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Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
Biuletyn Społecznego Komitetu Roku Czochralskiego    

 

Wrocław    18 kwietnia 2015 r.        rok IV,  numer  14/119 
*************************************************** *************************************************** *********** 
 
 

Informacje prasowe i internetowe 
 

♦ 24 marca – 100-lat Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej – 
www.biuletyn.pw.edu.pl/Wydarzenia/100-lat-Wydzialu-Chemicznego-Politechniki-
Warszawskiej  

♦ 25 marca – Wojtek Duch – Jan Czochralski zapomniany Tesla elektroniki z Polski –
http://historia.org.pl/2015/03/25/jan-czochralski-zapomniany-tesla-elektroniki-z-polski/ 
i odsyłacz w: www.wykop.pl/link/2463589/jan-czochralski-zapomniany-tesla-
elektroniki-z-polski/ [z fotografią pomnika w Kcyni] 

 

* * * * * * * 

Profesor Jan Czochralski - Polak, który zmienił świat 

Powyższą sentencję umieszczono na plakietce przy dużym monokrysztale krzemu 
otrzymanym metodą Czochralskiego. Całość wręczono rektorowi Politechniki Warszawskiej, 
prof. Janowi Schmidtowi, podczas uroczystości 100-lecia istnienia Wydziału Chemicznego 
Politechniki Warszawskiej, w dniu 20 marca br. W okolicznościowym wystąpieniu rektor 
wspomniał (cytuję za "Biuletynem Politechniki Warszawskiej"; www.biuletyn.pw.edu.pl/ 
Wydarzenia/100-lat-Wydzialu-Chemicznego-Politechniki-Warszawskiej) zasłużonych 
profesorów PW, których losy i odkrycia były nierozerwalnie związane z Uczelnią 
i Wydziałem Chemicznym: prof. Józefa Zawadzkiego, prof. Jana Zawidzkiego, prof. 
Ignacego Mościckiego, prof. Tadeusza Urbańskiego, prof. Tadeusza Miłobędzkiego, prof. 
Wojciecha Świętosławskiego i prof. Stanisława Bretsznajdera. Szkoda, że zabrakło nazwiska 
Jana Czochralskiego. 
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Czochralski  na  okładce  zeszytów! 

Pan Łukasz Olszewski z grupą zapaleńców rozpoczął piękną akcję przywracania polskim 
dzieciom i młodzieży postaci wybitnych Polaków, naukowców, odkrywców, bohaterów - 
przecież tak wiele im zawdzięczamy. Proponuje, by zamiast dziwadeł (bohaterowie obcych 
kreskówek, dzikie zwierzęta, itp.) umieścić na okładkach zeszytów szkolnych portrety 
polskich uczonych, a na odwrocie - ich krótkie życiorysy. Na każdej okładce widnieje też 
QR-code, który kieruje do strony internetowej. Przed wielu laty takie okładki były w handlu 
i w szkołach, choć tylko jednobarwne. Czas powrócić do tamtej idei. Cenną kolekcję 
zeszytów rozpocznie... prof. Jan Czochralski! Oto pierwszy projekt tego zeszytu: 

 
Autor zachęca do odwiedzenia stron 
internetowych http://ProstaLekcja.pl  oraz 
https://wspieram.to/prostalekcja z opisem tej 
akcji i możliwością wsparcia projektu 
w ramach tzw. crowdfundingu czyli 
finansowania społecznościowego.  
 
Zachęcamy do rozpropagowania pomysłu 
i cieszymy się, że zaczyna się od Jana 
Czochralskiego. 
 
 

* * * * * 

Nisza  dla  Noblisty 
 
W poprzednim numerze naszego "Biuletynu..." znalazła się fotografia pustej niszy przy 
wejściu do Dużej Auli Politechniki Warszawskiej. Z jednej strony w podobnej niszy stoi 
posąg Marii Skłodowskiej-Curie, druga jest pusta i czeka. Na kogo? Proponowano postawić 
tam figurę prof. Jana Czochralskiego podkreślając w ten sposób wysoką rangę naukową jego 
dokonań, powszechne uznanie w świecie i powinność zadośćuczynienia ze strony Uczelni. 
Takie sformułowanie można znaleźć w protokole posiedzenia Senackiej Komisji ds. Historii 
i Tradycji z dnia 9 lutego 2012 r. Wnioskodawcami byli prof. Jacek Czajewski, prof. 
Włodzimierz Zych, dr Witold Mirski i prof. Mirosław Nader. Ale w głosowaniu przyjęto 
propozycję, by popiersie (a nie posąg) ustawić w bocznej wnęce Dużej Auli, koło Klubu 
Absolwenta. Stosowną uchwałę podjął Senat w dniu 21 marca 2012 r. Jak wiemy, nowy 
rektor "przestawił" Czochralskiego przed Małą Aulę. 
 Gdy pierwszy raz usłyszałem, że duża nisza przeznaczona jest dla Noblisty, myślałem, 
że to tylko ponury żart. Wyjaśnienie znalazło się we wspomnianym wyżej protokole, który 
otrzymaliśmy z Biura Rektora: JM Rektor powiedział, że Politechnika rozwija się naukowo 
w dalszym ciągu i miejsce naprzeciw MS-C jest raczej zarezerwowane dla Noblisty 
[podkreślenie moje - PTom.]. Wydaje się jednak, że pani MS-C (zbyt) wysoko postawiła 
poprzeczkę. Panie Rektorze, dla zachowania właściwej symetrii trzeba będzie znaleźć... 
podwójnego Noblistę! Jedna nagroda to za mało... Oj, poczekamy! 

 

* * * * * * * * * * * 

          Paweł Tomaszewski 
               INTiBS PAN  


