
 1 

Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
Biuletyn Społecznego Komitetu Roku Czochralskiego    

 

Wrocław    23 października 2015 r.      rok IV,  numer  29/134 
 

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

**  130. rocznica urodzin Jana Czochralskiego w Gdańsku  ** 
 

Oto, co napisała do Redakcji pani Agata Markiewicz-Babło, dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 82 im. prof. Jana Czochralskiego w Gdańsku: 

 Dziś obchodziliśmy 130. rocznicę urodzin prof. Jana Czochralskiego, patrona naszej 
szkoły. Z tej okazji Grono Pedagogiczne i Samorząd Uczniowski przygotowali wiele atrakcji. 
Najpierw w klasach uczniowie rysowali portrety naszego patrona lub redagowali krótkie 
wypowiedzi na jego temat. Później odbył się uroczysty apel, na którym przypomniano 
życiorys i najważniejsze dokonania genialnego wynalazcy. Pani Dyrektor złożyła też życzenia 
Martynce z klasy IV a i Tymkowi z klasy III a, którzy właśnie 23 października obchodzą 
urodziny. Były więc i jubileuszowe cukierki! Następnie dzieci uczestniczyły w quizie 
(z nagrodami!) o prof. Czochralskim, a klasy V i VI wzięły udział w spotkaniu z gdańską 
pisarką, panią Anną Czerwińską-Rydel, autorką książki " Kryształowe odkrycie. Powieść 
o Janie Czochralskim". 
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Dużym zainteresowaniem zarówno ze strony 
rodziców, jak i uczniów, cieszyła się 
okolicznościowa wystawa oraz tematyczna 
prezentacja zbiorów biblioteki szkolnej.  
 

 

 Uczniowie klas starszych podzielili się opiniami o tym, kim jest patron i czy Jan 

Czochralski jest dobrym patronem naszej szkoły. Na zakończenie szkolnych obchodów 

130. rocznicy urodzin profesora Jana Czochralskiego Pani Dyrektor ogłosiła rozpoczęcie 

Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy " Wybitni Polacy-znani i nieznani. Edycja I - prof. Jan 

Czochralski". Przedsięwzięcie jest adresowane do uczniów klas V i VI szkół podstawowych 

w Polsce, a zakończy się 22 kwietnia 2016 r. w Gdańsku.    

Agata Markiewicz- Babło 

* * *  * * * 
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Ogólnopolski  Konkurs  Wiedzy 

Szanowni Państwo, 
Dyrektorzy i Nauczyciele szkół podstawowych, 
 w związku z Uchwałą Rady Miasta Gdańska o nadaniu Szkole Podstawowej nr 82 
w Gdańsku imienia wybitnego polskiego wynalazcy, prof. Jana Czochralskiego i w 130. 
rocznicę urodzin profesora przypadającą na dzień 23 października 2015 r., Prezydent Miasta 
Gdańska, pan Paweł Adamowicz i Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 82 w Gdańsku, pani 
Agata Markiewicz-Babło zapraszają uczniów klas V i VI do udziału w Ogólnopolskim 
Konkursie Wiedzy "Wybitni Polacy- znani i nieznani. Edycja I - prof. Jan Czochralski".  
 Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem sprawują: Pomorski Kurator Oświaty, 
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej oraz 
przedstawiciel Polskiej Akademii Nauk. 
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* * * * * * * * * * * 

          Paweł Tomaszewski 
               INTiBS PAN  


