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Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
Biuletyn Społecznego Komitetu Roku Czochralskiego    

 

Wrocław    22 stycznia 2015 r.           rok IV,  numer  3/108 
*************************************************** *************************************************** *********** 
 
 
 

Szanowni Państwo, 
 Wkroczyliśmy w rok 2015. Warto przypomnieć, że jest to rok 130. rocznicy urodzin 
prof. Jana Czochralskiego! A za rok będziemy obchodzić setną rocznicę opracowania metody 
Czochralskiego! Warto się do tych rocznic przygotować!! 
 

* * * * * 
 
Kronika Roku Czochralskiego  
 

► 7 stycznia - Andrzej Hennel – Kim właściwie był Jan Czochralski – Stowarzyszenie 
Ochocki Uniwersytet Trzeciego Wieku „Omega”, Warszawa 

► 13 stycznia – reż. Anna Laszczka – "Powrót Chemika" – pokaz filmu na seminarium 
Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur 
PAN, Wrocław [dyskusja - P. Tomaszewski] 

► 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.  

► 22 stycznia – Marek Borucki – Ojciec światowej elektroniki – w: Wielcy zapomniani. 
Polacy, którzy zmienili świat., Sport i Turystyka - MUZA SA, Warszawa 2015; str. 50-
61  [patrz niżej] 

 

Zapowiedzi 
 

♥ 25 lutego – druga emisja filmu "Powrót Chemika" w TVP2, godz. 24:10 
 

Informacje prasowe i internetowe 
 

♦ 7 grudnia 2014 r. – Małgorzata Domagała – Tajniki krystalografii – Kronika Uniwersytetu 
Łódzkiego - http://kronika.uni.lodz.pl/numery/humanistyka-to-
fundament/artykuly/313/tajniki-krystalografii [w wystawie "Od monokryształu..."] 

 

* * * * * * * * * * * 
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O  Czochralskim  w  nowej  książce 
 

 Doczekaliśmy się nowej pozycji wydawniczej o prof. Janie Czochralskim. W dniu 22 stycznia 
w księgarniach pojawiła się obszerna i bogato ilustrowana książka Marka Boruckiego, warszawskiego 
historyka, zatytułowana Wielcy zapomniani. Polacy, którzy zmienili świat, wydana przez oficynę Sport 
i Turystyka - MUZA SA. Na 430 stronach przedstawiono sylwetki 39 wybitnych inżynierów, 
naukowców, kompozytorów... Wśród nich znalazł się i prof. Jan Czochralski opisany w rozdziale 
Ojciec światowej elektroniki (strony 50-61). Cieszymy się, że w opinii autora Czochralski dołączył do 
grona Polaków, którzy zmienili świat. Dziękujemy!  
 Szkoda tylko, że rozdział o Janie Czochralskim nie jest wolny od błędów i przekłamań czy 
nawet insynuacji. To Czochralski w czasie wojny zorganizował wszystkie zakłady badawcze na 
Politechnice; po wojnie oskarżali Czochralskiego profesorowie Politechniki, dokument z 1944 r. 
świadczył o stałej współpracy z AK, willa w Kcyni nosiła nazwę "Mrągowo", Tomaszewski jest 
pracownikiem UM w Kcyni, itp. Nie wiem, z jakich źródeł korzystał autor pisząc swoje opracowanie, 
na pewno nie z książki "Powrót" ani z poprzedniej "Jan Czochralski i jego metoda" (choć opublikował 
jej okładkę).  

 
* * * * * * * * * * * 

Profesor  Jan  Czochralski  w  dokumentach  archiwalnych 

odc. VI 
 

 Historyk opisuje pewne rzeczy na podstawie dwóch niezależnych źródeł. Jeżeli jedna 
osoba umieszcza takie informacje, to oczywiście możemy się powołać na nie, ale pełna 
informacja byłoby [gdyby był] jeszcze na przykład jakiś protokół braku tejże platyny. I to 
byłaby baza źródłowa do wyciągnięcia jakiegoś wniosku. Przypuszczam, że być może tak 
było; to są [jednak] tylko przypuszczenia. Mogłem się odpowiedzialnie wypowiadać 
w kontekście pracy czy współpracy Czochralskiego ze strukturami polski podziemnej 
i ewentualnie rozpracowywania postaci Czochralskiego przez struktury polski podziemnej. 
O tym możemy odpowiedzialnie mówić na pewno, biorąc pod uwagę całą działalność, 
życiorys Czochralskiego oraz wszystko to, co robił - to jest bardzo mało. Sam byłem 
zdziwiony tym, że po tak długim przeglądaniu dokumentów zdobytych na materiałach 
o Czochralskim tego jest bardzo mało. Tylko pytanie, czy to wynikało z tego, że działał tylko 
na poziomie naukowo-badawczo-gospodarczym. Myślę, że tak, bo gdyby chciał się garnąć do 
współpracy takiej typowo konspiracyjnej, to na pewno by mógł, ale o tym nie wiem. Może 
tak było, może nie. Jeżeli mamy być uczciwi wobec samej postaci i osób, które chcą wiedzieć 
coś o Czochralskim, to musimy mówić to, co się wydarzyło [na podstawie] źródeł, które są 
źródłami pewnymi. A i tak myślę, że jeżeli pani opowie o tych wszystkich rzeczach, które są 
choćby w archiwach polskich, z opisu dotyczącego Czochralskiego, to i tak jest to duży 
materiał. Opisanie tej fabryki na Politechnice - tu na pewno nie trzeba szukać sensacji, bo 
tego materiału, który posiadamy, wiarygodnego jest bardzo dużo. Chociażby z tego meldunku 
[z 1944 r. - przyp. P.Tom.] jedna rzecz mnie na samym początku zastanowiła, dlaczego 
Czochralski jest wymieniony z nazwiska. Prawda, Czochralski jest wymieniony z nazwiska, 
a generalnie unikano nazwisk. Więc to także jest jakiś dowód na to, że Czochralski nie miał 
pseudonimu. Posłużono się nazwiskiem, ale w tym meldunku to nazwisko już ktoś usunął, 
pozostał tylko taki dolny fragment, który pozwolił zidentyfikować, że jest to nazwisko 
Czochralskiego. To też są takie drobne rzeczy do interpretacji, które bardzo wnikliwemu 
badaczowi mogą coś powiedzieć; niemniej są takimi raczej pobocznymi wątkami.  
  Co możemy powiedzieć o tym, co się wydarzyło z postacią Czochralskiego i z tymi 
oskarżeniami, z jakimi musiał się zmierzyć? Myślę, że gdyby posiadano wówczas bardzo 
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konkretne informacje czy dowody na to, że Czochralski bardzo ściśle współpracował ze 
strukturami niemieckim, to by to wtedy pokazano i na tej podstawie Czochralski poniósłby 
o wiele większą krzywdę niż to się stało. Tego nie zrobiono. Poszukiwania, które 
prowadziłem poniekąd potwierdziły to, że w tym zbiorze dokumentów, który był wtedy cały 
dostępny władzom bezpieczeństwa, tych materiałów jest bardzo mało. Gdyby wówczas 
władze bezpieczeństwa dysponowały, załóżmy jedną czy dwiema stronami rozpracowania 
życia i działalności Czochralskiego na korzyść Niemców, gdzie takie raporty zarówno Kedyw 
jak i jednostki podporządkowane PKB czy Oddziałowi II prowadziły, gdyby taki dokument 
czy dokumenty miano, na pewno by były podstawą do oskarżenia.  
 Z tych rzeczy, które mamy w ARCHIWACH to praktycznie jest ta relacja z marca 
1940 roku, gdzie Czochralski jest podawany jako kandydat na najbliższego doradcę Hansa 
Franka, oraz jako jeden z członków rządu Guberni, rządu kolaboracyjnego. Ale jest to 
dokument, w którym jest relacja z jakiejś rozmowy odbytej w Warszawie w jednym 
z mieszkań. Jest też dokument opisujący jego fabrykę na terenie Politechniki i zachowanie 
jego sekretarki. Jest opis zachowania rodziny z ulicy Nabielaka. Są różne rzeczy, ale nie jest 
to żaden z dokumentów, który bezpośrednio dotyczyłby zachowania Jana Czochralskiego 
z informacjami typu, że Jan Czochralski chodzi na ulicę Szucha, spotyka się z takim a takim 
oficerem niemieckim, albo, że wydał taką i taką osobę, albo, że dla Niemców wykonał 
konkretną pracą, która doprowadziła do śmierci takich a takich ludzi. Takich dokumentów nie 
odnalazłem i takie dokumenty nie znajdowały się w zbiorach AK. Powtórzę - gdyby one były, 
to myślę, że byłyby wykorzystane przeciwko Czochralskiemu po II wojnie światowej.  
 
  To jest zupełnie inna kwestia. Na podstawie tych dokumentów, które mamy, możemy 
z pełną odpowiedzialnością powiedzieć po pierwsze, że Jan Czochralski współpracował 
w czerwcu 1944 roku z wywiadem AK w kontekście oceny przemysłu niemieckiego, oraz że 
z dokumentów AK możemy powiedzieć, że Jan Czochralski nie był na liście osób do 
zlikwidowania w okresie II wojny światowej, z czego można z kolei wnosić, że jego 
działalność na szkodę Polaków czy konkretnych struktur podziemia nie była szkodliwa. 
Z kolei co do relacji z niemieckimi władzami bezpieczeństwa, z Niemcami, myślę, że tutaj 
bym się wstrzymał z ostateczną odpowiedzią czy diagnozą do czasu przebadania archiwów 
niemieckich. Myślę, że to w kontekście Jana Czochralskiego jest jedno z kluczowych zadań 
na przyszłość, żeby pod tym kątem przeprowadzić dużą kwerendę w niemieckich materiałach 
archiwalnych, które są w archiwach w Niemczech.  
 
 Co o Czochralskim można powiedzieć istotnego? Nie zapominajmy, że jest to postać 
formatu światowego rzucona w odmęt wojennej Warszawy, w tamtą rzeczywistość. Oceniając 
Czochralskiego musimy pamiętać, że musimy patrzeć na to przez pryzmat tamtych czasów a 
nie dzisiejszych czasów, nie czasów z lat 50-60, tylko z czasu 42, 43 czy 44 roku, kiedy 
Warszawa jest miastem brutalnym, kiedy każdy dzień może się równać ze śmiercią. 
Wszystkie informacje, jakie mamy z tamtego okresu dotyczące Czochralskiego musimy 
oceniać w tym kontekście zarówno, jeżeli będziemy go chcieli usprawiedliwiać, jak 
i oskarżać. O tym nie możemy zapominać.  
 Jest to tak wysoki poziom działalności, że tego typu śladów w dokumentacji się nie 
zostawia. Są więc to sytuacje zupełnie zrozumiałe - mnie nie dziwią - aczkolwiek nie znaczy 
to, że nie należy szukać tutaj. W przypadku Czochralskiego powtórzę, że ważna byłaby 
kwerenda w dokumentacji niemieckiej, która mogłaby ostatecznie sprawę wyjaśnić. 

koniec 
* * * * * * * * * * * 

          Paweł Tomaszewski 
               INTiBS PAN  


