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Biuletyn  

 Roku  Czochralskiego 
Biuletyn Społecznego Komitetu Roku Czochralskiego    
 

Wrocław          16 kwietnia 2014 r.                 rok III,  numer  25/79 
*************************************************** *************************************************** *********** 

 
 

 
 
 

Z okazji Świąt Wielkanocnych 
życzymy wszystkim PT Czytelnikom 

by Zmartwychwstały Chrystus 
obdarzał błogosławieństwem, 

zdrowiem i radością. 
 
 

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

 

Zapowiedzi 
 

♥ ??? – uroczyste zakończenie Roku Jana Czochralskiego – Warszawa 

♥ 2 maja – Anna Pajączkowska – Profesor Jan Czochralski - praojciec światowej elektroniki 
– Muzeum Emigranta, Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 18 

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

 

Informacje prasowe i internetowe 
 

♦ kwiecień – Siódmy wykład z cyklu ACCh – www.chemia.uni.losz.pl/ciekawachemia.html 
[o wykładzie Małgorzaty Sobieszczak-Marciniak z 9 kwietnia] 

♦ kwiecień (?) – Józefina Turło i Wojciech Olszewski – Jan Czochralski - prekursor 
technologii półprzewodnikowej – Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych, nr 4/2013, 
str. 3-8 [A] 

♦ 6 kwietnia – Paweł Tomaszewski – Szkoda – Tygodnik Powszechny, nr 14, str. 20, oraz 
odpowiedź autora, Pawła Reszki 

♦ 13 kwietnia (?) – Daniel Karrer (?)– Strom aus Sonnenlicht hat Tradition und glänzende 
Zukunftsaussichten; Meilensteine in der Geschichte der Photovoltaik – Infografik 
Nr 01/2014; www.stromonline.ch 

* * * * * * * * * * 
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Dom  za  miastem 
 

Marcelin  Pałuk-Suchodolski 
(Jan  Czochralski) 

 
 

Odcinek  XVI  
 
 

Bankiecik  z  „przystawkami”  
 
 
 
 
 
Przed Basztą 
(fot. ze zbiorów Jana Wojciechowskiego)  
 

 
 W ogrodzie zapadał już półmrok – niebawem zagrały patelnie i tace, a w baszcie zabłysło 
magiczne białe światło! 
 Czekano z kolacją. 
 Oczywiście, oczywiście – Ksawery miał rację – wszystko szło jak po sznurku! 
 Przy stole było słychać pomruki zadowolenia, oczywiście mimowiednie, i to z ust płci mocnej... 
 Po przez szerokie okienne wnęki baszty widniały sznury barwnych oświetlonych lampionów, 
rozwidniające drogę z domu do baszty, na której „ósemka” strojnych pań skrzętnie się wierciła biorąc 
udział i przy obsłudze i przy ucztowaniu. 
 Wysoko nasadzone kryzowe czapeczki i kokietnie odstające śnieżnobiałe batystowe fartuszki nie 
większe od maleńkich chorągiewek, nadawały im swoistego uroku. 
 Wzięły się do pracy. 
 – Co to? – powiedziało państwo nieco o przydłużonych twarzach, prawie równocześnie, gdy 
grackie sylfy stawiały przed każdym z gości „na glanc” wyszorowane deseczki bukowe, służące do 
wygodnego transzowania obfitych plastrów wędzonej szynki. 
 Amelia i Nisa spojrzały dwuznacznie na siebie, a więcej odważna i wścibska Nisa nadziała 
z burleskowym gestem na widelec jeden z najgrubszych plastrów i rąbnęła go na deseczkę, głosząc 
triumfalnie: – ot tak, miłe państwo, bywało na Litwie; może nawet Mickiewicz, o tym nie wiedział, ja 
lubię zaś bardzo chłopską tę tradycję, która dawniej tak na dworach pańskich, królewskich stołach, jak 
i w chłopskich chatach była praktykowana... Ot, tak... – odkroiła kawał szynki, nadziała go ostry czub 
noża i wsunęła wprost do ust gryząc go z wymyślną chłopską gestykulacją naśladując grymasy 
muskularnych potężnych szczęk. 
 Nawet wnioskodawcy nie mogli się oprzeć tej niezamierzonej imprezie bez wybuchnięcia głośnym 
śmiechem, co dało asumpt i hasło do nieprzerwanej wesołości podczas całej kolacji. 
 – Pochorujemy [się] wszyscy od śmiechu – powiedziała ciotka Karola. 
 – A ja myślę, że wyzdrowiałabym ze wszystkich dolegliwości, gdybyśmy się częściej tak 
spotykali, Wikciu. 
 – Miła zapowiedź – dorzuciła  ciotka Martyna. 
 – Toć u nas można by też coś wesołego zaaranżować – wtrącił jeden z zięciów ciotki Wikci, do 
czego przyłączył się i jeden z synów, drugi zaś nadął znacząco [...], wywalił i wywracał oczy, 
wypuścił z szumem z ust nabrane powietrze i powiedział znacząco, jakby zanosiło się na coś bardzo 
ważnego – ba! – gdyby to matka posiadała zdrowie do takiego wysiłku... 
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 Ciocia Melania oświadczyła świątecznie – w takim razie my chętnie was wyręczymy. 
 Stryjostwo Zachariaszowie nie powiedzieli ani me, ani be... 
 Pomijam milczeniem różne konwersacje, które toczyły się przy stole, [...] nie zabawiłem się 
jeszcze nigdy tak wesoło, jak tegoż wieczora, ani w kinie, ani w teatrze, ani w kabarecie, ani też 
w cyrku przy dowcipie pociesznego Augusta... ... 

[koniec zeszytu IV] 
d) Arkadia, amory i Kanossa 

 
 

* * * 
 

 W tym miejscu urywa się opowieść prof. Jana Czochralskiego o rodzinie i Margowie. 
Dociekliwym Czytelnikom pozostawiam zabawę w detektywa – kogo Czochralski sportretował 
z tej opowieści i pod którą z opisanych postaci. 
 Pozostaje nam jeszcze jedna zagadka – gdzie znajdują się pozostałe części „Domu za 
miastem”? Otóż w wykazie prac Profesora sporządzonym w lipcu 1953 r., a więc 3 miesiące 
po śmierci autora, i opublikowanym w „Biuletynie Roku Czochralskiego”, w numerze 41/50 
z 9 grudnia 2013 r., napisano: „12 zeszytów, 17 stron maszynopisu, ręką 52 strony”. 
Tymczasem dysponujemy tylko czterema zapisanymi zeszytami (16-kartkowymi) 
ponumerowanymi od I do IV, jednym pustym zeszytem, małym zeszycikiem w wcześniejszą 
wersją początku utworu (26 kartek) oraz wspomnianym maszynopisem (17 stron). Można 
przypuszczać, że owe „52 strony ręką” odnoszą się do małego zeszyciku (26 kartek x 2 strony 
= 52 strony!). Gdzie jednak jest reszta – 7 zeszytów?! Dlaczego w zeszycie V mamy tylko spis 
treści: 
 

4) O cmentarzach, kminku i duglasach 
5) Ciotka Karola – czy Minerwa... 
6) Ciotka Wikcia – po „mieczu i kadzieli”... 
7) Stryj Zacharyjasz w lustrze Ksawerego... 
8) U Stryja Zachayjasza 
9) Ksawery i ciotka Melania. 
 

 W poprzednich zeszytach spis treści zamieszczony na okładkach sugerował, że 
powstawał dopiero po napisaniu zasadniczego tekstu, albo po jego przepisaniu z nieznanego 
nam rekopisu. Niestety, chyba się już nie dowiemy, czy dalsze rozdziały „Domu za miastem” 
zostały napisane, czy też zaginęły.  
 

 Zachował się, na osobnej 
kartce, ołówkowy projekt okładki 
(z rysunkiem Kcyni) datowany 
28 kwietnia 1949 r. Zauważmy, że tym 
razem Czochralski wybrał inny 
pseudonim literacki: Jan Sobierajski. 
 
 
 
 Na tej samej kartce zapisany 
został szkic początku utworu: 
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Rozdział Pierwszy 
 

„Ziemia zawsze jest ta sama 
Wynalazła Krok pielgrzymi i 
  nie może go się zrzec: 
Ło........  ...... przód, stopę wstecz...” 

 
Od niedawna zamieszkuję will ę o familijnej nazwie „Margowo”. Z willą 
ową łączą mnie samowite, więcej może – niesamowite więzy. 

 
 
 Na koniec warto zaznaczyć, że fotografie willi „Margowo” zamieszczone w kolejnych 
odcinkach „Domu za miastem” zostały wykonane przez samego Autora. Wiemy, że 
pasjonował się fotografią od lat dziecięcych (sam zrobił „camera obscura” by fotografować 
konie!). Większość znanych dziś portretów ukazuje żonę Margę i córkę Leonię, kilka – córkę 
Cecylię. 
 

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

Sprostowanie 
 
 Przepraszamy prof. Annę Pajączkowska i Czytelników za błąd w notatce o Nagrodzie 
Jana Czochralskiego. W tytule Pani Profesor błędnie wpisano „inż.”, czego nie zauważyliśmy 
przy kopiowaniu notatki ze strony PTF. 
 

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

          Paweł Tomaszewski 
              INTiBS PAN  
 
 


