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Wydarzenia związane z Janem Czochralskim
► 28 maja – emisja filmu Powrót chemika – TVP Polonia, godz. 23:35
► 29 maja – emisja filmu Powrót chemika – TVP Polonia, godz. 4:55
► 30 maja – emisja filmu Powrót chemika – TVP Polonia, godz. 14:55
Informacje prasowe i internetowe
♦ 9 maja – Jan Czochralski – Laboratorium Fizyki I, teren południowy; Wydział Fizyki
Politechniki Warszawskiej – www.if.pw.edu.pl/~labfiz1p/cmsimple2_4/
?Jan_Czochralski [także film "Jan Czochralski - pocztówki z życia" ale jest to wersja
ocenzurowana przez Ministerstwo, krótka! Szkoda...]
♦ 19 maja – Powrót chemika – www.teleman.pl/tv/Powrot-Chemika-1224658 [zapowiedź
emisji telewizyjnej]
♦ 22 maja –Rafał Natorski – Jan Czochralski - ten Polak był jednym z największych geniuszy
świata – Wirtualna Polska - Facet; http://facet.wp.pl/
gid,17560053,kat,1034179,galeriazdjecie.html?smgnzebaxbaxhefticaid=114f54 !!
*******

Odkrycia
Ostatnio dowiedziałem się od pewnego znanego historyka (na razie nich pozostanie
anonimowy), że w Instytucie Metalurgii i Metaloznawstwa PW kierowanym przez prof. Jana
Czochralskiego opracowano wspólnie z Ursusem co najmniej kilka nowych rodzajów stopów.
Pierwszy to Zammak (1933) wykorzystywany do odlewów części silnika, być może karterów,
drugim był stop wysoko manganowy wykorzystywany do broni pancernych m.in. płyt
gąsienicowych. Współautorem prac był dyrektor URSUSa prof. Kazimierz Gierdziejowski.
***********
Zapowiadane specjalne zeszyty (patrz "Biuletyn..." nr 14) są już w druku i do tego w ośmiu
wzorach, z 8 ważnymi postaciami. Jeszcze w czerwcu mają trafić do szkół, które poszukują
prezentów szkolnych na koniec roku. Na szczęście wszystko nabrało rumieńców i naprawdę
jest się z czego cieszyć. Pan Łukasz Olszewski zaprasza na stronę http://ProstaLekcja.pl/.
*******
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Ciekawostka
Coś na 130. urodziny
Znany polski astrolog dr Piotr Piotrowski, prezes Polskiego Towarzystwa Astrologicznego,
umieścił w Internecie horoskop prof. Jana Czochralskiego. Jest w bazie służącej jako materiał
badawczy dla społeczności astrologów. Nie jest więc wykluczone, że ktoś się pokusi o jego
wnikliwą analizę. Poniżej przedstawiamy ten horoskop wraz z udostępnioną Redakcji
interpretacją wykonaną jedynie na potrzeby fanpage’u BHPTA na Facebooku.

Prof. Jan Czochralski, mający Urana na ascendencie, należy do jednych z najwybitniejszych
Polaków XX wieku. Wsławił się jako twórca metody otrzymywania monokryształów krzemu,
która jest podstawą produkcji mikroprocesorów. Niestety, tuż po wojnie władze
komunistyczne skazały go na zapomnienie, odwróciło się od niego także środowisko
akademickie. Załamanie kariery i brak uznania dobrze koresponduje z położeniem Saturna
w jego horoskopie. Saturn znajduje się bowiem w dziesiątym domu, jest nie tylko
w detrymencie, lecz także ex conditione i w retrogradacji, zaś władca MC, Księżyc, znajduje
się w ścisłej koniunkcji z Baten Kaitos, gwiazdą, o której Ebertin pisze tak: „Życie tych ludzi
nierzadko naznaczone jest przez upokorzenia, wyrzeczenia i przeciwności losu”.
***********
Paweł Tomaszewski
INTiBS PAN
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