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 Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
 

Wrocław          11 kwietnia 2017 r.      rok VI,  numer  10/184 
*************************************************** *************************************************** *********** 

 
 

Zapowiedzi 
 

♥ 20 kwietnia – otwarcie RCI - Przestrzeni Jan Czochralskiego w Bydgoszczy [patrz niżej] 

♥ 24-28 kwietnia – Tydzień Patrona w Szkole Podstawowej w Kcyni pod hasłem Jan 
Czochralski - wielki człowiek, technik i humanista. 

 

Informacje prasowe i internetowe, wydawnictwa książkowe 
 

♦ 24 marca 2016 r. – A. M. Glazer – Crystallography: A Very Short Introduction – Oxford 
University Press, ISBN 978-0-19-871759-1; 144 strony [A] 

♦ 14 grudnia 2016 r. – Miltiades Varvounis – Jan Czochralski. The father of electronics – 
w książce: "Made in Poland. The women and men who changed the world" 
[50 biogramów wielkich Polaków] [A]  

♦ kwiecień 2017 r. – Międzynarodowe Seminarium inicjujące powstanie „RCI – Przestrzeni 
Innowacyjnych Technologii Jana Czochralskiego” – 
http://www.utp.edu.pl/pl/uniwersytet-informacja/aktualnosci/808-miedzynarodowe-
seminarium-inicjujace-powstanie-rci-przestrzeni-innowacyjnych-technologii-jana-
czochralskiego [patrz niżej] 

 
* * * * * * * * * 

 

RCI  -  Jan  Czochralski 
 

20 kwietnia 2017 r. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy oraz Urząd 
Miasta Kcynia zapraszają na międzynarodowe seminarium z udziałem laureata Nagrody 
Nobla w dziedzinie fizyki – prof. Klausa von Klitzinga. 

 Wydarzenie ma na celu promowanie postawy prof. Jana Czochralskiego - bycia 
innowacyjnym i odważnym w proponowaniu światu nowoczesnych technologii i rozwiązań 
naukowo-badawczych. Wezmą w nim udział światowej klasy specjaliści, w tym laureat 
Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki - prof. Klaus von Klitzing z Instytutu Maxa Plancka 
w Stuttgarcie. 

 W obszarze nauki i techniki oraz badań stosowanych jest niewiele postaci, które 
dawałyby bezpośredni przykład wskazujący na synergię badań oraz ich zastosowań 
innowacyjno-technologicznych w praktyce i życiu codziennym - mówi Prorektor ds. 
współpracy międzynarodowej prof. dr hab. inż. Adam Gadomski. Jedną z nich jest światowej 
sławy chemik, krystalograf oraz materiałoznawca – prof. Jan Czochralski, pochodzący 
z Kcyni (województwo kujawsko-pomorskie) – dodaje.  
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 Tematyka spotkania będzie dotyczyć zagadnień praktycznych, opartych na 
przykładach z życiorysu prof. Jana Czochralskiego, które zawierają m.in: patent na skład 
metalu B używanego w światowym kolejnictwie do końca lat 60., konstrukcję 
radiomikroskopu – pierwowzoru skaningowego mikroskopu elektronowego oraz metodę 
kontroli szybkości krystalizacji materiałów (tzw. Metoda Czochralskiego). 

 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy posiada oryginalny 
i działający metalograf – mikroskop podarowany uczelni przez rodzinę prof. Czochralskiego. 

 Seminarium jest skierowane do wszystkich zainteresowanych tematyką naukową oraz 
postacią prof. Jana Czochralskiego, a także pasjonatów nowoczesnych technologii. 

 Wydarzenie odbędzie się 20 kwietnia 2017 r. w AUDITORIUM NOVUM 
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy przy Al. prof. S. Kaliskiego 
7. Wstęp jest bezpłatny. 

 Powołanie do życia "RCI - Przestrzeni Innowacyjnych Technologii Jana 
Czochralskiego" stanowi ważny krok otwierający drogę w kierunku nadania właściwego 
kontekstu działaniom proinnowacyjnym Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego 
w Bydgoszczy. 
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Program: 

10.00 - 10.15  Otwarcie seminarium - prof. Adam Gadomski Uniwersytet Technologiczno- 
Przyrodniczy w Bydgoszczy 

10.15 - 11.00  "A New Kilogram in 2018: The Biggest Revolution in Metrology since the 
French Revolution" - prof. Klaus von Klitzing Instytut Maxa Plancka w Stuttgarcie, 
laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. 

11.00 - 11.20  Przerwa kawowa 

11.20 - 11.50  "The importance of monocrystalline silicon spheres in redefinition of the unit 
of mass" - prof. Andrzej Zięba (AGH) 

11.50 - 12.20  "Several Thoughts on Professor Jan Czochralski" - prof. Anna Pajączkowska 
(ITME) 

12.20 - 12.50  "Novel functional materials produced by crystal growth methods" - prof. 
Dorota Pawlak (ITME) 

12.50 - 13.20  "Czochralski method of crystal growth in the scientific literature: an 
informetric study" - prof. Keshra Sangwal (Politechnika Lubelska) 

13.20 - 13.30  "Introduction and concluding addres on "The RCI - Jan Czochralski Innovation 
and Technology Space" - prof. Adam Gadomski (UTP) 

13.30 - 14.00   Wizyta w laboratorium z metalografem 

[tekst z internetu] 

* * * * * * * * * 

 

Politykę  historyczną  trzeba  pielęgnować 
 

30 marca 2017 r. w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się 
konferencja "Polityka historyczna państwa". Uczestnikami byli m.in. historycy 
i przedstawiciele MSZ. Współorganizatorami konferencji w Toruniu był m.in. Instytut Jana 
Pawła II Pamięć i Tożsamość oraz katolickie stowarzyszenie Civitas Christiana. 

 Polska musi prowadzić aktywną politykę historyczną w kraju i za granicą - do takich 
wniosków doszli uczestnicy debaty. Kształtowanie świadomości na temat wydarzeń 
z przeszłości to także jedno z zadań reformowanej właśnie „szkoły”. Polityka historyczna to 
jednak nie tylko działania podejmowane poza granicami kraju. Jak podkreślali uczestnicy 
konferencji, trzeba budować także większą świadomość samych Polaków. Mariana 
Rejewskiego, który pierwszy złamał kod Enigmy, czy Jana Czochralskiego, nazywanego 
ojcem rewolucji elektronicznej, wciąż nie wszyscy kojarzymy. - To są ludzie, o których 
więcej się mówi chyba na świecie niż w Polsce. To jest smutne i to musimy zmienić. Nad tym 
musimy pracować - przyznaje prof. Wojciech Polak, historyk UMK w Toruniu, członek 
Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. (...) 

https://bydgoszcz.tvp.pl/29733994/polityke-historyczna-trzeba-pielegnowac  
(program "Zbliżenia", TVP 3 Bydgoszcz, Katarzyna Prętkowska) 

 
* * * * * * * * * 

            Paweł Tomaszewski 
               INTiBS PAN  
 


