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Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
 

Wrocław                 16 listopada 2019 r.              rok VIII,  numer  21/255 
***************************************************************************************************************** 

 

 

Wydarzenia związane z Janem Czochralskim  
 

► 13 listopada – Dariusz Korbal – IEEE, „Milestone” i Jan Czochralski – Radio Nakło, 

https://naklo.fm/2019/11/13/ieee-milestone-i-jan-czochralski/  [rozmowa z Janem 

Kurantem, przew. Rady Miejskiej Kcyni] [11:40 min.] 

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

i Berlinie [patrz niżej] 

► 16 listopada – Maria Wieczorkiewicz – Polskie Radio dla Zagranicy [rozmowa z Pawłem 

Tomaszewskim] [28 min.] 

 

Informacje prasowe i internetowe, wydawnictwa książkowe 
 

♦ 12 listopada – „IEEE Milestone” dla Profesora Jana Czochralskiego – 

https://www.pw.edu.pl/layout/set/print/Aktualnosci/IEEE-Milestone-dla-Profesora-Jana-

Czochralskiego  

♦ 14 listopada – Jan Czochralski. Czochralski Method of Crystal Growth, 1916. Uroczystości 

nadania wyróżnienia IEEE "Milestone" – Politechnika Warszawska; folder, 24 strony 

(format A5)  [program uroczystości, słowa wstępne oficjeli, noty biograficzne] [A] 

♦ 14 listopada – „Kamień Milowy” dla Profesora Jana Czochralskiego – 

https://www.biurorektora.pw.edu.pl/Aktualnosci/Kamien-Milowy-dla-Profesora-Jana-

Czochralskiego   [5 fotografii] 

♦ 14 listopada – „Kamień Milowy” dla Profesora Jana Czochralskiego – 

https://www.pw.edu.pl/Kalendarium/IEEE-Milestone-dla-Profesora-Jana-

Czochralskiego [dokładny program uroczystości na PW] 

♦ 14 listopada – „Kamień Milowy” dla Profesora Jana Czochralskiego. Uroczystości w 

Warszawie. – http://www.kcynia.pl/aktualnosci/kamien-milowy-dla-profesora-jana-

czochralskiego-uroczystosci-w-kcyni.html [materiał ze strony: 

https://www.biurorektora.pw.edu.pl/Aktualności/Kamien-Milowy-dla-Profesora-Jana-

Czochralskiego] 

♦ 14 listopada – Anna Duda-Nowicka – „Kamień Milowy” dla Profesora Jana 

Czochralskiego. Uroczystości w Kcyni. – http://www.kcynia.pl/aktualnosci/kamien-

milowy-dla-profesora-jana-czochralskiego-uroczystosci-w-kcyni.html [tekst i 

fotografie] 

♦ 15 listopada – [Biuletyn PW] – „IEEE Milestone” dla Profesora Jana Czochralskiego - 

odsłonięcie tablicy – https://www.pw.edu.pl/Aktualnosci/IEEE-Milestone-dla-

Profesora-Jana-Czochralskiego-odsloniecie-tablicy  

♦ 15 listopada – Czochralski IEEE Milestone Event – 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YVvG0hpYIp8J:https://www.
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f1.htw-berlin.de/news/news/czochralski-ieee-milestone-

event/%3Ftx_news_pi1%255Bcontroller%255D%3DNews%26tx_news_pi1%255Bacti

on%255D%3Ddetail%26cHash%3De1706445afe8feefecd8c37cbb52ae68+&cd=26&hl

=pl&ct=clnk&gl=pl&client=firefox-b-d  [program uroczystości w Berlinie] 

♦ 15 listopada – Robert Koniec – Profesor Jan Czochralski ma swój „Milestone”. Podniosła 

uroczystość odbyła się w Kcyni – Kurier Nakielski; https://kurier-nakielski.pl/profesor-

jan-czochralski-ma-swoj-milestone-podniosla-uroczystosc-odbyla-sie-w-kcyni/  

♦ 15 listopada – [?] – "Bez tego odkrycia świat wyglądałby zupełnie inaczej”. Milestone dla 

Jana Czochralskiego! – 

http://www.powiat24.pl/%E2%80%9EBez_tego_odkrycia_swiat_wygladalby_zupelnie_

inaczej%E2%80%9D._Milestone_dla_Jana_Czochralskiego!,70449.html [oraz 

kilkadziesiąt fotografii z uroczystości w Kcyni!] 

♦ 16 listopada – https://www.facebook.com/Kcyniapl/ [fotografie z Politechniki] 

 

* * * * * * * * * * * 

 

Kamień  milowy  dla  Czochralskiego  -  finał (1) 

 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w dniach 14-15 listopada odbyły się ważne 

uroczystości odsłonięcia tablic "Kamieni milowych" za opracowanie przez Jana 

Czochralskiego w 1916 r. metody otrzymywania monokryształów, dzięki której możliwa była 

obserwowana obecnie rewolucja elektroniczna. To najwyższe odznaczenie przyznawane 

przez Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników, IEEE. W kolejnych numerach 

"Biuletynu..." omówione zostaną trzy etapy uroczystości: warszawski, kcyński i berliński. 

 

 Uroczystości rozpoczęły się w Warszawie na terenie Politechniki Warszawskiej. 

Najpierw odbyła się sesja w sali Senatu poprzedzona powitaniami i krótkimi wystąpieniami 

organizatorów, gości zagranicznych i ambasadora Niemiec w Polsce Rolfa Nikela. 

Seminarium składało się z trzech referatów wygłoszonych w języku angielskim: 

- prof. Adam Dąbrowski (Politechnika Poznańska) – Jan Czochralski - IEEE milestone 

winner and hot-blooded genius, 

- prof. Bert Stegemann (HTW Berlin) – Czochralski in Berlin and the importance of the 

Czochralski's crystal growth process for the energy transition, 

- prof. Dorota A. Pawlak (ITME, Warszawa) – Novel photonic materials enabled by crystal 

growth. 

 

 Po wysłuchaniu referatów uczestnicy 

(ponad 40 osób, w tym goście z Poznania, Kcyni, 

Katowic i Wrocławia) udali się przed Małą Aulę, 

gdzie umieszczono tablicę Milestone IEEE oraz 

jej polski odpowiednik. Tablice znajduję się vis-à-

vis popiersia prof. Czochralskiego. Wartę przy 

tablicy zaciągnęli członkowie Straży 

Akademickiej, obecny był też poczet sztandarowy 

Politechniki.  

 

fot. P.Tom. 
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 fot. P.Tom. 

 

Po odsłonięciu tablic złożono pod nimi wiązanki kwiatów. 

 

Od lewej: prof. A. Pajączkowska (ITME), prof. W. Kurnik (b. rektor PW), prof. J. Szmidt (rektor PW) oraz 

M. Poczobutt (dyr. Szkoły Podstawowej im. J. Czochralskiego w Kcyni). [fot. Facebook/Kcynia.pl] 
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 Politechnika wydała z tej okazji specjalną książeczkę pt. Jan Czochralski. Czochralski 

Method of Crystal Growth, 1916. Uroczystości nadania wyróżnienia IEEE "Milestone". 

Znalazły się tu: program uroczystości zarówno w Warszawie, jak i w Kcyni i Berlinie, słowo 

wstępne przewodniczących sekcji polskiej i niemieckiej IEEE czyli organizatorów 

uroczystości - prof. Mariusza Malinowskiego i prof. Ingo Hahna, słowo rektora Politechniki, 

prof. Jana Szmidta, i rektora HTW-Berlin, prof. Carstena Buscha, oraz słowo wstępne 

burmistrza Kcyni, Marka Szarugi.  Prof. Ryszard Jachowicz przedstawił znaczenie "Kamieni 

milowych IEEE", najważniejszego odznaczenia przyznawanego przez Stowarzyszenie IEEE. 

Warto zapoznać się z kalendarium uzyskania wyróżnienia dla prof. Czochralskiego - 

przygotowania rozpoczęto w lutym 2015 r. W drugiej części książeczki teksty o prof. Janie 

Czochralskim i jego odkryciach napisali prof. Mirosław Nader i dr Paweł Tomaszewski. 

Całość uzupełnia bibliografia tematu.  

 

 

 

 

 Szkoda, że na okładce tego ładnie 

wydanego folderu pokazano grafikę 

przedstawiającą kryształ otrzymany inną metodą 

niż metoda Czochralskiego. Trudno, może nie 

każdy zauważy ten oczywisty błąd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uroczystości były rejestrowane przez telewizję na poczet przygotowywanego filmu 

dokumentalnego o prof. Janie Czochralskim w reżyserii Katarzyny Trzaski.  

 

 Tego samego dnia część organizatorów wraz z niemieckimi kolegami i piszącym te 

słowa udała się busem do Kcyni. Ale o tym napiszę w następnym numerze "Biuletynu...". 

p.tom. 

 

* * * * * * * * * * * 

            Paweł Tomaszewski 

                INTiBS PAN  

 


