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Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
 

Wrocław    17 października 2017 r.      rok VI,  numer  22/196 
*************************************************** *************************************************** *********** 

 
 

Wydarzenia związane z Janem Czochralskim  
 

► styczeń – Milestone-Proposal: Czochralski – http://ieeemilestones.ethw.org/Milestone-
Proposal:Czochralski [A] 

► 13 października – Lucjan Sobkowiak – 100 lat SITPF - wkład inżynierów i techników 
polskich w rozwój przemysłu francuskiego – Uroczystości 100-lecia Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Polskich we Francji, Paryż, Ambasada RP 

► 14 października – Paweł Tomaszewski – Jan Czochralski - le créateur des bases de 
dernières révolutions industrielles ou Comment „l’inventive erreur” a changé l’image 
du monde – Seminarium 4.0 rewolucja przemysłowa z okazji 100-lecia Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Polskich we Francji, Paryż, Biblioteka Polska [46] 

 

Zapowiedzi 
 

♥ 23 października – II Mi ędzynarodowe Seminarium: Inventor and his method with 
a contribution to leadership: when innovative science meets entrepreneurship – 
Uniwersytet Przyrodniczo-Techniczny, Bydgoszcz; godz. 10:00; w programie m.in. 
panel Jan Czochralski as a businessman and inspiring leader (P.E. Tomaszewski, 
B. Lent, L.L. Wüstendörfer) 

♥ listopad/grudzień – spodziewane zakończenie procedury w IEEE Komisji Historycznej, HQ 

♥ kwiecień/maj 2018 r. – wmurowanie 3 tablic IEEE Milestone [patrz niżej] 
 

* * * * * * * * 
 

Czochralski...  kamieniem  węgielnym 
 
Nie ulega wątpliwości, że metoda Czochralskiego zasługuje na miano kamienia milowego 
w rozwoju ludzkości. I to chce upamiętnić IEEE umieszczając trzy plakiety w miejscach 
związanych z metodą i samym jej twórcą (http://ieeemilestones.ethw.org/Milestone-
Proposal:Czochralski). Są to Politechnika Warszawska (w Gmachu Głównym przed Małą 
Aulą koło popiersia Profesora), Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTWB) przy 
Treskowallee 8, gdzie dokonało się odkrycie, i w Kcyni - miejscu urodzenia Czochralskiego 
(na Rynku). W Niemczech nie uda się zapewne umieścić tablicy w miejscu, gdzie wtedy 
pracował Jan Czochralski - o ile ostatnie ustalenia są poprawne, to właściwy budynek jest 
niedostępny (należy do prywatnej firmy). Budynki dotąd uważane za miejsce laboratorium 
Czochralskiego w AEG (fotografie pokazałem swego czasu w "Biuletynie Roku 
Czochralskiego") powstały dopiero PO wyjeździe Czochralskiego z Berlina. 
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 Wydaje się, że metoda Czochralskiego jest czymś więcej niż tylko "kamieniem 
milowym" - jest kamieniem węgielnym naszej cywilizacji elektronicznej! Poprzednie 
rewolucje (np. parowa czy elektryczna) nie były aż tak znaczącymi jak ta elektroniczna oparta 
na krzemie Czochralskiego. Jest nie tylko wszechobecna ale - niestety - wszechogarniająca. 
Dziś nie ma chyba żadnej dziedziny życia, a nawet myślenia, bez wszechwładnego ucisku 
elektroniki. obserwacja ludzi nasuwa, niestety, smutną refleksję nad kondycją człowieka, jak 
nawet umysł został opanowany a nawet wręcz zniewolony przez elektronikę. I to jest groźne 
dla kondycji społeczeństw. 
 Jeśli jednak popatrzymy na sprawę nieco inaczej, to sam Jan Czochralski jawi się nam 
jako kamień węgielny... odrzucony przez budujących. To biblijne skojarzenie wydaje się 
w pełni uzasadnione, jeśli przypomnimy sobie o powojennym odrzuceniu Profesora przez 
Politechnikę Warszawską, a w konsekwencji przez (dużą?) część środowiska naukowego. 

 Na marginesie starań o "Kamień Milowy" prof. Jacek Przygodzki proponuje by w holu 
Gmachu Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej, a więc bardzo blisko miejsca 
pracy prof. Czochralskiego, umieścić odpowiednio dużą fotografię całego pomnika 
z informacją gdzie znajduje się oryginał. To nie będzie ani drogie, ani wymagające 
uzgodnień.  

* * * * * * * * 
 

Kamień  Milowy  -  cd. 
 

Wniosek o odznaczenie dla prof. Jana Czochralskiego przygotował prof. Ryszard Jachowicz 
z Politechniki Warszawskiej przy czym są w nim wymienione dwie inne osoby wspierające 
z Polskiej Sekcji IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.) i trzy 
osoby z Sekcji Niemieckiej IEEE. Prof. Jachowicz uważa, że podawanie nazwisk nie jest 
istotne. Ważniejsze jest to, że z wnioskiem wystąpiła Polska Sekcja i że Niemiecka Sekcja 
z satysfakcją ten wniosek poparła, a właściwie się do niego przyłączyła. Warto przypomnieć, 
że Nagrodę taką otrzymali trzej polscy matematycy, którzy złamali kody Enigmy.  
 Prof. Jachowicz podał też bardziej szczegółowe informacje w sprawie uhonorowania 
dokonań prof. Jana Czochralskiego: 
• listopad/grudzień 2017 r. spodziewane zakończenie procedury w IEEE Komisji 

Historycznej, HQ 
• kwiecień/maj 2018 r. wmurowanie trzech tablic IEEE Milestone:  

� w Politechnice Warszawskiej (przed Małą Aulą w Gmachu Głównym) 
� w Kcyni na Rynku Głównym przy pomniku Profesora J. Czochralskiego  
� w Hochschule für Technik und Wirtschaft w Berlinie (gdzie zostało dokonane 

odkrycie). Faktycznie odkrycie zostało dokonane w budynku obok uczelni ale 
budynek ten należy do firmy, na teren której wstęp jest ograniczony. Organizatorom 
chodzi o „szeroki odbiór” tej informacji.  

� całość uroczystości zostanie poprzedzona seminarium w Sali Senatu PW 
poświęconemu prof. J. Czochralskiemu  

 

* * * * * * * * * 

            Paweł Tomaszewski 
               INTiBS PAN  
 


