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 Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
 

Wrocław          22 kwietnia 2017 r.      rok VI,  numer  11/185 
*************************************************** *************************************************** *********** 

 
 

64. rocznica śmierci prof. Jana Czochralskiego 
 

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

Wydarzenia związane z Janem Czochralskim  
 

► 29 października 2015 r. – Katrin Steffen – Jan Czochralski and the metallurgical 
production in Germany and Poland in the first half of the 20th century – konferencja 
"Entangled Science? Relocating German-Polish Scientific Relations", Instytut Herdera, 
Marburg, Niemcy, https://www.herder-institut.de/veranstaltungen-
ausstellungen/fachtagungen/2015/entangled-sciences-relocating-german-polish-
scientific-relations.html  

► 19 kwietnia 2017 r. – wizyta noblisty prof. Klausa von Klitzinga w Kcyni 

► 20 kwietnia – RCI - Jan Czochralski innovation and technology space - Międzynarodowe 
Seminarium inicjujące powstanie RCI - Przestrzeń Jana Czochralskiego – Uniwersytet 
Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz [w tym: "kcyńska" wystawa o Janie 
Czochralskim, popiersie] 

► 20 kwietnia – Anna Pajączkowska – [o Janie Czochralskim] – podczas otwarcia RCI 
w Bydgoszczy 

 

Zapowiedzi 
 

♥ 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 
 

♦ 14 kwietnia – Krzysztof Jóźwiak – XX wiek. Zapomniani wynalazcy – Rzeczpospolita, str. 
J6-J7 oraz wersja internetowa: http://archiwum.rp.pl/artykul/1339541-Zapomniani-
wynalazcy.html oraz: http://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/304139879-Zapomniani-polscy-
wynalazcy.html#ap-1  [A] [dziękuję panu Adamowi Zubrzyckiemu za podesłanie 
skanów] 

♦ 18 kwietnia – Wyjątkowe odwiedziny. Do Kcyni przyjedzie laureat Nagrody Nobla – 
http://www.kcynia24.pl/Wyjatkowe_odwiedziny._Do_Kcyni_przyjedzie_laureat_Nagro
dy_Nobla,47256.html 

♦ 19 kwietnia – Anna Duda-Nowicka – Laureat nagrody Nobla odwiedził miasto Jana 
Czochralskiego – 
http://www.kcynia.pl/aktualnosci/1d572d614ac212d1be1208cd34c29dfc.html?ng_cat=1 
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♦ 19 kwietnia – Robert Koniec – Laureat Nagrody Nobla odwiedził nasze miasto – 
http://kcynia.info/laureat-nagrody-nobla-w-kcyni-historyczne-wydarzenie/ [kilkadziesiąt 
fotografii z wizyty!] 

♦ 20 kwietnia – Anna Duda-Nowicka – Laureat nagrody Nobla odwiedził miasto Jana 
Czochralskiego – 
http://www.kcynia24.pl/Laureat_nagrody_Nobla_odwiedzil_miasto_Jana_Czochralskie
go,47299.html  

♦ 21 kwietnia – Anna Duda-Nowicka – W Bydgoszczy powołano do życia Przestrzeń 
innowacyjnych Technologii Jana Czochralskiego – 
http://www.kcynia.pl/aktualnosci/20604afc2893669d552e70621ad383ad.html 

♦ 22 kwietnia – Jan Kurant – 64. rocznica śmierci prof. Jana Czochralskiego /1885-1953/ – 
http://kcynia.info/64-rocznica-smierci-prof-jana-czochralskiego-1885-1953/  

 
* * * * * * * * * 

Laureat  nagrody  Nobla  odwiedził  miasto  Jana  Czochralskiego 

Na zaproszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni Michała 
Poczobutta nasze miasto odwiedziła wyjątkowa osoba - laureat Nagrody Nobla w dziedzinie 
fizyki, prof. Klaus von Klitzing  wraz z małżonką Renate. Towarzyszył im prorektor ds. 
współpracy międzynarodowej UTP w Bydgoszczy prof. dr hab. inż. Adam Gadomski. 
Noblista najpierw zwiedził Izbę Pamięci prof. Jana Czochralskiego znajdującą się w szkole 
podstawowej, gdzie dokonał wpisu w księdze pamiątkowej. Następnie gościom pokazano 
dom, w którym urodził się prof. Czochralski oraz willę Margowo, w której mieszkał do końca 
swojego życia. Ostatnim punktem wizyty było spotkanie w gabinecie Burmistrza Kcyni 
Marka Szarugi. Podczas tego spotkania Pan Profesor opowiadał o swoich zainteresowaniach, 
karierze naukowej oraz odkryciu kwantowego efektu Halla, za które w roku 1985 przyznano 
mu nagrodę Nobla. Panu Profesorowi bardzo zależało na odwiedzeniu miasta światowej 
sławy naukowca, jakim był Jan Czochralski. Ciekawostką jest fakt, że prof. Klitzing urodził 
się w Środzie Wielkopolskiej. Na pamiątkę spotkania w Kcyni goście otrzymali publikacje 
związane z Kcynią.  

  

         Anna Duda-Nowicka 

[więcej fotografii można znaleźć na stronach internetowych Kcyni] 

* * * * * * * * * 
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Seminarium  w  Bydgoszczy 

Na dwa dni przed 64. rocznicą śmierci prof. Jana Czochralskiego, 20 kwietnia 2017 r. 
w Bydgoszczy w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym odbyło się Międzynarodowe 
Seminarium inicjujące powstanie „RCI – Przestrzeni Innowacyjnych Technologii Jana 
Czochralskiego. Wydarzenie miało na celu promowanie postawy prof. Jana Czochralskiego - 
bycia innowacyjnym i odważnym w proponowaniu światu nowoczesnych technologii 
i rozwiązań naukowo-badawczych. 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 - mówił 
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. Nasza inicjatywa została pomyślana w ten sposób, aby w dniu 20 
kwietnia 2017 roku, za pomocą Międzynarodowego Seminarium inicjującego powstanie „RCI 
– Przestrzeń Innowacyjnych Technologii Jana Czochralskiego”, a z udziałem m.in. laureata 
Nagrody Nobla z fizyki, rozpocząć proces solidnego budowania, dobrze osadzonego na 
przykładach wielkich badaczy, szerokiego kontekstu innowacyjnego i technologicznego, 
którego beneficjentami mają być zarówno nasza uczelnia, jak i jej bliższe oraz dalsze 
otoczenie gospodarcze – dodaje.  

 Tym samym prof. Adam Gadomski, koordynator całego przedsięwzięcia, dołączył do grona 
osób, którym na sercu leży upowszechnianie wiedzy o osobie i dokonaniach Jana Czochralskiego. 
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.  

 Seminarium zaszczyciły wyjątkowe osoby, światowej klasy specjaliści, m.in. laureat 
Nagrody Nobla z 1985 r. w dziedzinie fizyki - prof. Klaus von Klitzing  z Instytutu Maxa 
Plancka w Stuttgarcie. Noblista wygłosił wykład Nowy kilogram w 2018 r. Największa 
rewolucja w metrologii od czasu Rewolucji Francuskiej". Oprócz niego wystąpili także: prof. 
Adam Zięba z AGH, prof. Anna Pajączkowska z Instytutu Technologii Materiałów 
Elektronicznych, która przybliżyła biografię Jana Czochralskiego, prof. Dorota Pawlak 
(ITME), która mówiła o nowych materiałach wytwarzanych metodą Czochralskiego, a także 
prof. Keshra Sangwal (Politechnika Lubelska), który mówił o Metodzie Jana Czochralskiego 
w literaturze naukowej.  

 Ciekawostką podczas seminarium była prezentacja autentycznego metalografu, czyli 
mikroskopu metalograficznego pozostającego w zbiorach uczelni, przekazanego po wojnie do 
uniwersytetu przez rodzinę prof. Czochralskiego. Można było także obejrzeć wystawę 
wypożyczoną z Urzędu Miejskiego w Kcyni dotyczącą prof. Jana Czochralskiego, a także 
eksponaty z Izby Pamięci przy Szkole Podstawowej im. Jana Czochralskiego. (...) 

 W seminarium uczestniczyła delegacja z Kcyni w składzie: Przewodniczący Rady Miejskiej 
Zbigniew Witczak, Burmistrz Kcyni Marek Szaruga, Zastępca Burmistrza Kcyni Bogna Adamska, 
radny Rady Miejskiej Jan Kurant, wnuczka Jana Czochralskiego Anna Zielińska, stryjeczna wnuczka 
Jana Czochralskiego Zofia Czochralska, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego 
Michał Poczobutt wraz z nauczycielką Natalią Żychlińską i uczniami z pocztu sztandarowego, a także 
Anna Duda-Nowicka z Urzędu Miejskiego.  

Anna Duda-Nowicka 
 

* * * * * * * * * 

            Paweł Tomaszewski 
               INTiBS PAN  


