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Czego  jeszcze  nie  wiemy? 
 

Wydawać by się mogło, że prof. Jan Czochralski jest osobą, o której wszystko już wiemy, lub 

prawie wszystko. Ale czy uznanie go za "ojca metody Czochralskiego" czy wręcz "ojca 

naszej cywilizacji elektronicznej" wystarczy? Mamy jego obszerną biografię - "Powrót. Rzecz 

o Janie Czochralskim" wydaną w 2012 r. a w wersji angielskiej w 2013 r. (obie książki są 

nadal do nabycia w Wydawnictwie ATUT we Wrocławiu!). Mamy wersję cyfrową jego prac 

naukowych wydaną na płycie przez Bibliotekę Główną Politechniki Warszawskiej. artykuł 

"Jan Czochralski - historia człowieka niezwykłego" w czasopiśmie Prace Komisji Historii 

Nauki PAU, tom XIII, s. 57-72 (2014) (praca dostępna w internecie: 

http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-XIII-2014-4.pdf) czy wreszcie film 

dokumentalny "Powrót Chemika". 

 

 Jednak doświadczenie ostatnich pięciu lat wskazuje, że ciągle odkrywane są nowe 

fakty i dokumenty. To stara się uzupełniać i pokazywać na bieżąco "Biuletyn Roku 

Czochralskiego" (odpowiedni spis zawartości ostatnich stu numerów ukaże się niebawem). 

Nie należy jednak zapominać, że to tylko nikła część naszej wiedzy o Janie Czochralskim. 

Nadal pozostaje on człowiekiem tajemniczym i wiele faktów pozostaje niezrozumiałymi lub 

błędnie interpretowanymi. Trudno się temu dziwić skoro 2/3 życia zawodowego Czochralski 

spędził w Niemczech, a z tego terenu praktycznie nie mamy żadnych dokumentów (poza 

wyciągami z ksiąg parafialnych). Tak - to teren zupełnie nie zbadany! Niestety!  

 Znamy tylko archiwum Wydawnictwa Springer (kopia jest w zbiorach archiwum 

"czochralskianów" we Wrocławiu) oraz spis zawartości "skrzyni" z dokumentami 

frankfurckiego MetallBank und Metallurgische Gesellschaft AG, a dotyczącymi 

Czochralskiego. Niestety, nawet tych ciekawych dokumentów (m.in. własnoręcznie 

sporządzone życiorysy i podania o pracę) nikt z Polaków nie widział! Wiadomo, w którym 

archiwum przechowywana jest ta "skrzynia" - ale... trzeba tam pojechać i zbadać jej 

zawartość! 

 Jan Czochralski był nie tylko niezwykłym człowiekiem ale znajdował się pod ciągłą 

"opieką" niemieckich służb specjalnych. I to przez prawie 40 lat! Tak, bo aż do końca wojny. 

Z tego zainteresowania musiały powstawać jakieś dokumenty i pozostać w niemieckich 

archiwach. I pozostały! Są sygnały, że takie dokumenty istnieją i są dostępne do badania. 

Wymaga to jednak pracy na terenie Niemiec, a więc poniesienia pewnych kosztów. Trzeba 

sobie zdawać sprawę z tego, że nikt tych prac za nas - Polaków - nie wykona. Więcej, to my 

jesteśmy winni tego prof. Czochralskiemu, także za dziesięciolecia urzędowej niepamięci. 

 Tym, którzy nie domyślają się, jakich odpowiedzi poszukujemy w Niemczech, 

chciałbym tu przedstawić wyrywkową listę pytań. Bez odpowiedzi na te pytania nasza wiedza 

o Janie Czochralskim będzie niepełna a może nawet niewłaściwa. Ktoś pytał, czy nie boję się 
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tych odpowiedzi, tych dokumentów? Nie - powinniśmy znać prawdę o tym jednym 

z największych polskich uczonych!  

 

- Dlaczego młody Czochralski został zwolniony ze służby wojskowej podczas I wojny 

światowej? 

- czym (poza odkryciem "metody Czochralskiego") zajmował się w AEG? 

- dlaczego zrobił tak zawrotną karierę w niemieckim przemyśle? Czy wystarczała jego 

inteligencja? 

- jaką rolę odegrała jego żona? Ich małżeństwo było przecież mezaliansem. 

- co wiemy o rodzinie jego żony? Co stało się z rodzinnymi majątkami na Sumatrze? 

- okazuje się, że ojciec jego szefa w AEG był niemieckim konsulem na Filipinach. Czy to 

miało jakieś znaczenie? 

- czy wyjazd do Frankfurtu nad Menem w 1917 r. był zwyczajną zmianą pracy? 

- kiedy Czochralski podjął współpracę z polskim wywiadem wojskowym? I w jakim 

charakterze? 

- dlaczego polski wywiad ewakuował Czochralskiego z Niemiec jesienią 1928 r.? 

- czy wywiad brytyjski był w te sprawy zamieszany? 

- co Niemcy wiedzieli o współpracy Czochralskiego z polskim wywiadem? 

- jak Czochralski starał się o odebranie mu obywatelstwa niemieckiego? 

- jak traktowano Czochralskiego podczas wojny, skoro nie był ani Reichsdeutschem ani 

volksdeutschem? 

- dlaczego Czochralski otrzymywał tantiemy (i ile?) ze swojego patentu na metal B także 

podczas wojny? 

- kto proponował utworzenie rządu kolaboracyjnego w Polsce w marcu 1940 r.? Dlaczego ta 

propozycja nie została przyjęta? 

- czy Czochralski wiedział o roli, jaką mu Niemcy chcieli powierzyć? 

- jak wyglądała umowa z niemieckimi wojskowymi warsztatami naprawczymi? Kto był 

inicjatorem tej "współpracy"? Jak sabotowano jej wykonanie? 

- dzieje firm Graff i STAL nie są jasne.  

- kiedy powstała firma BION i dlaczego miała taką nazwę? 

- gdzie po powstaniu warszawskim miał być wywieziony uratowany majątek Instytutu? Do 

Niemiec czy Austrii? 

 

 Część pytań wydaje się być zbyt sensacyjna, by dotyczyła rzeczywistości. Ale to 

trzeba sprawdzić, skoro takie pytania i wątpliwości pojawiają się. Jak widać z tej niewielkiej 

części pytań, mamy materiał na... nową książkę. A może na kolejny film, np. fabularny? 

 Na razie sprecyzowane są plany pozyskania dokumentów w Archiwum Federalnym 

w Berlinie-Lichterfelde, Archiwum Wojskowym we Freiburgu Bryzgowijskim i Archiwum 

Federalnym w Koblencji. Jedyną przeszkodą jest - oby chwilowy - brak funduszy. Może 

kogoś ruszy serce i wesprze tę cenną inicjatywę kwerendy w niemieckich archiwach? 
 

p.tom. 
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