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Wydarzenia związane z Janem Czochralskim
► 6 sierpnia – Iwona Kutyna – rozmowa z Hanną L. Ceglińską–Leśnodorską m.in. o Janie
Czochralskim oraz pokaz odpowiedniego fragmentu filmu "Polacy w oczach świata"
(patrz "Biuletyn..." nr 2/2015 (107)) – TVP Polonia, magazyn "Halo Polonia" [9 minut]
(program powtórzono 7 sierpnia)
Zapowiedzi
♥ 2 września – uroczystość nadania imienia prof. Jana Czochralskiego Szkole Podstawowej nr
82 w Gdańsku-Klukowie – godz. 10:00 - spotkanie w siedzibie Rady Miasta Gdańska
(Nowy Ratusz), godz. 13:00 - szkolne obchody 195-lecia szkoły i uroczystość nadania
imienia wraz z przekazaniem sztandaru (ul. Radarowa 26)
♥ 7 września – pokaz filmu "Powrót chemika" – 43. Zjazd Fizyków Polskich, Kielce
♥ 12 września – promocja książki "Jan Czochralski restored" i pokaz filmu "Powrót chemika"
- Berlin, HTW, Campus Wilhelminenhof; godz. 12:00 [patrz niżej]
Informacje prasowe i internetowe
♦ 2014 r. – Nikolai Ingenerf – „Werkstoffe und Materialkunde im Ersten Weltkrieg“ Bericht
zum Symposium, DGM-Tag 2014 in Darmstadt, Geschichtsausschuß der DGM www.ruhr-uni-bochum.de/imperia/md/content/tug/dgm/bericht_zum_symposium_
werkstoffe_und_materialkunde_im_ersten_weltkrieg.pdf
♦ 10 kwietnia 2015 r. – Karolina Mucha - Matura, kryształy i komputery –
www.biblioteczkamalucha.pl/recenzje/2015/04-10-krysztalowe-odkrycie-powiesc-ojanie-czochralskim.php [recenzja książki o Janie Czochralskim pt. "Kryształowe
odkrycie"]
♦ 26 czerwca – Niezwykli Ludzie, Zwykłe Zeszyty, Prosta Lekcja –
https://wspieram.to/projekt/4440/niezwykli-ludzie-zwyke-zeszyty-prosta-lekcja [o akcji
wydania zeszytów patriotycznych, w tym z Janem Czochralskim] [patrz niżej]
*******

O Czochralskim w Berlinie
Prof. Ruth Keller z Uniwersytetu HTW w Berlinie zorganizowała seminarium "Metallgeschichte und die Forschung im ehemaligen Matalllaboratorium der AEG". Wygłoszone
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zostaną cztery referaty, w tym dwa o Janie Czochralskim przygotowane przez dr Karin
Steffen i Pawła Tomaszewskiego. Na zakończenie pokazany zostanie film "Powrót chemika"
(być może już w wersji z niemieckimi napisami). Zapraszamy :-)
*******

Prosta lekcja
Dnia 31 maja br. projekt wydania zeszytów szkolnych z patriotycznymi okładkami
zakończył się sukcesem, gdyż uzyskał pełne finansowanie. Od 128 wspierających uzyskano
kwotę 6 857 zł przekraczającą znacznie planowane 4 500 zł (wpłaty od 1 zł do 2000 zł).
Osoby te otrzymały specjalne nagrody w postaci wydrukowanych zeszytów. Na przełomie
sierpnia i września osiem zeszytów znajdzie się w sprzedaży. Warto podkreślić, że pierwsze
trzy zeszyty już spotkały się z wielkim zainteresowaniem, a uczniowie dostawali "piątki"
z historii!

Bliższe informacje o przebiegu akcji upamiętnienia znanych postaci polskiej historii (w tym
prof. Jana Czochralskiego!) wymyślonej przez pana Łukasza Olszewskiego, można znaleźć
na stronie https://wspieram.to/projekt/4440/niezwykli-ludzie-zwyke-zeszyty-prosta-lekcja.
29 maja o inicjatywie mówiono w Telewizji Republika (audycja dostępna jest na stronie
internetowej w aktualizacji #12). A w tzw. aktualizacji #1 z dnia 19 kwietnia znalazły się
podziękowanie dla "Biuletynu Roku Czochralskiego", który pisał o tej akcji w numerze
14/2014 (119)! Hasło przewodnie akcji: Poznaj bohaterów. Opowiedzą Ci swoją historię.
Zapraszamy Czytelników do kupowania pokazanych wyżej zeszytów dla swoich
dzieci, wnuków... :-) Zapraszamy na stronę www.prostalekcja.pl.
***********
Paweł Tomaszewski
INTiBS PAN
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