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W dniu 25 sierpnia 1979 r. zmarł długoletni -członek Polskiego Towa
rzystw a Geologicznego ks. mgr Jan C h o c z e w s k i , jezuita. Urodził
się 20 listopada 1912 r. w Biczycach Polskich koło Nowego Sącza. W la
tach 1936—-1939 odbył studia filozoficzne w zakonnym Wydziale Filozo
ficznym w Krakowie. W 1945 r. rozpoczął studia w zakresie biologii na
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie uzyskując dyplom mgra nauk
przyrodniczych w 1950 r. Jego praca magisterska pt. „Małżoraczki Sar
matu dolnego w Dwikozach koło Sandomierza” została opublikowana
w Roczniku Polskiego Towarzystwa Geologicznego (tom 25, zesz. 1, za rok
1955). W rozprawie tej opisał 27 gatunków z podrzędu Podocopina. Do
dziś jest to jedno z najobszerniejszych opracowań małżoraczków neogenu Polski. Tak interesująco rozpoczęte badania naukowe w zakresie pa
leontologii przerwał jednak poświęcając się pracy nauczycielskiej, dusz
pasterskiej oraz popularyzacji nauk przyrodniczych. Pozostał do końca
czynnym członkiem Polskiego Towarzystwa Geologicznego.
Jan Choczewski w ciągu wielu lat prowadził obserwacje naukowe nad
rybam i akwariowymi, w hodowli których miał wybitne osiągnięcia.
Ks, migr Jan Choczewski pozostaje w naszej pamięci jako przyjaciel
niezwykle życzliwy i nie szczędzący swego czasu, gdy chodziło o pomoc
i radę dla innych.
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L’abbé Jan Choczewski, jésuisté, licencié ès sciences, qui était le
membre de la Société Géologique de Pologne pendant plusieures années
est mort le 25 Août 1979. Il était né le 20 Novembre 1912 à Biczyce Pol
skie près de Nowy Sącz. Dans les années 1936—1939 il a fait ses études
philosophiques à la Faculté de la Philosophie de Jésuites à Oracovie.
En 1945 il a commencé ses études 'biologiques à l’Uiniversité Jagellonnianne à Cracovie. Il les a finies en recevant le 'titre du m aître ès
sciences en 1950. Son travail de licence sous le titre „Małżoraczki Sar
matu dolnego w Dwikozach koło Sandomierza” („Ostracoda of Lower
Sarm at at Dwikozy near Sandomierz”) a été publié dans
les Annales de la Société Géologique de Pologne (volume 25, numéro 1,
l’année 1955). Dans ce travail il a décrit 27 espèces du sous-ordre Podooopina qui est jusqu’à nos jours une des elaborations plus détaillées
au sujet d’ostracodes tertiaires en Pologne. Il tenait aussi des observa
tions scientifiques des poissons d’aquarium, dans l’élvage d e s q u e ls il
avait des résultats remarquables.
Ses recherches scientifiques dans le domaine de paléontologie, com
mencées si curieusement, il les a roumpues en sse consacrant à l’enseigne
ment et au travail pastoral. Il restait pourtant jusqu’ià ses derniers
jours le membre actif de la Société Géologique de Pologne.
L’abbé Jan Choczewski reste dans notre memoire comme un ami
très bienveillant et toujours prêt à aider et conseiller les autres.
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