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Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
 

Wrocław          17 marca 2018 r.                    rok VII,  numer  7/209 
***************************************************************************************************************** 

 

 

Zapowiedzi 
 

♥ 21 marca – finał konkursu im. Jana Czochralskiego – Toruń, Wydział Fizyki, Astronomii i 

Informatyki Stosowanej UMK, ul. Grudziądzka 5, Aula COK, godz. 10:00 [patrz niżej] 

♥ 19 kwietnia – Polscy chemicy u progu odzyskania niepodległości – panel dyskusyjny 

podczas Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki, Łódź, Wydział Chemii Uniwersytetu 

Łódzkiego, ul. Tamka 12; godz. 12:00 

♥ 23 kwietnia – uroczystości 65. rocznicy śmierci prof. Jana Czochralskiego – Kcynia 

[program podamy później] 

 

Informacje prasowe i internetowe, wydawnictwa książkowe 
 

♦ czerwiec 2017 r. – I Konkurs Wynalazczości i Innowacji im. Jana Czochralskiego dla 

uczniów szkół technicznych województwa kujawsko-pomorskiego – 

https://prymus.kujawsko-pomorskie.pl/69,aktualnosci  

♦ 1 marca 2018 r. – Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego – Szkoła zawodowców – 

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/32152-szkola-zawodowcow-

3#. 

♦ 5 marca – Q4.pl – Szkoła zawodowców. Z projektu korzystają włocławskie szkoły – 

Włocławski Portal Internetowy Q4: https://q4.pl/aktualnosci/2018/03/05/szkola-

zawodowcow-z-projektu-korzystaja-wloclawskie-szkoly. 

 

* * * * * * * * 

 

Finał  konkursu  im.  Jana  Czochralskiego 
 

W środę 21 marca 2018 r. o godz. 10:00 w sali audytoryjnej COK UMK w Toruniu odbędzie 

się finał konkursu "Innowator - I konkurs wynalazczości i innowacji im. Jana Czochralskiego 

dla uczniów szkół technicznych województwa kujawsko-pomorskiego". Podczas finału 

zostanie zaprezentowanych 15 prototypów wynalazków i innowacji.  

 

 Konkurs „Innowator – I konkurs wynalazczości i innowacji im. Jana Czochralskiego”, 

organizowany przez Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza”, jest częścią 

marszałkowskiego projektu „Szkoła Zawodowców”, skierowanego do uczniów siedemnastu 

techników z regionu. Młodzież uczestniczyła w zajęciach na uniwersytecie, specjalistycznych 

kursach zawodowych i płatnych stażach u pracodawców. Korzystają też nauczyciele i szkoły, 

do których trafił sprzęt dydaktyczny. Program jest współfinansowany ze środków Unii 
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Europejskiej. Regulamin Konkursu oraz pełna dokumentacja jest dostępna na stronie 

https://prymus.kujawsko-pomorskie.pl/69,aktualnosci. 

 

 

 

 Konkurs został ogłoszony 6 czerwca 2017 r. Uczniowie we współpracy 

z nauczycielami podjęli się skonstruowania wymyślonego przez siebie wynalazku. Do 

rywalizacji w konkursie stanęło 20 zespołów "uczeń-nauczyciel". W wyniku oceny projektów 

w listopadzie 2017 r. Komisja Konkursowa zakwalifikowała do dalszej rywalizacji 15 drużyn. 

W drugim etapie każdy zespół otrzymał grant w wysokości do 8 tysięcy złotych na realizację 

swojego wynalazku. Prezentacja prac konkursowych, a więc rozstrzygnięcie Konkursu, 

nastąpi 21 marca br. w Instytucie Fizyki Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki 

Stosowanej UMK w Toruniu. Lista zespołów i tematy ich prac są w Internecie. Zapraszamy 

do zapoznania się z pracami następców patrona Konkursu - prof. Jan Czochralskiego. 

 
 

* * * * * * * * 
 

Ruszyła  kwerenda 
 

Miło nam poinformować, że ruszyła wielka kwerenda archiwalna. Przeszukiwane są 

niemieckie zbiory wojskowe zachowane w kilku archiwach w Polsce (Warszawa, Poznań, 

Łódź, Kielce), w Niemczech (głównie w Berlinie) oraz w Rosji. Zainteresowani jesteśmy 

śladami działalności prof. Jana Czochralskiego zachowanymi w dokumentacji m.in. takich 

niemieckich instytucji jak: Inspekcja Zbrojeniowa i Dowództwo Gospodarcze w Generalnym 

Gubernatorstwie, Abwehra w GG, Centrale Emigracyjna i Przesiedleńcza oraz Główny 

Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy. Zakres prac jest ogromny (choć obejmuje - na razie - tylko 

okres II wojny światowej) i dlatego mamy nadzieję na wielkie odkrycia i pozyskanie cennych 

dokumentów. Wierzymy, że w ten sposób obraz prof. Jana Czochralskiego będzie pełniejszy. 

Nie należy bowiem zapominać, że Profesor praktycznie przez całe życie był pod czujną 

obserwacją niemieckich służb specjalnych, a nic o tym nie wiemy. Już teraz dziękujemy 

życzliwym sponsorom prowadzonych badań. 
 

* * * * * * 

            Paweł Tomaszewski 

               INTiBS PAN  

 


