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Biuletyn  

 Roku  Czochralskiego 
Biuletyn Społecznego Komitetu Roku Czochralskiego    
 

Wrocław          28 kwietnia 2014 r.                 rok III,  numer  27/81 
*************************************************** *************************************************** *********** 

 
 
Kronika Roku Czochralskiego 
 

► 9 i 11 kwietnia – Leszek Lombarski – Profesor Jan Czochralski – reportaż emitowany 
w TVP Historia w cyklu “Polska i świat z historią w tle” [o tym reportażu pisaliśmy już 
w numerze 38/2013 (47)] [szkoda, że film nie jest dostępny w internecie] 

 

Informacje prasowe i internetowe 
 

♦ 8 kwietnia – J[anina]. Murawska – Jan Czochralski w filatelistyce – Biuletyn Informacyjny 
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie, nr 1/95 (styczeń-marzec), str. 31 i okładka 
z reprodukcjami; www.olsztyn.oia.org.pl/images/Apteka32IV14_zmniejszony.pdf  

♦ 8 kwietnia – J[anina]. Murawska – Przegląd prasy – Biuletyn Informacyjny Okręgowej 
Izby Aptekarskiej w Olsztynie, nr 1 str. 31 [informacja o „Biuletynie Roku 
Czochralskiego”!] 

* * * * * * * * * 

 

Zwolnienia 
 Z prawdziwym żalem zawiadamiamy, że pani Małgorzata Sobieszczak-Marciniak, 
dyrektor Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, oraz pani Olga Konarczak zostały 
zwolnione z pracy w Muzeum. Obie Panie były bardzo zaangażowane w promocję osoby 
i dokonań prof. Jana Czochralskiego. Czy zwolnienie jest z tym zawiązane? Czyżby taka to 
„nagroda” spotkała obie za działania na rzecz innych osób niż Skłodowska-Curie?! Nie 
będzie więc więcej spotkać dla młodzieży o Janie Czochralskim (w środy) czy 
o krystalografii. Ciekawi jesteśmy opinii pracodawcy, a obu Paniom składamy serdecznie 
podziękowania za cenną współpracę. 

* * * * * * 
Odkrycia 

Pozostanie  tajemnica? 

 Wśród rękopisów prof. Jana Czochralskiego przywiezionych z USA znalazłem dwie 
kartki zapisane stenograficznie. Sądząc z tego, że zostały przekreślone można wnosić, iż 
zapisy te zostały wykorzystane, czyli przepisane tekstem czytelnym. Niestety, data, którą tam 
znalazłem (1934; w czerwonym kółku) nie pasuje do żadnego znanego mi tekstu Profesora; 
na odwrocie tych kartek jest tekst z lutego 1953 r., a więc coś innego niż nasz tajemniczy 
tekst. Mamy więc do czynienia z jakimś nieznanym nam utworem (wierszem?). 
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 Podjęte zostały poszukiwania 
osoby, która potrafiłaby odczytać te 
notatki. Nie przypuszczałem, że będzie 
to takie trudne! Okazało się bowiem, że 
stenografowanie należy dziś do 
umiejętności... zapomnianych. Czy uda 
się więc odczytać tekst, czy pozostanie 
tajemnicą? Czy w ogóle wiadomo, 
w jakim języku został zapisany - po 
polsku czy może po niemiecku?  
 Pani Halina Füchsel, była 
przewodnicząca stowarzyszenia 
EUropean Management Assistants, 
zrzeszającego asystentki z 20 krajów 
europejskich, napisała, że ten zapis nie 
przypomina polskich systemów 
stenograficznych. W latach 1957-1958, 
kiedy powstało Studium nauczano tzw. 
Jednolitego Systemu Stenografii 
Polskiej opartego na radzieckim (nie 
mogło być inaczej) systemie Sokołowa. 
Z kolei nieliczni ludzie, którzy znali 
stenografię w tamtych czasach, 
korzystali z systemów Polińskiego lub 
Korbla. Niestety tekst Czochralskiego 
nie ma cech charakterystycznych dla 
tych systemów. Wydaje się zatem, że 
jest to tekst w języku niemieckim. 
 Pani Füchsel obiecała, że 
poszuka osób znających te systemy. 

Jest jednak pewien – zasadniczy! – problem. Otóż, osoby posługujące się takim systemem 
z pewnością są w wieku... 90-100 lat, a rzadko kto ma wtedy bardzo sprawną rękę i pamięć. 
Czy uda się znaleźć, w Polsce lub w Niemczech, kogoś... młodszego? 
 Oto, co w tej sprawie napisał pan Krzysztof Smirnow z portalu internetowego 
www.stenografia.pl.  
 Przejrzałem obrazki, przekazałem je również koleżance, która jest stenografem 
systemu Polińskiego z pytaniem, czy rozpoznaje pismo. Niestety, bez skutku.  
 Niestety, nie wiemy, jakiego systemu stenograficznego uczył się młody Czochralski 
(w Seminarium Nauczycielskim w Kcyni czy dopiero w Berlinie?). Różnorodność systemów 
zapisu pokazują wybrane (pan Smirnow przesłał ich więcej!) tablice porównawcze 
sporządzone przez Szymona Tauba, mniej więcej w tym samym czasie, gdy powstawały notatki 
Czochralskiego. Szymon Taub zapewne zdołałby rozpoznać, czy prof. Czochralski pisał to po 
polsku, czy też po niemiecku, zdołałby zapewne również przetłumaczyć te zapiski - choćby 
dlatego, że znakomicie znał nie tylko polski, ale też niemiecki i był prawdopodobnie 
najlepszym w dziejach znawcą systemów stenograficznych.  
 Z uważnego wpatrzenia się w te notatki przypuszczam, że zostały wykonane po 
niemiecku. Wykluczam raczej DEK, który powstał znacznie później. Jednak Berlin, jako 
stolica, skupiał wszystkie niemieckie szkoły stenografii, choć podział "wpływów" wskazuje 
raczej na metody pochodzące od Stolzego (Stolze-Schrey, Scheithauer itp.). 
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 System wygląda na pochodzący od Stolze, Stolze-Schreya, ale może to też być 
Scheithauer, czemu nie, brakuje pogrubień, ale wielu stenografów opuszczało cieniowanie. 
Problem w tym, że zapis stenograficzny nie jest alfabetyczny, a języki germańskie ortografię 
mają daleko za fonetyką, stąd deszyfracja wymaga znakomitej znajomości języka.  

 Mnie, jako laikowi, wygląda 
to na Scheithauera. Oznaczam na 
rysunku na czerwono: 
1. - ganz (być może, jeśli Scheithauer) 
2. - to z pewnością ten sam wyraz/fraza, ale 
też wygląda, jakby przeczył, że to 
Scheithauer. 
 Tak wygląda deszyfracja - 
brakuje mi danych. 
 Należy też pamiętać, że jeżeli 
prof. Czochralski był wprawnym 
(tj. wieloletnim) stenografem, ale 
używającym metody głównie do 
własnych celów, jego systemy 
wyewoluowały i zostały przez niego 

zaopatrzone w liczne, jemu tylko znane, skróty i znaczniki (np. ów znaczek dwukrotnie 
poziomo przekreślony, nie spotkałem się z czymś takim jeszcze).  
 Trudno, trzeba będzie pogodzić się z tym, że tekst pozostanie już tajemnicą na zawsze. 
Zresztą, nie jedyną tajemnicą Czochralskiego... Chyba, że znajdą się szaleńcy Boży, jak 
napisał pan Smirnow, którzy chętnie pomagają ;-) 
 Jedno jest pewne - już sam fakt, że władał stenografią w dwóch językach (jeżeli tak 
było!), świadczy o wybitnym umyśle i niepospolitych zdolnościach i umiejętnościach 
Czochralskiego. 

* * * * * * 
          Paweł Tomaszewski 
              INTiBS PAN  


