64.rocznica śmierci
prof. Jana Czochralskiego
/1885-1953/
Długa droga przywracania pamięci , dobrego
imienia i należnego miejsca w nauce
polskiej i światowej

22 kwietnia b.r. przypada 64 rocznica śmierci naszego wielkiego rodaka prof. Jana Czochralskiego.
Po latach starań wielu ludzi udało się przywrócić należne miejsce w świecie uczonemu ,który dzięki
odkryciu 101 lat temu metody krystalizacji pozwolił kolejnym uczonym wprowadzić świat w wieku
XX w wiek XXI. Zwieńczeniem tych działań było ogłoszenie przez Sejm roku 2013 ,,Rokiem Jana
Czochralskiego”. W działaniach tych znaczącą rolę odegrały władze samorządowe naszej gminy,
szkoła podstawowa nosząca jego imię, rodzina i wielu mieszkańców .
W tym roku również pamiętano o naszym rodaku. W dniu 29 marca z inicjatywy prof. Anny
Pajączkowskiej w ITME w Warszawie odbyło się sympozjum poświęcone 100.rocznicy odkrycia
metody krystalizacji – o czym informowała pani Justyna Makarewicz .
20 kwietnia liczna delegacja z Kcyni oraz rodzina brała udział w sympozjum zorganizowanym
w sali audytorium novum UTP w Bydgoszczy przez prof. A Gadomskiego - prorektora ds.
międzynarodowych tej uczelni.
Wielkim wydarzeniem był udział i wykład prof. Klausa von Klitzinga - noblisty z 1985 za odkrycie
tzw. ,,kwantowego efektu Halla”. Jego zasługą jest nowa definicja oporu elektrycznego oraz
czekająca na przyjęcie w 2018 r. nowa definicja kilograma zgodna z układem SI( jako siódma
jednostka SI oparta na jego odkryciu.)
Dużą ciekawostką niespodzanką był sprawny mikroskop Czochralskiego , gdzie źródłem światła jest
łuk elektryczny . Szerzej o tym pisała pani Anna Duda Nowicka -uczestniczka sympozjum.
Dziś można zakładać ,ze gdyby Jan Czochralski żył w innej rzeczywistości lub innym państwie to
zamiast być oskarżanym ,byłby przedstawiony jako kandydat do nagrody Nobla i pewnie by nim
został.
Za rok czeka nas 65 rocznica śmierci Profesora. Dobrze by było, abyśmy wspólnie i w uzgodnieniu
z rodziną zadbali o nowy wygląd grobowca w którym spoczywa Jan Czochralski z żoną
i krewnymi. Grób ten i cmentarz odwiedza wielu ludzi z kraju i za granicy .
Jestem przekonany , że uda nam się wspólnie tę sprawę rozwiązać.
Jan Kurant

