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Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
 

Wrocław                  12 stycznia 2019 r.                 rok VIII,  numer  1/235 
***************************************************************************************************************** 

 

 

Wydarzenia związane z Janem Czochralskim  
 

► 22 listopada 2018 r. – Konkurs "Polscy naukowcy i ich dokonania w 1918 roku" – Zespół 

Szkół Zawodowych nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce [patrz niżej] 
 

Informacje prasowe i internetowe, wydawnictwa książkowe 
 

♦ 14 października 2018 r. – Konkurs "Polscy naukowcy i ich dokonania w 1918 roku" – 

https://www.moja-ostroleka.pl/art/1539500223/konkurs-polscy-naukowcy-i-ich-

dokonania-w-1918-roku 

♦ 9 listopada – Magdalena Kawalec-Segond – Bez niego nie byłoby tranzystorów, 

komputerów, smartfonów... Przywrócona cześć Jana Czochralskiego – TVP Tygodnik, 

wyd. nr 51, https://tygodnik.tvp.pl/39839368/bez-niego-nie-byloby-tranzystorow-

komputerow-smartfonow-przywrocona-czesc-jana-czochralskiego [A] 

♦ 22 listopada – Elżbieta Rogalska i Ewa Okowicka-Dyl – Polscy naukowcy i ich dokonania 

w 1918 roku – http://www.zsz4-ostroleka.com/aktualnosci.php?menu=4  

 

* * * * * * * * * * * 

 

Szanowni Czytelnicy i Sympatycy "Biuletynu Roku Czochralskiego", 
 

 rozpoczynamy ósmy rok wydawania naszego "Biuletynu...". Jest to rok 95-lecia 

opracowania wynalazku najważniejszego w życiu Jana Czochralskiego - stopu łożyskowego 

zwanego "metalem B". Wynalazek ten odmienił życie Czochralskiego, uczynił go 

człowiekiem bogatym i sławnym. Metal kolejowy B odmienił też gospodarkę największych 

państwa świata. Warto więc zachęcić do lektury jedynego opracowania na ten temat - pracy 

prof. Zbigniewa Tucholskiego pt. Stop kolejowy Bahnmetall prof. Jana Czochralskiego i jego 

zastosowanie w kolejnictwie opublikowanej w "Zeszytach Historycznych Politechniki 

Warszawskiej", Nr 16/2014, vol. 2., str. 41-63, a także w książce "Polska myśl techniczna w 

II wojnie światowej: w 70. rocznicę zakończenia działań wojennych w Europie", Warszawa 

(2015, i wersja angielska - 2016), pod tytułem Stop kolejowy Bahnmetall (Metal B) profesora 

Jana Czochralskiego i jego militarne zastosowanie (s.155). Skrócona wersja ukazała się na 

łamach naszego "Biuletynu..." - numery 4/109 i 5/110 ze stycznia 2015 r. . Oczywiście warto 

przypomnieć sobie oryginalne prace prof. Jana Czochralskiego - Nowoczesne kolejowe metale 

łożyskowe jako klasyczny przykład rozwiązania namiastkowania stopów cynowych 

z "Przeglądu Mechanicznego" z 1936 r. (bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/3410/ 

przeglad_mechaniczny_1936_t2_n12_str395.pdf) oraz Kolejowy metal B - klasyczny przykład 

namiastki szlachetnych stopów cynowych z "Hutnika", zeszyt 6 z 1936 r. 
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(bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/3410/hutnik_1936_t8_n6_str219.pd ). Warto też zajrzeć do 

artykułu Czochralskiego pt. Czy stosowanie metalu "B" jest gospodarczo wskazane z 

"Przeglądu Mechanicznego" z 1937 r. (bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/3410/ 

przeglad_mechaniczny_1937_t3_str157_531.pdf)   

 Druga znacząca praca naukowa dotycząca prof. Jana Czochralskiego, jaka ukazała się 
pod koniec minionego roku, to opracowanie Mariusza W. Majewskiego pt. Prace Instytutu 

Metalurgii i Metaloznawstwa przy Politechnice Warszawskiej i Jan Czochralski 

opublikowane na łamach czasopisma "Studia Historiae Scientiarum" (tom 17, ss. 89–117). 

Warto zaznaczyć, że praca jest dostępna w Internecie po adresem: 

https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.18.005.9325. Zachęcamy do lektury tej pracy oraz jej 

omówienia, jakie opublikujemy w kolejnym numerze "Biuletynu...". 

 W tym roku nie bez znaczenia będą wyniki kwerendy archiwalnej w archiwach 

niemieckich. 

Redakcja 

* * * * * * * * * * * 

 

Polscy  naukowcy  i  ich  dokonania  w  1918  roku 

NKURS „POLSCY NAUKOWCY I ICH DOKO918 ROKU” 

22 listopada 2018 r. nauczyciele chemii 

i fizyki przeprowadzili w Zespole 

Szkół Zawodowych nr 4 im. Adama 

Chętnika w Ostrołęce międzyszkolny 

konkurs patriotyczny „Polscy 

naukowcy i ich dokonania od 1918 

roku”. Konkurs ten był jednym z 

elementów projektu o tym samym 

tytule. Celem przewodnim konkursu 

było poznanie biografii 10 polskich 

naukowców (Maria Skłodowska-Curie, 

Ignacy Mościcki, Włodzimierz Kołos, 

Wojciech Alojzy Świętosławski, Jan 

Czochralski, Kazimierz Funk, Witold 

Broniewski, Karol Olszewski, Wiktor 

Kemula, Bronisław Radziszewski) i 

upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania 

niepodległości przez Polskę. 
 Do konkursu przystąpiły następujące szkoły ponadgimnazjalne z Ostrołęki: LO Nr1, 

LO Nr2, LO Nr3, ZSZ Nr1, ZSZ Nr3, ZSZ Nr4. Wszyscy uczestnicy konkursu, uczniowie 

klas pierwszych, wykazali się olbrzymią wiedzą o życiu i pracy wybitnych polskich 

uczonych, ale największym problemem w teście okazały się zdjęcia uczonych, które należało 

podpisać. Konkurs wygrała uczennica szkoły organizator - Paulina Ochtera. 
 

Uczniom gratulujemy wiedzy i życzymy samych sukcesów. 
 

Elżbieta Rogalska i Ewa Okowicka-Dyl 
 

* * * * * * * * * * * 

            Paweł Tomaszewski 

               INTiBS PAN  
 


