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Biuletyn  

 Roku  Czochralskiego 
Biuletyn Społecznego Komitetu Roku Czochralskiego    
 

Wrocław          28 lutego 2014 r.                    rok III,  numer  12/66 
*************************************************** *************************************************** *********** 

 
 
Kronika Roku Czochralskiego 
 

► 26 lutego – Krzysztof Michalski – Porozmawiajmy o nauce [rozmowa z Pawłem 
Tomaszewskim] – TVP Warszawa 

 

Zapowiedzi 
 

♥ marzec – Mirosław Nader – Komitet Mechaniki PAN, Warszawa 

♥ 4 marca – Krzysztof Michalski – Wieczór Odkrywców [rozmowa z P. Tomaszewskim] – 
Polskie Radio „Jedynka”, godz. 21:30 

♥ 14 maja – P. Tomaszewski – Nieznany senior polskiej krystalografii - konferencja „X-ray 
and other techniques in investigations of the objects of cultural heritage”, Kraków 

 

Informacje prasowe i internetowe 
 

♦ luty 2014 r. – Dariusz Piotr Kucharski – Pamiętajmy o wielkim wynalazcy (Jan Czochralski) 
– myśl.pl, nr 29 (4/2013), str. 134-135 [A] 

 

 
* * * * * * * * * * * 

 

Nieznane  wyróżnienie  dla  Jana  Czochralskiego 
 
 Niemal przed rokiem, 23 marca 2013 r., odbyła się w Warszawie ważna uroczystość, 
ale dopiero dziś dowiedzieliśmy się o niej. W internecie znalazły się informacje o obchodach 
dwudziestej rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego (www.plp.info.pl/oplp/uroczystosc-xx-lecia-plp-polaczona-z-wreczeniem-
honorowego-wyroznienia-pt-bene-meritus-pro-industria-poloniae/xx-lat-plp-nota/). Przybyli 
na nią prezesi przedsiębiorstw i firm, dyrektorzy instytutów, prezesi i działacze organizacji 
społecznych i stowarzyszeń, przedstawiciele Wojska Polskiego, pracownicy naukowi 
i działacze związków zawodowych współpracujących z PLP oraz dziennikarze. 
Przypomniano m.in. sylwetkę i dokonania Patrona PLP Eugeniusza Kwiatkowskiego – 
wybitnego polityka gospodarczego i męża stanu, budowniczego Gdyni i Centralnego Okręgu 
Przemysłowego. Wskazano na wyzwania stojące obecnie przed Polską, jeśli chodzi 
o odbudowę potencjału przemysłowego, który został mocno uszczuplony w okresie 
transformacji po 1989 roku. 
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 Najważniejszą częścią uroczystości było wręczenie po raz pierwszy przyznanych 
Wyróżnień Honorowych Polskiego Lobby Przemysłowego. Komisja w składzie: prof. dr hab. 
inż. Jerzy Klamka (przewodniczący), prof. dr hab. Andrzej Janicki, prof. dr hab. Andrzej 
Karpiński, gen. dyw. w st. spocz. prof. dr hab. Jerzy Modrzewski, prof. nadzw. dr hab. inż. 
Ryszard Szczepanik, dr inż. Andrzej Ciszewski, dr inż. Piotr Matejuk, płk w st. spocz. mgr 
inż. Jerzy Kade i Marek Łukaniuk – po ustaleniu i zaakceptowaniu kryteriów wyboru osób 
zasługujących na to wyróżnienie – podjęła decyzję o przyznaniu w tym roku pośmiertnie 
(spośród zaproponowanych przez różne środowiska i organizacje kandydatów) Honorowych 
Wyróżnień Bene Meritus pro Industria Poloniae – Dobrze Zasłużony dla Polskiego 
Przemysłu następującym osobom: prof. Janowi Czochralskiemu, prof. Januszowi 
Groszkowskiemu, gen. dr Tadeuszowi Jauerowi, gen. prof. Sylwestrowi Kaliskiemu, inż. 
Marianowi Migdalskiemu, inż. Tadeuszowi Sendzimirowi i prof. Tadeuszowi Sołtykowi.  

 Honorowe Wyróżnienie 
w postaci wygrawerowanej w brązie 
tablicy wręczono przybyłym na 
uroczystość członkom rodzin śp. 
Honorowo Wyróżnionych (dla Jana 
Czochralskiego wyróżnienie odebrał 
wnuk jego brata - Andrzej 
Czochralski z Poznania). Wyróżnieni 
zostali nie za konkretnie wymienione 
zasługi, lecz w oparciu o kryteria 
sformułowane w regulaminie 
przyjętym przez Kapitułę. I wszyscy 
zostali uhonorowani taką samą 
wygrawerowaną tablicą, na której 
poza nazwiskiem, wymieniono 
nazwy inwestycji i przedsięwzięć 
oraz daty symbolizujące niewątpliwe 
osiągnięcia polskiego przemysłu. 

 Warto dodać, iż całą imprezę 
filmowała ekipa Telewizji 
Internetowej INTERWIZJA z Białej 
Podlaskiej. Szkoda jednak, że to 
wydarzenie nie zostało szeroko 
nagłośnione!  

 Dziękujemy Koordynatorowi PLP prof. dr hab. Pawłowi Soroce za przesłane 
wyjaśnienia a pani Ewie Hałas za fotografię tablicy. 
 

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

Gruba  kreska  na  PW? 
 

 Dochodzą do nas słuchy, że Politechnika Warszawska chciałaby już zamknąć rozdział 
swej historii pt. „Jan Czochralski”. Niestety, to zamknięcie zdaje się przypominać niesławną 
„grubą kreskę” pewnego premiera: zapomnieć o tym co było! Czy obecne działania uczelni, 
przywrócenie czci prof. Janowi Czochralskiemu mogą jednak przekreślić minione 
dziesięciolecia? Ta czarna plama w historii Politechniki pozostanie i z tym należy się 
pogodzić. Nie oznacza to jednak, by dalej „biczować” obecne władze Uczelni. 
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Dom  za  miastem 
 

Marcelin Pałuk Suchodolski 
 

Odcinek  III  
 

 
 Dzisiaj po śniadaniu zapytałem Ksawerego, która z ciotek tutejszych jest najstarsza. 
 – Czekałem na to pytanie, paniczu – odpowiedział jakby z lekkim naciskiem, wyciągając z pugilaresu kartkę i podając 
mi ją z lekkim dygnięciem. 
 Na kartce tej były wypisane nazwiska i imiona wszystkich ciotek i krewnych według kolejności wieku, z 
wymienieniem ulic i numerów mieszkań względnie domów. 
 Pobieżnie przejrzałem bilet, który był czysty, zapisany poprawnym pod względem ortograficznym pismem, którego 
charakter był wcale niepospolity. Zerknąłem nań z ukosa - 
 Spojrzenie moje jakby go nieco zmieszało; zbierał się, aż w końcu powiedział: 
 – Myślałem, paniczu... 
 – Dobrze pan Ksawery myślał – wtrąciłem roześmiany, że przestrzega formy „à l’antique” – widzę, że zgramy się 
doskonale! 
 Ksawer – jakby na odczepne – z dobranym wyrazem twarzy, z dyskretną dystynkcją starego, dobrze wychowanego 
pana służącego – dodał: „Ciocia Melania pewno nie wytrzyma i niebawem się tu zjawi!” 
 Pełen szczerej życzliwości opuściłem pokój wychodząc do ogrodu. 
 Przeczuwam, że Ksawer jest z historią naszej rodziny dobrze obeznany. Wykorzystanie wiadomości tego 
bezpośredniego świadka różnych rodzinnych historii odłożę do właściwej pory i nie wcześniej z nich skorzystam aż 
osiągnę duchowe przygotowanie potrzebne mi do ich apercepcji. 
 Byłoby mi przykro, gdyby ciotka Melania miała uprzedzić resztę zamieszkałych tu krewnych, tym więcej że jest ona 
przy swoim siódmym krzyżyku najmłodszą z nich. 
 Wiek ten wiąże się ponoć z kulminacją ciekawości... 
 Muszę się więc niezwłocznie wybrać do ciotki Karoli – jako najsędziwszej. 
 Rodzina nasza odznacza się wybitną długowiecznością. Zaglądam do biletu – tak! 94 lata! Ma być podobno zdrowa i 
w pełni władz psychicznych – taki przynajmniej predikat wystawia jej Ksawer w swoim notatniku... 
 Żal mi się podnieść – czekałem na dopływ świeżego, żywiołowego humoru, ale sam orzekłem – interwiew jest 
interwiewem – to pierwszy obowiązek prawnika! 
 Może wybrałem chleb nie najwygodniejszy! Stary wuj wiedział niezawodnie lepiej ode mnie, że „uczony” to osoba 
nietykalna, a taki prawnik lub lekarz to linoskoczek dla zachcianek i kaprysów przygodnych klientów. 
 Jednym susem zerwałem się, tym bardziej że posłyszałem dzwonek i skrzypnięcie furtki – ale już ujrzałem jakąś 
bardzo przystojną panią, która w przeciwieństwie do swego wieku rześko kroczyła wprost w kierunku wysokich 
kamiennych schodów mojej habendy. 
 To pewno ciocia Melania – pomyślałem – krocząc niezbyt spiesznie w tym samym, co i ona kierunku. 
 Zanim zdążyłem podejść do schodów, stała już przy dolnych schodach tuż przy cmentarnej wejściowej platformie w 
asyście Ksawerego. 
 Dygnąłem głęboko, a Ksawer oświadczył z uprzejmym gestem – To panicz! 
 – Zapewne mam przyjemność z ciocią Melanią – zawołałem z taką uprzejmością, na jaką tylko się umiałem zdobyć – 
prosząc ją do gabinetu. 
 – Wolałabym pogawędzić w pawiloniku – odrzekła – taka przecudna pogoda i ta świeżość i ten rozległy widok – 
kochanie – to istny i prawdziwy raj... Jakie szczęście – takie wyróżnienie – tak bardzo się wszyscy cieszymy na twój 
przyjazd... jakiś ty rozkoszny i galantny... nie wiedzieliśmy wcale! Tak! Nasza rodzina to same asy! 
 Kiedy prowadziłem ciotkę Melanię do altany, drżały mi nogi ze złości... 
 – A przecież, a przecież – mruknąłem, a wewnątrz krzyczało coś we mnie: cholerna kołtuneria! 
 Wiedziałem już wszystko, gdy doszliśmy do altany... 
 – A te czasy, a te ludzie – prawiła dalej. I ta Jadzia, co ciotkę tak okradła – spod śmiertelnej poduszki zagrabiła 
ostatnie jej oszczędności! 
 – Która ciotka, i która Jadzia? – zapytałem zakłopotany. 
 – Ach, ty wiesz... ta ciocia, co przed pięcioma laty – niech Niebo da jej wieczny odpoczynek - jak mogłam tak w 
kamień zapomnieć... lecz to starość... ciocia... no, no... ciocia Kamylia... A ta służąca – to – ostatnia łajdaczyca! I bieliznę 
pokradła, koszule w błocie zaszargała, by były nie do poznania! A stary kosztowny dywan – to – za płot rzuciła, by go co 
rychlej wywlec do swych bandyckich kumpanów! Ale moja mała Genka wszystko widziała, tak że udało nam się koszule i 
dywan – dzięki ci, Boże – w czas uratować! Za skradzione pieniądze kupiła sobie „szeslon” i fotele, nowiusieńki pokój, 
kuchnię – no i całą wyprawę... a z wuja Zachariasza jeszcze się wyszydzała – że żądał od niej skradzionych butów, które 
przywdziała we własnej osobie na niezglaźne kulfony! A po rozprawie wykrzykiwała: „Naści, głupiec, nawet tego nie 
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spostrzegł, że miałam je na własnych giyrach... Co głupi, to głupi, nas ta w pole nie wywiedzie – taki mój stanpong (żargon 
kujawski z niemieckiego „Standpunkt”)! A te czasy, a te ludzie! 
 – Przejęty opowiadaniem pogwizdywałem z lekka: O tempora – o mores! 
 – Ciotka Melania spojrzała na mnie nie bez zdziwienia... 
 Roześmiałem się na całego, oświadczając: zanuciłem piosenkę studencką tej samej treści: „O czasy – o moralności!” 
Sądzę – ciociu Melanio – dodałem, że świat był, jest i będzie zawsze ten sam! 
 W ten sposób zamierzałem odciągając ją od raz poruszonego tematu. Ale ciocia Melania nie dała za wygrane. 
 – Na przykład – ciągnęła dalej – ja nic już nie potrzebuję – zaledwie skubnę bułeczkę, trochę mleka i śmietany, 
wyjątkowo mam czasem apetyt na kawałek węgorza, ale musi być świeżuteńki – czasem lubię skosztować kawałek ładnie 
przypieczonej cielęcinki, gąski lub też indyka. Pani Wera piecze tak wspaniałe sękacze, że nie sposób odmówić jej! 
Wspaniała to gospodyni! Musze cię koniecznie z nią zapoznać. Na przykład – na ostatnim przyjęciu było co najmniej 
dwanaście gatunków ciast! Wszystko trumfy jej sztuki kucharskiej: pierniki czekoladowe, orzechowe na opłatku, 
plompudingi na południowych fruktach, opiekacze banany, mazurki marcepanowe, napoleoniki, omlet „soufle” a nawet 
omlet „surprise” – puch i poezja! 
 Kwiecista ta specyfikacja tak mnie podnieciła, że zebrała mi się ślinka w ustach... Byłem więc rad, gdy spostrzegłem, 
że Ksawer zbliża się do nas z obficie wyposażoną tacą i jest już blisko zacisznej naszej altany. 
 Węgorz, cielęcinka, biała indycza pierś, półgąsek, sałatka i inne smakołyki składały się na menu, ułożone z umiarem 
znawcy. Najpierw pomyślałem, że podsłuchał naszą rozmowę, ale z prostego, spokojnego jego zachowania domyśliłem się 
od razu, że zna dobrze apetyty płci pięknej w wieku przekwitu innych duchowych i cielesnych walorów. 
 Ciocia Melania jadła z dystynkcją i nie ukrywanym apetytem, ale bez pośpiechu i łapczywości, co sprawiało mi wielką 
satysfakcję – w czym była niezaprzeczalnie całkiem naturalną. 
 Każdy człowiek posiada choćby minimalną, ale odruchową naturalność. Nawet szczerość, wyrażająca stopień dosytu, 
ma swoje uroki... odczułem to, gdy ciotka Melania przerwała na chwilę swoje tyrady, tak że zdążyłem znów całkiem 
wrócić do siebie. 
 W zgrabnym przygryzaniu wyrażała pierwsze swe szczere słowa..., co zapisałem jej na dobre. 
 Nie przeszkadzały mi już więcej fanfaronady na temat wybornej kawy, która była w domu tym ponoć zawsze 
najlepsza. 
 Na wspomnienie naważonego mi dziś rano przez Ksawerego piwa kiwałem potakująco głową z głęboką rezygnacją. 
W tej chwili podchodził Ksawer z owocami i keksem – i – jak oznajmił – specjalnie zaparzoną mokką. 
 – Marego dzip, Guatemala, Mocca – zapowiedział. 
 Daleko mi jeszcze do wykwintności Ksawerego – pomyślałem. 
 Ciotka Melania wdychała z nieukrywaną rozkoszą kosztowne wonie tej magicznej cieczy, jakby się wtulała w opary 
dawnych wspomnień... 
 Tak pieściłem się dziś kwiatem wonnej róży... czy to w końcu nie jedno i to samo? 
 

...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ... 
 
 Huczące sowy za oknem przypominają, że należy udać się na spoczynek. 
 Dlaczego o ptakach tych krążą tak nieprzychylne wróżby? 
 Gdy byłem więźniem, były to miłe nocne towarzysze w samotnej mojej celi – pokochałem je bardzo... 
 Jest jedno pewne – cioci Melanii nigdy chyba nie zdołam zrozumieć... 
 A może nawet i tak? Na razie dochodzę do takiej konkluzji: wspaniały okaz dla psychologa. Astatyk czystej wody – z 
domieszką sangwinika, wybuchy choleryka, krótkotrwałe, za to częste, zmienność, przewrotność, nierozwaga, ruchliwości 
skłonność do histerycznych uniesień i scen... 
 Dowiedzieć się od niej można o płytkich, żenujących może stronach antenata, nigdy zaś o pozytywnych i głębokich. 
 Mimo to jest ona kobietą bezsprzecznie dobroduszną i uczynną. Nie kryje się też za nią żadna złośliwość ani 
szkodliwa obłuda. 
 Cechy jej charakteru są raczej wynikiem chronicznego braku skupienia i umysłowej tężyzny. W tym znajduje też 
naturalny swój wyraz chorobliwy jej astatyzm... Wydawać by się mogło, że takie ekstrematyczne rozbieżności charakteru 
są nie do pogodzenia ze sobą, ale przyglądając się, jak nurkowie tną pod wodą żywym płomieniem konstrukcje stalowe – 
łatwo zrozumieć nam rozbieżności i największe przeciwieństwa ludzkiego charakteru... 
 Niezmierzony jest człowiek w swych głębiach – może więcej od morza... 
 Wyrozumiałość nie może jednakże wyczerpywać się w polityce strusiej... będę to miał na uwadze! 
 Wiem, że zagrał w tej chwili we mnie prokurator.... sądzić jednak nie będę... Po to przechowuję u siebie „corpus 
delicti” mojego przewinienia – przywiozłem go ze sobą – jako talizman, który będzie pilnował progów mego domu. 
 
Margowo, 22 czerwca 1948 r.          c.d.n. 

* * * * * * * 
          Paweł Tomaszewski 
              INTiBS PAN  


