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Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
 

Wrocław                   21 lipca 2019 r.                 rok VIII,  numer  11/245 
***************************************************************************************************************** 

 

 

Wydarzenia związane z Janem Czochralskim  
 

► 27 lutego 2019r. – Szkolny Konkurs Historyczny dla uczniów klas IV- VIII Szkoły 

Podstawowej, III klasy Gimnazjum oraz klas LO, dla uczczenia 100 -lecia 

Niepodległości Polski – Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Berlinie 

 

Informacje prasowe i internetowe, wydawnictwa książkowe 
 

♦ 17 marca – Szkolny Konkurs Historyczny "Wielcy i znani Polscy" – Ambasada RP w 

Berlinie – http://www.berlin.orpeg.pl/?q=node/175 oraz http://www.pwb.pmk-

berlin.de/krotka-historia.html  

♦ 24 marca – Letheko (bloger) – Jan Czochralski - wielki polski odkrywca, twórca metody, 

dzięki której w II połowie XX wieku dokonała się rewolucja technologiczna – 

https://letheko.pl/index.php/ludzie/jan-czochralski [A]  

♦ lipiec – Bolesław Orłowski – Co o polskim wkładzie w rozwój techniki świadomy obywatel 

RP wiedzieć powinien (6) – W sieci historii, nr 7-8, str.60 (2019)  

 

* * * * * * * 

Milestone  dla  Czochralskiego  (cd) 

Ustalony został program uroczystości związanych z wmurowaniem tablic pamiątkowych 

IEEE zwanych Kamieniami Milowymi (najwyższe odznaczenie IEEE) a poświęconych 

odkryciu metody otrzymywania monokryształów autorstwa Jana Czochralskiego. 

13 listopada - Warszawa: o godz. 13 - oficjalny obiad dla VIP-ów 

14 listopada: 

- Politechnika Warszawska (sala Senatu): godz. 10-13 - oficjalne wystąpienia władz IEEE 

i Rektorów Politechniki Warszawskiej i Berlińskiej HTWB, międzynarodowe 

seminarium o Janie Czochralski (3-4 prezentacji, 60 minut) na temat odkrycia prof. 

Czochralskiego i jego dalszych skutków oraz jeden referat o najnowszych osiągnięciach 

w dziedzinie wytwarzania monokryształów, ceremonia odsłonięcia Kamienia Milowego 

IEEE oraz bankiet (60 minut). Spodziewany jest udział około stu osób. 

- przejazd autobusem do Kcyni gdzie lokalne władze zorganizują po południu podobną 

ceremonię 

- przejazd autobusem do Poznania na nocleg. 

15 listopada: 

- przejazd autobusem do Berlina na godz. 11. 

- Berlin - HTWB: o godz. 11 uroczystości. 
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******* 

Czochralski... rolnikiem? 

 

W lipcowo-sierpniowym numerze miesięcznika "W sieci historii" ukazał się artykuł prof. 

Bolesława Orłowskiego pt. Co o polskim wkładzie w rozwój techniki świadomy obywatel RP 

wiedzieć powinien. Jest tam wspomniany prof. Jan Czochralski i jego metoda. Zaskakuje 

natomiast zdanie, że proces Czochralskiego służy do... uprawy kryształów krzemu! 

Skojarzenie "hodowli kryształów" z uprawą prowadzi prosto do... rolnictwa :-)) 

 

* * * * * * 

Fałat  i...  Czochralski 

 

Do zaskakujących wyników prowadzić może "rozmowa" z Wujkiem Google. Któregoś dnia 

wczytałem do wyszukiwarki Muzeum Narodowego w Warszawie hasło "Czochralski". 

Dostałem jedną odpowiedź w dziale zbiorów cyfrowych: "Po polowaniu na niedźwiedzie 

w Nieświeżu", Julian Fałat. Co ma Fałat wspólnego z Czochralskim? O ile wiadomo, 

w wykazach dzieł sztuki w kolekcji Czochralskich nie było takiej akwareli, w dodatku 

z dedykacją dla kogoś innego. Zagadkę powinna wyjaśnić kwerenda w Muzeum. Niestety, 

dotychczas odpowiedzi nie otrzymałem.  

Być może chodzi o depozyt z "Zachęty" przekazany po wojnie (1948-50) przez prof. 

Czochralskiego do Muzeum Narodowego [patrz: "Powrót. Rzecz o Janie Czochralskim" - str. 

216]. Figuruje tam akwarela Fałata ale z innym tytułem - "Polowanie w Puszczy 

Białowieskiej". Czy to ten sam obrazek? 

Dziś można go zobaczyć bez wyjazdu do Warszawy - zapraszam do Internetu:  

 

* * * * * 

 

Sprostowanie 

 

Szanownych czytelników przepraszam za pomyłkę w tekście o ...... (nr 9/2019). Ośrodek 

"Młyn Wiedzy" znajduje się w Toruniu, a nie w Bydgoszczy. 

 

* * ** * * 

Muzeum  Cywilizacji  w  Łodzi 

Zaproponowano powołanie Muzeum Cywilizacji w Łodzi. Mamy nadzieję, że znajdzie się 

tam miejsce (honorowe!) dla prof. Jana Czochralskiego. 

 

* * * * * * * * * * * 

            Paweł Tomaszewski 

               INTiBS PAN  

 


