
 1 

Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
 

Wrocław       18 grudnia 2017 r.                  rok VI,  numer  28/202 
***************************************************************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

Szanownym Czytelnikom 
i Sympatykom na czas  

Świąt Bożego Narodzenia 
 i całego roku 2018  

składamy najlepsze życzenia 
niegasnącej radości płynącej 

z Betlejemskiego Żłóbka. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * * * * * * * * 

Odkrycie 

... i  podarł  świadectwo  maturalne 
 

Według popularnej legendy młody Jan Czochralski miał, po ukończeniu Seminarium 

Nauczycielskiego w Kcyni, podrzeć swoje świadectwo w proteście przeciwko 

niesprawiedliwym ocenom. Dotychczas myślałem, że chodzi o świadectwo "maturalne". 

Tymczasem sprawa wygląda nieco inaczej. Dzięki uprzejmości dyrektora Michała Poczobutta 

z Kcyni otrzymałem kopie dwóch świadectw szkolnych z przełomu XIX i XX wieku. 

Wprawdzie nie dotyczą one Jana Czochralskiego, ale są z tego samego okresu kiedy młody 

Czochralski uczył się w Seminarium Nauczycielskim w Kcyni.  
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 Z otrzymanego dokumentu wynika, że po trzech latach nauki Seminarium wydawało 

dokument zwany "Świadectwem pierwszego egzaminu nauczycielskiego". Na świadectwie 

z sierpnia 1899 r. są oceny z 15 przedmiotów. Po pięciu latach wydano "Świadectwo drugiego 

egzaminu nauczycielskiego". Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że Czochralski 

otrzymał takie samo świadectwo jak to z 1899 r. Zapewne i nauczyciele byli ci sami. 

 Oto kopia trzech stron świadectwa; czwarta strona jest pusta. 
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Świadectwo ma wydłużony format typowy dla dokumentów w tamtych czasach. 

Strona druga: 

 

 



 4 

I strona trzecia: 

 

A to tłumaczenie świadectwa na język polski. 
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 Królewskie Seminarium Nauczycielskie w Kcyni (Exin) 

Świadectwo pierwszego egzaminu nauczycielskiego 

, 
Leo Schellner, wyznania katolickiego, urodzony 27 sierpnia 1878 roku w Nowych Bielanach (Neu-

Weisshoff), powiat Toruń (Kreis Thorn), syn nauczyciela Schellnera [zamieszkałego] na Rąbinie 

(Rombino), powiat Inowrocław (Kreis Inowrazlaw), kształcony wstępnie w seminarium w Kcyni 

(Exin), zgodnie z przepisami brał udział w dniach od 17 do 25 sierpnia 1899 roku przed niżej 

podpisaną komisją egzaminacyjną w przeprowadzonym pierwszym egzaminie nauczycielskim. 

 

 Jego zachowanie było ogólnie dobre. 

 Jego pracowitość dobra. 

Z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych otrzymał następujące oceny: 

 1. Praktyka nauczycielska i 2. Pedagogika – dostateczny 

 3. Religia: pisemnie i ustnie – dostateczny 

 4. Język niemiecki: pisemnie i ustnie – dostateczny 

 5. Rachunki: pisemnie i ustnie – dobry 

 6. Geometria: pisemnie: dobry, ustnie: dobry mniej 

 7. Historia: pisemnie i ustnie – dostateczny 

[strona druga] 

 8. Geografia: pisemnie i ustnie – dostateczny 

 9. Środowisko: pisemnie i ustnie – dobry 

 10. Pisanie: dostateczny 

 11. Rysowanie: dostateczny 

 12. Muzyka: 

  a) harmoniczność: dostateczny pisemne opracowanie chorału: dobre mniej 

  b) śpiew: dobry mniej 

  c) gra na skrzypcach: dostateczny 

  d) gra na pianinie: dobry mniej 

  e) gra na organach: dobry mniej 

  f) uzdolnienie do służby kantora i organisty: dostateczne 

 13. Gimnastyka: dobry mniej 

 14. Ogrodnictwo: dobry 

 15. Język polski: umie się dobrze porozumiewać 
 

Na podstawie tych wyników zostało wystawione Leonowi Schellnerowi świadectwo, potwierdzające 

zdanie pierwszego egzaminu nauczycielskiego. 

 

 Kcynia (Exin), dnia 25 sierpnia 1899 r. 

 

Królewska Komisja Egzaminacyjna 
Pełnomocnik Królewskiego  Pełnomocnik Rządu  Pełnomocnik Arcybiskupa 

Kolegium Szkolnego Prowincji  Królewskiego  

w Poznaniu    w Bydgoszczy 

Luke     Heckert    Ziółkowski proboszcz 

           

 

Dyrektor i nauczyciele Seminarium 
[podpisy] Grüner, Kretschmer, Beyer, Ormanus, Krawczyński, May, Dauer, Apel 

 

[strona trzecia] 
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Dotychczasowy seminarzysta Leo Schellner- po zdaniu pierwszego egzaminu nauczycielskiego - 

uzyskał uprawnienia do zatrudnienia na stanowisko nauczyciela szkoły powszechnej. 

Przed docelowym zatrudnieniem powinien przystąpić do przepisowego drugiego egzaminu. 

 

Bydgoszcz, 20 października 1899r. 

(Okrągła pieczątka : Rząd Królestwa Prus Bydgoszcz) 

 

Rząd królewski,  

Dział spraw kościoła i szkolnictwa 

(podpis nieczytelny) 

 

I No 3934 DII (numer inwentaryzacyjny) 

 

 

Kilka słów komentarza do tłumaczenia: 

* Historyczna dzielnica Bielany w Toruniu podzielona jest na dwie części: część północna (do 

ulicy Polnej włącznie) to Stare Bielany (Weißhof), część południowa (do ulicy Fałata) 

to Nowe Bielany (Neu Weißhof). 

* Przed II wojną światową wieś Rąbin została przyłączona do Inowrocławia i jest teraz 

największym osiedlem mieszkaniowym Inowrocławia. 

* Może dziwić ocena "dobry mniej" - to nie jest dokładnie to samo co dzisiejsze "4-", ani to, 

co zapisano w oryginale niemieckim. 

 

 

 Z załączonego świadectwa wynika, że nie było to "świadectwo maturalne". Dlatego 

ukończenie Seminarium Nauczycielskiego nie dawało prawa do studiów wyższych 

(wymaganą maturę dawało ówczesne gimnazjum czyli dzisiejsze liceum). To był tylko patent 

na nauczyciela wzmocniony drugim egzaminem. Rzeczywiście, jeśli Janowi Czochralskiemu 

nie podobały się oceny, to te z pierwszego egzaminu nauczycielskiego, a nie z matury. 

Wiemy więc, jak wyglądało takie "podarte" świadectwo :-)  Sadzę, że "dla ułatwienia" sam 

Czochralski lub rodzina mówiła o świadectwie "maturalnym". Choć może nikt nie mówił 

o "maturalnym" a tylko o "świadectwie"?!! Być może mówienie o świadectwie maturalnym 

wynikało z nieporozumienia czyli porównania ze współczesnymi (z naszego dzieciństwa!) 

Seminariami Nauczycielskimi. Myślę, że trzeba teraz sprostować to przekłamanie.  

  

Swoją drogą ciekawe, jak wyglądały ówczesne świadectwa maturalne czyli z ukończenia 

gimnazjum. Czy może ktoś z Czytelników dysponuje takim dokumentem? 

A więc mamy rozwiązana kolejna zagadkę z życia Jana Czochralskiego a zarazem nowy, 

ciekawy temat do dalszych poszukiwań i badań :-) 

Na koniec serdecznie dziękuję panom Krzysztofowi Szukowskiemu i Hilmarowi Mädgemu za 

dokonanie tłumaczenia, co nie było łatwe z uwagi na gotycki alfabet. 

p.tom. 

* * * * * * * * * * * 

            Paweł Tomaszewski 

               INTiBS PAN  

 


