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Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
 

Wrocław          28 lipca 2018 r.                 rok VII,  numer  16/218 
***************************************************************************************************************** 

 

 

 

Informacje prasowe i internetowe, wydawnictwa książkowe 
 

♦ 21 lutego – Patryk Kuniszewicz – 100 wynalazków na stulecie. Ojciec elektroniki był 

Polakiem! - Polskie Radio, Czwórka, audycja "Stacja Nauka" – 

https://www.polskieradio.pl/10/5366/Artykul/2036355,100-wynalazkow-na-stulecie-

Ojciec-elektroniki-byl-Polakiem [3:53 min audycja z udziałem dr. Andrzeja 

Królikowskiego nadana o godz. 12:35] 

♦ 27 lipca – Anna Duda-Nowicka – Trwają prace przy grobowcu światowej sławy naukowca 

pochodzącego z Kcyni – http://www.kcynia.pl/pl/aktualnosci/trwaja-prace-przy-

grobowcu-swiatowej-slawy-naukowca-pochodzacego-z-kcyni.html?print=true  

♦ 28 lipca – jw. – http://www.powiat24.pl/Trwaja_prace_przy_grobowcu_swiatowej_ 

slawy_naukowca_pochodzacego_z_Kcyni,58564.html  
 

* * * * * * * * * * * 

 

Prace  przy  grobowcu  prof.  Jana  Czochralskiego 

 

Z inicjatywy Burmistrza Kcyni Pana Marka Szarugi wspólnie z najbliższą rodziną śp. Jana 

Czochralskiego podjęto działania zmierzające do odrestaurowania grobowca prof. Jana 

Czochralskiego. Burmistrz Kcyni wystosował pisma z prośbą o wsparcie finansowe tego 

przedsięwzięcia do instytucji i podmiotów związanych z światowej sławy naukowcem 

pochodzącym z Kcyni. W wyniku tych działań udało się uzyskać wsparcie pozwalające na 

rozpoczęcie prac przy płycie nagrobkowej. 

Zadanie realizuje lokalna firma Państwa 

Teresy i Romana Wesołowskich. 

Ostatecznie działania zainicjowane przez 

Burmistrza Kcyni wsparli: Akademia 

Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica 

w Krakowie, Urząd Marszałkowski 

w Toruniu (fundator pamiątkowej tablicy) 

oraz niektórzy członkowie rodziny śp. Jana 

Czochralskiego. 20 sierpnia planowana jest 

uroczystość związana z odsłonięciem 

tablicy oraz podsumowaniem prac przy 

grobowcu. Będzie ona połączona z drugą 
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inicjatywą, a mianowicie odsłonięciem tablicy upamiętniającej szczątki ekshumowanych 

w 2014 roku z terenu zajętego pod budowę ronda. 

 Sprawę z ramienia urzędu koordynuje Anna Duda-Nowicka. Bardzo nas cieszy, że 

osoba tak znana, z takimi zasługami, będzie miała godne miejsce spoczynku. Kcynię, miasto 

Jana Czochralskiego, odwiedza rocznie wiele osób z zewnątrz. Niektórzy z nich zatrzymują 

się przy grobie Profesora. Samo miasto w swojej promocji również wykorzystuje fakt 

pochodzenia stąd Jana Czochralskiego. Cieszę się, że w realizacji tego pomysłu znaleźliśmy 

partnerów – podsumowuje Burmistrz Kcyni Marek Szaruga. 

Dziękujemy za wsparcie merytoryczne również dr. Pawłowi Tomaszewskiemu. 

Fot. i tekst Anna Duda-Nowicka, UM w Kcyni 

 

Wspomniane uroczystości odbędą się 20 sierpnia o godz. 11:00. 

 

* * * * * * 

 

"Kamień  milowy"  dopiero  na  wiosnę? 

     Otrzymaliśmy nowe informacje o tablicy Millestone dla prof. Jana Czochralskiego. 

Pisaliśmy o tym parokrotnie na łamach "Biuletynu...". Planowany termin osłonięcia 

specjalnych tablic w Berlinie, Warszawie i Kcyni nie został dotrzymany. Otóż problemy 

wywołał jeden z członków Komisji Historycznej IEEE (Amerykanin) zmieniając pierwotny 

napis na tablicy na dość infantylny, spłycający doniosłość odkrycia. Zostało to oprotestowane 

przez Polaków i Niemców. Komisja przyjęła jednak zły tekst. Spotkało się to więc z ostrym 

wetem z polskiej strony. Ostateczna wersja napisu zostanie zatwierdzona na posiedzeniu 

Rady Dyrektorów IEEE w listopadzie b.r. W tej sytuacji odsłonięcie tablic Millestone może 

nastąpić najwcześniej na wiosnę 2019 r. Trudno, będziemy czekać. 

 Sprawą tablicy będzie się też zajmował Senat Politechniki Warszawskiej, jako że na 

jej terenie ma być jedna z tablic. 

 P.Tom. 

* * * * * * * * * * 

 

Pomysł  na  wakacje 
 

Redakcja otrzymała ciekawy list z wakacyjnej wędrówki: 

 Właśnie o poranku zakończyłam lekturę PASJONUJĄCEJ (zielonej) biografii prof. 

Jana Czochralskiego. Jesteśmy w drodze z Krakowa na Wolin, teraz w Toruniu, skąd wkrótce 

udamy się do Kcyni. Dzieci czytały i słuchały dziecięcych wersji biografii ("Kryształowe 

odkrycie" w wersji książkowej i jako słuchowisko) - cała rodzina jest więc merytorycznie 

przygotowana. Dziękuję za naszą wakacyjną przygodę. (...) 

E. Z.-P. 

 

* * * * * * 

            Paweł Tomaszewski 

               INTiBS PAN  


