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Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
 

Wrocław                    11 lutego 2020 r.                      rok IX,  numer  5/265 
***************************************************************************************************************** 

 

 

Odkrycie 
 

List  do  Ludwika  Solskiego 
 

W przepastnych zasobach archiwum "czochralskianów" odnalazłem ciekawy dokument 

pisany ręką prof. Jan Czochralskiego zapewne po wojnie. Jest to rękopis listu skierowanego 

do Ludwika Solskiego o czym świadczy nie tylko tekst ale i notatka ołówkowa "Do Mistrza 

Ludwika Solskiego - nestor warszawski - Teatr" napisana przez inną osobę. 

 
 

"Bez blagi i emfazy" -  

Scripta manent! 

 

Drogi Przyjacielu wspólnej naszej doli i niedoli, jak bliscy jesteśmy myślami zawsze przy 

Tobie! Czy wspaniały Twój Fryderyk, czy Twoje opowiadania, czy wspólne czasy [....]. Twego 

wspaniałego wizerunku, czy pełne czaru Twoje przyczynki w "dyskusjach piątkowych", czy 

Twoje tak nader ludzkie obcowanie w gronie bliższych czy dalszych przyjaciół - zawsze 

promieniowało coś z Ciebie, co podnosiło i skupiało serca i duszę wszystkich tych - których 

szczęście zbliżyło ku aurze osobistych Twych uroków! Tęsknie wspominamy te chwile kiedy 

udzielałeś nam Twe przebogate serce i beztroską radość osobistości, w której geniusz 

kształtował co raz to nowe formy wyrazu i [....] Twojej 

plastycznej [....]. 

Przy wrodzonej skromności wypełniałeś przestrzeń - aczkolwiek 

byłeś zawsze najskromniejszym między skromnymi! Zdaje się, że 

im większy człowiek - tym mniej miejsca do popisów mu trzeba... 

Jeśli dotąd tego nie zapisano - to zapisuję to w tym liście z 

przeznaczeniem by w "Stammbuchu" Twoim znalazły kiedyś 

właściwy swój oddźwięk. Wielu miałeś przyjaciół - tak 

autoritatywnych, jak i całkiem Ci oddanych - przyjm od 

skromnego Twego wielbiciela szczerych tych kilka słów jako 

serdeczny dar imieninowy. 

 

   Zawsze oddany Twój [....] wraz z rodziną 

 

PS. Łączę [...] wiele serdeczności dla Pani Tw[...] - ode mnie i 

moich Pań. 

 
Na fotografii profesor Czochralski z Ludwikiem Solskim przez domem w Kcyni  

(ze zbiorów Z. Jacyny-Onyszkiewicza) 

[kwadratowe nawiasy odnoszą się do trudno czytelnych wyrazów] 
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Oto fragment listu. 

 

 
 

 

Dziękuję Pani Marzannie Nowackiej za przekazaną kopię listu. 

Ciekawe, czy ten list dotarł do Mistrza Solskiego? Nic o tym nie wiadomo. 

 

* * * * * * * * * * * 

 

Przepraszam Pana Romana Tadycha za pominięcie Jego nazwiska w notatce o wojennych 

wspomnieniach Ferdynanda Goetla. To On znalazł ten ciekawy tekst z 1947 r. 
 

 

* * * * * * * * * * * 

           Paweł Tomaszewski 

                INTiBS PAN  

 


