
 1 

Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
 

Wrocław                     25 marca 2019 r.                  rok VIII,  numer  6/240 
***************************************************************************************************************** 

 

 

Wydarzenia związane z Janem Czochralskim  
 

► 19 marca – wizyta w Kcyni uczestników konferencji nt. wzrostu kryształów [patrz niżej] 

 

Informacje prasowe i internetowe, wydawnictwa książkowe 
 

♦ 19 marca – Anna Duda-Nowicka – Uczestnicy GPCCC-3 odwiedzili Kcynię - miasto Jana 

Czochralskiego – http://www.kcynia.pl/aktualnosci/ 

bb405355f717308091b304e96c396633.html?ng_cat=1  

♦ 20 marca – Anna Duda-Nowicka – Uczestnicy GPCCC-3 odwiedzili Kcynię - miasto Jana 

Czochralskiego – http://www.kcynia24.pl/Uczestnicy_GPCCC-3_odwiedzili_Kcynie_-

_miasto_Jana_Czochralskiego,64163.html  

 

 

* * * * * * * 

 

GPCCC-3  z  wizytą  w  Kcyni 

 

We wtorek, 19 marca Kcynię – miasto rodzinne profesora Jana Czochralskiego – odwiedzili 

uczestnicy Niemiecko-Polskiej Konferencji na Temat Wzrostu Kryształów GPCCG-3, która 

w dniach 17-21 marca odbywała się na Politechnice Poznańskiej. GPCCG-3 to 

międzynarodowa konferencja pod patronatem Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów 

(PSCG) i Niemieckiego Stowarzyszenia Wzrostu Kryształów (DGKK). Konferencja 

organizowana jest przez Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej. Program 

GPCCG-3 koncentruje się na aktualnych tematach badań i rozwoju w dziedzinie wzrostu 

kryształów, epitaksji, nanokryształów i zaawansowanych materiałów. Ponad 30-osobowa 

grupa przyjechała do miasta Jana Czochralskiego. Uczestników przywitał Burmistrz Kcyni 

Marek Szaruga, który przy tej okazji przekazał na ręce pani Dobrosławy Kasprowicz prezes 

Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów, podziękowania za wsparcie renowacji 

grobowca Jana Czochralskiego, która miała miejsce w ubiegłym roku. To dla miasta Jana 

Czochralskiego bardzo duże wyróżnienie i czujemy się zaszczyceni Państwa obecnością. 

Cieszymy się, że chcieliście odwiedzić miasto, z którego pochodzi światowej sławy naukowiec. 
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Jest on dowodem na to, że można pochodząc z małej miejscowości osiągać sukcesy na miarę 

epoki - podkreślił Burmistrz Kcyni. Następnie zaprezentował się Zespół Regionalny "Pałuki", 

a pani Renata Gaj-Kowalska opowiedziała pokrótce o kulturze i stroju pałuckim. 

Wspomnieniami o swoim dziadku podzieliła się pani Ania Zielińska, a o Janie Czochralskim 

i działaniach miasta rodzinnego mówił dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana 

Czochralskiego pan Michał Poczobutt. Uczestnicy odwiedzili też grób Jana Czochralskiego. 

Organizacją spotkania zajęła się Anna Duda-Nowicka. Dziękujemy pani Bognie 

Nikodemskiej za pomoc w tłumaczeniu.  

 

 

 

Anna Duda-Nowicka - UM w Kcyni  

* * * * * * * * * * * 

 

            Paweł Tomaszewski 

               INTiBS PAN  
 


