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Biuletyn  

 Roku  Czochralskiego 
Biuletyn Społecznego Komitetu Roku Czochralskiego    
 

Wrocław          16 lutego 2014 r.                    rok III,  numer  10/64 
*************************************************** *************************************************** *********** 

 
Kronika Roku Czochralskiego 
 

► 17 maja 2013 r. – Konkurs „ Dokonania naukowe i niezwykła osobowość Jana 
Czochralskiego” – Zespół Szkół nr 5 w Ostrołęce 

 

Informacje prasowe i internetowe 
 

♦ 22 maja 2013 r. – Rozstrzygnięcie konkursu chemicznego – [Zespół Szkół nr 5 w Ostrołęce] 
– http://zs5.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=518  

♦ listopad – Kolekcjoner - konkurs gminny – [Zespół Szkół w Łochowie, gm. Białe Błota 
k. Bydgoszczy] – www.zslochowo.pl/pliki/konkursy/kolekcjoner.pdf  

♦ 12 listopada – Konkurs wiedzy o prof. Janie C – [SP 56 w Szczecinie] – 
www.sp56szczecin.pl/osiagniecia.html  

♦ grudzień (?) – Elżbieta Rudzińska – Sława i infamia - rzecz o Czochralskim – Format UTP 
(kwartalnik Uniw. Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz), nr 3/4, str. 26-27 [A]  

♦ 13 stycznia 2014 r. – Konkurs o Nagrodę im. Prof. Jan Czochralskiego – 
www.pw.edu.pl/Aktualnosci/Konkurs-o-Nagrode-im.-Prof.-Jana-Czochralskiego  

♦ 3 lutego – [Małgorzata Trocha] – Konkurs o Nagrodę im. Prof. Jan Czochralskiego – 
www.p.lodz.pl/main,item14285,Konkurs_o_Nagrode_im._Prof._Jana_Czochralskiego,
wydarzenia_specjalne_index.htm  

♦ 4 lutego – Katarzyna Hadała – Konkurs o Nagrodę im. Prof. Jan Czochralskiego – 
http://portal.prz.edu.pl/pl/ aktualnosci/art380,konkurs-o-nagrode-im-prof-jana-
czochralskiego.html  

♦ 4 lutego – [Iwona Sagańska] – Konkurs o Nagrodę im. Prof. Jan Czochralskiego oraz 
[Aneta Lipińska] – www.p.lodz.pl/studenci,item14292,wazne_informacje_index.htm  

♦ luty – Konkurs o Nagrodę im. Prof. Jan Czochralskiego – www.kierunekchemia.pl/ 
artykul,6708,konkurs-o-nagrode-im-prof-jana-czochralskiego.html  

♦ luty – Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza Konkurs o Nagrodę im. Prof. Jana 
Czochralskiego – www.wme.pwr.wroc.pl/2159025,81.dhtml oraz 
www.dzp.pwr.wroc.pl/konkurs-o-nagrode-im-prof-jana-czochralskiego-nabor-
wnioskow-do-28-lutego-2014-r/  

♦ 6 lutego – Konkurs o Nagrodę im. Prof. Jan Czochralskiego – www.agh.edu.pl/info/article/ 
konkurs-o-nagrode-im-prof-jana-czochralskiego/  

♦ 7 lutego – Konkurs o Nagrodę im. Prof. Jan Czochralskiego – www.granty-na-
badania.com/2014/02/konkurs-o-nagrode-im-prof-jana.html#.UwEHAWEmF8E  
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Podsumowanie  (IV) 
 

 Na mapce pokazanej w poprzednim numerze „Biuletynu...” zabrakło jeszcze jednego 
miejsca – Suwałk. Przepraszam! W ten sposób „zapełnione” zostały białe plamy na mapie 
Polski. 
 Trzeba jednak pamiętać, że wśród tych 394 „istotnych wydarzeń” były także projekcje 
filmów (55) oraz duże artykuły prasowe i internetowe (116). Nie można zapomnieć 
o audycjach radiowych (około 20) i telewizyjnych (około 20). Szkoda, że Czochralski 
praktycznie nie zaistniał w przestrzeni publicznej (poza Kcynią, oczywiście!). Nie pojawiła 
się żadna nowa szkoła jego imienia, ani ulica. Jest tylko jedna nowa tablica pamiątkowa – na 
domu w Warszawie (jednym z trzech, w których mieszkał!), a przez jakiś czas na płocie 
Politechniki Warszawskiej wisiał okolicznościowy baner. To chyba za mało! Ale czemu 
mamy się dziwić skoro w samej Warszawie radni nie wiedzieli kim był Czochralski, i dlatego 
nie nadali żadnej ulicy jego imienia. 
 

 Jakie wydarzenia były najważniejsze – przypomniałem w jednym z poprzednich 
numerów „Biuletynu...” (nr 1/55 z 5 stycznia br.). 
 Dla nas związanych z organizacją imprez Roku i fanów Jana Czochralskiego jest 
oczywiste, że Rok Jana Czochralskiego był wielkim wydarzeniem. Świadczyć o tym może 
liczba 919 wydarzeń (i 49 dalszych w początkach br.!) zapisanych w Kronice Roku Jana 
Czochralskiego (Biuletyn specjalny – 7/2014). Ale czy nie są to tylko pozory? Czy Rok 
spełnił nasze oczekiwania? Czy była ogólnopolska mobilizacja i działania na szczeblu 
ogólnokrajowym? Przecież najważniejsze dla promocji danej osoby są działania podjęte na 
skalę całego kraju, a nie tylko lokalne czy środowiskowe. Popatrzmy z tej perspektywy na 
wydarzenia Roku – czy były takie działania?  
 

Zacznijmy od „Plusów ujemnych”: 
- wypowiedzi Prezydenta RP – BRAK 
- wypowiedzi Premiera – BRAK 
- wypowiedzi Ministrów – BRAK; tylko minister kultury wypowiedział się... 

negatywnie 
- konferencje prasowe – BRAK 
- audycje w telewizji ogólnopolskiej – BRAK; były tylko w kilku stacjach regionalnych 
- artykuły w gazetach ogólnopolskich – BRAK  
- badania opinii publicznej – BRAK (może i dobrze, bo kto wie jaki byłby wynik?). 

 

A teraz nieliczne „Plusy dodatnie”: 
- książka Anny Czerwińskiej-Rydel pt. „Kryształowe odkrycie” (obie książki z Kcyni – 

o zasięgu regionalnym, biografia angielska – głownie dla zagranicy) 
- audycje radiowe ogólnopolskie – sześć; i 14 w kilku stacjach regionalnych 
- artykuły w tygodnikach ogólnopolskich – sześć 
- impreza ogólnopolska „Pokaż swój kryształ” 
- kilka komunikatów PAP, które w zasadzie nie były szeroko wykorzystane. 

 

 Proszę ewentualnych krytyków powyższej listy, by nie wspominali o materiałach 
umieszczonych w internecie. Były, ale na stronach o małym zasięgu. Także filmiki z 
uroczystości, czy nielegalne kopie filmów zamieszczone w YouTube, nie „załatwiają” sprawy 
szerokiej popularyzacji. 
 

 Tym bardziej na uznanie i wyrazy serdecznej podzięki zasługują te osoby (prywatne!), 
stowarzyszenia, uczelnie, szkoły czy biblioteki, które podjęły się organizacji wystaw, 
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referatów, spotkań czy konkursów w swoich środowiskach, które pisały notatki, życiorysy 
Profesora do prasy lokalnej i do internetu. Bez ich działalności nie byłoby tak dużego dorobku 
Roku Jana Czochralskiego. Przytłaczająca większość działań odbyła się bez inspiracji i poza 
kontrolą Koordynatora Krajowego i jego Komitetu. To też cenny znak pokazujący skalę 
społecznej aktywności Polaków. 
 

 Na koniec jeszcze jedna gorzka uwaga. Jako biograf Profesora muszą być 
rozczarowany. Liczyłem bowiem, że Rok Jana Czochralskiego nie tylko umożliwi, ale przede 
wszystkim zachęci do dalszych odkryć i do badania dorobku Czochralskiego. Niestety, 
właściwie tylko cztery prace (referaty) pokazały coś nowego i można je zaliczyć do 
spełniających powyższe zadanie. To referaty Zbigniewa Tucholskiego o metalu B, Krzysztofa 
J. Kurzydłowskiego o inżynierii materiałowej, Jerzego Bałdygi o inżynierii chemicznej 
i Izabeli Nowak o chemii gospodarczej. Wydaje się, że pozostałe (a nie słuchałem 
wszystkich) nie były w tym sensie odkrywcze, a tylko powtarzały znane już fakty, najczęściej 
dotyczące otrzymywania kryształów metodą Czochralskiego. Oczywiście, dla słuchaczy było 
to cenne doświadczenie. 
 W minionym roku nie pojawiły się żadne nowe dokumenty czy odkrycia. Jedynie 
wrocławska ekipa filmowa pozyskała nowe materiały zarówno w USA, jak i w kraju – 
niektóre pokazaliśmy w „Biuletynie...”, inne zostaną wykorzystane w filmie. Szkoda, bo 
nieprędko będzie nowa okazja, nowy „Rok Czochralskiego”. Obawiam się, że obecny „Rok 
Krystalografii” również nie da nam nowego spojrzenia na prace naukowe Czochralskiego. 
Natomiast obraz samego Jana Czochralskiego staje się pełniejszy, gdy czytamy jego utwory 
literackie, w szczególności „Mój żywot...” i „Dom za miastem”. 
 

* * * * * * * * * * * * * * 

Falstart 
 

 Cieszy nas ustanowienie Nagrody im. prof. Jana Czochralskiego – dzieło 
Politechniki Warszawskiej za pieniądze Ministerstwa. Martwi jednak sposób, w jaki zostaną 
wyłonieni pierwsi laureaci. Niestety, część placówek naukowych, została wykluczona 
z udziału w konkursie – chcę wierzyć, że tylko dzięki zwykłej niewiedzy organizatorów. 
O konkursie dowiedzieliśmy się z komunikatu PAP z dnia 6 lutego i z Biuletynu Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 lutego (dlatego w poprzednim „Biuletynie...” podana 
została data 6 lutego). Okazuje się jednak, że niektórzy wiedzieli wcześniej – np. Politechnika 
Łódzka „już” 3 lutego zamieściła na swojej stronie internetowej informację o konkursie. To 
i tak daje zaledwie niecały miesiąc na przygotowanie wniosku i przegłosowanie na 
posiedzeniu Rady Wydziału (przy założeniu, że zbierze się ona pod koniec lutego; termin 
głoszeń upływa 28 lutego!). Pogłębione poszukiwania doprowadziły do znalezienia 
informacji o konkursie na stronie Politechniki Warszawskiej – tu data jest zaskakująca – 
13 stycznia!! A wi ęc Politechnika zwlekała z szerokim informowaniem zainteresowanych 
prawie 3 tygodnie! Czy w tym czasie przygotowała już „swoich” kandydatów?!  

 Wspomniane wykluczenie dotyczy placówek, których Rady Naukowe (jedynie one 
mogą zgłaszać kandydatury) zbierają się rzadziej niż co miesiąc (jak to ma miejsce na 
uczelniach). Szkoda... Przecież był cały rok na przygotowanie i ogłoszenie konkursu! Proszę 
nie tłumaczyć się, że była informacja w internecie. Ale kto mógł spodziewać się takiego 
konkursu? Nikt więc nie szukał o nim informacji. 
 

* * * * * * * * * * * * 
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 W Światowym Roku Krystalografii rozpoczynamy druk powieści prof. Jana 
Czochralskiego pt. „Dom za miastem” napisanej w czerwcu 1948 r. w Kcyni. Podział na 
odcinki pochodzi od Redakcji. Dociekliwi Czytelnicy odnajdą tu znane fakty z życia 
Profesora, opisy „Margowa”, Kcyni i jej okolic oraz ciekawe oceny wydarzeń. 

 Oryginał napisany został starannie ołówkiem w zeszycie szkolnym (bez linii). Tu 
wykorzystujemy wersję kolejną napisaną na maszynie bez polskich znaków, które starannie 
autor uzyskał przez dodawanie akcentów, przecinków czy przekreśleń (te zamiast kropek nad 
literą ż czy w literze ł). Każdy, kto kiedykolwiek korzystał z maszyny do pisania, doskonale 
wie, jakiego to wymagało wysiłku. Ale Czochralski nie poszedł na łatwiznę, jak robią to 
dzisiejsi użytkownicy telefonów czy nawet komputerów. Tekst musiał być poprawny pod 
względem językowym! 

 Zapraszamy do lektury tego ciekawego dokumentu! A Maggie i Fredowi dziękujemy 
za udostępnienie tekstu :-) 
 
 

Dom  za  miastem 
Szkic biograficzny 

 
Marcelin Pałuk Suchodolski 

 
Odcinek I 

 
Niesamowity spadek i problematyczny spadkobierca 

 
 Włóczę się po ogrodzie. Dzień jest słoneczny, lekki południowo-zachodni passat przewietrza moją czuprynę i 
odświeża moje czoło. 
 Coś, co trudno mi określić, napawa mnie otuchą. 
 Ogarnia mnie uczucie, że wszystko, co mnie otacza, działa kojąco na pogmatwane moje myśli. 
 Wyłaniają się one łatwiej i obficiej, przybierając wyraźne plastyczne kształty, narzucając się po prostu, by je ugniatać i 
formować – acz trudno zrozumieć mi, co mogłoby być tłem i przyczyną tych bujnych, niewczesnych imaginacji. 
 Jestem w niezwykle radosnym nastroju. Chyba pogoda, błoga samotność i oku wcale miła słoneczna zieleń tak mnie 
podnieca, że czuję się jakby nie ten sam. 
 Przechadzam się po ogrodzie – jak panicz z bajki... coś między królewiczem z „Królewny Śnieżki”, trubadurem czy 
też Turandotem. 
 
 Przyjechałem zaledwie przed dwiema godzinami. 
 Speszony jak sztubak stanąłem na dworcu – wśród pól – o wyglądzie jak wszystkie małomiejskie, lecz schludnym, 
przybranym w kwiaty, o prostym, lecz całkiem przyjemnym charakterze zabudowań. 
 Biało kaflowany tunel nadawał całości pewną osobliwą nutę. 
 Kierownik stacji udzielił mi z iście małomiejską uprzejmością informacji, że zagroda, której szukam, leży na 
przeciwległym końcu miasta. 
 Na wskazane mi miejsce nie poszedłem wprost (bezpośrednio), lecz okrężną, północną drogą, by nie zwracać na siebie 
uwagi. 
 Droga ciągnęła się na równym poziomie, okrążając na górce położone miasteczko, wznoszące się po lewej stronie 
drogi; po prawej zaś roztaczały się rozległe niziny obramowane dalekimi pagórkami. Tu i ówdzie staczał się szlak polny. 
Pod koniec wielkiego półkola rozwidlała się na prawo szosa zdążająca ku dolinie Noteci, a nieco dalej staczała się stromo 
polna droga, łącząca przyległe wioski z miastem. 
 Stąd rzucał się w oczy śmiały zakręt wału szosy poznańskiej, a za wałem nieco osobliwa, strzelista, niewielka willa, 
otoczona żywopłotem, spoza którego wyzierały zielone stoki i fragment półbaszty; wyżej wyzierał z zieleni wesoły 
pawilonik. Wśród różnych parkowych drzew, piramidalnych topoli, złotych, zwieszających się wierzb, duglasów i 
białodrzewia widniały białe przymurki z czerwonymi daszkami, oddzielając willę od półkola szosy. 
 Całość przypominała raczej jakąś podmiejską warownię czy też przydrożną kaplicę, a nie domek mieszkalny. 
 Serce mi zapukało – czyżby to? ... 
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 Podszedłem do przechodnia i wskazując ów osobliwy zabytek zapytałem z nieśmiałością wyczekującego – a to, co 
takiego? 
 – Willa jakiegoś profesora – nieboszczyka – odpowiedział zdawkowo, biegnąc dalej.  
 Nie miałem śmiałości stawiać dalszych pytań, by dowiedzieć się czegoś więcej. 
 Przygotowany na jakąś lichą chałupinę, nie dowierzałem więc jego słowom. 
 Droga zawinęła w ostry zakręt kształtu podkowy. Idąc wyboistym brukiem, za chwilę stanąłem na małym placu, skąd 
rozbiegały się różne ulice i szeroka szosa prowadząca do wskazanego mi domu. Nie ociągałem się, lecz poszedłem na 
chybił-trafił. 
 Stojąc przy bramie, zauważyłem obok skrzynki pocztowej na maleńkiej brązowej tabliczce napis: Willa Margowo. 
Wszystkie wątpliwości rozchwiały się. 
 Siedząc później na ławie, przeżywałem chwile odszukania tego zakątka tak, jakby to było coś nadzwyczaj ważnego i 
osobliwego – wstydząc się swojej zbytniej naiwności. Mimo tego myśli moje wracały natrętnie do tego samego 
przedmiotu... 
 Aby się uspokoić, zacząłem się przechadzać po ogrodzie.  
 Raczej byłbym się spodziewał nowej „błyskawicznej wojny”, czy też ponownego przesiedzenia kilka miesięcy w 
„ciupie” – aniżeli faktu, że stanę się spadkobiercą zakątka po jakimś wuju – o którym dotąd nic prawie nie słyszałem – 
a jeśli – to raczej dziwactwa, wieści tak mętne, jak pogmatwane i sprzeczne zdania ludzi, których nie zawsze brałem na 
serio. 
 Zresztą – co począć z tym odziedziczonym „kramem”? 
 Chyba spieniężyć? 
 Oczywiście! 
 Cóż, już w pierwszej chwili odczułem tutaj tak niezwykłą rozkosz, swobodę i pewność siebie – jak nigdy przedtem – 
ale, czy to nie to samo, co radość dziecka, któremu darowano pstrą zabawkę?... 
 Gdy wrócę do Warszawy, zapomnę w mig o bajce i tym ślicznym „cacku”! 
 Ba! Ale ta dziwaczna renta! W tym casus belli! 
 Renta prawnie uwarunkowana... Tylko ten uprawniony jest do korzystania z niej, kto w murach stanowiących 
przedmiot spadku mieszkać będzie stale! 
 Do licha!... nie bardzo to mi się uśmiecha! Wszystko mnie tutaj tak przyjemnie zdziwiło i przychylnie powitało, 
a mimo to, coś jakby mnie niepokoi... 
 Czy to owe przygaduszki starej mojej ciotki – dożywotniej panny z zawodu – krakającej zawsze o jakimś tam 
czarowniku? 
 Matkę moją, która była oświeconą, życzliwą i prawdomówną niewiastą o wybitnie dodatnich kobiecych cechach – 
słowa te zawsze nie lada drażniły... 
 – Alusiu – mawiała wtedy spokojnie, bez śladu uniesienia – przecież żyjesz po dziś dzień z tego, czym „czarownik” 
ten cię obdarzył... 
 Dobrze jeszcze pamiętam kwaśną minę, jaką wskutek takich uwag przybierała ciotka Alusia: było to jakby uosobienie 
parawanu zastygłej i skostniałej ignorancji.  
 Matka moja, odwagą i stoicyzmem swoim niezmiernie mi imponowała. Widzę, że jej przykład mi się teraz przydać 
może. 
 Nie studiowałem daremnie prawa, dalibóg, by się z pułapki drobnomieszczańskiego obywatelstwa – jeśli zajdzie ku 
temu potrzeba – wymigać. 
 Obecnie leżę na miękkim, przez słońce dobrze wygrzanym trawniku i wpatruję się w drobniutkie płatki żeglujących po 
niebie chmurek. 
 Nie przejmuję się w tej chwili nic a nic tym wszystkim, co mawiała ciocia Alusia, ani też tym, co mawiał jeden z 
wnuków wuja, że „nie wiedzieć skąd doszedł wuj do wysokich tytułów i zaszczytów”... 
 Myślę, że coś niecoś wiem... 
 Wiem zwłaszcza, jak zdaje się egzaminy – i jak otrzymuje się dyplomy – a to jest trzy czwarte sukcesu życiowego! 
Mówię umyślnie „sukcesu”, bo sukces i rzetelne powodzenie to całkiem co innego. Rzetelne powodzenie – to wynik 
uczciwej pracy i samozaparcia – tak sądzę! 
 Lecz – czy aby ja to wymędrkowałem? 
 Czy nie karmiła mnie tymi słowy raczej moja Matka – i to właśnie w odniesieniu do wuja Andrzeja? 
 Tak, oczywiście! 
 Życie nasze składa się w dziewięćdziesięciu procentach z takich właśnie nieświadomych plagiatów... 
 Kompromisy i połowiczne ustępstwa były wujowi obce – twierdziła moja Matka – stawiając go często za wzór. 
 Mimo, że gloryfikacji tych wysłuchiwałem bez najmniejszego nabożeństwa – coś niecoś z nich jednak utrwaliło się 
bezwiednie w pamięci. Opozycja rodziła ambicję! Momentu tego nie brałem wtedy jednak jeszcze pod uwagę – brakło mi 
danych, by to zrozumieć. 
 Później drażnił mnie do przesytu  stryj Aleksander – mój wychowawca – autorytetem wuja, co wywoływało we mnie 
uczucia skrupulatnie ukrywanej ignorancji do niego jako pochlebnisia. 
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 Stryja tytułowano – za jego cichą zgodą „radcą” – podobało mu się to widocznie więcej od pospolitego „panie 
dyrektorze” – co przyczyniało się poniekąd do mojej niechęci wobec niego. 
 Byłem czasami zbyt surowym sędzią – tak mi się przynajmniej teraz wydaje, a dziś myślę, że na jedno to wyjdzie, czy 
my świat okpiwamy – czy też – świat nas... 
 Zawsze prawiłem Walkowi – wypróbowanemu przyjacielowi – obojętnie czy coś umiesz, czy też nie – bylebyś 
odwalił dyplom! 
 Co przyszło ci z tego szanowny kolego, że okuwałeś się z dziesiątków foliałów i wiedziałeś więcej od profesorów 
swoich, kiedy cię przy dyplomie beznadziejnie obcięli. 
 Kolegium profesorskie jest zawsze filisterskim trybunałem, a tych kilku życzliwych poczciwców, którzy wśród nich 
zasiadają, da się łatwo zakrakać. Na tym polega siła trzody! Trzoda ubije cię zawsze, jak nie rzeczowymi argumentami – to 
formalnymi akcesoriami... 
 Profesor nie chce, aby student odpowiadał przez inne, jak jego usta – a nie daj Boże przez swoje własne – tak, jak to 
uczynił swego czasu młody, ekspresywny chemik Vant’Hof1, który swoich profesorów rozłożył na łopatki! 
 Na żadnym wydziale wyższych uczelni nie brak zwykłych „belfrów-trabantów”, plotących swój pacierz, którego się 
raz nauczyli, aż do końca życia... Zazwyczaj odznaczają się właśnie oni „superautorytatywną pedanterią” – wnikliwość 
naukowa jest im szczerze znienawidzonym i zbędnym balastem! 
 Szlag trafił, Walku – zebrałeś się za uczciwie do swego rzemiosła... muszę cię czym prędzej zaprosić do mojej 
„pustelni” – aby podkuć ci kopyta na ostro! 
 Żal mi chłopaka, taki zdolny i pracowity, a przy tym taki przystojniak! 
 Mam niejedno na skórze – i jest mi z tym dobrze! 
 Dziwne, że niektóre pomniejsze szelmostwa nie całkiem umiałem przełknąć... 
 Właśnie, właśnie! 
 Coś nastraja mnie na moll... 
 Trzeba jeszcze – abym się kajał! 
 Ale – jednak... 
 Występek mój z owym kawaleryjskim, ekstrawagantnym „parabellum” często mnie przygnębia. 
 Co prawda, nie była to jawna kradzież – a raczej swego rodzaju łobuzerska „zamiana kapelusza”. 
 Pamiętam jeszcze dziś dobrze: „nagan” mój trochę szwankował – a wuj miał nowiuteńką „spluwę” – kropka w kropkę 
taką samą. 
 Nie używał jej wcale – był już w podeszłym wieku. Będąc jego gościem oglądałem i porównywałem nieraz skrycie 
moją broń z jego bronią. Broń wuja wydawała się coraz ponętniejsza – w końcu zdawało mi się, że jednej od drugiej 
odróżnić już nie potrafię... Adwokat we mnie zagrał.. Drżącą ręką wyniosłem broń wuja – zamieniając ją – oczywiście bez 
zezwolenia gospodarza – na swoją. 
 W owej chwili wierzyłem uparcie, że nie potrafię odróżnić „co moje – a co twoje”... 
 Adwokackiego tego chwytu później zrozumieć nie umiałem. 
 Targ ów stanął mi później ością w gardle – prawo oburzało się we mnie! 
 Dziś wiem, że podobnie nigdy już więcej nie postąpię – mimo to – broni nie oddam... Bynajmniej nie dlatego, aby 
brakło mi odwagi jawnie to uczynić. Coś raczej całkiem innego jest tego powodem... Lękam się, że gdybym to uczynił – 
poszłoby mi tak, jak Samsonowi po utracie jego czupryny... 
 Przywłaszczony „corpus delicti” ma być dla mnie groźną przestrogą, jak również i kara za popełnioną nieuczciwość, 
by mi przez całe życie przypominał pierwsze moje łajdactwo! 
 A może jeszcze coś? 
 Może...   ...   ... 
 Koszałki – opałki! Lewis sit tibi terra! 

 c.d.n. 
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1 skompromitowane kolegium profesorskie zostało zdymisjonowane 


