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Biuletyn  

 Roku  Czochralskiego 
Biuletyn Społecznego Komitetu Roku Czochralskiego    
 

Wrocław          10 marca 2014 r.                    rok III,  numer  14/68 
*************************************************** *************************************************** *********** 

 
Kronika Roku Czochralskiego 
 

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

 

Zapowiedzi 
 

♥ 10 marca – Anna Czerwińska-Rydel – rozpoczęcie serii spotkań autorskich w okolicach 
Kcyni 

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

 

Informacje prasowe i internetowe 
 

♦ 3 marca – Krzysztof Michalski – Przywrócony pamięci – profesor Jan Czochralski – 
www.polskieradio.pl/7/Audycja/8103 

♦ Adam Gadomski – On some striking example of Jan Czochralski, and his scientific 
achievements, allowing to underline his year 2013 in Poland [Na temat uderzającego 
przypadku Jana Czochralskiego i jego osiągnięć naukowych pozwalających podkreślić 
ważność roku 2013 dla upamiętnienia tej postaci] – Roczniki Filozoficzne 61, 138-149 
(2013) [A] 

* * * * * 

Kulisy  twórczości 
 

 Co skłoniło gdańską autorkę, Annę Czerwińską-Rydel, by napisać książkę o Janie 
Czochralskim skierowaną do młodego odbiorcy? Odpowiedź jest prosta - fakt, że tak mało o nim 
wiemy. Gdy dowiedziałam się, że Czochralski został jednym z Patronów roku 2013, zaczęłam się 
zastanawiać, kto to właściwie jest. Pytałam też swoich znajomych - oni również nie wiedzieli. 
Wpisałam więc w wyszukiwarce internetowej hasło "Jan Czochralski" i jak zaczęłam czytać, to 
włosy na głowie zaczęły mi się jeżyć ze zdumienia. Jak to możliwe, że człowiek o takich 
osiągnięciach jest tak mało popularny w Polsce? - opowiadała Autorka. Żadne z wydawnictw nie 
chciało tej książki wydać. Z prostego powodu. Wszyscy pytali, kim był ten Czochralski 
i twierdzili, że książka się nie sprzeda. Na szczęście pani Anna została stypendystką Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego i wówczas wydaniem książki zainteresowały się dwa 
wydawnictwa. Teraz mogła już spokojnie napisać Kryształowe odkrycie. Oficjalna promocja 
miała miejsce 23 października 2013 r.  

A Duda-Nowicka 



 2 

 
(z archiwum Jana Wojciechowskiego) 

 
 

Dom  za  miastem 
 

Marcelin Pałuk Suchodolski 
(Jan Czochralski) 

 
Odcinek  V 

 
 
 Wzniosłem ostatni kielich na Homme d’esprit niegodnej w osobie mej ciotki Martyny, po czym 
gawędziliśmy dalej przy tapczanie, na którym się Ciotka wygodnie usadziła. 
 Emiliana i Antosia sprzątnęły skrzętnie stół. Emiliana wróciła niebawem z małym brunatnym 
garniturem z brokatowej [?] porcelany, nalewając gorącą czarną kawą do filiżaneczek nie bez 
swobodnego wdzięczenia się swą zgrabnością przy podawaniu jej do rąk wyczekujących chętnych 
reflektantów. 
 – Przypuszczam, że palisz – rzekła zachęcająco Ciotunia – nie krepuj się bynajmniej, lubię zapach 
dobrego tytoniu, a nawet cygar. Przypomina mi to czasy, kiedy przebywał u mnie śp. wuj, który był 
pasjonowanym „kawoszem” i palił wykwintne specjały. 
 Poczęstowałem wpierw Ciotkę, następnie Emilianę, lecz zakasowałem tylko przychylnie 
uśmiechy. – Skorzystam chętnie z prowokacji – powiedziałem i zapaliłem, co najlepszego mieściło się 
w papierośnicy mojej.  
 – Tak! – powiedziała Ciotka – teraz dobrze gawędzić! 
 – A teraz powiedz mi, jak czujesz się w nowym otoczeniu Twoim? Wnoszę z tego co słyszałam, że 
nieźle... 
 – W pierwszej chwili miałem zamiar dezertować lecz konstelacja przygód rozwija się tu tak 
dziwnie i niesamowicie, jak nie przeczuwałem tego uprzednio... Coś związało mnie, tak 
nierozłączalnie z tą habendą, że przynajmniej na dłuższy przeciąg czasu tu pozostanę. Wybrałem sobie 
nawet już temat na doktorat, który zamierzam tu opracowywać. 
 – Myślę, Kochanie, że spokojna atmosfera naszej mieściny wpłynie korzystnie na rozwój Twego 
przedsięwzięcia. 



 3 

 – A mieścina sama? 
 – Przekonuję się do niej, Ciotuniu! 
 – I Ty mógłbyś tu wytrzymać? – wtrąciła Emiliana. 
 – Potrafię wszędzie wytrzymać, Kochanie, jeśli widzę ku temu potrzebę... 
 – A owa potrzeba? – pytała dalej. 
 – Odkopywanie gruzów rodzinnych!  
 – Nie rozumiem bardzo, co chcesz tym powiedzieć, Marcelinie... 
 – Nie bądź „małą” – Emiliano – wyręczyła mnie ciotka Martyna. 
 – Sam nie rozumiem moich jeszcze dostatecznie głębszych przyczyn mojego zamierzenia... ale 
wiem, że postanowienia tego nie zmienię! 
 – A otoczenie? – pytała Ciotka dalej. 
 – Wszystko jest mi tym milsze, im głębiej wnikam w charakterologię rodzinną – to przecież 
historia na jawie.... 
 – Niesamowite są wynurzenia Twoje, Marcelinie – zaznaczyła Ciotka – przez Ciebie mówi umysł 
dojrzałego mędrca, Zdradza niesamowitość podejścia, zwłaszcza z uwagi na wiek Twój! 
 – Może to rogatość mojego wieku, a może zmysł szperacza... 
 – A propos – Ciotuniu, jak to z tymi domniemanymi herbami naszych rodzin? 
 Ciotka, roześmiała się wesoło... 
 – Zaznaczam, że zapatruję się na sprawy te jak na ideały zastawione w lamusie! Niech Ciotunia 
nie posądza mnie o snobizm i o zaściankowe ambicje. 
 – Nie to mnie rozweseliło, Marcelinie – tylko zaduch [...] naftaliny z salonów Ciotki Wikci! 
Zawsze to samo, i już przy pierwszym kroku, który na śliskim parkiecie jej łaskawości przekroczyłeś... 
 – Nie zazdroszczę jej, dalibóg nie –zasłużyła na to, po wszystkiej swej biedzie, ale w rodzinie 
naszej ciągną się, jak czerwone jedwabne nici przeciwstawne cechy charakterów:  skromność – to 
znowu fałszywe ambicje, układność – to znowu żyłka awanturnicza, a czasem i nielada zadziorność! 
 – To mnie wcale nie odstręcza, przeciwnie – powiedziałabym, że zachęca do rozmyślań i 
dociekań! 
 – Cały człowiek z Ciebie, Marcelinie. Widzę, że kontynuujesz dzieło Twojego śp. wuja! A z tymi 
„herbami” to po prostu tak: pewnym, że jak u świętego Józefa, nosimy w herbie piłę i kątnik – a w 
drugiej linii gliniany garnek z dwoma uszami, a nad nim rybę! Nie teraz, ale przy sposobności znaki te 
Ci wytłumaczę, zresztą interpretacja ta pochodzi od samego śp. wuja. 
 – Ciotka Wikcia wślizguje się w zubożałe dwie uboczne linie naszego pokrewieństwa – jedna to 
Łobodowie, druga – to Kamieńscy, lecz jaki związek rodzinny między liniami tymi a nami istnieje, 
trudno dziś dowieść... 
 – Rodos – czy Salta1... wszędzie te same plotki – powiedziałem roześmiany z słów sędziwej 
Ciotki, skandowanych z dziwnym patosem i z nie niezrównanym humorem.  
 – Jednakże – wtrąciła teraz Emiliana – wyczytałam Babciu w „Gazecie Warszawskiej”, kiedyś 
wzmiankę o typowo szlacheckiej fizjognomii naszego dziadka... ja wyobrażam sobie, że znamionem 
herbu winien być na przykład stadnik2,lub jednorożcowe pogłowie atakującego, wspiętego rumaka! 
 – Dziwny to pomysł Emiliano – zaznaczyła ciotka Martyna – i wcale nie dziecinny ... w jaki 
sposób wpadłaś na ową myśl? 
 – W naszym herbie rodzinnym, Mockich, mieści się Kozieł, a że jesteśmy słabszymi od rodu 
Pałuckich, chociażby z powodu zniemczenia linii, wydaje mi się to prostym i bliskim wnioskiem3... 

                                                 
1 właściwie: hic Rhodus, hic salta = łacińska sentencja pochodząca z Bajki Ezopa: pokaż na co cię stać, co 

potrafisz!; dosłownie: tu Rodos, tu skacz! (zamiast chwalić się o skakaniu) [przyp. P.Tom.] 
2 byk [przyp. P.Tom.] 
3 zdanie to zdaje się sugerować, że pod postacią ciotki Martyny została sportretowana Klara z Mockich 

Stanisławowa Czochralska, bratowa Profesora [przyp. P.Tom.] 
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 – Hm, hm – mruknęła Ciotka Martyna – młode głowy, podchodzą w sposób intensywniejszy do 
korzeni rodowych, od nas, życiem sfatygowanych kandydatek rajskich rozkoszy... Masz czas i jak Ci 
na tym zależy poszperaj w rodowodach prowincjonalnych. 
 Słuchałem z zaciekawieniem dyskusji dwóch tych obozów ekstrematycznych – co do poglądów i 
wieku... 
 – Dużo racji jest w tym, co Emiliana powiedziała, nie tak z uwagi na nas, jak z racji śp. naszego 
wuja Andrzeja – powiedziałem w minorowym samopoczuciu i mniej pewny siebie. 
 – Wtedy by też hipoteza moja wystawiona została na „szwank” – dodałem przytłumionym głosem.  
 – A zwłaszcza? – zapytała Ciotka Martyna z zaciekawieniem... 
 – Uprościłem sobie zbytnio zadanie – odpowiedziałem, biorąc rzecz jakby z lekka... 
 – To będziesz chciał sprawy źródłowo dochodzić? 
 – Jeśli mnie inicjatywna Emiliana nie wyręczy, to pewno się bez tego nie obędzie... 
 – Chętnie będę Ci pomocną, jeśli udzielisz mi wskazówek do pokonania pierwszych trudności, 
panie referendarzu Marcelinie!... A przecież jesteś specem od „szperania” i... wynajdywania wiejskich 
dziewczynek – dodała z przekornym uśmiechem, ale już bez urazy. 
 – Quod libet4– sarknąłem – ale teraz jesteś już grzeczną dziewczynką! 
 – Quod nocet, docet5, Marcelinie! Chociaż jestem drobnomieszczanką, niechętnie uznaję 
zwierzchnictwo... 
 Wstałem i ucałowałem jej wysmukłą łaputynię – a znienacka i dumną buzię, którą przekornie 
wykrzywiła. – Całkiem Ci do twarzy ten grymas – powiedziałem, nie bez zaniepokojenia zmuszając 
się do okazania obojętności ... 
 – Ciotko – powiedziała łagodnym tonem – patrzcie ich! To chyba na przyszłych szlachciców 
zakrawają! A dla Suchodolskich – to chyba garnek z rybą... 
 Przybrałem znów postawę całkiem comme il faut6 kuzyna – a Emilianę począłem odtąd traktować, 
jako młodą damę. 
 Ciotka poczęła mówić o siostrze swej Karoli, jej solidności i znamiennych cechach jej charakteru. 
 Przyniosła też ze sobą tę przemiłą zabawkę, a raczej kosztowny podarek, który wprowadził nas 
wszystkich w podziw! 
 – Masz dobre serce Marcelinie, że obtarłeś nim łzy sierocie – powiedziała Ciotka nie bez wrażenia 
– dobry w Tobie chłopak. I moje córunie były wyczynem twym zachwycone. 
 – Coś wpadło w Emilianę, że zapomniała tak przy szczerym Twoim przywitaniu się z nią... 
 – Ależ i tam było to samo. Ciekaw jestem, jakie tam znów powiązania krwi się objawią... 
 – Pan referendarz znowu zadziera, Babuniu! Przywołaj go do porządku! 
 – Ależ Kochanie, to tylko nadmiar radości mnie tak ponosi! 
 – Wykręty zawsze te same – będziesz wziętym adwokatem, Kuzynie – odparła. 
 – A porządek salonowy, Emiliano – lepiej ty nie zadzieraj, bo może się znowu odbić na Twojej 
buzi! 
 – No, przywołujcie się teraz przez chwilę sami do porządku salonowego, gdyż potrzeba mi się 
nieco zdrzemnąć. Tymczasem moi Kochani – szepnęła i wyszła do przyległego gabinetu. 
 Zostaliśmy sami... 
 

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

 
          Paweł Tomaszewski 
              INTiBS PAN  
 

                                                 
4 dosłownie: co się podoba [przyp. P.Tom.] 
5 co zaszkodzi, nauczy [przyp. P.Tom.] 
6 tu: przyzwoity [przyp. P.Tom.] 


