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Informacje prasowe i internetowe, wydawnictwa książkowe 
 

♦ październik 2017 r. – Dariusz Grochal – Polscy wynalazcy – Wyd. Skrzat [patrz niżej] 

* * * * * * * 

Czochralski  dla  maluchów 

 

W październiku 2017 r. 

ukazała się mała książeczka 

dla dzieci pt. Polscy 

wynalazcy. Jest to szósty 

tomik w serii Klubu Małego 

Patrioty autorstwa (tekst i 

rysunki) Dariusza Grochala. 

Książkę opublikowało 

wydawnictwo Skrzat z 

Krakowa. Wśród dziesięciu 

wynalazców jest też Jan 

Czochralski. Zachęcamy do 

lektury! Autor pisze: Czy 

wiesz, że Polak 

skonstruował LVR – pojazd 

ułatwiający kosmonautom 

poruszanie się po Księżycu? 

Sięgnij po ciekawostki, o 

których nie miałeś pojęcia! 

Poznaj polskich 

wynalazców. Dowiedz się, 
jak rewolucyjne były ich 

dokonania i jakie wiążą się z 

tym historie. Rozpocznij cudowną przygodę i wstąp do Klubu Małego Patrioty! Odkryj swoją 
Ojczyznę - jej symbole, bohaterskie czyny oraz wartościowe postaci z dziedzinie nauki, kultury 

i historii. Poczuj radość z bycia Polakiem! 

 Pozostałe tomy to: Polskie symbole, Polskie pojazdy, Polskie samoloty, Polskie statki 

i Polscy odkrywcy. W jednej z internetowych księgarni książeczki są do nabycia za niecałe 

trzy złote! 

* * * * * * * * * * * 
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Matka  Profesora 
 

Dzięki uprzejmości pani Danuty Czochralskiej otrzymaliśmy 

kilka cennych dokumentów dotyczących rodziny prof. Jana 

Czochralskiego. Są to wycinki z prasy polonijnej (niestety, nie 

znamy ani tytułów ani dokładnych dat) odnotowującej ważne 

wydarzenia z życia rodziny Czochralskich, nie tylko tych 

mieszkających w USA. Dziś przedstawiamy wspomnienia 

o Matce Profesora, Marcie Czochralskiej zd. Suchomskiej. Jest 

tu też, chyba jedyna, jej fotografia. Warto zauważyć, że 

w nekrologu (jest też drugi z innej gazety) wymienione są 

różne osoby z rodziny, co pozwala na uzupełnienie drzewa 

genealogicznego. Profesor występuje tu pod imieniem Janusz.  

 

 
 

W prasie ukazały się też wspomnienia o zmarłej, jedno pod tytułem "Zeszła z tego świata", 

a drugie - "Wspomnienie Pośmiertne". Oto ich treść [zachowana pisownia oryginału - przyp. 

P.Tom.] pokazująca jakim człowiekiem była Marta Czochralska, dotychczas znana tylko ze 

wspomnień wnuczki Leonii cytowanych w biografii "Powrót. Rzecz o Janie Czochralskim". 
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 Śmierć ś.p. Marty Suchomskiej, zmarłej 4-go Marca b.r. w Kcyni w Wielkiem Ks. 

Poznańskiem, wywarła silne i bolesne wrażenie nietylko wśród rodziny ale w szerokich 

warstwach społeczeństwa polskiego. 

 Zmarła cieszyła się bowiem szacunkiem u wszystkich za nieskazitelny, mocny 

charakter, nie pozwalający jej nigdy zachwiać się ani na jeden moment w twardem, czasami 

nawet goryczą i przykrościami zaprawionem życiu. 

 Już w młodziutkim wieku dawała objawy swego wielkiego serca, niosąc chętnie pomoc 

ubogim i sierotom; w dowód szlachetności tej, wychowując spore grono dziatek swej 

nieuleczalną chorobą złożonej siostry ś.p. Anny Dykier.  

 Kilka lat później poświęcenie to i trudy uwieńczone zostały wyjściem zamąż za ś.p. 

Franciszka, bardzo zacnego człowieka, który sam był od dziecka sierotą. Pożycie ich było 

wzorem dla otoczenia, które się składało z 8-mioro dzieci - 3 córek i 5 synów, mianowicie z 

Heleny Sikuckiej (matki Janiny Cortesi Doktorowej), Leokadji Sławińskiej (matki Dr. Ireny 

Bieniewskiej i Mariana) siostrzenicy Teresy Wrzesińskiej tu w Ameryce - Czesławy 

Kuberskiej, która była jej gorliwa pielęgniarką do śmierci, Stanisława, który piastuje posadę 
w magistracie jako sekretarz w Nowym Mieście, Kornel, nauczycielem w Trzemesznie pod 

Krotoszynem, Wiktor, dyrektorem dóbr u Księżny Marji Lubomirskiej - cieszy się największym 

zaufaniem, dowodem tego jest, że piastuje urząd ten przez 20 lat. Dr. c.h. Janusz Czochralski 

- profesor Politechniki na żądanie pewnego profesora rzucił urząd we Frankfurcie w 

niemieckiej firmie inżynierskiej w zakresie metalurgii i osiedlił się w Warszawie, pracując dla 

Państwa Polskiego - Władysław, najmłodszy, radnym miasta Kcyni, przemysłowcem 

i prowadzący swój własny interes. 

 Podczas wojny światowej w roku 1917-ym śmierć zabrała najukochańszego męża jej. 

Od tego czasu ś.p. Marta powoli gasła aż do dnia 4-go Marca kiedy Pan Bóg zabrał ją do 

Siebie.  

 

 Ciekawe, że tekst pisany w 1930 r., a więc gdy istniała już wolna Polska, odwołuje się 

do sytuacji z zaborów skoro mowa o Wielkim Księstwie Poznańskim. I ciekawostka 

obyczajowa - w nekrologach innych osób również zamieszczone są wiersze pióra Leokadii, 

siostry Profesora. Jak widać talent poetycki był obecny w rodzinie. 

 

* * * * * * 

 

Akademie  im.  Jana  Czochralskiego 

Akademie im. Jana Czochralskiego to dział forum, w którym internauci rozmawiają 

o komputerach, konsolach, telefonach, grach i aplikacjach komórkowych 

(https://forum.historia.org.pl/forum/52-akademie-im-jana-czochralskiego/). Jest to portal 

społecznościowy prowadzony od czerwca 2005 r. przez Jarpena Zigrina. Stanowi on część 

portalu Historia.org.pl, codziennie aktualizowanego wiodącego polskiego serwisu o tematyce 

historycznej. Oferuje swoim czytelnikom bezpłatne treści związane z historią, nauką, kulturą 

i sztuką. To jedno z największych i najbardziej wszechstronnych źródeł wiedzy o polskiej 

historii.  

* * * * * * 

            Paweł Tomaszewski 

               INTiBS PAN  

 


