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Książka jest uwieńczeniem 3O-letnich badań i dociekań autora dotyczących biografii
Jana Czochralskiego i przywrócenia mu dobrego imienia w Polsce oraz znaczenia jego
od krycia

d

la rozwoj u współczesnej

m i kroe

lektron i ki.

Sam tytuł na pozór dośćprzewrotny oddaje bogaty, skomplikowany i tragiczny W skutkach
zyciorys prof.Jana Czochralskiego i tylko osoby znające zyciorys wielkiego odkrywcy rodem
z małej Kcyni, a szczególnie Kcynianie mogą go uznać jako precyzyjnie dopasowany do treści
zawartych w ksiązce.

Poszczególne rozdzialy są dokładnie przemyślane, porządkują, prostują

i

uzupełniają

dotychczasową wiedzę o kolejnych etapach zycia Jana Czochralskiego.

Niezwykła dociekliwośĆi skrupulatnośćw zakresie badania dokumentów w archiwach
niemieckich i polskich ( zarówno państwowych, jak i kościelnych)oraz wielowątkowość
dociekania prawdy dają czytelnikowi obraz naukowca i jego skomplikowanych losów
w zmieniającej się rzeczywistości w okresie okupacji i w latach powojennych' Wiele
dokumentów zostało odkrytych przez autora i po raz pierwszy udostępnione.
Książka napisana jest językiem zrozumiałym i przystępnym dla kazdego. Zdjęcia i materiały
archiwalne dodają jej uroku.
Wielkim walorem ksiązkijest podanie bardzo szerokiej bibliografii i osób z którymi autor miał
kontakt osobisty lub zapoznał się z publikacjami przez nich pisanymi' jest to niezwykle cenne

i pomocne w poszukiwaniu materiałów, długiej drodze i zaangaŻowaniu tak wielu osób
w przywracanie dobrego imienia i znaczenia odkrycia uczonego - Polaka w rozwoju
współczesnej mikroelektroniki na świecie.

Jako współautor projektu datownika pocztowego z okazji Międzynarodowego Sympozjum
Toruń - Kcynia, 26-27 kwietnia 2003 r' pragnę sprostować imię drugiego współautora W zakresie imienia (str'252 - wiersz 8 od góry - powinno być ,,Waldemar" , a nie jak jest
,,Władysław" Szmyt).

W tłumaczeniu na język angielski nalezałoby podkreślićdziałania prof. Anny Pajączkowskiej
(spirytus movens), która jako pierwsza na arenie międzynarodowej promowała i podkreślała
znaczenie odkrycia Jana Czochralskiego - uczonego z Polski na Kongresie w Jerozolimie.

Podsumowując należy wyrazić wdzięcznośći uznanie dla autora za kolejną, niezwykle ważną
i cenną książkę o skomplikowanym zyciorysie naukowca - odkrywcy i długiej drodze
przywracania mu dobrego imienia.
Rodzina, mieszkańcy Kcyni i Wszyscy, którzy w mniejszym lub większym stopniu zajmowali się
biografią Jana Czochralskiego doczekali się publikacji oddającej należne uznanie i powrót
Jana Czochralskiego na piedestał_ przestał być osobą nieznaną iskazaną na infamię.

Pragnę dodać że POLTECHNlKA WARSZAWSKA - uczelnia, której był profesorem i doktorem
honoris causa, w paŹdzierniku br. na rodzinnym grobowcu ufunduje tablicę pamiątkową'
Starania o przetłumaczenie książki jest doskonałym pomysłem promującym polskiego
uczonego, dzięki któremu możliwym stało się wprowadzenie świata w drugiej połowie XX
wieku w XXI wiek.
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Jan Kurant

Zawartą w recenzji opinię na temat książki Pawła E' Tomaszewskiego pod tytułem
,,Powrót Rzecz o Janie Czochralskim" w pełni podzielam i wyrażam w imieniu samorządu
lokalnego serdeczne podziękowanie za przywracanie dobrego imienia, pamięci i promowanie
w kraju i zagranicą wielkiego uczonego i odkrywcy - prof. Jana Czochralskiego.

Przetłumaczenie ksiązki na język angielski spełni oczekiwania wielu osób ze światanauki (i
nie tylko) spoza Polski. Pozwoli również na ukazanie poza granicami kraju polskiego

i

znaczenie jego odkrycia tj. ,,Metody Czochralskiego"
mikroelektroniki.

uczonego

w

zakresie rozwoju

