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Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
 

Wrocław                    9 czerwca 2019 r.                  rok VIII,  numer  8/242 
***************************************************************************************************************** 

 

 

Wydarzenia związane z Janem Czochralskim  
 

► 11 listopada 2018 r. – Łukasz Badowski – Pan od przyrody: historia hymnów, Bronisław 

Piłsudski i Jan Czochralski – https://www.rdc.pl/podcast/pan-od-przyrody-historia-

hymnow-bronislaw-pilsudski-i-jan-czochralski/ [53 minuty nagrania w "Radiu dla 

Ciebie": prof. M. Nader o Janie Czochralskim od minuty 39:40 do końca audycji] [A] 

► marzec 2019 r. – Jan Majewski – Wielki zapomniany. Jan Czochralski (1885-1953) – 

Farmacja Wielkopolska, nr 1 (6), s. 71-75 (2019); 

https://www.woia.pl/dat/farmacja/05/#71 [A] 

 

 

Informacje prasowe i internetowe, wydawnictwa książkowe 
 

♦ 15 listopada 2018 r. – Wspomnienie o profesorze Janie Czochralskim – 

https://www.biuletyn.pw.edu.pl/Przeglad-prasowy/Wspomnienie-o-profesorze-Janie-

Czochralskim  

♦ 28 marca 2019 r. – Prof. Jan Czochralski - przywracanie pamięci o „ojcu światowej 

elektroniki” – https://www.biuletyn.pw.edu.pl/Kultura-i-Tradycja/Prof.-Jan-

Czochralski-przywracanie-pamieci-o-ojcu-swiatowej-elektroniki?&cookiedec=r  

 

Przy okazji przypomnijmy obszerny wywiad z prof. Z. Naderem z 2014 r.: Uczelnia 

uregulowała swoje zobowiązania historyczne – https://www.biuletyn.pw.edu.pl/Kultura-i-

Tradycja/Uczelnia-uregulowala-swoje-zobowiazania-historyczne [A] 

 

* * * * * * * * * * * 

Nowe  archiwalia 

 Po paru latach oczekiwania na możliwość wyjazdu do Poznania udało się to dopiero 

w ubiegłym miesiącu. Wizyta w Archiwum Państwowym dostarczyła nowych dokumentów 

związanych z prof. Janem Czochralskim.  

 Dwa zespoły akt związane są z osobą Janowego brata, Władysława Czochralskiego, 

stolarza kcyńskiego i jego żony Józefy z Cholewińskich. Pochodzą z 1938 r. i dotyczą 

pożyczki z Zachodnio-Polskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego w Poznaniu. 

Dokumentacja do tej pożyczki ukazuje m.in. dzieje domu państwa Czochralskich i jego 
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rozbudowy, nazwiska poprzednich właścicieli, sąsiadów i lokatorów - to ciekawy fragment 

historii Kcyni. 

 Są też tam dwa pisma z kwietnia 1938 r. mówiące o konieczności dokonania wpłaty 

kwoty 7 tys. zł na konto czekowe w Komunalnej Kasie Oszczędności dla dr. Jana 

Czochralskiego jako spłacenie hipoteki. Czy ma to być spłata pożyczki dla J. Czochralskiego 

z 22 sierpnia 1928 r. udzielonej w wysokości 10 tys. zł.? Mamy więc kolejna zagadkę 

pamiętając, że Profesor przyjechał do Warszawy 4 października 1928 r. Czy były to pieniądze 

na zagospodarowanie w Warszawie czy też na zakup gruntu pod kcyńską willę "Margowo"? 

 Kolejny dokument w poznańskim archiwum dotyczy kontroli w Wytwórni Artykułów 

Chemicznych "Ce-Wu" W. Czochralski w Poznaniu. To  dawny kcyński "BION" Jana 

Czochralskiego przeniesiony przez Wiktora Czochralskiego do Poznania. Wbrew 

oczekiwaniom, nie jest to typowy dokument lustracyjny (jak większość w tym zbiorze akt) 

zawierający wykazy liczby pracowników, pomieszczeń i wyposażenia. Chodzi tu o kontrolę 

zużycia surowców otrzymanych z przydziału Zrzeszenia Prywatnego Przemysłu 

Chemicznego, Spożywczego i Różnych. W dniu 18 czerwca 1958 r. stwierdzono, że 

w pierwszym półroczu 1958 r. firma otrzymała przydział 20 kg gliceryny technicznej 

z przeznaczeniem do produkcji płynu do trwałej ondulacji. Okazało się, że wyprodukowano 

5922 kg płynu zużywając 48 kg gliceryny pozostałej po poprzednich okresach 

produkcyjnych. Materiał wykorzystano zgodnie z recepturą (0,8 kg gliceryny na 100 kg 

gotowej produkcji) i przeznaczeniem. Ciekawe, czy zachowały się podobne protokoły 

z innych lat. 

* * * * * * * * * * * 

Milestone  dla  Czochralskiego 

Dobiegają końca prace nad uroczystym wmurowaniem tablic pamiątkowych IEEE zwanych 

Kamieniami Milowymi poświęconych odkryciu metody otrzymywania monokryształów 

autorstwa Jana Czochralskiego. Uroczystości odbędą się w Warszawie, Kcyni i Berlinie we 

wrześniu br. a więc po... siedmiu latach od pomysłu wystąpienia do IEEE o uhonorowanie 

prof. Czochralskiego (keit.wat.edu.pl/docs_dwl/KEiT_prez_prot_2012-07-05.pdf). Pisaliśmy 

o tym m.in. w numerach 22/2017 (196) i 29/2018 (231) naszego Biuletynu. 

* * * * * * * * * * * 

            Paweł Tomaszewski 

               INTiBS PAN  
 


