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Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
 

Wrocław    9 lutego 2016 r.           rok V,  numer  8/148 
*************************************************** *************************************************** *********** 
 
 

Informacje prasowe i internetowe, wydawnictwa książkowe 
 

♦ 8 lutego – KIGE zarejestrowana – www.rynekelektryczny.pl/2016/02/08/kige-jest-
zarejestrowana/# [informacja o nagrodzie im. Czochralskiego] 

 
* * * * * * * 

Od Pani Barbary Warszyckiej (z d. Jacyna-Onyszkiewicz) otrzymaliśmy tekst jej wspomnień 
o Kcyni i prof. Janie Czochralskim, który poniżej zamieszczamy. Tytuł pochodzi od Redakcji. 
Również pięknie dziękujemy za przesłaną fotografię dokumentującą pobyt Ludwika 
Solskiego w domu państwa Czochralskich w maju 1948 r. Szkoda tylko, że jakość zdjęcia nie 
jest najlepsza. 

Red. 
 

Dzień dobry, Basiu! 
 
 W Kcyni znalazłam się wraz z rodzicami i braćmi (trzema) po działaniach wojennych 
około połowy kwietnia 1945 roku. Ojciec mój jako lekarz wrócił na swoje przedwojenne 
miejsca pracy (lekarza rejonowego-kolejowego i w zakładzie poprawczym vel 
wychowawczym). Profesora Czochralskiego zapewne znał z przedwojny, bowiem będąc 
przejazdem w Warszawie w styczniu 1940 r. odwiedził profesora. Lata okupacji spędziliśmy 
w Krakowie, u rodziny. Tam urodzili się moi kolejni bracia (...).  
 Pamięć moja o rodzinie profesora Jana Czochralskiego – acz dziecinna – sięga  drugiej 
połowy lat 40.  
 Willa Profesorostwa ze wspaniałym –  aliści  okrutnie zarośniętym – ogrodem, była 
nam znana „od zawsze”. Bywaliśmy tam wraz z rodzicami raz po raz. Ogromny ogród na 
pofalowanym terenie z basenem (zawsze pustym, na szczęście !) i małym stawem na samym 
dole, na końcu ogrodu. Była też altana oraz usytuowana bliżej domu i basenu jakaś wieża, 
baszta – coś takiego; mówiło się, że to jest solarium. Wszystko to razem nadawało się 
znakomicie do dziecięcych baraszkowań. Aby dostać się do właściwego solarium trzeba było, 
stojąc na metalowych schodkach, odwalić ciężką drewnianą klapę by znaleźć się na dachu. 
Ciekawe, że nikt nas stamtąd nie przeganiał. Do basenu też się wchodziło po metalowych 
schodkach. Do stawu na końcu ogrodu nie zapuszczaliśmy się raczej, był zbyt zarośnięty 
i straszny. Dalej za płotem (od zachodu) – stok, podobno teren dawnego kirkutu. Zniszczyli 
go zapewne Niemcy, którzy w 1939 roku wysadzili w powietrze żydowską synagogę 
(widziała to moja mama). A w kierunku na Żurawię (południowym) stoi krzyż 
upamiętniający miejsce kaźni również ludności żydowskiej; pamiętny tym, że z jasnego – 
pogodnego nad wyraz – nieba piorun raził śmiertelnie oprawcę – Niemca. Słyszałam o tym od 
rodziców.  
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 Czasy te odeszły w niepamięć a dla nas nastało beztroskie dzieciństwo; był rok 1945 – 
ludzie popowracali z wygnania i życie zaczęło wracać do jakiejś normy. Chętnie bawiliśmy 
się we wspomnianym ogrodzie;  tym bardziej, że mieszkały tu – na drugim piętrze willi 
„Margowo” – moje ulubione koleżanki siostry Kuberskie: Hala, Jola i Wanda (Halina, Jolanta 
i Wanda). Rodzina ta to bliscy krewni Profesora. Jego siostra była ich babką (dziewczynek 
Kuberskich). Tegoż 1945 roku – zapewne – zjawili się w Kcyni profesorostwo – Marga i Jan 
Czochralscy z córką Cyllą i synem Borysem, który jako żonaty mieszkał oddzielnie, przy ul. 
Szewskiej. O córce Lonie tylko się słyszało – była gdzieś w świecie, chyba.  
 Rodzice nasi bywali u pp. Czochralskich i vice versa. Pamiętam kiedyś żarliwą 
dyskusję u nas w domu (na jakichś imieninach – zapewne w dzień Św. Józefa) z naszym 
stryjem Wincentym Onyszkiewiczem (z Warszawy). Dyskusja była zażarta i trwała do 
czwartej nad ranem. Oczywiście tematu sporu nie znam, lecz tylko wielkie uznanie dla stryja, 
że „się nie dał”. „Trafiła kosa na kamień” – tak mówiono. Pewnie były to sprawy 
światopoglądowo-doktrynalne. Ale to było mało – dla nas dzieci – ważne. Dla nas istotne 
były harce, a zwłaszcza na ul. Poznańskiej w ogrodzie. Pani Kuberska – mama dziewczynek – 
robiła wspaniałe lody w malutkich wafelkach dla dzieci w altance. Altanka ta, czy pergola 
usytuowana była na wzniesieniu, od strony południowej blisko muru. Tam też bywały 
spotkania z gośćmi profesorostwa.  
 Wszystko było ładnie i pięknie. Najgorsze, że trzeba było panią Margę całować 
w rękę; wdzięczna byłam jak ręki nie podawała. Poza tym mówiła bardzo niewyraźnie po 
polsku i prawie jej nie rozumiałam.  
 Zachowało się u nas zdjęcie opisane na odwrocie: „V 1948”; scena w salonie 
u państwa Czochralskich na pierwszym piętrze przy okrągłym stole. Bardzo niewyraźne, ale 
cos widać: od lewej prof. Czochralski, moja mama Irena Onyszkiewiczowa, sędziwy maestro 
Ludwik Solski – znany aktor, pani Marga Czochralska, pani Cylla Czochralska. [Oryginalna 
fotografia pokazuje jeszcze dwie osoby ale są zupełnie "nieczytelne" (może z rodziny 
państwa Kuberskich?).]  
 

 
 

 Niestety już w roku 1948 z Kcyni wyjechały panienki Kuberskie (zamieszkały 
z rodzicami w Słupsku). Więc były to tylko 3 lata naszych zabaw, a wydawało mi się, ze to 
całe lata. Wiadomo, dla dzieci czas liczy się inaczej.  
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 Ali ści w roku 1952 nastąpiła rzecz niebywała. Wiadomo jaki to był okres i jak się 
traktowało sprawy kultu religijnego. Zjawili się nagle – przyjechawszy z Wybrzeża – pani 
Zofia Kuberska ze swoją najstarszą córką Halą, liczącą już wtedy 17 lat i jej narzeczonym 
kapitanem marynarki wojennej Tadeuszem Wróblem (późniejszym komandorem łodzi 
podwodnych). Kwestia ślubu sakramentalnego; wiadomo co za to groziło oficerowi – koniec 
kariery i basta. Nasz dom spotkał zaszczyt, że ślub ten odbył się u nas w salonie. Tatuś Józef 
Onyszkiewicz (lekarz) dostał pełnomocnictwo od proboszcza (Ks. Kazimierza Sojki) na 
odebranie przysięgi od narzeczonych, na Krzyż i Ewangelię (przy świadkach: mamy panny 
młodej pani Zofii Kuberskiej i mojej mamy Ireny Aleksandry Onyszkiewiczowej). Po tej 
doniosłej chwili para młoda udała się na umówione miejsce, na Kalwarii po 
błogosławieństwo włodarza parafii. 
 Inne wydarzenie to urodzenie około roku 1955 przez panią Cyllę małego Ferdiego 
(Ferdynanda), wnuka Profesora. I znów rola naszego taty – został ojcem chrzestnym 
Ferdiego. Pani Cylla przychodziła czasem, do mojej mamy, z Ferdim we wózeczku. 
Pamiętam ją bardzo dobrze. Uroda wyrazista, ciemne oczy, obfite brązowe włosy rozrzucone 
do ramion; ubrana z fantazją, bardzo pogodna i dowcipna osoba. Na początku po powrocie do 
Kcyni ubrana była dość oryginalnie: kurtka tzw. kanadyjka i beret typu basque (chyba czarny) 
tzw. baskijka, i zapewne buty z cholewami (to był szlagier, po wojnie). Po wyjeździe do 
Ameryki telefonowała do rodziców z Detroit. Mógł to być rok 1958. Potem przychodziły 
obszerne listy. Na razie znalazłam jedną kartkę pisaną z Warren w grudniu 1959 roku.  
 W Kcyni pozostał syn Profesora Borys Czochralski, który dość szybko owdowiał (...). 
Później ożenił się z moją koleżanką – Krysią Dobrzyńską, z którą zamieszkali w Żninie. (...) 
Też dość szybko zmarła osierocając dwie nastolatki, widziane przeze mnie po raz pierwszy na 
Zjeździe poświęconym 45. rocznicy śmierci Dziadka Czochralskiego.  
 W mojej pamięci osoba Profesora zachowała się bardzo wyraźnie. Widzę go jako 
wysokiego, eleganckiego pana w kapeluszu z laską. Pamiętam do dziś, a było to około 1950 
roku, gdy spotkałam go takiego na ulicy Poznańskiej; szedł zapewne do BIONu, założonej 
przez siebie (wraz z rodziną) fabryczki drogeryjnej. Zawstydził mnie wtedy okrutnie, gdyż 
jako dziecko myślałam naiwnie, że uda mi się go minąć niepostrzeżenie, niejako 
anonimowo… a tu nagle słyszę z całej wysokości jego postaci: „dzień dobry, Basiu”. 
Myślałam, że mnie nie poznał, nie zauważył, a ja sobie czmychnę obok. No, niestety, ale to 
mi właściwie teraz pochlebia, że raczył mnie zauważyć i pozdrowić. Takim to człowiekiem 
był ten wielki Uczony.  
 Wiele osób zastanawiało się skąd pochodzi nazwa BION. Wydaje się, że nazwa ta 
może pochodzić od francuskiego słowa „bion”, które według Larousse’a znaczy „pęd, czyli 
odrost od właściwej rośliny” (por. Petit Larousse illustré, Paris Librairie Larousse, 1906, 
s. 108). W Wielkim Słowniku Francusko-Polskim (Państwowe Wydawnictwo Wiedza 
Powszechna, Warszawa 1983) podane są dwa znaczenia słowa „bion”: w botanice „odrośl, 
pęd”, w technice „nożyce do ciecia szkła”. Myślę, że takie były skojarzenia twórcy firmy 
drogeryjnej „BION”, która wszakże powstała niejako jako produkt „uboczny” zasadniczego 
kierunku działania naszego Uczonego.  

Barbara Warszycka  

* * * * * * 

Przepraszam Czytelników za błąd w poprzednim numerze. Wspomniana książka Jana Wróbla i Ewy 
Wróbel  „Historia Polski 2.0: Polak potrafi, Polka też… czyli o tym, ile świat nam zawdzięcza” 
wydana przez Znak Horyzont (2015), niestety nie zawiera rozdziału o prof. Janie Czochralskim (ale 
sama w sobie jest ciekawa!). 

******************** 
            Paweł Tomaszewski 
               INTiBS PAN  


