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Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
 

Wrocław       27 kwietnia 2018 r.                 rok VII,  numer  11/213 
***************************************************************************************************************** 

 

 

65. rocznica śmierci Jana Czochralskiego 
 

 

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

Wydarzenia związane z Janem Czochralskim  
 

► 18 kwietnia – uroczystość na Politechnice Warszawskiej [patrz niżej] 

► 23 kwietnia – uroczystości 65. rocznicy śmierci prof. Jana Czochralskiego – Kcynia [patrz 

niżej]  

► 23 kwietnia – uroczystości 65. rocznicy śmierci prof. Jana Czochralskiego – Gdańsk [patrz 

niżej] 

 

Informacje prasowe i internetowe, wydawnictwa książkowe 
 

♦ 23 kwietnia – Uroczyste złożenie kwiatów pod popiersiem prof. Jana Czochralskiego – 

Biuletyn PW, Wydanie nr 74 – https://biuletyn.pw.edu.pl/Kultura-i-Tradycja/Uroczyste-

zlozenie-kwiatow-pod-popiersiem-prof.-Jana-Czochralskiego  

♦ 23 kwietnia – [SP w Kcyni] – Nasze spotkanie z Janem Czochralskim – 

http://spkcynia.edupage.org/news/ [tekst i kilkadziesiąt fotografii!] 

♦ 23 kwietnia – Anna Duda-Nowicka – 65. rocznica śmierci Jana Czochralskiego – 

http://kcynia.info/65-rocznica-smierci-jana-czochralskiego/ [tekst i fotografie] 

♦ 23 kwietnia – 65. Rocznica śmierci Jana Czochralskiego. Uroczystości ku czci wybitnego 

naukowca – Powiat24.pl; http://www.powiat24.pl/65._Rocznica_smierci_ 

Jana_Czochralskiego._Uroczystosci_ku_czci_wybitnego_naukowca,56292.html?v=p#v

ote [tekst A D-M? i kilkadziesiąt fotografii MM] 

♦ 23 kwietnia – admin – 65. rocznica śmierci naszego patrona – http://www.sp82gdansk.pl/ 

2018/04/23/1935/ [tekst i fotografie] 

♦ 24 kwietnia – Anna Duda-Nowicka – 65. rocznica śmierci Jana Czochralskiego. 

Uroczystości w Kcyni – Kurier Nakielski, http://www.kurier-

nakielski.pl/?a=44627&id=6 [tekst i fotografie] 

 

 

* * * * * * * * * 
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Uroczystości  w  Kcyni 

22 kwietnia przypadała 65. rocznica śmierci Jana Czochralskiego, kcynianina, światowej 

sławy naukowca. Z tej okazji dziś odbyły się uroczystości w Kcyni, które zainaugurowała 

Msza św. w kościele pw. WNMP sprawowana przez Dziekana Dekanatu Kcynia ks. kan. 

Michała Kosteckiego. We Mszy św. uczestniczyła licznie młodzież szkolna oraz zaproszeni 

goście m.in. Starosta Nakielski Tomasz Miłowski, Burmistrz Kcyni Marek Szaruga, 

Honorowi Obywatele Gminy Kcynia p. Jan Polewczyński i p. prof. Józef Szudy, Dyrekcja 

Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego p. Michał Poczobutt i Aleksandra Kubiak. 

 Następnie 

delegacje złożyły kwiaty 

na grobie śp. Jana 

Czochralskiego, wśród 

których była m.in. 

delegacje ze Szkoły 

Podstawowej im. Jana 

Czochralskiego w 

Gdańsku, Rady Miejskiej 

p. Jan Kurant i p. 

Stanisław Grabarski.  

 W dalszej części 

odbyły się uroczystości w 

szkole. Dyrektor szkoły 

powitał wszystkich 

inaugurując Tydzień 

Patrona w szkole, a następnie wyróżnił osoby, które osiągnęły sukces w różnego typu 

konkursach, tytułując ich mianem „okazał się godny Patrona”.   

Patron Waszej szkoły dla każdego jest kimś innym. Dla jednych 

jest przykładem tego, że można pochodzić z małej miejscowości i 

osiągnąć wiele; dla innych jest przykładem ogromnej 

determinacji w dążeniu do celów; dla jeszcze innych jest 

przykładem tego, jak w łatwy sposób można kogoś pomówić; dla 

jeszcze innych…jest po prostu geniuszem z Kcyni…Życzę Wam 

Drodzy Uczniowie, aby świat stał przed Wami otworem, tak jak 

stał przed Janem Czochralskim i abyście potrafili jak On 

podążać za marzeniami – podsumował Burmistrz Kcyni Marek 

Szaruga. Burmistrz wspomniał także o podjętych staraniach 

dotyczących renowacji grobowca, w którym pochowany jest 

prof. Jan Czochralski, które podjęte zostały przez miasto 

rodzinne przy wsparciu innych podmiotów i instytucji oraz 

rodziny. 

Głos zabrał także Wicestarosta Nakielski Andrzej Kinderman podkreślając wagę uroczystości 

upamiętniających osobę i dokonania tak znanej osobistości.   

Wręczono również nagrody w Gminnym Konkursie Tangramistrz. (...) 

Młodzież przygotowana pod okiem nauczycieli wystąpiła w programie artystycznym 

dotyczącym Patrona szkoły. Na zakończenie odbył się Szkolny Test Wiedzy o Janie 

Czochralskim odbywający się w ramach Tygodnia Patrona. 

Anna Duda-Nowicka 
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 Dnia 23 kwietnia rozpoczęliśmy 

w naszej szkole uroczyste obchody 

Tygodnia Patrona Szkoły. Dzisiejszy 

dzień był dla nas wyjątkowy ponieważ 

dnia 22 kwietnia minęła 65. rocznica 

śmierci prof. Jana Czochralskiego. 

Rozpoczęliśmy tydzień przeżyć 

w towarzystwie naszego patrona. 

O godzinie 9.00 społeczność szkolna brała 

udział we mszy św. z okazji rocznicy 

śmierci Jana Czochralskiego. Następnie 

zostały złożone kwiaty na grobie patrona. 

O godzinie 10.30 nastąpiło uroczyste otwarcie Tygodnia Patrona Szkoły przez dyrektora 

Michała Poczobutta. Mieliśmy okazję obejrzeć przedstawienie przygotowane przez klasę 5c 

pod kierunkiem p. Anny Kubalewskiej i p. Zofii Napierały, które przypomniało nam jak 

wielkim, wartościowym człowiekiem był profesor Czochralski. 

 Po krótkiej przerwie uczniowie z klas III-VII mogli sprawdzić swoją wiedzę o naszym 

patronie w Wielkim Teście o Janie Czochralskim. Podczas uroczystego apelu zostały rozdane 

również nagrody i dyplomy dla uczniów naszej szkoły, którzy odnoszą wspaniałe sukcesy w 

konkursach matematycznych, literackich: Moniki Lisieckiej, Kacpra Makarewicza, Piotra 

Krzeszewskiego, Pawła Sójko i Stanisława Wiśniewskiego.  

[tekst ze strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni] 

* * * * * * * * 

Uroczystości  w  Gdańsku 

23 kwietnia 2018 r. Szkoła Podstawowa nr 82 im. Jana Czochralskiego z Gdańska obchodziła 

65. rocznicę śmierci Patrona szkoły. Uczniowie i nauczyciele przygotowali wystawę o życiu 

i dokonaniach prof. Jana Czochralskiego, plansze tematyczne, quizy, prezentacje.  
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Delegacja szkoły ze swoim 

sztandarem uczestniczyła też 

w obchodach rocznicowych 

w rodzinnym mieście Profesora. 

Szkołę reprezentowali pani 

Joanna Bierówka, Ani i Krzyś, 

Martyna Sworczuk i pani 

Wioletta Bazylewicz-Bogdał. Na 

stronie internetowej szkoły 

(http://www.sp82gdansk.pl/ 2018/ 

04/23/1935/) można zobaczyć 

kilkanaście fotografi z kcyńskich 

uroczystości.  

 

* * * * * * * 

Uroczyste  złożenie  kwiatów  na  Politechnice  Warszawskiej 

18 kwietnia 2018 r. prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej, w imieniu Senatu 

i społeczności akademickiej Uczelni, złożył kwiaty pod popiersiem prof. Jana Czochralskiego 

w 65. rocznicę śmierci słynnego naukowca. 

Prof. Jan Czochralski urodził się 

23 października 1885 roku. Był jednym 

z najwybitniejszych polskich 

wynalazców, nazywany jest "praojcem 

elektroniki". Znakomity chemik, 

metalurg i krystalograf, twórca metody 

hodowli monokryształów metali. 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

postanowił oddać hołd Profesorowi 

i ustanowił rok 2013 Rokiem Jana 

Czochralskiego. Jednym z punktów 

programu obchodów w Politechnice 

Warszawskiej było odsłonięcie 

popiersia profesora Jana 

Czochralskiego przed Małą Aulą 

w Gmachu Głównym Politechniki 

Warszawskiej. 

[tekst i fotografia za: Biuletyn PW - Wydanie 

nr 74.] 

 

* * * * * * * * * * 

            Paweł Tomaszewski 

               INTiBS PAN  


