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Biuletyn  

 Roku  Czochralskiego 
Biuletyn Społecznego Komitetu Roku Czochralskiego    
 

Wrocław          29 marca 2014 r.                    rok III,  numer  20/74 
*************************************************** *************************************************** *********** 
 
Kronika Roku Czochralskiego 
 

► 21 marca – impreza w Zespole Szkół w Mycielewie  
 

Zapowiedzi 
 

♥ 9 kwietnia – Małgorzata Sobieszczak-Marciniak – Życie i dokonania Jana Czochralskiego 
– Wydział Chemii UŁ, Akademia Ciekawej Chemii 

♥ 30 kwietnia – Dzień otwarty Szkoły – Mszana Dolna [pokaz Walizki prof. Czochralskiego] 

♥ 16 września – Adam Gadomski i Jan Klos – Recognizing an applied-physics and 
physicochemial succession of Jan Czochralski, a prominent European crystal grower – 
Zjazd Fizyków Czech i Słowacji, Ołomuniec 

 

Informacje prasowe i internetowe 
 

♦ sierpień 2013 – A[nna] Pajączkowska – Jan Czochralski and His Method of Crystal Growth 
– Acta Physica Polonica 124 (2), 171-172 [tekst dostępny w internecie!] [A] 

♦ 10 grudnia 2013 – Melania Deresz-Oszer – Historia elektroniki zaczyna się w Kcyni. 
O Janie Czochralskim i jego metodzie – Kosmos - Tajemnice Wszechświata 
[dwutygodnik], nr 85, str. 16-19 [A] 

♦ 30 stycznia 2014 – Kopernik w pudełku – https://efs.men.gov.pl/index.php/aktualnosci/ 
1939-kopernik-w-pudelku  

♦ luty /?/ – Kopernik w pudełku – praktyczne zestawy edukacyjne – 
www.kopernik.org.pl/projekty-specjalne/projekty-europejskie/projekt-przewrot-
kopernikanski/kopernik-w-pudelku/ [A] 

♦ 25 lutego – Anna Duda-Nowicka – Walizka prof. Czochralskiego już w Kcyni - delegacja z 
Kcyni w Politechnice Warszawskiej – www.kcynia.pl/aktualnosci/ 
597b0e8a181f186f3fa4d7dfd4af1bc5.html   

♦ 15 marca – Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu – ulotka rozdawana podczas 
wystawy o tym samym tytule; Politechnika Warszawska [A]  

♦ 21 marca – Anna Duda-Nowicka – O Czochralskim w Mycielewie. Natalia Wiankowska 
Finalistką – www.kcynia.pl/aktualnosci/5afc62343a4dad4996501fdf073b771f.html   

♦ 25 marca – Angelika Drozd – O prof. Czochralskim w Mycielewie – 
www.kcynia.pl/aktualnosci/31e798849c4c4c90e8ea35be392920db.html  

♦ 25 marca – Walizka profesora Czochralskiego – www.zs1md.pl/?artykul=228 [Zespół Szkół 
nr 1, Mszana Dolna] 
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Jeszcze  o  kopertach 
 

 W numerze 16. „Biuletynu...” pokazane zostały pamiątkowe koperty w wytłoczonym 
logo Roku Czochralskiego. Otóż autorką kopert (wyrzeźbiła stempel do tłoczenia) jest pani 
Hanna Roszkiewicz-Tokarska ze Studia Motto. Nie pierwsze to takie dzieło tej artystki. 
Z propozycją przygotowania kopert i papierów firmowych wystąpiła pani Małgorzata 
Sobieszczak-Marciniak z Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie wraz z Wydziałem Fizyki 
Politechniki Warszawskiej. Z korespondencji wynikało, że koperty miały być gotowe w 
połowie grudnia ub. r.  

* * * * * * * * * * 

 

Dom  za  miastem 
 

Marcelin Pałuk-Suchodolski 
(Jan Czochralski) 

 

Odcinek  XI 
 
 

Od szarlotek do Sancha Pansy czy Pazia Bothwella? 
 
 

 

 Ksawery jest przygotowaniami bardzo przejęty. Przy obiedzie opowiadał mi uradowany, że 
wynalazł w spiżarni ogromną szynę, tzw. wieleńską, wędzoną na jałowcu i inkrustowaną powłoką 
wapienną... Szynka jest stara, co najmniej dwa lata, a im starsza – tym lepsza – powiedział z gestem 
starego znawcy. Ta i owa butelka starego omszałego jałowca też się znalazła, a bez tego szynki 
wieleńskiej tradycyjnie podać nie sposób... Podamy na deseczkach bukowych – każdemu po grubym 
plastrze, bo i to należy do kulinarnego ceremoniału... Palce będą sobie oblizywali, bo szynka będzie 
się na języku rozchodziła, jak dobrze sfermentowane ciasto piernikowe! A do tego tylko gruby chleb z 
masłem. 
 – Ah... ah – rozpocząłem zdanie i przerwałem namyślając się, jakby to powiedzieć, by go nie 
urazić – ah... a dalej już nic nie będzie? 
 – Oj, Paniczu – będzie, będzie... cztery grube indyki już są w drodze – cena dla nas bardzo 
przystępna, więcej wydatków już nie będzie...  
 – Panicz patrzy zdziwiony...  Trzeba panu znać obyczaje naszej stolicy. Jutro z rana zaczną się 
sypać torty à la maison – owocowe, czekoladowe, mokka , tureckie i pieczywo kruche, szarlotki i 
bezy. Ciotki Wikcia i Melania nie dadzą się pobić! – W tym ordynku z góry kapituluję!... Puch i 
poezja mawia Ciotka Melania... Rzecz moja - tylko kawa i herbata, Paniczu. 
 – Wina nie podamy... zmiksuję Bowle1, którą wszystkie panie wychwalają ponad wszystkie wina... 
Recipa [receptura] domowa starego Pana! 
 – Jeszcze są tu młodzi krewni, których na spisie nie umieściłem. Nie może ich braknąć na 
przyjęciu. Zwłaszcza zięć Ciotki Melanii... znany na terenie dowcipniś i figlarz –przy tym bardzo 
grzeczny i obejściowy, chociaż cięty, to wszyscy go lubią, zwłaszcza mężatki, którym frywolnie 
dogaduje... a żona jego to bardzo przystojna, mała bo mała, ale on sam też nie [jest] Herkulesem. 
 – Bardzo dobrana para – a jakie miłe dzieciaki... w ogrodzie to jak motyle! 
 – Jest tu jeszcze taki przystojny Pan, ponoć z przodków rodowity francuz de Coeur – nie udziela 
się, u nikogo nie bywa, nie wiadomo: mezalians – zresztą nie jedyny – ale dziewuchy to miłe, aż 

                                                 
1 bowle - napoje orzeźwiające, sporządzane przeważnie w Niemczech z białego wina, nieco podsłodzonego cukrem, 

aromatyzowanego owocami lub ziołami oraz wina musującego, względnie gazowanego lub wody sodowej 
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cztery! Inteligentne, o dobrej prezencji, trochę pretensjonalne, jak to bywa w niedobranych 
małżeństwach! 
 – Zapraszać nie ma go po co, i tak nie przyjdzie; córkę można poprosić – młodzież do młodzieży. 
 – Widzę, że myślisz o wszystkim Ksawery, i że radzisz mi dobrze. Jesteś nie tylko „Maitre de 
plaisir”2, lecz i mistrzem ceremoniału, a przy tym tak skromny i wierny, jak Sancho Pansa3 swemu 
awanturniczemu Paniczowi. 
 – Don Kichotowi – Paniczu? 
 Szarpnęło mnie – czego Ty wszystkiego nie wiesz, Ksawery – wtrąciłem. 
 – Chyba jak Paź... swemu Bothwellowi4 – odparł Ksawer z dumą! 
 – Paź Bothwellowi – pytałem przeciągliwie... 
 – Niech Panicz nie udaje, że nie czytał Marii Stuart! 5 
 Wymieniony tytuł naprowadził mnie na autora i jego utworu, którego treści jednak nie znałem. 
 – Oczywiście, oczywiście – odpowiedziałem jak speszony student na egzaminie – Słowackiego – 
przypominam sobie... przyznaję, że to porównanie jest trafniejsze, Ksawery! – wiejąc co się zmieści 
z pokoju. 
 Wstyd mnie ogarnął – z tą prostacką nieogładą należy chyba skończyć – powiedziałem sobie – 
inaczej wystrychniesz się na dudka, panie Referendarzu! Wpadło mi na myśl, żebym był miał w 
swojej samotnej stajni taką biblioteczkę – no, ale teraz zaciśnij jeno zęby i ugryź tam nieświadomie 
wymierzony Ci policzek... Nie było trzeba chwalić się Don Kichotem, którego co dopiero rozpocząłem 
czytać... Dobrze ci tak, za twoją chełpliwość!... 
 
 Ksawer krąży znowu nieumundurowany. – Zamiast rozmyślać, idź dopomagać mu przy robocie, 
tak najlepiej o tej lekcji zapomnisz – powiedziałem sobie. 
 Pomagałem mu, jak i gdzie mogłem, lecz w końcu spostrzegłem, że nie było to pragnieniem jego 
serca. 
 Widzę z jego wzięcia i niewypowiedzianych myśli czających się w oku, że cała ta impreza ma być 
i dla mnie niespodzianką... co zrobić, trzeba się więc ulotnić... 
 – Wiesz Ksawery – powiedziałem rezolutnie – jeśli Ci na razie nie jestem potrzebny, to 
poszedłbym poprosić resztę pozostałych krewnych. 
 Ksaweremu tylko tak zagrały oczy, gdy powiedział – oj, Paniczu, to byłoby dobrze! 
 – Więc, serwus Ksawery! – i pognałem, aż mi się uszy trzęsły... 
 Szybko załatwiłem zaproszenia i skierowałem moje kroki do Ciotki Martyny. 
 
 Zastałem wszystkich przy skromnym podwieczorku. 
 Ciotka podała mi bez ceregieli herbatkę, a Emiliana nakładała mi bułkę, masła i marmoladę na 
talerzyk tak, jak byłby to dla własnej jej osoby przeznaczone. Ta miła naturalność bardzo mi się 
podobała. Kwitowałem tę grzeczność trochę ironicznym „dziękuję Mamusiu”!, nie bez pewnego 
grymasu, który wywołał ogólną wesołość... 
 Wszyscy byliśmy weseli i jakby w swoim żywiole... 
 Antosia zapytała niezwłocznie: – Wujciu, czyje są właściwie te maskotki, które wujcio mi 
darował, bo Emiljana zawsze się nimi bawi i więcej ma je w ręku ode mnie! 
 – To narobiłem Ciotuniu, jak słyszę, ładnego kramu! 
 – A widzisz! – powiedziała Antosia. 

                                                 
2 mistrz przyjemności 
3 Sancho Pansa – wierny giermek błędnego rycerza Don Kichota z Manczy z powieści Miguela de Cervantesa „Don 

Kichot” 
4 Paź opowiada o wystąpieniach ludu przeciwko królowej Marii, z drugiej straszy Bothwella, że Maria musi przed swym 

ludem uciekać. Maria I Stuart (1542-1587) – królowa Szkocji (1542–1567), delfina, a następnie królowa Francji. 
W 1567 r. poślubiła Jamesa Hepburna, 4. hrabiego Bothwell. 

5 „Maria Stuart. Drama historyczne w 5 aktach” – dramat Juliusza Słowackiego z 1830 r. 
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 – O ty skarzypięto! – ćwierknęła roześmiana Emiliana. 
 – To pogódźcie się – przerwałem wesoło i podałem Emilianie bombonierkę czekoladek dodając – 
wczoraj Ty, a dzisiaj ona ma pierwszeństwo...  
 Ciotka była naocznie uradowana moją niekrępującą wizytą i gawędziła w podnieconym nastroju. 
 Otrzymała dziś liścik od Ludwika Solskiego i opowiadała wesołe rzeczy o pobycie jego razem 
z wujem Andrzejem w skromnych jej progach. Ale później bywał u niej częstym gościem, stawał 
w Margowskim domu.  

 – To Ludwik Solski bywał na Margowie? – 
zapytałem zdziwiony... 
 – Kto tam nie bywał – odpowiedziała z pewną 
tajemniczością Ciotka. –  Ale teraz pozwól nam się jeszcze 
cieszyć twoją osobą, Marcelinie, a po kolei dowiesz się 
o wszystkim co się tu kiedyś odgrywało... 
 W lekkim, wesołym nastroju spędziłem jeszcze 
kwadrans w miłym towarzystwie Ciotki Martyny i po 
zaproszeniu jej z córkami na jutrzejszą majówkę w 
ogrodzie, pożegnałem się, by resztę krewnych, którzy i tak 
już byli powiadomieni, poprosić. 
  __ __ __ __ __ 
 

c.d.n. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

Recydywa ? 
 

 Na wystawie „Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu” zorganizowanej na 
Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej można było otrzymać ulotkę-folder z życiorysem 
Jana Czochralskiego i informacją o wystawie, oraz kalendarz ścienny. Autorami są 
pracownicy Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, współorganizatora wystawy. Niestety, 
autorzy nie skorzystali z moich uwag do poprzedniego wydania folderu i teraz powtórzyli 
błędne zdjęcie a nawet twórczo je przerobili na okładkę do kalendarza. Błędy zaznaczyłem na 
załączonej reprodukcji okładki kalendarza. 

 
Te dwa kryształy otrzymane metodą hydrotermalną 
(nie ma ona NIC WSPÓLNEGO z metodą 
Czochralskiego!!!!) będą straszyć przez cały rok 
wisząc na różnych ścianach domowych, szkolnych 
czy biurowych. A niechby sobie wisiały! Jednak zło 
tkwi w tym, że to ciągłe patrzenie na obrazek utrwali 
w podświadomości błędny przekaz o formie 
zewnętrznej kryształów Czochralskiego. Jest to, 
moim zdaniem, niewybaczalny błąd autorów, tym 
bardziej, że byli swego czasu zawiadomieni 
o niestosowności takiego obrazka. Na próżno... 

 
* * * * * * * * * 

 

          Paweł Tomaszewski 
              INTiBS PAN  


