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Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
Biuletyn Społecznego Komitetu Roku Czochralskiego    

 

Wrocław    28 lutego 2015 r.           rok IV,  numer  9/114 
*************************************************** *************************************************** *********** 
 
 

Wydarzenia związane z Janem Czochralskim  
 

► 19 lutego – Wystawa planszowa Biblioteki Głównej na 100-lecie obchodów Odnowienia 
Tradycji PW – Gmach Główny PW [patrz niżej] 

► 25 lutego – Rada Miasta Gdańska zatwierdziła wybór prof. Jana Czochralskiego na 
patrona Szkoły Podstawowej nr 82 [patrz niżej] 

► 25 lutego – druga emisja filmu "Powrót Chemika" w TVP2 
 

Zapowiedzi 
 

♥ 16 marca – Święto Patrona w Gimnazjum nr 3 w Oleśnicy k. Wrocławia; godz. 11 

♥ 13 maja – Polska myśl techniczna w II Wojnie Światowej. W 70. rocznicę zakończenia 
działań wojennych w Europie [konferencja] – Warszawa [będzie referat o Janie 
Czochralskim; patrz niżej] 

 

Informacje prasowe i internetowe 
 

♦ 20 lutego – Wystawa planszowa Biblioteki Głównej na 100-lecie obchodów Odnowienia 
Tradycji PW – www.biuletyn.pw.edu.pl/Kultura-i-Tradycja/Wystawa-planszowa-
Biblioteki-Glownej-na-100-lecie-obchodow-Odnowienia-Tradycji-PW?&cookiedec=r  

♦ 26 lutego – "Z życia szkoły..." – informacja o nadaniu imienia Jana Czochralskiego Szkole 
Podstawowej nr 82 w Gdańsku – www.facebook.com/RadaRodzicow.SP82?fref=nf  

 
* * * * * * * * * * * 

 

Znani  Sielczanie 

Pod takim hasłem 14 listopada ub. r.  uczniowie Gimnazjum nr 7 w Warszawie uczestniczyli 
w grze miejskiej po Sielcach w poszukiwaniu adresów znanych mieszkańców tej dzielnicy 
stolicy. Wśród kilkunastu ciekawych postaci znalazł się i prof. Jan Czochralski ze swoim 
domem przy ul. Nabielaka 4. Dziękujemy organizatorom rajdu Elżbiecie Sznajder i Kamilowi 
Potrzuskiemu. 

* * * * * * * * * * * 
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Szkoły  Czochralskiego  w  Gdańsku  i  w  Oleśnicy! 
 

 Miło nam poinformować, że na sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 25 lutego br. 
zatwierdzono wybór prof. Jana Czochralskiego na patrona Szkoły Podstawowej nr 82. 
Referentami występującymi w imieniu Szkoły i Rady Rodziców byli Zastępca Prezydenta 
Miasta Gdańska, pan Piotr Kowalczuk oraz Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju 
Społecznego, pani Mariola Paluch. Dziękujemy pani Agacie Markiewicz-Babło, nowej 
Dyrektor Szkoły, za pomysł i jego realizację, oraz wszystkim, którzy trudzili się w tej ważnej 
sprawie; także tym, którzy informowali "Biuletyn Roku Czochralskiego" o trwających 
staraniach. 
 Warto przypomnieć, że Gimnazjum nr 3 w Oleśnicy w mijającym roku szkolnym 
również miało prof. Jana Czochralskiego jako swojego patrona. I choć co roku jest inna para 
patronów (odkrywca ze świata nauki i podróżnik), to o "byłych" patronach nie zapomina się 
przez kolejne lata. Szkoła przecież nosi oficjalnie imię Podróżników i Odkrywców Polskich. 
To zobowiązuje do poznania takich Polaków i pamiętania o nich. 
 

* * * * * * * * * * * 
Odkrycia 

A  jednak  pojedynek ? 

 W "ludowych" opowieściach o prof. Janie Czochralskim przewija się wątek 
domniemanego pojedynku na szpady (szable?) z prof. Witoldem Broniewskim. Oto, co 
nowego można o tym pojedynku powiedzieć. Otóż, przeglądając zbiory bibliotek cyfrowych 
natrafiłem na wspomnienia prof. Jerzego Bukowskiego pt. "Zapiski pamiętnikarskie" 
(Warszawa 2013). Autor wspomina, że prof. Broniewski był oficerem w wojsku gen. Józefa 
Hallera. Bywał agresywny, a już na pewno nie darował żadnego prawdziwego lub nawet 
urojonego uchybienia w stosunku do swej osoby. Podobno często się pojedynkował. Świetnie 
strzelał z pistoletu. Dalsza opowieść Bukowskiego mówiła o pojedynku ze studentem, przed 
którym uspokajał sekundantów, że tylko biceps przestrzeli, i tak się podobno stało. 
Podkreśliłem dwa wyrazy, które uprawdopodobniają opowieść o pojedynku z prof. 
Czochralskim. A więc raczej pistolety a nie szpady (choć i tą bronią oficer powinien dobrze 
władać). 

* * * * * * * * * * * 

 

Wystawa planszowa Biblioteki Głównej  
na 100-lecie obchodów Odnowienia Tradycji PW  

 
 W gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej otworzono wystawę sześciu plansz 
przygotowanych przez Bibliotekę Główną PW przy współpracy i konsultacji Muzeum PW, 
Biura ds. Promocji i Informacji PW, Biura Rektora PW, Biura Rozwoju i Projektów 
Strategicznych i CEZAMAT PW. Projekt graficzny opracowała Dorota Wojnowska. 
 Na jednej z plansz [patrz niżej] pokazującej w bardzo wielkim skrócie dzieje 
Politechniki Warszawskiej zauważamy zaledwie 4 postaci wymienione z nazwiska i pokazane 
na portretach. To Stanisław Staszic, Zygmunt Straszewicz (jaki pierwszy rektor PW, 
1915/1916), Władysław Findeisen (1981-1985; pierwszy rektor PW wybrany w wolnych 
wyborach) i - to totalne zaskoczenie - Jan Czochralski (2013). To niebywały awans 
Czochralskiego! Dziękujemy władzom Uczelni. 
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Polska  myśl  techniczna  w  II  Wojnie  Światowej 

 
W 70. rocznicę zakończenia działań wojennych w Europie Centralna Biblioteka Wojskowa 
organizuje konferencję naukową o polskim wkładzie intelektualnym w zwycięstwo 
w II wojnie światowej. Oto, jak dr Jan Tarczyński, dyrektor CBW, przedstawia problem: 

 Polski udział w militarnych zmaganiach II Wojny Światowej jest już powszechnie 
znany i udokumentowany. Białą plamą w świadomości społecznej - zarówno w kraju jak 
i w świecie - pozostaje natomiast bogaty wkład naukowo-techniczny naszych rodaków 
w zwycięstwo nad Niemiecką III Rzeszą, a także wpływ tych dokonań na późniejszy rozwój 
intelektualno-techniczny Europy i świata. 
 Wykorzystane tu zostały zarówno przedwojenne polskie osiągnięcia naukowe, 
wynalazki oraz konstrukcje wojskowe, jak i dokonania Polaków w służbie sojuszników. 
W alianckich - i polskich poza krajem - instytucjach doświadczalnych, biurach projektowych 
oraz przemyśle wojennym pracowało prawie 70 % naszych konstruktorów, technologów 
i organizatorów produkcji, spośród 5,5 tysiąca inżynierów i techników, którzy w wyniku 
Kampanii Wrześniowej znaleźli się na ziemi brytyjskiej. 
 Dzięki nim polski wkład intelektualny w wysiłek zbrojny aliantów przewyższa - według 
szacunków zachodnich - nasze dokonania militarne na wielu frontach, znacznie lepiej znane i 
uznawane na świecie. Jego rzeczywiste skutki dla uzupełnienia przewagi, zmniejszenia strat 
własnych i skrócenia wojny są jednak ogromne. Przeważająca część tego wkładu stanowiła 
podstawę ponadczasowych osiągnięć technicznych aktualnych do dnia dzisiejszego. (...) 
 
 Lista problemów badawczych przygotowana przez organizatorów obejmuje 
36 pozycji, w tym wiele zupełnie nieznanych szerszym kręgom społeczeństwa. Doceniono 
znaczenie prac prof. Jana Czochralskiego i jeden z referatów będzie im poświęcony. 
Zapraszamy! 
 

* * * * * * * * * * * 

"Powrót chemika" - co dalej? 

Wszystkich zainteresowanych pełnometrażowym filmem dokumentalnym o Janie Czochralski 
pt. Powrót chemika w reżyserii Anny Laszczki, prod. Mediabrigade, a którzy nie byli w stanie 
zobaczyć go podczas nocnych emisji w TVP2, informujemy, że będą teraz możliwe emisje 
w innych stacjach telewizyjnych. Uprzejmie prosimy o "bombardowanie" stacji - życzenia 
telewidzów mają dużą moc sprawczą :-)  Równocześnie informujemy, że podczas 
tegorocznego Konwersatorium Krystalograficznego w Wrocławiu, w czerwcu, odbędzie się 
projekcja tego filmu w wersji polskiej. Wersja angielska będzie pokazana w Berlinie podczas 
tamtejszych festiwali nauki. 

Nieoficjalnie wiadomo, że przygotowywany jest projekt scenariusza filmu fabularnego! 

 

* * * * * * * * * * * 

 

          Paweł Tomaszewski 
               INTiBS PAN  
 


