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Jan Czochralski jednym z patronów roku
2013

Chemik Jan Czochralski oraz kompozytor Witold Lutosławski i poeta Julian
Tuwim będą patronami 2013 roku. W piątek Sejm przyjął uchwały w tej sprawie.
Na piątkowym posiedzeniu Sejm przyjął trzy zgłoszone przez Komisję Kultury i Środków Przekazu
uchwały dotyczące ustanowienia roku 2013 Rokiem Jana Czochralskiego, Rokiem Juliana Tuwima
i Rokiem Witolda Lutosławskiego.
Jak przypomniała posłanka-sprawozdawca Małgorzata Kidawa-Błońska, chemik Jan Czochralski jest po Koperniku i Marii Skłodowskiej-Curie - trzecim polskim naukowcem naprawdę rozpoznawalnym
na świecie, choć w Polsce jest zaskakująco mało znany. Jego rozwiązania inżynierskie i opracowania
technologiczne krzemowych układów scalonych budowanych na jednym monokrysztale legły u
podstaw nowoczesnej technologii, która doprowadziła do wynalezienia telewizorów, komputerów,
telefonów komórkowych.
Jan Czochralski urodził się 23 października 1885 w Kcyni (woj. kujawsko-pomorskie), nie ukończył
żadnej wyższej uczelni, zdawał egzaminy eksternistycznie i osiągnął w Niemczech najwyższe
stanowiska w towarzystwach metalurgicznych. "Mimo że miał wiele propozycji z całego świata, m.in.
zostania dyrektorem generalnym zakładów Forda w Ameryce, to na apel prezydenta Ignacego
Mościckiego porzucił wszystkie intratne propozycje i wrócił do Polski, żeby zbudować podwaliny
nowoczesnej nauki, tworzyć instytuty, które pozwolą się polskiej nauce rozwijać" - mówiła
Kidawa-Błońska.
W 1929 r. Czochralski otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej i objął posadę
profesora na Wydziale Chemicznym tej uczelni, gdzie stworzono dla niego Katedrę Metalurgii
i Metaloznawstwa. Do wojny pracował badawczo, kształcił kadrę naukowców, którzy po wojnie
tworzyli podstawy polskiej metalurgii. Pod koniec 1939 r. w Warszawie uruchomił Zakład Badań
Materiałów, gdzie podczas okupacji utworzono laboratorium, w którym produkowano amunicję.
Po wojnie Czochralski został aresztowany pod zarzutami współpracy z władzami niemieckimi. Sąd
w Piotrkowie Trybunalskim oczyścił go z tych zarzutów, ale mimo to Senat Politechniki Warszawskiej
odmówił przyjęcia go w poczet profesorów. Naukowiec wycofał się do swojej rodzinnej Kcyni, gdzie
po raz kolejny zaczął pracować od podstaw, wynalazł bardzo znany w tamtych czasach „proszek od
kichania z gołąbkiem” oraz płyn do trwałej ondulacji na zimno, który – oparty na jego patencie – był
produkowany jeszcze do lat 80. Zmarł 22 kwietnia 1953 r. po rewizji Urzędu Bezpieczeństwa w jego
willi. Dopiero 29 czerwca 2011 r. Senat Politechniki Warszawskiej ogłosił rehabilitację
Czochralskiego i przywrócił mu tytuły profesorskie.
"W sześćdziesiątą rocznicę śmierci Jana Czochralskiego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanawia
oddać hołd jednemu z najwybitniejszych naukowców współczesnej techniki, którego przełomowe
odkrycia przyczyniły się do światowego rozwoju nauki. Odkryta przez niego metoda otrzymywania
monokryształów, nazwana od jego nazwiska metodą Czochralskiego, wyprzedziła o kilkadziesiąt lat
swoją epokę i umożliwiła rozwój elektroniki. Dziś wszelkie urządzenia elektroniczne zawierają układy
scalone, diody i inne elementy z monokrystalicznego krzemu, otrzymywanego właśnie metodą
Czochralskiego" - napisano w tekście uchwały. (PAP)
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System oceny pracy naukowej powinien być
przejrzysty
Ocenił w rozmowie z PAP prawnik, prof. Piotr Stec z Uniwersytetu Opolskiego.
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