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Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
 

Wrocław          19 maja 2018 r.                 rok VII,  numer  12/214 
***************************************************************************************************************** 

 

 

Zapowiedzi wydarzeń 
 

♥ 23 maja – Wielki test - Polacy, którzy zmienili świat - TVP 1, godz. 20:55 [m.in. o "ojcu 

elektroniki"] 

 

Informacje prasowe i internetowe, wydawnictwa książkowe 
 

♦ 23 grudnia 2017 r. – Albatros... z lotu ptaka [bloger] – "Przeklęty" naukowiec w przeklętych 

czasach Jan Czochralski z Kcyni – https://www.salon24.pl/u/albatros/831790,przeklety-

naukowiec-w-przekletych-czasach-jan-czachralski-z-kcyni [w tym film "W 128. 

rocznicę urodzin prof. Czochralskiego (23 minuty)] 

♦ 23 kwietnia 2018 r. – 65. rocznica śmierci prof. Jana Czochralskiego – Powiat Nakielski, 

oficjalny portal, http://powiat-nakielski.pl/pl/contents/content/13/4089 [+fotografie] 

 

 

* * * * * * * * * 
 

Pierwsze  wyniki  kwerendy  "niemieckiej" 

 

Z prawdziwą radością pragniemy poinformować, że poszukiwania niemieckich dokumentów 

dotyczących prof. Jana Czochralskiego dały już pierwsze owoce.  

 Prace rozpoczęte zostały przeszukaniem niemieckiej dokumentacji czasów II wojny 

światowej dostępnych w polskich archiwach. A jest co przeglądać - ponad 21 tys. klatek 

zmikrofilmowanych przez Amerykanów dokumentów niemieckich (13 rolek tzw. 

mikrofilmów aleksandryjskich). Zawierają one: 

a) sprawozdanie tajne XXI Inspekcji Zbrojeniowej Ministra Rzeszy ds. Zbrojeń 

i Produkcji Wojennej w Poznaniu za lipiec, sierpień i wrzesień 1944 r.; 

b) sprawozdanie Inspekcji Zbrojeniowej w Generalnym Gubernatorstwie Ministra 

Rzeszy ds. Zbrojeń i Produkcji Wojennej w Krakowie za czerwiec i lipiec 1944 r.; 

c) dokumentację Inspekcji Zbrojeniowej w Generalnym Gubernatorstwie 

[Rüstungsinspektion im GG] obejmującą dzienniki wojenne [Kriegstagebücher] za 

okresy: lipiec – wrzesień 1942, październik – grudzień 1942 r.; cały 1943 r.; 

styczeń – wrzesień 1944 r.; oraz meldunki sytuacyjne [Lageberichte] i 

sprawozdania z działalności [Tätigkeitsberichte] za okres od 20 listopada 1939 r. 

do 13 grudnia 1940 r.; 13 stycznia – 14 maja 1941 r.; 14 czerwca 1941 r. – 12 

lutego 1942 r.; 
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d) dokumentację Dowództwa Zbrojeniowego [Rüstungskommando] w Warszawie 

[dzienniki wojenne, meldunki sytuacyjne i sprawozdania z działalności]; 

e) dokumentację Dowództwa Zbrojeniowego [Rüstungskommando] w Krakowie 

[dzienniki wojenne] za okres: lipiec – grudzień 1942 r., cały 1943 r.; styczeń – 

wrzesień 1944 r.;  

f) dokumentację Dowództwa Zbrojeniowego [Rüstungskommando] w Radomiu 

[dzienniki wojenne i meldunki sytuacyjne] za okres jak wyżej;  

g) sprawozdania sytuacyjne i sprawozdania z działalności oficera gospodarki 

obronnej [Wehrwirtschaftsoffizier] w Generalnym Gubernatorstwie (styczeń – 

czerwiec 1944 r.); 

h)  sprawozdanie sytuacyjne dowództwa gospodarczego  

[Wehrwirtschaftskommando] w Generalnym Gubernatorstwie, 9 sierpnia 1944 r. 

 

Po przeanalizowaniu w zasadzie całej dokumentacji funkcjonowania niemieckiej produkcji 

zbrojeniowej w Generalnym Gubernatorstwie, można śmiało założyć, iż działalność 

naukowo-badawcza prof. Jana Czochralskiego, a także jego praca dla Niemców, nie została 

odnotowana. W tej dokumentacji niestety nie ma dokumentów obejmujących tzw. 

Sonderaufträge [zlecenia specjalne], realizowane w ramach zadań specjalnych dla Wojsk 

Lądowych, Luftwaffe i Kriegsmarine, a będących pod specjalnym nadzorem Abwehry. Jest to 

zagadnienie do dalszych badań.   

  

„Informator für Industrie und Handel der Stadt und des Distrikts Warschau. Aktuelle 

Mitteilungen über Unternehmen nach Angaben der Industrie- und Handelskammer” 

[Informator przemysłu i handlu miasta Warszawy i dystryktu warszawskiego na rok 1942. 

Aktualne informacje o przedsiębiorstwach według danych Izby Przemysłowej i Handlu 

opracowane przez komitet pod kierunkiem prof. Stanisława Zenona Zakrzewskiego] podaje 

na str. 123, pod pozycją 5645, że Jan Czochralski jest właścicielem kawiarni w Warszawie 

przy pl. Małachowskiego 3. Jest to ciekawe, bo adres wskazuje na "Zachętę", w której 

rzeczywiście była kawiarnia ale została zamknięta w grudniu 1940 r. (patrz: "Powrót. Rzecz 

o Janie Czochralskim", str. 216-218). Czyżby kawiarnia działała dalej? 

 

 

 Pragniemy podziękować sponsorom tej szerokiej kwerendy - polskim politechnikom 

zrzeszonym w Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Bez ich wsparcia 

(Uchwała KRPUT nr 6/2016-2020 z dnia 20 października 2017 r.) nie było możliwe 

rozpoczęcie prac na tak dużą skalę w nadziei wyjaśnienia wielu tajemniczych wątków 

w życiu prof. Jana Czochralskiego. Dziękujemy również Dyrekcji INTiBS PAN za wsparcie 

logistyczne. 

* * * * * * 

 

            Paweł Tomaszewski 

               INTiBS PAN  

 


