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Wśród gości honorowych była prezes Kon-
gresu Polonii Kanadyjskiej Teresa Berezow-
ska, p.o. prezes KPK Okręgu Toronto Juliusz
Kirejczyk, posłowie Władysław Lizoń i Ted
Opitz, konsul d.s. Polonii i Promocji Grzegorz
Jopkiewicz, gospodarze domu Koła 20 Sto-
warzyszenia Polskich Kombatantów p.o.
prezes Zofia Śliwińska i pani Irena Kremblew-
ska, ktora jest zarazem wiceprezesem Fede-
racji Polek w Kanadzie. Z Federacji Polek w

Kanadzie była też prezes Ogniwa 1 Elżbieta
Sulatycka. Licznie reprezentowane było Koło
Pań "Nadzieja" z prezes Haliną Drożdżal. Z
Fundacji im. W. Reymonta przybył prezes
Kazimierz Chrapka, z Polskiego Instytutu
Badawczego, Joanna Lustańska. Z USA przy-
jechał prof. Andrzej Nowak, prezes Rady
Inżynierów Ameryki Północnej IAP, wykład-
owca Uniwersytetu Stanu Nebraska, a wraz z
nim przybył Krzysztof Kluczewski, sekretarz

Rady IAP, zamieszkały w Whitby.
SIP reprezentowali koledzy z oddziałów:

Hamilton, Andrzej Feliczak; Kitchener, Jerzy
Bulik; Mississaga, Sławomir Basiukiewicz;
Ottawa, Jan Janeczek; Toronto, Krystyna Sro-
czyńska. Szczególnie wzruszająca była obec-
ność kol. Ryszarda Murynowicza z Oddziału
Hamilton, który przyjechał mimo ciężkiej
choroby.
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Bankiet 70-lecia SIP
Jubileuszowy bankiet z okazji 70 lecia SIP odbył się w sobotę 22 października 2011,

w domu SPK z udziałem około 140 uczestników.

dokończenie na stronach 8-9
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Drodzy Czytelnicy,
Niniejszy numer „The New Link” zawiera na pierwszym miejscu sprawoz-

danie z uroczystości Jubileuszu 70-lecia Stowarzyszenia. Było to doniosłe
wydarzenie i chcielibyśmy tą relacją przybliżyć je wszystkim, którzy nie
mogli w nim wziąć udziału, jak również przedstawić je członkom bratnich
organizacji z innych krajów, do których dociera New Link.

Artykuł o Janie Czochralskim stanowi jakby spłacenie długu temu wybit-
nemu polskiemu naukowcowi. Przez blisko pół wieku był w swojej ojczyźnie
nie tylko ignorowany ale i potępiony, chociaż monokryształy półprzewod-
ników (baza tranzystorów, układów scalonych itd.) na całym świecie były i
są produkowane jego metodą. Dopiero w ostatnich latach został zrehabili-
towany. Uważamy, że Jego postać powinna być znana nie tylko każdemu
inżynierowi ale i każdemu Polakowi.

Kształcenie inżynierów w warunkach przyśpieszonego rozwoju techno-
logii, to stary dylemat w aktualnym wydaniu. Czy kształcić wąsko, głęboko
i praktycznie, czy też ogólnie i uniwersalnie. Wszyscy mamy na ten temat
nasze własne opinie, a artykuł na temat kształcenia inżynierów w USA poz-
woli nam skonfrontować nasze poglądy z tym, co ma miejsce w tym zakresie
w USA.

Z kolei relacja ze spotkania z inżynierami budowlanymi z Polski niesie w
sobie treści dwojakiego rodzaju: sygnalizuje nowości mające miejsce w tej
dziedzinie i pokazuje jak paktycznie przebiega nasza współpraca z inży-
nierami z Kraju.

Numer zamykają informacje z życia niektórych Oddziałów Stowa-
rzyszenia. Jest to stała pozycja New Link, która ma na celu umożliwić nam
wzajemne poznanie i zbliżenie się.

Podsumowując prezentację niniejszego wydania New Link wyrażamy na-
dzieję, że będzie on dla naszych Czytelników nie tylko ciekawą lekturą, ale
również strawą intelektualną.

Numer ten ukazuje się u progu Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
Z okazji tych Świąt przekazujemy członkom i sympatykom Stowarzyszenia
ich Rodzinom i bliskim najlepsze, najserdeczniejsze życzenia.

redakcja
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Jeszcze do niedawna postać Jana Czochral-
skiego – nazywanego teraz „praojcem elek-
troniki” – była w Polsce zupełnie zapomniana,
acz współcześnie należy do najczęściej wy-
mienianych w świecie polskich uczonych.

Prof. Jan Czochralski, wybitny inżynier –
metaloznawca, metalurg, chemik, zajmował
się krystalografią metali i był m.in. wynalazcą
metody otrzymywania monokryształów krze-
mu jedno- i wieloskładnikowych. Jest twórcą
oryginalnej metody produkcji monokrystal-
icznego krzemu – surowca wyjściowego do
produkcji płytek krzemowych, z których wyt-
warza się później układy scalone i inne urzą-
dzenia półprzewodnikowe. Metoda zwana
metodą Czochralskiego znalazła zastosowanie
po II wojnie światowej w elektronice. Metoda
ta później rozwinięta znalazła zastosowanie do
produkcji innych materiałów półprzewod-
nikowych takich jak Arsenku Galu, Fosforek
Indu, Germanu, Dwutlenku Krzemu, Trojtlen-
ku Aluminium. Jest obecnie stosowana na
masową skalę do produkcji mikroprocesorów
przez największe światowe koncerny, a nazwa
metody wraz z nazwiskiem polskiego badacza
są szeroko cytowane w naukowej literaturze
światowej.

Wyniki jego badań do dziś stanowią pod-
stawę produkcji dla całego przemysłu elek-
tronicznego. Bez Jana Czochralskiego nie
byłoby dziś elektroniki opartej na krzemie i
innych materiałach półprzewodnikowych.
Rozwój przemysłu komputerowego i elektron-
iki pewnie by nie miał miejsca lub byłby od-
sunięty na dobre kilka lat, gdyby nie metoda
Czochralskiego produkcji monokrystalicz-
nego krzemu. Może elektronika poszłaby w
zupełnie innym kierunku. Bez odkrycia doko-
nanego przez rodzimego uczonego z pewnoś-
cią znacznie później trafiłyby do domów te-
lewizory, odbiorniki radiowe, zegarki kwar-
cowe i wszelkie inne urządzenia, do działania,
których niezbędne są układy scalone.

Trzeba nadmienić również, ze z inspiracji
prof. Czochralskiego powstał Instytut Meta-
lurgii i Metaloznawstwa, stając się jednym z
czołowych ośrodków europejskich w dzie-
dzinie materiałoznawstwa. Kontynuacją tej
inicjatywy był Instytut Inżynierii Materia-

łowej na Politechnice Warszawskiej przemi-
anowany obecnie na Wydział Inżynierii Ma-
teriałowej. Profesor Czochralski jest dumą,
chlubą i patronem dla pracowników i studen-
tów Wydziału.

Jan Czochralski, zrehabilitowany
Praktycznie rzecz biorąc, cała światowa pro-

dukcja monokryształów krzemu, arsenku galu
i innych półprzewodników opiera się na
metodzie Polaka, Jana Czochralskiego. Tu na
wszelki wypadek wyjaśnienie: Kryształy i
specjalna ich odmiana monokryształy są taką
formą substancji, w której atomy ułożone są w
uporządkowany sposób w formie tzw. siatki
krystalicznej; w szczególnym przypadku
może to być np. struktura składająca się z
sześcianów, w których wierzchołkach znajdu-
ją się atomy. Znany nam wszystkim diament
jest to po prostu węgiel, o strukturze krystal-
icznej.

Warto sobie uświadomić, że bez monokrysz-
tałów krzemu i innych wieloskładnikowych
półprzewodników nie mielibyśmy współczes-
nej elektroniki. Te monokryształy tnie się
bowiem na cieniutkie płyteczki i na nich wyt-
warza się tranzystory i ścieżki prądowe. Pły-
teczki monokryształów są bazą zarówno dla
pojedynczych tranzystorów jak i dla układów
scalonych zawierających miliony tych ele-
mentów i tworzących między innymi mozg
każdego komputera, tzw. procesor. Bez tych
monokryształów nie mielibyśmy ani radiood-

biorników, ani telewizorów, ani radiotele-
fonów, ani wspomnianych wyżej procesorów,
które znajdują się nie tylko w komputerach,
ale w trudnej do objęcia mnogości urządzeń
profesjonalnych i urządzeń powszechnego
użytku. To wszystko stało się możliwe dzięki
Polakowi, który dał światu metodę produkcji
monokryształów.

Chciałbym jeszcze zaznaczyć, że jak zna-
lazłem to w paru źródłach, najczęściej wy-
mienianym i cytowanym w światowej liter-
aturze polskim uczonym jest Jan Czochralski.
Nie Mikołaj Kopernik, nie Maria Skłodowska-
Curie, a Jan Czochralski.

Jak wiemy nie było jednak w Polsce (Lu-
dowej) ulic, placów, ani szkół jego imienia.
Był on nieznany szerszemu ogółowi. W En-
cyklopedii Popularnej PWN z 1991 roku
poświęcono jemu trzy wiersze. Tuż poniżej
dwa razy tyle miejsca zajmuje sylwetka Czoj-
balsana, współtwórcy komunistycznej partii
Mongolii. W indeksie nazwisk Wielkiej En-
cyklopedii Radzieckiej figuruje jako „czeski
chemik”. Za to Britanica mówi o nim, jako o
polskim naukowcu, wynalazcy metody hodo-
wania kryształów. Kim był Jan Czochralski i
dlaczego tak się stało, że przez długie lata był
usunięty ze świadomości społecznej w Polsce?

Z KCYNI W ŚWIAT
Urodził się, jako ósme dziecko Franciszka i

Marty Czochralskich 23 października 1885
roku, w Kcyni, w Wielkopolsce, pod zaborem
pruskim. Nad oknami parterowego domku, w
którym sie urodził wisiał szyld z dwujęzy-
cznym napisem: „Stolarnia budowy mebli i
skład gotowych trumien. Oprawa obrazów.”
Stolarstwo było rodzinną specjalnością Czo-
chralskich i przechodziło z pokolenia na po-
kolenie. Jednego z synów, Władysława, ojciec
wyznaczył na swojego następcę, a Jana po-
stanowił wykształcić na nauczyciela.

Jan jednak nie został nauczycielem. W 16-
tym roku życia przerwał naukę, opuścił dom
rodzinny i powędrował do Krotoszyna. We-
dług tradycji rodzinnej Jan zdał maturę, jednak
świadectwo dojrzałości podarł na oczach
swego profesora ze słowami: „Proszę przyjąć
do wiadomości, ze nigdy nie wydano bardziej

Człowiek, który pierwszy wiedział jak zamienić piasek w złoto
Profesor Jan Czochralski - Praojciec elektroniki

Jan Czochralski jest najbardziej zasłużonym dla świata polskim naukowcem – obok Mikołaja Kopernika i Marii
Skłodowskiej-Curie. Wielki patriota odrodzonej w 1918 Polski.

dokończenie na następnych stronach
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krzywdzących ocen”. Podobnie, według tra-
dycji rodzinnej, ojciec wyrzucił Jana z domu,
gdy ten znalazł na strychu stare polskie po-
dręczniki chemii, z miejsca połknął bakcyla tej
dziedziny wiedzy i zaczął eksperymentować
w wyniku czego i w domu rodzinnym i w
sąsiednich domach wyleciały kilka razy szyby.

W Krotoszynie Jan zatrudnił się, jako po-
mocnik aptekarza i mógł już bez przeszkód
oddać się swojej naukowej pasji. Trafił na
mądrego pryncypała, który, gdy tylko zorien-
tował się, że ma u siebie bardzo zdolnego ucz-
nia i że jego głodu wiedzy nie zdoła zaspo-
koić, wysłał go do Berlina. Tam Czochralski, u
kolejnego aptekarza i chemika, doktora He-
branda, poznawał tajniki analizy rud, olejów,
smarów i metali.

W Berlinie wypłynął na szerokie wody. W
roku 1907, tj. mając 22 lata, został zatrudniony
w koncernie AEG (Allgemeine Elektrizitats
Gesellschaft), jako kierownik oraz inspektor
produkcji w rafinerii miedzi. Około roku
1910, w trybie eksternistycznym uzyskał tytuł
inżyniera chemika na politechnice berlińskiej.
W tym samym roku ożenił się z Marguerita
Haase, berlińską pianistką pochodzenia holen-
derskiego, którą poznał uczęszczając na wy-
kłady na Wydziale Sztuki, na Uniwersytecie
Berlińskim. Rodzina Marguerity miała spore
posiadłości w Niemczech. Małżeństwo dało
mu pewne zaplecze materialne i mógł w więk-
szym stopniu oddawać się nauce.

W nauce w owym okresie kipiało od wiel-
kich wynalazków, odkryć i przedsięwzięć. W
1903 roku wzbił się w powietrze pierwszy sa-
molot braci Wright. W 1908 roku H. Kamer-
lingh-Onnes skroplił hel, a w roku 1911 odkrył
zjawisko nadprzewodnictwa. W tym samym
roku Ernest Rutherford i Niels Bohr ogłosili
teorię budowy atomu. A w latach 1905 – 1916
Albert Einstein tworzył swoją teorię względ-

ności i grawitacji.

W tym czasie, w tej atmosferze Czochralski
pracował w laboratoriach badawczych koncer-
nu AEG nad zagadnieniami czystości i jakości
metali, stopów i rud oraz nad zastosowaniami
glinu. Wtedy, w roku 1916 dokonał swego
wielkiego odkrycia. Jak to się czasami dzieje z
odkryciami i wynalazkami początkiem sprawy
był przypadek, podobnie jak np. było to z
odkryciem penicyliny przez Flemminga.

Otóż któregoś wieczoru Czochralski bez-
skutecznie próbował wymyśleć sposób pomi-
aru szybkości, z jaką tworzą się kryształy met-
ali. Zniechęcony odstawił na bok tygiel ze sto-
pioną cyną i przystąpił do robienia notatek z
wykonanych badań. W jednej wersji tej his-
torii - w roztargnieniu, a w innej - na skutek
dzwonka telefonu, zamiast w kałamarzu za-
nurzył pióro w tyglu z cyną. Gdy je wyjął, za
stalówką ciągnął się cienki jak włos drucik
cyny. Prawdopodobnie bardzo wiele osób, na-
wet profesjonalistów, znalazłszy się w tej sytu-
acji nie przywiązałoby żadnej uwagi do tego
faktu; strzepnęłyby cynę do kosza i kontyn-
uowały opracowywanie notatek. Czochralski
tego nie zrobił i tu właśnie objawiła się jego
wielkość, jako badacza.

Prześwietlił drucik promieniami Roentgena i
odkrył, że drucik jest długim i idealnym krysz-
tałem cyny!

W następnych latach Czochralski pracował
nad odkrytą przez siebie metodą hodowania,
czy jak się też teraz mówi, metodą wyciągania
kryształów. Jednak do momentu odkrycia
tranzystora nie było wielkiego zapotrzebowa-
nia na stosowanie tej metody. Dopiero w roku
1950-ym, wynalazcy tranzystora, Amerykanie
Teal i Little z Bell Laboratories, spowodowali
jak gdyby powtórne jej urodziny. Oczywiście
z upływem lat metoda ta została rozwinięta,
ale zasada jej pozostała bez zmian. Duże

kryształy krzemu półprzewodników o średni-
cy kilkudziesięciu cm wyciągane są powoli z
roztopionej substancji i osiągają w ten sposób
długość, czy jak kto woli, wysokość docho-
dzącą nawet do 2 m. Trudno sobie wyobrazić
jeden kryształ (monokryształ), o wymiarach
solidnego kloca i wadze dochodzącej do pół to-
ny. Konieczne jest tu podkreślenie, że w litera-
turze fachowej metoda ta ciągle określana jest,
jako metoda Czochralskiego, w niektórych przy-
padkach stosowany jest skrót jego nazwiska i
wtedy występuje ona, jako metoda CZ.

SUKCES METALU B
W roku 1917 (w trzecim roku pierwszej

wojny światowej) 32-letni Czochralski prze-
niósł się do Frankfurtu nad Menem by zostać
szefem laboratorium metaloznawczego Metal-
bank und Metallurgische Gesellschaft AG.
Miał pod sobą 19 osób i pracował nad stopami
do produkcji łożysk. W 1924 opatentował
skład nowego stopu, nie zawierającego cyny,
której Niemcom nie wolno było w owym cza-
sie importować. Nadawał się on doskonale
m.in. do wylewania panewek kół wagonów
kolejowych. Patent na ten stop zakupiła kolej
niemiecka (w Niemczech nazywano go „stop
kolejowy”), a następnie ZSRR, USA, Czecho-
słowacja i Polska, gdzie produkowały go
zakłady Ursus pod nazwą „metal B. Na stopie
tym Czochralski zrobił prawdziwą fortunę,
stal się człowiekiem bogatym.

Czochralski stawał się coraz bardziej sła-
wny i ceniony. Był konsultantem najwięk-
szych światowych koncernów, francuskiego
Schneider – Creusot, czeskiej Skody, szwedz-
kiego Boforsa i angielskiego Instytutu Metali.
Był współinicjatorem założenia w roku 1919
Niemieckiego Towarzystwa Metaloznawcze-
go, przez kilka lat był jego wiceprezesem, a w
roku 1926 został wybrany prezesem tego to-
warzystwa.

POWRÓT DO POLSKI
W roku 1927, na jednym z kongresów

naukowych, prezydent Polski, Ignacy Moś-
cicki,, sam też chemik i naukowiec, zapro-
ponował Czochralskiemu powrót do Polski i
zaoferował mu pracę na Politechnice Warsza-
wskiej. Czochralski namyślał się blisko 2 lata.
Ostatecznie w dniu 1 października 1929 roku
złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego
Niemieckiego Towarzystwa Metaloznawcze-
go i jeszcze w tym samym roku przeniósł się
do Warszawy.

Wiele lat po śmierci Czochralskiego pojaw-
iła się trochę inna wersja jego powrotu do

dokończenie z poprzedniej strony
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kraju. Otóż nestor dziennikarstwa polskiego,
Stefan Bratkowski, na podstawie rozmów z
członkami rodziny Czochralskiego wystąpił z
przypuszczeniem, że profesor współpracował
z polskim wywiadem wojskowym i z Nie-
miec wyjechał z… powodu grożącej mu de-
konspiracji. Jednak zważywszy na okres cza-
su, jaki upłynął od propozycji prezydenta Moś-
cickiego do przeniesienia się Czochralskiego
do Polski, wydaje się to mało prawdopodobne,
tym bardziej, że Niemcy nie wystąpili z takim
oskarżeniem przeciwko niemu w czasie oku-
pacji, kiedy Czochralski był w zasięgu ich
władzy.

W Warszawie objął specjalnie dla niego
utworzoną Katedrę Metalurgii i Metaloznaw-
stwa na Wydziale Chemicznym Politechniki
Warszawskiej, ściśle współpracującej z Mini-
sterstwem Spraw Wojskowych. Wkrótce pow-
stał z inspiracji prof. Czochralskiego Instytut
Metalurgii i Metaloznawstwa, który szybko
stał się jednym z czołowych ośrodków europe-
jskich w dziedzinie materiałoznawstwa.

Warto tu zaznaczyć, że przed powrotem do
Polski Czochralski odrzucał inne intratne i
atrakcyjne propozycje: m.in. w czasie jego
pobytu w Stanach Henry Ford oferował mu
objęcie kierownictwa nowo wybudowanych
zakładów produkcji duraluminium. Należy też
podkreślić, że pozostając w Niemczech miał-
by dużo lepsze warunki pracy i znacznie
wyższe zarobki. Na Politechnice musiał two-
rzyć i organizować swoje miejsce pracy od
podstaw. Był jeszcze jeden problem, który nie
zaistniałby, gdyby Czochralski został w Niem-
czech. Miał on co prawda dyplom inżyniera,
ale nie miał ani doktoratu, ani tym bardziej
habilitacji; formalnie nie miał nawet matury.
Wykształcenie to, a właściwie jego brak nie
zgadzało się z wymaganiami, jakie stawiano
kierownikom katedr. Politechnika rozwiązała
ten problem przez nadanie Czochralskiemu
tytułu doktora honoris causa, zresztą jak naj-
bardziej należącego się jemu i w kilka miesię-
cy później Czochralski mógł już otrzymać
tytuł profesora.

Jednak na Politechnice Warszawskiej nie
wszyscy byli do niego przyjaźnie nastawieni i
nie wszyscy pozytywnie oceniali jego działal-
ność naukową. Doszło do tego, że prof. Witold
Broniewski postawił prof. Janowi Czochral-
skiemu zarzuty, dotyczące jego postawy mo-
ralnej i osiągnięć naukowych. Finałem sprawy
był głośny w połowie lat trzydziestych proces
o zniesławienie, w których poza uczonymi ze-
znawali także prominentni politycy, w tym

prezydent Mościcki i minister oświaty Święto-
chowski i gen. Włodzimierz Langner (na rzecz
Czochralskiego zeznawali także… oficerowie
wywiadu!). Ostatecznie Czochralski wygrał
proces i sąd skazał prof. W. Broniewskiego na
dwa miesiące aresztu w zawieszeniu oraz grzy-
wnę w wysokości 500 zł, co było w owych
czasach poważną sumą.

TRUDNE LATA
Przyszedł rok 1939, wojna, okupacja, dzi-

ałalność wszystkich polskich wyższych uczel-
ni została przez Niemców zakazana. Czoch-
ralski, który był obywatelem polskim, ale cią-
gle miał jeszcze obywatelstwo niemieckie,
miał bardzo rozległe znajomości w nauko-
wych kołach niemieckich. Wystarał sie o zgo-
dę władz okupacyjnych na uruchomienie w
pomieszczeniach kierowanego przez siebie
Instytutu Metalurgii i Metaloznawstwa P.W.
Zakładu Badań Materiałów, prowadzącego
różne badania, początkowo dla przedsię-
biorstw polskich, a później również dla insty-
tucji niemieckich. Sprawa uruchomienia ZBM
bez porozumienia z senatem i rektorem Po-
litechniki prof. Drewnowskim stanęła na po-
rządku dziennym jednego z tajnych posiedzeń
senatu P.W. w pierwszych miesiącach oku-
pacji.

Na posiedzeniu tym podjęto uchwale o
wyłączeniu Czochralskiego z grona profe-
sorów Politechniki. Uchwala ta została po-
twierdzona uchwalą senatu P.W., podjętą już
po wojnie, w grudniu 1945 roku, w której
odmówiono Czochralskiemu dalszego zatrud-
nienia na P.W. Uchwała brzmiała:

„Jan Czochralski od końca 1939 r. przestał

być uważany przez grono profesorów za pro-
fesora Politechniki Warszawskiej”. W ten
sposób wykluczono go ze środowiska uczo-
nych polskich i skazano na zapomnienie.

Z perspektywy czasu można powiedzieć, że
uchwała ta była niesłuszna i krzywdząca, co
do pewnego stopnia spowodowane było zło-
żonością warunków, jakie panowały w Polsce
w czasie okupacji i po wyzwoleniu. Jeśli bo-
wiem Czochralski uruchomił nawet swój za-
kład bez uzgodnienia z tajnymi władzami P.W
(chociaż prof. dr hab. Janusz Lech Jakubow-
ski, jedyny, żyjący jeszcze członek senatu
P.W., który podjął w 1945 r. tę brzemienną dla
Czochralskiego uchwałę, twierdzi, że uzgod-
nił), to wkrótce po nim rektor, prof. Drewnow-
ski, również wystarał się o zgodę władz nie-
mieckich na otwarcie ośmiu zakładów, na
bazie dawnych zakładów Politechniki. Wszy-
stkie te zakłady stwarzały ludziom możliwoś-
ci przetrwania okupacji, pozwalały też zacho-
wać cenny potencjał intelektualny dla potrzeb
powojennej Polski. Nikt nigdy nie postawił w
związku z tym żadnego zarzutu prof. Drew-
nowskiemu. Ta sama miara oceny takiej dzi-
ałalności powinna dotyczyć Czochralskiego.

Ratował i ochraniał
Faktem jest, ze zakład Czochralskiego od

1941 r. wykonywał zlecenia dla niemieckiego
Heereskraftfahrpark (HKP-554), ale dzięki
temu, pracownicy jego zakładu mieli tzw.
mocne papiery, które chroniły ich od łapanek
do pracy przymusowej w Niemczech. Wśród
zatrudnionych oficjalnie w zakładzie 160 pra-
cowników tylko 30 osób to byli faktycznie
tam pracujący specjaliści, a reszta to byli: figu-

dokończenie na następnej stronie
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ranci”, których większość to byli członkowie
ruchu oporu. Znalazło to swój wyraz w tym,
że od 1942 roku na terenie zakładu Czochral-
skiego rozpoczęła działalność komórka po-
dziemnej Armii Krajowej. W zakładzie pro-
dukowano odlewy żeliwne skorup granatów i
elementów drukarni polowych oraz części pis-
toletów. Czochralski wiedział o tej konspira-
cyjnej działalności, mającej miejsce na
podległym jemu terenie i nie tylko tolerował
ją, ale jak mógł, ochraniał ją. Ludwik Szende-
rowski, kierownik warsztatów i odlewni w
zakładzie, podaje w swoich wspomnieniach
jak Czochralski zapraszał go od czasu do
czasu do swojego pokoju na kieliszek dobrej
gdańskiej wódki jego własnej produkcji i
nawoływał, aby byli ostrożni.

Wykorzystując swoje rozległe znajomości
Czochralski interweniował wielokrotnie i sku-
tecznie u władz okupacyjnych w celu uwol-
nienia różnych osób z obozów niemieckich,
więzień i obozów koncentracyjnych. Wśród
osób uwolnionych za pośrednictwem Czochral-
skiego znajdował się m.in. prof. Marian Świ-
derek, (wnuk słynnego aktora Ludwika Sol-
skiego) wyciągnięty z obozu w Buchenwal-
dzie i prof. Stanisław Porejko, wyciągnięty z
obozu w Gusen. Warto tu jeszcze dodać, że w
czasie okupacji Czochralscy kontynuowali
przedwojenne tradycje swoich czwartków lit-
erackich, które poza tym, że były wartościami
kulturalnymi, jakie wnosili do okupacyjnej
rzeczywistości, były również formą wspoma-
gania twórców. Gościli m.i. na nich: Wacław
Berent, Ludwik Solski, Leopold Staff, Alfons
Karny, Adolf Nowaczyński, Juliusz Kaden –
Bandrowski i Kornel Makuszyński.

Powstanie Warszawskie dołożyło nowe kon-
trowersje do zewnętrznego wizerunku Czo-
chralskiego. Po wyjściu z Warszawy znalazł
się on w Milanówku, skąd dzięki przepustce
uzyskanej od Niemców mógł wjeżdżać do
opuszczonej i zamkniętej dla Polaków War-
szawy. Wywiózł wtedy, ocalając przez zni-
szczeniem poważną część wyposażenia swego
zakładu i to zapisuje się na jego dobro. Po-
jawiły się jednak wtedy również i zarzuty: po
pierwsze, że chciał wykorzystać te urządzenia
w swojej prywatnej fabryce, którą planował
zorganizować gdzieś pod Piotrkowem i po
drugie, że brał pieniądze za przywożenie
ludziom mienia i kosztowności, które pozos-
tawili w Warszawie.

Ukarany za ratowanie ludzi. Prześlado-
wania w PRL-u.

Po wyzwoleniu Czochralski został oskarżo-
ny o współpracę z Niemcami. Był aresztowa-
ny i spędził 4 miesiące w więzieniu, w Piotr-
kowie Trybunalskim. Nie znaleziono jednak
żadnych dowodów kolaboracji i śledztwo
zostało umorzone. Jerzy Korytkowski, proku-
rator Specjalnego Sądu Karnego, który zaj-
mował się sprawą Czochralskiego, złożył
następujące pisemne oświadczenie: „Szerzące
się pogłoski o kolaboracji prof. Czochral-
skiego z okupantem wyniknęły przede wszys-
tkim z tego, iż do czasu swego powrotu do
Polski w końcu lat 20. sprawował on wysokie
funkcje techniczne w Zakładach Kruppa w Niem-
czech i posiadał kontakty osobiste z niemiec-
kimi uczonymi. Działalność jego nie miała
jednak w żadnym przypadku charakteru kola-
boracji z okupantem i nie mogła być podciąg-
nięta pod pojęcie zdrady narodu polskiego.”

Stało się bardzo źle, że sprawa Czochral-
skiego została umorzona. Gdyby doszło do
publicznego procesu miałby szanse oczyścić
swoje imię. Świadczyliby za nim ludzie
wyciągnięci z obozów, świadczyłby Ludwik
Szenderowski, który w tym czasie odbywał 9-
letni wyrok za działalność w AK. Jedno-
cześnie jego oponenci musieliby przedstawić
przeciwko niemu konkretne zarzuty, a nie
pomówienia. Niestety w tym czasie, sam Czo-
chralski prawdopodobnie nie użyłby wtedy w
swojej obronie najpoważniejszego dowodu,
jakim dysponował, a mianowicie faktu współ-
pracy z wywiadem Głównej Komendy AK.
Ujawniając ludzi, którzy byli jego kontaktami,
skazywałby ich na ten sam los, jaki spotkał
Szenderowskiego.

Powrót do Kcyni
Po umorzeniu procesu, po zwolnieniu z wię-

zienia i po odmowie zatrudnienia na Politech-
nice Czochralski wrócił wraz z żoną do ro-
dzinnej Kcyni. Otrzymał wtedy propozycję
objęcia katedry w Wiedniu, bo był znanym i
uznanym uczonym w świecie. Wiązało się to
oczywiście z emigracją, na która się nie zdecy-
dował. Założył w Kcyni małą firmę BION,
która produkowała różnego rodzaju wyroby
kosmetyczne i drogeryjne, w tym lak do stem-
pli, znany „proszek od kichania z Gołąbkiem”
oraz płyn do trwałej ondulacji (używany do
połowy lat dziesiątych XXI wieku!).

Prowadzeniem interesów zajmował się jego
bratanek, a Czochralski urządził sobie w fab-
ryczce laboratorium i niemal z niego nie wy-
chodził.

Skorzystali inni
W tym samym mniej więcej czasie uczeni z

Bell Laboratories nadawali nowe życie jego
metodzie hodowli kryształów. Jest to chyba
jeden z najbardziej smutnych i przykrych epi-
zodów życiorysu Czochralskiego. On sam, w
Kcyni, dłubiący coś tam w prymitywnym lab-
oratorium, w kącie swojej fabryczki, a w tym
samym czasie naukowcy z Bell Laboratories,
w oparciu o jego metodę hodowania krysz-
tałów otwierają nową epokę technologii. Nie
spotkałem nigdzie wzmianki, że Teal i Little
starali się skontaktować z Czochralskim. Pe-
wnie myśleli, ze człowiek, który odkrył w
roku 1916 wykorzystywaną przez nich metodę
hodowania kryształów – już nie żyje.

Można też przyjąć za pewne, że w warunk-
ach istnienia „żelaznej kurtyny”, kiedy dla
zwykłych ludzi żadne kontakty z zachodem
nie były dostępne, Czochralski nic nie wiedzi-
ał o otwierającym się, oszałamiająco rozleg-
łym, obszarze zastosowań jego odkrycia. Nie
wiedział i nie zdążył się dowiedzieć. Nie było
mu dane cieszyć się swoim sukcesem.

Zmarł w 1953 roku, w wieku lat 68 na za-
wał serca, po niezwykle brutalnej rewizji prze-
prowadzonej w jego mieszkaniu (w poszuki-
waniu dolarów, które miałyby potwierdzić
jego współpracę z zachodnimi wywiadami,)

Rehabilitacja
W maju 2011 r. w Archiwum Akt Nowych

odnaleziono meldunek Czochralskiego do
komendy Głównej AK. Odnaleziony doku-
ment potwierdza jego współpracę z wywia-
dem AK (Oddział II).

W dniu 29 czerwca 2011 r. Senat Politech-
niki Warszawskiej ogłosił rehabilitację Czo-
chralskiego.

Jan Czochralski to postać tragiczna, której
losy wręcz podręcznikowo ilustrują dramaty-
czne elementy najnowszej historii naszego
kraju. Czasu nie da się cofnąć i nie da się cof-
nąć krzywdy, jaka została wyrządzona Czo-
chralskiemu. Myślę, że to co możemy i powin-
niśmy zrobić to pamiętać i głosić wszem i
wszędzie, że w każdym radioodbiorniku, w
każdym telewizorze, w każdym komputerze i
w każdym innym urządzeniu elektronicznym
znajduje się cząstka myśli naszego krajana
rodem z Kcyni, syna stolarza, niedoszłego
nauczyciela, Jana Czochralskiego.

Jerzy Bulik
na podstawie Oprac. Anna Bielska, Marek Bielski

dokończenie z poprzedniej strony
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Dlatego też nie sposób wyliczyć wszystkich imprez, w których
braliśmy czynny czy bardziej bierny udział. Warte odnotowania są
imprezy o dużym znaczeniu dla naszego ottawskiego środowiska.

W roku 2012 zorganizowaliśmy, bardzo aktywnie, międzynaro-
dową konferencję na temat katastrofy smoleńskiej. Mieliśmy dwa
spotkania w Ottawie: pierwsze, po angielsku, na Uniwersytecie
Świętego Pawła, a drugie, po polsku w sali parafialnej naszego koś-
cioła Św. Jacka. Obie konferencje były prowadzone przez nasz Od-
dział SIP.

W konferencji brali udział: Antoni Macierewicz z Polski, Ka-
zimierz Nowaczyk, Wiesiek Binienda, Maria Szonert-Binienda z
USA, oraz Bogdan Gajewski z Kanady.

Była to pierwsza międzynarodowa konferencja dotycząca tragedii
smoleńskiej. (zdjęcie 1)

Drugim wydarzeniem było zorganizowanie wystawy pt. Katyń-
Smoleńsk w Bibliotece Głównej w Ottawie. Wystawę otworzyła Ewa
Stankiewicz wraz z posłem na Sejm, Antonim Górskim. Wystawę tę
zorganizował samorzutnie i samodzielnie nasz kolega Wacek Kuj-
bida, który wstąpił do naszej organizacji dwa lata temu. (zdjęcie 2)

Trzecim wydarzeniem było zorganizowanie akademii z okazji Dnia
Niepodległości 11 listopada. Akademia trwała godzinę, ale same
przygotowania – jak to zwykle bywa - zajęły nam ponad trzy tygod-
nie. (zdjęcie 3)

Mniej ważnym, ale bardziej relaksowym wydarzeniem był trady-
cyjny piknik dnia 15 lipca 2012, zorganizowany wspólnie z Ot-
tawskim Oddziałem Polskich Kombatantów. (zdjęcie 4)

Bogdan Gajewski

Oddział Ottawa
Ottawski Oddział SIP przechodzi małą restrukturyzację. Wielu naszych członków oprócz przynależności do SIP-u,
należy także do innych polonijnych organizacji. Zdarza się, że trzech na raz. W tej sytuacji wiele przedsięwzięć

jest firmowanych przez kilka organizacji na raz.
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Po koktajlach i rozmowach towarzyskich
nastąpiło oficjalne otwarcie uroczystości przez
prezesa SIP Hieronima Teresińskiego. Prezes
powitał uczestników i przedstawił gości hon-
orowych, członków zarządu głównego SIP i
przewodniczących oddziałów. Przedstawieni
zostali zasłużeni najstarsi stażem członkowie
SIP obecni na bankiecie: kol. Les Bachorz, To-
mir Bałut, Henryk Raston, Andrzej Wyszkow-
ski i Maciej Zaremba. Powitany został pan
Andrzej Wierzbiński, którego wujek Jan Zub-
ko był jednym z zalożycieli STP w roku 1941.

Po powitaniach zabrali głos goście hono-
rowi.

Pierwszy wystąpił poseł Władysław Lizoń.
W swoim przemówieniu zwrócił uwagę na
sprawy, które on jako były prezes KPK pro-
muje w parlamencie, z myślą o kongresie. O roli kongresu mówiła dalej prezes KPK Teresa

Berezowska, której ojciec był w dawnych la-
tach członkiem STP OT. Z kolei wystąpił pre-
zes KPK OT Juliusz Kirejczyk, członek SIP,
dawny przewodniczący oddziału Toronto,
obecnie przewodniczący Komisji Etyki przy
ZG SIP. Konsul d/s Polonii i Promocji Grze-
gorz Jopkiewicz złożył życzenia i gratulacje.
Okolicznościowe przemówienie wygłosił prof.
Andrzej Nowak, prezes Rady Inżynierów IAP.
Poseł Ted Opitz przeczytał list z gratulacjami.
Odczytany też został list gratulacyjny, który
przysłał hon. Gary Goodyear, minister d/s nau-
ki i techniki w rządzie kanadyjskim. Przeka-
zany został list z gratulacjami od Jesse Flisa w
imieniu dyrekcji Domu Kopernika. Mer Mi-
ssissaugi Hazel McCallion przysłała życzenia
z podziękowaniem za zaproszenie. Życzenia
przekazał również jego Excellencja Ambasa-
dor RP Zenon Kosiniak-Kamysz.

Po części oficjalnej podany został obiad,
przygotowany przez „Elabis Catering”.

Po obiedzie prezes Teresa Berezowska wrę-
czyła odznaki honorowe KPK, przyznawane
w uznaniu wybitnych zasług dla dobra Polonii
Kanadyjskiej. Odznaki otrzymali: złotą - Hie-
ronim Teresinski i Krystyna Sroczyńska, sre-
brną - Sławomir Basiukiewicz i Kazimierz
Babiarz, brązową - Gienadij Makarewicz i
Maria Świętorzecka.

Główny mówca wieczoru, kol. Jerzy Bulik,
naświetlił wkład polskich inżynierów w roz-
wój Kanady i polskiej społeczności w Kana-
dzie. To znakomite i obszerne wystąpienie zo-
stało wysłuchane z dużą uwagą przez uczest-
ników bankietu.

Podczas bankietu wspaniale prezentowała

dokończenie z 1. strony

Bankiet 70-lecia SIP
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się wystawa “Polish Spirit”, przedstawiająca
wielu znakomitych Kanadyjczyków polskiego
pochodzenia, zasłużonych dla Kanady. Jest
wśród nich wielu inżynierów, którzy na prze-
strzeni ostatnich 70 lat byli członkami SIP. Jest
to niezwykłe cenne, że wybitni inżynierowie,
którzy przeszli już do historii SIP, znaleźli się
na planszach tej pięknej wystawy. Wystawę
obejrzeli już wielokrotnie mieszkańcy Toronto
i innych miast, a pewnie niebawem trafi do
Polski, gdzie będzie sławić pamięć polskich
inżynierów z Ontario, którzy przynieśli chlubę
naszej organizacji, świętującej swój jubileusz.
Wystawę, opracowaną przez Federację Polek
w Kanadzie udostępniła prezes Iwona Bogo-
rya, za co składamy serdeczne podziękowanie.

Wśród innych atrakcji była wystawa dzieł
sztuki, sprowadzona przez kol. Jana Jekiełka i
loteria z nagrodami w postaci pięknych koszy
z alkoholem, ufundowanych przez firmę Peter
Mielżynski Canada Ltd. Loteria była zasługą
kol. Jana Cylke. Podczas bankietu wyświet-
lane były na dużym ekranie zdjęcia z różnych
imprez SIP, przygotowane przez kol. Marię
Świętorzecką.

Koncert młodego pianisty polskiego pocho-
dzenia, zdobywcy wielu nagród, Edgara Sus-
kiego, który wraz ze swoim kolegą wykonał
utwory Chopina i inne, zostal przyjęty entuz-
jastycznie i nagrodzony wielkimi oklaskami.

Bankiet 70 lecia SIP był wydarzeniem dużej
rangi. Sukces samego bankietu oraz całych ob-
chodów jubileuszu zawdzięczamy w dużej mie-
rze zaangażowaniu zarządow SIP, głównego i
Toronto. Szczególne podziękowania od prezesa
dla Krystyny Sroczyńskiej, przewodniczącej
oddziału Toronto SIP (i nawzajem, KS).

Wpłynęły na jubileusz donacje od KPK OT,
Funduszu Wieczystego Milenium, Placówki
114 SWAP i Credit Union. Organizatorzy
składają serdeczne podziękowanie sponsorom.

W pracach przygotowawczych brali udział:
kol. Janusz Majerski, Zbigniew Balkowski,
Maria Świętorzecka, Kazimierz Babiarz, Ma-
riusz Kalisiak, Jerzy Bulik, Jan Cylke, Gie-
nadij Makarewicz, Jan Jekiełek, Zbignierw
Pieciul, Andrzej Wojtala, Hieronim Teresiński,
Krystyna Sroczyńska i inni. Ogromny wkład
w przygotowanie jubileuszowego biuletynu
„The New Link” włożyli kol. Sławomir Ba-
siukiewicz, Maria Świętorzecka i cały zespół
redakcyjny. W wysyłaniu zaproszeń i zawia-
domień, sprzedaży biletów i wielu innych za-
jęciach była mocno zaangażowana kol. Halina
Brzezińska. Pomagała też kol. Alicja Willman,
zdobywając sympatię przy sprzedawaniu bi-
letów na loterię.

Krystyna Sroczyńska,
przewodnicząca SIP OT.
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Delegacja przybyła na targi Contruct Ca-
nada. Ich przyjazd był załatwiany przez biuro
podróży. Gośćmi opiekowało się biuro Wy-
działu Promocji Handlu i Inwestycji WPHI z
Montrealu pod przewodnictwem pana kon-
sula Włodzimierza Leszczyńskiego, którego
już niejednokrotnie mieliśmy okazję poznać
w SIP.

Goście przybyli w dwóch grupach. Grupa
Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby In-
żynierów Budownictwa ze Szczecina przy-
była 28 listopada, a następnego dnia najlicz-
niejsza grupa Świętokrzysko-Podkarpacka,
zorganizowana przez Staropolską Izbę Prze-
mysłowo-Handlową w Kielcach, w skład któ-
rej wchodzili przedstawiciele firm budo-
wlanych i producentów materiałów budow-
lanych, regionalnych izb przemysłowo-hand-
lowych, Politechniki Świętokrzyskiej i inni.

Wraz z dyrektorami i właścicielami przed-

siębiorstw z Polski przybyli m.in. prezes
Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
Ryszard Zbróg i z Politechniki Świętokrzys-
kiej rektor prof. dr. hab. Stanisław Adamczak
oraz dziekan prof. Jerzy Zbigniew Piotrow-
ski.

Na początku tygodnia goście zwiedzili go-
tową linię metra Sheppard, budowę metra w
kierunku Hwy 7 oraz fabrykę Lovat/Cater-
pillar, w której produkuje się maszyny TBM
(Tunel Boring Machine) do wiercenia tuneli.
Wycieczki poprowadzili koledzy z SIP. Bar-
dzo dużo czasu poświęcił kol. Wiesław Choj-
nacki, który oprowadzał kolejno dwie grupy
po istniejącym metrze. Również pan Sławek
Strzemieczny załatwił i asystował przy zwie-
dzaniu budowy linii metra w kierunku Hwy
7. Obaj towarzyszyli w fabryce Lovat.

Wieczorem w środę, 30 listopada o godzi-
nie 18:00 w siedzibie SIP przy 206 Beverley
Street, miało miejsce spotkanie z polską del-
egacją, na które zostali zaproszeni wszyscy
członkowie SIP oraz osoby zainteresowane
wymianą handlową z firmami polskimi w
dziedzinie budowlanej.

Na początku spotkania, zanim została po-

Spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorstw
budowlanych z Polski

Na przełomie listopada i grudnia 2011 przebywała w Kanadzie około 50 osobowa delegacja przedstawicieli
przedsiębiorstw budowlanych z Polski. Celem wizyty było nawiązanie kontaktów handlowych między Polską

i środowiskiem polonijnym w Kanadzie.
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dana gorąca kolacja, ufundowana przez
WPHI Montreal, odbyły się rozmowy przy

lampce wina. Po kolacji nastąpiło oficjane
powitanie i przedstawienie celu wizyty.

W programie były dwie prezentacje:
1. Budowa nowej linii kolejki podziemnej

w Toronto.
2. Nowe lotnisko Quito w Ekwadorze.

Nasz kolega z SIP Wiesław Chojnacki,
menadżer w TTC, mówił o planach rozbu-
dowy metra w Toronto, oraz o aktualnej roz-
budowie linii metra w kierunku Hwy 7. Pra-
cujący z nim Sławek Strzemieczny, menadżer
projektu na budowie metra, który oprowadzał
wycieczkę po terenie, gdzie spuszczone zo-
stały juz dwie maszyny TBM wiercące tunel,

przedstawił odmienny temat. Mówił o po-
przedniej budowie, w ktorej brał udział, bu-
dowie lotniska Quoto w Equadorze. W obu
prezentacjach pokazano kilka filmów z prze-
biegu prac na tych budowach.

Goście z Polski byli bardzo zainteresowani
prezentacją, podobnie jak z zainteresowa-
niem uczestniczyli w wycieczkach i szczerze
dziękowali za to, jak zostali przyjęci. Prezes
Ryszard Zbróg przekazał w darze prezesowi
SIPwK i przewodniczącej SIP OT oraz prele-
gentom, przywiezione z Polski albumy i
pięknie oprawioną metalową płaskorzeźbę
przedstawiającą klasztor w Świętym Krzyżu

z wygrawerowaną dedykacją. Przekazano też
książki, kalendarze i wydawnictwa firm.

Na zakończenie podany został deser i kawa
i przez chwilę jeszcze prowadzone były roz-
mowy w małych grupach, wymieniane adre-
sy i wizytówki. Goście przywieźli nam z
kraju powiew ziemi ojczystej. Pytali nas skąd
pochodzimy i interesowali się naszym ży-
ciem tutaj.

Kilka osób miejscowych, uczestniczących
w spotkaniu, zadeklarowało chęć zapisania
się do SIP.

Krystyna Sroczyńska
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Nie ma jednej optymalnej formy kształcenia,
która byłaby zalecana w każdym kraju. Zależy
bowiem od modelu i sytuacji politycznej, gos-
podarczej oraz kultury społecznej, a także od
czasu, w którym zachodzi.

W USA INŻYNIER „ROŚNIE” NA PRO-
JEKTACH

Stany Zjednoczone przez pierwsze kilka-
dziesiąt lat były krajem rolniczym i słabo za-
ludnionym. W drugiej połowie XIX w. dotarła
tam angielska Rewolucja Przemysłowa. Wy-
nikiem tego był szybki rozwój kolei i prze-
mysłu stalowego, który stworzył infrastruk-
turę Fali Przemysłowej (podobnie obecnie
rozwój informatyki rozwija infrastrukturę,
która jest podstawą Fali Informacyjnej).
Wykorzystywano wówczas głównie inżynie-
rów z Anglii i Niemiec. Inżynieria także
wspierała rozwój kanałów irygacyjnych oraz
rozwój miast. Potrzeby te doprowadziły do
wykształcenia prawie 1 mln inżynierów w po-
łowie XX w.

W czasie II wojny światowej nastąpił przy-
spieszony wzrost zapotrzebowania na inży-
nierów, bowiem USA musiały wyposażyć w
broń i sprzęt wojskowy także W. Brytanię,
Kanadę i ZSRR. W 1940 r. USA były prawie
bezbronne, ale do 1945 r. wyprodukowały 2,7
mln karabinów maszynowych, 2,4 mln cięż-
kich ciężarówek, 325 tys. samolotów i 7 tys.
okrętów wojennych (w tym 22 lotniskowce i
56 krążowników). O skali projektu niech
świadczy produkcja 65 tys. samolotów rocznie
(1941-45), czyli 217 dziennie, 13 co godzinę,
2 na minutę (oczywiście nie w jednej fabryce).
Tak szybkim wzrostem tempa produkcji i
inżynierii nie tylko kierowały potrzeby wojny,
ale także względy ekonomiczne, czyli chęć
dorobienia się majątku. Do zadań produkcyj-
nych rwali się najbardziej przedsiębiorczy biz-
nesmeni. Sami nie byli inżynierami, ale naj-
pierw zatrudniali lidera, który był inżynierem,
i motywował innych specjalistów. Taka strate-
gia miała miejsce w firmie Henry’ego Forda,
który nie znał się na produkcji samolotów, ale
wkrótce (z 2-letnim opóźnieniem, bowiem był
zwolennikiem Hitlera i przeciwnikiem wojny)

produkował ich dziesiątki tysięcy w nowej
hali fabrycznej w Willow Run k. Detroit.
Henry Kaiser, biznesmen, który zbudował Ta-
mę Hoovera (jeden z 7 cudów amerykańskiej
techniki), w czasie wojny zajął się produkcją
statków transportowych - na lidera zatrudnił
inżyniera, który kierował budową tamy. Ich
firma wyprodukowała kilka tysięcy statków
transportowych typu Liberty (10 000 DTW),
przy czym cykl produkcji takiego statku trwał
najpierw 7 miesięcy, a po nabraniu doświad-
czenia - 5 dni!

Po wystrzeleniu Sputnika przez ZSRR w
1957 r. Stany Zjednoczone przystąpiły do szy-
bkiego rozwoju programu kosmicznego.
Początkowo kierowali nim Niemcy z Wernhe-
rem von Braunem na czele, którzy w 1945 r.
zostali przerzuceni z pobitych Niemiec do
Ameryki (druga partia kilkuset niemieckich
specjalistów od rakiet została przejęta przez
ZSRR). Program Apollo stworzył miejsca
pracy dla 400 tys. specjalistów, a jego wyni-
kiem był rozwój wielu nowych technik i spec-
jalności inżynierskich.

Gdyby nie te i inne wielkie projekty, Stany
Zjednoczone nigdy by nie były najbardziej
uprzemysłowionym państwem na świecie pod
koniec XX w.

KSZTAŁCENIE INŻYNIERÓW W USA
Większość licencjackich 4-letnich pro-

gramów inżynierskich w USA pierwsze 2 lata
poświęca kształceniu w zakresie matematyki
(rachunek całkowy i różniczkowy), ogólnej
chemii, pisaniu technicznemu po angielsku,
nowoczesnej fizyki, informatyki inżynierskiej
(zwykle ograniczonej do programowania) i
wprowadzenia do inżynierii w kilku zakre-
sach, aby dać podstawy do wyboru specjaliza-
cji w następnych 2 latach. Kursy z zakresu
edukacji ogólnej (General Education - Gen
Ed) społecznej i humanistycznej są konieczne,
przy czym student może je sobie wybrać. Jeśli
chodzi o wymagane przedmioty inżynierskie,
to student zwykle musi wziąć je w zakresie
kreślenia, inżynierii materiałowej, wytrzy-
małości materiałów (statyka i dynamika), ele-
ktrycznej inżynierii, termodynamiki, mechani-

ki cieczy i z zakresu niektórych systemów
inżynierii przemysłowej.

Pod koniec I roku student powinien zacząć
myśleć o wybraniu specjalizacji. Do najpopu-
larniejszych zaliczają się inżynierie: cywilna,
elektroniczna, mechaniczna, elektryczna,
komputerowa, chemiczna, biologiczna, prze-
mysłowa, przestrzeni kosmicznej, metalurgii,
materiałowa, rolnicza itp. Po wybraniu spec-
jalizacji student wybiera przedmioty, które
kształcą w danej specjalizacji. Na zakończenie
wykonuje projekt inżynierski.

Liczba kursów powinna odpowiadać wyma-
ganej liczbie tzw. kredytów - zwykle 124-128.
Ponieważ każdy kurs ma 1-4 kredyty (prace
dyplomowe 6-7), student musi wziąć 41
przedmiotów po 3 kredyty każdy i jeden
przedmiot 1-kredytowy lub 40 przedmiotów
3-kredytowych i 2 przedmioty 2-kredytowe.

Po odebraniu dyplomu świeżo upieczony
inżynier odbywa praktykę inżynierską, która
może trwać do 4 lat. Po tym okresie inżynier
może zdecydować się na egzamin, aby otrzy-
mać licencję „inżyniera zawodowego” (Pro-
fessional Engineer), co uprawnia go do staw-
iania za swym nazwiskiem skrótu P.E. Nie-
którzy inżynierowie decydują się na studia
magisterskie w swej specjalności albo uzupeł-
niają swe wykształcenie studiując MBA,
prawo, medycynę lub inną dziedzinę. Studia
magisterskie trwają 2 lata i polegają na stu-
diowaniu przedmiotów pogłębiających wiedzę
w tradycyjnych przedmiotach lub dotyczących
nowości technologicznych. Na koniec inży-
nier przedstawia pracę magisterską, która

Różnice w kształceniu
inżynierów w Polsce i w USA

Kształcenie inżynierów decyduje o poziomie infrastruktury cywilizacji danego kraju, jest zatem bardzo ważne dla każdego
nowoczesnego państwa” – powtarza starą prawdę prof. dr inż. Andrzej TARGOWSKI, dożywotni profesor zwyczajny
Western Michigan University (USA), President of the International Society for the Comparative Study of Civilizations,
założyciel i wiceprezes of the North-American Polish-American Engineering Advisory Council, główny projektant systemu
PESEL.
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zwykle jest projektem i prototypem wraz z
pogłębionym opisem rozwiązania porównują-
cym go z innymi. W zależności od specjaliza-
cji student musi wziąć 30-36 kredytów, w tym
na pracę magisterską 7 kredytów.

W USA są dwa typy doktoratów w inży-
nierii: PhD i Doctor of Engineering. Pierwszy
jest nastawiony na rozwijanie kwalifikacji
badawczych i akademickiej kultury, bowiem
przygotowuje przyszłych naukowców i
wykładowców. Dysertacja pierwszego rodzaju
jest nastawiona na klasyczny problem badaw-
czy, a drugiego - na praktyczne rozwiązanie
inżynierskie. Pierwszy typ studiów doktoranc-
kich wymaga zwykle 30 kredytów z zakresu
metodyki badań i innych interdyscyplinarnych
przedmiotów. Drugi typ doktoratu nie jest
krótszy, ale wybór przedmiotów jest inny.

ZMIANY W KSZTAŁCENIU INŻYNIE-
RÓW W USA W XXI W.

W wyniku praktycznego zastosowania inter-
netu w biznesie stało się możliwe przeniesie-
nie produkcji z USA do Azji, głównie do Chin.
Przeniesiono ok. 40 tys. fabryk. Efektem jest
zmniejszenie zapotrzebowania na inżynierów
w amerykańskiej gospodarce. Wielu zostaje
zwolnionych (po nauczeniu swoich prac
Chińczyków) i proponuje się im przekwali-
fikowanie na… pielęgniarki. Cierpi na tym
nabór studentów do wydziałów inżynierskich
amerykańskich uczelni. Następuje spadek
liczby nie tylko studentów amerykańskich, ale
także liczby profesorów amerykańskich. W
niektórych uczelniach procent azjatyckich stu-
dentów sięga nawet i 80% i podobny jest pro-
centowy udział wykładowców.

W tej sytuacji następuje transformacja pro-
gramów inżynierskich w programy engineer-
ing science. Trudno w tym kontekście przetłu-
maczyć termin science na polski, bowiem nie
jest to nauka, a zaawansowana technika. Ter-
minem science oznacza się tu dziedziny nauk
ścisłych, jak chemia, fizyka i inne. W rezulta-
cie maleje liczba kształconych inżynierów na
potrzeby infrastruktury, środowiska i tym
podobnych dziedzin, a rośnie kształcenie w
wąsko specjalizowanych i zaawansowanych
dziedzinach techniki.

Natomiast Chiny i Indie kształcą inżynierów
w tradycyjnych infrastrukturowych dziedzi-
nach i wygrywają międzynarodowe kontrakty
na wielkie projekty. Dotychczas była to dome-
na firm amerykańskich. Ameryka Północna
zaczyna zostawać w tyle w manipulowaniu
materiałami budowlanymi w procesie budo-
wy, w produkcji materiałów (man made), pro-
gramowaniu software’u, produkcji wyrobów
powszechnego użytku itd.

Niestety, infrastruktura (drogi, linie kole-
jowe, porty itp.) nie tylko jest źle konserwo-
wana, ale jest przede wszystkim obecnie źle
projektowana. Przykładem jest zła odbudowa
falochronów w Nowym Orleanie po katakl-
izmie Katriny w 2005 r., co było widoczne po
ataku cyklonu Isaak w sierpniu 2012 r. Innym
przykładem jest porażka projektu Big Dig w
Bostonie, który polegał na przeprojektowaniu
autostrad i tunelu w centrum miasta. Projekt
miał kosztować 2,8 mln USD (wg cen z 1982
r.) i miał być skończony w 1998 r. Skończono
go 9 lat później, a koszt został przekroczony
10-krotnie. Takich przykładów jest bardzo
dużo. Wynikają one z malejących kwalifikacji
kształconych inżynierów. A w wyniku likwid-
owania przemysłu w USA nie ma dobrej bazy
badawczo-rozwojowej i produkcyjnej (z wy-
jątkiem HP i Dell) w dziedzinie mikrokomput-
erów, które penetrują niemal każdy aspekt
życia tego supermocarstwa.

Amerykanie liczą na to, że gdy w Chinach
wzrosną koszty robocizny, produkcja wróci do
USA. Firmy chcą zatrudniać doświadczonych
inżynierów, ale ich nie ma, bo się przekwali-
fikowali i odeszli od zawodu. Dlatego dopom-
inają się o większe limity na wizy pracown-
icze dla zagranicznych doświadczonych inży-
nierów. Szczególnie ma to miejsce w infor-
matyce. Firmy szukają doświadczonych infor-
matyków, a nie absolwentów. Ci natomiast nie
mają gdzie rozwijać swych kwalifikacji i od-
chodzą od zawodu, a ich miejsce zajmują
„doświadczeni” obcokrajowcy.

W tej sytuacji rozwój inżynierii w USA
przypomina komponowanie muzyki na or-
kiestrę, której nie ma. Jak dotąd kraj idzie roz-
pędem, bo jest wielki, ale jak długo? Politycy
propagują - jako remedium - większą innowa-
cyjność. Nie wiedzą jednak, że USA i tak jest
na pierwszym miejscu według indeksu inno-
wacyjności, a ponadto wprowadzenie inno-
wacji do gospodarki i usług prowadzi zwykle
do ich automatyzacji, co tylko zwiększa
bezrobocie i kryzys gospodarczy.

POLSCY INŻYNIEROWIE „ROŚLI”
NA PROJEKTACH ŚWIATOWYCH, II
RP I PRL

Rewolucja Przemysłowa ominęła Polskę w
XIX w., ale nie polskich inżynierów. Ponieważ
nie było polskiego państwa, a zaborcy nie
spieszyli się z modernizacją swej kolonii,
polscy inżynierowie rozjechali się po świecie.
Około 400 polskich absolwentów Instytutu
Transportu w Petersburgu budowało koleje w
Ameryce Południowej, Kanadzie, Chinach
oraz w Europie Zachodniej i Południowej (w
Grecji polski inżynier kolejnictwa poprzez

swe małżeństwo z Greczynką „założył” dy-
nastię 3 premierów Grecji - Papandreou).
Jeden z polskich absolwentów IT w Pe-ters-
burgu (St. Kierbedź) został nawet ministrem
transportu Rosji i rozbudowywał infrastruk-
turę tego olbrzymiego kraju. Inni inżynierowie
budowali najnowocześniejsze wówczas w
świecie mosty wiszące w Ameryce.

Po 1918 r. do ojczyzny wróciło 300 wybit-
nych inżynierów i profesorów, dwóch z nich
zostało nawet prezydentami Polski. Rozwój
COP oraz Gdyni dał ówczesnym polskim
inżynierom pole do rozwoju, a politechnikom
zadanie ich kształcenia. Władze i liderzy tech-
niki z zadania się wywiązali - Polska miała
kilka wyrobów na światowym poziomie (lo-
komotywy, samoloty „Łoś” czy pistolety
„Vis”). Świetny był przemysł włókienniczy -
Łódź zwano polskim Manchesterem. Polscy
inżynierowie byli dobrze, a może nawet świet-
nie wykształceni, profesura była bowiem wyk-
ształcona w Niemczech, Szwajcarii, W.
Brytanii, czyli w krajach o najlepszej wówczas
technice w świecie.

Po II wojnie światowej polska infrastruktura
została zniszczona w 40%. Jej odbudowa i
rozwój polegał na wprowadzeniu Rewolucji
Przemysłowej, którą, niestety, kierowała
Rewolucja Społeczna. Zapotrzebowanie na
inżynierów było olbrzymie. Politechniki były
rozwijane przez wysokiej klasy profesurę
przedwojenną. Ponieważ byliśmy za Żelazną
Kurtyną, znaleźliśmy się o 1-2 generacje tech-
niki w tyle za Zachodem. Jednak talent pols-
kich inżynierów sprawił, że w PRL produkcja
statków rybackich była na drugim miejscu w
świecie, obrabiarki sterowane numerycznie
(inż. Majewski z Pruszkowa) stały się moc-
nym produktem eksportowym, podobnie jak
wagony kolejowe z PaFaWagu były na do-
brym poziomie światowym. Nawet maleńkie
polskie komputery ODRA były eksportowane.
Potrafiliśmy z sukcesem eksportować budowę
cukrowni pod klucz.

Polityka preferowania produkcji środków
produkcji pozostawiła w tyle polską inżynier-
ię wyrobów codziennego użytku. W tyle także
była architektura i budownictwo, które oparte
na wielkiej płycie i nie mające dostępu do
materiałów wykończeniowych dobrej klasy,
zubożyło tego typu inżynierię. Architekci za to
wyżywali się w budowie supernowoczesnych
brył kościołów, bo komisje zastępował pro-
boszcz. Natomiast energetyka dorobiła się
świetnych turbin polskiej produkcji, kra-
jowego informatycznego systemu dystrybucji
mocy i nawet jego eksportu do Austrii.

Kształcenie inżynierów w PRL było na
dokończenie na stronie 6
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dobrym poziomie, aczkolwiek studenta stara-
no się nauczyć „za dużo.” Programy kształce-
nia były zwykle przeładowane, czego na Za-
chodzie się unika, bowiem student traci wtedy
dystans do techniki i staje się „robotem”, a nie
twórcą.

POLSCY INŻYNIEROWIE BANKRU-
TUJĄ NA PROJEKTACH W III RP?

Rozpatrywanie kształcenia inżynierów w III
RP trzeba prowadzić w kontekście sytuacji
politycznej. Transformacja Polski z pseudoko-
munizmu w kapitalizm polegała (i polega) na
słusznej prywatyzacji polskiego przemysłu.
Szkoda tylko, że jakby za wszelką cenę. Nie-
raz za cenę terenu, na którym stoi fabryka.
Dzisiaj główny przemysł polski jest w rękach
firm międzynarodowych. Mały - w rękach
Polaków. Firmy międzynarodowe, niektóre
globalne, dobrze dbają o swych inżynierów i
zapewniają im dokształcanie na światowym
poziomie. Mniejsze szanse na doskonalenia
swych inżynierów do poziomu firm zagra-
nicznych mają firmy polskie.

Zachodzi pytanie: jakie wykształcenie po-
winien mieć inżynier, którego zatrudnią firmy
zagraniczne, a jakie - nie mający takich as-
piracji? Z punktu widzenia kosztów wyksz-
tałcenie można zróżnicować, ale z punktu
widzenia etycznego - NIE. Każdy absolwent
polskich politechnik powinien mieć wyksz-
tałcenie, jakie go kwalifikuje do zatrudnienia
w każdej firmie i do każdego zadania inżynier-
skiego. Nigdy nie wiadomo, co może spotkać
inżyniera w ciągu jego ponad 40-letniej kari-

ery zawodowej.
Jakie wzorce kształcenia inżynierskiego

powinny być brane pod uwagę w III RP?
Wzorce amerykańskie z lat 80. XX w. byłyby
najlepsze, choć obecne – z przedstawionych
już powodów - nie są wiarygodne. Wzorce
angielskie i szwedzkie są podobne do ame-
rykańskich. W zasadzie tylko Francja i Wło-
chy bronią się przed inwazją produkcji z Azji.
Najbardziej broni się Brazylia, która swego
czasu zabraniała importu komputerów i sama
je wytwarzała. Ciągle na dobrym, a nawet
bardzo dobrym, samodzielnym poziomie jest
technika w Niemczech i Holandii, w których
skala własnej produkcji jest wciąż wysoka.
Zatem i wykształcenie inżynierów wciąż mają
na wysokim poziomie. Wielki sukces Korei
Południowej, która w ciągu ostatnich lat z
zacofanego państwa rozwinęła się w światową
potęgę technologiczno-gospodarczą, m.in.
polega na świetnym kształceniu inżynierów.

Ale modelu kształcenia polskich inżynierów
nie można oderwać od praktyki polskiej
gospodarki. W 1956 r. prezydent D. Eisen-
hower rozpoczął w USA program budowy
autostrad, który doprowadził do szybkiego
skomunikowania Amerykanów, rozwoju mo-
toryzacji i rozwoju przemysłu budowy dróg.
To był wielki sukces programu, o którym do
dzisiaj się wspomina. W Polsce „Euro 2012”
miało doprowadzić do szybkiego rozwoju
autostrad i co za tym idzie do rozwoju biznesu
i przemysłu budowy dróg, a skończyło się jego
bankructwem!

Inny przykład: polska e-administracja znaj-

duje się w Europie tylko przed Bułgarią i
Rumunią, a więc na szarym, bardzo wstydli-
wym końcu. W 2008 r. opracowałem dość
szczegółowy program rozwoju polskiej e-
administracji (poprzez jedną z amerykańskich
firm doradczych), ale zleceniodawca (MSW)
polecił usunąć z planu wszelkie projekty i ter-
miny. Wielkie środki z UE na ten cel zostały
zaprzepaszczone. Winni inżynierowie? Chyba
winna jest kultura polityczna, która dopro-
wadziła do tego, że w ministerstwach nikt nie
chce za nic odpowiadać. W tej sytuacji nic nie
poradzi nawet najlepiej wykształcony inży-
nier.

RÓŻNICA W KSZTAŁCENIU POL-
SKICH I AMERYKAŃSKICH INŻY-
NIERÓW

Do rozważań przyjąłem model amerykański
z lat 1980, kiedy zacząłem wykładać w En-
gineering College of Western Michigan
University. Był to jeszcze bardzo dobry mo-
del, a Stany Zjednoczone były jeszcze potęgą
przemysłową.

Porównanie kształcenia inżynierów w Polsce
(2012) i w USA (lata 80. XX w.)

dokończenie z poprzedniej strony
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Odbyło się pięć mini-konferencji na tematy
energetyczne i miało miejsce kilka odczytów,
np. w 2011 Roku Chemii, o Marii Skłodow-
skej Curie i ostatni o modelowaniu sieci kom-
puterowych. Podczas spotkania z 50-osobową
grupą dyrektorów przedsiębiorstw budowla-
nych z Polski, koledzy z SIP OT, pracownicy
Toronto Transit Commission, wygłosili dwa
wykłady, a wcześniej oprowadzali gości pod-
czas wycieczki do stacji rozbudowywanego
metra.

Tradycyjne „opłatki” i „Wine and Cheese

Party” oraz spotkania letnie w parkach i ogro-
dach odbyły się z udziałem znanych poloni-
jnych artystów.

Członkowie SIP OT brali udział w zebrani-
ach okresowych KPK OT i w wydarzeniach
organizowanych przez KPK ZG. Delegatem
na Walny Zjazd KPK w Edmonton w 2012
roku, był kolega z SIP OT Juliusz Kirejczyk
prezes KPK OT, który na tym zjeździe został
wybrany przewodniczącym Rady KPK. W
zarządach KPK i KPK OT oraz w Komisji Re-
wizyjnej KPK jest kilku naszych kolegów.

Skład Zarządu: Krystyna Sroczyńska – prze-
wodnicząca, Mariusz Kalisiak – wiceprze-
wodniczący, Janusz Majerski – sekretarz,
Kazimierz Babiarz – skarbnik, Jan Cylke -
sprawy kulturalne.

Współpraca: Andrzej Wojtala - sprawy eko-
nomiczne, Halina Brzezińska - komunikacja,
informacja, Alicja Willman - uroczystości,
wydarzenia, Henryk Raston - doradztwo i
sprawy organizacyjne.

Komisja Rewizyjna: Anna Kabzińska,
Wojciech Piątek, Jacek Zlahoda.

Skład zarządu: Przewodniczący - Andrzej
Jędrych P.Eng, Wiceprzewodniczący - Marek
Kucmierz P.Eng, Skarbnik - Andrzej Migdal
P.Eng, Sekretarz - Maria Kowalczewska
P.Eng.

Komisja Rewizyjna: Kazimierz Szymocha
P.Eng.

Działalność oddziału obejmowała wyda-
rzenia z przeznaczeniem dochodu na cele
społeczne, prelekcje i inne.

17 listopada 2012 odbyła się zabawa in-
żynierów połączona z konkursami i aukcją na
rzecz pomocy dzieciom z Powiatowego Do-
mu Dziecka w Gorzyczkach.

Przyznane zostały dotacje dla trzech orga-
nizacji (3 x $200) na:

- Wyjazd dzieci z sobotniej szkoły im. M.
Chrzanowskiej do Polski.

- 30 lecie zespołu „Polonez”.
- Działalność studenckiego koła nauko-

wego na wydziale MEL Politechniki War-
szawskiej.

Wygłoszone zostały następujące prelekcje:
- Paulina Szewczyk, Msc, EIT, “Study of

the phase behavior of triacylglycerols using
mo-lecular dynamic simulation.”

- Kol. Ryszard Fryga, “Rola ozonu w at-
mosferze i technologie jego zastosowań.”

- Antoni Kowalczewski. P. Eng, “Kon-
cepcja architektoniczna i konstrukcja nowego
seminarium Św. Józefa w Edmonton.”

- Jan J. Slaski, Ph.D., P.Ag. “Industrial
hemp production on the prairies for high-
value bioproducts.”

XX-lecie Oddziału Kitchener
W listopadzie minionego roku przypadało XX-lecie

Oddziału Kitchener. Z tej okazji zorganizowane zostało
spotkanie – bankiet, w restauracji. Jednocześnie „wy-
dany” został jubileuszowy „kubek XX-lecia”, pokazany
na fotografii obok.

Kubki takie wręczone zostały osobom szczególnie dla
Oddziału zasłużonym, a członkowie, którzy chcieli posia-
dać takie kubki, mogli je kupować.

Jerzy Bulik, przewodniczący Oddziału Kitchener SIPwK

Stowarzyszenie Inżynierów Polskich Oddział Toronto
W minionym okresie głównym zadaniem było przygotowanie jubileuszu 70-lecia SIP. Zarząd Oddziału Toronto

uczestniczył w pracach związanych z jubileuszem oraz w redagowaniu jubileuszowego biuletynu.

Stowarzyszenie Inżynierów Polskich - Oddział Edmonton, Alberta
Sprawozdanie z działalności za rok 2012




