Uroczystości w 60. rocznicę śmierci prof. Jana Czochralskiego, w Kcyni
W dniu 22 kwietnia 2013 r., w rodzimym mieście prof. Czochralskiego – Kcyni, odbyły się
uroczystości upamiętniające osobę profesora i 60. rocznicę jego śmierci. Wpisują się one
w kalendarz obchodów Roku Jana Czochralskiego. Wśród gości przybyłych na uroczystości
była także delegacja z Warszawy, której uczestnicy reprezentowali: Politechnikę Warszawską
(PW), Polskie Towarzystwo Wzrostu Kryształów (PTWK) oraz Instytut Technologii
Materiałów Elektronicznych (ITME). W składzie delegacji z PW byli: obecny Rektor PW –
prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, były Rektor PW – prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik,
prof. Jacek Przygodzki oraz Krajowy Koordynator Obchodów Roku Jana Czochralskiego –
prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław Nader (prof. Nader był nieobecny z przyczyn zdrowotnych).
W kcyńskich uroczystościach wzięli także udział dr Katarzyna Racka reprezentująca PTWK
(Sekretarz Naukowy) i ITME, oraz dr Emil Tymicki reprezentujący ITME.
poświęcone

Uroczystości

prof.

Czochralskiemu rozpoczęła o godz. 10:30
msza święta, w kościele pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny. Mszy przewodził
Jego Ekscelencja Biskup ks. Jan Tyrawa. Po
mszy świętej, z inicjatywy Zarządu Sekcji
Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa
Farmaceutycznego,

pod

przewodnictwem

dr n. farm. Jana Majewskiego, nastąpiło odsłonięcie
i poświęcenie tablicy pamiątkowej na budynku apteki
,,Pod Orłem". Wykonawcą tablicy jest prof. Józef Petruk, a
jej fundatorami są: Marszałek Województwa KujawskoPomorskiego, Starosta Nakielski, Burmistrz Kcyni, Rada
Miejska w Kcyni, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne,
Naczelna Izba Aptekarska w Warszawie, Okręgowa Izba
Aptekarska w Bydgoszczy, Szkoła Podstawowa im. Jana
Czochralskiego w Kcyni oraz Apteka „Pod Orłem”
w Kcyni. Następnie, zebrani udali się na cmentarz, gdzie
na grobie rodzinnym prof. Czochralskiego dokonano
uroczystego

odsłonięcia

i

poświęcenia

tablicy,

www.ptwk.org.pl
ufundowanej

przez

Politechnikę

Warszawską. Tablicę odsłonili: Rektorzy
PW – prof. dr hab. inż. Jan Szmidt i prof.
dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik oraz
prof. Jacek Przygodzki (na górnym
www.ptwk.org.pl

zdjęciu, po prawej stronie, stoją kolejno

od prawej). Na grobie Profesora złożono także kwiaty i zapalono znicze.
Dalsze uroczystości odbyły się w Szkole Podstawowej im. Jana Czochralskiego. Ich
gospodarzami byli: Przewodnicząca Rady Miejskiej – Gabriela Repczyńska, Burmistrz Kcyni
– Piotr Hemmerling oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego – Michał
Poczobutt. Po wprowadzeniu sztandaru Szkoły, Gabriela Repczyńska powitała gości. Wśród
przybyłych, oprócz wymienionych wcześniej uczestników delegacji z Warszawy, byli m.in.:

poseł Anna Bańkowska, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk – prof. Marek Chmielewski,
Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski, członek korespondent PAN – prof. dr hab. Józef Szudy, wiceprezes
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – Ryszard Wycichowski,
radni Rady Miejskiej w Kcyni, przedstawiciele Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Rady Powiatu Nakielskiego oraz członkowie rodziny prof. Czochralskiego,
w tym wnuczki – Anna Zielińska i Ewa Falender.
Przewodnicząca Rady Miejskiej –
Gabriela

Repczyńska odczytała dwa

listy, od Marszałek Sejmu RP – Ewy
Kopacz

oraz

Minister

Nauki

i Szkolnictwa Wyższego – prof. dr hab.
Barbary Kudryckiej z podziękowaniami
za przywrócenie prof. Czochralskiemu
dobrego imienia. Następnie, głos zabrał
Burmistrz – Piotr Hemmerling, który
przedstawił

krótką

historię

działań,

mających na celu popularyzację osoby
i

osiągnięć

prof.

Czochralskiego.

Burmistrz podziękował wszystkim tym,
którzy przyczynili się do tego, że dziś
możemy czcić imię Profesora, m.in.:
posłankom

–

Iwonie

Śledzińskiej-

-Katarasińskiej i Annie Bańkowskiej,
Krajowemu Koordynatorowi Obchodów
Roku Czochralskiego – prof. Mirosławowi Naderowi, autorowi biografii prof. Czochralskiego
– dr Pawłowi Tomaszewskiemu oraz nauczycielowi z Kcyni – mgr Janowi Kurantowi.
Z przykrością należy stwierdzić, że 20-letnia działalność PTWK w sprawie rehabilitacji prof.
Czochralskiego nie została zauważona przez organizatorów.
W trakcie uroczystości wręczono także nagrody dwóm uczennicom, laureatkom
Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, oraz ich opiekunom.
W dalszej części spotkania miały miejsce przemowy gości. Jako pierwszy głos zabrał J. M.
Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego – prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski, który na
koniec swego wystąpienia wręczył wnuczce prof. Czochralskiego – Annie Zielińskiej, medal

okolicznościowy, przyznany przez Uniwersytet. Po tym, Anna Zielińska podziękowała
naukowcom PW i wszystkim, którzy przyczynili się do rozsławienia prof. Czochralskiego.
Następnie przemawiał J. M. Rektor PW – prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, który powiedział m.in.
o tablicy pamiątkowej upamiętniającej profesora, wbudowanej przy ul. Nabielaka
w Warszawie oraz o planowanym uroczystym
odsłonięciu popiersia prof. Czochralskiego
w Gmachu Głównym Politechniki, podczas
obchodów święta Politechniki w listopadzie
br. W dalszej kolejności głos zabrał były
Rektor PW – prof. dr hab. inż. Włodzimierz
Kurnik,

który

opowiedział

o

procesie

rehabilitacji prof. Czochralskiego, dokonanym
przez

PW

oraz

podziękował

wszystkim

ludziom dobrej woli, którzy przyczynili
się do tego, by pamięć o Profesorze nie
poszła
w zapomnienie. Jako ostatni głos zabrał
prof. Jacek Przygodzki z PW, który
przybliżył

postać

i

życiorys

prof.

Czochralskiego.
W programie uroczystości kcyńskich,
poświęconych pamięci prof. Czochralskiego znalazł się także okolicznościowy referat dr
Pawła Tomaszewskiego. Jednakże, z powodu absencji prelegenta, w efekcie jego problemów
zdrowotnych, wykład nie odbył się. Uroczystości zakończył pokaz filmu pt.: ,,Wielki powrót"
w reżyserii Dariusza Grzeszczyka (produkcji Infinity Dreams).

Katarzyna Racka
Sekretarz Naukowy PTWK
(Materiał zaprezentowany zostanie na stronie internetowej PTWK (www.ptwk.org.pl) oraz
w czasopiśmie naukowym ,,Materiały Elektroniczne", wydawanym przez ITME)

