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Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
 

Wrocław              3 października 2019 r.              rok VIII,  numer  15/249 
***************************************************************************************************************** 

 

 

Zapowiedzi wydarzeń 
 

♥ 17 października – Paweł E. Tomaszewski – Polak ojcem cywilizacji elektronicznej – 

Dolnośląski Festiwal Nauki, Dzierżoniów, ZS nr 1, ul. Mickiewicza 8, godz. 10:00 

♥ październik – rozpoczęcie zdjęć do filmu dokumentalnego dla telewizji pt. Jan Czochralski 

- praojciec elektroniki (reż. Katarzyna Trzaska) 

♥ 14-15 listopada – uroczystości wmurowania "Kamieni Milowych" w Warszawie, Kcyni 

i Berlinie [patrz niżej] 

 

Informacje prasowe i internetowe, wydawnictwa książkowe 
 

♦ 25 września – Anna Duda-Nowicka – "Kamień milowy" dla osiągnięcia prof. Jana 

Czochralskiego – http://www.kcynia.pl/aktualnosci/kamien-milowy-dla-osiagniecie-

prof-jana-czochralskiego.html [patrz niżej] 

♦ 26 września – Anna Duda-Nowicka – "Kamień milowy" dla osiągnięcia prof. Jana 

Czochralskiego – Kurier Nakielski: https://kurier-nakielski.pl/kamien-milowy-dla-

osiagniecia-prof-jana-czochralskiego/ 

♦ 26 września – (ms) – Prof. Jan Czochralski doceniony przez świat nauki – Gazeta 

Pomorska, https://pomorska.pl/prof-jan-czochralski-doceniony-przez-swiat-nauki/ar/c1-

14451589 oraz Nasze Miasto, https://naklonadnotecia.naszemiasto.pl/prof-jan-

czochralski-doceniony-przez-swiat-nauki/ar/c1-7354639  

 

* * * * * * * * * 

"Kamień  milowy"  dla  osiągnięcia  prof.  Jana  Czochralskiego 

 Jakiś czas temu informowaliśmy Państwa o rozpoczętej procedurze przyznania 

osiągnięciu prof. Jana Czochralskiego tzw. "kamienia milowego". The Institute of Electrical 

and Electronics Engineers nadaje wybitnym, epokowym osiągnięciom technicznym 

w obszarze elektryki i elektroniki miano tzw. Milestones (pol. „kamieni milowych”) 

podkreślając tym samym najwyższą rangę tych osiągnięć. Spośród kilkudziesięciu różnych 

rodzajów nagród i wyróżnień jakie IEEE przyznaje wielu wybitnym osiągnięciom naukowym 

i technicznym, przyznanie tytułu „Milestone” jest odznaczeniem najwyższej rangi. Oznacza 

to, że gdyby nie zaistniało to osiągnięcie, świat dzisiaj wyglądałby inaczej tzn. gorzej. IEEE 

dotychczas przyznało około 190 Milestones za takie osiągnięcia jak „wynalezienie telefonu”, 

„wynalezienie telegrafu” czy „wynalezienie Internetu”. 
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 Po dwuletniej procedurze tytuł przyznano osiągnięciu Profesora pochodzącego 

z Kcyni. Przyznanie tytułu Milestone dla prof. Jana Czochralskiego za „Metodę wyciągania 

kryształów” oznacza docenienie i doniosłość osiągnięcia Autora, gdyż cała elektronika 

półprzewodnikowa na świecie oparta jest na układach scalonych wytwarzanych na 

kryształach krzemu lub innych kryształach półprzewodnikowych. Uroczystość odsłonięcia 

tablic zaplanowana została w trzech miejscach w dniach 13-15 listopada. W Kcyni odbędzie 

się na Rynku w dniu 14 listopada w późnych godzinach popołudniowych. Szczegółowy 

program w późniejszym terminie. IEEE jest największym na świecie stowarzyszeniem 

zawodowym. Skupia około 440.000 członków z całego świata a 160 państw ma swoje 

narodowe sekcje IEEE. IEEE jest stowarzyszeniem techników, inżynierów i naukowców 

z obszaru elektryki i elektroniki podzielonym na 38 specjalności tematycznych (tzw. 

Societies) takich jak np. Automatyka i robotyka, Informatyka, Telekomunikacja, Elektronika 

przemysłowa, etc. IEEE prowadzi różnorodną działalność promocyjną i innowacyjną, 
wspierającą rozwój techniki a przez to poziom i bezpieczeństwo życia ludzi. Jedna z tego 

rodzaju działalności to uznawanie wybitnych osiągnięć technicznych i przyznawanie ich 

autorom najbardziej prestiżowego wyróżnienia za zasługi dla rozwoju ludzkości tzw. 

”Milestone” (kamienia milowego), który ma symbolizować odkrycia epokowe. Dotychczas 

przyznano ponad 190 „kamieni milowych” dla takich odkrywców jak Edison, Marconi, Tesla, 

Bell i wielu innych. W Polsce jest to drugie wyróżnienie. W roku 2014 r. polscy matematycy 

– Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski z polskiego Biura Szyfrów – zostali 

wyróżnieni za złamanie kodów Enigmy w latach 1932–1939. 

 Odznaczenie dla Jana Czochralskiego przyznano na wniosek polskiej sekcji IEEE, 

który poparło m.in. Miasto rodzinne Jana Czochralskiego.  

Anna Duda-Nowicka 

* * * * * * * 

Program  "Kamieni  Milowych"  Czochralskiego 

14 listopada - Warszawa, Sala Senatu Politechniki Warszawskiej (organizatorami są 
Polska Sekcja IEEE oraz Politechnika Warszawska) 

10:00 - Powitanie gości (prof. Mariusz Malinowski i prof. Jan Szmidt, Prezes IEEE oraz 

rektor HTW Berlin) 

10:40 - Seminarium poświęcone prof. Janowi Czochralskiemu (prof. Adam Dąbrowski, prof. 

Bert Stegemann, prof. Dorota A. Pawlak) 

11:45 - odsłonięcie tablicy "Milestone IEEE"  

12:00 - poczęstunek 

13:00 - odjazd do Kcyni 

  

14 listopada - Kcynia (organizatorem samorząd Kcyni) 

18:00 - złożenie kwiatów na grobie Jana Czochralskiego 

18:20 - odsłonięcie tablicy "Milestone IEEE" na Rynku 

18:30 - 20:00 - spotkanie w sali Rady Miasta (przemówienia, referat prof. Adama 

Dąbrowskiego, film i prezentacja o Kcyni i Janie Czochralskim, poczęstunek) 

  

15 listopada - Berlin, HTW (organizatorami są Sekcja Niemiecka IEEE oraz HTW Berlin) 

13:00 - Przemówienia powitalne (prof. Stefanie Molthagen-Schnöring, prorektor HTW, 

szefowie Sekcji Niemieckiej i Polskiej IEEE, prof. Jose Moura, Prezes IEEE) 
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13:35 - 14:10 - wykład I  

14:20 - przerwa 

14:45 - 15:30 - wykład II  

15:30 - ceremonia odsłonięcia tablicy "Kamienia Milowego" 

15:45 - przyjęcie 

17:00  - wyjazd do Warszawy 

* * * * * * * * 

Komiks  o  Janie  Czochralskim  dostępny  w  Kcyni  -  dodruk 

W Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Kcyni można kupić komiks o Janie 

Czochralskim. Komiks powstał na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Wydawcą 
jest Agencja Reklamowa GALL. Rysunki - Jacek Michalski. Scenariusz - Maciej Jasiński. 

Dodruk zlecił Urząd Miejski w Kcyni. 

Anna Duda-Nowicka  

* * * * * * * * 

Nowości  (2) 

 

Kolejnym dokumentem przesłanym przez pana Romana Tadycha z Kcyni jest ogłoszenie 

o poszukiwaniu sprzedawcy wyrobów firmy BION. Pochodzi ze strony Ogłoszeń drobnych 

"Życia Warszawy" z dnia 27 sierpnia 1947 r. (rok IV, nr 235, str. 6). W numerach 

wcześniejszych i późniejszych gazety nie powtórzyło się to ogłoszenie. 

 

 

 

* * * * * * * * * * * 

            Paweł Tomaszewski 

                INTiBS PAN  
 


