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Wydarzenia związane z Janem Czochralskim
► 28 maja – Józef Szudy – Jan Czochralski (1885-1953) z Kcyni, Wielkopolska – rozdział
(24.) w książce "Wielcy Polacy z Królestwa Kongresowego i zaboru pruskiego", red.
Janina Marciak-Kozłowska; Wydawnictwo BUK, Białystok (ISBN 978-83-64922-01-5)
[A]
► 30 maja – ks. Artur Kardaś CR – Polsko, uwierz w swoją wielkość... – Msza św. i spotkanie autorów książki "Wielcy Polacy...", Warszawa [kazanie; wspomniano Jana
Czochralskiego; tekst dostępny w Redakcji]
Informacje prasowe i internetowe
♦ 12 stycznia – Antoś Liliental, który zmarł w Katyniu – www.jhi.pl/blog/2015-01-12-antosliliental-ktory-zmarl-w-katyniu [krótka biografia inż. Antoniego Lilientala, pracownika
Instytutu Metalurgii i Metaloznawstwa, ppor., zamordowany w Katyniu; kopie różnych
dokumentów]
♦ 28 maja – Wielcy Polacy z Królestwa Kongresowego i zaboru pruskiego –
http://janinamarciak-kozlowska.pl/Wielcy_Polacy_z_Krolestwa_Kongresowego
_i_Zaboru_Pruskiego.html
♦ 30 czerwca – Witold Kwaśnicki – Nauka i polityka - kolejny skandal – [blog];
http://kwasnicki.blog.pl/2015/06/30/nauka-i-polityka-kolejny-skandal/ [notatka do
wykładu o Janie Czochralskim na Studium Generale, Wrocław]
*******

Fundacja Muzeum Czochralskiego?
Doświadczenie Roku Jana Czochralskiego wskazuje, że sprawy Czochralskiego nie
można zostawić w rękach instytucji, które z założenia zajmują się czymś innym (np. uczelnie,
urzędy...). Jeśli tylko chcemy by pamięć o Janie Czochralskim pozostała żywa, by zbadać
nieznane jeszcze fragmenty jego życia i działalności, to potrzebna jest odrębna instytucja właśnie fundacja. Fundacja taka nie będzie tylko dorywczo prowadzić badań, ale obejmie
pieczę i stały patronat nad dalszą działalnością badawczą oraz upowszechnianiem wiedzy
o Profesorze.
To, że w tym roku przypada 130. rocznica urodzin Profesora mogłoby stanowić dobrą
okazję do podjęcia prac nad powołaniem Fundacji. Dlatego chciałbym Czytelnikom
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"Biuletynu..." zaproponować podjęcie pewnego wysiłku intelektualnego i organizacyjnego.
Myślę bowiem o założeniu... fundacji, która miałaby kilka celów do spełnienia. Przede
wszystkim byłyby to jakieś ramy organizacyjne do kultywowania i kształtowania pamięci
o Janie Czochralskim i do popularyzacji jego osoby i dokonań. Zwrócono mi niedawno
uwagę, że nie ma gdzie przekazywać nie tylko pieniędzy ale i darów materialnych (np.
książek, rzeźby "Tancerki" Jackowskiego). Podobno takie niezależne od różnych władz ciało
jest bardziej wiarygodne niż stowarzyszenia, szkoły czy muzea. A propos - najbliższym celem
tej fundacji byłyby starania o... muzeum Jan Czochralskiego (oczywiście w Kcyni!). Byłoby
to silne wsparcie dla władz Kcyni w staraniach o zagospodarowanie dworca kolejowego,
a może i okazja do przejęcia "Margowa"?! Właścicielom "Margowa" byłoby pewno łatwiej
i poręczniej ofiarować dom dla Fundacji niż dla miasta? Itp., itd. ... Podobno taka fundacja
mogłaby uzyskać jakieś wsparcie z funduszy unijnych (nie tylko dla regionu). A i odnowa
grobowca Profesora byłaby możliwa...
"Fundacja Jana Czochralskiego" lub "Fundacja Muzeum Jana Czochralskiego", lub
jakoś inaczej - myślę, że to miałoby większy zasięg w kraju i może poza granicami. Byłby to
jakiś zorganizowany ośrodek, najlepiej z siedzibą w Kcyni. Twórcami i członkami Fundacji
byłyby osoby znane w kręgach zainteresowanych Janem Czochralskim, osoby urzędowe
(burmistrz. marszałek, ...) . Może taka Fundacja dotarłaby do serc (i kasy) firm korzystających
z wynalazku Jan Czochralskiego?
Kto chciałby podjąć się takiej pracy? Kto chciałby się włączyć w to dzieło? Potrzebna
jest teraz szeroka działalność informacyjna o planowanej Fundacji. Może należałoby
uruchomić media społecznościowe?
P.Tom.
*****

Odkrycia
Nieznane publikacje (cd)

W tym numerze opisano metodę Czochralskiego. To chyba pierwsza recenzja publikacji
o metodzie - w dodatku ukazała się... zanim opublikowano oryginalną pracę!
*****
Z dobrych nowin - licencję na 18 miesięcy na emisję filmu "Powrót chemika" zakupiła
platforma PLANETE+. Tak więc od września będą emisje u nich.
*********
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