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Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
 

Wrocław                 20 listopada 2019 r.              rok VIII,  numer  22/256 
***************************************************************************************************************** 

 

 

Wydarzenia związane z Janem Czochralskim  
 

► 24 lipca 2018 r. – Rafał Kępa – Nauka i uczeni w biografiach Anny Czerwińskiej-Rydel – 

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 1 (26) 13-31 (2018); 

http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/25343 [A] 

► 14 listopada 2019 r. – spotkanie z panią Anną Czerwińską-Rydel, autorką książki 

"Kryształowe odkrycie" – Kcynia 

► 15 listopada – Mariusz W. Majewski – Odpowiedź na pracę dr. Pawła E. Tomaszewskiego 

pt. "Komentarz do artykułu Mariusza W. Majewskiego opublikowanego w "Studia 

Historiae Scientiarum" 17 (2018), ss. 89–117 – Studia Historiae Scientiarum 18, 531-

553 (2019)  [A] 

► 16 listopada – Maria Wieczorkiewicz – Jan Czochralski - genialny chemik 

i  metaloznawca, ojciec światowej elektroniki – Polskie Radio dla Zagranicy: 

https://www.polskieradio.pl/399/8095/Artykul/2408345,Jan-Czochralski-genialny-

chemik-i-metaloznawca-ojciec-swiatowej-elektroniki  [rozmowa z Pawłem 

Tomaszewskim] [28 min.] 

 

Informacje prasowe i internetowe, wydawnictwa książkowe 
 

♦ 17 listopada – „Kamień Milowy” dla Profesora Jana Czochralskiego. Uroczystość na 

Politechnice Warszawskiej – Kurier Nakielski, https://kurier-nakielski.pl/kamien-

milowy-dla-profesora-jana-czochralskiego-uroczystosc-na-politechnice-warszawskiej/ 

[wg Biuletynu PW] [+fotografie] 

♦ 17 listopada – Stuart Dowell – Scientist who laid the foundations for Silicon Valley 

honoured at long last – The First News, https://www.thefirstnews.com/article/scientist-

who-laid-the-foundations-for-silicon-valley-honoured-at-long-last-8741 [+fotografie] 

 

* * * * * * * * * * * 

Kamień  milowy  dla  Czochralskiego  -  finał (2) 
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Druga część uroczystości nadania "Kamienia 

milowego IEEE" prof. Janowi Czochralskiemu 

za jego metodę odbyła się wieczorem 

14 listopada br. w Kcyni, rodzinnym mieście 

Profesora. 

Tu do delegacji polsko-niemieckiej przybyłej 

busem z Warszawy dołączyli członkowie 

rodziny Profesora, goście z Poznania i Gdańska. 

Najpierw odwiedziliśmy cmentarz, na który 

pochowany jest prof. Jan Czochralski. Drogę do 

rodzinnego grobowca oświetlali uczniowie 

swoimi telefonami komórkowymi. Licznie 

przybyłe delegacje oraz członkowie rodziny 

Profesora złożyli wieńce i wiązanki kwiatów na 

jego grobie. 

 

 

 

Złożenie wieńców na grobie Profesora. Od lewej: Zofia Czochralska, wnuczki Profesora - 

Ewa Falander, Anna Zielińska, przew. Rady Miejskiej Kcyni Jan Kurant i burmistrz Kcyni 

Marek Szaruga [fot. MM z portalu Powiat24.pl]. 
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Następnie uroczystości przeniosły się na 

Rynek kcyński specjalnie iluminowany, 

co pięknie podkreśliło urodę Kcyni, 

a także doniosłość uroczystości. Tu 

licznie zgromadzili się mieszkańcy 

Miasta (mimo niskiej temperatury 

powietrza!), w tym duże grono 

najmłodszych uczniów. Wysłuchaliśmy 

hejnału Kcyni odegranego przez 

członków Orkiestry Dętej OSP oraz 

podziwialiśmy krótki występ Zespołu 

Regionalnego "Pałuki". 
            fot. MM. 

 

 

 

 

 

Następnie głos zabrał burmistrz Kcyni 

Marek Szaruga, witając zaproszonych 

gości, wśród których obecni byli m.in. 

prezydent Institute of Electrical and 

Electronics Engineers prof. José Moura, 

przewodniczący Polskiej Sekcji IEEE 

prof. Mariusz Malinowski, reprezentant 

IEEE Germany Section prof. Ralph Kennel, starosta nakielski Tadeusz Sobol oraz kcyńscy 

radni na czele z przewodniczącym Janem Kurantem. Goście również zabierali głos.  

 

 

 

 

Asysta sztandarów 

Szkoły 

Podstawowej im. 

Jana 

Czochralskiego 

i Bractwa 

Kurkowego. [fot. 

MM.] 
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Odczytane zostało także przesłanie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 
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Nastąpił podniosły moment uroczystego odsłonięcia tablicy "Kamienia milowego". Biało-

czerwoną szarfę zdjęły praprawnuki Profesora w towarzystwie J. Moury, J. Kuranta 

i M. Szarugi. Do pamiątkowego zdjęcia zaproszono też przedstawiciela rektora Politechniki 

Warszawskiej, prof. Tadeusza Kulika oraz dwie wnuczki Profesora. 

Pamiątkowe zdjęcie z wnuczkami 

i praprawnukami Profesora: od lewej - 

J. Moura, M. Szaruga, J. Kurant, 

T. Kulik, E. Falander, A. Zielińska oraz 

Tomek, Julia i Krzyś. 

 

Uroczystości na Rynku zakończył salut armatni 

Bractwa Kurkowego; tu działonowym jest burmistrz 

Kcyni. [fot. MM]   

 

Następnie zaproszeni goście udali się do sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego powitani 

śpiewem zespołu "Pałuki".  

Wysłuchaliśmy referatu prof. Adama Dąbrowskiego z Politechniki Poznańskiej pt. "Jan 

Czochralski - laureat kamienia milowego IEEE i krewki geniusz". Poczęstunek przygotowały 

panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Regionalne potrawy i wypieki przypadły wszystkim do 

gustu, a niemieccy goście zaopatrzyli się w pakiety "na wynos". Czas szybko mijał na 

rozmowach, dyskusjach i wspomnieniach tym bardziej, że pokazano nam film o Kcyni 

i okolicach oraz w specjalnej prezentacji pani Anna Duda-Nowicka przypomniała działania 

Kcyni na rzecz przywracania pamięci o Profesorze oraz promowania jego osoby i osiągnięć. 

Na koniec goście polscy i z Niemiec otrzymali okolicznościowe wydawnictwa przygotowane 

przez Miasto.  

Nad całością uroczystości kcyńskich czuwała wyśmienicie 

Anna Duda-Nowicka z Urzędu Miejskiego. Dziękujemy! 

 

Około godziny 21 pożegnaliśmy gościnną Kcynię 

i odjechaliśmy na nocleg do Poznania. Przed naszą 

delegacją kolejny dzień uroczystości - tym razem 

w Berlinie, miejscu, gdzie "narodziła się" metoda 

Czochralskiego. 

p.tom. 

fot. MM. 

* * * * * * * * * * * 

            Paweł Tomaszewski 

                INTiBS PAN  


