Biuletyn PTWK Nr 15

KALENDARIUM WYDARZEÑ W LATACH 1990-2000
DOTYCZ¥CYCH ¯YCIA I DZIA£ALNOCI
PROFESORA JANA CZOCHRALSKIEGO
Nazwisko Jana Czochralskiego jest szeroko znane w krêgach osób zajmuj¹cych
siê wzrostem kryszta³ów i nowoczesn¹ elektronik¹. Badacz ¿ycia i osi¹gniêæ naukowych profesora Jana Czochralskiego mo¿e spotkaæ siê z opiniami o nim pozytywnymi
jak i krytycznymi. Po drugiej wojnie wiatowej nie prowadzono swobodnej dyskusji
w Jego sprawie. Dopiero w ostatnim dziesiêcioleciu pojawi³o siê szereg publikacji i
odby³o siê wiele spotkañ naukowych, których celem by³o przybli¿enie osoby profesora. Niniejsze opracowanie stanowi podsumowanie tych dzia³añ, które s¹ udzia³em
wielu naukowców z kilku orodków naukowych w Polsce, nauczycieli, dzia³aczy i
m³odzie¿y miasta Kcyni.
Profesor Jan Czochralski urodzi³ siê 23 padziernika 1885 r. w Kcyni w Wielkopolsce, która znajdowa³a siê wówczas pod zaborem pruskim (w roku 2000 mija 115
rocznica Jego urodzin). Po wstêpnej edukacji w Kcyni Jan Czochralski wyjecha³ do
Berlina, do swojej rodziny, celem podjêcia pracy i dalszej nauki. Studiowa³ chemiê na
Politechnice w Charlottenburgu. Na terenie Niemiec uczy³ siê, zdobywa³ s³awê i pracowa³ do roku 1928. Do Kcyni powraca³ wielokrotnie, gdy¿ tam mieszka³a jego matka
i tam mia³ swój letni dom. W okresie pobytu w Niemczech by³ twórc¹ wielu patentów
oraz by³ organizatorem i prezesem Niemieckiego Towarzystwa Metaloznawczego. W
1928 roku prof. Ignacy Mocicki, ówczesny Prezydent Rzeczpospolitej Polski, chemik, profesor Politechniki Warszawskiej zaprosi³ Jana Czochralskiego do powrotu do
kraju. Profesor Jan Czochralski obj¹³ Katedrê Metalurgii i Metaloznawstwa na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej, a nastêpnie powierzono mu organizacjê Instytutu Metalurgii i Metaloznawstwa przy Politechnice. Wspó³pracowa³ z wieloma
firmami oraz dzia³a³ w wielu towarzystwach naukowych. Do pocz¹tku II wojny wiatowej pracowa³ na Politechnice Warszawskiej. Z wybuchem wojny dzia³alnoæ Politechniki jako uczelni zosta³a zawieszona. W czasie wojny pracowa³ w zak³adzie badawczym na terenie Politechniki. Po wojnie by³ wiêziony na skutek denuncjacji zwi¹zanej z domnieman¹ wspó³prac¹ z Niemcami, jednak wyrokiem s¹du, z powodu braku
dowodów winy postêpowanie zosta³o umorzone i zosta³ zwolniony z wiêzienia. Pomówienia te jednak spowodowa³y, ¿e by³ zmuszony opuciæ Politechnikê i powróci³
do Kcyni, a dzia³ania Urzêdu Bezpieczeñstwa towarzyszy³y mu do ostatnich dni przed
mierci¹. Umar³ w Poznaniu 22 kwietnia 1953 roku i jest pochowany w Kcyni.
Dzisiaj nazwisko profesora wi¹¿e siê z metod¹ otrzymywania monokryszta³ów,
któr¹ zapocz¹tkowa³ w 1916 roku, kiedy to prowadzi³ badania nad krystalizacj¹ metali. Badaj¹c szybkoæ krystalizacji metali poprzez zanurzanie kapilary w tyglu z roztopionym metalem i powolne jej przesuwanie ku górze. W wyniku tego procesu wyci¹gania cieczy z tygla i jej ch³odzenia, otrzymywa³ skrystalizowany metal o rednicy
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oko³o 1 mm. Pomys³ ten po wielu latach w 1950 r. wykorzystali amerykañscy uczeni
G. K. Teal i J.B. Little z Bell Lab. do wyci¹gania monokryszta³ów germanu, który
nazwano metod¹ Czochralskiego. Metoda ta zosta³a nastêpnie zastosowana do krzemu
oraz do otrzymywania wielu innych monokryszta³ów zwi¹zków i roztworów sta³ych,
stosowanych szeroko do dzisiaj w mikroelektronice. Obecnie istnieje szereg modyfikacji tej metody, która jest dostosowywana do w³aciwoci otrzymywanych materia³ów, jednoczenie badane s¹ mechanizmy towarzysz¹ce procesom wzrostu tych kryszta³ów.
W³anie ze wzglêdu na tak szerokie zastosowanie metody krystalizacji i otrzymywania kryszta³ów o najwy¿szej jakoci strukturalnej, nazwisko Jana Czochralskiego
znalaz³o trwa³e miejsce w literaturze i jest czêciej cytowane w literaturze wiatowej
ni¿ niejedno nazwisko laureata Nagrody Nobla.
Przez wiele lat powojennych ma³o kto wiedzia³ kim jest Jan Czochralski. Po latach
drugiej wojny wiatowej do roku 1990 podejmowane by³y nieliczne próby upowszechnienia osoby i dzie³a profesora Jana Czochralskiego, nale¿y tu wymieniæ opracowanie
i wyk³ad prof. dr hab. Józefa ¯miji (WAT), opracowanie napisane przez dr Paw³a
Tomaszewskiego (INTiBS PAN Wroc³aw), który do dzisiaj pracuje nad ustaleniem
szczegó³ów z Jego ¿ycia. W 1986 roku odby³a siê 10. Europejska Konferencja Krystalograficzna, która z inicjatywy prof. dr hab. Kazimierza £ukaszewicza (INTiBS PAN
Wroc³aw) by³a dedykowana rocznicy odkrycia metody Czochralskiego.
Dopiero uwarunkowania polityczne po 1990 roku pozwoli³y na intensywn¹ dzia³alnoæ badawcz¹ i popularyzatorsk¹ na temat ¿ycia i pracy Profesora, któr¹ poni¿ej
przedstawiam:
1990 r.

3. czerwca 1990 r. mieszkañcy Kcyni, miasta z którym zwi¹zany by³ prof. Jan
Czochralski zorganizowali obchody z okazji 105 rocznicy Jego urodzin. Uroczystoæ
by³a zorganizowana dziêki inicjatywie Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Kulturalnego, Kcyñskiego Towarzystwa Kulturalnego, Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kcyni, Kcyñskiego Rzemios³a, Miejsko-Gminnego Orodka Kultury, Miejsk¹ Bibliotekê
Publiczn¹ oraz Urz¹d Miasta i Gminy w Kcyni.
Uroczystoæ obejmowa³a ods³oniêcie tablicy powiêconej profesorowi na domu
Jego urodzenia, odprawienie mszy wiêtej, sesjê naukow¹ na której wyg³osili wyk³ady
dr Pawe³ Tomaszewski: "¯ycie i dzia³alnoæ prof. Jana Czochralskiego" oraz mgr E.
Domañski: "Dramat obywatela dwóch narodów", wyk³adom towarzyszy³a dyskusja.
Sesjê zakoñczono z³o¿eniem kwiatów na grobie profesora. Na tej tablicy zapisano:
"1885-1953 w tym domu urodzi³ siê prof. dr Jan Czochralski wiatowej s³awy uczonywynalazca, krystalograf, chemik, metalurg - Rzemios³o, czerwiec 1990 r."
1991 r.

W roku tym powsta³o Polskie Towarzystwo Wzrostu Kryszta³ów (PTWK) i z
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inicjatywy prof. Keshry Sangwala zosta³o uchwalone, ¿e na ka¿dym zjedzie Towarzystwa bêdzie wyg³oszony, otwieraj¹cy go wyk³ad zaproszony, nazwany im. profesora Jana Czochralskiego.
1993 r.
Dnia 27. kwietnia 1993 r. decyzj¹ Rady Naukowej ITME powo³ano Laboratorium Monokryszta³ów Tlenkowych im. Jana Czochralskiego w Instytucie Technologii
Materia³ów Elektronicznych (ITME) w Warszawie.
1997 r.

19. listopada 1997 r. odby³o siê pierwsze posiedzenie wspólnej Komisji Polskiego Towarzystwa Fizycznego (PTF) i Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryszta³ów
(PTWK) na temat wyjanienia sprawy zwi¹zanej z pomówieniami dot. osoby profesora Jana Czochralskiego. W sk³ad Komisji z PTF weszli profesorowie: Ludwik Zbigniew Jakiewicz (PW), Ireneusz Strza³kowski (PW), Henryk Szymczak (IF PAN)
oraz z PTWK: profesorowie Anna Paj¹czkowska (ITME), Józef ¯mija (WAT) i dr
Pawe³ Tomaszewski (INTiBS PAN Wroc³aw). Przewodnicz¹cym Komisji zosta³ prof.
Henryk Szymczak, sekretarzem prof. Anna Paj¹czkowska. W wyniku dzia³añ Komisji
wynik³a propozycja organizacji w 1998 r. Sesji Naukowej z okazji 45-rocznicy mierci
profesora Jana Czochralskiego.
1998 r.
Zjazd PTWK przyj¹³ nazwê: Polskie Towarzystwo Wzrostu Kryszta³ów imienia
profesora Jana Czochralskiego.
6. lutego 1998 r. z inicjatywy prof. dr hab. Zbigniewa Jacyny-Onyszkiewicza
(UAM Poznañ), zosta³o zorganizowane seminarium na Wydziale Fizyki Uniwersytetu
im. A.Mickiewicza w Poznaniu powiêcone pamiêci profesora Jana Czochralskiego.
Wyk³ad pt.: Jan Czochralski, wyg³osi³ dr Pawe³ Tomaszewski (INTiBS PAN Wroc³aw).
29. kwietnia 1998 roku odby³a siê Sesja Naukowa z okazji 45-rocznicy mierci
profesora Jana Czochralskiego (1885-1953), w Warszawie w Sali Lustrzanej Pa³acu
Staszica.
PROGRAM SESJI:
11.00-11.05
Otwarcie Sesji: prof. dr hab. Jerzy KO£ODZIEJCZAK,
cz³. rzecz. PAN, Przewodnicz¹cy Wydzia³u III Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych PAN
PRZEWODNICZ¥CY: prof. dr hab. Osman ACHMATOWICZ,
Przewodnicz¹cy Wydzia³u III Nauk Matematycznych, Fizycznych Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
11.05-11.50
¯ycie i dzie³o Profesora Jana Czochralskiego
dr Pawe³ TOMASZEWSKI (INTiBS PAN-Wroc³aw)
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PRZEWODNICZ¥CA: prof. dr hab. Anna PAJ¥CZKOWSKA, Przewodnicz¹ca Sekcji PTWK
12.30-13.15 Metoda Czochralskiego w zastosowaniu w przemyle
dr in¿. Andrzej BUKOWSKI (ITME-Warszawa)
PRZEWODNICZ¥CY: prof. dr hab. Ireneusz STRZA£KOWSKI, Prezes PTF
13.15-14.00 Profesor Jan Czochralski-prekursorem nowoczesnych technologii
prof. dr hab. Robert GA£¥ZKA, cz³. koresp. PAN, (IF PAN-Warszawa)
14.00-14.05 Podsumowanie i zakoñczenie Sesji: prof. dr hab. Jan STANKOWSKI,
cz³. koresp. PAN, Przewodnicz¹cy Kom. Fizyki PAN
Sesja zosta³a zorganizowana przez: Wydzia³ III Nauk Matematycznych, Fizycznych Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Wydzia³ III Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych PAN, Komitet Fizyki PAN, Instytut Fizyki PAN, Polskie Towarzystwo Fizyczne,
Polskie Towarzystwo Wzrostu Kryszta³ów, Instytut Technologii Materia³ów Elektronicznych,
Instytut Technologii Elektronowej. Organizatorami Sesji byli profesorowie: Osman Achmatowicz i Henryk Szymczak.
Nale¿y nadmieniæ, ¿e oprócz du¿ej grupy naukowców z Warszawy i innych orodków Polski, obecna by³a kilkuosobowa delegacja z miasta Kcyni.
6. czerwca 1998 r. na zamku w Grocholinie, kilka kilometrów od Kcyni zosta³a
zorganizowana Sesja Naukowa z okazji 45-rocznicy mierci prof. Jana Czochralskiego. Organizatorami byli Zarz¹d Miejski i Miejsko-Gminny Orodek Kultury w Kcyni
oraz Wydzia³ Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Program Sesji:
- 11.00 Msza wiêta za duszê p. Jana Czochralskiego w kociele p.w.w. Micha³a Archanio³a
- 11.45 Ods³oniêcie i powiêcenie tablicy pami¹tkowej na starym cmentarzu przy ul.
wierczewskiego. Ods³oniêcia tablicy dokonali prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz (UAM Poznañ) i przewodnicz¹cy Rady Miejskiej in¿. Jan Adamski, tablicê
powiêci³ ks. kan. Miko³aj Szymañski. Treæ tablicy:
"Jan Czochralski ur. 23.10.1885, Kcynia, zm. 22.04.1953 Poznañ; wiatowej
s³awy uczony w dziedzinie fizyki i chemii metali, Jego prace naukowe utorowa³y
drogê mikroelektronice".
Nastêpnie nauczyciel fizyki Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Kcyni, dzia³acz
ziemi Pa³uckiej mgr Jan Kurant nakreli³ sylwetkê Profesora.
- 12.30-12.35 Powitanie goci w Zamku w Grocholinie przez Burmistrza Gminy
i Miasta-Stefana witalskiego.
- 12.35-12.40 Otwarcia i przewodniczenie Sesji-dokona³ prof. dr hab. Zbigniew JacynaOnyszkiewicz prodziekan ds. naukowych Wydzia³u Fizyki (UAM w Poznaniu).
- 12.40-13.25 Wyk³ad - "¯ycie i dzie³o profesora Jana Czochralskiego"- dr Pawe³ Tomaszewski (INTiBS PAN Wroc³aw).
- 13.25-14.10 Wyk³ad - "Metoda Czochralskiego" - prof. dr hab. Anna Paj¹czkowska,
(ITME Warszawa).
- 14.00-14.15 Podsumowanie Sesji - prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz,
(UAM Poznañ). Zakoñczenie Sesji przypad³o w udziale wiceburmistrzowi Kcyni panu
Stefanowi witalskiemu.
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Konferencji towarzyszy³a prezentacja monokryszta³ów otrzymanych metod¹ Czochralskiego w Instytucie Technologii Materia³ów Elektronicznych w Warszawie.
Oprócz ww. osób w sesji uczestniczyli: Dyrektor ITME dr Zygmunt £uczyñski, prof. dr hab.
W³adys³aw W³osiñski, Prorektor PW d.s. nauki, prof. dr hab. Jan Stankowski (Instytut Fizyki Molekularnej PAN) oraz naukowcy z Gdañska i Torunia. Na uwagê zas³uguje obecnoæ
i wyst¹pienie Prorektora Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. in¿. W³adys³awa W³osiñskiego, uczelni z któr¹ by³ przez wiele lat zwi¹zany profesor Jan Czochralski.
1999 r.
11. czerwca 1999 r. odby³a siê M³odzie¿owa Sesja Naukowa na temat "¯ycie i
dzie³o prof. Jana Czochralskiego", zorganizowana w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im.
Karola Libelta w Kcyni przy wspó³pracy Miejsko-Gminnego Orodka Kultury i Urzêdu Miasta i Gminy w Kcyni. Celem sesji by³o spopularyzowanie wiedzy o ziemi
Pa³uckiej i ¿yciu profesora Jana Czochralskiego, wyk³ady by³y prowadzone przez
uczniów szko³y: £ukasza Bultrowicza, Magdalenê Stachowiak i Dawida Kowalskiego. Uroczystoæ zaszczycili swoj¹ obecnoci¹ prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz (UAM Poznañ), który obdarowa³ referuj¹cych i organizatora Sesji napisan¹
przez siebie ksi¹¿k¹ pt. "Kosmologia" oraz prof. dr hab. Maciej Oszwa³dowski z
Politechniki Poznañskiej, który reprezentowa³ PTWK. Obydwaj gocie zabrali g³os w
dyskusji. W sesji uczestniczyli przedstawiciele w³adz samorz¹dowych w osobach:
mgra in¿. Tomasza Szczepanika, wiceburmistrzów: mgra in¿. Daniela Olszaka i Stefana witalskiego, przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Stanis³awa Rakowskiego, cz³onków Zarz¹du i niektórych radnych. Duchowieñstwo reprezentowali ks. kan. Micha³
Kostecki i ks. kan. Miko³aj Szymañski. Uczestnikami Sesji by³y równie¿ delegacje
m³odzie¿y z nauczycielami fizyki z gminy Kcynia oraz z Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Szubinie. Rodzinê profesora Jana Czochralskiego reprezentowali Zofia Czochralska
i Leszek Nowak. Ka¿dy z uczestników otrzyma³ komplet okolicznociowych kartek
pocztowych z nadrukiem okolicznociowej piecz¹tki. Pracownia komputerowa opracowa³a okolicznociowy program o profesorze Czochralskim, który ukazywa³ siê na
monitorze przed i po Sesji. Obs³ugê prasow¹ zapewni³y trzy redakcje lokalnej prasy
oraz redakcja szkolna "Libelciaka".
7.10.1999 r. na zaproszenie Dyrektora ITME dr Zygmunta £uczyñskiego przyby³a kilkuosobowa delegacja z Kcyni, przedstawiciele Urzêdu Miasta, dyrektor Szko³y
Podstawowej Nr 2, nauczyciele, przedstawiciel rodziców, w celu zapoznania siê z
dzia³alnoci¹ Instytutu, poznania stosowanej tu metody Czochralskiego i omówienia z
Dyrektorem ITME planów dalszej wspó³pracy z m³odzie¿¹.
14.10.1999 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Kcyni z okazji Dnia Edukacji Narodowej odby³a siê uroczystoæ nadania Szkole nazwy im. Jana Czochralskiego i ods³oniêto ufundowan¹ przez Radê Rodziców tablicê pami¹tkow¹, nastêpuj¹cej treci:
"Patronowi Szko³y Janowi Czochralskiemu Kcynianinowi s³awnemu na ca³y wiat dziêki
swoim odkryciom i wynalazkom w dziedzinie metalurgii i krystalografii - tablicê ufundo64
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wa³a Rada Rodziców w roku 1999".
Program uroczystoci:
- Wyst¹pienie Dyrektora Szko³y mgr Micha³a Poczobutta
- Wyst¹pienie Burmistrza G.M. Kcynia oraz wrêczenie nagród nauczycielom z okazji
Dnia Edukacji Narodowej i nagród dla m³odzie¿y, która wygra³a konkurs wiedzy o
profesorze Janie Czochralskim.
- Uroczyste ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej na budynku szko³y zwi¹zane z nazwaniem
szko³y im. Profesora Jana Czochralskiego
- Wyst¹pienia zaproszonych goci powiêcone patronowi szko³y, (dr Pawe³ Tomaszewski i prof. Anna Paj¹czkowska)
- Odczytanie listu od Prezesa PTWK prof. dr hab. Keshry Sangwala
- Otwarcie i zwiedzanie "Izby pamiêci i dorobku Jana Czochralskiego"
- Koncert muzyczny w wykonaniu studentów Wy¿szej Szko³y Muzycznej w Bydgoszczy.
Z ramienia PTWK obecni byli: dr Zygmunt £uczyñski (Dyrektor ITME), prof. dr Maciej Oszwa³dowski (Polit. Poznañska), dr Pawe³ Tomaszewski (INTiBS Wroc³aw) i prof.
Anna Paj¹czkowska (ITME Warszawa). W izbie pamiêci znalaz³y siê m.in. monokryszta³y otrzymywane metod¹ Czochralskiego w ITME.
Poprzedniego dnia 13 padziernika odby³ siê konkurs wiedzy o prof. Janie Czochralskim, który zosta³ zorganizowany przez nauczyciela historii mgr Rafa³a Woniaka. Sk³ad jury: Daniel Olszak, Marek Grewling, Jan Kurant, przewodniczy³ dr Pawe³
Tomaszewski. Konkurs odby³ siê w dwu grupach wiekowych klasy IV-VI i VIII.
Pierwsze miejsce zdoby³y: Agnieszka Cedrow i Alina Kowalska, drugie: Agnieszka Nowak
i Jolanta Pawlak, trzecie: Magdalena Babiarz, Mi³osz Nowak i Agnieszka Piórek. Nagrody
by³y wrêczane w czasie uroczystoci nastêpnego dnia.
2000 r.

5-7. padziernika 2000 r. w Warszawie w ITME odbêdzie siê miêdzynarodowa
konferencja Workshop 2000 - na temat materia³ów stosowanych we wspó³czesnej
elektronice, organizowana przez ITME i PTWK ( inicjatywa maj¹ca na celu spopularyzowanie osoby profesora Jana Czochralskiego). W programie planowana jest sesja
naukowa w Kcyni z udzia³em goci zagranicznych. Bêdzie to pierwsza wizyta zagranicznych naukowców w miejscu, z którego pochodzi Jan Czochralski.
Zagraniczni naukowcy zwracali siê do nas wielokrotnie w sprawie poznania miejsca pochodzenia profesora. Nale¿y podkreliæ, ¿e dziêki dzia³aczom z Kcyni, którzy
zadbali o miejsca zwi¹zane z ¿yciem profesora w Kcyni, mo¿na je obecnie udostêpniaæ gociom zagranicznym.
8-13. padziernika 2000 r., Zakopane - Miêdzynarodowa Konferencja, Materia³y
dla Elektroniki, (na uwagê zas³uguje zaproszenie przez organizatorów dwóch uczniów
z liceum w Kcyni wraz z opiekunem, których koszty udzia³u s¹ pokryte przez organizatora konferencji: ITME). Przedstawi¹ oni uczestnikom plakat na temat "Jan Czo65
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chralski-Ziemia Pa³ucka" i zapoznaj¹ siê z dzia³alnoci¹ naukow¹ w dziedzinie wzrostu kryszta³ów i ich zastosowañ.
2001 r.

W 2001 roku w czasie zjazdu PTWK, który odbêdzie siê w Poznaniu, planowany
jest wyjazd wszystkich uczestników do Kcyni.
W omawianym w kalendarium okresie pojawi³o siê szereg publikacji, które omawiaj¹ ¿ycie i dzia³alnoæ profesora Jana Czochralskiego i nale¿y tu wymieniæ:
Tomaszewski P.E.: "Jan Czochralski (1885-1953)". Wyd. Orodek Kultury Regionalnej,
Kujawsko-Pomorskie Tow. Kulturalne, Bydgoszcz 1990, 1-22
Cieliñski P: "Uczony, którego nie ma". Gazeta Wyborcza, Magazyn 25(276), 19-20.06.
1998, 6-12
Tomaszewski P. E.: "Professor Jan Czochralski (1885-1953) and his contribution to the
art and science of crystal growth". J. Am. Assoc. Cryst. Growth 27, 1998, 12-18
Protokó³ z zebrania PTWK: Materia³y Elektroniczne 26, 1998, 3/4, 61-70, Biuletyn PTWK
nr 12
Cieliñski P. i in.: "Profesor J. Czochralski". Focus 1999, 12
Paszkowski B., Jeleñski A.: "Profesor Jan Czochralski". Elektronika 5, 1999, 3-12
£ukasiewicz T.: "Podstawy metody Czochralskiego". Elektronika 5, 1999, 6-9
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