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Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
 

Wrocław                25 listopada 2018 r.                rok VII,  numer  29/231 
***************************************************************************************************************** 

 

 

Wydarzenia związane z Janem Czochralskim  
 

► 14 kwietnia 2016 r. – decyzja IEEE o ostatecznej wersji tekstu na "kamieniu milowym" 

Jana Czochralskiego [patrz niżej] 
 

Informacje prasowe i internetowe, wydawnictwa książkowe 
 

♦ 19 listopada – Paweł Tomaszewski – Profesor Jan Czochralski – Do Rzeczy, nr 47, str. 6 

[list do redakcji] 

 

* * * * * * * * 

 

Nowy  dom  przy  ul. Jana Czochralskiego 
 

Na stronie Urzędu Miasta Wrocławia (http://bip.um.wroc.pl/inwestycja-mieszkaniowa/ 

35073/lokalizacja-budynku-mieszkalnego-wielorodzinnego-wraz-z-garazem-podziemnym) 

zapoznać się można z projektem budynku wielorodzinnego przy ul. Jana Czochralskiego we 

Wrocławiu autorstwa mgr. inż. arch. Macieja Majewskiego z wrocławskiej pracowni 

Majewski Architektura. Są tu odpowiednie dokumenty: wniosek z 5 września 2018 r., 

koncepcja urbanistyczno-architektoniczna, plany dostępu do szkół, przedszkoli, przystanków 

komunikacji miejskiej itp.  

 Ośmiopiętrowy budynek o długości 84 m ma mieć 149 mieszkań (od jedno- do 

pięciopokojowych) dla planowanej liczby 229 mieszkańców. Jest to kontynuacja istniejącego 

osiedla Promenady Wrocławskie będąc rozwinięciem zabudowy pierzejowej wzdłuż ulicy 

Jana Czochralskiego. Ciekawe, czy mieszkańcy będą wiedzieli kim był patron ich ulicy. 

 Przy okazji pojawiły się 

rozbieżności co do nazwy 

łącznika między ulicami 

Czochralskiego a Trzebnicką 

biegnącego na miejscu 

dawnych zbiorników gazu 

wrocławskiej gazowni. Raz 

w internecie nazwano go ul. 

Jana Czochralskiego, a kiedy 

indziej - ul. Czesława 

Miłosza. Ciekawe, która 

nazwa jest właściwa. 

 

* * * * * * * * 
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BION  w  reklamie 

 

Dzięki niezawodnemu panu Romanowi 

Tadychowi z Kcyni mamy ciekawą reklamę 

prasową "Proszku z gołąbkiem" produkowanego 

przez Jan Czochralskiego w kcyńskich Zakładach 

Chemicznych BION. "Dziennik Bałtycki" 

z 9 marca 1947 r. podaje też namiary na sopockie 

Generalne Przedstawicielstwo na Wybrzeże. 

Ciekawe, czy i w innych regionach Polski były 

takie przedstawicielstwa i reklamy? Może ktoś 

z PT Czytelników znalazł takie materiały? 

Prosimy o kontakt :-)  W reklamie podana jest 

cena - 60 złotych. Niestety, nie wiadomo za jak 

duże opakowanie. 

 

* * * * * * * * * * * 

 

Kamień  Węgielny  IEEE 

 

Prof. dr hab. Ryszard Jachowicz z Politechniki Warszawskiej zawiadomił nas, że 14 listopada 

Rada Dyrektorów IEEE zatwierdziła Milestone IEEE dla prof. Jana Czochralskiego. Na 

mosiężnej tablicy ma się znaleźć poniższy tekst: 
 

 

Czochralski Method of Crystal Growth, 1916 

 

In 1916, Jan Czochralski invented a method of crystal growth used to obtain 

single crystals of semiconductors, metals, salts and synthetic gemstones 

during his work at AEG in Berlin, Germany. He developed the process further at 

the Warsaw University of Technology, Poland. 

The Czochralski process enabled development of electronic semiconductor 

devices and modern electronics. 

 

 

Metoda Czochralskiego wzrostu kryształów - 1916. 

W 1916 r. Jan Czochralski wynalazł, podczas swej pracy w AEG w Berlinie, Niemcy, metodę wzrostu 

kryształów używaną do otrzymywania monokryształów półprzewodników, metali, soli i kamieni syntetycznych. 

Później rozwijał ten proces na Politechnice Warszawskiej w Polsce. Proces Czochralskiego umożliwił rozwój 

elektronicznych urządzeń półprzewodnikowych i współczesnej elektroniki. 

 

Uroczystości nadania odznaczenia Milestone dla prof. Czochralskiego planowane są 

w Warszawie, Kcyni i Berlinie na wiosnę przyszłego roku  (kwiecień-maj). Będzie to okazja 

do upamiętnienia rocznicy śmierci Profesora. 
 

* * * * * * * * * * * 
 

            Paweł Tomaszewski 

               INTiBS PAN  


