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Informacje prasowe i internetowe 
 

♦ maj 2014 r. – Adam Gadomski – Rozważania semi-analityczne dorobku naukowego 
Profesora Czochralskiego – Chemik, tom 68, nr 5, str. 11 

♦ maj 2014 r. – Adam Gadomski – A semianalytic study on: To what extent metal science 
wins over chemistry (or, vice versa) when based on some illuminating example of Jan 
Czochralski while celebrating his Year 2013 in Poland? – Chemik, 68(5) 501-504 [A] 

 

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

Autopromocja  ;-) 
 

 Zakończył się Rok Jana Czochralskiego i staramy się dokonać różnych podsumowań. 
W związku z Rokiem wydana została biografia Powrót. Rzecz o Janie Czochralskim i jej 
wersja angielska Jan Czochralski restored. Wydawca, Oficyna Wydawnicza ATUT, 
udostępnił analizę sprzedaży tych książek i uznał, że „sprzedaż była naprawdę zadowalająca”. 
Wiemy, że w najważniejszych bibliotekach znalazło się 37 egz. polskiej wersji i 13 sztuk 
wersji angielskiej. Nie jest to dużo, ale w sumie sprzedano w roku 2012 (od lipca) – 330 
egzemplarzy, a w 2013 r. – 486 sztuk polskiej wersji; razem: 826 egzemplarzy. Dla wersji 
angielskiej (od lipca 2013 r.) - 550 egzemplarzy. Jeśli dodamy „gratisy” i egzemplarze 
autorskie, to otrzymamy poważną liczbę blisko 1500 egzemplarzy!  
 Dziękujemy wszystkim, którzy zakupili biografie Czochralskiego :-) 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
Odkrycia 

Nieznane  publikacje  Jana  Czochralskiego 
 

 Wydawałoby się, że dorobek publikacyjny prof. Jana Czochralskiego jest znany, 
przynajmniej w zakresie publikacji naukowych (na opracowanie czekają prace 
publicystyczne, wystąpienia radiowe i referaty konferencyjne). Okazuje się, że nie jest to 
prawda. Dzięki możliwościom, jakie daje internet i różne bazy publikacji, udało się odnaleźć 
informacje o kilku nieznanych dotychczas pracach autorstwa Jana Czochralskiego. Oto ich 
lista; numeracja prac odnosi się do podstawowego wykazu opublikowanego w książce 
„Powrót. Rzecz o Janie Czochralskim” (OW ATUT, 2012).  

[C-2a] – J. Czochralski – Ueber die chemische Untersuchung des Aluminiums – 
Z. Analytische Chemie 53 (9-10), 617-620 (1914) [jest też tytuł: Fresenius’ 
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Journal of Analytical Chemistry] [jeśli to przedruk pracy C-2, to brakuje drugiej 
części] 

[C-15a] – J. Czochralski – Ein Verfahren zur Messung der Kristallisationsgeschwindigkeit 
derMetalle – Z. Analytische Chemie 57 (8), 373-374 (1918) [jest też tytuł: 
Fresenius’ Journal of Analytical Chemistry] [czy jest to przedruk pracy C-15 pod 
nieco zmienionym tytułem?] 

[C-17a] – J. Czochralski i Walther Deutsch – Grundprinzipien der technologischen 
Kornverfeinerung – (1919); książka, stron 55+3 [czy jest to książkowa nadbitka 
pracy C-17? Dlaczego jest drugi autor?] 

[C-28a] – J. Czochralski – Influence of small quantities of aluminum upon the properties of 
brass – Brass World & Platers Guide 17, 64 (marzec 1921 r.) [czy to tylko 
streszczenie jakiejś pracy? Jakiej?] 

[C-49d] – J. Czochralski – Die technisch-wissenschaftliche entwicklung der metallwerke – 
Z.d.V.D.Ing. 70, 924-926 (3 lipca 1926 r.) [prawdopodobnie skrócona wersja 
referatu opublikowanego jako C-49] 

[C-82c] – J. Czochralski i O. Lubinkowski – Diagram of the recrystallization of zinc – 
Internat. Assoc. Test. Mat. London Congr. [Proc.], str. 101-103 (1937) 
[prawdopodobnie wersja angielska pracy C-80 z 1936 r.; streszczenie jest w: 
Metalurgical Abstracts 4(13), 279] 

[C-83b] – J. Czochralski – Corrosion of brass in moit ammonia atmospheres – Engineer 
(ISSN 00137758) 164, 61 (27 sierpnia 1937 r.) [czy to praca C-83a, czy tylko jej 
streszczenie? Niestety, zeskanowany rocznik tego czasopisma nie ma ani pracy 
Czochralskiego ani na podanej stronie, ani w indeksie??] 

W Stahl und Eisen 40, (1920) opublikowano indeks zawartości drugiej połowy rocznika 
(zeszyty 27-52); ma 67 stron; http://delibra.bg.polsl.pl/Content/15959/index.pdf; są tam 
wspomniane prace (lub tylko streszczenia?):  

Czochralski, J.: Gefugeaufbau u. seine Bedeutung fur den Giesereibetrieb [A] s. 1016 – 
[C-24] (z 1921; referat z 1920 r.) 

- Grundprinzipien der Kornverfeinerung [Zs] 1024 – [C-17?] (z 1919) 

- Lagermetalle u. ihre technologische Bewertung [A] b. 1054 – [C-21] 

- Einflus geringer Aluminiummengen auf die Eigenschaften des Messings [Zs] 1742 – [C-22] 

- u. E. Rassow: Konstitutionsdiagramm des Systems Blei-Barium [Zs] 1742 – [C-20] 
s. a. u. ( = siehe auch unter) 
[A] = Auszug, Bearbeitung, Mitteilung in der Umschau usw. 
[Zs] = Quellenangabe in der Zeitschriftenschau 
 

 Niestety, na razie nie znamy tekstów tych prac – wymaga to dalszych poszukiwań 
bibliotecznych.  

 I jeszcze jedno - praca Czochralskiego nr [C-35] cytowana jest obszernie w pracy: 
Dr. Kirsten - Zusammenfassung der Untersuchungen uber die theoretischen Grundlagen der 
Silumin-Veredlung - Aluminium 20(4), 266-268 (1938); 
http://cybra.lodz.pl/Content/6082/Aluminium_nr+4.pdf.  
 

* * * * * * * * * * * 

          Paweł Tomaszewski 
              INTiBS PAN  


