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Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
 

Wrocław       22 kwietnia 2018 r.               rok VII,  numer  10/212 
***************************************************************************************************************** 

 

 

65. rocznica śmierci Jana Czochralskiego 
 

 

******************************* 
 

Wydarzenia związane z Janem Czochralskim  
 

► 23 marca – Stanisław Ledakowicz –"Who was Jan Czochralski ? - the mostly cited Polish 

scientist - without him there wouldn’t be Silicon Valley" – Zebranie Łódzkiego Oddziału 

Societas Humboldtiana Polonorum, Łódź 

► 10 kwietnia – Uroczystość wręczenia nagród w Konkursie o Nagrodę im. Profesora Jana 

Czochralskiego – Politechnika Warszawska [patrz niżej] 

► 19 kwietnia – Paweł Tomaszewski – Jan Czochralski - Wielki tajemniczy – XVIII Festiwal 

Nauki, Techniki i Sztuki, panel Polscy chemicy u progu odzyskania niepodległości, 

Łódź [48] 

 

Zapowiedzi wydarzeń 
 

♥ 23 kwietnia – uroczystości 65. rocznicy śmierci prof. Jana 

Czochralskiego – Kcynia, godz. 9:00  

 

Informacje prasowe i internetowe, wydawnictwa książkowe 
 

♦ 10 kwietnia – Promocje doktorskie: 10. Medal Młodego Uczonego dla naukowca z 

Uniwersytetu w Białymstoku – https://www.biuletyn.pw.edu.pl/biuletyn/Wydarzenia/ 

Promocje-doktorskie-10.-Medal-Mlodego-Uczonego-dla-naukowca-z-Uniwersytetu-w-

Bialymstoku  

♦ 10 kwietnia – Promocje doktorskie w Politechnice Warszawskiej, Medal Młodego Uczonego 

i wręczenie statuetek w Konkursie o Nagrodę im. Profesora Jana Czochralskiego – 

https://niepodlegla.gov.pl/wydarzenia/promocje-doktorskie-w-politechnice-

warszawskiej-medal-mlodego-uczonego-i-wreczenie-statuetek-w-konkursie-o-nagrode-

im-profesora-jana-czochralskiego/ 

♦ 12 kwietnia – Joanna Gulewicz – Medal Młodego Uczonego PW dla dr. Krzysztofa 

Szerenosa – http://rzeczo.pl/medal-mlodego-uczonego-pw-dla-dr-krzysztofa-szerenosa/ 

[patrz niżej]; także: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C29033%2Cmedal-

mlodego-uczonego-pw-dla-dr-krzysztofa-szerenosa.html 
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♦ 18 kwietnia – Anna Duda-Nowicka – Uroczystości związane z 65. rocznicą śmierci prof. 

Jana Czochralskiego – http://www.kcynia.pl/pl/aktualnosci/uroczystosci-zwiazane-z-

65-rocznica-smierci-prof-jana-czochralskiego.html?print=true  

 

 

* * * * * * * * * 

Wyniki  IV  Konkursu 

10 kwietnia br. podczas uroczystości na Politechnice Warszawskiej wręczono statuetki 

w Konkursie o Nagrodę im. Profesora Jana Czochralskiego – wybitnego polskiego uczonego 

pierwszej połowy XX wieku, metalurga, chemika i metaloznawcy. 

Nagrodę za najlepszą pracę dyplomową otrzymał mgr inż. Maciej Białogłowski z Wydziału 

Chemicznego Politechniki Warszawskiej za pracę magisterską pt. Katalityczne otrzymanie 

monokryształów siarczków cyny poprzez reakcje transportu chemicznego w fazie gazowej. 

Za najlepszą pracę doktorską doceniono dr Katarzynę Sadecką z Instytutu Technologii 

Materiałów Elektronicznych za pracę doktorską pt. Efekt plazmoniczny w materiałach 

eutektycznych na przykładzie Bi2O3-Ag. 

Nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne otrzymał prof. Marek Berkowski 

z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk za całokształt dorobku naukowego. 

Ideą Konkursu o Nagrodę im. profesora Jana Czochralskiego jest promowanie osiągnięć 

absolwentów studiów I, II lub III stopnia, których prace dyplomowe wpisują się w obszar 

działalności naukowo-technicznej profesora oraz innych naukowców prowadzących badania 

w tym zakresie. [PAP – Nauka w Polsce] 

* * * * * * 

            Paweł Tomaszewski 

               INTiBS PAN  

 


