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***************************************************************************************************************** 

 

 

Informacje prasowe i internetowe, wydawnictwa książkowe 
 

♦ ?? – Jan Czochralski (1885-1953) - chemik, "ojciec elektroniki" – w: "Polak potrafi! 

O wielkich Polakach w Polsce i na świecie", str. 196-204; 

http://fundacjareja.eu/sylwetki-zbigniew-czochralski/ [lekcja, poziom C] [A] (ciekawy 

podręcznik internetowy!) 

♦ czerwiec 2013 r. – Piotr Świderski – Wielcy Polacy w Berlinie. Jan Czochralski – Polonia 

Berlin, nr 27, str. 12; http://www1.poloniaberlin.de/gazeta/gpb/ 

gazeta.poloniaberlin.de_027.pdf [A] 

♦ 11 lutego 2014 r. – Adam Willma – Prof. Czochralski i komputery – Głos Pomorza, nr 34, 

str. 31; http://bibliotekacyfrowa.eu/dlibra/publication?id=52383&tab=3 [A] 

♦ 11 marca 2016 r. – Pink Panther – Hejt wytworny i pospolity: Zagajewscy od czerwonego 

Lwowa do KOD w Krakowie – http://dakowski.pl/index.php?option=com_ 

content&task=view&id=17650&Itemid=100 

♦ 3 października 2017 r. – T. Słaboszewski – Historia ze starej kliszy – Gazeta Krotoszyńska, 

nr 40, str.24; http://media.zwielkopolski24.pl/gazeta/5/2017/40.pdf  

 

* * * * * * * 
 

Narodowe  Muzeum  Techniki 

 

Z gruzów Muzeum Techniki i Przemysłu powstaje, niczym Feniks z popiołów Narodowe 

Muzeum Techniki, jako instytucja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 

Miasta Stołecznego Warszawy. Narodowym Muzeum Techniki w Warszawie pokieruje Piotr 

Mady, dotychczasowy dyrektor likwidowanego Muzeum Techniki i Przemysłu NOT. 

 Mamy nadzieję, że nie zabraknie tam miejsca dla prof. Jana Czochralskiego, ojca III 

i IV rewolucji przemysłowej. 

* * * * * * * * * * * 

 

BION 
 

Znawcy życiorysu prof. Jana Czochralskiego dobrze znają nazwę BION. To Zakłady 

Chemiczne w Kcyni produkujące, zazwyczaj na recepturze Czochralskiego, różne wyroby 

chemii gospodarczej, kosmetycznej i paramedycznej. Wydaje się, że firma powstała w Kcyni 

dopiero po wojnie. Tymczasem jeden z raportów wywiadowczych AK stwierdza, że 
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Czochralski produkował coś w firmie BION i to w Warszawie. Jest to jedyny dokument 

potwierdzający wcześniejsze istnienie firmy o nazwie BION. 

 Największą jednak zagadką jest znaczenie i pochodzenie nazwy firm(y) 

Czochralskiego. Spróbujmy więc zajrzeć do Internetu - może tam znajdziemy jakąś 
podpowiedź czy sugestię? 

 

 Zacznijmy, tradycyjnie od Wikipedii podającej cztery znaczenia: 

1) Bion z Abdery - filozof starożytny (IV w. przed Chr.), kontynuator szkoły Demokryta, 

prowadził badania z zakresu astronomii i geografii 

2) Bion z Borystenes - grecki filozof (325-250 przed Chr.) – bliski cynikom i akademikom, 

uczeń Teofrasta 

3) Bion ze Smyrny (Turcja) - grecki poeta (120 - 50 przed Chr.), autor bukolików, 

naśladowca Teokryta (https://en.wikipedia.org/wiki/Bion_of_Smyrna, 

https://pl.wikisource.org/wiki/Autor:Bion_ze_Smyrny - tu teksty wierszy) 

4) Bion - miejscowość w Normandii we Francji (400 mieszkańców) 

 Jest też sporo Anglików o nazwisku Bion, z ktorych najlepiej znany jest Wilfred 

Ruprecht Bion (1897 – 1979), wpływowy brytyjski psychoanalityk 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Wilfred_Bion) 

 

 Które z tych "tłumaczeń" było inspiracja dla nazwy firmy Czochralskiego? Trudno 

orzec. Zobaczmy jeszcze do słowników: 

- Słownik Oxford podaje pochodzenie słowa: 1930s. niemiecki Bion od bio- + -on 

(https://en.oxforddictionaries.com/definition/bion). 

- Słownik angielsko-niemiecki dict.cc: Bio- = organic {adj} (https://www.dict.cc/german-

english/bio.html) ale nie ma on? 

- Słownik akronimów: BION = believe it or not {adv} 

(https://www.acronymfinder.com/BION.html) 

 

Warto zauważyć, że skrót czy akronim spotkamy i we współczesnych nazwach. 

 Jest też coś bliskiego firmie Czochralskiego - warszawska autorska pracownia 

kosmetyków naturalnych BION, Jej celem jest promowanie zdrowia poprzez pielęgnację 
naturalnymi kosmetykami wykonywanymi ręcznie, inspirowanymi recepturami 

pielęgnacyjnymi naszych babć. (https://www.facebook.com/BIONKOSMETYKI/). 

 Sklep internetowy Michała Tołysza, CentrumRowerowe.pl, ma też zakładkę Bion 

proponującą urządzenia pomocne w prowadzeniu aktywnego stylu życia - liczniki rowerowe, 

pulsometry, sportowe zegarki oraz wiele innych produktów związanych z monitorowaniem 

pracy ludzkiego organizmu czy roweru (https://www.centrumrowerowe.pl/f/bion:12305,e,7/).

 Kolejne wykorzystanie "naszego" skrótu znajdziemy na stronie internetowej Komisji 

Nadzoru Finansowego (https://www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/bion). BION – skrót od 

„badanie i ocena nadzorcza”, jedno z narzędzi nadzorczych wspierających nadzór 

ostrożnościowy oparty na analizie ryzyka. Nadzorowane instytucje finansowe są w systemie 

ciągłym oceniane na bazie ryzyka właśnie z wykorzystaniem metodyki BION. 

 

 Trudno ocenić, które z podanych "wyjaśnień' pasuje do nazwy firmy Jana 

Czochralskiego. Może PT Czytelnicy podpowiedzą? 

p.tom. 

* * * * * * * * * * * 

            Paweł Tomaszewski 

               INTiBS PAN  


