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Biuletyn  

 Roku  Czochralskiego 
Biuletyn Społecznego Komitetu Roku Czochralskiego    
 

Wrocław          3 marca 2014 r.                    rok III,  numer  13/67 
*************************************************** *************************************************** *********** 

 
 
Kronika Roku Czochralskiego 
 

► 4 marca – Krzysztof Michalski – Wieczór Odkrywców [rozmowa z P. Tomaszewskim] – 
Polskie Radio „Jedynka” 

 

Zapowiedzi 
 

♥ marzec – Mirosław Nader – Komitet Mechaniki PAN, Warszawa 

♥ 20 marca – Paweł Tomaszewski – Jan Czochralski - nie tylko metoda... – Studium Generale 
Oeconomie, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 

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

 
* * * * * 

 
Broniewski  contra  Czochralski 

 
 Jednym z bardziej sensacyjnych wydarzeń w przedwojennej Polsce był spór dwóch 
profesorów Politechniki Warszawskiej – Jana Czochralskiego i Witolda Broniewskiego. 
„Samouk i uzurpator contra absolwent Sorbony” – tym pasjonowała się prasa w latach 
trzydziestych. Nie tak często zdarzały się podobne afery i to w świecie profesorów polskich 
(w tamtych czasach nie tak licznych). Częściowo opisałem spór w książce „Powrót. Rzecz 
o Janie Czochralskim”. Tymczasem dzięki zbiorom bibliotek cyfrowych uzyskaliśmy dostęp 
do kolejnych opisów z prasy lokalnej. Czas, by spróbować zrekonstruować przebieg sporu 
i serii procesów sądowych. Wprawdzie nie zachowały się akta sądowe, ale wydaje się, że 
wystarczą dostępne materiały prasowe. Myślę, że trzeba też przejrzeć dalsze roczniki 
czasopism – na szczęście wiadomo w jakich dniach odbywał się proces. 
 
 Stąd nasz apel do wszystkich chętnych, także do studentów prawa i historii – 
przygotujcie takie opracowanie, zrekonstruujcie spór Czochralskiego z Broniewskim! 
 
 Część dokumentacji prasowej jest dostępna w internecie (w bibliotekach cyfrowych), 
część - we wrocławskim archiwum „czochralskianów”. Zapraszamy do tej fascynującej 
podróży w czasie :-)  
 

* * * * * * 
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Krzemowy  medal 
 

Z okazji otwarcia w Muzeum Politechniki 
Warszawskiej wystawy poświęconej działalności 
prof. Jana Czochralskiego, w warszawskim 
Instytucie Technologii Materiałów Elektro-
nicznych (ITME) wykonano oryginalny medal 
okolicznościowy. Projekt medalu z wizerunkiem 
prof. Jana Czochralskiego wg ryciny dostarczonej 
przez Muzeum wykonali inż. Marian Teodorczyk 
i inż. Grzegorz Sobczak. Według tego projektu, 
metodą ablacji laserowej, wykonano w ITME 
„grawerowanie” medalu na płytkach krzemowych 
średnicach 3”, 4”, 5” i 6” w kilku wersjach 
kolorystycznych, na podłożach błyszczących 
i matowych. Wykorzystano do tego celu, 
skonstruowane w ramach prac badawczych, 
urządzenie do laserowej obróbki powierzchni 
płytek.           (pod portretem napis: Profesor Jan Czochralski 1885-1953). 

Marian Teodorczyk i Grzegorz Sobczak 

 
PS. Kilka takich medali można zobaczyć w gablocie w Muzeum Politechniki Warszawskiej. 
Zapraszamy do odwiedzenia tej mało znanej placówki :-) 
 

* * * * * * * * * * * 
 

Dom  za  miastem 
 

Marcelin Pałuk Suchodolski 
(Jan Czochralski) 

 
Odcinek  IV 

 
[Ciąg dalszy tekstu rękopisu w małym zeszyciku. Wprowadziłem współczesny spis kilku 
słów i współczesne znaki przestankowe. P.Tom.] 

 
 Trzy dni dopiero tu przebywam, a czuję się tak, jakbym się tu urodził, a co najmniej zawsze tu bywał! 
 Nie powiem, że to rzecz krwi albo odziedziczonych cech charakteru. 
 Wydaje mi się, że to raczej indywidualne adiabatycznie nastawione środowisko umysłowe, zmysłowe i psychiczne, 
tak – a nie inaczej, przeżycia moje odczuwać mi każe i że decyduje o czasowym przebiegu i sposobie procesu 
aklimatyzacji. 
 Czy to nie jedno i to samo? 
 Zdaje mi się, że nie! 
 Rzecz ma się, jak labilna równowaga – do stabilnej! Myśl wypowiedziałem w sposób [.........] ścisły. Zainteresowany 
takimi sprawami „pasażer życia” lepiej to zrozumie, gdy mechanikę założenia tego sam sobie wyprowadzi. 
 Faktem jest, że krewni i powinowaci, którzy o pokrewieństwie lub powinowactwie swoim nie wiedzą, reagują tym 
łatwiej na siebie, im bliżej są pokrewinni! Oczywiście, że znaki reakcji mogą być odwrócone t.j. przeciwstawne. 
 Zresztą, niech psychologowie się martwią, ile w tym racji, a ile przesądu i fantazji... a zwłaszcza jaką rolę odgrywa w 
grze tej równowaga indyferentna... 
 Swoje powiedziałem, a oni niech powiedzą wszystko: „swoje i nieswoje”. 
 Niech się diabeł pyszni ścisłą wiedzą – ja zaś wolę aforyzmy klepać. 
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 Notatka powyższa dowodzi, że Ciocia Melania, naruszyła moją równowagę – i to poważnie! Znaki reakcji między 
nami muszą być więc przeciwstawne... 
 Ale nie o swoją skórę na razie tu chodzi. 
 Interesuje mnie raczej dlaczego ludzie przeważnie są tak niepodobni do siebie samych...? 
 Zapewne kryją się w tym zasadnicze tajemnice... 
 Czy może ucieczka – przed samym sobą...? 
 Kiedy to właściwie człowiek przed sobą ucieka? 
 Gdy popełnił kradzież, zbrodnię czy też został w miłości zawiedziony?... 
 Nalazły myśli na mnie, jak wszy, a słońce przedziera się przez szerokie jak wrota okno do mojego pokoju i wabi mnie 
na poranny spacer. 
 
23 czerwca 1948 
 
[Poniżej Jan Czochralski naszkicował drzewa genealogiczne. Rozszyfrowanie skrótów podałem 
według znanego mi obszerniejszego drzewa – P.Tom.] 
 

 
 
 
Cz = Czochralski [Franciszek] 
Su = Suchomska [Marta] 
 
HS = Helena Sikucka 
 J = Jennie 
KS = Leokadia Sławińska 
 M = ? (córka) 
 J = ? (syn) 
CzK = Czesława Kuberska 
 L = Lucjan 
 B = Bożena 
 H = Henryk 
 T = Tadeusz 
 Ł = Łucja 
 T = Antonina [Tola] 
SM = Stanisław i Klara Motzki 
 T = Janina 
 C = Celina 
 Z = Zbigniew 
 R = Ryszard 

KB = Kornel i Helena Beutlich 
 W = Wiktor 
 H = Henryk 
 I = Irena 
 M = Marian 
 H = Helena 
 J = Jan 
WS = Wiktor i ? 
 Al = ? [Maryla?] 
 ST = Stanisława 
JH = Jan i Margareta Haase 
 L = Leonia 
 W = Borys [Wit] 
 C = Cecylia 
Wł = Władysław i Józefa Cholewińska 
 J = Irena ? 
 K = Kornel 
 E = ? 
 

Cz - Su 

HS         KS          CzK          SM         KB        WS        JH         Wł 

J    M  J     L   B   H   T   Ł   T      J  C  Z  R              Al  ST      L  W  C      J  K  E 

W   H   I   M   H   J 
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Su = Suchomski [Wojciech]  
 [ojciec Franciszka, 
 dziadek Profesora] 
Kl = Kluge [Wiktoria] 
 M = ? 
 Wej = ? 
 .... 
 Marta = matka Profesora 
 Tekla = ? 
 
 
 
 
 
 
Cz = Czochralski [Jan Kanty] 
? = Ewa Strzelewicz ? 
 Fr = Franciszek [ojciec 
  Profesora?] 
 P = Pelagia ? 
 Carlina Hopsasa = ?? 
 
 
 

[Kolejne rozdziały pochodzą z czerwonych zeszytów z rękopisami. Tu także konieczne było 
uwspółcześnienie słów i interpunkcji] 

 
Pamiętny  dzień  u  ciotki  Martyny 

 
 Ciocia Martyna mieszka po przeciwległej stronie tej samej ulicy. Na parterze mieści się jakiś Zakładzik Chemiczny, 
ona zajmuje dwa obszerne pokoje na piętrze. Łamane wygodne schody prowadzą na duży korytarz, który zaczerpuje 
światło przez duży świetlik umieszczony w suficie. 
 Stąd wchodzi się do mieszkalnego saloniku, o dobrym południowym świetle. 
 Wszystko jest tu miłe i przytulne – dwie małe witrynki do szkła i porcelany, wygodny tapczan z niskim okrągłym 
stolikiem, w przeciwległym narożniku duży okrągły stół, który jest starannie nakryty do podania obiadu. Kwiaty. Reszta 
umeblowania składała się z drobnych gustownie wykonanych przedmiotów, jak „lotne stoliczki”, półki biblioteczne i 
narożnej komody z lustrem, i kilku wygodnych zgrabnych fotelików. Środek pokoju jest pusty – wyłożony tylko dywanem 
z wzorem ........... Sekretarzyk wygodnie umieszczony między półkami biblioteczki wskazuje na to, że ciotka nie 
zaniedbuje korespondencji – potwierdzają starannie ułożone w przegródkach talie listów. 
 Po bardzo serdecznym powitaniu nie puściła ciotka moich rąk lecz pociągnęła mnie za sobą tuż do jednego z okien, 
przyglądając mi się z ciekawym zainteresowaniem, po czym powiedziała nie bez wzruszenia: za dwadzieścia lat będziesz 
całkiem podobny do śp. wuja Andrzeja! 
 Uśmiechnąłem się serdecznie, lecz nie zdecydowanie; zawsze mnie krępuje, gdy jest mowa o mnie, a zwłaszcza o 
mojej „powadze”. Wydaje mi się wtedy jakby wciągano na mnie żakiet służący do obezwładnienia wariata... Najchętniej 
nie chcę nic o sobie wiedzieć – bo to najmniej zmusza względnie zobowiązuje do przywdziania sobie skóry nieswojej, a co 
najmniej źle skrojonej, na danego „delikwenta”... 
 Mimo to ucałowałem Ciotce czcigodnie obie ręce za zaszczytne porównania, które ogranicza się chyba tylko do 
fizjonomicznych cech wielce szanownego wuja! 
 Ciotka śmiała się radośnie, ciągnąc mnie za sobą dalej po pokoju i stanęła przed rzeźbą ustawioną na postumencie. 
Rzeźby dotąd nie zauważyłem, gdyż stałem przeważnie placami do niej odwrócony. 
 Stanęła przed nią tak, by mogła wygodnie porównywać portret – a widocznie i mnie – poczem poczęła jakby mówić 
do siebie: czoła – jakby w jednej i tej samej formie odlane... te same wypukłości zdradzające energiczność... Nosy – więcej 
zdecydowania ciosany tamten – ten zaś kształtniejszy – więcej umiejętności uczuciowej... Szczęki te same: umiejętność 
życiowa... Brody – wysunięte, mocne: dobroć i siła postanowień... Usta – nie zmysłowe ale namiętne... Wypukłość brwi – 
ta sama: siła woli... Oko – tające głębokość myśli... 
 Stałem jak straceniec – błyska mi w mózgu: czy to może wróżbczyni? Ciotka spostrzegła widocznie moją konsternację 
– ucałowała mi czoło i powiedziała spokojnie: 

Su - Kl 

M      Wej      Ad       Ka      Marta      Tekla   ? 
x          4                      3?         8             4 

Cz ? 

Fr         P         ?          Carlina Hopsasa 
8           4   
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 – Marcelinie, my starzy ludzie widzimy mniej dokładnie rzeczy codzienne – lecz więcej doceniamy imponderabilia, 
fizjonomiczna pokoleń... [?????] 
 – Niech nie przestraszają cię moje spostrzeżenia! Szeregi pokoleń przesuwały się przed moim okiem... Jestem w tym 
wieku, że nie zatajam już tego, co czuję... Nie jest to ani urozmaiceniem czasu ani też zabawą. Wiem, że jesteś naturą tak 
silną, że nie ulegniesz żadnym uprzedzeniom... 
 – Przyznaję Ciotuniu, że unikam uprzedzeń więcej od ognia... wolę być gorszym – sujet - (osobnikiem tak sobą -), 
niźli nadętym pawianem – charakteryzującym w lustrze obmierzłą swą [.......!] maskę! 
 – Potwierdziłeś, co powiedziałam – tak odpowiedziałby też Twój śp. wuj, przed którego portretem w chwili tej stoisz. 
 Odsunąłem się mimo woli – rzeźba była tak śmiałem wyczynem dłuta, że nie przypuszczałem ani na chwilę, że stoi 
przede mną podobizna mojego wuja... 
 Przytłaczała mnie tak bardzo swoją monumentalnością, że zbrakło mi chęci do wszelkich porównań... 
 – Tak, Herakles – wykrzyknąłem – acz nowoczesny... 
 Ciotka powiedziała uradowana: za samo to określenie będę Cię kochała tak, jak jego, Marcelinie! 
 W obliczu owej rzeźby czułem się nieznośnym smarkaczem, szczeniątkiem skomlącym – do czego przyczyniła się 
okoliczność, że podobizna była wykonana w półtorej naturalnej wielkości. Dopiero po spostrzeżeniu tym poczyłem się do 
niej przyswajać. 
 W chwili tej weszła dyskretnie do pokoju dziewczyna w czarnej, powłóczystej sukni, gibka i smagła, niby pędy złotej 
wierzby. 
 Skłoniła się dumnym uchyleniem głowy i zapytała czy można już podawać.  
 Ciotka odpowiedziała maskując uśmiech – lecz wpierw przywitaj się z kuzynem twoim, Marcelinem! 
 Tak dziewczyna, jak i ja spojrzeliśmy zdziwionym okiem na siebie. Kuzynka stała jakby przyrosła do podłogi, ja zaś 
pospieszyłem bezceremonialnie i śmiele jej naprzeciw – i ucałowałem ją w ten sam sposób, aby niebawem pomyśleć – czy 
do diabła wszystkie te drobnomieszczanki, w zapadłej tej dziurze, które mi się podobają, całują tylko z łaski? 
 Oburzyłem się wewnętrznie i postanowiłem okazać jej całkowitą ignorancję! 
 Ciotka szepnęła łagodnie – to podaj kochanie! 
 Za chwilę było wszystko ustawione, zasiedliśmy też w trójkę - poczym weszła młodsza jej siostra, dygnęła i siadła 
wesoła na przeznaczone dla niej miejsce. 
 – Jestem już dobrze o Tobie poinformowana, Marcelinie. Była u mnie onegdaj Ciotka Karola, która się tobą 
zachwycała, a nie jest znów tak zbyt skora do zachwytów... miała zjeść wspólnie z nami obiad, ale w tym wieku nie 
zawsze bywa się przy dyspozycji. Antosia właśnie od niej wróciła – z odmową – i zastępując ją wobec tego przy obiedzie – 
dodała z dobrotliwym uśmiechem. 
 – Moim wnuczkom o gościu naszym nic nie zdradziłam – miało to być dla nich miłą niespodzianką! 
 Emiljana i ja spojrzeliśmy sobie zimno w oczy. Ona zapewne z ciekawości jak przyjmę słowa Ciotki Martyny, ja, by 
jej uprzytomnić pełne dobroci słowa sędziwej staruszki... Widziałem, że pod zimnym moim spojrzeniem - skapitulowała... 
 – Ciotka jest wielką dobrodziejką – powiedziałem teraz z naciskiem – bo każdemu umie przysporzyć radości i 
zadowolenia wewnętrznego. – Emiljana zerknęła w moją stronę, lecz nie zareagowałem udając, że nie zauważyłem tego. 
 Dziwna to mieścina – pomyślałem – płata mi niespodziankę po niespodziance – i nie mogłem oka oderwać od 
zadąsanej Emiliany, patrząc na mleko i rumieńce jej twarzy i na spieczone na węgiel jej włosy, i to ukradkiem z racji na 
postanowienia moje, jak również ze względu na ciotkę Martynę. 
 Do stokroć tysięcy – pomyślałem – nie dam się zakochać, pocznę na wesoło! 
 – Ciotunio – zapytałem uprzejmie – czy te dziewczynki są ze wsi, czy nie wolno im się przy stole odzywać? 
 Emiljana błysnęła wpółpogardliwie okiem. Spojrzenie jej odbiło się na niefrasobliwej obojętności mojej twarzy – 
kapitulowała więc po raz drugi... 
 Ciotka wtrąciła teraz: widocznie je niespodzianka zgotowana dla nich, tak z konceptu wyprowadziła! 
 Emiljana rzuciła ku ciotce jakby zatruty grot spod oczu, który skrzętnie podchwyciłem  i parsknąłem śmiechem tak 
wyzywająco, że bałem się bym nie popadł w czkawkę. Śmiech mój przeniósł się i na Ciotkę, a za jej przykładem, i na 
Antosię. 
 Obserwowałem Emilianę, która rumieniła się i bladła na przemian, aż w końcu wybuchnęła niepohamowanym 
rechotem. 
 – Nauczę ja cię śmiać się kuzyneczko Emiljano – żachnąłem i dolewałem oliwy do pałającego ognia śmiechu, aż 
Emiliana całkiem złajana prosiła i błagała oczami bym już zaprzestał mej zemsty... 
 Co prawda dokuczaliśmy sobie jeszcze po trochu, ale pakt nieagresji został między nami już zawarty!  
 Ciotka Martyna oświadczyła nabożnie – Boże, jaką zmianę wnieść może tak wesoły kompan w samotne życie 
człowieka, jeśli nie jest nadętym pawianem (oczy jej powiedziały: pamiętam rozmowę!), lecz sujet k’once il faut!  
[powinno być: comme il faut] 

c.d.n. 
* * * * * * * 

          Paweł Tomaszewski 
              INTiBS PAN  


