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Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
 

Wrocław       20 stycznia 2018 r.                  rok VII,  numer  2/204 
***************************************************************************************************************** 

 

 

Wydarzenia związane z Janem Czochralskim  
 

► 12 maja 2016 r. – Katrin Steffen – Blut und Metall. Die transnationalen Wissensräume von 

Ludwig Hirszfeld und Jan Czochralski im 20. Jahrhundert – 

http://www.ikgn.de/cms/index.php/indiv-projekte-mitarbeiter/wissensraeume-

polnischer-wissenschaftler [streszczenie pracy habilitacyjnej!] 

 

Informacje prasowe i internetowe, wydawnictwa książkowe 
 

♦ czerwiec 2017 r. – Marcin Gorączko i Andrzej J. Gorączko – Raport z analizy potencjału 

turystyczno-kulturalnego powiatu nakielskiego – Turystyka Kulturowa Nr 3/2017 

(http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/875) [podane informacje 

o Janie Czochralskim] 

 

* * * * * * * * 

 

Odkrycia 

Motzki/Mocki 

W artykule pt. "Od wazeliny do krzemowej rewolucji czyli niezwykła historia największego 

polskiego odkrycia, które zmieniło świat" opublikowanym w czasopiśmie Studia Historie 

Scientiarum (dawniej: "Prace Komisji Historii Nauki PAU"), vol. 16, str. 155-200 (2017), 

znalazł się ciekawy i obszerny przypis redaktora naczelnego prof. Michała Kokowskiego 

Tekst mówi o jego badaniach genealogicznych dotyczących rodu Motzkich/Mockich 

związanych z prof. Janem Czochralskim poprzez żonę jego brata Stanisława i fakt pracy 

w aptece jej brata Gustawa. Poniżej przytaczamy ten tekst w opracowaniu redakcyjnym. 

Przypisy zostały dodane przez Redakcję i pochodzą z korespondencji z wnukiem Stanisława 

i z internetu. 

 

Po przybyciu do Berlina w 1904 r. Jan Czochralski miał mieszkać u swego brata 

Stanisława (1880-1947)
1
, ożenionego z Klarą Mocki

2
 [1]. Pracował najprawdopodobniej 

                                                 
1
 Stanisław Czochralski /brat profesora/ ur. 01.09.1879 w Kcyni, zm. 26.12.1946 w Nowym Mieście 

Lubawskim. Jako kupiec był zameldowany w latach 1917 i 1920 w dzielnicy Hohenschoenhausen przy 

Oberseestrasse 72, piętro III. Ciekawe, że  pod tym samym berlińskim adresem w 1925 r. mieszkał 

Gustaw Motzki, drogerzysta (pisałem o tym w książce Powrót, ss. 26-27 (2012)) 
2
 Clara Motzki zmarła 19.06.1946 r. w Nowym Mieście Lubawskim. 
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także u Gustava Motzkiego, brata Klary, właściciela salonu drogeryjno-farbiarskiego
3
 

(według danych z księgi adresowej z 1928 r.).  

W ramach ciekawostki genealogicznej załączam dodatkowe informacje na temat 

rodziny Motzkich, które wiążą się pośrednio lub bezpośrednio z osobą Jana Czochralskiego. 

Wybiórcze, kilkudniowe poszukiwania przeprowadzone przeze mnie doprowadziły do 

odnalezienia strony genealogicznej rodziny Motzkich [2] prowadzonej przez dr. Heralda 

Motzkiego i nawiązania kontaktu z tym genealogiem rodzinnym. Okazuje się, że Klara 

Czochralski z domu Motzki (30.12.1881–19.06.1946), która wyszła za mąż w 1904 roku 

w Berlinie za Stanisława Czochralskiego (brata Jana), miała siostrę Agnes Gertrude 

(1.12.1886–8.07.1973)
4
 i trzech braci: Aloysiusa (zmarł wkrótce po 1904 roku)

5
, Richarda 

(zginął w 1914 r. podczas I wojny światowej
6
) oraz Gustava (zginął podczas II wojny 

światowej).   

Z drzewa genealogicznego rodziny Motzkich jednoznacznie wynika, że rodzina ta 

pochodziła z Warmii. Świadczą o tym np. biogram genealogiczny wspomnianej Agnes 

Gertrude Motzki, z którego dowiadujemy się, że urodziła się ona we wsi Groß-Bertung
7
 bei 

Allenstein (w Bartrągu koło Olsztyna; położnym na południe od stolicy Warmii; aktualnie 2,5 

km od granic miasta), i wiele innych biogramów jej bliższych i dalszych krewnych 

i powinowatych (mieszkali oni m.in. w Olsztynku, Mrągowie, Olsztynie, Dobrym Mieście)
8
.  

 Takie informacje genealogiczne są w pełni zgodne z wynikami badań 
językoznawczych, z których wiadomo, że nazwisko „Motzki” występowało na Warmii 

jeszcze przed I rozbiorem Polski i ma słowiańskie korzenie [3, 4]
9
. Co za tym idzie, rodzina 

Motzkich należała do autochtonicznych mieszkańców Warmii.  

 Z powyżej wzmiankowanego drzewa genealogicznego rodziny Motzkich 

dowiadujemy się również, iż Aloysius, który mieszkał w Olsztynie, był kupcem i świadkiem 

na ślubie Klary w 1904 roku i wkrótce po roku 1904 zmarł. Z kolei Richard określany jest 

mianem aptekarza ale nie podano w jakiej miejscowości żył i pracował. Gustav mieszkał 

w Berlinie, nie podano jednak od kiedy tak było, o jego profesji nie ma żadnej informacji.  

 W czasopiśmie Niemieckiego Towarzystwa Farmaceutycznego „Apotheker-Zeitung” 

[5] znajduje się informacja, iż pewien Richard Motzki z apteki i drogerii Paula Hohmanna 

                                                 
3
 Wydaje się, że u Gustawa Motzkiego mógł pracować przez owe półtora roku przed 1906 r. Wiadomo, że 

w 1928 r. Gustaw Motzki przeniósł się na Reichenberger Strasse 100 i miał tam firmę Gustaw Motzki & 

Gross. Gustaw sam uważał się za Niemca i usiłował synowi Stanisława Czochralskiego zasugerować 
przejście na stronę Niemców (był wówczas w oflagu). Bez powodzenia (informacja od wnuka 

Stanisława). W 1931 r. obok informacji o Gustawie pojawia się zapis o murarzu Karlu Motzkim 

z Lichtenfeld (Manteuffelstr. 3, parter). Ten chyba jednak nie należał do interesującej na rodziny, bo nie 

ma go na drzewie genealogicznym.  
4
 Agnieszka poślubiła Józefa Klemensa Pliszkę (1880-1953) 

5
 kupiec w Olsztynie 

6
 umarł na dyzenterię pod Verdun 

7
 był to majątek jej ojca Augustyna (1846-1890); informację rodzinną jakoby nazwa pochodziła od imienia jego 

żony Berthy zd. Herrmann (1845-1907) należy uważać za nieuzasadnioną; historia wsi jest dużo starsza. 

Majątek Augustyna, Bertungi Wielkie, został zlicytowany za weksle, które podpisał swojemu bratu 

Antoniemu, aby ten dzieci mógł wysłać na studia (inf. wnuka Klary). Syn Antoniego, Artur (1979-1967) 

miał doktorat i był przed wojną dyrektorem liceum w Olsztynie. 
8
 Najstarszy znany przodek Klary, Jan Moczki (ur. w 1650 r.) i jego syn Wawrzyniec Moczki (1689-1752) byli 

rolnikami i pochodzili ze wsi Garzewo, gm. Świątki, pow. Olsztyn (wtedy Altgerschen bei Guttstadt). 

W kolejnych pokoleniach nazwisko przybiera postać "Motzki". Dziadek Klary, Jan (1809-1861) był 

kupcem i właścicielem 7 wsi. „Majątek sięgał po granice Litwy” i został skonfiskowany za udział 

w powstaniu listopadowym, Jan przeszedł na teren Prus i tam się ożenił z Mazurką, która ukrywała go 

w słomie. Ponoć szlachectwo Motzcy otrzymali po bitwie pod Grunwaldem. Ta część rodziny była 

Polakami (inf. wnuka Klary). 
9
 to nazwisko pisane przez "c" pojawia się już w księgach z 1856 r. (!) - to jakiś R. von Mocki, maszynista Kolei 

Dolnośląskiej. 
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w Mehlsack w Prusach (czyli w Pieniężnie na Warmii) we wrześniu 1906 r. zdał w Królewcu 

wstępny egzamin farmaceutyczny
10

. Zważywszy, że rodzina Motzkich pochodziła z Warmii, 

jest więc prawdopodobne, że chodzi tu o brata Klary, Richarda; byłby on więc aptekarzem, 

tak jak jego młodszy brat Gustav. Należałoby to jednak dowieść w wyniku dalszych, bardziej 

wnikliwych badań, gdyż może to być tylko imiennik brata Klary, choć z nią spokrewniony, 

z uwagi na to, że ród Motzkich na Warmii mógł być dość rozgałęziony (wspomniane drzewo 

genealogiczne rodziny Motzkich wspomina wprawdzie tylko jednego Richarda, ale drzewo to 

nie musi być kompletne choć ma ponad 300 wymienionych osób). 

 Z ksiąg adresowych Berlina dostępnych w Digitale Landesbibliothek Berlin wiadomo 

m.in., że Gustav Motzki od 1923 r. do 1938 r. prowadził w Berlinie drogerię. Księgi te milczą 
jednak o Aloysiusie (bo ten mieszkał przecież w Olsztynie na Warmii i zmarł w 1904 roku) 

i Richardzie (bo mieszkał w Pieniężnie na Warmii i zginął w 1914 roku).  

 Mimo takich ustaleń, nadal brak potwierdzonych informacji czy Jan Czochralski 

kiedykolwiek (w szczególności w latach 1904–1906) współpracował zawodowo 

z aptekarzami Gustavem i Richardem Motzkimi, pochodzącymi z Warmii – należałoby to 

wykazać w wyniku bardziej szczegółowych badań11
. 

 

[1] P.E. Tomaszewski: Co mówią nam książki adresowe Berlina? (Cz. II). Biuletyn Roku 

Czochralskiego rok V, nr 12/152 (10 kwietnia 2016 r.), ss. 1-3. Dostęp online: 

http://www.janczochralski.com/wp-content/uploads/2012/12/Biuletyn-12-2016.pdf 

[2] https://www.myheritage.pl/site-202134121/motzki  

[3] Alicja Naruszewicz-Duchlińska: Nazwiska mieszkańców komornictwa lidzbarskiego 

(1500–1772 r.). Olsztyn 2009, s. 193
12

  

[4] Karlheinz Hengst: Mazur und Motzki: slawische Familiennamen als kulturgeschichtliche 

Zeugen, w: Jürgen Eichhoff, Wilfried Seibicke, Michael Wolffsohn (eds.). Name und 

Gesellschaft: soziale und historische Aspekte der Namengebung und 

Namenentwicklung. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: Dudenverlag, ss. 209–225 

(2001) 

[5] Apotheker-Zeitung 21(77), 821 (26 września 1906 r.). Dostęp online: 

https://publikationsserver.tu-

braunschweig.de/rsc/viewer/digibib_derivate_00019672/max/00000884.jpg  

 

Michał Kokowski 

 

* * * * * * * * * * * 

 

            Paweł Tomaszewski 

               INTiBS PAN  

 

                                                 
10

 "Pharmzeutische Vorprüfung" w Niemczech: do lat 60-tych XX wieku należało przed studiami farmacji uczyć 
się przez 2 lata w jakiejś aptece. Potem zdawało się właśnie ten mały egzamin. Według nowych 

przepisów praktyka w aptece następuje po studiach. [Informacja od niemieckiej farmaceutki z doktoratem 

z historii farmacji przekazana przez prof. Małgorzatę Sznitowską] 
11

 w książce Powrót wspominam też o adresach kupców: B. v. Motzki (w 1915 r. - Tempelhof, Parkstrasse 4) 

i R. v. Mocki (w 1909 r. - Gross-Lichterfelde Ost, Jungfernstieg 20)  
12

  w tej książce jest hasło "Moc(z)ki" (a nie "Motzki") i podaje przykłady tego nazwiska od 1691 r. oraz 

możliwe znaczenie i pochodzenie nazwiska. 


