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Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
Biuletyn Społecznego Komitetu Roku Czochralskiego    

 

Wrocław    10 stycznia 2015 r.           rok IV,  numer  2/107 
*************************************************** *************************************************** *********** 
 
 

Kronika Roku Czochralskiego  
 

► 26 grudnia 2014 r. – reż. Hanna L. Ceglińska-Leśnodorska – Polacy w oczach świata – TVP 
Polonia (godz. 12.35) 

► 1 stycznia 2015 r. – reż. Hanna L. Ceglińska-Leśnodorska – Polacy w oczach świata – TVP 
Polonia (godz. 20:55) 

 

Zapowiedzi 
 

♥ 13 stycznia – reż. Anna Laszczka – "Powrót Chemika" – pokaz filmu na seminarium 
Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych PAN, Wrocław, godz. 
13:00 

♥ 20 stycznia – reż. Anna Laszczka – "Powrót Chemika" – pokaz filmu podczas podpisania 
porozumienia w współpracy miedzy Agendą ds. Nauki i Innowacyjności Urzędu 
Marszałkowskiego woj. Kujawsko-Pomorskiego a NCBiR 

♥ 20 stycznia – Krzysztof Kurzydłowski – wykład – jw.  
 

Informacje prasowe i internetowe 
 

♦ ?? – Kornelia Pikulik-Czyż, be-el, Michał Mazik i Małgorzata Kąkiel – Kryształowe 
odkrycie. Powieść o Janie Czochralskim – www.annaczerwinskarydel.art.pl/ 
ksiazka.html?id=czochralski [recenzje książki Anny Czerwińskiej-Rydel] Polecamy! 

♦ 6 października 2014 r. – Joanna Poros (PAP) – Obama i Dalajlama wypowiadają się w 
filmie "Polacy w oczach świata" – Bumerang Polski (Polish internet Magazine in 
Australia) – www.bumerangmedia.com/2014/10/obama-i-dalajlama-wypowiadaja-sie-
w.html o filmie 

♦ 3 stycznia 2015 r. – Matka Kurka [bloger] – Jan Czochralski - polski Tesla, o którym 
zapomniał nie tylko świat, ale i Polska – www.kontrowersje.net/jan_czochralski_polski 
_tesla_o_kt_rym_zapomnia_nie_tylko_wiat_ale_i_polska [tekst zasadniczy - Halina 
Ziółkowska] [A] 

* * * * * * * * * * * 

Karnawał  1933 
 

♫ Oto kolejne materiały o Janie Czochralskim znalezione w internecie. Zobaczmy, jakie 
znane nazwiska pojawiają się w tym komunikacie o Balu Chemii. Taki to był karnawał 
w roku 1933. 
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Profesor  Jan  Czochralski  w  dokumentach  archiwalnych 

odc. IV 
 

 Milczenie źródeł. Oczywiście zastanowiło mnie też to, że z okresu powstania nie ma 
żadnych informacji i nie ma nazwiska Czochralskiego w wykazach osób aresztowanych przez 
żandarmerię. W przypadku powstania warszawskiego nie było tak, że [była] tylko walka 
zbrojna, tylko zdobywanie i obrona, ale także odbywała się normalnie praca żandarmerii. 
Były areszty, do których osadzano osoby wcześniej podejrzewane o współpracę z Niemcami, 
a nie można było ich w tamtym czasie aresztować, zabić... Okres powstania był [okresem], 
kiedy tego typu osoby były osądzane. Mamy szereg list takich aresztów - ale nie ma tam 
nazwiska Czochralskiego. 
 Podobnie w przypadku Politechniki - gdybyśmy mieli potwierdzenie, że na przykład 
Jan Czochralski był na terenie Politechniki w czasie powstania [był! - przyp. P.Tom.], to też 
można by z tego wywnioskować, że oddział, który tam walczył, czyli przede wszystkim 
batalion Golski, musiał się zetknąć z postacią Czochralskiego. To była na tyle znana postać, 
że na pewno któryś z oficerów skojarzyłby, i gdyby taka informacja dotarła do dowódców, też 
mogło to być groźne dla samego Czochralskiego. Ale tu posuwamy się już zbyt daleko, bo nie 
mamy stuprocentowej pewności, że Czochralski był na terenie Politechniki w czasie 
powstania warszawskiego. Z samego powstania warszawskiego mamy zbyt mało informacji, 
żeby jednoznacznie móc o tym mówić. Dużo się mówi na podstawie takich pogłosek, to 
narasta latami a potem trudno jest to jednoznacznie przeciąć. W przypadku postaci 
Czochralskiego i jego historii życiowej, procesów przed wojną jak i po wojnie, pewne rzeczy 
musimy - to będę powtarzał jak mantrę - pewne rzeczy musimy mówić na podstawie pewnej 
bazy źródłowej. Im więcej jest takich różnego rodzaju niedopowiedzianych elementów 
i źródeł, tym trudniej ustalić jak naprawdę było. 
 

odc. V 
 

 Są pewne wydarzenia, które jakby z natury rzeczy odbywają się w momencie, kiedy 
kapituluje Warszawa. Czochralski nie jest powstańcem, nie jest żołnierzem - wymaszerowuje 
z ludnością cywilną - tak można przypuszczać. W jaki sposób potem się wydostaje to już jest 
kwestią tego jak musielibyśmy z nim relacje przeprowadzić. Najnormalniej w świecie jedyne 
to jest pewne rozwiązanie. W jaki sposób się wydostał? Na pewno miał kontakt z jakimiś 
formacjami powstańczymi w okresie powstania warszawskiego, a z dokumentacji zachowanej 
nie wynika żeby takie spotkanie się odbyło, albo by zauważono jego obecność. 
W drukowanych pamiętnikach samych powstańców zapisywano naprawdę drobne informacje, 
a spotkanie z takim człowiekiem na pewno by nie umknęło uwagi.  
 Myślę że w temacie opisu Czochralskiego z okresu wojny warto się skupić na jego roli 
jako naukowca, z perspektywy człowieka, który doskonale zna przemysł niemiecki, posługuje 
się językiem niemieckim i pracuje dla Oddziału II. Nie wiemy czy ta praca była od 1942 roku 
czy od 1941. Tego nie wiemy. Na pewno była w 1944. Z kolei co do udziału Jana 
Czochralskiego w tzw. truście mózgów (to była taka grupa naukowców także z Politechniki, 
która pracowała na rzecz II Oddziału)... Na przykład przy opisie V1 i V2 też się pisze, 
w przypadku Czochralskiego, o jego udziale w pracy nad rozpracowaniem nowej broni. Ale 
z kolei tutaj mamy tylko takie informacje, właśnie powojenne, które są efektem relacji. My 
nie mamy na przykład żadnego potwierdzenia w dokumentach dotyczących nowej broni, [by] 
Czochralski brał udział w tych pracach. Meldunki dotyczą zupełnie czego innego. Możemy 
przypuszczać, że tak było, ale wydaje mi się, że tego argumentu użyto by zwłaszcza, że prof. 
[Janusz] Groszkowski wystąpił po wojnie jakoby przeciwko Czochralskiemu. Cokolwiek 
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więcej byśmy wiedzieli, też warto podkreślić przy opisie postaci Czochralskiego, że obszar 
działalności w okresie wojny, w tym segmencie pracy, w dużej części może pozostać 
nieznany. To nie jest czas, gdy o tych wszystkich wydarzeniach w tamtym czasie dużo się 
pisało, mówiło. Nawet meldunki są enigmatyczne, nawet bardzo enigmatyczne. Mogło dojść 
do szeregu spotkań Czochralskiego z kimś, kto zginął w okresie powstania i ślad po tej pracy 
mógł zaginąć. Ale to wszystko są przypuszczenia. Dlatego ja mówię tylko i wyłącznie 
o faktach. Chcę się opierać na faktach, żeby mówić odpowiedzialnie o postaci tak ważnej dla 
naszej historii, dla nauki światowej.  

cdn. 
* * * * 

 
Promocja! 

 
 Pani Hanna L. Ceglińska-Leśnodorska nadesłała kilka informacji na temat swojego 
filmu p.t. Polacy w oczach świata.  
 

 Film został pokazany w 
Święta i Nowy Rok w TVP, 
czterokrotnie, i wzbudził żywe 
zainteresowanie. Dodatkowo dodam, 
że został przetłumaczony na język 
angielski, niemiecki, hiszpański, 
rosyjski, a w chwili obecnej są 
realizowane wersje języka 
portugalskiego, arabskiego i 
chińskiego. Film miał również do tej 
chwili emisję w RAI 1, RTL i TV 
Parana, i oczekuje na dalsze emisje 
światowe. Został również zakupiony 
przez MSZ, jako materiał promocji 
Polski i w związku z tym będzie 
pokazany w większości Ambasad 
polskich i Instytutów Kultury 
Polskiej na świecie. (...) W filmie 
jednak z konieczności (czas) jest 
mało informacji o Panu Profesorze - 
mówi o nim Włoch Stefano Meroli, 
pracownik CERN-u, oraz prof. 
Mirosław Nader z Politechniki 
Warszawskiej. Nie mniej jednak będę 
przygotowywać odcinki na 
podstawie filmu i wtedy znajdzie się 
w nich dużo więcej informacji na temat moich bohaterów, w tym profesora Czochralskiego. 
 

 Warto dodać, że film ma swoją oficjalną stronę na Fejsbuku:  www.facebook.com/ 
PolacyWOczachSwiata, ale nie ma tam nic o Janie Czochralskim :-(( 
 
 

* * * * * * * * * * * 

          Paweł Tomaszewski 
            INTiBS PAN  


