Warszawa 18 lipiec 2011

Szanowni Członkowie Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów
Pragnę donieść o niezwykle ważnej i długo oczekiwanej decyzji Senatu Politechniki
Warszawskiej w sprawie Profesora Jana Czochralskiego.
W liście otrzymanym od Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej
prof. dr hab. inż. Władysława Kurnika czytamy, że Senat Politechniki Warszawskiej na
posiedzeniu w dniu 29.06.2011 podjął uchwałę przywracającą dobre imię profesora Jana
Czochralskiego urodzonego i zmarłego w Kcyni, wybitnego chemika, który w roku 1929 za
doniosłe odkrycia uzyskał tytuł doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej.
Zatem niniejsza uchwała przywraca mu należyte miejsce w społeczności akademickiej
Politechniki Warszawskiej, z której został wykluczony w 1945 roku. (list Jego Magnificencji
Rektora PW w załączeniu).
Pragnę dodać, że w tym dniu rozdzwoniły się telefony i nadeszły listy (e-maile) od
pracowników PW, informujące mnie o tej tak ważnej i długo oczekiwanej decyzji. Nasze
Towarzystwo prowadziło od wielu lat starania o uznanie wielkości i zasług profesora Jana
Czochralskiego przez uczelnię, w której wiele lat pracował. Mogę m. innymi wspomnieć
rozmowy prowadzone z prof. W. Kurnikiem, Rektorem PW.
Wydaje się, że ostatecznie odnalezione dokumenty w Archiwum Akt Nowych przez
dr T. Krawczaka przyczyniły się do podjęcia jednoznacznej decyzji i wyjaśnienia, że prof. Jan
Czochralski pracował w czasie okupacji dla władz Polskich.
Jak napisał w piśmie z dnia 9 czerwca 2011 r. dr Tadeusz Krawczak Dyrektor
Archiwum Akt Nowych (załącznik nr 1 do uchwały) w trakcie kwerendy dokumentacji Armii
Krajowej i Delegatury Rządu RP na Kraj odnaleziono meldunek potwierdzający przesyłanie
przez prof. Czochralskiego informacji kontrwywiadowi AK. Inny dokument potwierdza
współpracę prof. Jana Czochralskiego z Oddziałem II Komendy Głównej Armii Krajowej.
Ostatni artykuł w Gazecie Wyborczej napisany przez pana P. Cieślińskiego w bardzo
obrazowy sposób opisuje drogę Profesora Czochralskiego od sławy do niesławy (!),
rzeczywiście to wspaniały materiał na scenariusz filmowy. Artykuł Piotra Cieślińskiego pt.
"Sceny z życia patrioty, którego uznano za zdrajcę" w wydaniu Gazety Wyborczej z dnia 15
lipca
(artykuł
dostępny
również
pod
linkiem
http://wyborcza.pl/1,75248,9953629,Sceny_z_zycia_patrioty__ktorego_uznano_za_zdrajce.ht
ml#ixzz1SCtn5MwH )
Zadowolenie naszego Towarzystwa i moje jest tym większe, że my wieloma
wystąpieniami zagranicznymi w wielu krajach jak Japonia, Korea, USA, Europa
przedstawiliśmy profesora Jana Czochralskiego, jako polskiego uczonego, który pracował
początkowo wiele lat w Niemczech, a potem w Polsce i czuł się Polakiem. Należy podkreślić,
że moje wystąpienie na Kongresie Wzrostu Kryształów w Jerozolimie w 1998 roku z okazji
45 rocznicy śmierci Profesora pokazało po raz pierwszy na forum międzynarodowym, kim
był Jan Czochralski i skąd pochodził. Od tego czasu mieliśmy duże zainteresowanie
zagranicznych naukowców w organizowanych konferencjach, w niektórych krajach
ustanowiono medal Czochralskiego.
Organizowaliśmy wiele konferencji naukowych w Warszawie, Kcyni, Toruniu z
udziałem uczonych z wielu ośrodków naukowych na świecie. Uczeni z Europy, Azji i USA
gościli w Kcyni kilkakrotnie na różnych spotkaniach, konferencjach organizowanych przez
nasz Towarzystwo. Należy podkreślić, że otrzymywaliśmy dużą pomoc organizacyjną od
społeczności Kcyni, również współdziałaliśmy w wielu przedsięwzięciach jak nadanie
imienia J.Cz. jednej ze szkół, fundacji pomnika Profesora, izby pamięci poświęconej
osiągnięciom Profesora, jesteśmy współfundatorami medalu im. Prof. Jana Czochralskiego

wspólnie Materials Research Society. Organizacja izby pamięci została zrealizowana dzięki
pomocy Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie i może stanie się
zalążkiem muzeum poświęconemu życiu i osiągnięciom naukowym Profesora (!).
Wiele informacji na temat działalności naszej i innych osób może znaleźć czytelnik w
linkach na naszej stronie internetowej www.ptwk.org.pl, jak również w ostatnio
opublikowanym artykule w Gazecie Wyborczej.
Prof. dr hab. Anna Pajączkowska
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