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Biuletyn  

 Roku  Czochralskiego 
Biuletyn Społecznego Komitetu Roku Czochralskiego    
 

Wrocław              5 lipca 2014 r.                    rok III,  numer  37/91 
*************************************************** *************************************************** *********** 

 
 

Informacje prasowe i internetowe 
 

♦ 21 kwietnia 2013 r. – Aleksandra Stanek – Polska w innowacyjnym ogonie? Niekoniecznie. 
Polak jak chce to potrafi - www.biztok.pl/gospodarka/polska-w-innowacyjnym-ogonie-
niekoniecznie-polak-jak-chce-to-potrafi_s7818 [A] 

♦ 24 października 2013 r. – Marek Rybski – Profesor Jan Czochralski wynalazca metody 
wzrostu kryształów-prekursor elektroniki –  [Publiczne Gimnazjum w Jastrzębi, pow. 
radomski, woj. mazowieckie]; http://pg-jastrzebia.pl/archives/profesor-jan-czochralski-
wynalazca-metody-wzrostu-krysztalow [A] 

♦ 1 grudnia 2013 r. – Krzysztof Deja – Rok nieznanego człowieka – felieton – Przegląd 
Australijski; http://australink.pl/rok-nieznanego-czlowieka/ [A] 

♦ 10 grudnia 2013 r. – Magdalena Kowalska – O Czochralskim w Kielcach – 
www.powiat24.pl/O_Czochralskim_w_Kielcach,12875.html [wystawa „Szaleńcy, 
idealiści, geniusze”] 

 

♦ 18 marca 2014 r. – Wystawa „Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu” 
oficjalnie otwarta – www.terazpolska.pl/pl/a/Wystawa-Od-monokrysztalu-Jana-
Czochralskiego-do-grafenu-otwarta [o otwarciu wystawy na Politechnice Warszawskiej] 

♦ 1 kwietnia – Uroczystość w Instytucie Chemii Przemysłowej - Informator Żoliborza; 
http://izoliborz.pl/artykul,uroczystosc-w-instytucie-chemii-przemyslowej-,2896  

♦ 13 maja - MAJ NA FOKSAL „Czy nauka może być motorem gospodarki?” – 
http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/195409-maj-na-foksal-czy-nauka-moze-byc-
motorem-gospodarki  

♦ 14 czerwca – Jan Czochralski – praojcem elektroniki półprzewodnikowej – 
http://sitpf.europolonia.org/multilangue/index.php/pl/konferencje-stowarzyszenia-
inzynierow-i-technikow-polskich-we-francji/80-aktualnosci/relacje-z-konferencji/102-
jan-czochralski-praojcem-elektroniki-polprzewodnikowej   

♦ 20 czerwca – Wystawa o Janie Czochralskim - wstęp wolny, przyjdź jutro i wygraj m.in. 
tablet! – www.kcynia.pl/aktualnosci/a46bae57b48104574302bfb60193b2a5.html 

♦ 21 czerwca – Anna Duda-Nowicka – Monika Kroll i Bartosz Chmielewski zwycięzcami - 
wystawa dobiegła końca – 
www.kcynia.pl/aktualnosci/fc8d943941775d3d1c11d1d6b064242a.html?ng_cat=1  
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♦ 23 czerwca – Anna-DudaNowicka – Przedszkolaki 
na wystawie poświęconej Czochralskiemu – 
www.kcynia.pl/aktualnosci/ 
a15dff2961845cab75272a9c6ded8d10.html?ng_cat=1 
[+ fot. Anny Duda-Nowickiej, Pawłą Napierały 
i Tomasza Sutego] 

♦ 23 czerwca – Anna-DudaNowicka – Wystawa o 
Czochralskim - podziękowano zaangażowanym w 
wystawę - www.kcynia.pl/aktualnosci/ 
09ea33cdaa756314c8bbbc0905bee5ab.html?ng_cat=1 
[+ fotografie] 

 

* * * * * * * * * 

Czochralski  a  tranzystor 
 W Internecie można spotkać się ze stwierdzeniem, że prof. Jan Czochralski był 
wynalazcą… tranzystora. Niestety, tę bzdurę powtórzyło wydawnictwo oświatowe Operon 
w swoim opracowaniu pt. „Rozwój techniki i wynalazcy w tej dziedzinie” 
(www.operon.pl/content/download/.../Rozwój+techniki+i+wynalazcy.pdf). Jest tam zdanie:  
Jan Czochralski (1885–1953) – odkrył metodę otrzymywania monokryształów, bipolarny 
tranzystor warstwowy. [podkreślenie moje – P.Tom.]. Biedna młodzież… 

 

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

Czochralski  jakiego  nie  znamy  (2) 
 
Poszukiwania internetowe mogą być źródłem nieoczekiwanych odkryć, bo coraz więcej 
dokumentów czy publikacji jest skanowanych i udostępnianych na różnych stronach czy w 
bibliotekach cyfrowych. W poprzednim numerze pisaliśmy o pierwowzorze GPS pomysłu 
prof. Jana Czochralskiego. Ostatnie dni pozwoliły na równie zaskakujące znalezisko. 
 Wiadomo, że po wojnie Czochralski utworzył w rodzinnej Kcyni Zakłady Chemiczne 
BION. W jednym z dokumentów znalazła się wzmianka sugerująca, że już podczas wojny 
działał firma o tej nazwie. Swoistego potwierdzenia dostarczyły „Wiadomości Urzędu 
Patentowego” z 31 marca 1942 r. Tak! To nie pomyłka – w czasie wojny działał polski Urząd 
Patentowy! Jako ciekawostkę można podać, że w nagłówku kolejnych numerów 
„Wiadomości…” znajdował się napis: „Warschau, dnia ….”, a więc tylko nazwa miasta była 
w języku niemieckim! Otóż, we  wspomnianym numerze podano, że od 30 grudnia 1941 r. 
„Prof. dr. Jan Czochralski z Warschau” jest właścicielem znaków towarowych trzech 
wyrobów: namiastki herbaty w płynie „Optimum” (nr rej. 31458), środka przeciw 
odmrożeniom „Antymrozyna” (nr rej. 31459) i lampy acetylenowej „Kolumb” (nr rej. 31460). 
Czy ktoś z Czytelników słyszał te nazwy? 
 
 Najciekawsze jest jednak to, że Profesor reprezentował firmę „Wyrób artykułów 
galenowskich, chemicznych i metalowych”, a więc poprzedniczkę BION-u. Poniżej 
przytaczam kopię fragmentu „Wiadomości…”. 
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* * * * * * * * * * * 
 

Przeżyjmy  to  jeszcze  raz… (III) 
 

 W grudniu 2012 r. udało się przekonać posłów do uchwalenia Roku Czochralskiego. 
Trudno uwierzyć w ten sukces! Oto kolejna wypowiedź podczas posiedzenia Sejmu.  
 

Poseł Piotr Paweł Bauć: 

 Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Myślę, że pani przewodnicząca Katarasińska 
przedstawiła pewien kontekst. Ja akurat chyba kiedyś słyszałem, ale zupełnie mi to uciekło 
z głowy i teraz sobie przypomniałam, że ktoś mi właśnie mówił o prof. Czochralskim, ale co tu 
mówić, po prostu takie rzeczy uciekają, jeżeli nie jest to przypominane. Oczywiście Klub 
Poselski Ruch Palikota będzie głosował, aby rok 2013 był rokiem tak znamienitej osoby. 
Natomiast mam tu apel do pani marszałkini, aby jakieś dodatkowe pieniądze pojawiły się, nie 
tylko takie, które tradycyjnie się znajdują, aby uczcić rocznicę, w ogóle tego typu działanie jak 
rok, bo widać, że są bardzo duże zaległości, a więc dużo wysiłku jednak potrzeba, aby 
spopularyzować tę osobę, jej dokonania, i pokazać również ciężką nieraz dolę takich osób, 
której źródeł należy dopatrywać się w nas samych. To też jest jakaś tam nauka, która może 
pokazywać, że często podziały prowadzą właśnie do tego, że cały świat wie, tylko nie my, 
i cały świat korzysta z czyjejś wiedzy, tylko nie my, bo inaczej myślimy o sprawach 
światopoglądowych, a nie umiemy się ładnie i mądrze spierać. 

 Tak jak powiedziałem, Klub Poselski Ruch Palikota będzie głosował, aby rok 2013 był 
rokiem pamięci o prof. Janie Czochralskim. Dziękuję bardzo. (Oklaski) 

http://orka2.sejm.gov.pl/Debata7.nsf/7075e4662b58d9b1c125737f0039d549/6c6403e1567fa9
d6c1257acd00385541?OpenDocument  

* * * * * 
 
         Paweł Tomaszewski 
             INTiBS PAN  


