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Wydarzenia związane z Janem Czochralskim
► 2 września – uroczystość nadania imienia prof. Jana Czochralskiego Szkole Podstawowej
nr 82 w Gdańsku-Klukowie – Rada Miasta Gdańska (Nowy Ratusz) i siedziba Szkoły;
wystawa "kcyńska" [patrz niżej!]
► 5 września – pokaz filmu "Powrót chemika" – TVP Bydgoszcz
► 7 września – pokaz filmu "Powrót chemika" – 43. Zjazd Fizyków Polskich, Kielce
Zapowiedzi
♥ 12 września – promocja książki "Jan Czochralski restored" i pokaz filmu "Powrót chemika"
– Berlin, HTW, Campus Wilhelminenhof; godz. 15:30
♥ 14-16 września – DGM-Tag 2015 [doroczna konferencja Niemieckiego Towarzystwa
Metaloznawczego (DGM)] – Drezno. Ciekawostką jest nazwanie sal na terenie Targów
nazwiskami współtwórców DGM, a więc sala nr 2 nosić będzie imię Jana
Czochralskiego!
♥ 17 września – pokaz filmu "Powrót chemika" – Klub "Piast", Wrocław; godz. 17:00
♥ 18 września – wręczenie Nagrody im. Jana Czochralskiego profesorowi Claes-Göran
Granqvistowi z Uniwersytetu w Uppsali – E-MRS Fall Meeting, Warszawa, Duża Aula
Politechniki Warszawskiej, godz. 9:00
♥ 21 września – Jacek Przygodzki – Prof. Jan Czochralski w Politechnice Warszawskiej –
XX Międzynarodowe Seminarium Metrologów MSM’2015, Rzeszów-Iwonicz Zdrój
Informacje prasowe i internetowe
♦ 22 lipca – Kordian Kuczma – Jan Czochralski - od niesławy do krzemowej sławy – Polska
Niepodległa, str. 30 [A]
♦ 31 lipca - 2 września – Szkoła Podstawowa nr 82 - Szkoła z widokiem na przyszłość jest już
na Facebooku – www.facebook.com/sp82gdansk [opisy przygotowań i uroczystości
nadania imienia Szkole; ponad 250 fotografii!]
♦ 3 sierpnia – Daniel Kossakowski – Wrześniowe uroczystości w SP82 –
http://matarnia24.pl/klukowo/190-wrzesniowe-uroczystosci-w-sp82.html
♦ 1 września – Uroczystości z okazji nadania SP 82 imienia profesora Czochralskiego –
www.gdansk.pl/prasa,1060,39336.html oraz www.metropolitalne.info/?p=13425
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♦ 2 września – Kamila Grzenkowska – Jan Czochralski patronem podstawówki –
www.gdansk.pl/nasze-miasto,2121,39372.html [sprawozdanie i 14 fotografii]
♦ 2 września – Ewa Hałas – Niezwykła uroczystość w SP Nr 82 w Gdańsku –
www.kcynia.pl/aktualnosci/niezwykla-uroczystosc-w-sp-nr-82-w-gdansku.html
♦ 4 września – [admin] – Jubileusz szkoły – www.sp82.internetdsl.pl/?p=4183
♦ 4 września – [admin] – Święto szkoły – www.sp82.internetdsl.pl/?p=4185
*******

Wielkie dni w Gdańsku
Początek roku szkolnego w najstarszej szkole w Gdańsku miał w tym roku szczególny
charakter. Szkoła Podstawowa nr 82 w Gdańsku-Klukowie (ul. Radarowa 26) obchodziła nie
tylko 195. rocznicę powstania, ale otrzymała imię prof. Jana Czochralskiego. Uroczystości
szkolne rozpoczęły się 1 września Mszą świętą odprawioną na boisku szkolnym przez JE ks.
bpa Wiesława Szlachetkę i ks. proboszcza Jarosława Ropla. Został poświęcony sztandar
i nowe tablice Szkoły.

fot. z Internetu

Następnego dnia odbyły się dwie uroczystości.
Pierwsza miała miejsce w Nowym Ratuszu gdańskim,
który jest siedzibą Rady Miasta Gdańska. Dyrektor Szkoły,
pani Agata Markiewicz-Babło, przedstawiła informację
o Szkole i film o dziejach i dniu dzisiejszym Szkoły.
Prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz, gratulując wyboru
patrona prosił o zachowanie równowagi w nauczaniu
przedmiotów humanistycznych i przyrodniczych. Wystąpili
także: Pomorski Kurator Oświaty, przewodniczący Rady
Miasta, Burmistrz Kcyni i dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Jana Czochralskiego w Kcyni, wnuczka Profesora,
dziekan Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki
Stosowanej Politechniki Gdańskiej współpracującego ze
Szkołą, przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk i
związków zawodowych nauczycieli. Po tych wystąpieniach
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wprowadzono sztandar Szkoły i po
odczytaniu aktu fundacyjnego (fundatorami
są Rada Rodziców, Bank Zachodni-WBK i
firma Satel) rodzice przekazali sztandar
uczniom.
Uroczystości
zakończył
występ
uczennic
Szkoły
oraz
poczęstunek
przygotowany przez rodziców.

Podobny przebieg miała druga część
uroczystości w auli szkolnej. Tym razem
wystąpił wiceprezydent miasta Piotr Kowalczuk
a także wręczono kolejne prezenty Szkole, w
tym oryginalne płytki krzemowe otrzymane
metodą Czochralskiego. Piszący te słowa
opowiedział
o dziecięcych
"badaniach"

Czochralskiego pokazując oryginalny kołowrotek (ze
zbiorów szkolnej izby kaszubskiej) wykorzystany do
budowy modelu układu planetarnego, i zachęcając
uczniów do podobnych działań. Po minirecitalu
nastąpiło odsłonięcie nowej tablicy szkolnej. A później
już tylko tort okolicznościowy i zwiedzanie Szkoły i
wystaw prac uczniów związanych z Janem
Czochralskim.

od lewej: Pani Dyrektor, wiceprezydent Gdańska
z Anastazją i wnuczka Profesora
tort okolicznościowy
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Przemawia dyr. Agata Markiewicz-Babło [fot. z Internetu]

Obrazek Małgosi Malz z klasy IIb.

Szkoła

Gospodarze byli wzruszeni udziałem delegacji Kcyni (Marek Szaruga, Michał
Poczobutt, Hanna Zielińska i Jan Kurant).
Obszerne relacje z gdańskich uroczystości (także fotograficzne!) znaleźć można
w Internecie na stronach przytoczonych w części kronikarskiej "Biuletynu...".
Uroczystości szkolne zakończyło wspólne zdjęcie przed budynkiem Szkoły.
I ja tam byłem, miód i wino piłem...
P.Tom.
***************

KONKURS
Podczas uroczystości w Szkole Podstawowej im. prof. Jana Czochralskiego w Gdyni pani
dyrektor Agata Markiewicz-Babło uroczyście zapowiedziała nowe przedsięwzięcie Ogólnopolski Konkurs Wiedzy "Wybitni Polacy - znani i nieznani". Pierwsza edycja będzie
poświęcona prof. Janowi Czochralskiemu i zostanie ogłoszona w październiku br., a więc
w 130. rocznicę urodzin Patrona Szkoły. Zapraszamy do uczestnictwa!
***********
Paweł Tomaszewski
INTiBS PAN
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