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Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
 

Wrocław      23 września 2017 r.                 rok VI,  numer  19/193 
*************************************************** *************************************************** *********** 

 
 

Wydarzenia związane z Janem Czochralskim  
 

► 17 września – Towarzystwo Edukacyjne "Lokomotywa" – Gala Bohaterów 2017 – 
Gdańsk 

► 17 września – Mariusz Słowiński – Czochralski – film animowany [3 minuty], Gdańsk  

► 20 września – Roman Kaliszan – Nowoczesna nauka i wkład wybitnych farmaceutów w jej 
kształtowanie – XXIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, 
Kraków 

 

Zapowiedzi 
 

♥ 14 października – Paweł Tomaszewski – Jan Czochralski - twórca podstaw ostatnich 
rewolucji przemysłowych, czyli jak "twórczy błąd" odmienił obraz świata – Seminarium 
z okazji 100-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji, Paryż, 
Biblioteka Polska [46] 

 

Informacje prasowe i internetowe, wydawnictwa książkowe 
 

♦ 21 czerwca – permalink – Prof. Jan Czochralski – www.galabohaterow.pl/prof-jan-
czochralski/ [A] 

♦ 23 czerwca – Chcą nadać nazwę tunelowi pod rondem. Zbędne nazewnictwo w Katowicach 
trwa w najlepsze – http://www.infokatowice.pl/2017/06/23/chca-nadac-nazwe-tunelowi-
rondem-zbedne-nazewnictwo-katowicach-trwa-najlepsze/  

♦ 6 września – Gala Bohaterów 2017 – https://gdansk.tvp.pl/33857301/gala-bohaterow-2017  

♦ 6 września – KH – W Gdańsku specjalna gala uczci czterech bohaterów –
http://www.stefczyk.info/publicystyka/kultura/w-gdansku-specjalna-gala-uczci-
czterech-bohaterow,21086534739  

♦ 14 września – Adam Gadomski i Jacek Siódmak – On the need of perfectionning of efficient 
crystal growth methods in condensed matter physics, based on examples (O potrzebie 
doskonalenia efektywnych metod wzrostu kryształów w fizyce fazy skondensowanej i 
(bio)materiałowej, na przykładach) – 44. Zjazd Fizyków Polskich, Wrocław (plakat) 

♦ 16 września – Fratria [Antoni Szymański] – 17 września w Gdańsku Gala Bohaterów. 
Celem jest odkrywanie historii Polski. Zapraszamy! – 
https://wpolityce.pl/polityka/358085-17-wrzesnia-w-gdansku-gala-bohaterow-celem-
jest-odkrywanie-historii-polski-zapraszamy  

♦ 16 września – Gala Bohaterów – http://www.oliviacentre.com/events/event/gala-bohaterow/  
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♦ 17 września – MJAN – „Gala Bohaterów” w Gdańsku. Koncert w Filharmonii Bałtyckiej 
[zdjęcia]  – http://www.dziennikbaltycki.pl/kultura/a/gala-bohaterow-w-gdansku-
koncert-w-filharmonii-baltyckiej-zdjecia,12491147/ [16 fotografii] 

♦ 17 września – Gala Bohaterów. Finałowy koncert zespołu Alla Vienna – Gdańsk, 17 
września 2017 – http://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/41585,Gala-Bohaterow-
Finalowy-koncert-zespolu-Alla-Vienna-Gdansk-17-wrzesnia-2017.html  

♦ 17 września – Anna Rębas/dr – "To przypomnienie, że wspaniali byli wśród nas". Pierwsza 
Gala Bohaterów za nami [ZDJĘCIA] – http://radiogdansk.pl/wiadomosci/item/65932-
to-przypomnienie-ze-wspaniali-byli-wsrod-nas-pierwsza-gala-bohaterow-za-nami-
zdjecia/65932-to-przypomnienie-ze-wspaniali-byli-wsrod-nas-pierwsza-gala-bohaterow-
za-nami-zdjecia  

♦ 18 września – ks. Rafał Starkowicz – Wydobyci z niepamięci – 
http://gdansk.gosc.pl/doc/4191854.Wydobyci-z-niepamieci  

♦ 18 września – transmisja wideo na żywo Antoniego Szymańskiego – 
https://www.facebook.com/events/172432476635583/permalink/177621579450006/ 
[film "Czochralski" Marcina Słowińskiego i wypowiedź Pawła Tomaszewskiego w 
części 5. od zapisu "-30.01" do "-20.02"] 

♦ 21 września – Gala Bohaterów. Finałowy koncert zespołu Alla Vienna – Gdańsk, 17 
września 2017 – http://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/41585,Gala-Bohaterow-
Finalowy-koncert-zespolu-Alla-Vienna-Gdansk-17-wrzesnia-2017.html  

 

* * * * * * * * 
 

 

 

Naród, który zapomina o swojej historii, wcześniej czy później traci tożsamość. 
Społeczeństwo, które nie dba o swoich przodków, swoją przeszłość, jest skazane na zagładę. 
 

 Z inicjatywy Towarzystwa Edukacyjnego „Lokomotywa” w Sopocie zorganizowany 
został wielki koncert „Gala Bohaterów 2017”. Koncert polskiej muzyki filmowej 
w wykonaniu orkiestry symfonicznej dedykowany był pamięci zasłużonych Polaków. 
Bohaterami byli gen. Mariusz Zaruskiego (żeglarz i taternik), prof. Włodzimierz Fijałkowski 
(lekarz i obrońca dzieci nienarodzonych), Danuta Siedzikówna - „Inka“ oraz profesor Jan 
Czochralski.  
 Każdy czas ma swoich bohaterów. Dziś warto pokazywać tych, którzy patriotyzm 
i poczucie obowiązku połączyli z czynem rozsławiającym Polskę w świecie. Przypomniano 
postacie o niezwykłych talentach, osiągnięciach i zasługach dla naszej Ojczyzny - Polaków, 
którzy mogą inspirować i motywować do podejmowania małych i wielkich dzieł dla dobra 
swojego i innych. Pokazano równocześnie jaki mamy wspaniały rodowód narodowy. 
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Wszystkich tegorocznych bohaterów łączy cnota odwagi, którą organizatorzy zamierzają 
szczególnie promować wśród wychowanków przedszkola i szkoły „Lokomotywa”. 
 W niedzielne popołudnie 17 września Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku gościła 
blisko 700 gości i rodziców. Bohaterowie tegorocznej Gali przedstawiani byli na krótkich 
filmach autorstwa Mariusza Słowińskiego i w wypowiedziach zaproszonych gości. Po każdej 
części łódzka orkiestra Alla Vienna pod dyrekcją Jana Niedźwieckiego raczyła nas 
wiązankami melodii z polskich filmów i seriali. 
 

Poczta Polska SA przygotowała specjalne 
bezznaczkowe kartki pocztowe 
i okolicznościowy datownik. Szkoda tylko, 
że portrety bohaterów umieszczone z lewej 
strony kartki są szare i ledwo widoczne 
(portrety te są też pokazane na tytułowej 
ilustracji). Nawet nie da się ich 
zeskanować! Czyżby nadal mieli pozostać 
w ukryciu - wbrew intencjom 
organizatorów Gali?  
 Myślę, że nie jest tak źle. Koncert 
miał wielkich sponsorów i dobrą medialną  

oprawę (prasa i telewizja). Zapis wideo całego wydarzenia jest w internecie na portalu FB: 
https://www.facebook.com/events/172432476635583/permalink/177621579450006/ [o Janie 
Czochralskim film "Czochralski" Marcina Słowińskiego i moja wypowiedź w części 5. od 
zapisu "-30.01" do "-20.02"]. W pierwszej części "Biuletynu..." wymienione zostały znaczące 
informacje o tym wydarzeniu. Są też w Internecie materiały o każdym z bohaterów do 
wykorzystania w rodzinach czy w szkole. Warto zaznaczyć, że Gala była tylko częścią 
większego przedsięwzięcia. IPN prowadził lekcje o żołnierzach niezłomnych oraz tematyczną 
grę miejską dla mieszkańców Trójmiasta; odbył się rejs jachtem "Generał Zaruski" a w 
listopadzie planowany jest wykład o życiu i dorobku prof. Jana Czochralskiego. 

p.tom. 

* * * * * * * * * 
 

Bulwar  prof.  Jana  Czochralskiego? 
 
W numerze 10/115 "Biuletynu Roku Czochralskiego" z dnia 8 marca 2015 r. pisaliśmy już 
o problemach Katowic z ulicą Jana Czochralskiego.  
 Historię zmagań Komisji można prześledzić na podstawie kolejnych notatek 
służbowych z posiedzeń Zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów Komisji 
Organizacyjnej Rady Miasta Katowice zamieszczanych regularnie na stronie internetowej 
Rady Miasta (np. https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101039/ 
Notatka.PDF). Sprawa pojawiła się na posiedzeniu w dniu 21 marca 2014 r., kiedy to Zespół 
zapoznał się z pismem Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 
z dnia 14 marca z załącznikami, w tym z pismem prof. dr. hab. Andrzeja Karbownika, 
Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 marca 2014 r. Po dyskusji Zespół wnioskował do 
Komisji Organizacyjnej, aby postulat uhonorowania "prof. Jana Czochralskiego" umieściła 
w rejestrze nazw do ewentualnego wykorzystania w przyszłości (Notatka służbowa nr 29). 
25 marca Komisja Organizacyjną przyjęła ten wniosek (pkt 5. Protokołu). Następnego dnia 
Przewodniczący Rady Miasta Katowice zawiadomił o tym Rektora PŚl. Następnie, 
17 kwietnia Zespół wnioskował, by przygotować projekt uchwały, w którym dla ulicy bocznej 
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od ul. Kaskady zostanie badana nazwa "ul. prof. Jana Czochralskiego"; przy tej ulicy są 
nowo wybudowane budynki (Notatka nr 30). Komisja Organizacyjna złożyła odpowiedni 
wniosek do Prezydenta Miasta. W lipcu 2015 r. okazało się jednak, że jeden z właścicieli 
działek (ciekawe kto!) nie wyraził zgody na taka nazwę (Notatka nr 33 i następne).  
 W nowej kadencji Rady Miasta nazwa ulicy trafiła ponownie do rejestru nazw. 
W sierpniu 2015 r. (notatka nr 4) rozpoczęło się poszukiwanie nowego obiektu do nazwania 
imieniem Czochralskiego. Dopiero w maju 2016 r. (Notatka służbowa nr 12) Zespół  złożył 
wniosek o przygotowanie uchwały, w którym dla obiektu miejskiego (teren zielony, bulwar) 
położonego po północnej stronie rzeki Rawy posiadającego charakter promenadowy 
(pomiędzy ul. Monte Cassino a ul. Bogucicką) zostanie nadana nazwa "Bulwar prof. Jana 
Czochralskiego". Na poniższym planie ul. Bogucicka jest z lewej strony, a Monte Cassino - 
szeroka z prawej strony. Czy Centrum Nowoczesnych Technologii jest wystarczającym 
atutem za taką lokalizacją? 
 

 
 

 Niestety kolejne posiedzenia przyniosły niepokojące informacje o skierowaniu sprawy 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Notatka służbowa nr 14 z dnia 
5 września 2016 r. informuje w punkcie II, że ustalono, że projekt uchwały jest 
w przygotowaniu - obecnie oczekuje się na rozstrzygniecie WSA w Gliwicach. Można się 
tylko domyślać, że Bulwar Rawy leży na działce Skarbu Państwa (bo przy rzece) a nie 
miejskiej (jak poprzednio twierdziła Rada). Stąd problem z nazewnictwem - miasto nie może 
ingerować w nazwę (ciekawe, kto nadał nazwę "Bulwary Rawy?). Ale czy komuś po prostu 
zależy na blokowaniu nieprawomyślnej nazwy? 
 W Notatce nr 17 z grudnia 2016 r. znajdujemy informację o konieczności uzupełnienia 
biogramu o opinię historyczną (?!), którą Zespół otrzymał 13 stycznia 2017 r. Niestety, prace 
zostały wstrzymane z uwagi na niekorzystne rozstrzygnięcie WSA odnośnie nadawania nazw 
placom nie będącym własnością Miasta (Notatka nr 20 z 20 marca 2017 r.). W czerwcu br. 
ustalono, że w świetle prawomocnych orzeczeń WSA w Gliwicach dokonana zostanie 
ponowna analiza prawna (Notatka nr 23). Z kolei we wrześniu poinformowano, że zostanie 
przekazana pisemna informacja w przedmiotowej sprawie (Notatka nr 24). 

p.tom. 

* * * * * * * * * 

            Paweł Tomaszewski 
               INTiBS PAN  


