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Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
 

Wrocław    27 października 2017 r.      rok VI,  numer  23/197 
*************************************************** *************************************************** *********** 

 
 

Wydarzenia związane z Janem Czochralskim  
 

► 23 października – II Międzynarodowe Seminarium: Inventor and his method with a 
contribution to leadership: when innovative science meets entrepreneurship – 
Uniwersytet Przyrodniczo-Techniczny, Bydgoszcz; http://zmpf.imif.utp.edu.pl/jcs/ ; 
w programie m.in.: 

► Klaus von Klitzing (Laureat Nagrody Nobla) – Opening address – nagranie video: 
http://zmpf.imif.utp.edu.pl/wp-content/uploads/RCI-JCS/RCI-JCS-
2/KvK_OpeningAddressToJCzIIEntrepreunerVSresearcherOnOct23_2017vidm1508178721.mp4  

► Paweł E. Tomaszewski – Jan Czochralski as a businessman [47] 

►  Bogdan Lent – What it takes to be Czochralski? A personality Issue. 
 

Informacje prasowe i internetowe, wydawnictwa książkowe 
 

♦ październik – Sylwia Mularczyk – Noblista na UTP – Format 2.0 (magazyn Uniwersytetu 
Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy), nr 1, str.20-21 (wrzesień-październik 
2017) 

♦ 25 października – Barbara Piątkowska – "Kcynia miasto Jana Czochralskiego". Urodziny 
Patrona szkoły – 
http://www.kcynia.pl/aktualnosci/cef00b08bc7d15f6ab9626e99387a18e.html?ng_cat=1 
[patrz niżej] 

 

* * * * * * * * 
 

"Kcynia miasto Jana 
Czochralskiego". 

 
Pod takim hasłem w Szkole Podstawowej im. 
Jana Czochralskiego w Kcyni uczczono 
132. rocznicę urodzin patrona szkoły. Młodszy 
Samorząd Uczniowski pod opieką Pani 
Barbary Piątkowskiej zorganizował dla klas 0 - 
III konkurs plastyczny, którego tematem były 
uroki Kcyni w powiązaniu z postacią patrona. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło właśnie 
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23 października w dniu urodzin Jana Czochralskiego. Uroczyste nagrodzenie laureatów przez 
dyrektora szkoły Pana Michała Poczobutta i organizatorów poprzedził występ uczniów klasy 
III d, którzy przybliżyli zebranym najważniejsze wydarzenia z życia patrona szkoły.  
 Na zaproszenie Młodszego Samorządu Uczniowskiego Pani Justyna Makarewicz, 
wykorzystując prezentację multimedialną, barwnie opowiedziała zebranym dzieje powstania 
Kcyni oraz przedstawiła jej  dzisiejszy obraz. W prezentacji nie zabrakło także wspomnień 
o Janie Czochralskim. Pani Justyna przeprowadziła również mini konkurs, 
a najaktywniejszych uczniów nagrodziła książeczkami promującymi Kcynię. W dalszej części 
nagrodzeni zostali uczniowie, którzy wzięli udział konkursie plastycznym pt.: „Kcynia miasto 
Jana Czochralskiego”. Spośród 60 prac, które wpłynęły na konkurs wyróżniono najciekawsze. 
Komisja konkursowa, w składzie Pani Dobromiła Siewkowska i Pani Iwona Lehnarth, przy 
wyborze prac zwracała uwagę na samodzielność ich wykonania. 
 Pełna lista nagrodzonych uczniów zamieszczona została na stronie 
http://www.kcynia.pl/aktualnosci/cef00b08bc7d15f6ab9626e99387a18e.html?ng_cat=1. 

* * * * * * 

Pasta  STANDARD 

Pan Roman Tadych, niestrudzony poszukiwacz materiałów o Kcyni (i Janie Czochralskim 
też!) znalazł reklamę w ogólnopolskim dzienniku "Życie Warszawy" z dnia 3 listopada 
1946 r. Wiemy teraz coś więcej o składzie pasty do butów produkowanej przez Zakłady 
Chemiczne BION prowadzone przez prof. Jana Czochralskiego w Kcyni, i o tym, że 
w Warszawie był sklep firmowy. Dziękujemy! 

 

* * * * * * * * * 

 

Wszystkim zainteresowanym poprzednimi numerami "Biuletynu Roku Czochralskiego" 
przypominam, że są one dostępne na stronie www.janczochralski.com/biuletyn/  

 

* * * * * * * * * * * 

            Paweł Tomaszewski 
               INTiBS PAN  
 


