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Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
 

Wrocław                29 października 2018 r.           rok VII,  numer  25/227 
***************************************************************************************************************** 

 

 

Wydarzenia związane z Janem Czochralskim  
 

► 18 października – Paweł Tomaszewski – Ojciec współczesnej cywilizacji - w stulecie 

epokowego odkrycia – XXI Dolnośląski Festiwal Nauki, Ząbkowice Śląskie [50] 

 

Zapowiedzi wydarzeń 
 

♥ ♥ 18 listopada – Paweł Tomaszewski – Zapominany ojciec naszej cywilizacji - Jan 

Czochralski – Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, parafia św. Andrzeja Apostoła, 

Wrocław, ul. Boguszowska 84, godz. 19:00 [51] 

 

* * * * * * * * * * * 
 

Myląca  wystawa  we  Wrocławiu 
 

Cieszymy się z każdego przejawu pamięci o prof. Janie Czochralskim. Niestety, należy też 
ubolewać, gdy nie ma Czochralskiego tam, gdzie powinien być. Oto przykład z ostatnich dni, 

przykład negatywny. We wrocławskim Muzeum Architektury od 29 września trwa wystawa 

o jakże mylącym tytule - "Polska światu. Stulecie Niepodległości" autorstwa prof. Krzysztofa 

Pomiana z Brukseli.  

 Od kilku tygodni w mieście wiszą wielkie plakaty o tej wystawie pokazujące mapę 
Polski z naniesionymi na nią nazwiskami osób, pokazanych na wystawie. Jest to ciekawy 

zestaw nazwisk, który wiele mówi o zamyśle twórcy (jego nazwiska nie ma jednak na 

plakacie a Muzeum tylko wynajmuje swoje sale). Wśród 88 bohaterów mamy 15 pisarzy, 

10 muzyków, 14 aktorów i reżyserów teatralnych i filmowych, 12 malarzy i rzeźbiarzy. 

Mamy więc nadreprezentację przedstawicieli świata kultury. Autor twierdzi, że chciał 

pokazać jak osoby zasłużone dla kultury przyczyniły się do rozwoju kultury na świecie. To 

jest właśnie to tytułowe, co Polska dała światu. Rozumiem, że wybór postaci był 

motywowany osobistymi upodobaniami Autora - jego sprawa. Ale dlaczego taki tytuł 

wystawy sugerujący coś wielkiego zamiast uczciwego "Polska kultura - światu"? Mamy 

tymczasem karłowatą namiastkę polskich osiągnięć skoro wystawa nie pokazuje przekroju 

całego dorobku Polski. Nie "uratuje" tytułu dodanie 10 sportowców i 7 polityków (w tym 

część wątpliwej jakości przedstawicieli III RP) i pojedynczych przedstawicieli fizyki, 

ekonomii, prawa, architektury, itp. Prof. Pomian przyznał, że "coś tam jeszcze wiedział 

o matematyce" i dlatego dorzucił pięciu matematyków (w tym trzech od złamania "Enigmy"). 

 Przy obecnym tytule wystawy sygnał dla Polaków (nawet tych, którzy zapoznali się 
tylko z plakatem) będzie jasny - tylko humanistyka i sztuka są polskimi dziedzinami 

uznanymi na świecie. Może utrwalić przekonanie, że tylko w tym zakresie Polska dała coś 
światu. A to nie jest prawdą, tym bardziej, że zaledwie kilku pokazanych naukowców 
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(matematyków) sugeruje, że polska nauka nic nie znaczy. Czy jest więc to opowieść o Polsce 

widzianej przez pryzmat kultury europejskiej i światowej? Czy jest to opowieść o Polsce, jaką 
docenił świat? Myślę, że jednak nie. 

 Trudno mieć żal 

o pominięcie prof. Jana 

Czochralskiego na 

wystawie (prof. Pomian 

przyznał, że o Czo-

chralskim dowiedział się 
dopiero z mojego listu!). 

Chodzi jednak o całość 
nauk ścisłych, 

przyrodniczych i tech-

nicznych, które nie są tu 

pokazane. Rozumiem, że 

wybór był trudny, ale 

dlaczego pominięto Marię 
Skłodowską-Curie (bo 

uważana za Francuzkę?), 

Hilarego Koprowskiego 

(bo uratował świat przed 

polio?), Rudolfa Weigla 

(bo opanował tyfus?)? 

Czy rzeczywiście nic nie 

dali światu!? Nic jednak 

nie tłumaczy pominięcia 

Ignacego Paderewskiego! 

 

 Prof. Pomian 

napisał: "(...) byłoby 

bardzo dobrze, gdyby 

znawcy historii nauk 

przyrodniczych i techni-

cznych pomyśleli o 

zrobieniu wystawy 

pokazującej wkład 

uczonych polskich do 

nauki światowej. Bardzo 

bym się cieszył, gdyby nasza wystawa okazała się inspiracją dla takiego przedsięwzięcia." 

Cóż, tego nie da się zrobić "od ręki", o tym Profesor wie najlepiej, bo swoją wystawę robił 

cztery lata. 

 

 Pomimo tych krytycznych uwag zachęcam do odwiedzenia Muzeum Architektury - 

jest tam sporo ciekawych eksponatów. 

P.Tom. 

 

* * * * * * * * * * * 

 

            Paweł Tomaszewski 

              "Czochralista" 

               INTiBS PAN  


