
 1 

Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
 

Wrocław                  3 listopada 2018 r.                rok VII,  numer  26/228 
***************************************************************************************************************** 

 

 

Wydarzenia związane z Janem Czochralskim  
 

► 15 października – wręczenie Nagrody KIGE im. Jana Czochralskiego – Ghuangzhou, 

Chiny [patrz niżej] 

 

Zapowiedzi wydarzeń 
 

♥ 8 listopada – Paweł Tomaszewski – Zapominany ojciec naszej cywilizacji - Jan Czochralski 

– Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, parafia św. Andrzeja Apostoła, Wrocław, 

ul. Boguszowska 84, godz. 19:00 [51] (uwaga - zmiana terminu!) 

♥ 9 listopada – Michał Kłosiński, Alicja Lubowicka – Wystawa Sto Lat! Nauka Polska 

(wernisaż) – Piwnice w Domu Mikołaja Kopernika, Toruń [patrz niżej] 

 

Informacje prasowe i internetowe, wydawnictwa książkowe 
 

♦ 14 października – Prezes Volteno Robert Olsztyn odznaczony za inicjatywy gospodarcze w 

latach 2013-2018. - http://www.infoprzasnysz.com/prezes-volteno-robert-olsztyn-

odznaczony-za-inicjatywy-gospodarcze-w-latach-2013-2018/  

 

* * * * * * * * 

Wypominki 
 

Święto Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny skłaniają do refleksji i modlitwy za tych, 

którzy już zakończyli ziemską pielgrzymkę. Grobowiec rodzinny Czochralskich w Kcyni na 

starym cmentarzu rodzi pytania o to kim są osoby wymienione na głównej tablicy (patrz 

fotografia). Dlatego osobom odwiedzającym grób prof. Jana Czochralskiego należą się 
bliższe wyjaśnienia o osobach tam pochowanych. A więc po kolei: 
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Franciszek Czochralski - ur. 26 VI 1850 r. w Żninie, zm. 16 II 1916 r. w Kcyni; ojciec 

Profesora 

Marta Czochralska zd. Suchomska - ur. 1849 w ......, zm. 4 III 1930 r. w Kcyni, matka 

Profesora 

Łucja Czochralska zd. Kuberska, córka Czesławy Kuberskiej - ur. 1902 r. w Kcyni, zm. 1949 

r. w Kcyni, żona Wiktora Cz. 

Czesława Kuberska, zd. Czochralska - ur. 1876 r. w Kcyni, zm. 1951 r. w Kcyni, siostra 

Profesora 
 

Wincenty Kuberski - ur. 1878 r. w Kcyni, zm. 1960 r. w Kcyni, mąż Czesławy 

Jan Czochralski - ur. 23 X 1885 r. w Kcyni, zm. 22 IV 1953 r. w Poznaniu, Profesor  

Marga (Małgorzata) Czochralska zd. Haase - ur. 26 X 1887 r. w Berlinie, zm. 20 I 1956 r. 

w Kcyni, żona Profesora 

Bożena Nowak, zd. Kuberska - ur. 1904 r. w Kcyni, zm. 1984 r. w Kcyni, córka Czesławy 
 

Antonina Kuberska - ur. 1910 r. w Kcyni, zm. 2004 r. w Kcyni, córka Czesławy 

Leszek Nowak - ur. 1933 r. w Podolinie, zm. 2011 r. w Szubinie, syn Bożeny 

Wanda Idziakowska, zd. Nowak - ur. 1940 r. w Podolinie, zm. 2018 r. w Siemionkach, córka 

Bożeny 

     Wieczny odpoczynek racz im dać Panie 
 

* * * * * * * * * * * 
 

Nagroda KIGE przyznana 
 

W dniu 15 października 2018 roku, na 124. 

targach w Ghuangzhou, w stolicy prowincji 

Guangdong, w Chinach (124.Canton Fair 2018, 

autumn edition), honorowi Goście (z okazji 

100.lecia niepodległości Polski): Bronisław 

Komorowski, prezydent Polski w latach 2010-

2015 i Sławomir Dębowski, prezes Krajowej 

Izby Gospodarczej Elektryki (KIGE), w asyście 

Xu Jian, ambasadora Chin w Polsce, w latach 

2012-2018, wręczyli nagrodę KIGE, im. Jana 

Czochralskiego.  

Uhonorowany został Robert Olsztyn (ur. 1976), 

prezes przasnyskiej spółki VOLTENO (firma jest 

częścią prężnie działającej na rynku europejskim 

Grupy ZIPP), za podjęte inicjatywy gospodarcze 

w latach 2013-2018. 

 

Nagroda za Innowacje, im. Jana Czochralskiego 

(1885-1953), ojca światowej elektroniki, została 

ustanowiona przez KIGE dnia 17 września 2015 

roku. Nagroda KIGE w postaci wystylizowanej 

statuetki, została zaprojektowana i wykonana 

przez tarnowską Pracownię Ślusarstwa 

Artystycznego ARKADIA pod kierownictwem 

Rafała Kiecia. Statuetkę zdobi maksyma: 

„W gospodarce globalnej niezbędna jest 

umiejętność działania ponad granicami”.  
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Sto Lat! Nauka Polska 

A jednak powiało optymizmem - jest wystawa o polskich uczonych! Zapraszamy do piwnic 

Domu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie w okresie od 10 listopada 2018 r. do 27 stycznia 

2019 r. czynna będzie wystawa Sto Lat! Nauka Polska przygotowana przez Michała 

Kłosińskiego i Alicję Lubowicką. Wernisaż odbędzie się 9 listopada o godzinie 17:00. Oto 

jakie informacje otrzymaliśmy od prof. Józefa Szudego. 
 

 Wystawa "Sto Lat! Nauka Polska" przypomina najwybitniejsze postaci nauki polskiej, 

aktywne w ostatnim stuleciu. Prezentując sylwetki wybranych osobistości oraz ich wyjątkowe 

osiągnięcia pragniemy przypomnieć rolę i znaczenie Niepodległości oraz wolności, jako 

czynnika gwarantującego możliwość prowadzenia badań naukowych i rozwoju jednostki. 

Odrodzone Państwo Polskie powróciło po 1918 roku do chlubnych tradycji akademickich, na 

nowo organizując życie wszechnic o bogatej historii, takich jak Akademia Krakowska, czy 

Akademia Wileńska. Natchnieniem dla odradzającej się nauki były również pomnikowe 

postaci historyczne - takie jak Mikołaj Kopernik, z których dorobku można było czerpać 
natchnienie i odwagę do kształtowania nowych teorii. Klimat sprzyjający rozwojowi nauki 

pozwalał na twórczą pracę kolejnych pokoleń wybitnych polskich naukowców. Jak wiemy 

historia Polski w XX wieku była skomplikowaną, a po dwudziestu latach niepodległości 

ponownie nastały czasy trudne, wręcz tragiczne. Nie sposób nie przypomnieć heroicznej 

postawy lwowskich i krakowskich profesorów, którzy oddali życie za swoje przekonania. 

Również dzieje Polski po 1945 roku nie były jednoznaczne czy łatwe, a jednak trudno 

wymazać ten okres z kart historii, zważywszy właśnie na wyjątkowe osiągnięcia i uznanie 

twórców nauki aktywnych w tym okresie.  

 Wybór zamkniętej liczby postaci dla zilustrowania tak szerokiego tematu, jakim jest 

hasło polska nauka nie mógł być łatwy. Dodatkowym wyzwaniem było miejsce prezentacji 

wystawy, które nie pozwalało na rozbudowany pokaz, jeszcze większej grupy zasłużonych 

ludzi nauki. Z tego względu subiektywny klucz doboru postaci zawierał się 
w przeświadczeniu, że zarówno w szeroko rozumianych dziedzinach humanistycznych, jak 

i matematyczno - przyrodniczych wybrane osoby były naukowcami, którzy w sposób 

znaczący wpłynęli na naukę powszechną w ogóle. Na wystawie zaprezentowano postaci, 

których badania realizowane były nie tylko na polskich uniwersytetach, lecz których 

osiągnięcia były na tyle wyjątkowe, że na stałe zapisały się w historii nauki światowej, a ich 

nazwiska nieodłącznie wiąże się z kulturą polską.  
 Bohaterami wystawy są: Maria Skłodowska-Curie (chemia), Kazimierz Twardowski 

(filozofia), Bronisław Malinowski (antropologia kultury), Kazimierz Michałowski 

(archeologia), Roman Ingarden (filozofia), Leszek Kołakowski (filozofia), Jan Białostocki 

(historia sztuki), Alfred Tarski (logika), Stanisław Ulam (fizyka, twórca bomby 

termojądrowej), Stefan Banach (matematyka), Rudolf Weigl (medycyna, autor szczepionki na 

tyfus plamisty), Leopold Infeld (fizyka), Aleksander Jabłoński (fizyka), Ludwik Hirszfeld 

(biologia, medycyna), Ignacy Łukasiewicz (wynalazca lampy naftowej), Jan Czochralski 

(autor metody uzyskiwania monokryształów), Wacław Sierpiński (matematyka), Leon 

Chwistek (logika, teoria sztuki), Stanisław Ignacy Witkiewicz (estetyka, teoria sztuki).  

 

 Wystawa Sto Lat! Nauka Polska ukazuje wybrane postaci i ich osiągnięcia nie tylko w 

sposób suchej prezentacji (każda z wybranych postaci jest przedstawiona na osobnej planszy), 

ale również za pomocą szeregu przedmiotów związanych z ich życiem i osiągnięciami na 

polu badawczym.  

* * * * * * * * * * * 
 

            Paweł Tomaszewski 

               INTiBS PAN  


