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Biuletyn  

 Roku  Czochralskiego 
Biuletyn Społecznego Komitetu Roku Czochralskiego    
 

Wrocław          6 kwietnia 2014 r.                   rok III,  numer  22/76 
*************************************************** *************************************************** *********** 

 
 

Wystawa  „do  wzięcia”! 
 
Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy 

 Na zebraniu ZG PTF wspominałem o wystawie "Od monokryształu Jana 
Czochralskiego do grafenu", którą zorganizowałem w ramach grantu z MNiSW. 
W Warszawie wystawa trwała od 15 do 23 marca. Teraz przyszedł czas na jej wędrówkę po 
kraju. Są już uzgodnione plany wizyty w Katowicach (UŚ), Kielcach (UMK) i w Krakowie  
(AGH). Wg umowy z MNiSW wystawa powinna odwiedzić 10 miast, pozostało zatem 
jeszcze siedem. W związku z tym zwracam się do Was z zapytaniem o możliwości przyjazdu 
do Waszego miasta lub o ewentualne wskazanie innego (wraz z kontaktem do 
zainteresowanej osoby). W jednym mieście wystawa powinna trwać minimum 6 dni. 
Wystawa jest finansowana z grantu i wymaga co najwyżej niewielkiego dofinansowania 
(materiały promocyjne: bannery, plakaty, zaproszenia, ew. koszty pobytu jednej osoby przy 
uruchamianiu wystawy i szkoleniu prezenterów - choć być może znajdą się i na to pieniądze). 
Nie jest łatwa w obsłudze ponieważ jest interaktywna i większość stanowisk wymaga 
obecności prezentera (u nas głównie studenci i doktoranci), ale za to o wiele lepiej niż tylko 
plansze czy eksponaty, dociera do widza. Jak było u nas można zobaczyć na stronie 
http://czochralskipw.pl (jeszcze w budowie).  

Pozdrawiam serdecznie 

Janek Grabski 

Od Redakcji: wystawa opisana została w numerze 17/2014 naszego „Biuletynu...”. 

* * * * * * * * * * 

Konkurs 

 Ogłaszamy konkurs na sponsorów wydania książki pt. „Dom za miastem, Requiem 
i inne utwory” zawierającej utwory literackie prof. Jana Czochralskiego. Chcielibyśmy i ten 
dorobek uchować od zapomnienia i udostępnić przyszłym pokoleniom. Przydzielone zostaną 
tytuły: Diamentowy sponsor – przy donacji powyżej 10 000 złotych, Złoty sponsor - po 
wpłacie powyżej 1000 zł, Srebrny - za wpłatę ponad 500 zł i Brązowy po wpłaceniu 
mniejszych kwot. Oczekujemy na życzliwość osób i instytucji (instytutów, uczelni, ...), 
którym zależy na promowaniu osoby i dokonań prof. Jana Czochralskiego. Mamy nadzieję, że 
apel nie pozostanie bez echa... Na razie przyjmujemy zgłoszenia, by w odpowiednim 
momencie podać namiary na wydawcę tej ze wszech miar oryginalnej publikacji. 
 

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

 
 
 

Dom  za  miastem 
 

Marcelin Pałuk-Suchodolski 
(Jan Czochralski) 

 

Odcinek  XIII  
 
 
 

(fot. ze zbiorów Jana Wojciechowskiego) 
 
 – Dzień dobry, Felku – krzyknąłem teraz wesoło. Przyszedłeś na czas, bo mi łapa już ścierpła... 
 Przerwałem łowy, przywitałem się i poprowadziłem obok do gramolących się raków w naczyniu. 
 – Ależ to niespodzianka, Paniczu – krzyknął Ksawery – to niespodzianka. To na tej indyczej 
wątróbce? 
 – A jużci, Ksawery. 
 – Będzie ich jeszcze sporo, bo idą na ponętę, jak mrówki do butelki od miodu! 
 Felek wziął się ochoczo do roboty, a że był zwinny jak kot, wyśmigał ich niebawem jeszcze 
ćwierć tuzina. 
 – Teraz zrobimy przerwę – oświadczyłem – bo już dłużej nie wytrzymam z zapartym oddechem tu 
siedzieć ścierpłem jak kiełbasa w dymie... 
 Przenieśliśmy się na leżaki ustawione w cieniu. Ksawer posuwał się znowu ku nam, może z nowa 
wiadomością, pomyślałem i krzyknąłem: – Tu, tu Ksawery! Lecz miast wiadomości przyniósł 
porcyjkę kiełbasy i karafkę jałowcówki – na próbę Paniczu – oświadczył. – A kiełbaskę to dziś z 
rączki, bo dziś ambaras. 
 Ksawer nalał i przetraciliśmy w trójkę. – Ale tylko jeden kieliszek, Paniczu – zastrzegł się – bo 
czasu nie zbywa... Gdy Ksawery odszedł, rozgawędziliśmy się na dobre. 
 – Czasem kieliszek nie zawodzi, zwłaszcza z wesołym kompanem jak Ty, Felku! 
 Felek jest przyjemnym towarzyszem – bez blagi i bez ceregieli ... Przyszedł mi pomagać... 
 – Niestety – oświadczyłem – Ksawery dał mi dzisiaj urlop wypoczynkowy, zatem też i Tobie! 
Urlopowaliśmy w dwójkę, a to ponoć społem robotę tę snadniej się odwala... 
 – Najbardziej człowiekowi przyzwyczajonemu do pracy – to odpoczywać – potwierdził Felek, po 
czym dodał: – świeżość wody zalatuje mi aż po nos... najchętniej bym się wykąpał Marcelinie! A Ty 
byś nie chciał? 
 – Jak do wody, to na równi z psem, Felku! 
 – A ja z rybą – odparł Felek pełen dufności... i następnie staliśmy już gotowi do startu.  
 Felek bęcnął do wody, jak kamień, głowa w dół... za chwilę wynurzył pięty i machał nimi jak 
wachlarzykami! Trzymałem się za brzuch i śmiałem się do rozpuku – wyglądało to tak pociesznie, 
jakby ogonem w górę wyrzucona gęś płetwami wierzgała... Dopiero gdy począłem wiercić mu pięty 
witką, którą łowiłem uprzednio raki, wypłynął, jak pluskająca foka na wierzch i czął się wokoło 
rozglądać. Zapewne przypuszczał, że jakowyś rak nalazł... 
 – A widzisz, jak Cię ubiłem – krzyknąłem kręcąc się jeszcze ze śmiechu, dałem nurka i w chwili 
wypłynąłem mu aż pod sam nos... – No i Ty potrafisz – orzekł mój zawodnik. Twarz jego była w tej 
chwili podobna do wypływającej foki – długa grzywa spłynęła mu na czoło i świeciła się w słońcu 
fokową sierścią... 
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 Zawinął znowu do wody i nie wracał jakoś długo, dałem więc nura by go odszukać. Znalazłem go 
spokojnie „kraulującego łapami i szkietami1”. 
 Wypłynęliśmy razem na powierzchnię. – Co mnie straszysz, Felku – fuknąłem – pływasz lepiej 
ode mnie i nurkujesz jak żółwiak! 
 Felek położył się teraz na wznak i leżał na wodzie całkiem bez ruchu... jak kłoda, jak liść, jakby 
spał, oddychając tak równomiernie, że nawet kosz piersiowy nie wykonywał zwykłych ruchów 
oddechowych. – Pobiłeś mnie na całej linii, Felku – westchnąłem – ah, gdy będę znowu rąbał drzewo, 
to Cię na konkurs zaproszę. 
 Wyleźliśmy w końcu na łąkę, by się wygrzać na słońcu. Felek długo nie wytrzymał – leżąc czął 
gimnastykować, to koziołki fikać bez wspierania się na ramionach i odwrotnie podnosić głowę i tułów 
splątując nogi i unosząc się jednym odruchem... 
 – Albo jesteś młodym kociakiem, albo starem cyrkowcem. Gdzie Ty masz kości, chłopie, chyba 
powsadzałeś sobie sprężyny w Twe smagle cielsko... 
 Na dobytkę czął Felek falować brzuchem: fale toczyły się jedna za drugą... Było to coś tak 
niesamowitego i zdumiewającego, że każda tancerka z tej branży dałaby się bezapelacyjnie za pobitą... 
Felek mnie rozbroił. 
 – Wiesz Felku – powiedziałem z wyrazem kapitulacji – wybiorę Cię za mistrza „ugiętnienia” 
moich gnatów. 
 – A ja Ciebie za „fechmistrza” – usłyszałem – że cięta rękojeść Twoja, Marcelinie! 
 – Dasz sobie z nią radę, stary krętaczu i linoskoczku! 
 Wdzieliśmy odzież na suchą skórę – i podźwignęliśmy się ujęci pod ramię w górę ogrodu. 
 
 Zbliżała się pora obiadowa. 
 Obiad był całkiem zaimprowizowany – kilka zakąsek i barszczyk. 
 Poruszyłem poważniejsze tematy, natury generalnej. To szło. Lecz, gdy przeszedłem na 
zagadnienia formalno-ideowe, zauważyłem, że nie pociągły go zbytnio. Skierowanie mysłowe więc 
więcej konkretno realne – świat fantazji i imponderabilia objawów i procesów duchowych nie biorą go 
na wędkę, ani nie oskrzydlają go do samodzielnego lotu... Ciotka Martyna wspominała już, że w 
rodzie naszym jest pewna odwaga duchowo inproduktywna... 
 Na razie stwierdzam to fakultatywnie, bez jakiegokolwiek uprzedzeń... 
 Niebawem wyruszyliśmy do ogrodu i siedliśmy pod cienistą lipą, gdzie rozciąga się najwyższe 
stanowisko w całym ogrodzie! 
 Ksawery wręczył nam na drogę karafkę dobrze zamrożonego kruszonu2 wraz z niskimi kubkami, 
do wypróbowania i oceny jakościowej... 
 Wypoczywaliśmy iście po bachancku zaglądając od czasu do czasu do oszaciałych kubków 
zapełnionych kryształową wonną cieczą – à l’antique... 
 Ale już rozpoczęła się przed naszymi oczami dziwaczna solo-defilada strojnych dziewczynek 
uzbrojonych w kopulaste [w] barwin owinięte tarcze... 
 – Defilują torty – mruknął Felek – ale i „torciarki” nie z gorsza się prezentują, będzie z kim 
potańczyć, Marcelinie! 
 Felek był znowu w swoim elemencie3... 
 – Widać, że flirciarz z Ciebie nie lata, Kuzynie, ale przy majówkach to nie zawadzi... 
 Kruszon był na prawdę wspaniały, na poczekaniu wywoływał nastrój lekki i polotny, nie ruszył i 
nie zasypiał, po prostu wytwarzał nastrój „Świętojański”... 
 Pożegnaliśmy się z serdecznym – do widzenia. 

                                                 
1 szkieta – noga (w gwarze wielkopolskiej); przyp. PETom. 
2 kruszon – koktajl alkoholowy wytwarzany z białego wina, cukru i pomarańczy, również z dodatkiem innych 

owoców, zmrożonej wody sodowej i lodu konsumpcyjnego; przyp. PETom. 
3 żywiole? 



 4 

 
 Po jego odejściu wykorzystałem wolną chwilę do poczynienia zapisków. Nie ma w nich co prawda 
niczego, co byłoby warte uwagi, poza sielskim ich kolorem, a kolory to chyba imponderabilia nigdy 
już nie powracające... 
 Tak też nie powrócą kwiaty łąk moich, widziane przez łzy radującego się dziecka... ... 
 
Margowo ....... 
 

Garden  party 
 
a) Ceremonialny  podwieczorek 
 
 Był już czas, by przygotować się do nieuniknionej towarzyskiej kawalkady. 
 Nie miałem wielkiego wyboru, więc wdziałem stosowne letnie, jasnobeżowe ubranie; – do 
brązowawej „skóry”, będzie to akurat w raz – mruknąłem. 
 Gdy wiązałem krawat i poprawiałem batystową chusteczkę na piersi, odczułem odrazę do płytkiej 
tej kokieterii, na której się „in flagranti” zdybałem... 
 Acz, robiłem dawniej to samo, było to automatyczną i całkiem nieświadomą czynnością...  
Afektacja ta wywołała we mnie nieukryty wstręt. Widocznie zależy ci na tym, by wywrzeć na kimś 
wrażenie... Miej się na baczności, panie Referendarzu, byś do cna nie zbaraniał – powiedziałem sam 
sobie, w osobie drugiej... 
 Po zgryzieniu moralnej tej pigułki szurnąłem, już przeproszony ze sobą, do ogrodu. 
 Rozejrzałem się... Ogród wydawał mi się jakby piękniejszy... 
 Białe ogrodowe stoły i stołki były zgrabnie i systematycznie porozstawiane, a w wnękach 
okiennych baszty i pawilonu zwisały kosze pełne  fioletowych petunii i ognistych geranii, pnących i 
zwieszających się, jak oporne papiloty i kosmyki na czole wiejskiej dziewczyny... 
 Pierwszym gościem, który się zjawił, był, powiedziawszy dosadnie, patentowy Felek, umówiliśmy 
się bowiem tak przy obiedzie – zwłaszcza ma on mnie wspierać przy powitalnych ceremoniach. 
 Żona jego, Amelia, wraz z dwojga uroczymi dziewczynkami i jeszcze rozkoszniejszym synalkiem 
przybyła równocześnie z min. Zapoznałem się z nią już wczoraj. 
 Gdy dzieci zoczyły nierozłączalną parę piesków – przyłączyły się niezwłocznie do nich... 
 Rozpoczęło się niezwłocznie wesołe hasanie, przy okrzykach dzieci, pomieszanych z melodyjnym 
bełkotem młodego pekińczyka i surowym basem „ochmistrza” foksteriera... 
 W ogrodzie zaszumiało młode życie... Fontanna biła wartkim prądem a opadając woda szemrała i 
bulgotała swoją melancholijną mokrą symfonię. 
 Ptaki zbudzone z popołudniowej drzemki, częły ćwierkać, czubić się, to siadać na skrajach 
fontanny, to też pluskać na wodzie, igrać z mokrym żywiołem lub zaspokajały po prostu pragnienie 
wywołane upalnym skwarem. 
 Żona Felka, urodziwa ciemnoblondynka, ustawiła się na czaty na platformie baszty, wpatrując się 
w grę tańczących kropli , śledząc równocześnie nadchodzących gości, jak i swoją rozbrykaną trójkę, 
która wyprawiała zawody wyścigowe na równi z rozbieganymi i nieodstępnymi towarzyszami 
zabawy... 
 

c.d.n. 
 

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

 
 

          Paweł Tomaszewski 
              INTiBS PAN  


