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Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
 

Wrocław                     18 marca 2019 r.                  rok VIII,  numer  5/239 
***************************************************************************************************************** 

 

 

Wydarzenia związane z Janem Czochralskim  
 

► 12 listopada 2018 r. - 27 stycznia 2019 r. – Sto lat! Nauka polska – Dom Mikołaja 

Kopernika, Toruń - wystawa [patrz niżej] 

 

Informacje prasowe i internetowe, wydawnictwa książkowe 
 

♦ 12 listopada 2018 r. – Maria Choduń – 100 lat nauki – TVToruń on line; 

http://www.toruntv.pl/movie/show?id=17124  [patrz niżej] 

 

* * * * * * * 

 

Czochralski  w  Toruniu 

 

 

 

W dniach od 12 listopada ub.r. do 27 stycznia br. w toruńskim Domu Mikołaja Kopernika 

można było obejrzeć wystawę ”Sto lat! Nauka polska”, przypominającą najwybitniejsze 

postaci naukowców, aktywnych w ostatnim stuleciu. Na wystawie pokazano sylwetki 19 

takich osobistości, między innymi: Marię Skłodowską-Curie, Kazimierza Twardowskiego czy 

Jana Czochralskiego. W części poświęconej Janowi Czochralskiemu znalazły się walizka 

i album z fotografiami, nadbitka publikacji o ropie naftowej na Pałukach i kryształy krzemu. 
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 W programie TV Toruń on line przygotowanym przez red. Marię Choduń, dostępnym 

pod adresem http://www.toruntv.pl/movie/show?id=17124, znalazła się m.in. wypowiedź 

kuratora wystawy i kierownika Domu Michała Kłosińskiego, który mówił o Janie 

Czochralskim. 

 

 
 

 Szczególnie cenna jest ciekawa fotografia z VI Zjazdu Stowarzyszenia Inżynierów 

Mechaników Polskich w Warszawie z dnia 21 maja 1932 r. Dotąd znane było zdjęcie 

mniejsze zrobione nieco wcześniej lub później i nie pokazujące całej sali (patrz: "Powrót. 

Rzecz o Janie Czochralskim", str. 91).  

* * * * * * * * * * * 
 

Plac  Czochralskiego  w  Toruniu? 
 

Pozostańmy w Toruniu. Otrzymaliśmy informacje od profesorów Bogusława Buszewskiego 

i Józefa Szudego, członków Klubu Profesorów UMK im. Ludwika Kolankowskiego, 

o złożeniu w Radzie Miasta Torunia wniosku o nadanie nazwy "Plac Jana Czochralskiego" 

placowi przed Centrum Nowoczesności "Młyn Wiedzy". Informację tę rozesłała do 

wszystkich członków Klubu jego Prezes, prof. Maria Barysz. Oficjalne pismo nosi datę 

31 stycznia 2019 r. i jest poparciem wniosku Rady Programowej Centrum Nowoczesności. 

Podkreślono w nim, że "(...) postać profesora Jana Czochralskiego znakomicie wpisuje się 

w działalność Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy a nadanie placu przy Centrum imienia 

słynnego uczonego będzie znakomitym podkreśleniem jego wkładu dla światowej nauki a dla 

naszego miasta dużym zaszczytem". Prof. Buszewski złożył też osobne pisma w imieniu 

Centrum "Młyn Wiedzy" i Klubu Hunboldta. Cieszymy się, że po wielu latach starań ten 

uczony będzie miał swoje miejsce i to GODNE w Toruniu. I chyba nikt już nie będzie 

Profesorowi zmieniał imienia, np. na Jerzego, jak to zrobiono na stronie 

https://www.torun.pl/pl/inwestycje/wielkie-projekty-inwestycyjne/centrum-nowoczesnosci.  

A o Centrum - patrz jego strona internetowa: http://mlynwiedzy.org.pl/. 

* * * * * * * * * * * 

            Paweł Tomaszewski 

               INTiBS PAN  

 


