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Biuletyn  

 Roku  Czochralskiego 
Biuletyn Społecznego Komitetu Roku Czochralskiego    
 

Wrocław          24 kwietnia 2014 r.                 rok III,  numer  26/80 
*************************************************** *************************************************** *********** 

 
 

Informacje prasowe i internetowe 
 

♦ 8 maja 2012 r. – Historia profesora Jana Czochralskiego – Wywiad Kuriera TVP 
Warszawa (10:25 minut, od godz. 17:30) – www.tvp.pl/warszawa/publicystyka/wywiad-
kuriera/wideo/historia-profesora-jana-czochralskiego-08052012/7304635 [rozmowa 
w studiu z prof. Bronisławem Purą z Politechniki Warszawskiej] 

♦ 26 października 2013 r. – Łukasz Zaręba – Rok Jana Czochralskiego – Biznes Mazowiecki-
Masovia Business; www.biznesmazowiecki.pl/2013/10/26/rok-jana-czochralskiego  

♦ kwiecień 2014 r. – Jan Czochralski - czy znany? – Kopernik [biuletyn Polskiego 
Towarzystwa Kulturalnego „Mikołaj Kopernik” w Zagrzebiu, w Chorwacji], nr 1/2014, 
str. 8-11 [wywiad z P. Tomaszewskim] 

♦ kwiecień (?) – Zbigniew Porada – Prof. dr h.c. Jan CZOCHRALSKI - twórca metody 
wytwarzania monokryształów – Biuletyn Techniczny [Stowarzyszenia Elektryków 
Polskich, Oddział Krakowski], nr 1(58)2014, str. .....; 
www.sep.krakow.pl/nbiuletyn/nr58ar5.pdf oraz www.sep.krakow.pl/biuletyn.html  
[6 stron] [A] 

♦ 23 kwietnia – Natalia Żychlińska-Nowakowska – Szkolny konkurs o Patronie szkoły – 
w rocznicę śmierci Jana Czochralskiego – www.kcynia.pl/aktualnosci/szkolny-konkurs-
o-patronie-szkoly.html?ng_cat=1  

 

 
* * * * * * * * * * 

 
 

Uprzejmie informujemy, że Kujawsko-Pomorska Biblioteka 
Cyfrowa włączyła do swoich zbiorów książkę Pawła Prusaka 
pt. Przywrócony pamięci: profesorowi Janowi Czochral-
skiemu w 60. rocznicę śmierci. Tę ciekawą książkę można 
przeczytać pod adresem: http://www.kpbc.ukw.edu.pl/ 
dlibra/plain-content?id=82203. Do digitalizacji wykorzystano 
egzemplarz z Biblioteki Głównej Uniwersytetu 
Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. 

 
* * * * * 
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Odkrycia 
Zapomniana  kolekcja 

 
 Nadal nie wszyscy wiedzą, że prof. Jan Czochralski był mecenasem sztuki i cenionym 
kolekcjonerem. Jeszcze w czasach frankfurckich gromadził działa znanych mistrzów a jego 
dom przy ul. Nabielaka 4 w Warszawie był znanym miejscem spotkań elit kulturalnych 
Polski, o czym pisałem w biografii Profesora („Powrót. Rzecz o Janie Czochralskim”, wyd. 
ATUT). Zachowało się kilka fotografii wnętrz tego domu, szczegółowy opis domu i jego 
wyposażenia [w języku niemieckim] oraz spis dzieł sztuki, których los jest do dziś nieznany. 
Przedstawiamy ten wykaz w tłumaczeniu Andrzeja Wiłuna. 
 

 
 
„Lista zbioru obrazów prof. dr. Jana Czochralskiego w dawnym pałacu w Warszawie przy 
ul. Nabielaka 4, Polska.  
 
1. Mathias Gruenewald – Madonna z Dzieciątkiem Jezus (41x28 cm) 
2. Holbein – Głowa mężczyzny (21x15 cm) 
3. Lucas Cranach – Madonna z Dzieciątkiem Jezus (65x26 cm) 
4. Triptyk – trójskrzydłowy, flamandzki, XVI wiek (60x100 cm) 
5. Albrecht Durer – Rysunek. Głowa mężczyzny (20x16 cm) 
6. Corregio – Madonna z Dzieciątkiem Jezus i św. Jan (100x90 cm) [fot. nr 1] 
7. O. Filippo Lippi – Madonna z Dzieciątkiem Jezus (...x25 cm) 
8. Leonardo da Vinci – Rysunek. Głowa św. Anny (25x21 cm) 
9. Rafael – Rysunek. Głowa anioła (21x18 cm) 
10. Dominico Zampieri – Św. Jan Ewangelista (135x105 cm); na ramie obrazu tabliczka: 

„Nieznany mistrz”  
11. szkoła Rembrandta – Mistrz siedzący przed sztalugą (115x95 cm) [fot. nr 2a i 2b] 
12. Peter Paul Rubens – Zuzanna w kąpieli (16x18 cm) 
13. Jan Vermeer – Krajobraz nad wodą (45x60 cm) 
14. Terborch – Portret kobiety (29x21 cm) 
15. Terborch – Portret mężczyzny (18x15 cm) 
16. David Teniers – Scena z mężczyznami (25x28 cm) 
17. David Teniers – Martwa natura (30x40 cm) 
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18. Ruysdael – Krajobraz (52x85 cm) 
19. Ruysdael – Krajobraz (35x48 cm) 
20. Pieter Breughel – Gracze w karty (22x29 cm) 
21. Frans van Mieris – Grzeszna (grzesznica) Magdalena (75x60 cm) 
22. Claude Lorraine – Krajobraz (55x75 cm) 
23. Greuze – Postać kobiety (38x23 cm)  
24-28. Madame Le Brun-Vigee – 5 miniatur: prostokątny autoportret, 4 owalne miniatury 

portretów znanych kobiet [fot. nr 3] 
29-33. Isabey – 5 owalnych miniatur: portrety znanych kobiet 
34. Angelica Kauffman – Postać kobiety (45x33 cm) [fot. nr 3] 
35. Arnold Bocklin – Mały pasterz grający na flecie, w tle słuchająca go nimfa (150x112 cm) 
36. Anzelm Feuerbach – Postać kobiety (95x70 cm) 
37. Hana Thoma – Krajobraz jesienny (38x48 cm) 
38. Moritz von Schwindt – Portret garbatego mężczyzny (25x18 cm) 
39. Madonna z Dzieciątkiem Jezus, XVII w. [...] [fot. nr 1] (55x35 cm) 
40. Portret rzymskiego oficera w złotym hełmie i czerwonej narzutce. Nazwiska mistrza nie 

mogę sobie przypomnieć (dopisek) 
41. Ofiara Iphigienii [w greckiej mitologii córka Agamemnona i Klytemnestry], na ramie 

obrazu tabliczka: „Nieznany mistrz” [fot. nr 1] (140x120 cm) 
42-45. Jan Matejko – 4 szkice do malowideł ściennych (43x28 cm) 
46. Stanisław Wyspiański – Chłopka z dzieckiem (75x60 cm) 
47-49. Stanisław Wyspiański – 3 szkice (35x25 cm) 
50. Chełmoński – Wiosenna łąka (80x130 cm) 
51. Fałat – Krajobraz zimowy (70x85 cm) 
52. Fałat –Krajobraz zimowy (70x85 cm 
53. Kossak – Scena z oficerami i końmi (43x50 cm)  
54. Wierusz-Kowalski – Sanna atakowana przez wilki (40x82 cm) 
55. Ziomek – Krajobraz zimowy (38x48 cm) 
56. Wyczółkowski – Gałązki orchidei pod japońskim zadaszeniem (60x43 cm) 
57. dagerotyp Fryderyka Chopina – Z oryginału z 1849 w Paryżu (16x13 cm).  
 

Wszystkie wymiary podane są tylko orientacyjnie.” 
 
 
 
 Tyle wiemy o warszawskich zbiorach Margi 
i Jana Czochralskich. Niestety, nie wiadomo, które 
to fotografie zostały dołączone do powyższego 
spisu. Można tylko przypuszczać, że na fotografii 
obok mamy obraz Zampieriego, poz. 10. 
w przytoczonym spisie. 
 
 Z kolei wydaje się, że obraz z pozycji 10. 
(„Mistrz siedzący przed sztalugą”) został pokazany 
na poniższej fotografii (duży z lewej strony); z 
prawej strony wisi obraz Madonny z Dzieciątkiem 
(ale który?). 
 
Obie fotografie pochodzą ze zbiorów Jana 
Wojciechowskiego. 
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 Podejmowane przed laty próby samodzielnego poszukiwania pozwoliły rodzinie 
Profesora na odnalezienie jednego z obrazów w Ermitażu; o reszcie nic nie wiadomo, choć 
należy przypuszczać, że jednak nie spłonęły po Powstaniu. Najwyższy czas, by podjąć 
urzędowe starania w celu odnalezienia dzieł z tej kolekcji. Myślę, że powinna ona wzbogacić 
polskie muzea (może tworzone w rodzinnej Kcyni muzeum Czochralskiego?).  
 
 
 Wiadomo, że bogatych zbiorów Czochralskich pozostała 
tylko „Tancerka” Stanisława Jackowskiego Widać ją na starej 
fotografii z willi Margowo w Kcyni. W najbliższym czasie 
rzeźba ta ma powrócić do Polski jako dar rodziny Czochralskich. 
 
 

 
 
Na fotografiach: „Tancerka” w Kcyni i... na Florydzie. 
 

* * * * * * 
 

          Paweł Tomaszewski 
              INTiBS PAN  


