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Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
Biuletyn Społecznego Komitetu Roku Czochralskiego    

 

Wrocław    29 marca 2015 r.        rok IV,  numer  13/118 
*************************************************** *************************************************** *********** 
 
 

 

 
Aby zwycięstwo dobra nad złem i życia nad 

śmiercią, będące przesłaniem nadchodzących 
Świąt Wielkanocnych, stało się źródłem 

radości i nadziei.  
Chrystus zmartwychwstał - prawdziwie 

zmartwychwstał! Alleluja! 
 
 

* * * * * * * 
 
 

* * * * * * * * * * * 

 

Ciekawostki  z  życia  Politechniki  Warszawskiej 
 

 Wydana niedawno książka "Rok Jana Czochralskiego" (patrz recenzja w numerze 
5/110 "Biuletynu...") dostarcza Czytelnikom cennych informacji. Wśród zamieszczonych 
kopii dokumentów znalazły się dwa szczególnie interesujące. Pierwszy dotyczy 
przemianowania ulicy Rektorskiej w Warszawie (opisaliśmy to w numerze 7/112), a drugi 
dotyczy pomnika prof. Jana Czochralskiego na terenie Politechniki Warszawskiej. Okazuje 
się, że 21 marca 2012 r. Senat Politechniki Warszawskiej podjął uchwałę nr 431/XLVII/2012 
o umieszczeniu popiersie profesora Jana Czochralskiego w Dużej Auli Gmachu Głównego.  
 Z protokołu nr 37/XLVII/2012 z tego posiedzenia (dostępny w internecie) wynika, że 
punkt ten został wycofany podczas poprzedniego posiedzenia Senatu (brak protokołu 
w internecie), ale w trakcie ostatniego spotkania dziekani przekonali Rektora, żeby powrócić 
do tej sprawy i doprowadzić sprawę uhonorowania prof. J. Czochralskiego do końca, zgodnie 
z poprzednią uchwałą Senatu. Był też przedmiotem ożywionej dyskusji w Senackiej Komisji 
ds. Historii i Tradycji. Po dyskusjach w różnych gremiach przeważa koncepcja popiersia, nie 
rzeźby postaci w całości. Natomiast brakowało jeszcze zdefiniowanego konkretnego miejsca 
umieszczenia popiersia. Na obecnym posiedzeniu Senatu dziekan prof. H. ZOBEL stwierdził, 
że pomimo wielu dyskusji, sprawa ta wciąż wzbudza pewne emocje. W Komisji nie było 
żadnych zastrzeżeń co do idei popiersia, natomiast część Komisji chciałaby, żeby 
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J. Czochralski stanął naprzeciwko M. Curie-Skłodowskiej. Po dłuższej dyskusji 
przegłosowano jednak umieszczenie popiersia w którejś z nisz bocznych [podkreślenie - 
P.Tom.]. Była również kwestia terminu odsłonięcia popiersia i tu stwierdzono, że 
najrozsądniejszym terminem będzie 60-lecie śmierci J. Czochralskiego, co wypada w marcu 
2013 r. [kwietniu! - pryzp. P.Tom.]. Dobrze, że Politechnika zaczyna problem traktować 
poważnie, bez emocji, a w sposób taki na jaki J. Czochralski zasługuje. 
 Wobec braku dalszych głosów, Rektor PW prof. W. KURNIK odczytał treść uchwały 
i poprosił o głosowanie. Senat przyjął proponowaną uchwałę (http://bip.pw.edu.pl/ 
Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-Senatu-PW/Uchwaly-Senatu-PW/2012-
XLVII/Uchwala-Senatu-nr-431-XLVII-2012-z-dnia-21-03-2012). 

 
 

 
 
Okazało się jednak, że wskazane miejsce jest w małej niszy "za węgłem", gdzie... nikt nie 
chodzi. Protestowano.  
 
 Rok 2013 ustanowiony został Rokiem Jana Czochralskiego i coś trzeba było zrobić. 
W dniu 22 maja 2013 r. anulowano tę decyzję wydając uchwałę nr 86/XLVIII/2013 o nowej 
lokalizacji: Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 9 ust. 3 Statutu PW, 
uchwala umieszczenie popiersia profesora Jana Czochralskiego przy wejściu do Małej Auli 
Gmachu Głównego PW. [podkreślenie moje - P.Tom.] (http://bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-
akty-prawne/Dokumenty-Senatu-PW/Uchwaly-Senatu-PW/2013-XLVIII/Uchwala-nr-086-
XLVIII-2013-z-dnia-22-05-2013). 

 Ciekawe, jak przebiegała dyskusja na tamtym posiedzeniu Senatu (protokół nie jest 
dostępny w internecie). 

 



 3 

 
 

 Ostatnia uchwała została wykonana i popiersie odsłonięto 15 listopada 2013 r. 
Ciekawe tylko, kto ze studentów wie, gdzie ono stoi? 

 

    

 A duża nisza naprzeciwko pomnika Marii Curie-Skłodowskiej czeka... 

* * * * * * * * * * * 

          Paweł Tomaszewski 
               INTiBS PAN  


