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Biuletyn  

 Roku  Czochralskiego 
Biuletyn Społecznego Komitetu Roku Czochralskiego    
 

Wrocław          13 kwietnia 2014 r.                 rok III,  numer  24/78 
*************************************************** *************************************************** *********** 

 
 

Informacje prasowe i internetowe 
 

♦ 11 marca (?) – Nagroda specjalna dla prof. dr hab. inż. Anny Pajączkowskiej – 
http://ptf.net.pl/pl/aktualnosci/informacje-biezace/nagroda-specjalna-dla-prof-dr-hab-
inz-anny-pajaczkowskiej/  

 

* * * * * * 
 

Miód  w  roli  cyny? 
 
 Zapraszamy do analizy filmiku TVP Bydgoszcz o Janie Czochralskim. Co jeszcze 
można zobaczyć? Najciekawszy moment to inscenizacja odkrycia metody Czochralskiego. 
Oto na kadrze z filmu widzimy... słoik z miodem i ciągnącą się za ołówkiem (!) „nitkę”. Na 
innym fotosie widać, jak ściekająca gęsta ciecz ładnie „układa się” w słoiku. Brawo dla 
specjalisty od efektów specjalnych! Nadal jednak czekamy na rzeczywisty eksperyment 
z prawdziwą cyną! 
 

 
 

* * * * * * 
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Kapituła  rozdaje  Nagrody  Czochralskiego 
 
 Kapituła Konkursu o Nagrodę Prof. Jana Czochralskiego na posiedzeniu w dniu 
11 marca 2014 r. jednomyślnie postanowiła przyznać nagrodę specjalną dla prof. dr hab. 
inż. Anny Pajączkowskiej za wybitne osiągnięcia naukowe i całokształt działań na rzecz 
przywrócenia dobrego imienia prof. Jana Czochralskiego. Po wnikliwej dyskusji i ocenie 
zgłoszonych prac Kapituła w głosowaniu tajnym wybrała zwycięzców pierwszej edycji 
konkursu. 
● Nagrodę promocyjną otrzymała dr Agnieszka Czapik z Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu za pracę doktorską pt. „Badanie wpływu systemowych modyfikacji 
chemicznych cząsteczek na ich upakowanie w krysztale”. 
● Nagrodę naukową otrzymała prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska z Politechniki 
Warszawskiej za zbiór publikacji dotyczących kształtowania struktury i właściwości 
materiałów metalicznych o strukturze nanometrycznej. 

 
* * * * * * * * * * 

 
 

Dom  za  miastem 
 

Marcelin Pałuk-Suchodolski 
(Jan Czochralski) 

 

Odcinek  XV  
 
 

Antrakt, defilada, reje, zalecanki 
 
 
 
 

(fot. ze zbiorów Jana Wojciechowskiego)  
 
 Gdy Ciotki w chwili tej powstały – rozleciała się młodzież hurmem po ogrodzie... 
 Panie przechadzały się niby, czy jakby bezinteresownie, a mężczyźni przyjmowali defilady... ten 
i ów gdzieś się przyczepiał... 
 Było można widzieć panie na czarno z białą pelerynką i [w] długich białych rękawiczkach, w 
małym grackim kapelusiku, z którego zwisały jakieś kiteczki, w białych [...], przybyłych w smukłym 
pasie, w pąsowych wysoko nasadzonych dużych kapeluszach, [...] migdał, z zalotną [...] kokardą i 
tejże samej barwy torebką kokietnie zarzuconą przez ramię, pąsowo orękawiczone panie w skromnych 
różowych, to żółtych sukienkach z dekoltem okrągłym, czy też klinowym, zwijające się jak sikorki... 
à la Rubi, bez nakrycia głowy... znów inne w koronkowych bardzo kloszowatych spódnicach, a tu w 
tiulowych puchach, wachlujące, jakby w sen popadłe delikatne swe towarzyszki... tam lekka sukienka 
z wielką kwiecistą kokardą przypiętą z boku powyżej krągłej dziewczęcej piersi... tam bardzo 
stylizowana blondynka z żółto złotych włosach, brwiach ciut w wyż zadartych, rzęsach, powiekach 
i ustach matowym pastelem wabiących, [w] sukni z pajęczyny opalizującej najjaśniejszym błękitem 
nieba... 
 Jak tu się oderwać od sukienek w kwiaty, kropki, cętki czerwieniejące, kółka, paski, rysze i 
ryszeczki, kryzy, robronty1 i pacierki, lub tonące w białych tiulach postacie w zwijanych kołnierzach 
naśladującym rodzajowe Kache2, lub w pas spiętych szafirowo-zielonych kaftaników z krynolinowo 

                                                 
1 z franc. robe ronde (= okragła suknia) – rodzaj sukni 
2 caché – rodzaj letniej sukienki?? 
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poszerzających się kształtów bioder otulonych szafirowym kloszem, którego przód zamyka bujny 
podkład z żółtozłotego kwiecisto ułożonego atłasu, w pasie nieco przegięta do tyłu, co wywołuje 
wrażenie jakby niosła na ramieniu ciężki kosz czerwono-policzkowych jabłek... znów to blondynka 
o falistych włosach, ułożonych w falujące papilony. 
 Czy jeszcze opisywać rozkosze, czy rzucić się też w wir czarów i obietnic tego ogrodu?... 
 

 Słychać gong – chyba że na patelni albo jednej z wielkich tac Ksawery się popisuje – pomyślałem, 
rozumiejąc, że jest to sygnał, że będą wydawane lody. 
 Goście poczęli się zwolna zbierać przy fontannie i na plancie przed domem, gdzie czekała znana 
nam ósemka usłużnych duchów... każda uzbrojona w potężną tacę z lodami, różnymi waflami i 
puszystymi biskwitami. 
 Był upał nielada, słońce przypiekało niemiłosiernie – wszyscy poczęli „zamrażać” się na dobre... 
 Byłem wesoły i całkiem już w dobrym humorze. [...] to z tą, to z ową pięknusią, kiedy podawano 
już chłodzące napoje, kruszon, sorbety i szwedzki poncz w lodzie. 
 Towarzystwo ochoczo przychwytywało. 
 Niebawem wzrosły i humory, niektóre przydłużone twarze się króciły... inne były całkiem już 
okrągłe, jak na codzień, i wcale już nie szlacheckie... 
 – Nie ma to, jak siedzieć we własnej swojej skórze – mruknąłem do Księdza Kapelana, który 
śmiejąc się okazał wszystkie białe swoje zęby. 
 Podeszły do nas Amelia i Emiliana, były jakby nienaturalnie podniecone... Ba, powiedziała Amelia 
szczerze – ten szwedzki poncz zawiercił nam trochę w główkach... Obie były jakby więcej przystępne 
– oczy im się szklisto jarzyły. 
 Przeszliśmy razem cały ogród. Chłodzący wietrzyk w cienistych partiach ogrodu powiał wraz z ich 
zmierzaniem [?] na północne doliny, ale zalotne humory im pozostawił... 
 Niebawem wróciliśmy na miejsce fontanny, gdzie wrzała ta sama niestłumiona radość. Pary się 
wymieniały i pogubiliśmy się wszyscy w zgiełku... 
 Na bocznym trawniku rzucano obręcze trzcinowe, obok bawiono się w chwytanki. Emilia, Ksiądz 
kapelan i Felek łowili raki na pasztecie – i wyśmigywali gołe witki bez pasztetu i raków...  
 Przyglądałem się tym połowom zza kulistego krzaka grochowca w towarzystwie Danuty De 
Coeur, nie bez złośliwej radości z ich niepowodzenia... 
 W cienistej altance – à la natur – popijało grono panów–smakoszów mrożony poncz. 
 Pod zwieszającym wiązem, tworzącym dla słowa nieprzenikliwa liściastą kopułę, zebrali się nasi 
najmniejsi śpiewając dziecięcym belcantem wszystko to co uczą freblówki3. 
 Pod starą lipą urządzała grupa dziewczynek teatrzyk na oczach naszych sędziwych Ciotek. 
 Rozbawiony wałęsałem się niezmęczenie to z tą, to z ową śliczniusią, przystając przy każdej 
z grup, plecąc co się dało, by poznać bliżej moich krewniaków, bez względu na zapatrywania ich i 
standard duchowy. 
 Wiele rzeczy można widzieć i w małym – w wielkim jest trudniej je dostrzec i odróżnić... 
 Słońce chyliło się już ku horyzontowi. 
 Goście skupiali się coraz to więcej na placu przy fontannie, gdzie ostre promienie słońce 
wstrzymane przez olbrzymi parasol koron nie rozlewało już taj hojnie swoich upałów, rozsiadając się 
na wygodnych ławkach. Panie podobierały sobie w końcu już partnerów podatnych do 
wypoczynkowej pogawędki. 
 Ławy były ustawione w wielki czworobok wokoło fontanny, tak że towarzystwo tworzyło obecnie 
jedną zwartą całość. Oczywiście, słodkie tête à tête 4 nie odbyły się bez naigrywań, dowcipów 
i zgryźliwych uwag tych, którzy nie bardzo zadowoleni byli z miodowych serc swoich wybranych 
przydzielonych im przez los lub nieopaczność chwili... 

                                                 
3 freblówka = typ przedszkola prowadzonego wg metod niemieckiego pedagoga F. Fröbla (1782-1852), w którym 

zwracano uwagę na wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka, zgodny z jego cechami indywidualnymi 
4 sam na sam 
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 Mnie zaadoptowała na razie owa bujna blondyna, której brakło kosza z czerwieniejacymi 
jabłkami, i którą z niezrozumiałych mi powodów zwano: Nesa! 
 Nesa była naturą słodko-sentymentalną, romantyczną i zapewne czekała na przygody. 
 W rozmowach z nią odniosłem wrażenie, że była w pełnym rozkwicie kobiecych tęsknot... 
 W końcu oświadczyła, że jest po długiej przerwie spragniona zobaczyć znowu przepiękną 
perspektywę ogrodu, która uwydatnia się najwięcej harmonijnie z okien mieszkania, i zaproponowała 
wspólne przejście się na wysoki parter. 
 Wstałem z całą godnością, by jej towarzyszyć. 
 Widok był zaiste wspaniały, zwłaszcza że strojny sztafaż5 całość obrazu w niezwykły sposób 
uzupełniał. 
 Staliśmy przy szeroko rozwartych oknach. Gdy nas spostrzeżono częły zawodniczki Nesy 
rebelować, wołając krzykliwie: – zaraz zejdźcie na dół! zaraz, zaraz – powtarzały inne – ale nie 
ociągajcie się – krzyczały znów wesoło pierwsze! 
 Dygocąc ze śmiechu stawialiśmy im słowną opozycję, aż w końcu odeszliśmy od okna. 
 Nesa chodziła po mieszkaniu rozglądając się z bystrą uwagą. – Ten obraz znam już od dziecka, 
zawsze mi się bardzo podobał, zwłaszcza ten zawój na głowie matki i ta iście po królewsku zarzucona 
mantyla na jej ramionach, ręce i wyraz twarzy karmiącej matki są niezwykłej piękności – tylko 
dziecko jest jakby nienaturalnie skulone.   
 – To biurko też znam, tę biblioteczkę, dywan, żyrandol, tę maleńką komodę i ów stolik... a to co? – 
odezwała się zdziwiona – to radio, Marcelinie? 
 Gdy potwierdziłem krzyknęła – wiesz co, Marcelinie, wstawmy je w otwarte okno i „nakręć” 
muzyczkę taneczną! 
 Oczami tak bardzo prosiła, że nie sposób było odmówić... a za chwilę już kręciły się pary w takcie 
tanga na platformie przed domem... 
 Nie chciałem już dłużej pozostać z nią na odosobnionym tym miejscu i poprosiłem ją, byśmy 
wspólnie podeszli do kuchni. 
 
 Ksawery czekał już na mnie, by zaprezentować gotowe dania. Poklepałem go przyjaźnie po 
ramieniu i oświadczyłem: – Wysoki sąd oznajmia, że wszystko sporządzono zgodnie z zatwierdzonym 
programem i zamyka przewód próbą in natura: 1) pasztetu z sosem Cumberland6, 2) wieleńską szynką 
z machaudlem i 3) piersi indycze z makronami7 tudzież z własnego ogrodu, przy udziale wielkiej 
gourmandki8 w osobie pani Nesy, ochmistrza sztuki kulinarnej Pana Ksawerego i przygodnego 
sekretarza Gminy Margowo, składającej się z dwóch osób, dwóch psów, którym na imię Dżek i Baron. 
Próbę wykonano z wynikiem magna cum laude9. Działo się w roku Pańskim 1948, co sprawdzają 
niżej podpisani – własną swoją buzią. 
 Nesa wycałowała mnie serdecznie za odczytanie ważnego tego protokołu, tak serdecznie, że aż 
dygotała cała ze śmiechu, a rozbawiona „tyczka do chmielu” i rechocący „sądek od marcowego piwa” 
biły wrzastkliwe, nieustające brawa! 
 Wszyscy wzięliśmy udział w próbie rzeczoznawców; kucharki mlaskały lubieżnie językami, bo 
tak wypada, by wyrazić „wykwintną smakę” smakowitego Bożego daru... 
 Zaperlił się [...] „morel” w pucharach. który upajał tak wonią, jak i świeżością wydzielających się 
perełek gazowych. 

                                                 
5 postacie ludzi lub zwierząt, urozmaicające obraz, którego głównym tematem jest krajobraz; przyp. PETom. 
6 zimny sos podawany do potraw z dziczyzny (najczęściej potraw z dzika i zająca), sporadycznie do innych mięs. 

Przygotowuje się go na bazie galaretki z czerwonych porzeczek, soku pomarańczowego i czerwonego wina, 
z dodatkiem skórki pomarańczowej. Bywa przyprawiany imbirem i musztardą. Przyp. PETom. wg Wikipedii 

7 rodzaj ciastek kokosowych; przyp. PETom. 
8 osoba, której główna przyjemnością jest jedzenie; przyp. PETom. 
9 z wielką pochwałą; przyp. PETom. 
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 Nesa piła rozkosznie, przechylając się jeszcze mocniej w obcisłym kibiciu, wiele nie brakło, 
a byłbym jej zwrócił, na oczach wszystkich, uprzednio u niej zaciągniętą pożyczkę, lecz zdołałem 
zawczasu poskromić niewłaściwą moją zachciankę. 
 Po powrocie, do wyczekujących Nesę współzawodniczek, wmieszaliśmy się znienacka w grupę 
tańczących par – rozbiegając się w następnej przerwie w przeciwnych kierunkach... 
 – „Dobrze zgrani” – oświadczyła Danuta i pociągnęła mnie za sobą w rozpoczęte nowe rondo, 
przyciskając się jak najbliżej do mnie. 
 Siostra jej, Irwa, odebrała mnie z jakby jeszcze ciepłych jej ramion, nagabując mnie udanym 
utyskliwym głosem – cóż to, tak rychło mnie zdradzasz?... Pałam do Ciebie, Kochanie – odparłem – 
taką samą udaną pozą... 
 Emiliana była mocno „wyangażowywana” przez niezmordowanego tancerza, Felka... 
 Nie przeszkadzałem im bynajmniej, gdyż miałem jeszcze kilka zobowiązań do wytańczenia... 
jeszcze dwie pozostałe siostry Danuty, Amelię wraz trojga jej siostrami, tyleż przynależności 
stryjostwa Zachariaszów, a niemniej córeń ciotki Wikci. 
 Chwała Bogu, że tańce się tylko tak sypały, tak że co dwie minuty następowała zmiana. W końcu 
poprosiłem Emilianę na dubeltową turę, z uwagi na uprzednie zaniedbanie... poczym wmieszałem się 
w grono rówieśników i starszych panów. 
 Ciotki siedziały w pawiloniku, gdzie używały miłego widoku bawiącej się młodzieży. Nie 
zapomniałem i o nich.- 
 Były naocznie dumne z „pana Marcelego”... gdyż uśmiechały się wyrazem zadowolenia. 
 Ciotka Martyna skinęła wskazując wzrokiem na miejsce między Karolą i sobą, a gdy usiadłem, 
ściskały mi jedna i druga bardzo serdecznie dłonie... poczym orzekła z dumą: – wszystkie panie 
wychwalają Cię jednogłośnie – mówiła to tak głośno, chyba po to, aby ciotka Wikcia dobrze 
usłyszała... 
 – Chyba dla tego – wtrąciłem mimowiednie – że żadnej nie wyróżniam... 
 Ciotce Wikci, wydłużyła się niecoś szlachecka jej buzia, prawdopodobnie dlatego, że nie 
wyróżniałem jej córuń, więcej od innych „śmiertelnie”... 
 – A o Nesie – szepnęła bardzo cicho ciotka Martyna – mówiono, że się zbyt Tobie narzuca... ale to 
leży – mówiła jeszcze ciszej – w jej temperamencie i prostej jej szczerości... Lubimy ją za otwarte 
okazywanie swych uczuć! 

c.d.n. 
 

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

A jednak była pewna inicjatywa..... 
 

Park  Polskich  Wynalazców? 
 
 Warszawscy Radni nie chcą, by patronem jednej z ulic stolicy był prof. Jan 
Czochralski (o tym już pisaliśmy). Okazuje się, że nie była to jedyna inicjatywa 
upamiętnienia Profesora w Warszawie. W dniu 16 kwietnia 2013 r. Rada Dzielnicy Ursynów 
m.st. Warszawy podjęła uchwałę nr 208 w sprawie inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej 
utworzenia w Dzielnicy Ursynów parku i nadania mu nazwy Park Polskich Wynalazców 
(https://bip.warszawa.pl/NR/.../uchwałaNr203ParkPolskichWynalazców.doc). Niestety, Rada 
Miasta do dziś nie podjęła żądanej uchwały w sprawie parku miejskiego w obrębie ulic Jana 
Rosoła, Marii Grzegorzewskiej i Stefana Szolc-Rogozińskiego. Zacytujmy fragmenty 
uzasadnienia, bo tam pojawia się nazwisko prof. Jana Czochralskiego: 
 
 (...) Inspiracją dla nadania nazwy dla Parku było uczczenie i odpowiednie uhonorowanie 
polskich wynalazców. W naszym kraju nie ma prawdopodobnie parku upamiętniającego polskich 
wynalazców, choć tak wiele zawdzięczamy, tak nielicznym jednostkom, które potęgą swojego 
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intelektu zmieniały i zmieniają Polskę i otaczający świat. Znamy dobrze wkład intelektualny w rozwój 
nauki takich naukowców jak: Einstein, Edison czy Marconi. Czy jednak wiemy kim byli i co 
zawdzięczamy, takim postaciom jak: Jan Szczepanik (fotografia), Jan Czochralski (chemia), Michał 
Doliwo-Dobrowolski (elektrotechnika), Ignacy Łukaszewicz (chemia). Miejsce takie, jak omawiany 
Park może zarówno spełniać walor promocyjny polskiej myśli wynalazczej, jak również inspirować 
następne pokolenia wynalazców.  
 Władze dzielnicy w przyszłości będą chciały stworzyć na omawianym terenie obiekt miejski 
o cechach parku. Teren ten mógłby być wykorzystywany nie tylko, jako obiekt rekreacyjno-
wypoczynkowy, ale również edukacyjno-dydaktyczny. Mogłyby tu odbywać się wystawy poświęcone 
wynalazcom i ich dziełom, umiejscowione byłyby pomniki wynalazców i ich dzieł, zainstalowane 
tablice edukacyjne informujące o wkładzie polskiej myśli wynalazczej w rozwój współczesnej 
gospodarki, jak również mogłoby powstać miejsce do eksperymentów naukowych.  
 Inspiracją dla Parku może być krakowski „Ogród Doświadczeń” (www.ogroddoswiadczen.pl) 
lub warszawskie „Centrum Nauki Kopernik”. Taki sposób myślenia wpisuje się w coraz bardziej 
popularny trend wyjaśniania trudnych zjawisk w prosty sposób, dotykając lub obcując ze zjawiskami, 
które wcześniej znane były tylko ze szkolnych podręczników.  
 Nazwa Parku wpisuje się również w kontekst Dzielnicy Ursynów, jako miejsca, gdzie 
zamieszkuje największy w Warszawie odsetek ludzi z wyższym wykształceniem, a także znajdują się 
liczne uczelnie wyższe (m.in. SGGW, Vistula), a edukacja gimnazjalno-licealna jest bardzo wysoko 
oceniana. Tereny Dzielnicy Ursynów w rejonie ul. Poleczki, zgodnie z zapowiedziami władz 
Politechniki Warszawskiej są przeznaczone pod planowaną budowę nowoczesnego centrum 
nanotechnologii.  
 

 W dniu 18 marca bieżącego roku red. Szymon Jacyniak upomniał się o ten Park, na 
platformie internetowej www.haloursynów.pl, w tekście pt. „Park Polskich Wynalazców. Czy 
wreszcie powstanie?”. Zamieścił też fotografię tego miejsca – łysej górki usypanej z ziemi 
wydobytej pod budowę fundamentów powstającego osiedla. Od 30 lat górka służy jako teren 
spacerów i miejsce, w którym ludzie wyprowadzają psy.  
 

 
 

Na niektórych mapach występuje już nawet nazwa Park Polskich Wynalazców, ale oficjalnie 
nie została jeszcze nadana. Czy i kiedy powstanie tu plenerowe centrum nauki? Chciałbym, 
żeby znalazły się tu elementy, które prezentowałyby postaci polskiej nauki – mówi radny 
Paweł Lenarczyk, który walczy o utworzenie w tym miejscu parku – Mogłyby to być 
wynalazki, które można by zobaczyć i dotknąć. Mam na myśli park, który będzie nieco 
bardziej interaktywny. 

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

          Paweł Tomaszewski 
              INTiBS PAN  


