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Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
Biuletyn Społecznego Komitetu Roku Czochralskiego    
 

Wrocław    8 listopada 2014 r.         rok III,  numer  47/101 
*************************************************** *************************************************** *********** 
 
 
 

Kronika Roku Czochralskiego  
 

► 5 listopada – film Powrót chemika – TVP 2 [premiera telewizyjna] 
 

Zapowiedzi 
 

♥ 16 listopada – reż. Anna Laszczka – Powrót chemika – pokaz specjalny filmu w ramach 
Festiwalu Camerimage; Kino Orzeł, Miejskie Centrum Kultury, Bydgoszcz; godz. 11:30 

♥ 17 listopada – Paweł Tomaszewski – Jan Czochralski - czy już dobrze znany? – Wykłady 
PTF, Szczecin, sala senatu Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Papieża Jana Pawła II 22a, 
godz. 17:00 

 

Informacje prasowe i internetowe 
 

♦ 28 października – „Powrót Chemika” - 5 listpada w TVP2 – w cyklu " Świat bez tajemnic" 
- www.tvp.pl/tvp2/wydarzenia/dokument-w-dwojce/nasze-propozycje/powrot-chemika-
5-listpada-w-tvp2/17437189  

 
♦ 29 października – Anna Duda-Nowicka – Zobacz film o Janie Czochralskim - 5 listopada w 

TVP2 – www.kcynia.pl/aktualnosci/zobacz-film-o-janie-czochralskim-5-listopada-w-
tvp2.html?ng_cat=1   

 

* * * * * * * * 

 

170  tysięcy!! 
 
 Po 7 latach starań premierę mamy już za sobą!! Godzinny film dokumentalny "Powrót 
chemika" został pokazany w TVP2. Mimo późnej pory - początek o północy z 5 na 6 
listopada - okazało się, że ponad 170 tysięcy osób oglądało (lub rejestrowało) nasz film. 
Producent, Sławomir Banaszkiewicz, uważa to za sukces. Otrzymaliśmy wiele podziękowań 
za ten film. Np. pan Witold napisał: Przyznam się, że wielokrotnie w czasie jego oglądania 
pojawiła się łezka w moim oku. Z rożnych powodów, żalu, złości, ... Ogromne wrażenie zrobił 
na mnie wnuk profesora Czochralskiego. Wystąpiono również do TVP o powtórną emisję 
filmu ale w bardziej "ludzkiej" porze dnia. 

 
* * * * * 
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Pokaz  specjalny 

Po premierze telewizyjnej filmu o prof. Janie 
Czochralskim czeka nas premiera kinowa. 
22. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów 
Zdjęć Filmowych Camerimage w Bydgoszczy 
będzie dla nas szczególnym wydarzeniem. Oto, w 
niedzielę 16 listopada o godz. 11.30 w Kinie 
Orzeł przy Miejskim Centrum Kultury odbędzie 
się pokaz specjalny filmu dokumentalnego 
„Powrót chemika”, w reżyserii Anny Laszczki. 
Serdecznie zapraszamy!! 

 

* * * * * 
 

Odkrycia 
Metal B  już  bez  tajemnic 

 
 Redakcja "Biuletynu..." otrzymała obszerny tekst (29 stron!) specjalnego opracowania 
o metalu kolejowym pt. Stop kolejowy bahnmetall prof. Jana Czochralskiego i jego 
zastosowanie w kolejnictwie autorstwa pana Zbigniewa Tucholskiego. Autor przedstawił 
historię poszukiwania materiałów zastępczych do panewek ślizgowych łożysk osi parowozów 
i wagonów kolejowych. Omówił różne stopy opracowane przez Jana Czochralskiego 
i konsekwencje ich zastosowania w państwach, które zakupiły patent i tych, które omijały 
prawa patentowe. Nie została pominięta sprawa głośnego procesu sądowego, jaki Czochralski 
wytoczył prof. W. Broniewskiemu kwestionującemu zarówno jakość stopu, jak i intencje jego 
twórcy. Jest to bardzo ciekawa lektura. Tekst podobno zostanie opublikowany w "Zeszytach 
Historycznych Politechniki Warszawskiej". Wydaje się jednak, że powinien zostać 
udostępniony szerszej publiczności, np. na łamach któregoś z czasopism technicznych lub 
w "Kwartalniku Historii Nauki i Techniki" wydawanym przez Instytut Historii Nauki PAN. 
Podkreślić trzeba, że jest to pierwsze porządne opracowanie jednego z obszarów działalności 
naukowej Jana Czochralskiego. W podobny sposób należy opracować inne osiągnięcia 
Czochralskiego. A więc czekamy! 

 
* * * * * 

Propozycja  "Kamienia  milowego  IEEE" 
 

 IEEE czyli Institute of Electrical and Electronics Engineers (w wolnym tłumaczeniu: 
Stowarzyszenie Inżynierów Elektryków i Elektroników) to organizacja typu non-profit 
skupiająca profesjonalistów. Powstała w 1963 roku. Jednym z ciekawszych jej działań jest 
program Kamienie milowe (Milestone). Chodzi o utworzenie światowej sieci miejsc 
związanych z najważniejszymi osiągnięciami ludzkości z zakresu dziedzictwa inżynierii 
elektrycznej i informatyki.  
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 Ogólne wymagania to: osiągnięcie musi być sprzed co najmniej 25 lat (wszystkie 
osiągnięcia Czochralskiego spełniają ten warunek), pożyteczne dla ludzkości i musi mieć co 
najmniej regionalne znaczenie (metoda Czochralskiego jest światowa).  
 "Kamień milowy" ma formę brązowej tablicy pamiątkowej o wymiarach 45 x 30 x 3 
cm i waży około 8,4 kg. Niestety, taką tablice należy... kupić! Cena nie jest taka niska: 835 
dolarów plus 160 dolarów za transport. Razem - prawie tysiąc dolarów czyli około 3,5 tysiąca 
złotych! (Możliwe są też inne wersje miniaturowych tablic, a koszt drugiej takiej tablicy 
pokrywa IEEE!). Ale jaki prestiż!! W uroczystej ceremonii uczestniczyć będzie ktoś 
z ważniejszych urzędników IEEE. 
 Poniższa mapka pokazuje rozmieszczenie dotychczas uznanych "kamieni milowych". 
A są one bardzo różne; np. pierwsza elektrownia w Chile, wykrycie Japończyków przed 
atakiem na Pearl Harbor, spaktroskopia Ramana, cyklotron protonowy, pierwszy kabel 
transatlantycki, równania Maxwella, itp. Zachęcam do lektury pełnej listy: 
http://www.ieeeghn.org/wiki/index.php/Milestones:List_of_IEEE_Milestones. 
 

 
 
 W Polsce mamy tylko jeden taki "kamień milowy" - za Pierwsze złamanie kodu 
Enigmy przez zespół Polskiego Biura Szyfrów - 1932-1939. Tablicę pamiątkową można 
zobaczyć przy wejściu do Instytutu Matematycznego PAN w Warszawie, przy 
ul. Śniadeckich 8. Odsłonięcia dokonano 5 sierpnia br. (http://www.um.warszawa.pl/ 
aktualnosci/kamie-milowy-dla-polskich-matematyk-w-za-z-amanie-kod-w-enigmy). 
 

 Myślę, że odkrycie "metody Czochralskiego" również zasługuje na miano "kamienia 
milowego"! Ciekawe, czy kogoś stać na ufundowanie takiej tablicy pamiątkowej? Jeśli tak, to 
gdzie ją umieścić? Zapraszam do dyskusji :-)  Oficjalnego zgłoszenia do IEEE może dokonać 
Polska Sekcja IEEE, której przewodniczy prof. Ryszard Jachowicz z Politechniki 
Warszawskiej, a więc uczelni macierzystej prof. Jana Czochralskiego. 
 

 Szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu składania wniosków itp. znajdują się na 
stronie www.ieeeghn.org/wiki/index.php/Milestones:Milestone_Guidelines_and_How_to_ 
Propose_a_Milestone. 

 
* * * * * * * * * * * 

 
          Paweł Tomaszewski 
              INTiBS PAN  


