Biuletyn
Roku Czochralskiego
Wrocław

3 stycznia 2016 r.

rok V, numer

1/141

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

Szanowni Czytelnicy,
witamy w kolejnym - już piątym - roku działalności "Biuletynu Roku
Czochralskiego". I choć minęły dwa lata od zakończenia Roku Jana Czochralskiego, to nadal
wiele się dzieje i "Biuletyn..." pozostaje jedynym forum dostarczającym nowości z badań nad
życiem i działalnością prof. Jana Czochralskiego. Tak! Nadal trzeba prowadzić takie badania
i poszukiwania, bo przecież tak wiele luk wymaga wypełnienia, tak wiele faktów wymaga
wyjaśnienia a nawet zwykłego odkrycia. Nie zapominajmy, że np. zupełnie nieznane są
dokumenty z archiwów niemieckich (nota bene brak funduszy uniemożliwia stosowną
kwerendę).
Rozpoczynający się rok 2016 jest rokiem szczególnym - obchodzić będziemy setną
rocznicę opracowania słynnej metody Czochralskiego otrzymywania monokryształów, a więc
setną rocznicę opracowania podwalin współczesnej elektroniki krzemowej! Nie można
zapomnieć o tym wielkim polskim wkładzie w rozwój cywilizacji! Wielkie zadanie stoi przed
Polską - pokazać (przypomnieć!) światu, co zawdzięcza polskiemu uczonemu!
Dziękujemy za dotychczasową współpracę i prosimy o dalsze wspieranie
"Biuletynu..." i propagowanie osoby i dzieła prof. Jana Czochralskiego :-))
Redakcja

******
Wydarzenia związane z Janem Czochralskim
► 8 grudnia 2015 r. – w Kcyni etap szkolny Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy "Wybitni
Polacy-znani i nieznani" edycja I - prof. Jan Czochralski. Do etapu rejonowego
zakwalifikowało się 22 uczniów klas V i VI.
Zapowiedzi
♥ 12 stycznia 2016 r. - etap rejonowy Konkursu Wiedzy "Wybitni Polacy-znani i nieznani".
Informacje prasowe i internetowe
♦ październik 2015 r. – Paweł Tomaszewski - Wojenne tajemnice Jana Czochralskiego Biuletyn Informacyjny (miesięcznik ŚZŻAK), tom 35, nr 10 (październik 2015), str. 5256; także: www.biuletyn-ak.pl/archiwum/2-uncategorised/80-pazdziernik-2105 [A]
♦ październik (?) 2015 r. - Richard P. Oertel - Jan Czochralski: a life almost forgotten Philatelia Chimica et Physica 37,
8 stron [A] [o Czochralskim w filatelistyce]
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Serial kryminalny GW
Dzięki uprzejmości pani Renaty Kopeć i Dyrekcji INTiBS PAN, pani Anny Praszyńskiej
z Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego
oraz pani Elżbiety Szczotkowskiej z Biblioteki Narodowej otrzymaliśmy skany artykułów
i notatek o procesie Czochralski-Broniewski opublikowanych w "Gońcu Warszawskim".
Wydaje się, że jest to komplet materiałów, szkoda tylko, że tak stronniczych. Gazeta zaczęła
się ukazywać w maju 1935 r., a więc nie zawiera tekstów o pierwszych procesach
przegranych przez prof. Broniewskiego. Dostajemy jednak, otrzymaliśmy, w konwencji
kryminału lub paszkwilu, sporo materiału "źródłowego" ukazującego początki konfliktu obu
profesorów i przyczyny, dla których promotor Jana Czochralskiego zmienił się w jego
największego wroga.

Data

Nr

Str.

15 V 1936

133

20 V 1936

138

5

23 V 1936

141

7

26 V 1936

144

5

27 V 1936

145

1

4 VI 1936

152

7

9 VI 1936

157

6

10 VI 1936

158

7

Tytuł

Charakter
tekstu

Tajemnica stopu "B"/ zakupionego przez Polskie Koleje
Państwowe
Kim jest posiadacz licencji stopu "B"?/ Prof. Czochralski
w świetle/ 9 pytań prof. Broniewskiego/ II
Kim jest posiadacz licencji na stop "B"/ Dwie ojczyzny
prof. Czochralskiego/ III
Kim jest posiadacz licencji na stop "B"/ Potrójna rola prof.
Czochralskiego
Co na to prof. Czochralski?/ Publiczne oświadczenie prof.
Broniewskiego
Tajemnice prof. Czochralskiego/ wykraczają poza spór
dwóch profesorów
Tajemnice stopu "B"/ w oświetleniu sprostowania prof.
Czochralskiego
Tajemnica stopu "B"/ Prof. Czochralski w świetle/
własnych oświadczeń w Polsce i w Niemczech

artykuł [W.
Broniewski]
artykuł [B.
Kalinowski]
artykuł [B.
Kalinowski]
artykuł [B.
Kalinowski]
artykuł
[Broniewski]
artykuł
artykuł [J.
Czochralski]
artykuł [W.
Broniewski]
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16 VI 1936

164

7

17 VI 1936

165

7

18 VI 1936

166

7

14 X 1936

283

1

15 X 1936

284

1
5

16 X 1936

285

5

17 X 1936

286

5

18 X 1936

287

1-2

20 X 1936

289

1

24 I 1937
26 I 1937

24
26

1
5

2 II 1937

33

2

Działalność I.M.M./ Złowrogi "problem prof.
Czochralskiego"/ wyrósł na gruzach naukowych placówek
polskich
Drugie sprostowanie prof. Czochralskiego/ Wyjątki z
orzeczenia Rzecznika Dyscyplinarnego
A jednak prof. Czochralski/ nic nie wyjaśnił i nie
sprostował
Wielki proces polityczny/ Prof. Czochralskiego z "Gońcem
Warszawskim"
Min. Świętosławski zeznaje dziś/ w procesie prof.
Czochralskiego
Proces po artykułach "Gońca Warszawskiego"/ Sylwetka
prof. Czochralskiego. w świetle zeznań świadków
Drugi dzień procesu prof. Czochralskiego z "Gońcem"/
Druzgocąca opinia rzeczoznawców o stopie "B"/
Oskarżyciel w krzyżowym ogniu pytań, na które nie dał
odpowiedzi
Mowy oskarżycielskie i obrończe/ w procesie prof.
Czochralskiego z "Gońcem Warszawskim"
Wyrok w procesie Czochralskiego/ Wartość stopu "B"
wątpliwa
Prof. Broniewski owacyjnie witany/ po procesie z prof.
Czochralskim
Proces o wartość stopu "B"/ przed sądem apelacyjnym
Odroczenie procesu o stop B/ dla powołania nowych
świadków
Tajemnica stopu "B"/ ponownie rozpatrywana przez sąd

artykuł

artykuł [J.
Czochralski]
artykuł
artykuł
notatka
artykuł
artykuł

artykuł
artykuł
notatka
notatka
duża notatka
artykuł

Na podstawie tych obszernych materiałów i pozostałych ponad stu artykułów i notatek
prasowych będzie można próbować odtworzyć przebieg procesów i atmosferę tamtych
wydarzeń. Warto zauważyć, że już same tytuły mocno podgrzewają atmosferę zagrożenia
Polski przez działania prof. Jana Czochralskiego. Jakże trudno odnieść wrażenie, że... deja
vue. Działania redakcji GW jakże podobne są do tych znanych ze współczesnej nam gazety
o tych samych tytułowych literach...
***********

Szkoda...
W 2013 r. Politechnika Warszawska rozpoczęła organizowanie konkursów o Nagrodę im.
prof. Jana Czochralskiego. Odbyły się dwa takie konkursy służące, zgodnie z Regulaminem,
"promowaniu wybitnych osiągnięć profesora Politechniki Warszawskiej - Jana
Czochralskiego". Pisaliśmy o nich w "Biuletynie...". Niestety, zapału starczyło zaledwie na
dwa takie konkursy. W 2015 r. już go nie było. Szkoda...
***********
Paweł Tomaszewski
INTiBS PAN
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