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Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
Biuletyn Społecznego Komitetu Roku Czochralskiego    

 

Wrocław    22 lutego 2015 r.           rok IV,  numer  8/113 
*************************************************** *************************************************** *********** 
 
 

Kronika Roku Czochralskiego  
 

► 16 lutego – „W niezwykłym świecie kryształów” (otwarcie wystawy z WCh UJ) – 
Instytucie Fizyki PAN, Warszawa 

 

Zapowiedzi 
 

♥ 25 lutego – posiedzenie Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska w sprawie nadania imienia 
prof. Jana Czochralskiego Szkole Podstawowej nr 82; godz. 16:00 

♥ 25 lutego – druga emisja filmu "Powrót Chemika" w TVP2, godz. 24:10 
 

Informacje prasowe i internetowe 
 

♦ 17 lutego – Beata Raczkowska – Nieznany, zapomniany patron? – 
www.olesnica.pl/sm/wydarzenia/3550-nieznany-zapomniany-patron  

 

* * * * * * * * * * * 

SP im. Jana Czochralskiego? 
 

Otrzymaliśmy wiadomość od pani inspektor Moniki Zawiszy z Biura Rady Miasta, że do 
Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska został w dniu 18 lutego złożony projekt uchwały 
w sprawie nadania imienia prof. Jana Czochralskiego Szkole Podstawowej nr 82 w Gdańsku 
przy ul. Radarowej 26 (druk nr 130), który będzie opiniowany na najbliższym posiedzeniu 
25 lutego o godz. 16:00 (punkt 21). Uchwała ma wejść w życie z dniem 1 września 2015 r.  
 W uzasadnieniu wniosku czytamy m.in.:  
 Społeczność Szkoły Podstawowej Nr 82 pragnie,  aby osoba prof. Czochralskiego była 
wzorem dla obecnych i przyszłych pokoleń Polaków. Jako człowiek światły, bardzo 
kreatywny, otwarty na inne kultury, Jan Czochralski stanowi wspaniały przykład dla młodych 
ludzi. Jako patron szkoły będzie idealnym wzorem Polaka przedkładającego interes narodowy 
nad własne zaszczyty.  
 Dodatkowo wybór patrona szkoły jest spójny z hasłem promującym Gdańsk i wpisuje 
się w strategię rozwoju naszego miasta, a także jest zgodny z polityką promocji dyscyplin 
ścisłych, których światowej sławy chemik jest znakomitym reprezentantem. 
 Usytuowanie szkoły, która znajduje się w tzw. ,,dolinie krzemowej” jest dodatkowym 
argumentem przemawiającym za tym, aby Szkoła Podstawowa Nr 82 nosiła imię profesora 
Jana Czochralskiego. 
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 Patron szkoły został wybrany w wyborach powszechnych przez uczniów szkoły, 
rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Wybory były powszechne, 
bezpośrednie, tajne i większościowe. W wyniku głosowania Jan Czochralski został 
zaakceptowany na kandydata na patrona Szkoły Podstawowej Nr 82 w Gdańsku. 
 W dniu 21 stycznia 2015 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 82 przedstawił wspólny 
wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Szkoły 
Podstawowej Nr 82 o nadanie imienia profesora Jana Czochralskiego. 
 

* * * * * * * * * * * 
 

Ulica Czochralskiego w Warszawie - cd. 

Pani Simona Kowalewska z Wydziału Dziedzictwa i Współpracy Zagranicznej Urzędu m.st. 
Warszawy poinformowała, że Zespół Nazewnictwa Miejskiego na posiedzeniu 10 grudnia 
2014 r. przychylił się do wniosku Rektora i Senatu PW z w sprawie zmiany nazwy 
ul. Rektorskiej na prof. Czochralskiego. Również radni Komisji ds. Nazewnictwa Miejskiego 
w Radzie Warszawy na posiedzeniu w dniu 11 lutego 2015 r. wydali pozytywną opinię w tej 
sprawie. W związku z powyższym Biuro Geodezji i Katastru, odpowiedzialne z prowadzenie 
procedury nazewniczej, będzie przygotowywało odpowiedni projekt uchwały Rady m.st. 
Warszawy w tej sprawie i w pierwszej kolejności skieruje go do władz dzielnicy Śródmieście 
po opinię.  
A więc czekamy... 
 

* * * * * * * * * * * 

Chochlik  u  Czochralskiego? 
 

 W dawnych czasach za wszystkie błędy drukarskie odpowiadał Chochlik Drukarski. 
Były to zazwyczaj drobne literówki. W czasach rewolucji elektronicznej Chochlik też nie 
próżnuje. Sprzyja temu zbytnia szybkość uderzania w klawisze komputera i bardzo popularna 
zasada "kopiuj i wklej". Ostatnio przekonał się o tej ciemnej stronie swojego odkrycia sam 
Jan Czochralski (bez jego metody nie byłoby współczesnych komputerów). Otóż 
w dokumencie zatytułowanym "Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki 
Warszawskiej w okresie: 1.09.2013 - 31.08.2014" wśród wielu ciekawych informacji można 
znaleźć (na stronie 27) i taką: prof. Jan Czochralski - absolwent... Politechniki Kijowskiej 
i rektor Politechniki Warszawskiej. Tu już Chochlik przesadził! Cytowany zapis odnosi się 
oczywiście do prof. Wojciecha Świętosławskiego (1881-1968)! 
 W ten sposób sprawdziła się i inna zasada: kto szuka ten... błądzi ;-)  Mamy nadzieję, 
że Rektor PW sprostuje to oczywiste przekłamanie i na stronie internetowej Uczelni znajdzie 
się poprawiona wersja "Sprawozdania...".  

 
* * * * * * * * * * * 

 

O odkryciu nowych prac prof. Jana Czochralskiego napiszemy niebawem :-) 

 

* * * * * * * * * * * 

 

          Paweł Tomaszewski 
               INTiBS PAN  


