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Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
 

Wrocław                   28 lipca 2019 r.                 rok VIII,  numer  12/246 
***************************************************************************************************************** 

 

 

Wydarzenia związane z Janem Czochralskim  
 

► 25 lipca – Rada Miasta Torunia nadała imię prof. Jana Czochralskiego placowi przed 

Centrum Nowoczesności "Młyn Wiedzy" [patrz niżej] 

 

Informacje prasowe i internetowe, wydawnictwa książkowe 
 

♦ 25 lipca – Plac im. prof. Jana Czochralskiego przed Młynem Wiedzy – 

http://torun.wyborcza.pl/torun/7,48723,25026992,plac-im-prof-jana-czochralskiego-

przed-mlynem-wiedzy.html ;  

♦ 25 lipca – Plac im. prof. Jana Czochralskiego – https://www.torun.pl/pl/plac-im-prof-jana-

czochralskiego  

♦ 25 lipca – Plac im. prof. Jana Czochralskiego – https://mlynwiedzy.org.pl/plac-im-prof-

jana-czochralskiego/  

♦ 25 lipca – Plac im. prof. Jana Czochralskiego – https://torun.twoje-

miasto.pl/Artykuly/View/95858/plac-im-prof-jana-czochralskiego  

♦ 25 lipca – Prof. Czochralski patronem placu przed CN Młyn Wiedzy – 

http://tylkotorun.pl/prof-czochralski-patronem-placu-przed-cn-mlyn-wiedzy/  

♦ 26 lipca – Arkadiusz Kobyliński – Prof. Jan Czochralski patronem placu przed Centrum 

Nowoczesności Młyn Wiedzy – https://ototorun.pl/artykul/prof-jan-czochralski/727060  

 

* * * * * * * 

 

Plac  im.  prof.  Jana  Czochralskiego  w  Toruniu 
 

Decyzją Rady Miasta Torunia plac przed Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy będzie nosił 

nazwę „Plac im. prof. Jana Czochralskiego”.  

 Inicjatorem upamiętnienia prof. Jana Czochralskiego jest prof. dr hab. Bogusław 

Buszewski, kierownik Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu. Wniosek w sprawie złożyła Rada Programowa Centrum 

Nowoczesności Młyn Wiedzy. Jak czytamy we wniosku: „Postać profesora Jana 

Czochralskiego znakomicie wpisuje się w działalność Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy 

a nadanie nazwy placu na parkingu imienia słynnego uczonego będzie znakomitym 

podkreśleniem jego wybitnego wkładu dla światowej nauki”.  

 Przypomnijmy. Prof. Jan Czochralski był polskim chemikiem, metaloznawcą, 
wynalazcą powszechnie stosowanej do dzisiaj metody otrzymywania monokryształów 

krzemu, nazwanej później „metodą Czochralskiego”, podstawy procesu produkcji układów 
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scalonych. Urodził się w Kcyni, wówczas w zaborze pruskim, obecnie w powiecie nakielskim 

w woj. kujawsko-pomorskim.  

 Wniosek Rady Programowej CNMW uzyskał wsparcie Toruńskiego Oddziału 

Societas Humboldtiana Polonorum i Klubu Profesorów im. Ludwika Kolankowskiego, 

działającego przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Uchwała w sprawie nadania nazwy 

została podjęta przez Radę Miasta Torunia w dniu 25 lipca 2019 roku. [uchwała wchodzi 

w życie z dniem podjęcia - przyp. P. Tom.]. 

 Po raz pierwszy z inicjatywną nazwania jednej z toruńskich ulic imieniem prof. Jana 

Czochralskiego wystąpił w 2015 roku rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – prof. 

Andrzej Tretyn. Wówczas z powodu braku wydzielonych ulic nie została ona uwzględniona, 

natomiast wniosek UMK został włączony do rejestru propozycji nazewniczych.  

          Józef Szudy 

 

Od Redakcji: nie można pominąć zasług prof. Józefa Szudego, fizyka z UMK, w dziele 

promocji prof. Jana Czochralskiego i starań o ulicę Czochralskiego w Toruniu. Dziękujemy 

Toruniowi, który dołączył do wyróżnionych miast posiadających ulice upamiętniające prof. 

Czochralskiego. Przypominamy je - Kcynia, Bydgoszcz, Wrocław i Poznań. Pisaliśmy o tych 

staraniach w "Biuletynie Roku Czochralskiego", nr 5/239 z 18 marca br. Rozpatrzenie 

projektu uchwały w sprawie nazwania placu imieniem prof. Jana Czochralskiego było 

w punkcie ósmym obrad 9. sesji Rady Miasta Torunia (25 lipca, godz. 10:00). 

 Komplet dokumentów mozna znaleźć na stronie Urzędu Miasta: 

https://bip.torun.pl/sesje_det.php?Kod=1692&R=1&page=0. Jest to Druk nr 233 

zawierający:  

- projekt uchwały z 18 lipca 2019 r. przygotowany przez konwent Seniorów 

(z uzasadnieniem),  

- kopie wniosku o nadanie nazwy z 3 lipca 2019 r. z obszernym uzasadnieniem (od Rady 

Programowej Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy podpisane przez Izabelę Ziętarę) 
[m.in. wymienione zostały niektóre inicjatywy upamiętniające prof. Czochralskiego],  

- pismo popierające od prof. Romana Czaji, przewodniczącego Toruńskiego Oddziału 

Societas Humboldtiana Polonorum z 18 lutego 2019 r. i  

- pismo prof. Marii Barysz, prezes Klubu Profesorów UMK z dnia 31 stycznia 2019 r.  

- mapki pokazujące lokalizację placu (niestety są one słabo czytelne) 
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Wyniki głosowania są na stronie: https://bip.torun.pl/sprawozdania.php?R=1 (należy kliknąć 
na "wyniki głosowań" z sesji z 25 lipca; niebawem powinie się też ukazać protokół tego 

posiedzenia); przytaczamy je poniżej dziękując radnym na jednomyślne głosowanie. 

 

 

* * * * * * * * * * * 

            Paweł Tomaszewski 

               INTiBS PAN  


