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Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
 

Wrocław          5 kwietnia 2018 r.        rok VII,  numer  9/211 
***************************************************************************************************************** 

 

 

Zapowiedzi wydarzeń 
 

♥ 10 kwietnia – Uroczystość promocji doktorskich oraz wręczenia Medalu Młodego 

Uczonego i nagród w Konkursie o Nagrodę im. Profesora Jana Czochralskiego – 

Politechnika Warszawska, Mała Aula Gmachu Głównego, godz. 11:00. 

♥ 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 [patrz poniżej]. 

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

9:00 [program poniżej]. 

 

Informacje prasowe i internetowe, wydawnictwa książkowe 
 

♦ marzec – Safa O. Kasap – Principles of Electronic Materials & Devices – McGraw-Hill 

Education, New York, 2018; ISBN 978-0-07-802818-2 [informacja o J. Czochralskim + 

fotografia] 

 

* * * * * * 
 

Uroczystości  w  Kcyni 
 

Burmistrz Kcyni Marek Szaruga oraz Dyrektor 

Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego 

w Kcyni Michał Poczobutt zapraszają na 

uroczystości związane z 65. rocznicą śmierci prof. 

Jana Czochralskiego, które odbędą się 23 kwietnia 

2018 r. w Kcyni.  

 

Program: 

9.00 - Msza św. w Kościele pw. WNMP w intencji Patrona Szkoły  

9.45 - Złożenie kwiatów na grobie Jana Czochralskiego 

10.30 - Uroczystości w Szkole Podstawowej im. J. Czochralskiego: rozpoczęcie Tygodnia 

Patrona, inscenizacja o życiu i dorobku Jana Czochralskiego oraz podsumowanie 

Konkursu TANGRAMISTRZ GMINY 
 

 

* * * * * 
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Polscy  chemicy  na  progu  niepodległości 
 

Wśród imprez tegorocznego XVIII Festiwalu Nauki Techniki i Sztuki w Łodzi jest także 

panel pod hasłem Polscy chemicy na progu niepodległości. W ramach tego panelu, 

19 kwietnia, zostaną przedstawione sylwetki polskich chemików, którzy rozwijali swoje prace 

naukowe w początkach XX wieku i organizowali życie akademickie w Polsce po odzyskaniu 

niepodległości (S. Kostanecki, S. Tołłoczko, I. Mościcki, J. Czochralski, M. Nencki). 

W panelu wezmą udział pracownicy naukowi uczelni oraz instytutów PAN z Łodzi, 

Warszawy oraz Wrocławia. Organizatorem imprezy jest Uniwersytet Łódzki - Wydział 

Chemii oraz Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Chemicznego, a prowadzić ją będzie 

prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń. Zapraszamy. 
 

* * * * * * 

Renowacja  grobowca  Jana  Czochralskiego 
 

W związku z 65 rocznicą śmierci prof. Jana 

Czochralskiego władze samorządowe Gminy 

Kcynia, wspierając rodzinę Profesora, 

podjęły działania zmierzające do 

odrestaurowania grobowca, w którym 

pochowany jest Jan Czochralski. Kosztorys 

renowacji grobowca opiewa na kwotę nieco 

ponad 11 tysięcy złotych (p. kopia obok). 

Niestety, ani rodzina, ani Gmina Kcynia 

takimi środkami nie dysponują, by w całości 

sfinansować tę inwestycję. Przypomnijmy, że 

w 1998 r. władze Kcyni sfinansowały obie 

granitowe płyty z nazwiskami (była to 

inicjatywa poznańskich fizyków). Teraz 

przyszedł czas na gruntowny remont 

grobowca nadgryzionego zębem czasu. 

Burmistrz Kcyni, Marek Szaruga, prosi więc 

instytucje, firmy, uczelnie i osoby związane 

z osobą i dorobkiem prof. Jana 

Czochralskiego o wsparcie finansowe. 

Wszelkich informacji udziela p. Anna Duda-

Nowicka z Urzędu Miejskiego (tel. 

52.589.37.30, e-mail: promocja@kcynia.pl). 

Każdy fundator będzie miał swoją tabliczkę 

z podziękowaniami, a firma kamieniarska 

wystawi stosowną fakturę. Uważamy, że Jan 

Czochralski zasługuje na godne miejsce 

wiecznego spoczynku. 
Na fotografii obok stan grobowca prof. Jana 

Czochralskiego z roku 1998. 

* * * * * * 

        

    Paweł Tomaszewski 

         INTiBS PAN  


