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Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
 

Wrocław       24 sierpnia 2018 r.                 rok VII,  numer  20/222 
***************************************************************************************************************** 

 

 

Wydarzenia związane z Janem Czochralskim  
 

► 20 sierpnia – uroczyste zakończenie renowacji grobowca prof. Jana Czochralskiego – 

Kcynia [patrz niżej].  

 

Zapowiedzi wydarzeń 
 

♥ 15 września – wernisaż w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego – oficjalny pokaz portretu 

Jana Czochralskiego, Białystok, Muzeum Rzeźby.  

 

Informacje prasowe i internetowe, wydawnictwa książkowe 
 

♦ 13 sierpnia – Jerzy Doroszkiewicz – Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego. Galeria Wielkich 

Polaków. Cztery nowe portrety (zdjęcia) – http://www.poranny.pl/kultura/ 

aktualnosci/a/muzeum-rzezby-alfonsa-karnego-galeria-wielkich-polakow-cztery-nowe-

portrety-zdjecia,13411954/ [fot. portretu Jana Czochralskiego] 

♦ 20 sierpnia – Anna Duda-Nowicka – Odsłonięto tablice i podsumowano prace przy 

grobowcu Jana Czochralskiego – https://www.kcynia.pl/aktualnosci/ 

53aca40dbc3a890e30bce37653a07980.html [fotografie!] 

♦ 20 sierpnia – Robert Koniec – Wicemarszałek odsłonił tablicę na odrestaurowanym 

grobowcu Profesora Czochralskiego – http://kcynia.info/wicemarszalek-odslonil-

tablice-na-odrestaurowanym-grobowcu-profesora-czochralskiego/ [film (25 minut 

relacji!) i fotografie!] 

♦ 20 sierpnia – Robert Koniec – Kcynia. Odsłonięto tablicę na odrestaurowanym grobowcu 

Profesora Jana Czochralskiego – http://www.kurier-nakielski.pl/?a=46589&id=6  

[fotografie!] 

♦ 22 sierpnia – (ms) – Grobowiec Jana Czochralskiego, światowej sławy naukowca z Kcyni, 

po renowacji. Jest też tablica – 

http://www.pomorska.pl/wiadomosci/naklo/a/grobowiec-jana-czochralskiego-

swiatowej-slawy-naukowca-z-kcyni-po-renowacji-jest-tez-tablica,13432171/  

 

* * * * * * * * * * * 
 

Czochralski  w  Muzeum  Karnego 

Dzięki staraniom pana dyr. Ryszarda Saciuka i wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Muzeum 

Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku wzbogaciło się o brązowy portret prof. Jana 

Czochralskiego. Jest to jeden z dwóch portretów wykonanych przez Karnego podczas wojny - 

ten z 1944 r.  
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Rzeźba ta [wys. 71 cm (bez podstawy 56 cm), szer. 30 cm, gł. 

35 cm] ma swoją ciekawą i pełną tajemnic historię. W 1972 r. 

była wystawiana w "Zachęcie" jako "Głowa naukowca", 

w początkach XX w. - w galerii w holu Teatru Wielkiego 

Opery Narodowej w Warszawie z podpisem "Profesor". 

Później zniknęła na jakiś czas. W 2001 r. rzeźbę pokazano 

w Krakowie na uroczystości wręczenia pierwszego Złotego 

Medalu im. Jana Czochralskiego dr. Paulowi Siffertowi 

z Francji (pierwszy z lewej) - Kraków, 16 listopada 2000 r., 

Sympozjum "Europejskie Towarzystwo Badań Materiałowych 

w Europie Centralnej i Wschodniej" (fot. ze zbiorów prof. 

Ryszarda Ciacha). 

 

 

 
         fot. Anatol Chomicz 

 

 

 

W 2013 r. zobaczyliśmy jej gipsowy 

wzorzec Jana Wojciechowskiego w USA, 

co zostało pokazane w filmie 

dokumentalnym "Powrót chemika". Teraz, 

już na stałe, Czochralski pozostanie w Białymstoku i to pod 

własnym nazwiskiem. Dyrekcja Muzeum zaprasza na uroczyste 

pokazanie rzeźby 15 września br. 

 Rzeźba ta może być mylona z innym, większym odlewem 

(90 cm) z 1942 r.  Ślad po niej zaginął; kiedyś była w Akademii 

Sztabu Generalnego w Rembertowie. 
              fot. Ron Stolz 

* * * * * * 

Odsłonięto  tablice  i  podsumowano  prace 

przy  grobowcu  Jana  Czochralskiego 

20 sierpnia w Kcyni odbyła się uroczystość związana z dwiema inicjatywami. Pierwsza 

dotyczyła tablicy i pamiątkowego obelisku upamiętniającego fakt ekshumacji szczątków 

ludzkich z terenu zajętego pod budowę ronda. Inicjatorem upamiętniania był Jan Kurant, 

którego w tym pomyśle wparło kilka osób i podmiotów. Po przedstawieniu przez p. Jana 

Kuranta inicjatywy tablicę odsłonięto i poświęcono. Następnie w miejscu, gdzie złożono 

szczątki delegacje składały kwiaty i zapaliły znicze.  
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 Dalsza część związana była z zakończeniem prac przy renowacji grobowca Jana 

Czochralskiego. Rozpoczęto od osłonięcia tablicy ufundowanej przez Marszałka 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Aktu dokonał Wicemarszałek 

Dariusz Kurzawa. Marszałek wcześniej podkreślił zasługi Jana Czochralskiego oraz pokrótce 

powiedział o działaniach województwa w zakresie promocji dorobku i osiągnięć Jana 

Czochralskiego. O samej inicjatywie oraz darczyńcach renowacji powiedział Burmistrz Kcyni 

Marek Szaruga. Następnie wręczono podziękowania fundatorom. Na koniec złożono kwiaty 

na grobowcu Jana Czochralskiego. Prof. Mirosław Nader z Politechniki Warszawskiej 

przypomniał historię rehabilitacji Jana Czochralskiego i przywrócenia mu godnego miejsca w 

panteonie profesorów Politechniki. Mówił również o działaniach związanych z promocją 
światowej sławy Kcyninina, w tym o obchodzonym w 2013 r. Roku Jana Czochralskiego.  

 Działania związane z renowacją grobowca zainicjowane przez Burmistrza Kcyni 

wsparli: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Urząd 

Marszałkowski w Toruniu (fundator pamiątkowej tablicy), Polskie Towarzystwo Wzrostu 

Kryształów, Politechnika Warszawska, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników 

Polskich, Jan Majewski z Poznania oraz niektórzy członkowie rodziny śp. Jana 

Czochralskiego. Zadanie realizowała lokalna firma Państwa Teresy i Romana Wesołowskich.  

 

Anna Duda-Nowicka, UM w Kcyni  
 

     

 

    

fot. Ewa Hałas, Paweł Tomaszewski 

* * * * * * * * * * * 

            Paweł Tomaszewski 

             "Czochralista" 

               INTiBS PAN  


