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 Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
 

Wrocław          3 maja 2017 r.       rok VI,  numer  13/187 
*************************************************** *************************************************** *********** 

 
 

Zapowiedzi 
 

♥ 7 maja – Krzysztof Michalski – konkurs popularnonaukowy o profesorze Janie 
Czochralskim – program z cyklu "Eureka Ekstra", Program Pierwszy Polskiego Radia, 
godz. 21.10 (program z udziałem słuchaczy i z nagrodami)  

 

Informacje prasowe i internetowe, wydawnictwa książkowe 
 

♦ 20 lipca 2016 r. – Katarzyna Kaczyńska-Piwko – Patron dla 
tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy. Potrzebny? – 
http://www.haloursynow.pl/artykuly/patron-dla-tunelu-
poludniowej-obwodnicy-warszawy-p,6366.htm 
[proponowano Jana Czochralskiego] 

♦ 15 marca 2017 r. – mag – Budują nową jezdnię we 
Wrocławiu. Gdzie będzie ul. Czochralskiego – 
http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,21501521, 
buduja-nowa-jezdnie-we-wroclawiu-gdzie-bedzie-ul-
czochralskiego.html [fotografie] 

♦ 28 kwietnia – Krzysztof Jóźwiak – Forgotten Polish 
inventors – https://www.poland.pl/science/famous-
scientists/forgotten-polish-inventors/ [A] [angielska 
wersja artykułu z "Rzeczpospolitej"] 

♦ Rzeźby z Galerii Alfonsa Karnego – http://www.muzeum.bialystok.pl/s,zbiory,62.html  
 

* * * * * * * * 
 

Czas  na  patriotów  2.0 
 

 Pod takim tytułem Piotr Legutko opublikował w tygodniku "Gość Niedzielny" (nr 17 
z 30 kwietnia 2017 r., str. 42-43) ciekawy tekst z życiorysami pięciu polskich zapomnianych 
wynalazców podkreślając, że wynalazcy i naukowcy za długo pozostawali poza panteonem 
naszych narodowych bohaterów. Zacytujmy ogólniejsze stwierdzenia z tego artykułu: 

(...) Takich patriotów w wersji 2.0 mamy w Polsce prawdziwy urodzaj i aż dziw, że tak 
długo pozostawali oni poza panteonem naszych narodowych bohaterów. Tym bardziej 
że są to biografie piękne i kompletne. W ich życiu praca i naukowe osiągnięcia szły w 
parze z umiłowaniem ojczyzny i świadectwami ofiarności dla bliźnich. Przy okazji - 
wpisanie sylwetek wybitnych matematyków, fizyków czy konstruktorów w kanon 
wychowania patriotycznego oraz skierowanie na nich zainteresowania mediów może 
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obalić wiele stereotypów. Choćby ten, że jesteśmy narodem naśladowców, skazanym 
jedynie na kopiowanie cudzych pomysłów. Tymczasem w wielu dziedzinach byliśmy 
prekursorami i polskość powinna kojarzyć się nie z zaściankiem, ale z nowoczesnością, 
szerokimi horyzontami i odwagą. Nie tylko w boju, także w myśleniu i twórczym 
działaniu. (...) 

 Tylko raz - w 2013 r. - zdarzyło się, by parlament docenił nie tylko ludzi walki, ale 
i nauki. Wtedy wielu rodaków po raz pierwszy usłyszał o Janie Czochralskim. 
A przecież to geniusz, który wyprzedził swój czas (...) 

 Dziś warto pokazywać tych, którzy patriotyzm i poczucie obowiązku połączyli 
z czynem rozsławiającym Polskę w świecie. 

 Trudno nie zgodzić się z wywodami Piotra Legutki. Warto chyba dodać, że to 
zaniedbanie związane jest głównie z okresem PRL. Trudno wtedy było znaleźć w pełni 
dyspozycyjnych naukowców z zakresu nauk ścisłych i techniki. A więc ich "nie było" w 
masowej propagandzie. Pisać mógł bowiem każdy (jeden lepiej, drugi gorzej - jak 
wyśpiewano w pewnej piosence), ekonomia też była polityczna. Ale już fizyka i matematyka 
nie nadawały się na nauki politycznie poprawne. 

 O skali zapomnienia może świadczyć czterotomowe dzieło IHN i IPN pod tytułem 
"Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę". To około tysiąca (!) życiorysów do 
spopularyzowania. To materiał na... cztery lata artykułów (co tydzień po 5 uczonych)! Lub 
200 lat uchwał rocznicowych Sejmu!! 

 Przypomnienie o uchwale Sejmu o Janie Czochralskim jest symptomatyczne. Teraz 
widzę, jak wielkie to było osiągnięcie, że udało się przekonać Sejm do tej kandydatury tak 
odbiegającej od "możliwości intelektualnych" większości posłów. 

p.tom. 

* * * * * * * * * 

 
Dzień Patrona 2017 w Szkole Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni (27 IV 2017) 

[https://spkcynia.edupage.org/album/#gallery/200] 

* * * * * * * * * 

            Paweł Tomaszewski 
               INTiBS PAN  


