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Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
 

Wrocław    22 stycznia 2016 r.       rok V,  numer  4/144 
*************************************************** *************************************************** *********** 
 
 

Zapowiedzi 
 

♥ 25 stycznia – Centralny Okręg Przemysłowy i jego współczesne kontynuacje. Promocja 
książki Historia Centralnego Okręgu Przemysłowego Mariana Marka Drozdowskiego – 
Muzeum Niepodległości, Warszawa, godz. 17.00 

♥ 27-29 stycznia – targi: Elektrotechnika, Światło, Teletechnika 2016, Warszawa, Centrum 
EXPO XXI [stoisko ze statuetką Nagrody im. Jana Czochralskiego i filmami 
o Profesorze; patrz niżej] 

 

Informacje prasowe i internetowe 
 

♦ 7 stycznia – Grzegorz Burtan – Jan Czochralski (1885-1953) - chemik, jego badania 
pozwoliły stworzyć mikroprocesor - w większym tekście pt. "Bez tych Polaków świat 
wyglądałby zupełnie inaczej. Naukowcy, których wynalazki zmieniły nasze życie" – 
http://innpoland.pl/124207,bez-nich-xx-wiek-wygladalby-zupelnie-inaczej-polscy-
naukowcy-ktorych-wynalazki-byly-przelomowe [A] 

♦ styczeń – Paweł E. Tomaszewski – Jan Czochralski - uczony i poeta – w: Studium 
Generale, tom XIX ("Przyroda, ewolucja, kultura"), str.403-417, Oficyna Wydawnicza 
ATUT, Wrocław 2015 [tekst referatu z 21 X 2014 r.] [A] 

♦ styczeń – Witold Kwaśnicki – Wprowadzenie do dyskusji – w: Studium Generale, tom XIX 
("Przyroda, ewolucja, kultura"), str.419-422, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 
2015 [dyskusja odbyła się po referacie P. Tomaszewskiego, 21 X 2014 r.] 

 

♦ Muzeum Historii Polski opracowało do udostępnienia w internecie pracę Pawła 
Tomaszewskiego pt. Jan Czochralski - historia człowieka niezwykłego opublikowaną 
w Pracach Komisji Historii PAU, tom. 13, str. 57-72 (2014). W ramach prac 
podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do 
polskiego dorobku naukowego i kulturalnego, umieszczono ten artykuł w kolekcji 
cyfrowej bazahum.muzhp.pl gromadzącej zawartość polskich czasopism 
humanistycznych i społecznych. Tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach 
dozwolonego użytku pod adresem: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/ 
Prace_Komisji_Historii_Nauki_PAU/Prace_Komisji_Historii_Nauki_PAU-r2014-
t13/Prace_Komisji_Historii_Nauki_PAU-r2014-t13-s57-
72/Prace_Komisji_Historii_Nauki_PAU-r2014-t13-s57-72.pdf  

 

* * * * * * * * 
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Czochralski  a  COP 
 

Polecamy najnowszą książkę prof. Mariana Marka 
Drozdowskiego poświęcona historii COP - 
Centralnego Okręgu Przemysłowego, przedwojennej 
chluby polskiej nauki, polskiego przemysłu i... 
polskiego handlu. Warto zapoznać się z tą cenną 
monografią także dlatego, że dotyczy ona m.in. roli 
prof. Jana Czochralskiego w tworzeniu grupy 
przemysłu ciężkiego "Wspólnota Interesów". Co 
ciekawe, powojenna europejska Wspólnota Węgla 
i Stali była wzorowana właśnie na tej polskiej 
organizacji! 
Promocja książki odbędzie się w dniach 20-31 stycznia 
w Radomiu, Warszawie (25 stycznia, Muzeum 
Niepodległości) i w Stalowej Woli. Zapraszamy! 
 
Wybrane karty z tej pięknie ilustrowanej książki 
można zobaczyć na stronie www.copklaster.pl/cop/ 
publikacje/ksiazki/pierwsza_monografia_cop,277,1,0.h
tml  
 
* * * * * * * * 

 
Nowa  Nagroda  im.  Jana  Czochralskiego 

 
W dniu 17 września 2015 r. Krajowa Izba Gospodarcza Elektryki, KIGE, postanowiła 
przyznawać coroczną Nagrodę za Innowacje im. Jana Czochralskiego. Nagroda ma postać 
stylizowanej sylwetki (opiekuńczego anioła?). Projekt i wykonanie statuetki powierzono 
tarnowskiej Pracowni Ślusarstwa Artystycznego "Arkadia" Rafała Kiecia. Na podstawie 
statuetki jest m.in. napis: W gospodarce globalnej niezbędna jest umiejętność działania ponad 
granicami.  

 
Po raz pierwszy statuetka zostanie pokazana 
podczas nadchodzących międzynarodowych 
targów Elektrotechnika, Światło oraz 
Teletechnika 2016. Zapraszamy więc do hali 
warszawskiego Centrum EXPO XXI 
w dniach 27-29 stycznia br. Natomiast wiosną 
odbędzie się pierwsze posiedzenie Kapituły, 
przyznanie i wręczenie statuetki KIGE. 
 

 

* * * * * * * * * * 

 
       
    Paweł Tomaszewski 
         INTiBS PAN  
 


