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Biuletyn  

 Roku  Czochralskiego 
Biuletyn Społecznego Komitetu Roku Czochralskiego    
 

Wrocław          4 kwietnia 2014 r.                   rok III,  numer  21/75 
*************************************************** *************************************************** *********** 

 
 

Zapowiedzi 
 

♥ 3 kwietnia – galowe przedstawienie o prof. J. Czochralskim; Wydział Chemiczny PW, 
w programie: 
16.15 - 16.35: wykład "Kim był Czochralski?" (Aud. Średnie) 
16.35 - 16.55: inscenizacja wykładu Czochralskiego z 1931 r. 
16.55 - 17.30: zwiedzanie wystawy i pracowni Czochralskiego (eksperymenty z udziałem studentów 

Czochralskiego) 
17.30 - 18.00: wykład "Czochralski na Wydziale Chemicznym PW” (Aud. Czochralskiego) 

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

♥ 14 kwietnia – Anna Pajączkowska – Professor Jan Czochralski - Scientist of the World – 
seminarium „Polish Crystallography: Past, Present and Future”; Uniwersytet 
Warszawski, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych (CNBCh), ul. Żwirki i Wigury 
101, Warszawa; godz. 11:15-11:35; program: http://crystal.chem.uw.edu.pl/images/ 
crystal/news/ivents/IYoCr2014-brochure.pdf  

♥ 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 
 

♦ 27 marca (?)– Wehikuł czasu – www.tvp.pl/bydgoszcz/edukacja/wehikul-czasu/w-
najblizszym-programie   

♦ 27 marca – WEHIKUŁ CZASU o Czochralskim- oglądaj dziś i jutro – 
www.kcynia.info/?a=3058&id=6  

♦ 27 marca – www.tvp.pl/bydgoszcz/edukacja/wehikul-czasu/wideo/2703/14576390.   

♦ 28 marca – Anna Duda-Nowicka – W "Wehikule czasu" o Czochralskim - oglądaj dziś i 
jutro – www.kcynia.pl/aktualnosci/ 
fe3f16c0422d02cd18a8646228512414.html?ng_cat=1  

♦ 2 kwietnia – Anna Duda-Nowicka – Czochralski w "Wehikule czasu" - zobacz – 
www.kcynia.pl/aktualnosci/czochralski-w-wehikule-czasu-zobacz.html?ng_cat=1 

 

* * * * * * * * * * 
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Nowy  reportaż  o  Janie  Czochralskim 

 TVP Bydgoszcz uraczyła nas nowym filmem. a raczej reportażem, o prof. Janie 
Czochralskim. Adam Gajewski (scenariusz i reżyseria) i Artur Owczarczak (zdjęcia i montaż) 
przygotowali program pt. Eureka, czyli zapomniany geniusz emitowany jako jeden 
z odcinków cyklu „Wehikułu czasu” poświęconego naukowcom, artystom, działaczom 
związanym z Kujawami i Pomorzem. W 12,5-minutowym reportażu połączone zostały 
wypowiedzi Jana Kuranta (wystąpił niejako w roli komentatora), Adama Gajewskiego, Pawła 
Prusaka i Anny Zielińskiej z różnymi scenami fabularyzowanymi. W tych scenach w roli Jana 
Czochralskiego wystąpił Włodzimierz Podczaski, a młodego Czochralskiego zagrał Maciej 
Starzomski z SP Kcynia.  
 Szkoda, że nie ustrzeżono się kilku błędów (Profesor zmarł na atak serca a nie udar 
mózgu, Teal nie odkrył tranzystora ale go opracował, w starej aptece nie było magnetycznego 
mieszadła, Czochralski nie chodził w cylindrze...). Nie wszystkie fabularyzowane sceny są 
wystarczająco przekonywujące. Dobrze jednak, że i taka pozycja została pokazana 
telewidzom (czterokrotnie: 27, 28 i 29 marca oraz 1 kwietnia) i jest dostępna na stronie 
internetowej TVP Bydgoszcz: www.tvp.pl/bydgoszcz/edukacja/wehikul-czasu/ 
wideo/2703/14576390. 
 
 

* * * * * * * * * * 

 
 

Dom  za  miastem 
 

Marcelin Pałuk-Suchodolski 
(Jan Czochralski) 

 

Odcinek  XII 
 
 
 
 
 
 
 
Margowo w zimowej szacie   
(fot. ze zbiorów Freda Schmidta) 
 

 
 Gdy wróciłem do domu była pora kolacji, nie przeszkadzałem Ksawerowi przy swoich 
improwizacjach, lecz wkradłem się cichaczem do mojego gabinetu, by zapiski dalej poprowadzić. 
 Obecnie zbliża się godzina pierwsza. W domu panuje już ciemna, urocza cisza. Zegar tyka na 
niskim piecu. 
 Przypomina mi się Don Kichot. Sancho Pansa, Paź, Bothwell, Giordano Bruno, tymczasowa 
hipoteza pracy Zawidzkiego, Kekule i Arystoteles, Błogosławieństwo Laertesa, uosobienie zdrowia 
i radości, Solski, Ciotka Martyna, Emiliana, trawa pod wierzbą przy sadzawce na której siedzi teraz 
taki sam Don Kichot jak przy tym biurku.., który wybiera się z motyką na słońce... miast okuwać się 
w paragrafy Kodeksu cywilnego i karnego, albo szukać sobie rozrywek u pierwszej lepszej 
kochanki..., wziął się do pisania Commedia dell’arte, której głównymi osobami są: Pierrot, Arlekin 
i Colombina... a wuja Andrzeja w niej nie widać, jak nie widać! 
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 Szanowny Panie Referendarzu, czy to Twój portret – czy też Wuja Andrzeja? 
 Nie pójdę spać, lecz wyjdę do ogrodu, by uspokoić moje majaki, które jakby biczem smagane, we 
mnie rekelują /?/, przekomarzają się jak trzoda głodnych wilków w nocy... 
 Usiądę na ławie by dotrzymać towarzystwa Don Kichotowi! 
 

[koniec zeszytu III] 
 
[zeszyt IV] 
 

Komedianci,  linoskoczki  i  raki 
 
 Z grodu wróciłem, gdy indygo nieba poczęło się już różowić. Pokój był już ochłonął z żaru 
skwarnego dnia. 
 Obudziłem się pokrzepiony i rześki. Zanosiło się [na] nowy skwarny dzień, a może większy 
jeszcze upał jak w dniu wczorajszym. 
 Myślę teraz o wysmukłych szatynkach upajających się wonią rażąco-czerwonych róż, zerkających 
zwyczajem kobiet półokiem pytająco w oczy ofiarodawcy, a pół rozwarte usta ich zdradzają stan 
zapomnienia, a co rozwarte usta nie mówią, mówią tym wyraźniej przymknięte ich oczy...  .Noszą one 
najchętniej białe, gładkie atlasy albo czarne kryzy i żorżety, szukając tła do uwydatnienia smukłości 
swych kształtów. 
 Będą ale i brunetki – lubią one obfity strój, kochają w koronkach, fałdach, sutości, kryzowatych 
falbankach, barwnych kamieniach i [?]; są na ogół szczere i przywiązane. Kochają fiołki, konwalie i 
goździki. 
 A blondynki? Te które się dobrze ubierają, lubią złoto, srebro, bogaty strój, dekolty, perły, 
diademy, kolorowość, śmiałe fasony, [?] uwydatnienie kształtów i falowane wysokie i kwieciste 
fryzury. W oczach mają zawsze opium, w sercach kalejdoskopowe tęsknoty i lubią wszystkie kwiaty... 
 Wszystkie są ładne i miłe. Za ładne i za miłe, a wszystkie oszałamiają tak, jak ukryty w sercu róży 
narkotyk, który karci kradzież wonnych swych skarbów ostrymi ciosami pomsty... Należy się do nich 
tylko tedy zbliżać, kiedy ukłucia te są naszego bohaterstwa warte... 
 Na razie bohaterstwo moje, umiera bez reszty w powziętych zamiarach moich.... Jesteście za ładne 
i za miłe – łatwo kampanię do cna przegrać i stać się nie sobą – jeszcze przed zapuszczeniem korzeni. 
 Nie! Nic z tego nie będzie, przepiękne Donny i Emiliany... i wszystkie wy przemiłe brunetki i 
blondyny. Każda z was mógłbym kochać, gdy przestałbym kochać moją pracę – ale cena jest 
niewspółmierna, przynajmniej teraz, więc zaczekajcie... 
 Zapisałem to, by uniknąć na przyszłość nieporozumień ze sobą... 
 A teraz do widzenia... 
 
 Poszedłem do ogrodu, wziąłem zimną kąpiel w sadzawce, po czym dokończyłem w łazience 
codzienne moje manewry, ubrałem się pospiesznie i zszedłem do Ksawerego do suterazu1. 
 Ksawery musztrował i [komenderował], jak oficer spełniający ostrą służbę, swoje w rząd 
poustawiane delicioza. Miał dziś od samego rana pomoc. Ciotki przysłały swoje służące bez wezwania 
i bez zainterpelowania do pomocy. 
 „Tyczka od chmielu” krzątała się wcale nieźle, ale. i bardzo potężnej objętości gosposia 
oberkowała co się zowie przy garnkach i miskach. 
 Ksawery dziś nie pomaga – dogląda jedynie całości. Wchodząc razem ze mną poza drzwi 
powiedział półgłosem – Podawać będą nasze zgrabniusie i to na przemian, kolejność między sobą 
uzgodniły... Wszystko jak w zegarku, Paniczu! 

                                                 
1 suterena ? 
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 – A teraz niech Panicz sobie poświętuje, po wszystkich okazaniach i trudach... Ponoć wybierają się 
młodzi kawalerowie z przedpołudniową wizyta do Panicza... 
 By nie dręczyć Ksawerego, skorzystałem z jego rad. Przesiadałem się z ławy na ławę uciekając 
przed zbyt ostrym słońcem, które dzisiaj dopiekało całym swym czerwcowym żarem. 
 W sadzawce pluskały ryby, rzucały się raz po raz na stopę w powietrze, ale trzeba było siedzieć 
jak truśka, z zapartym oddechem. 
 
 Ksawery opowiadał mi onegdaj, że jakiś psotniś zapuścił mu kilka raków do sadzawki i że od 
dwóch lat daremnie na nie poluje... 
 Nie ma i tak co począć ze sobą – pomyślałem – wyprawię Ksaweremu sztuczkę... 
 Pospieszyłem do kuchni, uprosiłem załogę kuchmistrzów o jedną indyczą wątrobę. Ksawer 
uśmiechał się niedowierzająco – kiedy nie upieczone jeszcze, Paniczu – odpowiadając... 
 – A właśnie trzeba mi surowej, dla piesków, bo chcę ich nauczyć pewnej sztuczki... 
 Psy zamknąłem w moim gabinecie, by nie przeszkadzały mi przy zamierzonym niesamowitym 
moim polowaniu, a sam szurnąłem czym prędzej na miejsce przy sadzawce. 
 Z [w] pobliżu stojącego krzaka czerwonej leszczyny obciąłem kilka wionych gałązek, kilka 
zwieszonych kawałków supła szpagatu, którym przywiązane były zbyt ciężkie kiście Delfinum 
i siadłem z łowieckim tym wyposażeniem na najwięcej cienistej ławie, aby „zwierzyna” mnie nie 
dostrzegła. 
 Nożem rozłupałem koniec jednej z witek, wskrzyniłem w powstałej szczelinie stosowny kawał 
wątroby i zawiązując rozczepioną część witki z wczepioną ponętą na siłę, by wyśliźnięciu się ponęty 
zapobiec. 
 Tak przygotowaną pułapkę wrzuciłem na łokieć pod powierzchnię wody, trzymając drugi jej 
koniec lekko w palcach. 
 Nie czekałem długo – witka poczęła drgać i lekko usuwać z palców, które trzymały ją jak w 
kleszczach... Gwałtownym ruchem śmignąłem witkę na trawnik a z nią i ubogą raczynę..., która 
poczęła wiosła swoje żwawo do ucieczki nastawiać. 
 Jednym chwytem ująłem raka za skorupiane bary wpuszczając go do baseniku służącego do 
przechowywania żywych ryb. 
 W przeciągu nie całej godziny wyłowiłem jeszcze dwie sztuki tych gramolących się czołgów. 
 W chwili gdy poczyniłem ostatni ruch, byłem nie mało speszony gdy zoczyłem Ksawerego – tuż, 
tuż na schodkach patrzącego z zdziwionym wyrazem twarzy na mnie... 
 – A co się tu wyrabia, Paniczu – zawołał więcej jeszcze zdumiony ode mnie! 
 – Wyłowiłem Ci raki, poczciwy Ksawerze, by przestały Cię straszyć! 
 – A toć, Paniczu, chyba cuda... 
 – To nie cuda, Ksawery, to raki, a ja to czapla... 
 – Poczekaj, to zaraz drugiego śmigus na trawnik. 
 – Chwilę Paniczu, kiedy gość... ten młody pan, jak mu to na imię, Felek. Paniczu! 
 – To poproś go, pomoże nam łowić. Tylko idźcie „dicht” cicho i stańcie za wierzbą tam za mną. 
 Stali, bodajże zdrowaśkę, szarpnąłem – i aligator poleciał im tuż pod nogi. 
 

c.d.n. 
 

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

 

          Paweł Tomaszewski 
              INTiBS PAN  


