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Wydarzenia związane z Janem Czochralskim
► 16 października 2015 r. – Zbigniew A. Szydło – The life and work of professor Jan
Czochralski (1885-1953) – ECOpole'15 [konferencja o ochronie środowiska
przyrodniczego], Jarnołtówek
► 13 kwietnia 2016 r. – reż. Anna Laszczka – Powrót chemika – emisja filmu w kanale
Planete+
Zapowiedzi
♥ 21-22 kwietnia – finał Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy "Wybitni Polacy - znani i
nieznani", Edycja I - prof. Jan Czochralski – Gdańsk, Szkoła Podstawowa nr 82 im.
prof. Jana Czochralskiego oraz Muzeum Historyczne m. Gdańska
Informacje prasowe i internetowe
♦ 2014 r. – B[artłomiej] Igliński, R[oman] Buczkowski – Ciekawostki energetyczne:
helioenergetyka – Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych, nr 51, 8-14 (2014); także w
internecie: http://naszaenergia.kujawsko-pomorskie.pl/fileadmin/doc/artykuly/
Ciekawostki_energetyczne._Helioenergetyka.pdf
*********

Co mówią nam książki adresowe Berlina? (cz. III)
W numerze 3/143 "Biuletynu Roku Czochralskiego" opisane zostały informacje
o Czochralskich znalezione w księgach adresowych Berlina.
Dalsze poszukiwania w portalu Ancestry.com pozwoliły wyjaśnić wzajemne
zależności między kilkoma osobami. Okazało się, że mamy dwie Franciszki Czochralskie córkę Józefa i jego synową!
Pokazany poniżej schemat drzewa genealogicznego pokazuje relacje rodzinne prof.
Jana Czochralskiego i jego brata Stanisława, kiedyś mieszkającego w Berlinie, z dalekimi
kuzynami z linii Dominika Czochralskiego. Linię "berlińską" zapoczątkował ożenek
sprzedawcy obrazów i stolarza, Józefa, z panią Augustą Ross. Przy okazji warto zauważyć, że
w książce błędnie przypisałem jej wyznanie ewangelickie.
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Zapraszamy osoby mieszkające w Berlinie i okolicach - czy mogłyby poszukać w archiwach
parafialnych dalszych materiałów o tych Czochralskich? Chodzi o brakujące daty śmierci,
urodzin, itp. Jak widać na powyższym schemacie jest kilka dat do uzupełnienia. Poza tym
z aktów urodzenie i/lub śmierci Cornelii i Knabe można będzie ustalić, czy rzeczywiście są to
dzieci Reinholda. Nie ma też pewności, czy nie było więcej dzieci zarówno u Józefa jak
i Reinholda. Nie ulega jednak wątpliwości, że "berlińska" linia Czochralskich wygasła.
Pragnę podziękować dr. Reinhardowi Ueckerowi za odnalezienie w księgach adresowych
informacji o "naszym" Janie Czochralskim. Otóż w latach 1912-1918 figuruje chemik Janusz
Czochralski jako właściciel domu przy ul. Treskowallee 107 w dzielnicy Karlshorst. Jest to
o tyle zaskakujące, że w księdze wieczystej jest wpisana Margareta Czochralska, czyli żona
Profesora!
Równocześnie pragnę podziękować panu Adamowi Czochralskiemu za przesłane
wyjaśnienia dotyczące rodziny Motzkich (Mockich) z okolic Olsztyna.
********
Pragniemy podziękować tym wszystkim, którzy zechcieli wspomóc tworzenie nowej wersji
strony internetowej poświęconej prof. Janowi Czochralskiemu.
Równocześnie przekazujemy prośbę pana Sylwestra Czochralskiego o opracowanie nowego
logo (lub choćby propozycji) dla tej nowej wersji strony.
********************
Paweł Tomaszewski
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