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Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
Biuletyn Społecznego Komitetu Roku Czochralskiego    
 

Wrocław    29 grudnia 2014 r.      rok III,  numer  51/105 
*************************************************** *************************************************** *********** 
 
 

Kronika Roku Czochralskiego  
 

► 15 grudnia – Jerzy Paprocki – Jan Czochralski - wielki w świecie, niedoceniony w Polsce – 
Komisja Seniorów i Historii Ruchu Stowarzyszeniowego FSNT NOT, Warszawa 

► 18 grudnia – reż. Anna Laszczka – Powrót chemika – prezentacja filmu w Gdańsku, 
Szkoła Podstawowa nr 82 

 

Informacje prasowe i internetowe 
 

♦ styczeń – P. Wiśniewski – Profesor Jan Czochralski: wynalazca metody otrzymywania 
monokryształów – Szkło i Ceramika 65 (1), 32-34 [informacja: 
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-c27c7011-9aab-49aa-
a392-fafa952b0314 [tekst powstał w 2008 r.. Ostatni fragment dotyczący nowszych 
wydarzeń uzupełniono w roku 2013] [A] 

♦ listopad – Paweł E. Tomaszewski i Feliks Stalony-Dobrzański – Życiowa i naukowa 
postawa prof. Jana Czochralskiego przykładem formacyjnym dla świadomości 
obywatelskiej Polaków – w: II Konferencja "Nauka Polska. Prawda jest najważniejsza" 
(Kraków 13 maja 2013 r.), Materiały konferencyjne i pokonferencyjne; wyd. 
Akademicki Klub Obywatelski, Kraków, 2013 (właściwie: 2014), str. 67-76 [A] 

 

♦ 16 grudnia – Podsumowanie II edycji Konkursu o Nagrodę im. 
Prof. Jana Czochralskiego – 
www.pw.edu.pl/Uczelnia/Aktualnosci/Podsumowanie-II-
edycji-Konkursu-o-Nagrode-im.-Prof.-Jana-Czochralskiego  

♦ 16 grudnia – Wręczenie Nagrody im. prof. Jana 
Czochralskiego [fotorelacja] – 
www.pw.edu.pl/Uczelnia/Multimedia/Zdjecia/Wreczenie-
Nagrody-im.-prof.-Jana-Czochralskiego  

 
Rektor PW Jan Schmidt i Adam Strzęp 

 
 
♦ 24 grudnia – Paweł E. Tomaszewski – Jan Czochralski - człowiek niezwykły [w cyklu: 

Zapomniane kariery Polaków] – "List nie tylko do Parafian" (Wrocław), nr 12 
(grudzień), str. 22-23 [A] 

 
* * * * * * * * 
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"Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu" 
 

Interaktywana wystawa po powyższym tytułem przygotowana na Wydziale Fizyki 
Politechniki Warszawskiej była najdłuższą imprezą 2014 r. poświęconą prof. Janowi 
Czochralskiemu! Od 15 marca do 3 grudnia odbyło się 11 edycji tej wystawy w różnych 
ośrodkach całej Polski. Bogata dokumentacja dostępna jest na stronie internetowej 
organizatorów. Tu przypominamy kto gościł tę ciekawą wystawę. 
 

Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki Warszawa 15.03 – 23.03 
Uniwersytet Śląski, Instytut Fizyki Katowice 07.04 – 12.04 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Instytut Fizyki 
i Instytut Chemii 

Kielce 24.04 – 29.04 

Akademia Górniczo Hutnicza im St. Staszica Kraków 05.05 – 10.05 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań 26.05 – 01.06 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Kcynia 13.06 – 21.06 
Akademia im. Jana Długosza, Wydział Matematyczno-
Przyrodniczy 

Częstochowa 12.09 – 21.09 

Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii Łódź 23.09 – 30.09 
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Instytut Fizyki Bydgoszcz 03.10 – 19.10 
Politechnika Gdańska, Centrum Nanotechnologii Gdańsk 22.10 – 28.10 
Fundacja Eureka im. prof. Jerzego Stelmacha Szczecin 25.11 – 03.12 

 
* * * * * 

Profesor Jan Czochralski w dokumentach archiwalnych 

 W kolejnych odcinkach przedstawiać będziemy wypowiedź mgr. Mariusza Olczaka, 
kierownika Oddziału V Archiwum Akt Nowych w Warszawie, zarejestrowaną na taśmie 
filmowej podczas prac nad filmem biograficznym o prof. Janie Czochralskim "Powrót 
chemika" w reżyserii Anny Laszczki z Krakowa. W sierpniu 2014 r. otrzymaliśmy, dzięki 
uprzejmości pani Reżyser, tekst tej cennej wypowiedzi. Tylko fragmenty znalazły się w 
ostatecznej wersji filmu. Ze względu na wagę wypowiedzi mgr. Olczaka dla zrozumienia 
postawy Jana Czochralskiego w czasie II wojny światowej, zdecydowaliśmy się na 
przedstawienie całego tekstu po jego niezbędnym opracowaniu redakcyjnym. Tekst 
nieautoryzowany.   P.Tom. 
 

odc. I 
 

 Kilka lat temu z Senatu Politechniki Warszawskiej otrzymaliśmy zapytanie w sprawie 
profesora Jana Czochralskiego, jego działalności w Warszawie w okresie okupacji 
niemieckiej. Rozpoczęliśmy poszukiwania w dokumentach Armii Krajowej; zaznaczę, że 
w Archiwum Akt Nowych znajduje się największy zbiór oryginalnych dokumentów AK 
w ilości ponad 250 tys. dokumentów! W tym zbiorze po jakimś czasie udało się odnaleźć 
podstawowy dokument dotyczący współpracy czy też kontaktu prof. Czochralskiego 
z II Oddziałem Komendy Głównej AK, czyli z wywiadem Polski Podziemnej. Był to 
dokument, który określał prace Jana Czochralskiego na rzecz II Oddziału. Zawierał też oceny 
różnego rodzaju urządzeń technicznych fabryk oraz przekazywania przez Czochralskiego 
informacji, co do położenia ważnych fabryk militarnych na terenie Niemiec oraz 
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w Warszawie. Co ciekawe, Czochralski w tym meldunku określany jest, jako informator, 
który radzi nie bombardować tych fabryk a tylko przejąć z całym dobytkiem uznając, że na 
terenie tychże fabryk znajdują się na tyle ciekawe i cenne materiały, że mogą przydać się 
państwu polskiemu; myślał o fabryce na warszawskiej Pradze.  

 
 
 Ważne jest to, że jest to pierwszy taki dokument, czyli pismo przewodnie Honoratki 
do Genowefy (są to kryptonimy komórek w II Oddziale: Honoratka to kryptonim komórki do 
spraw bezpieczeństwa kontrwywiadu Komendy Głównej AK), w którym Honoratka pisze, że 
przesyła informacje od prof. Czochralskiego. Jest to odręczne pismo Oskara, szefa tej 
komórki, czyli Bernarda Zakrzewskiego. Jest ono wśród innych dokumentów znajdujących 
się tuż obok, co oznacza, że ten dokument został skierowany razem z kolejnym do archiwum 
podręcznego tego referatu. Do niego jest dołączony, już maszynowy, meldunek z 8 czerwca 
1944 roku podpisany kryptonimem 999. czyli kryptonimem komórki Korwety zajmującej się 
nie tylko infiltracją komunistyczną, ale także szeregiem innych spraw dotyczących spraw 
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wojskowych. W meldunku kierowanym do 18 b, czyli do II Oddziału, ktoś, kto wysyłał ten 
meldunek pisze, że podaje relacje uzyskane od prof. Czochralskiego. Pisze, że na Pradze 
znajdują się wielkie magazyny i tutaj następuje opis, co dokładnie się znajduje i jeżeli 
będziemy mieli bombardować magazyn tamtej fabryki, to już lepiej zabrać rzeczy, które na 
niej są. (...) Widzimy też jak postawa życiowa naukowca ma tutaj wpływ na ocenę całej 
sytuacji: woli przejąć cenny materiał niż go bombardować.  
 
 Na podstawie przejrzanych materiałów AK, zarówno w zasobie Archiwum Akt 
Nowych jak i w dawnym zasobie Wojskowego Biura Badań Historycznych a obecnie 
Centralnego Archiwum Wojskowego, możemy powiedzieć, że znajdujemy tam ślady 
WSPÓŁPRACY JANA CZOCHRALSKIEGO z Oddziałem II AK w czerwcu 1944 roku oraz 
odnajdujemy szereg informacji dotyczących działalności Czochralskiego jako właściciela 
fabryki na terenie PW, i osób, które były blisko niego.  
 
[kopie obu dokumentów były zamieszczone w książce "Powrót. Rzecz o Janie Czochralskim" 
oraz w "Biuletynie Roku Czochralskiego". Ostatnie zdanie meldunku dotyczy zakładów 
znajdujących się vis-a-vis domu prof. Czochralskiego.  - przyp. P. Tom.]. 
 

cdn. 
* * * * * * * 

 
Czochralski  w  stuleciu  odnowienia  Politechniki 

 
Rok 2015 jest świętowany na Politechnice Warszawskiej jako rok 100-lecia Odnowienia 
Tradycji. Przewidziano różnego rodzaju imprezy i wydarzenia. W programie obchodów 
znalazły się też takie związane prof. Janem Czochralskim. 
 W listopadzie 2015 r. wręczona zostanie nagroda naukowa im. Jana Czochralskiego 
(edycja III) oraz nastąpi nadanie imienia Prof. Jana Czochralskiego jednej z ulic na terenie 
przyległym do PW. Z kolei w grudniu imię Czochralskiego otrzyma Laboratorium Centralne 
CEZAMAT. 
 Należy oczekiwać, że prof. Jan Czochralski zostanie wspomniany 
w przygotowywanym wydawnictwie pt. „By ocalić od zapomnienia". Będzie to upamiętnienie 
historii materialnej czyli inwentaryzacja pomników, popiersi, tablic pamiątkowych, płyt, 
nadanych nazw salom wykładowym. Wydawnictwo to przygotowuje dr Zbigniew Dunin-
Wilczyński. Podobnie książka „Doktorzy honoris causa Politechniki Warszawskiej" obejmie 
Jana Czochralskiego. 
 Będzie też prowadzona akcja zamieszczenia w Wikipedii biogramów zasłużonych 
profesorów PW. Pani Alicja Zyśk z Biura Zarządzania Projektami Centrum Informatyzacji 
PW zapewniła, że uświadomili redaktorom Wikipedii zasady weryfikacji naukowej i mają 
deklarację ich współpracy, w tym zapobiegania ingerencji osób niedoświadczonych. 
 
 

* * * * * * * * * * * 
 

          Paweł Tomaszewski 
              INTiBS PAN  

 


