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Biuletyn  

 Roku  Czochralskiego 
Biuletyn Społecznego Komitetu Roku Czochralskiego    
 

Wrocław          10 kwietnia 2014 r.                 rok III,  numer  23/77 
*************************************************** *************************************************** *********** 

 
 
Kronika Roku Czochralskiego 
 

► 17 marca – Mirosław Nader – Prof. Jan Czochralski - miejsce w Panteonie – Technopark-
Lider Naukowy Laboratorium Biofizyki Molekularnej i Nanostrukturalnej, Łódż; 
posiedzenie Komisji Biomechaniki Komitetu Mechaniki PAN; 
www.zib.uz.zgora.pl/index.php/studia/sekcja-biomechaniki-pan  

 

Zapowiedzi 
 

♥ 7-12 kwietnia – wystawa „Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu" – Katowice 

♥ 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  

♥ 23-29 kwietnia – wystawa „Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu" – Kielce 

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

♥ kwiecień/maj – uroczyste zakończenie Roku Jana Czochralskiego – Warszawa 

♥ 5-10 maja – wystawa „Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu" – Kraków 

♥ 23 maja – Paweł Tomaszewski – Jan Czochralski - l’homme célèbre et mystérieux –Polska 
Stacja Naukowa PAN, Paryż 

♥ 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 

♥ 17 września – wręczenie Nagrody Jana Czochralskiego prof. George’owi Whitesidesowi 
(Uniwersytet Harvarda) – Sesja E-MRS 2014 Fall Meeting, Warszawa 

 
* * * * * * 

Odkrycie 
 
 Spieszymy donieść, że została znaleziona (w makulaturze!) oryginalna ekspertyza 
(z fotografiami) wykonana przez prof. Jana Czochralskiego a dotycząca szyn kolejowych! 
Szczegóły już niebawem przedstawimy PT Czytelnikom.  
 

* * * * * * 
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Dom  za  miastem 
 

Marcelin Pałuk-Suchodolski 
(Jan Czochralski) 

 

Odcinek  XIV 
 
 
 
 
(fot. ze zbiorów Jana Wojciechowskiego)  

 
 Felek i ja, przechadzaliśmy się tymczasem po ogrodzie, by uzgodnić nasze „arcykompetencje” 
w sprawach rozrywek i „superfunkcje” w dokarmianiu i dopajaniu tych co onieśmieleni nie dochodzili 
do głosu, lub takich co woleli – dla  pańskiego gestu – tylko „skubnąć” te pospolitości ludzkiego 
wymysłu kulinarnego... 
 Amelia sygnalizowała właśnie szeptliwym, tyć rzężącym głosem (cechującym poniekąd ludzi nie 
całkiem zdrowych lub potajemnie cierpiących): 
 – „Uwaga – nadchodzą”! 
 Odwach dwóch „budrysów” w osobach omawianych stanął przy furtce wejściowej – wprowadzają 
niebawem dwie sędziwe lecz bardzo dystyngowane matrony: Ciotkę Karolę i Martynę. 
 Ubrane były prosto i starannie lecz bardzo gustownie: czarne suknie, długie czarne naszyjniki, 
kapelusze średniej wielkości z czarnym półwelonem, czarne koronkowe rękawiczki i krótkie laski 
z rączką z czarnej kości. 
 Zarozumiali dwaj budrysi nie dobrze wiedzieli jak i gdzie gości usadzić... Z kędyś zjawił się 
w chwili tej wybawiciel w osobie Ksawerego, który nadźwignął się z dwoma wygodnymi trzcinowymi 
fotelikami ustawiając je tuż na plancie przed domem. 
 Zrozumiałem, że człowiek ten posiadał więcej towarzyskiej kultury od nas obojga... 
 Zawinęliśmy się na piętach, pomagając tym skrzętniej Ciociom przy zajmowaniu miejsc. 
 Zawsze gotowa do pomocy Amelia krzątała się już wokoło Ciotek! W mig wróciłem z krzesłem 
i dla niej, która Ksawer tuż tuż za węgłem miał w pogotowiu... 
 Ale już nadszedł z baszty nowy sygnał!... 
 Synalek Felka wgramolił się w międzyczasie na basztę, by zastąpić Mamusię... Jest on żywym 
i spostrzegawczym gościem. 
 Teraz nawinęła się naraz ósemka młodych panienek strojnych jak wielkolistne maki na skraju pól 
zbożowych... Były to panny de Coeur i reszta córek Ciotki Malanii. 
 Tuż za nimi wsypały się córki i synowe Ciotki Wikci i Stryja Zachariasza. Była ich cała szóstka. 
 Po jednych i po drugich weszło kilku najętych chłopaków, którzy dźwigali jakieś dziwaczne 
naczynia, przykryte białymi serwetami. 
 Wenecki karnawał – pomyślałem – czy też inscenizacja „Wesołych wdówek”, Shakespeare’a? 
 Ksawer był znowu w czas na miejscu i skierował ich wprost do kuchni – podchodząc do mnie 
oznajmił w górę wzniesionym nosem: – lody, Paniczu! 
 Ale już nadbiegły smagła Emiliana wraz z Antoniną i... Emiliana w białej przydłużonej atłasowej 
sukience, z przypiętym kwiatem konwalii i wplecionym srebrnym liściem aloesu w ciemnych włosach 
– drgnąłem mimo woli – pocałowałem jej dłoń, grzecznie, uważnie, lecz bez wyróżniającej 
uczuciowej wymowy... 
 Dostawiłem jej krzesło, porozmawiałem z nią bardzo serdecznie i mile a w momencie pobiegłem 
już by powitać nowych gości w osobach sześciu młodych dryblasów... Zebrali się razem synowie 
i teściowie Ciotki Wikci i Stryjostwa Zachariaszów. 
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 O ostatnich było wiadomo, że mają zawsze swoje „widzi mi się” i przychodzą później 
i „solissimo”. 
 Ksiądz wikary przybył uprzednio i przysiadł się do Ciotki Martyny, jakby wiedział, gdzie może 
swobodnie wiedzę i poglądy swe umieścić. 
 Goście tymczasem roili się w barwnych grupach tocząc wstępne pogawędki – nie rozpierzchając 
się po ogrodzie, lecz skupili się czy to na plancie przed domem, czy porozsadzali się na szerokich 
wyłożystych schodkach prowadzących tuż do fontanny, czy też przechadzając się wokoło niej 
w kółko. 
 Załoga ośmiorga panienek spełniła dyskretnie swoje zadanie. 
 Herbata i kawa nęciły obiecującym zapachem, a torty kolorami lukrów i garnirunków... 
 Poprosiłem Ciotkę Karolę i Martynę w zespół a za nami uszeregował się przy dyskretnym 
aranżamencie Felka, polonez wesołych udziałowców uczty, w której wkręcili się w ostatniej chwili 
i Stryjostwo Zachariaszowie... 
 Nie ma ponoć niczego brzydszego, jak opisywanie ludzi oddających się lukullusowskim 
nabożeństwom1. 
 To jest i słuszne, i nie słuszne, bo po trochu wszyscy wpadamy w jego banalne objęcia...  
 Poniekąd uczty te mogą być nieprzebranym źródłem uszczypliwej satyry – dużo powiedzieć 
można z ludziach ze sposobu zachowywania się i postępowania ich a zwłaszcza przy narkotyzowaniu 
się tą płynną manną niebios... 
 A jednak ci, którzy wiedzieli czym jest głód, śpiewali na cześć Bachusa i Bogini Ceres święte 
i wzniosłe hymny... 
 Wszystko jest dobre i wszystko jest złe – w proporcjach miary, którą duch nasz do rzeczy tych 
przyłożyć potrafi – tak myślałem kiedy wysmukła raczka nalewała mi pierwszą fili żankę parującej 
kawy... rączka to była przynależnością Emiliany... 
 Harmider i gwar wesoły wzrastał. Oczy szukały oparcia przy stołach i poza stołami, do których 
ludzie byli przygodnie przykuci... 
 Nigdy przy okazjach takich Apollon na chwałę nie zyskał... 
 Bachus, Dionizos [...] i Lukullus są stokroć potężniejszymi Bogami od Apollona... 
 Dalibóg, ludzie co innego myślą i co innego mówią... Jak to powiedział Edyp? Lecz w tej chwili 
stanął jakby przed moimi oczami Wuj Andrzej – przypomniały mi się od razu towarzyskie moje 
obowiązki... 
 Roześmiałem się automatycznie, jakoby z wesołej myśli lub z jakiegoś groteskowego 
spostrzeżenia i zapytałem roześmiany – czy Ciotunia wie o czym myślałem? 
 – Myślałem, że Ciotka Melania mogłaby teraz coś zaśpiewać! 
 Ciotka Martyna spojrzała mi głęboko w oczy i odparła: – nie myślałeś tego... 
 – Myślałeś to, Marcelinie, co Wuj nasz przy takich okazjach myślał... oczy Twoje mi to 
zdradziły... oczy Twoje zawsze zamyślone, jak u starego wuja... 
 – Zgnieć to i bądź teraz wesół, Kochanie, wycofaj się na chwilę, przynieś mi szklankę świeżej 
wody. Wypij przy tej okazji haust dobrego Cognaka. Wuj Twój potrzebował przy podobnych okazjach 
tego samego narkotyku... 
 Ucałowałem dobrotliwej mojej Ciotuni czcigodną rączkę i niebawem wróciłem z tacką z szklanką 
świeżej wody. 
 Według jej rady zajrzałem – de grubis – do poleconej butelki... 
 Napój sumienie moje rozegnał, wróciła beztroska wesołość i bawiłem wszystkie panie swoją 
„niepokonalną brawurą” chociażby dlatego, by zakryć Ciotki uprzednie przypuszczenia. Powtórzyła 

                                                 
1 Lukullus, Lucius Licinius Lucullus (117 przed Chr. - 56 rzed Chr.) – wódz rzymski i polityk, namiestnik Afryki, 

konsul. Ostatnie lata życia spędził w swych dobrach, prowadząc niezwykle wystawny tryb życia. Zasłynął 
również jako smakosz – określany niekiedy jako największy łakomczuch starożytności, który swoimi ucztami 
z najdroższymi i najbardziej wyszukanymi daniami wprawiał w osłupienie ówczesny Rzym - „lukullusowe 
uczty" stały się przysłowiowe. [przyp. P.E.Tom, wg Wikipedii] 
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się afera z owym „parabellum” – wierzyłem w to, że przejaw mojej słabości był epizodem halucynacji 
i niezrozumiałej mi czarnej magii...  
 Ciotka rozmawiała teraz ze mną o całkiem czym innym. Rozmowa była bardzo ożywiona 
i bezpośrednia. 
 – Wiedz, Kochanie, że dzień ten będzie znowu jednym z wielu niezapomnianych dni spędzonych 
na Margowie... Tylko silny człowiek może tak zawładnąć umysłami, by się cała nasza rodzina raz 
zgodnie zebrała w spokoju i harmonii, ba – nawet z odjętymi rogami!... 
 Słuchałem uważnie, gdyż wiedziałem, że ciotka była w nastroju bardzo serdecznym i szczerym, 
a wtedy przemawiała bez ogródek i bez  zbytnich wewnętrznych oporów. 
 – Raz, że się zebrali wszyscy – mówiła Ciotka dalej – ponad to, że przynajmniej formalnie 
wykazują życzliwe ustosunkowanie się wobec Ciebie... Przewyższyłeś widocznie wszystkie ich 
oczekiwania i wyobraźnie. Mentalność ich umysłów wymaga mocnej ręki... Każdy z nich staje wyżej 
od drugiego, acz inklinują wszyscy do samokrytyki – wydaje się każdemu z nich, że jest 
najmądrzejszy! 
 – Nie, by nie uznawał drugiego, lecz każdy z nich chciałby być wzorem dla drugich... Ale tak 
wygląda już raz życie drobnomieszczańskie... 
 – A jak podoba Ci się flora naszych kobiet? 
 – Muszę wyznać, Ciotuniu, że jestem mile zaskoczony! 
 – Tak, wszystkie mają dobry gust i przyjemną prezencję, Marcelinie. Niezaprzeczalnie! 
 Ciotka skinęła na Amelię, która siedziała przy dalszym stole i nie bardzo się bawiła... 
 Gdy Amelia do niej podążyła, usadziła ją między siebie a mnie, mówiąc prostym swym 
zwyczajem: – młodzi do młodych, Kochanie. 
 Amelia była trochę zażenowana ekspozycją swojej osoby, lecz prędko okazało się, że miała żyłkę 
do grzecznego dowcipkowania... 
 Zawrócona do Emiliany i do mnie tak się wprowadziła: –  Ej, wy oboje, to chyba miłość na 
pierwsze wejrzenie! 
 Zaszachowała mnie nieco, ale odpowiedziałem chyżo, jednym zamachem: – przyznaję, że bardzo 
Emilianę kocham... 
 Emiljana wtrąciła – również i ja kocham bardzo Marcelina, nie musi być to ale koniecznie miłość, 
Ciociu Amelio! 
 – Nie rozumiem – odpowiedziała Amelia z udanym zadziwieniem... 
 – Myślę – odpowiedziała Emiljana spokojnie – myślę... że tylko miłość to mało! 
 – Patrzcież ją! – co za wybredniś! – oh, oh! 
 Ciotka Martyna szeptała właśnie z starszą swą siostrą Karolą, która już uprzednio przegnała mnie 
z początkowo zajmowanej mojej pozycji między sobą, a ciotką Martyną. 
 Chwilę później poprosiła mnie Ciotka Karola do siebie oznajmując: – uchwaliłyśmy, Martyna i ja, 
że wypada młodzież rozpuścić na świeże wiatry, o ile oczywiście się na to zgadzasz... 
 – Mogę tylko słuchać rozkazów, Ciotuniu, jest w nich zawarta już z góry moja zgoda! 
 Gdy wróciłem na swoje miejsce usłyszałem tylko koniec rozmowy toczącej się między Amelią 
i Emilianą: – ja nazywam to être pas être2, Emiliano... Jedna i druga śmiała się w swój sposób, ale 
każda serdecznie i życzliwie, musiały żyć więc w dobrej komitywie... 
 

c.d.n. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
          Paweł Tomaszewski 
              INTiBS PAN  
 

                                                 
2 poprawnie: être ou ne pas être = być albo nie być 


