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Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
Biuletyn Społecznego Komitetu Roku Czochralskiego    
 

Wrocław            12 sierpnia 2014 r.               rok III,  numer  40/94 
*************************************************** *************************************************** *********** 

 
 

Zapowiedzi 

♥ 13-16 września – Andrzej Królikowski i Jacek R. Przygodzki – Metody badawcze profesora 
Jana Czochralskiego – XIX Mi ędzynarodowe Sympozjum Metrologów MSM’2014 
połączone z XLVI Międzyuczelniana Konferencja Metrologów MKM’2014, Gdańsk-
Sztokholm 

♥ 16 września – Adam Gadomski i Jan Klos – Recognizing an applied-physics and 
physicochemial succession of Jan Czochralski, a prominent European crystal grower – 
Zjazd Fizyków Czech i Słowacji, Ołomuniec 

♥ 17 września – wręczenie Nagrody Jana Czochralskiego prof. George’owi Whitesidesowi 
(Uniwersytet Harvarda) – Sesja E-MRS 2014, Spotkanie Jesienne, Warszawa, 
Politechnika Warszawska 

* * * * * * * * * 

Plakat  o  Roku Czochralskiego 
 

Przedstawiamy plakat autorstwa Magdaleny 
Ewy Chłopek, studentki Akademii Sztuk 
Pięknych we Wrocławiu, wydziału Grafiki 
i Sztuki Mediów, kierunek Sztuka Mediów. 

Pomysł opracowania podsunęła pani adiunkt 
Magdalena Wosik-Bąk; było to tzw. zadanie 
semestralne z projektowania graficznego. 

Plakat formatu B1 był prezentowany na 
przeglądzie zaliczeniowym w roku 2013, 
semestr 2012/2013. Autorka umieściła go 
również na swoich stronach internetowych, 
m.in pod adresem 
http://intentionalfallacy.com/Poster-rok-jana-

czochralskiego.  

 

O innych plakatach napiszemy niebawem. 

 

* * * * * * * * * 
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Przeżyjmy  to  jeszcze  raz… (VI) 
 

Oto ostatnia z wypowiedzi poselskich podczas posiedzenia Sejmu, na którym uchwalono, że 
rok 2013 będzie Rokiem Jana Czochralskiego. 

 

Poseł Andrzej Dąbrowski: 

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna 
Polska przedstawić stanowisko w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Jana 
Czochralskiego. 

    Tutaj, myślę, na posiedzeniu komisji byliśmy bardzo zgodni. Pani poseł Kidawa-Błońska 
jako sprawozdawca komisji bardzo obszernie i barwnie przedstawiła to, dlaczego chcemy 
uczcić tę postać. To była wielka postać. Dowiedzieliśmy się o tym i mam nadzieję, że w 2013 
r. dowie się o tym też większość naszego społeczeństwa, bo tutaj też, niestety, z takim 
smutkiem i wstydem muszę się przyznać do tego, co powiedziała pani przewodnicząca, że ja 
też jak usłyszałem pierwszy raz to nazwisko, to zastanawiałem się, o co chodzi i kto to jest. 
Jak przeczyta się życiorys profesora, dowie się o jego osiągnięciach, to naprawdę 
człowiekowi robi się troszeczkę wstyd, że tak znakomita postać nie jest u nas powszechnie i 
szeroko znana, dlatego też moje słowa uznania dla pani przewodniczącej, dla prezydium 
komisji, że zdecydowała, że prezydium zdecydowało o tym, że było to procedowane na 
posiedzeniu komisji. 

    Cieszę się, że wszyscy jesteśmy tutaj jednomyślni, a mnie jeszcze jedna rzecz, oczywiście 
jako członka komisji kultury, cieszy, że rok 2013 nie będzie tylko rokiem osób związanych z 
kulturą, ale również z nauką, bo zaraz będziemy mówić i o takich znakomitościach, jak pan 
Lutosławski czy Julian Tuwim. Te nazwiska są nam znane, a niestety prof. Czochralski jest, 
tak jak już tutaj padało wielokrotnie z tej mównicy, zdecydowanie bardziej znany i ceniony na 
świecie niż w swojej ojczyźnie Polsce, tak że pragnę podkreślić, że klub Solidarnej Polski 
całkowicie popiera ten projekt. Jeszcze raz dziękuję prezydium i komisji za tę inicjatywę. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski) 

http://orka2.sejm.gov.pl/Debata7.nsf/7075e4662b58d9b1c125737f0039d549/79f7bf7822f90c
59c1257acd0038556e?OpenDocument  

 

* * * * * * * * * * * 

Szanowni Czytelnicy, 
 
 Dobiega końca sezon wakacyjno-urlopowy. Czy podczas swoich wędrówek 
spotkaliście Państwo jakieś ślady związane z prof. Janem Czochralskim? Może trafiliście na 
ciekawych ludzi pamiętających Profesora? Prosimy o informacje, relacje, a może i fotografie 
miejsc związanych z Janem Czochralskim lub jego rodzeństwem. "Biuletyn..." starał się przez 
minione dwa lata rejestrować nie tylko wydarzenia, ale i miejsca w szczególny sposób 
związane z Czochralskim. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystko zauważyliśmy - prosimy 
więc o pomoc w dokumentowaniu miejsc i wydarzeń :-) 
 
 
         Paweł Tomaszewski 
             INTiBS PAN  


