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Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
 

Wrocław       5 grudnia 2017 r.                  rok VI,  numer  27/201 
***************************************************************************************************************** 

 

 

Informacje prasowe i internetowe, wydawnictwa książkowe 
 

♦ 4 września – Marek Kępa – Nazi Collaborator or Resistance Fighter: The Extraordinary 

Story Behind the Man at the Core of the Digital Revolution – http://culture.pl/en/ 

article/nazi-collaborator-or-resistance-fighter-the-extraordinary-story-behind-the-man-

at-the-core-of-the [A] [strona Instytutu Adama Mickiewicza] 

♦ 23 października – Zamki z chmur – [wiersz J. Czochralskiego ilustrowany zdjęciami Kcyni] 

– YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=bXPDSptE7qU; "Dźwiękowe 

Archiwum Kcyni"; czas trwania 5:08 min. (to prezent na dzień urodzin Profesora!) 

 

* * * * * * * 

 

Szanowni Czytelnicy 
 

Rozpoczynamy trzecią setkę numerów naszego "Biuletynu Roku Czochralskiego". Przede 

wszystkim serdecznie dziękuje wszystkim, którzy nadesłali życzenia z okazji jubileuszu. 

Mam nadzieję, że będą nadal życzliwymi czytelnikami i wiernymi współpracownikami. 

Ufam, że kolejne numery uda się wypełnić nowymi informacjami i odkryciami dotyczącymi 

prof. Jana Czochralskiego, jego życia, działalności i oddziaływania na współczesny świat. 

Pragnę też przypomnieć, że komplet numerów "Biuletynu..." znajduje się na stronie 

internetowej www.janczochralski.com. Pojedyncze numery są też na kilku innych stronach. 

 

* * * * * * * * * * * 

 

Warszawa  (nadal)  nie  chce  Czochralskiego 

 

O ulicy Czochralskiego w Warszawie pisaliśmy wielokrotnie przy kolejnych propozycjach 

i odmowach - polecamy notatki w numerach 7/112, 8/113 i 20/194. Po kilku pismach 

przypominających adresowanych do m.in. Rady Miasta st. Warszawy, w dniu 30 listopada 

otrzymaliśmy pokazane poniżej pismo pani dyr. Małgorzaty Naimskiej z Biura Kultury 

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Niestety, jest to kolejna odmowa w sprawie 

upamiętnienia w nazewnictwie miejskim prof. Jana Czochralskiego. Przykre to, ale 

prawdziwe - Warszawa nadal nie chce Czochralskiego! Przy okazji dowiedzieliśmy się, że 

prof. Andrzej Wiśniewski z Instytut Fizyki PAN złożył 31 sierpnia br. oficjalny wniosek do 

Biura Geodezji i Katastru Urzędu m. st. Warszawy o zmianę nazwy ul. W. Rzymowskiego na 

ul. prof. Jana Czochralskiego. Dziękujemy Profesorowi za tę cenną inicjatywę i przesłane 
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dokumenty. Okazało się jednak, że nawet poparcie ze strony Prezesa PAN (w randze 

ministra!) i Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN nie wystarczyły, by przy okazji 

dekomunizacji ulic Warszawy mogła się pojawić ulica naszego wielkiego Polaka. Obstrukcja 

części radnych warszawskich jest nieustająca. 

 

 
 

 Poniżej przedstawiamy treść uzasadnienia wniosku prof. Andrzeja Wiśniewskiego 

podpisanego przez wymagane 15 osób. 
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Uzasadnienie nadania ulicy nazwy Jana Czochralskiego 

 

Profesor Jan Czochralski to jeden z najwybitniejszych polskich uczonych. Jego 

największym osiągnięciem było opracowanie nowatorskiej metody wzrostu monokryształów. 

Na całym świecie metoda ta nazywana jest „metodą Czochralskiego”. Jest ona ciągle 

wykorzystywana na bardzo szeroką skalę, m. in. do otrzymywania monokryształów krzemu. 

Metoda ta jest kluczowa dla procesu produkcji układów scalonych, a tym samym dla 

ogromnego rozwoju informatyki. W dziedzinie techniki prof. Czochralski jest najczęściej 

cytowanym polskim uczonym. Od 1928 roku prof. Czochralski był związany z Warszawą. 

Pracował na Politechnice Warszawskiej, gdzie stworzył Instytut Metalurgii 

i Metaloznawstwa. Jego wybitne osiągnięcia naukowe, a także patriotyzm i postawa 

obywatelska oraz  zaangażowanie w sprawy związane z produkcją wojskową i obronnością 

kraju - zdaniem wnioskodawców w pełni uzasadniają nadanie jednej z ulic w Warszawie 

nazwy Jana Czochralskiego. Poparcie dla tej inicjatywy wyraził Prezes Polskiej Akademii 

Nauk oraz Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN (pisma są dołączone do wniosku) 

[podkreślenia - P.Tom.]. Ulice Jana Czochralskiego znajdują się w jego rodzinnym mieście 

Kcyni oraz we Wrocławiu i w Bydgoszczy. Nadanie nazwy ulicy Jana Czochralskiego w 

Warszawie – mieście, z którym był tak blisko związany - jest więc jak najbardziej godne 

rozważenia. 

W Instytucie Fizyki PAN od szeregu lat hoduje się unikalne monokryształy 

wykorzystując właśnie metodę Czochralskiego. Badania właściwości tych kryształów 

umożliwiły powstanie wielu wartościowych prac naukowych. W pobliżu Instytutu Fizyki 

znajdują się ulice Mariana Smoluchowskiego oraz Stefana Pieńkowskiego – wybitnych 

polskich fizyków. Z tych względów wnioskodawcy proponują nadanie nazwy ulicy 

Czochralskiego jednej z ulic znajdujących się na Mokotowie, w nieodległym sąsiedztwie 

Instytutu.  

Ponieważ rozważana jest możliwość zmiany nazwy ulicy Wincentego Rzymowskiego, 

jeśli do takiej zmiany dojdzie, proponujemy nadanie tej ulicy nazwy Jana Czochralskiego. 

Jeśli takiej zmiany nie będzie, wnioskujemy o nadanie tej nazwy innej z ulic warszawskich.  
 

 

 A może PT Czytelnicy zechcieliby wymóc na radnych Warszawy ustanowienie ulicy 

Jana Czochralskiego? Rok 2018 jest ostatnim z trzech, podczas których świętujemy setną 

rocznicę odkrycia metody Czochralskiego stanowiącej podwaliny współczesnej cywilizacji 

elektronicznej. Ładnie zbiegło by się to z obchodami setnej rocznicy odzyskania 

niepodległości przez Polskę. Warto spróbować! 

 Na marginesie zmagań Warszawy z ulicą Czochralskiego warto zauważyć, że Berlin 

też chce mieć taką ulicę. Ale o tym napiszemy niebawem :-) 

 

* * * * * * * * * * * 

            Paweł Tomaszewski 

               INTiBS PAN  

 


