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Wydarzenia związane z Janem Czochralskim
► 15 czerwca - 30 listopada – Biblioteka Główna PW – 100 Profesorów na 100-lecie
Odnowienia Tradycji PW – wystawa plakatowa na ogrodzeniu Politechniki
Warszawskiej
► 22 czerwca – Grzegorz Chojnowski – rozmowa z Pawłem Tomaszewskim o najnowszych
wydarzeniach związanych z prof. Janem Czochralskim – Polskie Radio Wrocław
► 26 czerwca – projekcja filmu dokumentalnego Powrót chemika – 57. Konwersatorium
Krystalograficzne, Wrocław, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Informacje prasowe i internetowe
♦ marzec (?) – Katarzyna Racka-Szmidt – To profesor Jan Czochralski przyczynił się do
zmiany oblicza naszej cywilizacji – Kwartalnik Urzędu Patentowego RP, nr 1/2015, str.
88-92 (2015); w internecie: www.uprp.pl/uprp/_gAllery/67/57/67575/
KWARTALNIK_nr_1-2015.pdf [A]
♦ 12 czerwca – Alicja Portacha – 100 Profesorów na 100-lecie Odnowienia Tradycji PW –
www.biuletyn.pw.edu.pl/Kultura-i-Tradycja/100-Profesorow-na-100-lecie-OdnowieniaTradycji-PW
♦ czerwiec – Paweł E. Tomaszewski – Jan Czochralski - historia człowieka niezwykłego –
Prace Komisji Historii PAU, tom XIII, str. 57-72 (2014); także w internecie:
http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-XIII-2014-4.pdf [A]
♦ czerwiec – Michał Kokowski – Komentarz do artykułu dr. Pawła E. Tomaszewskiego: „Jan
Czochralski – historia człowieka niezwykłego” – Prace Komisji Historii PAU, tom XIII,
str. 131-140 (2014); także w internecie: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pauXIII-2014-8.pdf [A]
*******

Ulice!
Warszawa
Protokół nr 2/15 posiedzenia Komisji ds. Nazewnictwa Miejskiego Rady m.st. Warszawy
z dnia 11 lutego 2015 r. (w internecie: http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/00101868/
otnanjfbvwwolincmieryqbisrzkekvm/protokol_naz_2015_02_11_.pdf) podaje, że Komisja
pozytywnie zaopiniowała wniosek Senatu Politechniki Warszawskiej w sprawie zmiany
nazwy ulicy Rektorskiej na ulice Jana Czochralskiego. Nazwa "Rektorska" zostanie włączona
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do Banku Nazw. Na razie ta decyzja nie zaowocowała projektem uchwały Rady m.st.
Warszawy, a w konsekwencji nadaniem imienia. Apelujemy do radnych o szybkie działanie.
Kilka dni później odezwał się Jarosław Osowski z "Gazety Wyborczej" sugerując, że radni
"machnęli ręką i pytają, co mogą poradzić na czyjś upór". Znalazł się "obrońca"
warszawskich tradycji! Niestety, są i tacy... Warto odnotować fragment gorzkiego wpisu
jednego z internatów: Poza studentami i pracownikami Politechniki nikt takiej zmiany nie
zauważy, a jeśli zauważy to nijak nie odczuje, a dla nich to będzie ważna lekcja moralna. (...)
Ten gest ekspiacji (...) jest znakomitym pomysłem.
Kielce
Senat Politechniki Świętokrzyskiej w dniu 26 lutego 2014 r. podjął uchwałę nr 108/14
w sprawie wniosku do Rady Miasta Kielce o nadanie ulicy imienia profesora Jana
Czochralskiego. Dziękujemy społeczności Politechniki za cenną inicjatywę. Na razie (minął
ponad rok!) nie ma jednak żadnych sygnałów, by nad wnioskiem pracowała Rada Miasta.
Byłoby miło, gdyby w tym roku, roku 130. rocznicy urodzin Profesora i roku Zjazdu Fizyków
Polskich właśnie w Kielcach, doprowadzono sprawę do szczęśliwego zakończenia.
Wrocław
15 czerwca Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN złożył w Radzie
Miejskiej wniosek o nadanie imienia profesora Jana Czochralskiego jednej z nowych ulic na
osiedlu Promenady Wrocławskie (pisaliśmy o tym w numerze 17/122). Teraz czas na
lobbowanie... Zapraszamy do wspierania tej inicjatywy!
*******

Dzień Patrona
Zakończył się kolejny rok szkolny. Ten był dla nas szczególny, bo Jan Czochralski był
patronem Gimnazjum nr 3 w Oleśnicy k. Wrocławia. Dyrekcja szkoły znalazła oryginalny
pomysł na propagowanie polskich uczonych i podróżników - szkoła od 10 lat nosi imię
Polskich Odkrywców i Podróżników i co roku nowa para "odkrywca i podróżnik" zasila zbiór
szkolnych patronów. Ważne jest to, że nie są oni zapominani - każdego roku wspominani są
także poprzednicy! 16 marca w pięknej sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury
i Sportu odbył się doroczny Dzień Patrona organizowany w Międzynarodowym Dniu Liczby
Pi (na datę święta wybrano w Ameryce dzień 14 marca powodu skojarzenia z pierwszymi
cyframi rozszerzenia dziesiętnego liczby π - data „14 marca” zapisywana jest w USA jako
„3.14”).
Podczas imprezy uczniowie przedstawiali wybrane scenki z życia Patronów, a więc
i Jana Czochralskiego (m.in. otrzymanie monokryształu i pojedynek profesorów), przeplatane
występami uczniów pragnących pochwalić się swoimi umiejętnościami. Jedna z uczennic
pobiła rekord szkoły w ilości zapamiętanych cyfr liczby π - 500! Uczniom wyróżniającym się
w różnych kategoriach (naukowych, społecznych, artystycznych...) wręczono plakietki
"Osobowość/Odkrycie Roku".
***********
Paweł Tomaszewski
INTiBS PAN
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