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Kamień  milowy  dla  Czochralskiego  -  finał (3) 

 

Trzecia część uroczystości nadania "Kamienia milowego IEEE" prof. Janowi Czochralskiemu 

za jego metodę odbyła się w południe 15 listopada br. w Berlinie, mieście w którym Jan 

Czochralski dokonał swego epokowego odkrycia. 

Wizytę w HTW-Berlin (Hochschule fűr Technik und Wirtschaft Berlin; University of Applied 

Sciences) przy Wilhelminenhofstraße rozpoczęliśmy od zwiedzenia kampusu wybudowanego 

na wyburzonej części dawnego AEG. Prof. Bert Stegemann pokazał nam mural (odsłonięty 

24 października z okazji 25-lecia uczelni) na ścianie jednego ze starych budynków 

przemysłowych, noszący dumny tytuł "400 lat historii na 60 metrach". Od razu uderza widok 

dużych liter tworzących skrót dawnej nazwy fabryki kabli, w której pracował Jan Czochralski 

- KWO (KabelWerk Oberspree). Wcześniej ten znak był umieszczony na wieży jednego 

z budynków fabryki. 
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Mniej więcej w połowie długości tego muralu odnajdujemy znany portret młodego Jana 

Czochralskiego! Odpowiedni opis jego osiągniećia wrza ze schematem z orgiginalnej 

publikacji z 1916 r. oraz fotak dużego monokryształu krzemu otrzymanego metodą 

Czochralskiego uzupełniają polski akcent muralu. 

 

 

Warto zauważyć, że mamy tu jeszcze jeden polski akcent - na fotografii 

Czochralskiego jest nazwa Instytutu Niskich Temperatur i Badań 

Strukturalnych PAN. Szkoda tylko, że podano Warszawę jako siedzibę 

Instytutu zamiast Wrocławia. :-(  Obiecano dokonanie poprawy. 

 

Następnie zaprowadzono nas na dach nowego budynku uczelnianego, 

byśmy mogli podziwiać z góry kampus i miasto. 

 

Do 8-osobowej delegacji polsko-niemieckiej przybyłej busem z Polski dołączyli inni Niemcy, 

m.in. dr Frank Dittmann z Deutsches Muzeum w Monachium. Ostatecznie okazało się, że 

impreza jest bardzo kameralna. Nas najbardziej ucieszyła obecność ambasadora Polski, prof. 

Andrzeja Przyłębskiego, który wygłosił krótkie przemówienie do uczestników uroczystości.  

Sesję rozpoczęło powitanie obecnych gości przez prof. Berta Stegemanna oraz krótkie 

wystąpienia dr. Franka Dittmanna, prof. Stefanie Molthagen-Schnöring (prorektor(ka) ds. 

nauki), prof. José Moury (prezes IEEE), prof. Andrzeja Przyłębskiego, prof. Tadeusza Kulika 

(przedstawiciel rektora Politechniki Warszawskiej), prof. Mariusza Malinowskiego (prezes 

polskiej sekcji IEEE) i prof. Ingo Hahna (prezes niemieckiej sekcji IEEE). Prof. Hahn 
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podkreślił, że jest to pierwszy w historii IEEE transgraniczny Kamień Milowy. Wręczył też 

siedmiu osobom specjalne listy gratulacyjne. 

Seminarium otworzył wykład prof. Adama Dąbrowskiego z Politechniki Poznańskiej pt. "Jan 

Czochralski - IEEE milestone winner and hotblooded genius". Po krótkiej przerwie kolejny 

wykład wygłosił prof. Matthias Bickermann z berlińskiego IKZ (Instytut Wzrostu 

Kryształów) - "Jan Czochralski and the decisive impact of his invention on modern 

technology". Przedstawił historię badań nad kryształami aż do współczesnych metod ich 

otrzymywania podkreślając, że kryształy są ukrytymi filarami nowoczesnej technologii a Jan 

Czochralski odkrył najlepszą metodę ich przygotowania. Przypomniał też, że odkrycia nie 

dokonano, jak się powszechnie uważa, w Berlinie ale w Oberschöneweide. Ta wówczas 

podberlińska miejscowość była siedzibą koncernu AEG, do którego należała Fabryka Kabli. 

Pokazał współczesny plan Berlina zaznaczając miejscowości związane z życiem 

Czochralskiego. Wszystkie zostały włączone do Berlina po 1920 r., a więc już po wyjeździe 

Czochralskiego do Frankfurtu nad Menem. 

 

 

Kolorowe oznaczenia: 

C - Politechnika w Charlottenburgu 

A - apteka Herbranda w Altglienicke 

N - laboratorium Kunheima w Niederschöneweide  

�- Fabryka Kabli AEG w Oberschöneweide  
K - dom w Karlshorst przy Treskowallee107 
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Ostatnim akcentem uroczystości berlińskich było odsłonięcie tablicy pamiątkowej Kamienia 

Milowego IEEE (taka sama jak w Warszawie i w Kcyni) na murze dawnego Laboratorium 

Metalurgicznego AEG. Warto przy okazji zauważyć, że, dzięki pracom tutejszych 

naukowców wydaje się, że Czochralski pracował jednak w innym budynku. Dziś znajduje się 

on na terenie nadal funkcjonującej fabryki kabli, a więc jest niedostępny dla szerokiej 

publiczności. 

 

 

fot. R.S. Jachowicz 

 

Skromny poczęstunek był okazją do rozmów i planów m.in. odnośnie dalszych poszukiwań 

dokumentów w archiwach niemieckich. Może nawiązane kontakty pomogą na 

przeprowadzenie porządnej kwerendy :-)   

Impreza była raczej skromna i jakby tylko lokalna. Uczestniczyło w niej zaledwie około 20 

osób. Brakowało tych, które walnie przyczyniły się do przywracania pamięci o Janie 

Czochralskim na terenie kampusu. 

Około godziny 16:30 pożegnaliśmy Uniwersytet i rozpoczęliśmy powrót do Poznania 

i Warszawy. 

p.tom. 

PS. Serdecznie dziękuję organizatorom za umożliwienie 

mi udziału w tym cyklu uroczystości związanych 

z Kamieniem Milowym dla Jana Czochralskiego. 

 

* * * * * * * * * * * 

            Paweł Tomaszewski 

                INTiBS PAN  


