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Biuletyn 
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Wrocław    6 października 2017 r.      rok VI,  numer  21/195 
*************************************************** *************************************************** *********** 

 
 

Wydarzenia związane z Janem Czochralskim  
 

► 5 października – Paweł E. Tomaszewski – Jan Czochralski, ojciec cywilizacji 
elektronicznej - czyli jak "twórczy błąd" zmienił losy świata – Mówią Wieki, nr 10(693), 
73-76 (2017) [A] [autor nie odpowiada na ilustracje!] 

► 5 października – Zbigniew Tucholski – Bahnmetall - wynalazek Czochralskiego – Mówią 
Wieki, nr 10(693), 77-80 (2017) [A] 

 

Zapowiedzi 
 

♥ 14 października – Paweł Tomaszewski – Jan Czochralski - twórca podstaw ostatnich 
rewolucji przemysłowych, czyli jak "twórczy błąd" odmienił obraz świata – Seminarium 
z okazji 100-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji, Paryż, 
Biblioteka Polska [46] 

 

Informacje prasowe i internetowe, wydawnictwa książkowe 
 

♦ czerwiec – informacje (+fotografie!) z wyboru laureatów Nagrody im. Jana Czochralskiego 
oraz z Międzynarodowego Seminarium inicjującego powstanie „RCI-Przestrzeń 
Innowacyjnych Technologii Jana Czochralskiego" – PTWK Newsletter: 
http://www.ptwk.org.pl/newsletter/PTWKNewsletter_06_2017.pdf  

 
 

* * * * * * * * 
 

"Rola  Polski  jako  pioniera  kultury  i  cywiliza cji" 
 

Pod takim tytułem ukazał się w "Gońcu Częstochowskim", w numerze noworocznym 
z 1935 r., ciekawy artykuł podsumowujący nasze polskie osiągnięcia. Ku wielkiemu 
zaskoczeniu jest tam wymieniony prof. Jan Czochralski jako twórca "metalu B". Tak! Przed 
wojną to metal B był uważany za wielkie osiągniecie polskiego uczonego. Znana dziś 
"metoda Czochralskiego" otrzymywania monokryształów była wówczas jakby "uśpiona" - jej 
nowe dzieje zaczęły się dopiero po wojnie. 

 Zachęcam do lektury całego tekstu, którego kopię zamieszczam poniżej. 
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Czochralski  wzorem  dla  innowatorów 

Z satysfakcją odnotowujemy fakt przywołania przykładu prof. Jana Czochralskiego przez 
sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, ministra Jerzego Kwiecińskiego, podczas 
uroczystej gali i wręczenia nagród II edycji konkursu „Polski Przedsiębiorca Gazety Polskiej 
Codziennie”. Gala odbyła się 20 czerwca 2017 r. w Warszawie. Celem konkursu jest 
promowanie przedsiębiorców, eksporterów, menedżerów, filantropów oraz ekspertów 
wspierających rozwój polskiej gospodarki i przyczyniających się do propagowania 
patriotyzmu gospodarczego. 

 Nagrodę w kategorii Innowator wręczył Jerzy Kwieciński. W laudacji podkreślił, że 
Polacy są narodem przedsiębiorczym, a przedsiębiorczość musi być powiązana 
z innowacyjnością. Przywołał przykłady znamienitych innowatorów z polskiej historii: 
Ignacego Łukasiewicza, który łączył przedsiębiorczość z pracą na rzecz społeczności 
lokalnych oraz prof. Jana Czochralskiego – wynalazcy powszechnie stosowanej do dzisiaj 
metody otrzymywania monokryształów krzemu, podstawy procesu produkcji układów 
scalonych. Minister Kwieciński życzył wszystkim laureatom, by kiedyś to oni stali się takimi 
przykładami dla przyszłych pokoleń. 

* * * * * * * * 

 
"Kamie ń  Milowy"  dla  Czochralskiego 

 
Informujemy, że rozpoczęła się procedura przyznania najwyższego wyróżnienia jakim 
dysponuje IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, w wolnym tłumaczeniu: 
Stowarzyszenie Inżynierów Elektryków i Elektroników), "Miles Stone", prof. Janowi 
Czochralskiemu. Oczekuje się na ostateczną decyzję w kwietniu 2018 r., a więc w 65 rocznicę 
śmierci Profesora. 
 O tym wyróżnieniu "Biuletyn Roku Czochralskiego" pisał w latach 2014 (nr 47/101) 
i 2016 (nr 32/172). Zachęcam do przeczytania tamtych tekstów (dostępne są w internecie). 
 Oczekujemy na bliższe szczegóły od osób zaangażowanych w prace przygotowawcze. 
Ciekawe też, gdzie zostanie umieszczona tablica "Kamienia Milowego" dla Jana 
Czochralskiego. 
 

* * * * * * * * 
 

Czarna  lista  darczyńców 
 

Rozpoczynamy publikację listy firm i instytucji, które wprawdzie wyraziły uznanie dla badań 
o prof. Janie Czochralskim, ale nie chciały (niektóre nie mogły?) udzielić wsparcia 
finansowego na przeprowadzenie koniecznej kwerendy w niemieckich archiwach. 
 Listę otwiera Polska Akademia Umiejętności. Potem mamy Konsulat RFN we 
Wrocławiu, "Hutmen" we Wrocławiu i Naczelną Organizację Techniczną. Niebawem 
ujawnimy kolejne instytucje - oby było ich jak najmniej. 
 

* * * * * * * * * 

            Paweł Tomaszewski 
               INTiBS PAN  


