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Tadeusz Mazowiecki nie żyje
Polska Akademia Umiejętności żegna swojego
członka honorowego Pana Tadeusza Mazowieckiego.
Odszedł wielki człowiek, pierwszy Premier Rzeczy
pospolitej Polskiej, powołany w wyniku przemian
1989 roku, zapoczątkowanych przez „Okrągły Stół”
i Sejm wybrany 4 czerwca t.r. Jego rozwadze i mą
drości zawdzięczamy zainicjowanie i skuteczne wdro
żenie polskiej transformacji. Jako premier odegrał de
cydującą rolę w zbliżeniu polsko-niemieckim (Krzy
żowa), a w konsekwencji w ostatecznym uznaniu
przez stronę niemiecką naszej zachodniej granicy.
Tadeusz Mazowiecki zasłużył się w przywró
ceniu pokoju w byłej Jugosławii w roli specjalnego
sprawozdawcy Komisji Praw Człowieka ONZ (1992).
Dał się wówczas poznać ze swojej mądrości i siły
charakteru, protestując wobec bezradności sił po
kojowych ONZ. Pozostał wielkim autorytetem mo
ralnym w rozchwianym polskim życiu politycznym.
Cieszył się też szczególnym uznaniem i szacunkiem
w europejskich i w światowych kręgach politycznych.
Jego odejście stanowi dla nas wszystkich
niepowetowaną stratę.
Tadeusz Mazowiecki w PAU (19.05.2009)

Zarząd
Polskiej Akademii Umiejętności

Fot. Bogdan Zimowski

Partnerem czasopisma jest Miasto Kraków
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Autorytety

Profesor
Jan Czochralski
– czy powrót zapomnianego?
PAWEŁ E. TOMASZEWSKI

Po kilkunastu miesiącach intensywnych starań,
na wniosek Polskiego Towarzystwa Fizycznego z wrześ
nia 2011 roku i przy bardzo aktywnym wsparciu ze strony
Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów oraz licz
nych towarzystw naukowych, placówek naukowych i sa
morządów w dniu 7 grudnia 2011 roku Sejm RP uchwalił,
że rok 2013 będzie oficjalnie Rokiem Jana Czochralskiego.
W ten sposób zakończony został pewien etap populary
zacji osoby i dzieła prof. Jana Czochralskiego (1885–1953).
Do tego czasu wszelkie inicjatywy były w pewien spo
sób lokalne, a nawet były wbrew stanowisku Politechniki
Warszawskiej, macierzystej uczelni Czochralskiego.

Pierwsza połowa bieżącego roku zaowocowała więc
ponad 330 inicjatywami w 35 miejscowościach w Polsce.
Ukazało się w tym okresie 50 publikacji 18 autorów, przy
gotowano 30 audycji radiowych i telewizyjnych, 20 wy
staw, 20 projekcji filmowych (w tym dwóch nowych filmów),
odbyło się 25 wykładów i referatów. Wydaje się, że druga
połowa Roku Jana Czochralskiego będzie równie bogata!
Na bieżąco informuje o wszelkich inicjatywach specjalny
„Biuletyn Roku Czochralskiego”, wydawany przez Spo
łeczny Komitet Roku Czochralskiego *.
Obfitość inicjatyw nie gwarantuje jednak, że postać
profesora Jana Czochralskiego, mimo wsparcia ze strony
czynników oficjalnych (np. Ministerstwa Nauki i Szkol
nictwa Wyższego czy samorządów), stanie się znana
szerokim rzeszom Polaków. Chociaż nazwisko Czochral
skiego jest najczęściej wymienianym w literaturze nauko
wej nazwiskiem polskiego uczonego, to zapewne jeszcze

*

p.tomaszewski@int.pan.wroc.pl

długo nie będzie ono łączone z tak wybitnym Polakiem.
Przed środowiskiem naukowym oraz mediami stoi więc
ogromne zadanie informacyjne, które nie powinno zakoń
czyć się w grudniu tego roku.
Czy dzisiaj prof. Jan Czochralski może już być
uznany za wydobytego z mroków celowego zapomnienia
na Politechnice Warszawskiej, zapomnienia trwającego
prawie 70 lat? Do historii przejdzie też jeszcze jedna data
– 29 czerwca 2011 roku, kiedy to Senat Politechniki War
szawskiej dokonał, w kolejnym podejściu, pełnej rehabi
litacji Profesora, przywracając mu należną cześć i miejsce
w historii uczelni. Był to nie tylko wynik upartych działań
wielu osób przez minione 30 lat, ale – co jest szczególnym,
wręcz oczekiwanym przez społeczność uczeni akcentem
– rezultat odnalezienia w archiwum kilka dni wcześniej (!)
meldunku świadczącego o współpracy Czochralskiego
z wywiadem Armii Krajowej. Odkrycie to pokazuje do
bitnie, jak jeszcze niewiele wiemy o Janie Czochralskim.
I choć najnowsza biografia z 2012 roku (Paweł E. Toma
szewski, Powrót. Rzecz o Janie Czochralskim) i jej uzu
pełniona wersja angielska z 2013 roku (Jan Czochralski
Restored), starannie wydane przez wrocławską Oficynę
Wydawniczą ATUT, liczą po trzysta stron, to daleko nam
do pełnego obrazu zarówno życia, jak i działalności na
ukowej i pozanaukowej, także artystycznej. Nadal odkry
wane są nowe dokumenty dotyczące Profesora, często
rzucające zupełnie nowe światło na dotychczasowe usta
lenia. Bogaty życiorys tego uczonego o renesansowych
zainteresowaniach może nawet stanowić kanwę serialu
filmowego o wątkach sensacyjnych! Trudno się temu dzi
wić, skoro Czochralski ściśle współpracował z polskim
wywiadem wojskowym jeszcze w czasie pobytu w Niem
czech. Ta współpraca zaważyła na wielu wydarzeniach
z życia uczonego, na opinii o nim aż do formalnego
wyrzucenia z Politechniki decyzją Senatu Akademickie
go z grudnia 1945 roku. Decyzja ta zdaje się na tyle
tajemnicza, że wymaga dwojakiego odczytania. Rzeczy
wiście, odczytana dosłownie sugeruje nałożenie infamii;
tak zapewne miała być zrozumiana przez przeciwników
Czochralskiego i nowe władze komunistyczne. Jednak za
równo strona formalno-językowa decyzji Senatu, jak i oko ►
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► liczności z nią związane sugerują, że powinna być od
czytana raczej jako forma ochrony Czochralskiego przed
grożącym całkiem realnie niebezpieczeństwem. Po prostu
zasugerowano Czochralskiemu (czasowe?) „zniknięcie”
z Warszawy.
Nie sposób w krótkim tekście zawrzeć wszystkich
wątków poruszonych we wspomnianych biografiach czy
wszystkich pytań, jakie pojawiają się, gdy bliżej przyj
rzeć się życiorysowi Czochralskiego. Musi więc wystarczyć
tylko krótki szkic.
Jan Czochralski urodził się w wielkopolskiej Kcyni
24 października 1885 roku. Było to pod zaborem pruskim,
co w oczywisty sposób rzutowało na całe życie przyszłego
profesora, na jego wybory. Podobnie, zainteresowanie che
mią, wyniesione z domu i z kontaktów z miejscowymi
aptekarzem i drogerzystą, stało się głównym motorem
działań i badań Czochralskiego, a w końcu doprowadziło
do powołania po wojnie w rodzinnej Kcyni firmy farmaceu
tyczno-drogeryjnej pod nazwą Zakłady Chemiczne BION.
Życie Profesora zatoczyło dwa kręgi. Pierwszy – od chemii
przez metaloznawstwo do chemii, i drugi – geograficzny:
od Kcyni przez Berlin, Frankfurt nad Menem i Warsza
wę do Kcyni. W każdym z tych miejsc budował sobie nowy
warsztat pracy i w pewnym sensie zaczynał działalność
od nowa.
Okres berliński upłynął pod znakiem AEG – słynnej
ówczesnej firmy innowacyjnej, w której Czochralski wpro
wadzał aluminium i jego stopy do elektrotechniki. Doce
niono zdolności i umiejętności Czochralskiego, powierza
jąc mu kierownictwo nowego i wielkiego, jak na tamte
czasy, laboratorium metaloznawczego innego koncernu
– Metallbank u. Metallurgische Gesellschaft we Frankfurcie
nad Menem. Pod koniec 1928 roku Jan Czochralski, jako
sławny uczony, przyjechał do Polski, gdzie objął katedrę
metaloznawczą na Politechnice Warszawskiej. Otrzymał
jeden z pierwszych doktoratów honorowych uczelni oraz
spore, jak na owe czasy, fundusze z wojska na zorga
nizowanie placówki zupełnie nowego typu – Instytutu
Metalurgii i Metaloznawstwa, tylko formalnie związanego
z Politechniką. Kierował też jednym z zakładów w słyn
nym warszawskim Chemicznym Instytucie Badawczym.
Po wojnie prof. Jan Czochralski został „zesłany” do
rodzinnej Kcyni. Dnia 22 kwietnia 1953 roku zakończył
swe bogate i tragiczne życie. Pochowany został na starym
kcyńskim cmentarzu jako bezimienny „były kapitalista”.
Dokładnie przed stu laty ukazała się pierwsza publi
kacja naukowa Czochralskiego, napisana wspólnie z jego
szefem, Wichardem von Moellendorffem, jedną z trzech
osób, które wywarły wielki wpływ na życie i działalność
Czochralskiego. Zapisany w tej pracy program badań
krystalograficznych metali był później konsekwentnie rea
lizowany. Warto zauważyć, że to były dopiero początki
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krystalografii rentgenowskiej! W 1923 roku Czochralski
wydał pracę o badaniu odkształceń za pomocą dyfrakcji
promieniowania rentgenowskiego, a jej polska wersja,
opublikowana w 1925 roku, była pierwszą polską pracą
z rentgenografii.
Z bogatego dorobku naukowego Jana Czochralskiego
na szczególną uwagę zasługują trzy osiągnięcia o jakże
różnym charakterze.
Pierwsze dotyczy techniki badawczej. Radiomikroskop,
wymyślony w 1925 roku jako swoiste „odwrócenie” idei
radia „kryształkowego”, pozwalał na skanowanie po
wierzchni płytek metalowych w poszukiwaniu niemeta
licznych wtrąceń. Czochralski pisał o „badaniach metali
metodą radiową”. Pół wieku później opracowano skanin
gowy mikroskop analizujący (SPM), za który w 1986 roku
przyznana została Nagroda Nobla.
Szczególne znaczenia w życiu Czochralskiego miało
opatentowanie w 1924 roku specjalnego stopu na panewki
łożysk ślizgowych dla kolei, nazywanego „metalem B”
od słowa Bahnmetall, czyli metal kolejowy. Po 12 latach
badań udało się opracować stop bezcynowy, charakteryzu
jący się przeciwstawnymi cechami, które gwarantowały dłu
gie i bezpieczne stosowanie na kolejach niemal wszystkich
ówczesnych największych potęg ekonomicznych. Patent
ten uczynił Czochralskiego człowiekiem i sławnym, i boga
tym. Miał więc możliwości kolekcjonowania dzieł wielkich
mistrzów malarstwa i rzeźby, wspierania polskich studen
tów, a później – w Polsce – objęcia mecenatu nad sztuką
i prowadzenia wielu działań charytatywnych.
Najsłynniejsze osiągnięcie Jana Czochralskiego ma
swój początek w Berlinie. W sierpniu 1916 roku przez
zaskakujący przypadek, zbieg okoliczności czy wręcz
„twórczy błąd”, Czochralski opracował metodę pomia
ru szybkości krystalizacji metali, uważanej przez niego
za ważny parametr opisujący własności metali. Szybko
jednak zorientowano się, że ta metoda może służyć do
otrzymywania monokryształów metali, a więc materiałów
pozwalających na właściwe badanie własności materia
łów. Tak narodziła się „metoda Czochralskiego”, bez której
nie byłoby naszej cywilizacji elektronicznej. Jednak do
piero przeniesienie tej metody z metaloznawstwa do fi
zyki półprzewodników przez Gordona K. Teala i Johna
B. Little’a w 1948 roku zapoczątkowało burzliwy rozwój
nie tylko metody, ale jej wykorzystania do otrzymywania
wielu cennych materiałów. Oczywiście, zaczęło się od
germanu i krzemu, podstawowych kryształów do współ
czesnej elektroniki. Dzięki popularności tej metody Jan
Czochralski trafił do panteonu polskich odkrywców i wy
nalazców, na trwałe zapisano jego nazwisko w historii
nauki i techniki. Byłoby dobrze, gdyby ten wielki polski
uczony był znany nie tylko z „metody Czochralskiego”
i nie tylko wąskiemu gronu naukowców. Jan Czochralski
w pełni zasłużył na uznanie szerokich kręgów polskiego
społeczeństwa.
PAWEŁ E. TOMASZEWSKI
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Wrocław
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Galeria PAUzy
Janina Kraupe (1921), malarz i grafik. Emerytowana Profesor Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie. Jest członkiem Grupy Krakowskiej od roku 1958, członkiem Związku
Polskich Artystów Plastyków, członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności.
Artystka reprezentowała Polskę na wystawach międzynarodowych: Biennale Sztuki
w Saõ Paulo (1965), Biennale Sztuki w Wenecji (1952, 1978), EXPO w Sewilli (1992).
Laureatka wielu nagród m.in. Nagrody im. Witolda Wojtkiewicza (1997), Nagrody
Miasta Krakowa (1985 oraz 1997), Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Jej prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Wrocławiu,
Krakowie. Szczecinie, Staatliche Kunstsammlungen w Dreźnie, Graphische Sammlung
Albertina w Wiedniu, S.R. Guggenheim Museum w Nowym Jorku, Oregon Art Museum...
Na twórczość Janiny Kraupe wywarła wpływ kultura Dalekiego Wschodu.
Jej kompozycje zawierają sceny surrealistyczne z elementami astrologii.

Kronika ziemi, 1985 (linoryt) 65 x 45 cm
własność Autorki, (fot. R. Otręba)
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Kraków – warto wiedzieć

Polskie cmentarze
w Afryce Wschodniej
Z dr. HUBERTEM CHUDZIO,
dyrektorem Centrum Dokumentacji
Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń
Uniwersytetu Pedagogicznego,
rozmawia MARIAN NOWY

Polski cmentarz w Tengeru w Tanzanii. Pochowano tam 149 osób

– Gdzie prowadzono te prace?
– Na Dolnym Śląsku, Warmii i Mazurach, na Pomorzu
oraz na pogórzu bieszczadzko-beskidzkim. W sumie, w for
mie wywiadów zebrano ponad 200 relacji, które zostały
spisane. Potem pojawił się też projekt inwentaryzacji
grobów, kwater i cmentarzy wojennych, realizowany w ra
mach działań Wojewody Małopolskiego (inicjatorem tych
badań w 2007 roku był wojewoda Jerzy Miller).

– To w kraju, a co z tytułową Afryką?
– Właśnie te prace były przyczynkiem do powstania
projektu misji naukowej na Czarny Ląd, zatytułowanej:
„Pamiętamy. Polskie cmentarze w Afryce Wschodniej”.
W ramach niej, pod moim kierownictwem zorganizowano
wyprawę do Kenii, Tanzanii i Ugandy. Tam zrobiliśmy doku
mentację filmową, kartograficzną i fotograficzną polskich
nekropolii sybirackich w Koji i Masindi (Uganda) oraz
Tengeru (Tanzania). Dodatkowo cmentarze te uporządko
waliśmy, a także poddaliśmy je renowacji. Warto przypo
mnieć, że w Afryce w latach 1942–1952 schronienie zna
lazło około 20 tysięcy sybiraków (głównie kobiety i dzieci),
którzy wyszli ze Związku Radzieckiego z armią dowodzo
ną przez generała Władysława Andersa. Interesowały się
naszą działalnością polskie media. Pojawiało się coraz
więcej osób zainteresowanych tematem, w tym wielu sy
biraków z kraju i z zagranicy. Efektem tego była pierwsza
misja naukowa do Leicester w Wielkiej Brytanii. Tam uda
ło się profesjonalnie nagrać na taśmie video 22 świadków
historii, czyli głównie polskich sybiraków, którzy po II wojnie
trafili na Wyspy Brytyjskie. Wszystkie te działania poka
zały, że brakuje w Polsce uniwersyteckiej instytucji na
ukowej, która zajmuje się takimi tematami, związanymi
z przymusowymi migracjami. Tak w wielkim skrócie moż
►
na omówić początki powstania Centrum.

Na polskim cmentarzu w Tengeru w Tanzanii
W latach 1942–1952 w Tengeru mieszkało ponad 4 tys. Polaków

Misja Uniwersytetu Pedagogicznego przy odnowionym pomniku
w Koji w Ugandzie

– Nazwa instytucji, którą Pan kieruje, tłumaczy sens
jej działania. Proszę powiedzieć, jak doszło do jej
powstania.
– Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń
zostało powołane do życia przez rektora Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie prof. Michała Śliwę w po
czątkach 2011 roku. Jest jednostką tej uczelni. Główna sie
dziba Centrum mieści się w Forcie Skotniki (przekazanym
na ten cel przez Wojewodę Małopolskiego Stanisława
Kracika). Przy ulicy Brackiej 13 funkcjonuje też biuro in
stytucji. Utworzenie Centrum jest pochodną działań pra
cowników i studentów Instytutu Historii UP. Od 2003 roku
w ramach letnich obozów naukowych prowadzone były
prace dokumentacyjne, utrwalające na nośnikach audio
i video biografie ludzi, którzy zostali poddani zsyłkom,
wypędzeniom bądź przesiedleniom.
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►

– Gdyby podsumować działalność centrum…
– Po pierwsze, udało się już przeprowadzić ponad 400
wywiadów z osobami, które przeżyły tragedię zsyłek, wypę
dzeń i przesiedleń. Z tego prawie 200 za granicą, w Wiel
kiej Brytanii, Australii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych
i Francji. Na Wyspach Brytyjskich prowadzimy, w ramach
grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pro
jekt „Pokolenia odchodzą. Relacje źródłowe polskich sybi
raków w Wielkiej Brytanii”. W ramach tych badań misja UP,
pod moim kierownictwem, odwiedziła już takie miasta
jak Nottingham, Leeds, Bradford, Leicester i Birmingham.
W każdym z tych ośrodków nagrano około 20–30 wywia
dów. Pojedyncze wspomnienia rejestrowano też w Lon
dynie i Manchesterze. Istotną kwestią jest też kopiowanie
archiwów domowych świadków historii. Daje to potężną
bazę dokumentów, które trafiają potem do Archiwum i Mu
zeum Centrum. Bardzo ważna była również misja do Perth
w Australii w 2011 roku. Tam w 1950 roku na jednym
statku „General Langfitt” przybyło z Afryki Wschodniej
około 1200 sybiraków. Do dziś żyje ich tam ponad stu.

Dr Hubert Chudzio z Sybirakami w Birmingham (10 X 2013)

– Wróćmy jednak do Krakowa.
– Kraków to otwarcie dla zwiedzających Fortu Skotniki.
Są tam wystawy dotyczące przymusowych migracji.
Dla młodzieży szkolnej uruchomiliśmy warsztaty edukacyj
ne związane z tematem działalności Centrum. Oczywiście
pracownicy jednostki przygotowali też kilka innych ekspo
zycji, jak choćby „Wyszli z ziemi niewoli… W 70. rocznicę
układu Sikorski-Majski”. Była ona prezentowana w Mu
zeum Archeologicznym w Krakowie (będącym współor
ganizatorem). Inne ważne przedsięwzięcia to produkcja
dwóch dużych filmów. Jeden był poświęcony zsyłkom
na Syberię (pokazywany kilkanaście razy w TV Planete),
drugi – wypędzeniom Polaków przez Niemców z tzw. Kraju
Warty. Oczywiście Centrum organizuje konferencje nau
kowe, wydaje książki, a nawet było inicjatorem odbudowy
polskiego cmentarza w Koji w Ugandzie nad Jeziorem
Wiktorii (otwarcie odbyło się 4 listopada 2012 roku). To tylko
część prac, realizowana zresztą z wieloma partnerami
zewnętrznymi.
– Czyli same sukcesy, tylko gratulować!
– Niestety, są problemy, kwestie finansowe. Zakres prac
Centrum jest tak duży, że nie wystarczają fundusze prze
znaczane tylko ze środków Uniwersytetu. Warto tutaj
dodać, że ścigamy się z czasem, bowiem to ostatni mo
ment, aby zrobić zapis życia ludzi, którzy przeżyli przy
musowe migracje w czasie II wojny światowej. Ci ludzie
mają już wszyscy 80 lat i więcej. Ostatnio nagrywaliśmy
w Krakowie 106-letnią sybiraczkę. Trzeba się spieszyć,
aby zrobić jak najwięcej! Do tego potrzebni są przeszko
leni ludzie i niestety… pieniądze.

– Ale nie narzekacie na pomoc ludzi i instytucji życzliwych.
– Szczególnym dobroczyńcą Centrum jest oczywiście
macierzysta uczelnia, czyli Uniwersytet Pedagogiczny
w Krakowie. Dzięki wielu osobom życzliwym – że warto
tylko tu wspomnieć rektora prof. Michała Śliwę, prorektora
prof. Kazimierza Karolczaka, wielu naukowców i ludzi
z administracji uczelni, studentów-wolontariuszy – w ogóle
działalność Centrum jest możliwa. Oczywiście powołanie
Centrum stało się możliwe, dzięki wsparciu wojewodów
małopolskich, zarówno Jerzego Millera, jak i Stanisława
Kracika, którzy zrozumieli potrzebę powstania takiej in
stytucji. Wiele osób z Małopolskiego Urzędu Wojewódz
kiego, z panią dyrektor Joanną Florkiewicz-Kamieniar
czyk na czele, oddało kawałek serca naszemu Centrum.
Jednocześnie nic by się nie udało bez naszych przyjaciół
ze Związku Sybiraków w Krakowie, z panią prezes Alek
sandrą Szemioth na czele. Związek mocno poparł naszą
działalność i wstępnie obiecał przekazanie w przyszłości
swoich dokumentów do Archiwum Centrum. Dziękować
należy też całej masie instytucji w Polsce, które współ
pracują z Centrum. Brak miejsca, aby je wymienić…
Wszystkim bardzo dziękuję za wsparcie!
– No to na koniec standardowe pytanie: co w przyszłości, jakie plany?
– Po pierwsze, zaczęliśmy remont Fortu Skotniki. Na razie
dach. Było to możliwe dzięki pomocy Społecznego Ko
mitetu Odnowy Zabytków Krakowa, za którą tej instytucji
bardzo dziękuję. Dalej będziemy jeździć do Wielkiej Bry
tanii, ale głównie nagrywać relacje w Polsce, zwłaszcza
z sybirakami w Krakowie, których jest tu jeszcze kilkuset.
Pięknie układa się współpraca ze Związkiem Sybiraków
w Krakowie. Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Powsta
je film o „Akcji Saybush”, czyli wypędzeniach Polaków
przez Niemców z rejonów Żywca. Jestem filmowcem,
który współpracuje z wieloma telewizjami w Polsce, a cza
sem i za granicą. W związku z tym filmy edukacyjne
i dokumentalne są mi szczególnie bliskie. Produkcje te
wykorzystujemy potem w Centrum. Przygotowujemy do wy
dania pięć książek z relacjami sybiraków z Wielkiej Bry
tanii, podobnie powstanie pięć wystaw oraz będzie roz
budowany kanał filmowy Centrum. Dalej będzie uzupeł
niana strona internetowa Polskie Cmentarze w Afryce
(www.polskiecmentarzewafryce.eu). W tym ostatnim przy
padku liczę, że uda się dotrzeć do zapomnianych polskich
nekropolii w Zambii i Zimbabwe. W końcu warto nagrać
ostatnich polskich sybiraków (duże skupiska) w Kana
dzie, RPA, a nawet w Nowej Zelandii. To szerokie plany,
ale możliwe do realizacji.

*
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
zaprasza na kolejne spotkanie. Dr Hubert Chudzio przed
stawi wykład pod tytułem: „Polskie cmentarze w Afryce
Wschodniej”. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek,
4 listopada br. o godz. 18.15 w Dużej Auli PAU przy
ul. Sławkowskiej 17.
Rozmawiał

MARIAN NOWY
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