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 Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
 

Wrocław          8 kwietnia 2017 r.          rok VI,  numer  9/183 
*************************************************** *************************************************** *********** 

 
 

Wydarzenia związane z Janem Czochralskim  
 

► 22 marca – Katrin Steffen – Chancen und Risiken eines transnationalen Lebens: Der 
Metallforscher Jan Czochralski im 20. Jahrhundert – Verhandlungen der Deutschen 
Physikalischen Gesellschaft e.V., Drezno, Niemcy; http://www.dpg-
verhandlungen.de/year/2017/conference/dresden/part/gp/session/7/contribution/1   

► 7 kwietnia – Dzień Fizyki w SP w Kcyni jako element obchodów stulecia metody 
Czochralskiego [patrz niżej] 

 

Zapowiedzi 
 

♥ 24-28 kwietnia – Tydzień Patrona w Szkole Podstawowej w Kcyni pod hasłem Jan 
Czochralski - wielki człowiek, technik i humanista [program - patrz niżej] 

 

Informacje prasowe i internetowe, wydawnictwa książkowe 
 

♦ 1 kwietnia – Piotr J. Bochyński – Amunicja małokalibrowa z materiałów zastępczych – 
Odkrywca, nr 4/219, kwiecień 2017 r., str. 48-53 [także w internecie] [omówiona praca 
J. Czochralskiego o metalach i ich namiastkach] 

♦ 7 kwietnia – Anna Duda-Nowicka – Dzień Fizyki w SP w Kcyni. Przed nami Tydzień 
Patrona – http://www.kcynia.pl/aktualnosci/dzien-fizyki-w-sp-w-kcyni-przed-nami-
tydzien-patrona.html?ng_cat=1 [także liczne fotografie] [patrz niżej] 

 
* * * * * * * * * 

 

O  mały  włos... 
 
W lipcu 2016 r. pojawił się w internecie tekst Łukasza Opłatka zatytułowany Hipolit 
Cegielski patronem naszych szkół (https://zlotowskie.pl/artykul/hipolit-cegielski-patronem-
naszych-szkol). Okazuje się, że szkoły średnie w Złotowie w woj. wielkopolskim, zrzeszone 
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, postanowiły wybrać sobie patrona. Na 
konkurs ogłoszony przez dyrektora Andrzeja Hencla wpłynęło pięć kandydatur: Ignacy 
Mościcki (nie jako prezydent RP, lecz jako profesor), Jan Czochralski, Hipolit Cegielski, Jan 
Rożeński i Józef Piłsudski. Jedną propozycję złożył uczeń, resztę nauczyciele. Komisja 
konkursowa pod przewodnictwem Andrzeja Hencla jednogłośnie odrzuciła kandydatury 
J. Piłsudskiego i I. Mościckiego by uniknąć skojarzeń politycznych. Walka toczyła się między 
Hipolitem Cegielskim a Janem Czochralskim, profesorem związanym z regionem. 
Ostatecznie wygrał Hipolit Cegielski. Gratulujemy! Szkoda jednak, że nie przybyła kolejna 
szkoła, której patronem byłby Jan Czochralski... 
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Dzień  Fizyki  i  Tydzień  Patrona 
 
24 kwietnia przypadnie kolejna rocznica śmierci naukowca światowej sławy wywodzącego 
się i związanego z Kcynią, a mianowicie Jana Czochralskiego. W Szkole Podstawowej 
w Kcyni noszącej Jego imię podejmowane są różne przedsięwzięcia mające na celu nie tylko 
przybliżanie postaci Patrona, jego osiągnięć i ich znaczenia dla współczesnej cywilizacji, ale 
również takie, których efektem jest wzbudzanie zainteresowania młodych ludzi naukami 
ścisłymi. 
 

 W piątek, 7 kwietnia odbył się w kcyńskiej podstawówce Dzień Fizyki, który był 
elementem obchodzonej w 2016 r. setnej rocznicy metody Jana Czochralskiego. To kolejna 
już inicjatywa, po Dniu Chemii i Dniu Elektroniki, zorganizowana przez dyrektora tej szkoły 
p. Michała Poczobutta. Na jego zaproszenie tym razem do Kcyni przyjechali przedstawiciele 
Politechniki Poznańskiej w składzie: prof. Ryszard Czajka, Dziekan Wydziału Fizyki 
Technicznej, dr Adam Buczek wraz z asystentem z tejże uczelni oraz prof. Dobrosława 
Kasprowicz, prezes Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów. Młodzi ludzie mieli okazję 
poobserwować eksperymenty związane m.in. z ruchem powietrza, grawitacją czy lewitacją. 
Dr Adam Buczek za pomocą przeróżnych metod powodował m.in. naukowe rozwijanie 
papieru toaletowego czy wprawiał w ruch pierścień zbudowany z balonów. Te proste 
doświadczenia fizyczne miały na celu zobrazowanie podstawowych praw występujących 
w fizyce, ale przede wszystkim miały rozbudzić zainteresowanie tą nauką. Warto nadmienić, 
że w aktualnie obowiązującej podstawie programowej w szkole podstawowej nie ma 
przedmiotu fizyka. Po wizycie w szkole goście z Poznania w towarzystwie dyrektora szkoły 
udali się również na grób prof. Jana Czochralskiego, gdzie zapalili znicz i złożyli kwiaty.  
 

 Na tym nie koniec. Już wkrótce, od 24 kwietnia do 28 kwietnia, w kcyńskiej Szkole 
Podstawowej im. Jana Czochralskiego zorganizowany zostanie Tydzień Patrona pod hasłem 
„JAN CZOCHRALSKI – WIELKI CZŁOWIEK, TECHNIK I HUMANISTA”. Oto program 
tego tygodnia: 
 
1) poniedziałek → Jan Czochralski - uczony i artysta - KOLOROWANKI GEOMETRYCZNE (do tej zabawy 

i jednocześnie ciężkiej pracy zaproszą uczniów nauczyciele plastyki i matematyki. Jest to propozycja 
skierowana do wszystkich uczniów klas 4-6); 

2) wtorek → W ŚWIECIE ŁAMIGŁÓWEK (będzie to dzień SUDOKU i KOSTKI RUBIKA. Osoby 
zainteresowane będą rywalizowały w tych dziedzinach); 

3) środa → PREZENTACJE KLAS w tematyce - „KODEKS DOBREGO CZŁOWIEKA – POZNAJEMY 
WIELKĄ MOC SŁOWA I CZYNU” (w prezentacji wezmą udział wszystkie klasy 4-6. Prezentacja będzie 
podsumowaniem tego co udało się wypracować danej klasie ( przy dużym wsparciu wychowawcy ) w 
sprawie ulepszenia relacji między uczniami); 

4) czwartek → DZIEŃ GOŚCINNOŚCI. Tego dnia w szkole odbędzie się GMINNY KONKURS 
„TANGRAMISTRZ GMINY – gry i zabawy logiczno – matematyczne” (rywalizować będą trzyosobowe 
zespoły uczniów ze szkół podstawowych w gminie Kcynia. Tego dnia również będzie możliwość 
zwiedzenia naszej SZKOLNEJ IZBY PAMIĘCI); 

5) piątek → Podsumowanie TYGODNIA PATRONA SZKOŁY. 
 

Koordynatorem Tygodnia Patrona przy wsparciu innych osób jest p. Marzenna Lulka. 
 

Anna Duda-Nowicka 
(UM w Kcyni) 

 

* * * * * * * * * 

            Paweł Tomaszewski 
               INTiBS PAN  


