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Wydarzenia związane z Janem Czochralskim
► 7 listopada 2013 r. – Paweł Prusak – Oddany nauce i rodzinnej ziemi. Prof. Jan
Czochralski w 60. rocznicę śmierci – IV Międzynarodowa Konferencja
Interdyscyplinarna Jeden świat - wiele kultur "Współczesne wyzwania rozwoju
społecznego i gospodarczego"; org. Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, Bydgoszcz;
www.oneworld-manycultures.kpsw.edu.pl/?page_id=809 [tekst tego referatu
opublikowano w 2014 r. - patrz niżej]
► 15 stycznia 2014 r. – Paweł Gregorczyk – Uczelnia uregulowała swoje zobowiązania
historyczne – Biuletyn Politechniki Warszawskiej: www.biuletyn.pw.edu.pl/Kultura-iTradycja/Uczelnia-uregulowala-swoje-zobowiazania-historyczne [ciekawa rozmowa
z prof. Mirosławem Naderem]
► luty-czerwiec 2014 r. – Łukasz S. Głaz – Program pt. Zjawiska powierzchniowe w fazach
jednoskładnikowych - bądź jak Czochralski: stwórz, zbadaj i sprzedaj swój kryształ –
XXXIII LO w Warszawie [patrz niżej]
► Paweł Prusak – Oddany nauce i rodzinnej ziemi. Prof. Jan Czochralski w 60. rocznicę
śmierci oddany – rozdział w książce: "Religia, kultura i edukacja w świetle zagrożeń
współczesnego świata", str. 263-272; (red. Helena Czakowska i ks. Mariusz Kuciński),
wyd. Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, Bydgoszcz 2014; książka do nabycia
w księgarniach internetowych (ok. 33 zł) i dostępna w internecie: www.oneworldmanycultures.kpsw.edu.pl/wp-content/uploads/religia_kultura_i_edukacja.pdf [A]
[szkoda, że brak korekty obniża jakość tej publikacji]
Informacje prasowe i internetowe
♦ 24 marca 2014 r. – Oelka [bloger] – Kryształ z ulicy Nabielaka – http://oelka.bikestats.pl/
c,18339,Kolejowe-klimaty,1.html lub z komentarzami internatów:
http://oelka.bikestats.pl/1111184,Krysztal-z-ulicy-Nabielaka.html#comments [A]
♦ 22 listopada 2014 r. – Piotr Szelągowski – Ojciec światowej elektroniki - Polak; profestor
Jan Czochralski – blog "bezPrzesady.com": http://bezprzesady.com/aktualnosci/ojciecswiatowej-elektroniki-polak-profestor-jan-czochralski [A]
♦ 23 czerwca 2015 r. – Czochralskit – Woreczko Meteorites Collection:
www.woreczko.pl/meteorites/features/Minerals/minerals_Czochralskiite.htm
♦ 9 lipca – Jan Woreczko & Wadi – Minerały w meteorytach –
www.woreczko.pl/meteorites/features/glossary-Minerals.htm#czochralskiite
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"Biuletyn Roku Czochralskiego" w internecie
Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że kolejne numery "Biuletynu..." są zamieszczane
na stronie Klastra Przemysłowego Centralnego Okręgu Przemysłowego:
www.copklaster.pl/cop/publikacje/periodyki/biuletyn_spolecznego_komitetu_roku_czochrals
kiego,217,1,0.html. Dziękujemy!
Równocześnie przypominamy, że komplet numerów można zobaczyć (i przeczytać!)
także pod adresem: www.janczochralski.com/biuletyn/ .
*****

Unia dla Czochralskiego
Zjawiska powierzchniowe w fazach jednoskładnikowych - bądź jak Czochralski: stwórz,
zbadaj i sprzedaj swój kryształ. Na taki projekt XXXIII Liceum Ogólnokształcące
Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika w Warszawie (ul. Bema 76) uzyskało finansowanie
z funduszy unijnych w ramach IX edycji "Warszawskiej Inicjatywy Edukacyjnej"
(http://edukacja.warszawa.pl/sites/ edukacja/files/warszawskie-inicjatywy-edukacyjne/5446/
attachments/lista_projektow_dofinansowanych_w_ramach_ix_edycji_wie.pdf). W pierwszej
połowie 2014 r. odbyła się seria działań mających na celu zapoznanie uczniów
z krystalografią (od strony teoretycznej i praktycznej) oraz pokazanie biznesowego
wykorzystania zdobytej wiedzy. Partnerami projektu był Uniwersytet Warszawski i firmy
handlowe. Podstawowym zadaniem było otrzymanie ciekłych kryształów. W tym kontekście
dziwić może wykorzystanie Czochralskiego, który nie miał nic wspólnego z ciekłymi
kryształami. Ale we wniosku napisano: "Podczas realizacji projektu zostanie prześledzona
droga naukowa Jana Czochralskiego jako lidera syntezy ciekłych kryształów (...)". To chyba
przykład... biznesowego podejścia do tematu ;-)
******
Niestrudzony pan Roman Tadych znalazł w internecie kolejne materiały o prof. Janie
Czochralskim. Tym razem są to artykuły z gazety "Głos Krajny. Orędownik powiatowy"
z 1935 r. (o ropie naftowej w Kcyni) i z 1936 r. (o procesie Czochralski-Broniewski).
Zachęcamy innych do podobnych poszukiwań. Akcja skanowania starych dokumentów
i udostępnianie ich w ramach bibliotek cyfrowych sprawia, że ciągle coś nowego można
odnaleźć.
******
Sprostowanie
W poprzednim numerze podana została informacja o ukazaniu się książki "Wielcy Polacy
z Królestwa...". Autor rozdziału o Janie Czochralskim, prof. Józef Szudy, nadesłał
sprostowanie tytułu - powinien on brzmieć: Jan Czochralski (1885-1953) z Kcyni na
Pałukach. Książki nie mamy, więc w pierwotnej informacji podany został tytuł zamieszczony
w spisie treści na stronie internetowej. Przepraszamy.
***********
Paweł Tomaszewski
INTiBS PAN
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