miejsce Martyna Kurz Gimnazjum Nr 50 w Bydgoszczy 40 pkt. (I cz��� – 30 pkt.) 
 
kat. szko�a ponadgimnazjalna. 
I miejsce Dominika Malotka VI Liceum Ogólnokszta�c	ce w Bydgoszczy 44 pkt. 

(I cz��� – 30 pkt.). 
II miejsce Artur Zubrzycki Liceum ogólnokszta�c	ce przy ZSO w Kcyni 37 pkt. 

(I cz��� – 25 pkt.). 
III miejsce Dominika Tracz Zasadnicza Szko�a Zawodowa przy ZST w Kcyni 32 pkt. 

(I cz��� – 23 pkt.). 
IV miejsce Jagoda Misztal Zespó� Szkó� Chemicznych w Bydgoszczy 29 pkt. (I cz��� 

– 20 pkt.). 
V miejsce Paulina Zió�kowska Zespó� Szkó� Mechanicznych Nr 1 w Bydgoszczy 

28 pkt. (I cz��� – 20 pkt.). 
(fot.9) 
 

Warto doda�, �e materia� z Fina�u mo�na by�o us�ysze� na antenie Radia Nak�o 
oraz obejrze� w jednym z odcinków programu „Wehiku� czasu” na TVP Bydgoszcz. 
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 fot. 8 
 

 fot. 9 
 

10. Flash mob po�wi�cony Czochralskiemu 
 

23 pa�dziernika kcynianie zebrali si� na Rynku, by wzi	� udzia� w akcji Flash 
mob „Poka� kryszta� Czochralskiego” (fot. 10), w 128. rocznic� urodzin prof. Czo-
chralskiego Mieszka�cy Kcyni do�	czyli si� do ogólnopolskiej akcji zainicjowanej 
przez Polskie Stowarzyszenie Dziennikarzy Naukowych, którzy postanowili upami�t-
ni� 128. rocznic� urodzin prof. Jana Czochralskiego w nietypowy, cho� na te czasy 
coraz cz��ciej spotykany sposób, a mianowicie za pomoc	 tzw. flash moba. Punktual-
nie o godz. 17.00 mieszka�cy Kcyni, podobnie jak w ca�ej Polsce, pokazali swoje 
elektroniczne gad�ety do kcy�skiego monitoringu i byli widoczni w ca�ym �wiecie, 
dzi�ki kamerze w internecie. 

Przy okazji rozdawano materia�y informacyjne o prof. Janie Czochralskim, a w-
szystkim tym, którzy uczestniczyli w akcji i przez kilka minut prezentowali swoje ga-
d�ety elektroniczne wr�czono gad�ety promocyjne, które wyemitowa� Urz	d Miejski 
w Kcyni w ramach Roku Jana Czochralskiego. Akcj� poprowadzi�a i o Czochralskim 
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na kcy�skim Rynku opowiada�a Anna Duda-Nowicka, a organizacyjne akcj� w Kcyni 
przygotowa� Referat Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury. Swoj	 obecno�ci	 podczas 
flash mobu na Rynku zaszczyci�a m.in. rodzina prof. Czochralskiego, w tym wnuczka 
Anna Zieli�ska z m��em, prawnuczka Ewa Ha�as i praprawnuk – Tomek. 

 

 fot. 10 
 

11. „Kryszta�owe odkrycie” – nowa ksi��ka o Janie Czochralskim  
i rozstrzygni�cie konkursu 21.11.2013 

 
21 listopada 2013 r. w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni odby�o si� 

spotkanie z autork	 ksi	�ki dla m�odzie�y, o prof. Janie Czochralskim, pt. „Kryszta�owe 
odkrycie. Powie�� o Janie Czochralskim” – Ann	 Czerwi�sk	-Rydel (fot. 11). Wspó�or-
ganizatorem spotkania by� Urz	d Miejski w Kcyni. Ksi	�ka „Kryszta�owe odkrycie. Po-
wie�� o Janie Czochralskim” adresowana jest bowiem w g�ównej mierze do dzieci i m�o-
dzie�y, by w nietypowy sposób zainteresowa� najm�odszych do zapoznania si� z postaci	 
prof. Jana Czochralskiego. Kcy�ska promocja ksi	�ki odby�a si� w dniu 21 listopada. Go-
�ci m.in. dzieci, m�odzie�, rodzin� Jana Czochralskiego i autorów innych publikacji 
o Czochralskim, powita�a Renata Gaj-Kowalska. Dyrektor GCKiB Ilona Kurdelska za-
znaczy�a, �e do tej pory nie by�o ksi	�ki o Janie Czochralskim skierowanej do m�odego 
czytelnika i z pewno�ci	 b�dzie si� ona cieszy�a zainteresowaniem. Bowiem interesuj�cy 
sposób w jaki zosta�a napisana z pewno�ci� zaciekawi wielu czytelników – zaznaczy�a. 
Obecny na spotkaniu Burmistrz Kcyni Piotr Hemmerling podzi�kowa� autorce ksi	�ki za 
zainteresowanie si� �wiatowej s�awy kcynianinem i podkre�li�, �e: „Jest to kolejna cegie�-
ka na drodze promocji i upowszechniania wiedzy o postaci i dorobku Jana Czochralskie-
go. Niezmiernie nam mi�o, �e w ten sposób dotrzemy z wiedz� o Janie Czochralskim rów-
nie� do najm�odszego czytelnika, o co szczególnie powinni�my zabiega�”. Po przedsta-
wieniu rozstrzygni�to te� konkurs plastyczny og�oszony przez GCKiB pn. „Tam gdzie 
nauka �	czy si� ze sztuk	-�wiat monokryszta�ów Jana Czochralskiego inspiracj	 do pracy 
malarskiej”. Celem konkursu by�o przybli�enie w ten sposób sylwetki Jana Czochralskie-
go, urodzonego w Kcyni, jak równie� promocja miasta, z którego pochodzi� oraz rozwija-
nie wyobra�ni i aktywno�ci plastycznej. 
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 fot. 11 
 
12. Warszawskie uroczysto�ci w ramach zamkni�cia Roku Jana Czochralskiego 

 
W dniach 15–16 listopada delegacja w Kcyni w sk�adzie: Burmistrz Kcyni Piotr 

Hemmerling, dyrektor Szko�y Podstawowej im. J. Czochralskiego Micha� Poczobutt, 
Anna Duda-Nowicka z Urz�du Miejskiego oraz reprezentuj	ca rodzin� Czochralskich 
- Zofia Czochralska, na zaproszenie Politechniki Warszawskiej oraz Polskiego Towa-
rzystwa Chemicznego, uczestniczy�a w przedsi�wzi�ciach w ramach podsumowania 
Roku Jana Czochralskiego. Poprzez prezentacj� multimedialn	 „Kcynia wobec prof. 
Jana Czochralskiego” Burmistrz Kcyni Piotr Hemmerling zaprezentowa� obecnym 
dokonania miasta rodzinnego zarówno w Roku Jana Czochralskiego (fot.12), jak i te 
poprzedzaj	ce, które podejmowane by�y ju� w roku 1990. Obecni byli pod wielkim 
wra�eniem, jak wiele male�kiej Kcyni uda�o si� dokona�. W�odarz gminy podzi�ko-
wa�, w imieniu spo�eczno�ci Kcyni, za ci��k	 prac� tych wszystkich osób, które przy-
czyni�y si� – nie tylko w samym Roku Jana Czochralskiego – do tego, �e o kcy�skim 
naukowcu wie coraz wi�cej Polaków. Warto w tym miejscu doda�, �e na materia�ach 
promocyjnych, informacyjnych opracowanych przez Organizatorów w/w wydarze� 
pojawi�o si� logo Roku Jana Czochralskiego, które zosta�o wy�onione w drodze kon-
kursu og�oszonego pod patronatem Burmistrza Kcyni przez Urz	d Miejski w Kcyni. 

 

 fot. 12 
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13. Czochralski w Zak�adzie Poprawczym w Kcyni 
 

28 listopada 2013 r. w auli Zak�adu Poprawczego w Kcyni odby�a si� wieczornica 
pt. „Jan Czochralski – geniusz z Kcyni”. Podczas uroczysto�ci zosta�a przybli�ona po-
sta� wybitnego naukowca pochodz	cego z Kcyni. W tym celu wykorzystano multime-
dialne i audialne formy przekazu (prezentacj�, reporta� radiowy). Uroczysto�� u�wietni-
�a projekcja filmu autorstwa Andrzeja Ka�uszko „Jan Czochralski – wielki nieznany. 
Pocztówki z �ycia”. Wieczornic� wzbogaci�y wyst�py wychowanków placówki – 
uczniów Gimnazjum nr 5 i Zasadniczej Szko�y Zawodowej w Kcyni. Jeden z nich wcie-
li� si� nawet w osob� Jana Czochralskiego i w humorystyczny sposób przedstawi� kilka 
wydarze� z jego �ycia. Nietuzinkowym punktem spotkania by� artystyczny wyst�p wy-
chowanka, który w rytmie hip-hopu za�piewa� piosenk� (w�asnego autorstwa) po�wi�-
con	 Janowi Czochralskiemu. Spotkanie zwie�czone by�o rozstrzygni�ciem konkursów 
og�oszonych w placówce na pocz	tku listopada. Laureatami konkursów zostali: 
1) konkurs poetycki – „Czochralski stworzy� monokryszta�y, a ja pisz� o nim wiersz 

wspania�y!” (organizatorki: Sabina Buco�, Lidia Koz�owska): Waldemar Sioko-
ra, Adrian Tórz, Maciej �ubi�ski i Wojciech Ró�alski; 

2) konkurs plastyczny – „Jestem kreatywny jak profesor Czochralski – mój pomys� 
na wynalazek” (organizatorzy: Wies�awa Wo�niak, Krzysztof Kowalczyk): Woj-
ciech 
yczy�ski, Marcin Nowakowski, Mateusz Gracela i Grzegorz Popowicz. 
Opiekunkami i pomys�odawczyniami przedsi�wzi�cia by�y: Lidia Koz�owska 
oraz Sabina Buco�, Wies�awa Wo�niak i Krzysztof Kowalczyk.  

 
14. Film „Wieli powrót” w gminnych szko�ach 

 
Na prze�omie listopada/grudnia film „Wielki powrót” w re�yserii Dariusza Grzesz-

czyka prezentowany by� w gminnych szko�ach. 30-minutowy film zosta� wyre�ysero-
wany równie� przez kcynianina, Dariusza Grzeszczyka (produkcja Infinity Dremas). 
Aby szerzy� wiedz� o �wiatowej s�awy naukowcu, dzi�ki którego metodzie mo�emy 
dzi� korzysta� np. z tabletów i telefonów komórkowych, film ogl	dali uczniowie 
wszystkich gminnych szkó�. Projekcja filmu opatrzona by�a komentarzem p. Micha�a 
Poczobutta, dyrektora Szko�y Podstawowej im. J. Czochralskiego w Kcyni (fot. 13), 
który wozi� ze sob	 „walizk� Czochralskiego” oraz...samego m�odego Czochralskiego 
(w rol� którego wcieli� si� ucze� SP Kcynia Maciej Starzomski). W sekretnej walizce 
znajdowa�y si� skarby, które s	 
dowodem na odkryt	 przez Czo-
chralskiego metod� otrzymywania 
monokryszta�ów. 

 
 
 
 
 
 
 

fot. 13 
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15. Kcy�skie podsumowanie Roku Jana Czochralskiego 
 

28 grudnia 2013 r. w Kcyni, podczas corocznego spotkania noworocznego Bur-
mistrza Kcyni, podsumowano Rok Jana Czochralskiego. Gospodarzami uroczysto�ci 
byli: Burmistrz Kcyni Piotr Hemmerling (fot. 14) oraz Przewodnicz	ca Rady Miej-
skiej Gabriela Repczy�ska. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele ró�nych 
sfer �ycia publicznego, w tym m.in. przedstawiciele w�adzy, sfery kulturalnej, spo-
�ecznej, o�wiatowej, gospodarczej i duchowej, a tak�e rodzina prof. Czochralskiego 
oraz przedstawiciele �wiata nauki. O Roku Jana Czochralskiego, ale te� dzia�aniach na 
innych p�aszczyznach funkcjonowania gminy mówi� w swoim przemówieniu Bur-
mistrz Kcyni Piotr Hemmerling. Wymieniaj	c to, co uda�o si� osi	gn	� Burmistrz 
Kcyni dzi�kowa� osobom szczególnie zaanga�owanym w te dzia�ania, bo...za ka�dym 
takim dzia�aniem przecie� stoj	 ludzie. Mówi	c o Roku Jana Czochralskiego Bur-
mistrz zaznaczy�, �e decyzja Sejmu RP by�a wielkim zaszczytem i powodem do dumy, 
ale te� ogromnym wyzwaniem organizacyjnym. Po roku jubileuszu 750-lecia, który 
nasze miasto Kcynia �wi�towa�o przez ca�y 2012 rok, przysz�o nam si� zmierzy� z jesz-
cze wi�kszym wyzwaniem organizacyjnym – zaznaczy�. Po prezentacji dzia�a� podj�-
tych w 2013 roku na scenie pojawi� si� wychowanek Zak�adu Poprawczego w Kcyni - 
Waldek Sikora, który za pomoc	 piosenki swojego autorstwa muzycznie "opowie-
dzia�" o Janie Czochralskim. By� to wst�p do przedstawionej potem prezentacji multi-
medialnej podsumowuj	cej dzia�ania miasta rodzinnego Jana Czochralskiego. Prezen-
tacj� przygotowa�a i pokrótce opowiedzia�a Anna Duda-Nowicka. Go�cie otrzymali 
te� podsumowuj	c	 Rok Jana Czochralskiego publikacj� „Prof. Jan Czochralski. Kcy-
nia wobec Jana Czochralskiego”, wydan	 przez Urz	d Miejski w Kcyni. Nast�pnie 
g�os zaj�li zaproszeni go�cie. Owocnych dzia�a� w roku Jana Czochralskiego gratulo-
wa� Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy�szego prof. Jacek 
Guli�ski. Podkre�li� on, �e mo�emy by� dumni ze swoich dzia�a�, które na tle ogólno-
polskich przedsi�wzi�� prezentowa�y si� bardzo dobrze. O Czochralskim, jego �wia-
towej s�awie i osi	gni�ciach, mówi� 
tak�e prof. Bogus�aw Buszewski pre-
zes Polskiego Towarzystwa Chemicz-
nego. Pose� na Sejm RP Anna Ba�-
kowska przypomnia�a, jak dosz�o to 
tego, �e Sejm RP podj	� uchwa�� do-
tycz	c	 Roku Jana Czochralskiego. 
Dzi�ki wyg�oszonemu przez ni	 
o�wiadczeniu parlamentarzy�ci us�y-
szeli o Janie Czochralskim, jego osi	-
gni�ciach oraz nies�usznej ocenie. 15 
listopada 2012 r. pose� Anna Ba�kow-
ska w sejmie wyg�osi�a bowiem 
o�wiadczenie w sprawie rekomendacji 
przez ni	 kandydatury prof. Jana Czo-
chralskiego. W imieniu rodziny g�os 

zabra�a wnuczka Profesora – Anna 
Zieli�ska dzi�kuj	c wszystkim za pod-

fot. 14 
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j�te dzia�ania upowszechniaj	ce wiedz� o jej dziadku. Wiceprzewodnicz	cy Sejmiku 
Województwa Krystian �uczak w imieniu w�adz województwa równie� doceni� stara-
nia i podj�te przez rodzinne miasto Czochralskiego dzia�ania. Spotkanie organizacyj-
nie przygotowali: Urz	d Miejski w Kcyni, Szko�a Podstawowa im. Jana Czochralskie-
go oraz Gminne Centrum Kultury i Biblioteki. 
 
  

156



Andrzej Królikowski 
 
  

Informacja o dzia�aniach na Wydziale Chemicznym PW 
zwi�zanych z obchodami Roku prof. Jan Czochralskiego 

 
 

Na Wydziale Chemicznym od jesieni 2013 r. prowadzona jest akcja edukacyjna 
„Jan Czochralski na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej”, której celem 
jest popularyzacja dorobku naukowo-technicznego prof. Czochralskiego, zwi	zanego 
z jego dzia�alno�ci	 na Wydziale Chemicznym PW w latach 1928-1939. Dzia�anie jest 
dofinansowane przez MNiSzW (grant 988/P-DUN/2013) i Rektora PW. Jest to akcja 
adresowana do szerokiego audytorium uczniów szkó� ponadpodstawowych, studen-
tów, pracowników uczelni i s�uchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  

W ramach tej akcji zrealizowano wzajemnie powi	zane przedsi�wzi�cia, zlokali-
zowane w Gmachu Technologii Chemicznej, w którym w latach 1934 Warszawa, 
1 lipca 201439 pracowa� Jan Czochralski: 
1. Zaaran�owano pracowni� / gabinet Czochralskiego (pok. 233), w którym ekspo-

nowane s	 m.in. sprz�ty laboratoryjne i stanowiska pomiarowe, zwi	zane z dzia-
�alno�ci	 naukowo-badawcz	 Czochralskiego na Wydziale, reprinty za�o�onego 
przez niego czasopisma „Wiadomo�ci Instytutu Metalurgii i Metaloznawstwa” 
i inne pami	tki z okresu jego pracy na PW. 

2. W s	siednich pomieszczeniach (pok. 231–233) zorganizowano sta�a ekspozycj� 
„Jan Czochralski na Wydziale Chemicznym”, obrazuj	ca dzia�alno�� dydaktycz-
n	 (konspekty wyk�adów, lista dyplomantów) i naukow	 (wykaz i reprinty publi-
kacji, zdj�cia pracowni i stanowisk badawcze, lista wspó�pracowników i ich dal-
sze losy) oraz organizacyjn	 (zajmowane stanowiska) Jana Czochralskiego na 
Wydziale w latach 1928–39. 

3. W Audytorium Czochralskiego urz	dzono wystaw� „Badania na Wydziale Che-
micznym: Jan Czochralski i obecnie”, pokazuj	ca zwi	zki dokona� naukowych 
Jana Czochralskiego i obecnej dzia�alno�ci naukowo-badawczej Wydzia�u (ze-
stawienie publikacji Czochralskiego i obecnych pracowników Wydzia�u). 

4. Przygotowano inscenizacj� wyk�adu „O zadaniach in�yniera w dobie kryzysu 
gospodarczego”. Jest to referat przedstawiony przez Czochralskiego na otwarcie 
V Zjazdu Mechaników Polskich 9 maja 1931 r. w Ma�ej Auli Politechniki War-
szawskiej. Wiele jego tez jest wci	� aktualnych. Wyk�ad prezentowany jest 
w Audytorium �rednim, w którym wyk�ada� Czochralski. Jest to inscenizacja 
w realiach epoki. W posta� Czochralskiego wciela si� pracownik Wydzia�u, na-
tomiast postacie jego asystentów i studentów odgrywaj	 cz�onkowie Chemiczne-
go Ko�a Naukowego „Flogiston”. Wyk�ad jest ilustrowany planszami z reprinta-
mi rysunków z artyku�ów Czochralskiego. „Prof. Czochralski” zach�ca do zada-
wania pyta� dotycz	cych wyk�adu i wywi	zuje si� dyskusja. 

5. Opracowano dwa wyk�ady/prezentacje: 
– „Kim by� Czochralski?” (losy Jana Czochralskiego), 
–  „Dzia�alno�� naukowo-techniczna Jan Czochralskiego na Wydziale Che-

micznym PW” (jego osi	gni�cia naukow0-techniczne z okresu 1928–1939). 
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6. W okresie grudzie� 2013 – marzec 2014 na masztach Gmachem Technologii 

Chemicznej wisia�o pi�� wielkoformatowych flag/banerów, informuj	cych o ak-
cji „Jan Czochralski na Wydziale Chemicznym PW”. 
Organizowane cyklicznie akcje edukacyjne rozpoczynaj	 si� od inscenizacji wy-

k�adu Czochralskiego „O zadaniach in�yniera w dobie kryzysu gospodarczego”, po któ-
rym „prof. Czochralski” zaprasza s�uchaczy do swojego laboratorium. W „laboratorium 
Czochralskiego” zwiedzaj	cy wykonuj	 eksperymenty (pod nadzorem „asystentów pro-
fesora”) na zrekonstruowanych stanowiskach pomiarowych, m.in. wyci	ganie kryszta�u 
cyny ze stopionego metalu, obserwacja szlifu metalu pod mikroskopem i oznaczanie 
wtr	ce� niemetalicznych na podstawie pomiaru lokalnej rezystancji metalu. Te ekspe-
rymenty zosta�y opracowane i s	 prowadzone przez cz�onków Chemicznego Ko�a Na-
ukowego Flogiston. W s	siednich pomieszczeniach (jedno z najstarszych laboratorium 
wydzia�u) mo�na obejrze� sta�	 ekspozycj� ”Jan Czochralski na Wydziale Chemicz-
nym”. Na zako�czenie, w Audytorium Czochralskiego (najnowocze�niejsze audytorium 
Wydzia�u) przedstawiany jest wyk�ad „Dzia�alno�� naukowo-techniczna Jan Czochral-
skiego na Wydziale Chemicznym PW”. W tym audytorium znajduje si� wystawa „Ba-
dania na Wydziale Chemicznym: Jan Czochralski i obecnie”. Nieco inaczej prowadzone 
s	 akcje edukacyjne dla m�odzie�y szkolnej: zaczynaj	 si� od wyk�adu popularno-
naukowego „Kim by� Czochralski?” i nie ma ju� wtedy wyk�adu „Dzia�alno�� nauko-
wo-techniczna Jan Czochralskiego na Wydziale Chemicznym PW”.  

 
Wykaz dot	d przeprowadzonych akcji: 

1. 13.12.13 wewn�trzna ocena studenci wydzia�u – 25 os. 
2. 17.12.13 inscenizacja galowa spo�eczno�� uczelniana, wydzia�owa, go�cie – 70 os. 
3. 24.02.13 XIII LO Szczecin – 13 os. 
4. 16.03.14 szko�a podstawowa Wyszków – 40 os. 
5. 03.04.14 Uniwersytet III Wieku PW – 80 os. 
6. 12.05.14 Gimnazjum im. JPII w Wierzchowie + go�cie – 50 os 
7. 30.05.14 bez wyk�adów doktoranci UAM Pozna� – 6 os 
8. 28.06.14 zjazd absolwentów Wydz. Chemicznego  – 45 os. 
 

Wykaz publikacje dotycz	cych dzia�alno�ci naukowo-badawczej Czochralskiego: 
1. A. Królikowski, Wk�ad Jana Czochralskiego w rozwój in�ynierii korozyjnej/ 

/Contribution of Jan Czochralski to the corrosion engineering, Ochrona przed 
Korozj	, 56 (11) 2013 474–477. 

2. A. Królikowski, J.R. Przygodzki, „Metody badawcze profesora Jana Czochral-
skiego”, Pomiary Automatyka Kontrola, 60(8) 2014 525-528. 
 
Wyst	pienia konferencyjne: 

1. A. Królikowski, „Polski wk�ad w rozwój wiedzy korozyjnej – zapomniane osi	-
gni�cia”, XXI Ogólnopolska Konf. ANTYKOROZJA Systemy-Materia�y-
Pow�oki, Ustro�-Jaszowiec 10–12 Kwietnia 2013. 

2. A. Królikowski, „Wk�ad Jana Czochralskiego w rozwój in�ynierii korozyjnej”, 
referat plenarny na XVII Ogólnopolskim Sympozjum „Nowe osi	gni�cia w ba-
daniach i in�ynierii korozyjnej”, Jastrz	b / Poraj, 27–29 listopada 2013. 
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3. A. Królikowski, J.R. Przygodzki, „Metody badawcze profesora Jana Czochral-
skiego”, referat otwieraj	cy XIX Mi�dzynarodowe Seminarium Metrologów 
MSM'2014 po�	czone z XLVI Mi�dzy-uczelnian	 Konferencj	 Metrologów 
MKM'2014, Gda�sk - Sztokholm, 13–16 wrze�nia 2014. 

 
Nowe tre�ci wyk�adowe: 
Do wyk�adu HES „Materia�y i cywilizacje” na studiach II stopnia kierunku 

Technologia Chemiczna dodano omówienie wk�adu Jana Czochralskiego w rozwój 
elektroniki (monokrystalizacja), metalurgii (stopy �o�yskowe, stopy metali lekkich) i 
in�ynierii korozyjnej (metody oceny rozwoju korozji). 

Efektem tej akcji jest wzrost �wiadomo�ci donios�ej roli Czochralskiego w roz-
woju nauki i techniki, a przede wszystkim upowszechnienie wiedzy o ma�o dot	d zna-
nych dokonaniach naukowo-technicznych z okresu jego pracy na Politechnice War-
szawskiej. 

Dokumentacja fotograficzna akcji: 
 

 
Logo akcji 
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Inscenizacja wyk�adu prof. Czochralskiego - tytu�owa plansza 
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Inscenizacja wyk�adu profesora Czochralskiego 
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S�uchacze wyk�adu 

 

 
Studenci prof. Czochralskiego 
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Ekspozycja w pomieszczeniach laboratoryjnych 
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Próba wyci	gni�cia kryszta�u cyny 

 

 
W laboratorium prof. Czochralskiego 
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W laboratorium prof. Czochralskiego Biurko prof. Czochralskiego 
 
 
 

 
Wystawa w Audytorium Czochralskiego 
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Ewa Czochralska-Sylwestrowicz – wnuczka Stanis�awa Czochralskiego – brata profe-

sora Jana Czochralskiego po obejrzeniu ekspozycji 
 

     Dr in�. Andrzej Królikowski 
Wydzia� chemiczny PW 

Prodziekan ds. Studenckich 
Warszawa, 1 lipca 2014 
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Jan Grabowski 
 
 

Dzia�ania na Wydziale Fizyki PW w ramach Festiwalu Nauki 
Polskiej zwi�zanych z obchodami Roku Jana Czochralskiego 

 
 

1. Reporta� filmowy „Przywróci� z zapomnienia” 
 
Pierwsza cz��� filmu zawiera reporta� z uroczysto�ci ods�oni�cia popiersia prof. 

Jana Czochralskiego przed Ma�	 Aul	 w Gmachu G�ównym, w tym migawki 
z uroczystej sesji Senatu PW, wywiad z Jego Magnificencj	 Rektorem Politechniki 
Warszawskiej prof. dr hab. in�. Janem Szmidtem oraz wywiad z Krajowym 
Koordynatorem Roku Jana Czochralskiego prof. dr hab. in�. Miros�awem Naderem. 

 Druga cz��� filmu po�wi�cona jest dzia�alno�ci profesora Jana Czochralskiego 
w Politechnice Warszawskiej zawiera rozmow� z Dziekanem Wydzia�u Chemicznego 
dr. in�. Andrzejem Królikowskim, reporta� z wizyty w pracowni chemicznej, w której 
pracowa� prof. Jan Czochralski oraz migawki na okno jego gabinetu. Na zako�czenie 
migawki z Wydzia�u Fizyki i zdj�cia supernowoczesnej aparatury do wytwarzania 
nanokryszta�ów. 

Adres strony internetowej, na której mo�na zobaczy� ten film http:// 
„Przywróci� z zapomnienia” jest 15 minutowym filmem wyre�yserowanym 

przez red. Leszka Lombarskiego przy wspó�pracy doc. Jana Grabskiego (zarys 
scenariusza i konsultacje) z Wydz. Fizyki oraz dr. Andrzeja Królikowskiego z Wydz. 
Chemicznego (konsultacje i udzia� w programie). Film emitowany by� trzykrotnie 
w telewizji TVP Historia w dniach 8.04.2014 o godz.21:06, 9.04.2014 o godz. 12:45 
oraz 11.04.2014 o godz. 12:44. 

 
2. Wystawa „Od monokryszta�u Jana Czochralskiego do grafenu” 
 
W uchwale Sejmu po�wi�conej ustanowieniu roku 2013 Rokiem Jana 

Czochralskiego zosta�o napisane i� „odkryta przez niego metoda otrzymywania 
monokryszta�ów, nazwana od jego nazwiska metod	 Czochralskiego, wyprzedzi�a 
o kilkadziesi	t lat uk�ady scalone, diody i inne elementy z monokrystalicznego 
krzemu, otrzymywanego w�a�nie metod	 Czochralskiego”. Podzielaj	c w pe�ni t	 
opini�, Wydzia� Fizyki PW przyczyni� si� do przybli�enia spo�ecze�stwu postaci Jana 
Czochralskiego, oraz przybli�y� sens jego odkrycia wraz z szerokim wachlarzem 
technologii i ga��zi techniki, które do dzi� czerpi	 z jego odkrycia. Form	 
upowszechnienia tej wiedzy by�a du�a, interaktywna wystawa multimedialna 
zorganizowana na Politechnice Warszawskiej, otwarta dla wszystkich zwiedzaj	cych 
ze szczególnym ukierunkowaniem na uczniów szkó� �rednich i gimnazjów.  

Drugim wa�nym zadaniem wystawy by�o przybli�enie spo�ecze�stwu wybitnych 
osi	gni�� wspó�czesnych polskich naukowców w dziedzinie technologii materia�owej 
i materia�oznawstwa – dziedzinie nauki zapocz	tkowanej przez Jana Czochralskiego. 
Pocz	wszy od zastosowa� pó�przewodników krzemowych otrzymywanych metod	 
Czochralskiego, pó�przewodników wykorzystywanych w polskich detektorach 
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podczerwieni, poprzez polski monokryszta� GaN – podstaw� „niebieskiej opto-
elektroniki”, sko�czywszy na grafenie, jednym z najbardziej spektakularnych 
osi	gni�� technologii ostatnich lat, w którym polscy naukowcy maj	 znacz	cy wk�ad. 

 Wystawa jest pomy�lana tak, by zainteresowa�a ka�dego widza, nawet zupe�nie 
nieprzygotowanego, w tym tak�e m�odzie� i dzieci. Go�cie wystawy zaznajomieni 
z tematem maj	 okazj� pog��bienia swojej wiedzy.  

 
2. Wystawa inauguracyjna na Wydziale Fizyki PW 

 
Wystawa zorganizowana na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej 

uroczy�cie zainaugurowa�a cykl objazdowych wystaw w ramach kampanii 
informacyjno-edukacyjnej zwi	zanej z postaci	 Profesora oraz promocj	 jego 
dokona�. Wystawa realizowana w Auli Wydzia�u Fizyki PW, da�a zwiedzaj	cym 
mo�liwo�� zapoznania si� biografi	 wielkiego naukowca, metodami badawczymi 
stosowanymi przez profesora, jego osi	gni�ciami oraz z wp�ywem metody 
Czochralskiego wytwarzania monokryszta�ów na rozwój wspó�czesnej elektroniki. 

 

 
JM Rektor PW wyci	gn	� monokryszta� cyny 

 
Wystawa zawiera 21 stanowisk tematycznych przygotowanych przez Wydzia� 

Fizyki, g�ównie przez Ko�o Naukowe Fizyków oraz przez ró�ne instytucje 
wspó�uczestnicz	ce (ITME, ITE, UNIPRESS, VIGO, TOPSIL, TopGaNlasers, Muzeum 
Marii Curie-Sk�odowskiej, Ko�o Naukowe Mikroelektroniki i Nano-elektroniki przy 
wydziale WEiTI). W�ród stanowisk znajduj	 si� interaktywne makiety reaktorów do 
hodowli monokryszta�ów, interaktywne stanowiska pomiarowe, cz��� ekspozycyjna 
i warsztatowa, stanowiska pokazowe zjawisk fizycznych powi	zanych z tematyk	 
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wystawy. Przy ka�dym stanowisku znajdowa� si� prezenter, którego zadaniem by�o 
obja�nienie obserwowanego zjawiska, udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania, 
ewentualnie pokierowanie eksperymentem, o ile by� on udost�pniony publiczno�ci. 

 

 
PW – stanowisku o grafenie 

 
Centralnym miejscem wystawy by� gabinet Profesora. urz	dzony w stylu lat 

dwudziestych ubieg�ego wieku, przy którym student wcielaj	cy si� w posta� profesora 
Czochralskiego, na oczach widzów zanurzaj	c stalówk� w pojemniku z rozgrzan	 
cyn	 wyci	ga monokryszta� cyny. Na biurku znajduj	 si� atrybuty z epoki- lampka, 
maszyna do pisania, piórnik, sztabka ze stopu B (Bahnhoffmetal – stop, który zosta� 
przez Czochralskiego opatentowany, przyniós� mu �wiatowe uznanie uznanie i du�e 
pieni	dze) oraz kopia Jego osobistej korespondencji. Gabinet Jana Czochralskiego 
wydzielony by� poprzez podest i �cianki wykonane z czarnego p�ótna. 
Wystawa zwiedzana by�a przez klasy szkolne przez czas nie krótszym ni� 90 minut. 
Pokazom towarzyszy� konkurs wiedzy o tematyce wystawy. Nagrodami by�y pendrive 
z nagranym filmem o �yciu Profesora, s�uchawki bezprzewodowe oraz nagrody 
lokalne, fundowane przez Uczelni� przyjmuj	c	 wystaw�. 

 

 
PW – m�ody Czochralski wyci	ga monokryszta� cyny 
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Inauguracja wystawy mia�a miejsce w Auli Gmachu Fizyki, dn. 19.03.2014.  
Otwarcia wystawy dokona�y w�adze uczelni Politechniki Warszawskiej Wydzia�u 
Fizyki; JMRektor – prof. dr hab. in�. Jan Szmidt, Dziekan Wydzia�u Fizyki – prof. dr 
hab. Miros�aw Karpierz oraz Kierownik Wystawy – doc. Jan Grabski. W uroczystym 
otwarciu wystawy udzia� wzi��a tak�e rodzina Jana Czochralskiego, dziekani ró�nych 
wydzia�ów PW, zaproszeni go�cie oraz m�odzie� szkolna. Pani Marsza�ek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej Ewa Kopacz przes�a�a organizatorom i uczestnikom �yczenia 
i podzi�kowania s�owami „Ciesz� si� �e spo�eczno�� Politechniki Warszawskiej wci�� 
kontynuuje misj� przywracania pami�ci o Profesorze Czochralskim. Dzi�kuj�c za 
zaproszenie na otwarcie wystawy ”Od monokryszta�u Jana Czochralskiego do grafenu”, 
pragn� przekaza� s�owa uznania za popularyzacj� jego znacz�cego dorobku naukowego 
i technicznego. Ufam �e m�odzi ludzie podziela� b�d� naukow� pasj� uczonego 
i podobnie jak on nieustan� w podejmowaniu nowych wyzwa�.”  

„Mo�na stworzy� wiele wynalazków, maj�c g�ow� pe�n� pomys�ów” – powiedzia� 
na otwarciu Rektor Politechniki Warszawskiej zach�caj	c zebranych go�ci oraz 
m�odzie� szkoln	 do pod	�ania �ladami Jana Czochralskiego. Prof. dr hab. Ewa Talik 
z Uniwersytetu �l	skiego, Przedstawicielka Polskiego Towarzystwa Wzrostu 
Kryszta�ów wyg�osi�a wyk�ad inauguracyjny za� przedstawiciel firmy Polkomtel 
wskaza� na nowe technologie wykorzystywane w telefonii komórkowej. 

 

 
PW – przemawia JM Rektor prof. Jan Szmidt 

 
Wystawa by�a otwarta codziennie do 23.03 w godzinach 9:00 – 16:00. 
Po inauguracji w Warszawie wystawa rozpocz��a w�drówk� po kraju. 

Dotychczas odwiedzi�a Katowice, Kielce, Kraków, Pozna�, Kcyni�, Cz�stochow�, 
�ód�, Bydgoszcz, Gda�sk i Szczecin. 

W wi�kszo�ci miast wystawa przyjmowana by�a przez Wy�sze Uczelnie. 
Wyj	tkiem by�o miasto Kcynia, w którym organizacji wystawy podj	� si� Zespó� 
Szkó� Ogólnokszta�c	cych w Kcyni, pod opiek	 nauczyciela chemii pana mgr. 
Tomasza Suty. Na inauguracj� tej wystawy uczniowie przygotowali wyj	tkowo ciep�y 
program s�owno-muzyczny. W inauguracji wzi��a udzia� pani dyrektor szko�y Ewelina 
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Marczak, burmistrz Kcyni Piotr Hemmerling oraz starosta Nakielski Tadeusz Sobol, 
wnuczki prof. Jana Czochralskiego Panie Anna Zieli�ska i Ewa Falender, szereg osób 
zwi	zanych promocj	 postaci Profesora – panowie Jan Kurant, Jan Polewczy�ski oraz 
Pawe� Prusak. 

 
 

 
Kcynia – (prof. Tomasz Suty) „Prezentacja o Janie Czochralskim” 

 
 

 
Kcynia - przy stanowisku „Detektory podczerwieni” 
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Katowice – stanowisko „Ciek�e kryszta�y” 
 

 
Kielce – demonstrator lasera 2   Pozna� – „Struktura polikrystaliczna” 

 
Lista elementów sk�adaj�cych si� na zawarto�� wystawy: 
Poni�ej zestawienie stanowisk z krótkim opisem. 

1. Posta� Jana Czochralskiego wyci�gaj�cego monokryszta� cyny. Plansze 
biograficzne. W ka�dym mie�cie, w którym realizowana by�a wystawa, posta� 
prof. Jana Czochralskiego inscenizowana by�a przez lokalnych pracowników, 
studentów lub uczniów. Ich zadaniem, oprócz wyci	gania monokryszta�u cyny, 
by�o opowiadanie odwiedzaj	cym o �yciu Profesora, o jego dokonaniach a tak�e 
przyjmowanie odpowiedzi konkursowych oraz og�aszanie wyników losowania 
nagród. W okó� gabinetu Jana Czochralskiego ustawiane by�y plansze ze 
skrócon	 biografi	 Profesora. Obszerna biografia przedstawiona zosta�a na 18tu 
planszach, ustawianych na ogó� w korytarzu wiod	cym na wystaw�. 

2. Reaktor Czochralskiego do wytwarzania monokryszta�ów. Reaktor wykonany 
na potrzeby wystawy sk�ada si� z uk�adu mechanicznego zapewniaj	cego 
mo�liwo�� przesuwu i obrotu zarodka, grzanie materia�u rekrystalizowanego do 
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temperatury topnienia, ch�odzenie narastaj	cego kryszta�u oraz sterowanie 
elektroniczne procesami technologicznymi (temperatura piecyka, pr�dko�� 
obrotu i wyci	gania zarodka). Rosn	cy monokryszta� obserwowany jest za 
pomoc	 uk�adu kamery i monitora. Zestaw eksperymentalny umo�liwia 
w krótkim czasie (kilkana�cie minut) wytworzenie widocznej partii 
monokryszta�u. Zestaw jest ca�kowicie bezpieczny, jako materia� 
rekrystalizowany wykorzystywany jest gal o temperaturze krzepni�cia ok. 40°C. 

3. Modelowe wyci�ganie kryszta�ów metod� Czochralskiego dostosowane do 
percepcji ka�dego odwiedzaj	cego wystaw�. To uproszczony model reaktora, 
w którym widz mo�e sam „wyci	gn	� monokryszta�”. Sk�ada si� z zarodka 
(magnesy) opuszczanego mechanicznie na poziom „stopionego metalu”, po czym 
wraz z do�	czanymi do niego „atomami (koraliki po�	czone �y�k	)” jest 
wyci	gany jako monokryszta�. Model bardzo prosto wyja�nia zasad� 
otrzymywania monokryszta�ów zwanej metod	 Jana Czochralskiego (CM – 
Czochralski Method). Dostosowany do percepcji zarówno doros�ego cz�owieka 
jak i dziecka. 

4. Wystawa ró�nych monokryszta�ów otrzymywanych metod� Czochralskiego. 
Jest to zestaw kilku spektakularnych monokryszta�ów otrzymanych metod	 CM. 
Monokryszta�y znajduj	 si� w szklanej gablocie, zosta�y pozyskane z Instytutu 
Technologii Materia�ów Elektronicznych w Warszawie. Bardzo spektakularny 
jest wafel krzemu o �rednicy 450 mm, najwi�kszy rozmiar krzemu jaki 
dotychczas uda�o si� otrzyma� metod	 MC. Szczególne wra�enie robi 
monokryszta� krzemu wykonany specjalnie na cele wystawy przez firm� Topsil. 
Jest to „Monokryszta� krzemowy surowy wyhodowany metod	 Czochralskiego 
o orientacji krystalograficznej (111), domieszkowany arsenem, o numerze 4–77, 
wadze 34 kg, d�ugo�ci 890 mm i �rednicy w zakresie od 157 do 160 mm.” 

5. Metody badania w�asno�ci kryszta�ów oraz stopów amorficznych. 
Spektakularny „monokryszta�” sk�adaj	cy si� z plastikowych kuleczek, 
roz�o�onych w sposób uporz	dkowany, w kilku p�aszczyznach. Odleg�o�� 
pomi�dzy p�aszczyznami mo�na zmienia� pokr�t�em. W sk�ad zestawu wchodzi 
nadajnik i odbiornik mikrofal umieszczone na ruchomych, sprz��onych ze sob	 
ramionach o po�o�eniu kontrolowanym poprzez potencjometr, aparatura 
pomiarowa- woltomierz selektywny pod�	czony do przetwornika ADC, który 
pod�	czony jest do komputera. Program obs�ugi eksperymentu umo�liwia 
wizualizacj� pomiarów zale�no�ci sygna�u dyfrakcyjnego od k	ta pomi�dzy 
nadajnikiem i odbiornikiem a p�aszczyzn	 kryszta�u. Zestaw w sposób „naoczny” 
t�umaczy zasad� pomiarów krystalograficznych z wykorzystaniem dyfrakcji 
rentgenowskiej, z tym �e zamiast promieniowania rentgenowskiego mamy 
bezpieczne mikrofale. Kryszta� oraz d�ugo�� fali promieniowania 
rentgenowskiego przeskalowana jest ok. 100 milionów razy, przez co „atomy” 
oraz odleg�o�ci mi�dzy p�aszczyznowe widoczne s	 go�ym okiem. 

6. Stanowisko mikroskopii si� atomowych (AFM) obrazuj�ce budow� 
monokryszta�u 
Zestaw do badania w�asno�ci powierzchniowych materia�ów za pomoc	 
skaningowego mikroskopu si� atomowych umo�liwia badanie oddzia�ywania 
pojedynczych atomów z sonda pomiarow	. Zestawy takie, o ile odwiedzana 
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uczelnia dysponowa�a takowym, by�y do�	czane do wystawy i obs�ugiwane przez 
lokalnych fachowców. 

7. Radiomikroskop Czochralskiego. Prof. Jan Czochralski opracowa� metod� 
badania wtr	ce� pó�przewodnikowych w metalach przewodz	cych, polegaj	c	 na 
zast	pieniu „kryszta�ka” w przedwojennych odbiornikach radiowych poprzez 
uk�ad mikroskopu, na stoliku którego umieszczana by�a badana próbka, za� 
igie�k� zast	pi� sond	, za pomoc	 której bada� rozk�ady „w�asno�ci 
detektorowych” powierzchni. Skanuj	c po powierzchni próbki, w momencie 
natrafienia na wtr	cenie „detektorowe” s�ysza� sygna� radiowy. Zestaw 
demonstracyjny sk�ada si� z mikroskopu i autentycznego radia kryszta�kowego 
„z epoki” oraz s�uchawek, pod�	czonych dodatkowo do wzmacniacza by sygna� 
móg� by� s�yszalny tak�e przez widzów znajduj	cych si� obok eksperymentatora. 

8. Modele krystalizacji materia�ów. Zestaw do demonstracji przej�� fazowych 
z fazy ciek�ej do krystalicznej. Zestaw sk�ada si� z naczynia, w którym 
umieszczone s	 kuleczki styropianowe. W dnie naczynia umieszczone s	 silne 
wentylatory, których moc regulowana jest zasilaczem napi�cia. Wewn	trz 
kuleczek umieszczone s	 ma�e magnesy powoduj	ce s�abe przyci	ganie si� 
pi�eczek. Przy du�ej temperaturze (du�e napi�cie) atomy (kuleczki) wykonuj	 
silne chaotyczne ruchy – powstaje faza ciek�a. Po obni�aniu „temperatury” ruchy 
chaotyczne malej	, pi�eczki zbli�aj	 si� do siebie tworz	c struktur� 
polikrystaliczna. 
Drugi element tego stanowiska sk�ada si� z kilkuset kuleczek zamkni�tych 
pomi�dzy dwiema przezroczystymi prostok	tnymi p�aszczyznami. W pozycji 
poziomej kuleczki mog	 si� swobodnie przemieszcza�- tworz	c ciecz lub cia�o 
amorficzne. W zale�no�ci od sposobu przekr�cania p�aszczyzn do pozycji 
pionowej (ró�ne sposoby ch�odzenia) mo�na uzyska� struktur� amorficzn	, 
polikrystaliczn	 lub monokrystaliczn	. 

9. Model pó�przewodnika. Jest to uk�ad demonstracyjny ilustruj	cy model 
pasmowy pó�przewodnika. Elektrony (pi�eczki), aby dosta� si� do pasma 
przewodnictwa musz	 posiada� energi� wystarczaj	c	 do pokonania przerwy 
wzbronionej. Ta energia dostarczana jest przez uderzenie pi�eczki palcami. 
Wówczas „elektron” wzbudzony z pasma walencyjnego do pasma 
przewodnictwa przedostaje si� do zewn�trznego „obwodu” - rura winylowa po 
czym po zwi�kszeniu energii potencjalnej poprzez bateri� (nap�dzany 
silniczkiem uk�ad mechaniczny umieszczony w du�ej „bateryjce” przenosi 
„elektron” na wy�szy poziom) powraca do uk�adu pó�przewodnika. 

10. Elementy mikroelektroniki krzemowej. Zestaw obja�niaj	cy procesy techno-
logiczne przy wytwarzaniu elementów elektronicznych. Pr�ty monokryszta�ów, 
wafle, maski, struktury na etapach po�rednich, gotowe struktury zeszlifowane do 
obejrzenia poprzez mikroskop optyczny. Drobne elementy elektroniczne. Zestawy 
prototypowe do budowania prostych uk�adów elektronicznych. 

11. Elementy mikro-mechaniki krzemowej. Zestaw mikroskopu z kamer	 
i monitorem, zestaw elementów mikro-mechanicznych, zasilacz napi�cia do 
sterowania przemieszczeniem ruchomych elementów w palczastej strukturze 
mikro-mechanicznej. Przy�o�enie odpowiedniego napi�cia do zacisków próbki 
umo�liwia mikroskopow	 obserwacj� mikronowego ruchu belek struktury. 
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12. Nanokrystaliczne materia�y katodowe. Jest to zestaw do demonstracji 
i obja�nienia zasady dzia�ania ogniw jonowych. Zawiera zestaw do wytwarzania 
napi�cia za pomoc	 p�ytek o ró�nych potencja�ach elektrochemicznych 
umo�liwiaj	cych wytworzenie napi�cia (za�wiecenie diody) z ogniw 
wykonanych z ziemniaków. Na stanowisku znajduje si� szereg uk�adów 
demonstruj	cych ró�e rodzaje struktur krystalograficznych. 

13. Szk�a metaliczne i nanokryszta�y. Zestaw demonstruj	cy ró�nic� w�asno�ci 
mechanicznych elementów wykonanych z materia�ów ze szkie� metalicznych 
i metali krystalicznych. 

14. Modele przewodnictwa jonowego. Urz	dzenia obrazuj	ce mechanizmy 
transportu jonowego: 
� gra polegaj	ca na pokonaniu ró�nych barier potencja�u, ró�nych 

mechanizmów utrudniaj	cych ruch jonu (pi�eczki) od jednej elektrody do 
drugiej. 

� gra polegaj	ca na pokonaniu ró�nych barier potencja�u utrudniaj	cych 
ruch jonu. Energie jonowi nale�y dostarczy� poprzez odpowiednie 
naci	gni�cie spr��ynki (temperatura) i puszczenie jej tak by t�oczek 
przekaza� odpowiedni	 porcj� energii. 

Dla dzieci i m�odzie�y to atrakcyjne zabawy polegaj	ce na tym komu szybciej 
uda si� pokona� przeszkody i przeprowadzi� jon od jednej elektrody do drugiej. 
1. Ciek�e kryszta�y. Stanowisko na którym mo�na dowiedzie� si� co to jest ciek�y 

kryszta�, jak jest zbudowany, zobaczy� i zrozumie� jak dzia�a monitor 
ciek�okrystaliczny, jak tworzone s	 barwy. W zestaw przyrz	dów wchodzi 
mikroskop do obserwacji pikselowej struktury matryc wy�wietlaczy oraz drugi do 
obserwacji zmian stanu polaryzacji ciek�ego kryszta�u pod wp�ywem przy�o�onego 
napi�cia. Próbka ciek�ego kryszta�u polaryzowana jest napi�ciem z generatora. 

2. Inne metody otrzymywania kryszta�ów. Na stanowisku omawiane s	 metody 
otrzymywania kryszta�ów „domowymi sposobami” oraz prezentowane s	 okaza�e 
przyk�ady takiej dzia�alno�ci. Prezentowana jest tak�e metoda elektrolityczna – 
pod wp�ywem przep�ywu pr	du przez roztwór elektrolitu powstaj	 dendrytyczne 
kryszta�y cyny, które „rosn	 w oczach”. 

3. Polski monokryszta� GaN – klucz do „niebieskiej” optoelektroniki. Model 
diody laserowej w skali makro, za pomoc	 którego mo�na wyja�ni� zasad� 
dzia�ania lasera pó�przewodnikowego. Wzbudzone (dmuchaw	) elektrony 
(kuleczki styropianowe) anihiluj	 ze wzbudzonymi dziurami (kuleczki 
styropianowe). Pod mikroskopem mo�na obserwowa� �wiecenie diody laserowej. 

4. Polskie detektory podczerwieni. Spektakularne stanowisko na którym 
prezentowane s	 osi	gni�cia firmy VIGO, która jest �wiatowym liderem 
w produkcji detektorów podczerwieni. Prezentowane s	 modele detektorów, 
tak�e tych, które obecnie przemierzaj	 powierzchni� marsa, oraz zdj�cia 
pokazuj	ce gam� zastosowa� detektorów w technice i medycynie. Na stanowisku 
znajduje si� tak�e kamera do zdj�� w podczerwieni, przy pomocy której 
prezenterzy pokazuj	 ró�ne w�asno�ci przewodnictwa cieplnego materia�ów oraz 
wykonuj	 zdj�cia odwiedzaj	cym. 

5. Demonstrator lasera z przemian� cz�stotliwo�ci. Zestaw wykonany przez 
Instytut Technologii Materia�ów Elektronicznych pokazuj	cy zasad� wytwarzania 
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�wiat�a widzialnego w laserze poprzez zamian� dwóch kwantów podczerwonych 
na jeden zielony z wykorzystaniem kryszta�u nieliniowego. 

6. Laser na grafenie. Uk�ad wykonany przez Politechnik� Wroc�awsk	 
wykorzystuj	cy w�asno�ci grafenu do otrzymywania femtosekundowej modulacji 
�wiat�a. 

7. Nanorurki i grafen. Na stanowisku mo�na zobaczy� demonstrator grafenu- 
diody �wiec	ce umieszczone na przezroczystej folii, po�	czone niewidzialnymi 
�cie�kami grafenowymi, modele warstw grafenowych, które odwiedzaj	cy sam 
mo�e zbudowa� ze specjalnych „atomów w�gla” -kuleczek, wewn	trz których 
specjalny uk�ad magnesów neodymowych umo�liwia �	czenie si� atomów 
w �a�cuchy heksagonalne. Odwiedzaj	cy mog	 te� samodzielnie wytworzy� 
warstw� grafenow	 metod	 Gejma-Nowosio�owa. Mo�na te� zobaczy� modele 
nanorurek wykonanych z pomoc	 folii oraz plastikowych kulek. 
Stanowiskom pokazowym towarzysz	 standardowe plansze wspomagaj	ce 

merytorycznie prezentacj� oraz pokazy filmów po�wi�conych Janowi Czochralskiemu 
i jego metodzie. Wystawa powsta�a dzi�ki finansowemu wsparciu Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wy�szego.  

 
3. Wyk�ad „Jan Czochralski – przywracanie pami�ci i Jego dokonania 

naukowe” 
 
Wyk�ad specjalny XVII-go Festiwalu Nauki pt „Jan Czochralski- przywracanie 

pami�ci i Jego dokonania naukowe” poprowadzi� Krajowy Koordynator Obchodów 
Roku Jana Czochralskiego prof. dr hab. in�. Miros�aw Nader. Wyk�ad odby� si� 
w Audytorium Fizyki PW dn. 26.09.2013 o godz. 16:00. Wyk�ad poprzedzony pó�-
stronicow	 informacj	 w informatorze Festiwalu Nauki 2013 zgromadzi� 
kilkudziesi�ciu s�uchaczy. Tre�ci	 multimedialnego wyk�adu by�a biografia Profesora, 
jego osi	gni�cia naukowe oraz wydarzenia, które doprowadzi�y do Jego rehabilitacji. 

 
4. Wyk�ad „Krystalografia: jej �lady w nauce i �yciu codziennym” 
 
Jak otrzyma� kryszta�y? Na czym polega technika ich otrzymywania zwana 

metod	 Czochralskiego? Dlaczego kryszta�y fascynuj	? Czym zajmuje si� 
krystalografia? Czy defekty struktury krystalicznej mog	 by� pi�kne? Na te i wiele 
innych pyta� odpowiedzia�a dr Edyta Wierzbicka z Instytutu Technologii Materia�ów 
Elektronicznych w ramach wyk�adu specjalnego XVIII-go Festiwalu Nauki 
w Warszawie poprowadzonego dn. 25.09.2014 na Wydziale Fizyki PW. Wyk�ad pt. 
„Krystalografia: jej �lady w nauce i �yciu codziennym” zako�czony pokazem 
spektakularnych kryszta�ów otrzymanych metod	 Czochralskiego zgromadzi� 
kilkudziesi�ciu s�uchaczy. 
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Eliza Królak 
 
 

Kalendarium – wybór dzia�a� 
 
 

Akty prawne Rzeczpospolitej Polskiej i dokumenty Senatów uczelni wy�szych 
 
Uchwala nr 21/XLVIII/2012 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 21 listopa-

da 2012 r. w sprawie og�oszenia roku 2013 rokiem prof. Jana Czochralskiego w Poli-
technice Warszawskiej. 

7 grudnia 2012 r. Warszawa. Uchwa�a Sejmu RP og�asza rok 2013 Rokiem Jana 
Czochralskiego. 

Uchwa�a nr 86/XLVlll/2013 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 22 maja 
2013 r. w sprawie umieszczenia popiersia profesora Jana Czochralskiego przy wej�ciu 
do Malej Auli Gmachu G�ównego PW. 

Stanowisko Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 23 pa�dziernika 2013 r. 
w sprawie wyst	pienia z wnioskiem do Rady Miasta Sto�ecznego Warszawy o nadanie 
ulicy lub placowi w Warszawie imienia prof. Jana Czochralskiego. 

Stanowisko Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 23 pa�dziernika 2013 r. 
w sprawie wyst	pienia z wnioskiem do Senatów uczelni polskich o podejmowanie 
inicjatyw w sprawie nadania ulicom lub placom imienia prof. Jana Czochralskiego w 
miejscowo�ci dzia�ania Uczelni.  

Decyzja nr 159/2013 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 17 grudnia 
2013 r. w sprawie powo�ania Pe�nomocnika Rektora ds. Nagrody im. Prof. Jana 
Czochralskiego. 

Senat Politechniki �wi�tokrzyskiej podj	� w dniu 26 lutego 2014 r. uchwa�� 
w sprawie wniosku do Rady Miasta Kielce o nadanie ulicy imienia profesora Jana 
Czochralskiego. 

Senat Politechniki Bia�ostockiej uchwa�	 z dnia 6 marca 2014 r. postanowi� wy-
st	pi� z wnioskiem o nadanie ulicy lub placowi w Bia�ymstoku imienia prof. Jana 
Czochralskiego. 

Uchwa�a Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie 
zmiany nazwy ulicy Rektorskiej w Warszawie na ulic� Jana Czochralskiego. 

 
Honorowe patronaty 

 
12 luty 2013 r. Warszawa. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy�szego obej-

muje honorowy patronat nad obchodami Roku Jana Czochralskiego, a Politechnika 
Warszawska otrzymuje zgod� od Ministerstwa na koordynacj� obchodów krajowych, 
oraz na powo�anie prof. Miros�awa Nadera z PW na funkcj� Krajowego Koordynatora 
Obchodów.  

11 marca 2013 r. Warszawa. Polska Akademia Nauk obejmuje honorowy pa-
tronat nad obchodami Roku Czochralskiego. 

25 marca 2013 r. Warszawa. Wojewoda Mazowiecki obejmuje honorowy pa-
tronat nad obchodami Roku Czochralskiego. 

177



3 kwietnia 2013 r. Warszawa. Prezydent Miasta Sto�ecznego Warszawy obej-
muje honorowy patronat nad obchodami Roku Czochralskiego. 

17 kwietnia 2013 r. Warszawa. Marsza�ek Województwa Mazowieckiego 
obejmuje honorowy patronat nad obchodami Roku Czochralskiego. 

19 kwietnia 2013 r. Warszawa. Ministerstwo Edukacji Narodowej obejmuje 
honorowy patronat nad obchodami Roku Czochralskiego. 

25 kwietnia 2013 r. Warszawa. Ministerstwo Gospodarki obejmuje honorowy 
patronat nad obchodami Roku Czochralskiego. 

 
 

Uroczysto�ci upami�tniaj�ce posta� prof. Jana Czochralskiego 
 
22 kwietnia 2013 r. Kcynia. W 60. rocznic� �mierci prof. Jana Czochralskiego 

ods�oni�to tablic� pami	tkow	 na grobowcu Jana Czochralskiego ufundowan	 przez 
Politechnik� Warszawsk	. Uroczystego ods�oni�cia dokonali przedstawiciele Poli-
techniki Warszawskiej -JM Rektor prof. dr hab. in�. Jan Szmidt, by�y Rektor prof. dr 
hab. in�. W�odzimierz Kurnik, dr hab. in�. Jacek Przygodzki (fot. 1). Drug	 tablic� 
pami	tkow	 ods�oni�to na budynku Apteki pod Or�em w Kcyni (fot. 2). Patronowa� 
uroczysto�ci – Urz	d Miejski w Kcyni, Marsza�ek Województwa Kujawsko-
Pomorskiego, Starosta Nakielski, Burmistrz Kcyni, Rada Miejska w Kcyni, Polskie 
Towarzystwo Farmaceutyczne, Naczelna Izba Aptekarska w Warszawie, Okr�gowa 
Izba Aptekarska w Bydgoszczy, Szko�a Podstawowa im. Jana Czochralskiego w Kcy-
ni, Apteka „Pod Or�em” w Kcyni. Patronat Burmistrz Kcyni Piotr Hemmerling. Twór-
ca tablicy – prof. Józef Petruk 

 
 

 
fot. 1 
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fot. 2 

 
23 kwietnia 2013 r. Warszawa. W 60. rocznic� �mierci wybitnego uczonego 

ods�oni�to tablic� pami	tkow	 przy ul. Nabielaka 4 w Warszawie (fot. 3–4). Profesor 
Jan Czochralski mieszka� tam od 1932 do 1944 roku. Patronat – Politechnika War-
szawska, honorowe patronaty – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy�szego, Polskie 
Towarzystwo Wzrostu Kryszta�ów, Ambasador Republiki S�owacji. Fundatorem tabli-
cy jest Marsza�ek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jednym z inicjatorów przed-
si�wzi�cia – Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Ods�oni�cia tablicy pa-
mi	tkowej dokonali JM Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt, dr hab. 
Jacek Guli�ski – podsekretarz stanu w MNiSW, VasilGrivna – Ambasador Republiki 
S�owacji, prof. Anna Paj	czkowska – Cz�onek Za�o�yciel Polskiego Towarzystwa 
Wzrostu Kryszta�ów, prof. Zbigniew Brzózka – Dziekan Wydzia�u Chemicznego PW, 
prof. Miros�aw Karpierz – Dziekan Wydzia�u Fizyki PW. 

 

 
fot. 3 
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fot. 4 

 
Kwiecie� 2013 r. – Profesor Jan Czochralski zosta� po�miertnie odznaczony Me-

dalem Pami	tkowym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Casimirus Magnus (fot. 5) 
w roku akademickim 2013/2014. 

 

 
fot. 5 

 
15 listopada 2013 r. Warszawa. Zako�czenie g�ównych obchodów Roku Jana 

Czochralskiego w �wi�to Politechniki Warszawskiej. Ods�oni�cie popiersia prof. Jana 
Czochralskiego (fot. 6–7) , autorem monumentu jest Marcin Nowicki. Wyk�ady oko-
liczno�ciowe wyg�osili JM Rektor PW prof. Jan Szmidt, prof. M. W. Nader (fot. 8 od 
prawej cz�onkowie Komisji do spraw Historii i Tradycji PW doc. dr in�. Witold Mir-
ski, dr hab. in�. Jacek Przygodzki, prof. Miros�aw Nader) prof. Krzysztof Jan Kurzy-
d�owski – wyk�ad pod tytu�em „Wk�ad profesora Jana Czochralskiego w rozwój Poli-
techniki Warszawskiej”. 
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fot. 6 

 

 
fot. 7 

 

 
fot. 8 
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20 listopada 2013 r. Warszawa. Nadanie imienia Jana Czochralskiego nowo-
utworzonemu Laboratorium Zaawansowanej In�ynierii Kryszta�ów Wydzia�u Chemii 
Uniwersytetu Warszawskiego. Uroczysto�ci tej towarzyszy�o ods�oni�cie tablicy upa-
mi�tniaj	cej prof. Jana Czochralskiego (fot. 9). W uroczysto�ci udzia� wzi�li m.in. 
Podsekretarz Stanu w MNiSW dr hab. Jacek Guli�ski, Rektor Uniwersytetu Warszaw-
skiego prof. Marcin Pa�ys (fot. 10), Prorektor Politechniki Warszawskiej prof. W�ady-
s�aw Wieczorek, Dziekan Wydzia�u Chemii UW prof. Pawe� Kulesza, Dyrektor Cen-
trum Nauk Biologiczno-Chemicznych prof. Ewa Bulska, Prezes Polskiego Towarzy-
stwa Chemicznego prof. Bogus�aw Buszewski, Dyrektor Narodowego Centrum Bada� 
i Rozwoju prof. Krzysztof Kurzyd�owski, Dziekan Wydzia�u Chemii UAM prof. Hen-
ryk Koroniak, twórca metody krystalizacji in situ prof. Roland Boese (Uniwersytet 
Duisburg-Essen, RFN. Uroczysto�� u�wietni� wyk�ad Krajowego Koordynatora Ob-
chodów Roku Jana Czochralskiego prof. Miros�awaNadera– JanCzochralski patronem 
roku 2013.(fot. 11) 

 
 

 
fot. 9 
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fot. 10 

 

 
fot. 11 

 
27 marca 2014 r. Warszawa. Odby�a si� uroczysto�� nadania imienia prof. Jana 

Czochralskiego nowo otwartej Sali Centrum Konferencyjnego Instytutu Chemii Prze-
mys�owej im. prof. Ignacego Mo�cickiego (fot. 12) w ju� istniej	cym Centrum Konfe-
rencyjnym im. prof. Jana Czochralskiego. Uroczystej inauguracji dokona�a dyrektor 
IChP prof. Regina Jeziórska, symbolicznego przeci�cia wst�gi dokona�a wraz z dyrek-
tor Agnieszk� Stefaniak-Hrycko, przedstawicielem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wy�szego oraz Józefem Menes	, by�ym dyrektorem Instytutu. Uroczyst	 cz��� posie-
dzenia Rady Naukowe prowadzi� wiceprzewodnicz	cy Rady prof. dr hab. in�. Zbi-
gniew Florja�czyk, referat na temat �ycia i osi	gni�� naukowych prof. Jana Czochral-
skiego wyg�osi� prof. dr hab. in�. Jerzy Ba�dyga (Politechnika Warszawska). W ko�-
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cowej cz��ci posiedzenia Rady Naukowej ods�oni�to tablic� pami	tkow	 po�wi�con	 
prof. Janowi Czochralskiemu (fot. 13 – dyrektor IChP prof. Regina Jeziórska). W�ród 
zaproszonych go�ci byli m.in. prof. dr hab. in�. Andrzej Królikowski (Politechnika 
Warszawska), dr hab. in�. Barbara �lusarek (Instytut Tele- i Radiotechniczny), prof. dr 
hab. in�. Andrzej Chmielewski (Instytut Chemii i Techniki J	drowej), prof. dr hab. 
Pawe� Kulesza (Uniwersytet Warszawski), dr Pawe� Bielski (Grupa Azoty S.A.), prof. 
dr hab. �ukasz Kaczmarek (Instytut Farmaceutyczny), Rafa� Utracki (Naczelnik Wy-
dzia�u Kultury i Promocji Urz�du Dzielnicy 
oliborz), red. Wiktor Niedzicki oraz 
dr Jerzy Polaczek (red. „Przemys�u Chemicznego”). 

 
 

  
fot. 12 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fot. 13 
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Seminaria, konferencje, wyk�ady 
 
4–5 kwietnia 2013 r. Warszawa. Dni Niemieckie na Politechnice Warszawskiej 

(fot. 14–15) Wyk�ady – prof. Krzysztof J. Kurzyd�owski (NCBiR) i prof. Ehrenfried 
Zschech (Fraunhofer Institute for NondestructiveTesting, Dresden) pt. „Prof. Jan Czo-
chralski – prekursor bada� europejskich”. 

  

 
fot. 14 

 

 
fot. 15 

 
8 maja 2013 r. Katowice. Sympozjum zorganizowane przez Instytut Fizyki 

Uniwersytetu �l	skiego w Katowicach pod tytu�em „Profesor Jan Czochralski patro-
nem roku 2013” (fot. 16–19) oraz wystawa po�wi�cona J. Czochralskiemu prezento-
wana do 24 maja 2013 r. 
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fot.16 
 
 
 

fot. 17 
 
 
 

  
fot. 18 
 
 

 
 
 
 

fot. 19 
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23 maja 2013 r. Warszawa. 123. sesja Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Aka-
demii Nauk – Instytut Biocybernetyki i In�ynierii Biomedycznej im. Macieja Na��cza 
PAN w Warszawie. Wyk�ady po�wi�cone prof. J. Czochralskiemu wyg�osili mi�dzy 
innymi – prof. Krzysztof Kurzyd�owski (Dyrektor NCBR) „Profesor Jan Czochralski – 
znany i nieznany” Zaprezentowano równie� film zrealizowanego na zlecenie MNiSW 
pt. „Jan Czochralski – wielki nieznany. Pocztówki z �ycia” w re�yserii Andrzeja Ka-
�uszki. 

5 czerwca 2013 r. Pozna�. Dzie� Mechanika 2013. Organizator – Stowarzysze-
nie In�ynierów i Techników Mechaników Polskich. Referatwyg�osi� prof. Andrzeja 
Ciszewskiego (prezes SIMP) „Jan Czochralski – dzia�acz Stowarzyszenia In�ynierów 
Mechaników Polskich w latach 1929–1939”, na zje�dzie zaprezentowano film Dariu-
sza Grzeszczyka pt. „Wielki powrót”. Zjazd odby� si� w trakcie targów „ITM: Inno-
wacje – Technologie –Maszyny Polska 2013”. – Mi�dzynarodowe Targi Pozna�skie. 
(W innej cz��ci publikacji artyku�, A. Ciszewski – Jan Czochralski dzia�acz Stowarzy-
szenia In�ynierów Mechaników Polskich) 

4–10 sierpnia 2013 r. Gda�sk. 15. Mi�dzynarodowa Szko�a Wzrostu Kryszta-
�ów (15th International Summer School on CrystalGrowth), ISSCG-15. Organizator –
Polskie Towarzystwo Wzrostu Kryszta�ów (PTWK) razem z Niemieckim Towarzy-
stwem Wzrostu Kryszta�ów, Wydzia� Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej 
PG. Referat wyg�osi�a Izabela Grzegory “From Jan Czochralski to high-pressure ni-
tride growth – the development and topics of crystal growth in Poland”. 

11–16 sierpnia 2013 r. Warszawa. 17. �wiatowy Kongres Wzrostu Kryszta�ów 
(17th International 17th International Conference on Crystal Growth and Epitaxy 
ICCGE-17. Organizatorzy – Polskie Towarzystwo Wzrostu Kryszta�ów (PTWK) ra-
zem z Niemieckim Towarzystwem Wzrostu Kryszta�ów (DGKK), Uniwersytet War-
szawski. Referaty – prof. A. Paj	czkowska (ITME, Warszawa), prof. Renhard Vecker 
(IKZ, Berlin). 

23–24 sierpnia 2013 r. Warszawa. Centrum Nauki Kopernik.7 edycja konferen-
cji „Pokaza�-Przekaza�”. Panel dyskusyjny – „Mów do mnie po ludzku, czyli jak sku-
tecznie przybli�a� osi	gni�cia naukowe w szkole?” inspiracj	 do dyskusji by�a posta� 
prof. Jana Czochralskiego – udzia� prof. M. W Nader. 

8–13 wrze�nia 2013 r. Pozna�. XLII Zjazd Fizyków Polskich. Organizatorzy 
zjazdu Oddzia� Pozna�ski Polskiego Towarzystwa Fizycznego reprezentowany przez 
fizyków z Politechniki Pozna�skiej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Instytutu 
Fizyki Molekularnej PAN. Dorobek prof. Jana Czochralskiego zaprezentowa� dr Pa-
we� Tomaszewski wyk�adem „Co fizycy zawdzi�czaj	 Janowi Czochralskiemu”. 
W ksi�dze abstraktów zamieszczono not� biograficzn	 prof. Jana Czochralskiego oraz 
zdj�cie prof. J. Czochralskiego na ok�adce ksi	�ki. Na zje�dzie zaprezentowano wy-
staw� Muzeum Marii Sk�odowskiej-Curie. 

20–29 wrze�nia 2013 r. Warszawa. Festiwal Nauki. Wyk�ad – prof. M. Nader 
„Profesor Jan Czochralski: przywracanie pami�ci I Jego dokonania naukowe” 
(26.09.2013 r. – Wydzia� Fizyki PW). Wyk�ady – dr K. Rackiej „Jan Czochralski: 
twórca metody otrzymywania monokryszta�ów” i „Jan Czochralski: patron roku 2013” 
(26 i 28.09.2013 r. – Muzeum Marii Sk�odowskiej-Curie).  
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1 pa
dziernika 2013 r. Gda�sk.”, Politechnika Gda�ska. Wyk�ad inauguracyjny 
prof. K.J. Kurzyd�owskiego „Profesor Jan Czochralski prekursorem wspó�czesnej in-
�ynierii materia�owej”. 

1 pa
dziernika 2013 r. Warszawa. Wyk�ady inauguracyjne na wydzia�ach Poli-
techniki Warszawskiej z akcentem o wk�adzie prof. J. Czochralskiego w rozwój nauki 
�wiatowej. Zalecenie Koordynatora Obchodów Roku Jana Czochralskiego – prof. Mi-
ros�awa Nadera. 

2 pa
dziernika 2013 r. Warszawa. Wyk�ad inauguracyjny na otwarciu PW Ju-
nior. Wyk�ad prof. Miros�awa Nader – „Prof. Jan Czochralski – przywracanie pami�-
ci” i prezentacja filmu Dariusza Grzeszczyka „Biografia Jana Czochralskiego”. 

17 pa
dziernika 2013 r. Pozna�. Seminarium zorganizowane przez Wydzia� 
Chemii UAM i Komitet Krystalografii PAN. Seminarium – „Profesor Jan Czochralski 
i historyczny rozwój jego metody”. 

23 pa
dziernika 2013 r. Kraków. Seminarium „Profesor Jan Czochralski – wy-
bitny polski uczony”. Organizatorzy – Wydzia� In�ynierii Materia�owej i Ceramiki 
AGH, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiello�skiego, Instytut Metalurgii i In�ynierii 
Materia�owej PAN, Instytut Fizyki J	drowej PAN. Wyk�ady – prof. dr hab. in�. Bogu-
s�aw Major „Profesor Jan Czochralski. Wielki nieznany patronem roku 2013 r.”, dr 
hab. Pawe� Staszel „Wp�yw metody Czochralskiego na rozwój fizyki wysokich ener-
gii”, dr hab. in�. Marta Wolny-Marsza�ek „Metoda Profesora Czochralskiego w s�u�-
bie dozymetrii promieniowania jonizuj	cego”, prof. dr hab. Tadeusz Pisarkiewicz 
„Profesor Jan Czochralski a wspó�czesna elektronika”. 

8 listopada 2013 r. San Francisco. Seminarium The legacy of Jan Czochralski– 
from 1916 discovery to today’s Silicon Valley, Sympozjum “LIFE SCIENCES & 
ADVANCED MATERIALS” – w ramach konferencji Poland-Silicon Valley Science 
and Technology. Organizatorzy – Klub Polsko-Ameryka�skich In�ynierów w Dolinie 
Krzemowej i Ameryka�sko-Polska Rada Handlowa. Moderatorem by� Marek 
ywno – 
Prezes Klubu Polsko-Ameryka�skich In�ynierów w Dolinie Krzemowej. Podsumowa-
nie – Piotr Moncarz, Przewodnicz	cy Ameryka�sko-Polskiej Rady Handlowej. 

14 listopada 2013 r. Warszawa. Seminarium zorganizowane przez Wydzia� 
Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej - „Osi	gni�cia prof. 
Czochralskiego drog	 post�pu wspó�czesnych bada� in�ynierii materia�owej”. Wyk�a-
dy – J. 
mija (WAT) „Jan Czochralski – jego wk�ad do nauki” (fot. 20), T. �ukasie-
wicz (ITME) „Zarys metody Czochralskiego – otrzymywane monokryszta�y 
w ITME”, Z. Mierczyk (WAT) „Metoda Czochralskiego w zastosowaniach optoelek-
tronicznych”, M. Berkowski (IF PAN) „Wielosk�adnikowe monokryszta�y tlenkowe 
otrzymywane metod	 Czochralskiego, W. Bogdanowicz (U�) „Monokrystaliczne sto-
py i kompozyty”, A. Majchrowski (WAT) „Badania monokrystalizacji ze stopów ma-
teria�ów tlenkowych prowadzone w ZFITK WAT) pod Honorowym patronatem Rek-
tora-Komendanta WAT gen. bryg. prof. dr hab. in�. Zygmunta Mierczyka (fizyk, spe-
cjalista in�ynierii materia�owej i optoelektroniki) (fot. 21) i Sekcji Wzrostu Kryszta-
�ów Komitetu Krystalografii Polskiej Akademii Nauk. 
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fot. 20 fot. 21 
 

15–16 listopada 2013 r. Warszawa. W siedzibie Senatu RP oraz w Politechnice 
Warszawskiej zosta�a zorganizowana specjalna sesja naukowa ko�cz	ca obchody Ro-
ku Jana Czochralskiego 2013. Sesja zosta�a zorganizowana wspólnie przez Polskie 
i Niemieckie Towarzystwa Chemiczne. Patronaty – Senat RP, Politechnika Warszaw-
ska, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy�szego, Societas Humboldtiana Polonorum. 
Przewodnicz	cym Honorowego Komitetu zosta� prof. Bogus�aw Buszewski Prezes 
Polskiego Towarzystwa Chemicznego (fot. 22). 15 listopada w Senacie RP odby�a si� 
sesja pod tytu�em „
ycie i dzia�alno�� naukowa Jana Czochralskiego”. Referaty wy-
g�osili mi�dzy innymi prof. Janusz Racho� „Smutna historia, która zmieni�a �wiat. 
Rzecz o Janie Czochralskim” i dr Pawe� Tomaszewski „Has Jan Czochralski beeny-
etrestored?” W kolejnym dniu ju� na Politechnice Warszawskiej odby�y si� trzy tema-
tyczne sesje. Pierwsza Chemia i fizyka monokryszta�ów , której przewodnicz	cym 
by�prof. Zbigniew Brzózka. Wyk�ady – Prof. Ewa Talik Application of Czochralski 
metod for monocrystallization of intermetallic compounds, prof. Miros�aw Handke” 
Siloksany – prekursory ceramiczne”. Kolejna sesja to „Chemia metali – materia�o-
znawstwo”. Przewodnicz	cym by� prof. Miros�aw Nader. Wyk�ady – Prof. Krzysztof 
Kurzyd�owski„Wk�ad Prof. Czochralskiego w rozwój Politechniki Warszawskiej”, 
prof. Ulrich Schubert „Inorganic-organic materials – where chemistry and materials 
science meet”, dr Zbigniew Tucholski „Zastosowanie stopu �o�yskowego B w kolej-
nictwie”. Sekcja podsumowuj	ca by�a zatytu�owana „Jan Czochralski – wybitny che-
mik”. Przewodnicz	ca prof. Monika Michel. Wyk�ady prof. Miros�aw Nader „Miejsce 
Jana Czochralskiego w Panteonie Nauki”prof. Izabela Nowak „Chemia gospodarcza– 
formulacje za czasów Czochralskiego i ich wspó�czesne odpowiedniki”, prof. Jerzy 
Ba�dyga „Nie tylko monokryszta�y – osi	gni�cia Profesora Jana Czochralskiego w in-
�ynierii i technologii chemicznej”. 
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fot. 22 

 
18 listopada 2013 r. Kraków. Ogólnopolskie seminarium Zespo�u metod ba-

dawczych materia�ów Komitetu Nauki o Materia�ach PAN. Referaty – prof. dr hab. 
in�. Bogus�aw Major „Profesor Jan Czochralski. Wielki nieznany patronem roku 2013 
r.” i dr hab. Marek Lipi�ski (tegoroczny laureat nagrody Siemensa) wyg�osi� referat o 
zastosowaniu monokryszta�ów krzemowych w fotowoltaice. 

21 stycznia 2014 r. Warszawa. Prof. Marek Godlewski, „Jan Czochralski – oj-
ciec dzisiejszej elektroniki” . Konwersatorium Instytutu Fizyki PAN. 

17 marca 2014 r. �ód
 . Posiedzenie Komisji Biomechaniki Komitetu Mechani-
ki PAN. Wyk�adprof. Miros�aw Nader – „Prof. Jan Czochralski – miejsce w Pante-
onie” – Technopark – Lider Naukowy Laboratorium Biofizyki Molekularnej i Nano-
strukturalnej 

 
 

Wystawy i inne dzia�ania 
 
6–11 luty 2013 r. Warszawa. Inauguracja Roku Jana Czochralskiego wystaw	 

w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej (fot. 23 od lewej dr Zygmunt �uczy�ski, JM Rek-
tor PW prof. Jan Szmidt, prof. Anna Paj	czkowska, dr hab. Jacek Guli�ski, Piotr Hem-
merling). Wystawa zosta�a przygotowana przez Urz	d Miasta w Kcyni, Instytut Tech-
nologii Materia�ów Elektronicznych (gabloty z kryszta�ami otrzymanymi metod	 Czo-
chralskiego) (fot. 24), Polskie Towarzystwo Wzrostu Kryszta�ów, Politechnik� War-
szawsk	 i Muzeum Politechniki Warszawskiej. Patronat nad wystaw	 obj��a Minister 
Nauki i Szkolnictwa Wy�szego prof. Barbara Kudrycka (fot. 25). 

 

190



 
fot. 23 

 

  
fot. 24 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

fot. 25 
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22–24 kwietnia 2013 r. Warszawa. Politechnika Warszawska. Wystawa „60 
rocznica �mierci prof. Jana Czochralskiego”. Na wystawie prezentowane by�y materia-
�y b�d	ce w posiadaniu Muzeum Politechniki Warszawskiej i Biblioteki G�ównej PW, 
materia�y prof. M. Nadera, jak równie� wystawa planszowa b�d	ca w�asno�ci	 Urz�du 
Miasta Kcyni (fot. 26–27). Na stanowisku multimedialnym zaprezentowano dwa filmy 
„Jan Czochralski Wielki Nieznany. Pocztówki z �ycia” w re�. Andrzeja Ka�uszki oraz 
„Wielki powrót” w re�. Dariusza Grzeszczyka. 

 

 
fot. 26 

 

 
fot. 27 
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25–28 czerwca 2013 r. Gda�sk. Wystawa „Life and archievements of prof. Jan 
Czochralski (1885-1953) organizowana przez Bibliotek� G�ówn	 PG, Centrum Nano-
technologii PG, Polskie towarzystwo Chemiczne, Muzeum Marii Sk�odowskiej-Curie 
i Polskie Towarzystwo Kryszta�ów. 

26–28 czerwca 2013 r. Warszawa. Wystawa pt. „Rzeczpospolita techniczna dla 
cz�owieka i gospodarki” prezentowana na II �wiatowym Zje�dzie In�ynierów Pol-
skich, Politechnika Warszawska. 

23 pa
dziernika 2013 r. Fashmob – „Poka� kryszta� Czochralskiego”. Inicjaty-
wa – Wydzia� In�ynierii Materia�owej Politechniki Warszawskiej, Instytut Fizyki i In-
stytut Chemii Fizycznej PAN. 

23 pa
dziernika 2013 r. Datownik pocztowy – Urz	d Pocztowy Warszawa 
10znajduj	cy si� na pl. Konstytucji 3 (fot. 28). Projekt – Anna Ol�dzka. 

 

 
fot. 28 

 
15 listopada - 20 grudnia 2013 r. Warszawa. Wystawa planszowa pt. „
ycie 

i dzie�o prof. Jana Czochralskiego” (fot. 29). W pó�niejszym terminie wystawa pre-
zentowana na wydzia�ach PW i w kliku placówkach o�wiatowych. Organizator – Bi-
blioteka G�ówna PW. 

 

 
fot. 29 

193



16 grudnia 2013 r. Warszawa. „Jan Czochralski-dzia�alno�� na niwie nauki” – 
otwarcie wystawy sta�ej w Muzeum Politechniki Warszawskiej (fot. 30–31). 

 

 
fot. 30 

 

 
fot. 31 

 
17 grudnia 2013 r. Warszawa. Rozpocz�cie akcji promocyjno-edukacyjnej "Jan 

Czochralski na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. W tym dniu na 
Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej odby�a si� premiera cyklicznej ak-
cji Jan Czochralski na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Z�o�y�y si� 
na to: inscenizacja wyk�adu Czochralskiego z1931 roku w realiach z epoki (fot. 32), 
zwiedzanie zaaran�owanego laboratorium/gabinetu Czochralskiego (fot. 33), gdzie 
mo�na by�o wykona� proste eksperymenty nawi	zuj	ce do jego prac oraz wyk�ad 
i wystawa pokazuj	ce dorobek Czochralskiego z czasu jego dzia�alno�ci na Wydziale 
Chemicznym i zwi	zki z obecnymi pracami naukowobadawczymi na Wydziale. Na 
zako�czenie wydarzenia dr in�. Andrzej Królikowski (fot. 34), Prodziekan ds. Stu-
denckich Wydzia�u Chemicznego wyg�osi� w Audytorium im. prof. Jana Czochral-
skiego wyk�ad o osi	gni�ciach naukowych Profesora z okresu jego dzia�alno�ci na Po-
litechnice Warszawskiej. Czochralski na Wydziale Chemicznym PW.  
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(Szczegó�owe informacje na ten temat w innej cz��ci publikacji, Andrzej Króli-
kowski-Informacja o dzia�aniach na Wydziale Chemicznym PW zwi�zanych z obcho-
dami Roku prof. Jan Czochralskiego). 

 

 
fot. 32 

 

 
fot. 33 

 

 
fot. 34 
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2 grudnia 2013 r. Spersonalizowany znaczek zawieraj	cy logo Roku Czochral-
skiego – Poczta Polska (fot. 35). 

 

 
fot. 35 

 
24 lutego 2014 r. Warszawa. Premiera Walizki prof. Czochralskiego. Centrum 

Nauki Kopernik przedstawi�o pi	te pude�ko w rodzinie zestawów edukacyjnych adre-
sowanych dla szkó� – Walizk� profesora Czochralskiego (fot. 36). Tradycyjnie, pre-
mierze nowego zestawu towarzyszy�y warsztaty przygotowuj	ce nauczycieli do pro-
wadzenia zaj�� z wykorzystaniem zawarto�ci walizki. 

 

 
fot. 36 
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15–23 marca 2014 r. Warszawa. Inauguracja interaktywnej wystawy multime-
dialnej „Od monokryszta�u Jana Czochralskiego do grafenu” (fot. 37–38). Dyrektor 
wystawy – doc. dr Jan Grabski, Wydzia� Fizyki PW. G�ównym celem inicjatywy jest 
przybli�enie osi	gni�� polskiego naukowca, a tak�e wskazanie na dorobek polskiej 
nauki w dziedzinie technologii materia�owej. Kampania promowana b�dzie has�em 
„Kryszta� Przysz�o�ci”. �	czy ono dwa charakterystyczne aspekty – wskazuje na wag� 
odkrycia Jana Czochralskiego, a tak�e na jego du�y potencja� w rozwoju przemys�u 
elektronicznego. 

(Szczegó�owe informacje na ten temat w innej cz��ci publikacji, Jan Grabski –
Dzia�ania na Wydziale Fizyki PW oraz w ramach Festiwalu Nauki Polskiej zwi�za-
nych z obchodami Roku Jana Czochralskiego). 

 

 
fot. 37 

 

 
fot. 38 

 
Wystawa „�ycie i dokonania Jana Czochralskiego” (17 plansz) Realizacja – 

Muzeum Marii Sk�odowskiej-Curie. Wystawa by�a przeznaczona do wypo�yczania 
przez wszystkie zainteresowane instytucje. Dzi�ki takiej formie udost�pniania by�a 
prezentowana przy wielu wa�niejszych wydarzeniach zwi	zanych z Rokiem Jana 
Czochralskiego. Pokazywana np. w ramach „Nocy Muzeów” w Muzeum im. M. Sk�o-
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dowskiej-Curie w Warszawie, na zako�czenie obchodów Roku Jana Czochralskiego 
w Senacie RP (fot. 39). 

 

 
fot. 39 

 
Wyró�nienia i konkursy 

 
13 marca 2013 r. Kcynia. Rozstrzygni�cie konkursu na logo Roku Jana Czo-

chralskiego. Wygrywa projekt Mariusza Koszuty. Patronat – Urz	d Miejski w Kcyni. 
Przewodnicz	cy jury konkursu – prof. Miros�aw Nader  

18 marca 2013 r. Pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy�szego. 
Og�oszono konkurs dla m�odzie�y w zwi	zku z prowadzonymi dzia�aniami w ramach 
Roku Czochralskiego, na facebookowym profilu kampanii promocyjnej na rzecz kie-
runków matematycznych, przyrodniczych, 
technicznych – „ Studia na przysz�o�� 

15 czerwca 2013 r. Warszawa. „17 
Piknik Naukowy ” – MNiSZW przygotowa-
�o ulotk� informacyjn	 dla m�odzie�y o prof. 
Janie Czochralskim. Narodowe Centrum 
Bada� i Rozwoju na „17 Piknik Naukowy” 
i „II Noc Robotów PiAP – „Odkryj niezna-
ne” przygotowa�o szereg gier i quizów 
o prof. Janie Czochralskim . 

16–20 wrze�nia 2013 r. Warszawa. 
Pod patronatem – PAN, MNiSW, Politech-
niki Warszawskiej, Prezydent m. st. War-
szawy, Urz�du Marsza�kowskiego odby�a 
si� – Konferencja E-MRS fallmeeting (Eu-
ropean Materials Research Society) i wr�-
czenie medalu im. Jana Czochralskiego prof. 
Sylwestrowi Porowskiemu (fot. 40). 
 

 
fot. 40 

198



13 stycznia – 28 luty 2014 r. Warszawa. Politechnika Warszawska. Og�oszenie 
konkursu o Nagrod� im. Prof. Jana Czochralskiego. Konkurs s�u�y promowaniu wy-
bitnych osi	gni�� prof. Jana Czochralskiego oraz promowaniu absolwentów studiów I, 
II lub III stopnia, którzy wykonali prace dyplomowe/doktorskie w obszarze dzia�alno-
�ci naukowo-technicznej prof. Jana Czochralskiego i innych naukowców prowadz	-
cych badania w tym zakresie 

30 maja 2014 r. Warszawa. Uroczyste wr�czenie nagród im prof. Jana Czo-
chralskiego (fot. 41) i uroczysta sesja zako�czenia obchodów Roku Jana Czochral-
skiego – Politechnika Warszawska. 

Przyznano nagrod� specjaln	 dla prof. dr hab. in�. Anny Paj	czkowskiej (fot. 42). 
Nagrod� promocyjn	 otrzyma�a dr Agnieszka Czapik (fot. 43). Nagrod� naukow	 
otrzyma�a prof. dr hab. in�. Ma�gorzata Lewandowska (fot. 44). 

Wyst	pienia – Jacka Guli�skiego (MNiSzW), Jana Szmidta (Rektor PW) i Miro-
s�awa Nadera (Koordynator Obchodów Roku Czochralskiego) (fot. 45). 

 

 
fot. 41 

 

 
fot. 42 
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fot. 43 

 

 
fot. 44 

 

 
fot. 45 
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8 pa
dziernika 2014 r. Warszawa. Rektor Politechniki Warszawskiej og�osi� II 
edycj� Konkursu o Nagrod� im. Prof. Jana Czochralskiego. 

17 wrze�nia 2014 r. Warszawa. Politechnika Warszawska. Sesja E-MRS 2014, 
Spotkanie Jesienne. Wr�czenie medalu Jana Czochralskiego – laureat prof. George M. 
Whitesides (Uniwersytet Harvarda, Wydzia� Chemii i Biologii Chemicznej) (fot. 46). 
Wyk�ad laureata pod tytu�em “Electron Transfer across Insulating Self-Assembled 
Monolayers”. 

  

 
fot. 46 

 
Polskie Towarzystwo Chemiczne corocznie przyznaje „Wyk�ad im. Jana 

Czochralskiego” jest to wyró�nienie dla wybijaj	cego si� samodzielnego chemika w 
Polsce w zakresie dowolnej dziedziny chemii. Polskie Towarzystwo Chemiczne obej-
muje mecenat nad wyg�oszeniem serii wyk�adów w wybranych Oddzia�ach Towarzy-
stwa przez wyró�nion	 osob�, promuj	c j	 u progu samodzielnej kariery naukowej. 

 
Filmy biograficzne – premiery 

 
22 kwietnia 2013 r. Warszawa – PW i Kcynia. „Wielki powrót”, re�yseria Da-

riusz Grzeszczyk, prod. Infinity Dream 2013 r. Pokazy na uroczysto�ciach zwi	zanych 
z obchodami rocznicy �mierci prof. Jana Czochralskiego. 

5 kwietnia 2013 r. Warszawa. „Tajemni-
ce Jana Czochralskiego” premiera filmu w re-
�yserii Andrzeja Ka�uszki pt. „Jan Czochralski 
– wielki nieznany. Pocztówki z �ycia” (film 
powsta� na zlecenie Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wy�szego), prod. M. Kalbarczyki 
wyk�ad – dr Pawe� Tomaszewski. Dom Spotka� 
z Histori	 (fot. 47) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

fot. 47 
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16 listopada 2014 r. Bydgoszcz. „Powrót Chemika”, re�yseria Anna Laszczak – 
pokaz specjalny na Festiwalu Camerimage 

 
Publikacje o prof. Janie Czochralskim 

 
1. P. Tomaszewski, Jan Czochralski (1885–1953), Bydgoszcz 1990. 
2. P. Tomaszewski, Jan Czochralski i jego metoda. Jan Czochralski and his method, 

Wroc�aw-Kcynia 2003. 
3. T. Ha�as, Jan Czochralski (1885–1953) – wielki uczony i patriota?, Kcynia 2008. 
4. P. Tomaszewski, Powrót. Rzecz o Janie Czochralskim, Wroc�aw 2012. 
5. P. Prusak, Przywrócony pami�ci, Kcynia-Bydgoszcz 2013. 
6. P. Tomaszewski, Jan Czochralski restored, Wroc�aw 2013. 
7. A. Czerwi�ska-Rydel, Kryszta�owe odkrycie. Powie�� o Janie Czochralskim, 

Bielsko-Bia�a 2013. 
8. A. Paj	czkowska, E.Talik, M. Nader – Jan Czochralski – prekursor wspó�czesnej 

elektroniki. Stulecie odkrycia metody krystalizacji – Muzeum Politechniki War-
szawskiej, Warszawa 2013. 

9. Forum Akademickie [2013 Rok Czochralskiego – dodatek. Redakcja: prof. Miro-
s�aw Nader i Piotr Kieraci�ski oraz zespó� FA] 2013. 

10. E. Borysowicz, G. Komorowska, A. Trzaskoma, A. Ulmer, Rok Jana Czochral-
skiego – wystawy, Warszawa 2014. 

 
Biuletyn 2013–2014 r. prowadzony przez dr P. Tomaszewskiego na stronie  
www.janczochralski.com 

 
Dodatkowe informacje o stronach www, relacjach prasowych, filmach o prof. Ja-

nie Czochralskim i reporta�ach filmowych z obchodów Roku Jana Czochralskiego s	 
zamieszczone na CD o tytule Dorobek naukowy Jana Czochralskiego. Podsumowanie 
obchodów (Dodatek do zeszytu 15). Archiwum wydarze� z obchodów Roku Jana Czo-
chralskiego – Biblioteka Cyfrowa PW. 
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