
 

„Seminarium Jan Czochralski –   światowej sławy 

wynalazca i  inżynier”  (1885-1953) 

 
Doktor honoris causa Politechniki Warszawskiej  
 

Prof. Mirosław Nader 

Politechnika Warszawska 

 

Warszawa, 27 kwietnia 2012 r. 

  „Sylwetka Profesora Czochralskiego – przedwojenna 

    i okupacyjna działalność, losy powojenne” 



PROF. JAN CZOCHRALSKI - doktor honoris causa Politechniki Warszawskiej  

        Magnificencjo Rektorze, Panie Rektorze Elekcie, Szanowni Państwo. 

        Dzisiejsze Seminarium jest wyrazem uznania i hołdu  społeczności akademickiej 

dla światowych osiągnięć naukowych oraz patriotycznej postawy Profesora Jana 

Czochralskiego,  niesłusznie posądzanego o współpracę z okupantem. 

Spotykamy  się wspominając osobę jednego z najwybitniejszych uczonych, który 

przyczynił się do trwałej zmiany cywilizacji. Był to także uczony o duszy wielkiego 

humanisty, który tęsknotę za wartościami najwyższymi wyraził w działalności 

społecznej i kulturalnej oraz w tomach własnej  poezji.  

 

Urodził się 23 października 1885 roku w Kcyni koło Bydgoszczy w polskiej rodzinie  

rzemieślniczej. Wykształcenie: Seminarium Nauczycielskie w Kcyni, a protestując 

przeciwko niesprawiedliwym ocenom nie odebrał świadectwa. 

 

1904 rok - wyjazd do Berlina, uczestniczy w wykładach z chemii specjalnej  na 

Politechnice w Charlottenburgu pod Berlinem. Praktykę zdobywał  w   laboratoriach 

w zakresie chemii,  a następnie w kierunku badania stopów metali.  

 

1910 rok - otrzymał tytuł lub stanowisko inżyniera chemika. W tym okresie poznał 

przyszłą żonę - pianistkę Marguerite Hasse z holenderskiej rodziny osiadłej w 

Berlinie,  która towarzyszyła Mu dzielnie do końca życia.   

OKRES PRZEDWOJENNY 



1916 rok – nadzwyczajne odkrycie nazwane metodą Czochralskiego. Odkrycie to 

polegało na  opracowaniu metody pomiaru szybkości krystalizacji, którą nazwano 

metodą Czochralskiego otrzymywania monokryształów.  

Późniejsze zastosowanie metody Czochralskiego doprowadziło do światowej 

rewolucji w elektronice. Prof. Jan Czochralski stał się jednym z najczęściej 

wymienianych polskich  uczonych w naukowej  literaturze technicznej. 

Brak klasycznego wykształcenia uniwersyteckiego w dziedzinie fizyki teoretycznej 

i matematyki uzupełniał na bieżąco  studiami literatury, a ponadto obdarzony był 

niezwykłą intuicją badacza-odkrywcy.  

 

1917 rok - w wieku 32 lat zostaje twórcą i kierownikiem wielkiego laboratorium 

metaloznawczego we Frankfurcie nad Menem. Powstaje tu wiele Jego prac 

naukowych  i patentów,  zakupionych przez  Stany Zjednoczone Ameryki, 

Francję, Anglię i inne kraje. 

 

1925 rok- zostaje przewodniczącym Zarządu Głównego Niemieckiego 

Towarzystwa Metalurgicznego. Odbywa staż w USA, Henry Ford proponuje mu 

objęcie kierownictwa laboratorium, lecz Czochralski nie podejmuje propozycji .  

PROF. JAN CZOCHRALSKI - doktor honoris causa Politechniki Warszawskiej  

OKRES PRZEDWOJENNY 



OKRES PRZEDWOJENNY 



 

PROF. JAN CZOCHRALSKI doktor honoris causa Politechniki Warszawskiej  

 

Październik 1928 rok - Prezydent  prof. Ignacy Mościcki, wybitny chemik 

zaprasza Jana Czochralskiego, do objęcia stanowiska profesora na Wydziale 

Chemii Politechniki Warszawskiej. Mimo ugruntowanej pozycji w przemyśle 

niemieckim, Jan Czochralski powraca  do Polski, uważa to za swój 

patriotyczny obowiązek, pragnie pracować dla odbudowy Ojczyzny. 

Kwiecień 1929 rok obejmuje stanowisko profesora kontraktowego. 

Wykorzystując nabyte doświadczenie po raz kolejny buduje laboratoria 

badawcze - Zakład Metalurgii i Metaloznawstwa na Wydziale Chemii PW. 

Współpracuje z Chemicznym Instytutem Badawczym w Warszawie tworząc 

Dział Metalurgiczny, a następnie z wydzielonym Instytutem Metalurgii i 

Metaloznawstwa. Obie placówki naukowe wykonują znaczące prace naukowe 

na rzecz uzbrojenia, na zlecenie Ministerstwa Spraw Wojskowych. 

17 listopada 1929 roku w uznaniu dokonań naukowych otrzymał  tytuł doktora 

honoris causa Politechniki Warszawskiej. Jest to w kolejności ósmy doktor h.c. 

PW,  drugim był prof. Ignacy Mościcki,  a piąta Maria Skłodowska-Curie. 

W 1930 roku - Jan Czochralski zostaje mianowany przez prezydenta RP 

profesorem zwyczajnym. 

OKRES PRZEDWOJENNY 



Rysunek z pracy J. Czochralskiego z 1916 

OKRES PRZEDWOJENNY 



PROF. JAN CZOCHRALSKI doktor honoris causa Politechniki Warszawskiej  

Rysunek z pracy J. Czochralskiego pomiar szybkości 

krystalizacji sodu. 

       

Jan Czochralski  był autorem wielu patentów np.: w 1924 r. opatentował tzw. metal B, 

czyli stop na panewki do produkcji łożysk kolejowych. Ten bezcynowy stop umożliwił 

ogromny rozwój kolejnictwa w Niemczech, Anglii, USA czy ZSRR oraz w Polsce 

przyczyniając się do znaczącego zwiększenia prędkości jazdy pociągów. W 

oryginalnym patencie nie było nazwiska Jana Czochralskiego.  

OKRES PRZEDWOJENNY 



PRZEDWOJENNE SPOTKANIA TOWARZYSKIE W DOMU 

PAŃSTWA CZOCHRALSKICH – „CZWARTKI LITERACKIE”,  

ul. Nabielaka 4 w Warszawie. (stan w 2012r.) 

OKRES PRZEDWOJENNY 



 

 

 

 

Ludwik Solski  (właściwie nazywał się Ludwik Napoleon Karol 

Sosnowski) Urodził się 20 stycznia 1855 roku w Gdowie koło 

Wieliczki. Zmarł 19 grudnia 1954 roku w Krakowie.  

Jeden z największych aktorów polskich, reżyser, dyrektor 

teatrów. Wnuk aktora prof. Marian Świderek został uwolniony  

przez Jana Czochralskiego z obozu w Buchenwaldzie. 

Leopold Staff - poeta, dramatopisarz, tłumacz, urodzony 14 

września 1878 we Lwowie, zmarł 31 maja 1957 w Skarżysku 

Kamiennej. Należał do Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy 

Polskich, był jego wiceprezesem (1924), a następnie prezesem (1924-

1931). Od 1920 zasiadał w Zarządzie Związku Zawodowego 

Literatów Polskich. Był członkiem Polskiej Akademii Literatury (od 

1933), w latach 1934-39 jej wiceprezesem.  

PRZEDWOJENNE SPOTKANIA TOWARZYSKIE W DOMU PAŃSTWA 

CZOCHRALSKICH – „CZWARTKI LITERACKIE”,  

ul. Nabielaka 4 w Warszawie. 

 
 



 

Wacław Berent  ur. 26 września 1873 w Warszawie. Studiował na 

wydziale przyrodniczym uniwersytetów w Zurychu i Monachium, 

doktoryzował się w Zurychu w 1896. Był członkiem Polskiej Akademii 

Literatury, Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy Polskich. W 1933 r. 

otrzymał państwową nagrodę literacką. Zmarł w Warszawie 22 listopada 

1940 r. W dorobku Berenta istotne powieści to; Fachowiec (1895); Próchno, 

Ozimina (1911), Żywe kamienie (1918). Autor opowieści biograficznych, 

zebranych w tomie Nurt (1934), kontynuowanych w tomie szkiców 

Diogenes w kontuszu (1937) i Zmierzchu wodzów (1939).   

 

Kornel Makuszyński (1884-1953) pisarz, publicysta, krytyk teatralny, 

jeden z najpopularniejszych pisarzy dla dzieci, urodził się w Stryju, a 

młodość spędził we Lwowie i tu studiował w Uniwersytecie im. Jana 

Kazimierza na Wydziale Filozoficznym. Po pierwszej wojnie światowej, 

zaczął się nowy, warszawski okres w życiu pisarza. Od roku 1934 drugim 

domem Makuszyńskiego i jego żony Janiny Gluzińskiej stało się Zakopane, 

które  odwzajemniło się i w 1931r. nadało pisarzowi tytuł Honorowego 

Obywatela. 

OKRES PRZEDWOJENNY - spotkania 



Adolf Nowaczyński - urodzony 9 stycznia 1876 w Podgórzu 

(obecnie dzielnica Krakowa,), zm. 3 lipca  w Warszawie, 

polski pisarz, dramaturg, satyryk, poeta, publicysta, eseista, 

krytyk, działacz polityczny i społeczny. Trzykrotnie uwolniony 

staraniami J. Czochralskiego z więzienia na Pawiaku, który też 

opłacił  jego leczenie w klinice Św. Józefa w Warszawie.  

Feliks Nowowiejski - urodzony 7 lutego 1877 r.   w 

Barczewie na Warmii, zmarł 18 stycznia 1946 w Poznaniu. 

Kompozytor,  dyrygent, pedagog i organizator życia 

muzycznego. W 1931 został honorowym członkiem The 

Organ Music Society w Londynie. W 1935 grono muzyków 

warszawskich przyznało mu Państwową Nagrodę 

Muzyczną.  

OKRES PRZEDWOJENNY - spotkania 



Juliusz Kaden-Bandrowski - pseudonim Juliusz Kaden 

(1885-1944), polski prozaik i publicysta, działacz społeczno-

polityczny. Studia pianistyczne we Lwowie, Krakowie, 

Lipsku i Brukseli, ale z powodu uszkodzenia ręki musiał 

zrezygnować z kariery muzyka. W latach 1923-1926 prezes 

Zarządu Głównego Związku Zawodowego Literatów 

Polskich, a od 1933 sekretarz generalny Polskiej Akademii 

Literatury. Współzałożyciel Towarzystwa Krzewienia 

Kultury Teatralnej. 

 

  

Eugenia Umińska -  skrzypaczka i pedagog. Urodzona 4 

października 1910 w Warszawie, zmarła 20 listopada 1980 w 

Krakowie. W gronie jej wychowanków znaleźli się Kaja 

Danczowska, Teresa Głąbówna, Jadwiga Kaliszewska, 

Wiesław Kwaśny, Karol Teutsch. W latach 1964-1966 stała na 

czele krakowskiej uczelni jako rektor. Była wielokrotnie 

jurorem międzynarodowych konkursów wiolinistycznych i 

lutniczych, m.in. konkursów im. H. Wieniawskiego. 

OKRES PRZEDWOJENNY - spotkania 



 

Alfons Karny (1901 - 1989) – polski rzeźbiarz. Portretował 

m.in. Mikołaja Kopernika, Adama Mickiewicza, Józefa 

Piłsudskiego. Jego granitowe i brązowe rzeźby otrzymały złote 

medale na wystawach w Paryżu i Brukseli. W latach 1942-44 

na zlecenie prof. Jana Czochralskiego wykonał rzeźbę 

Leopolda Staffa, Juliusza Kaden – Bandrowskiego i Jana 

Czochralskiego. 

 

 

 

 

 

 

Jedna z kilku wersji popiersia prof. Jana Czochralskiego.  

Spotkania czwartkowe u Państwa Czochralskich podczas wojny, 

były także formą dyskretnej pomocy finansowej dla środowiska 

artystycznego. 

  

OKRES PRZEDWOJENNY -spotkania 



Stefan Stanisław Jackowski - rzeźbiarz, urodzony w 1887 w 

Warszawie, zmarł w 1951 w Katowicach. Jego słynne prace 

to np. : posągi alegoryczne Cztery pory roku, Ekstaza 

przechowywanej w Muzeum Narodowym w Warszawie, 

Tancerka, którą wykonał w kilku wersjach (jedna z nich 

została ustawiona w 1927 roku w Parku Skaryszewskim w 

Warszawie); Pomnik Jana Kilińskiego na Podwalu w 

Warszawie oraz wodotrysk Igraszka z aligatorem na placu 

Jana Henryka Dąbrowskiego.  

 
Figura zatytułowana Tancerka,  ustawiona w 1927 roku w Parku 

Skaryszewskim w Warszawie. 

 

 

Ponadto Profesor J. Czochralski finansował  wiele  działań na rzecz 

kultury; np. remont Domu urodzenia  Fr. Chopina w Żelazowej 

Woli ,  badania archeologiczne w Biskupinie i wiele innych. 

  

OKRES PRZEDWOJENNY - spotkania 



 Przedwojenna willa Margowo – dom rodzinny Państwa Czochralskich w Kcyni –     

obecnie  w rękach  prywatnych. 

OKRES PRZEDWOJENNY 



1938 rok – sukcesy naukowe, popularność i niezależność materialna 

stają się przyczyną powstawania kontrowersji wokół jego osoby. 

Wygrywa procesy sądowe z prof. Witoldem Broniewskim o 

zniesławienie.  Zawsze podkreślał , że jest Polakiem. 

 

Zarzucano Profesorowi, że nie zrzekł się  niemieckiego 

obywatelstwa, mimo że takie dokumenty złożył władzom niemieckim 

na wyraźne życzenie Rektora PW prof. Wojciecha Świętosławskiego.  

Władze niemieckie nie spieszyły się z decyzją wiedząc, że profesor 

zna wiele tajemnic ich przemysłu.  

 

Wybuch II wojny światowej nasila działania oponentów z Wydziału 

Chemii PW wobec profesora Jana Czochralskiego. Będzie to miało 

niestety negatywne konsekwencje w okresie okupacji i po wojnie.  

 

       PROF. JAN CZOCHRALSKI - doktor honoris causa Politechniki Warszawskiej  

OKRES PRZEDWOJENNY 



 

Grudzień 1939 roku profesor  za zgodą władz niemieckich uruchamia Zakład Badań 

Materiałów, chroni ludzi i mienie naukowe, pomaga uwolnić aresztowanych z więzień 

i obozów okupanta, przechowuje zagrożonych skazaniem.  

 

Luty 1940 roku - Rektor PW - Prof. Kazimierz Drewnowski za zgodą okupanta 

niemieckiego uruchamia osiem takich zakładów w tym wymieniając Zakład Badań 

Materiałów.  

 

Zakład ten współpracował  z okupacyjnymi władzami niemieckimi, m.in. wykonywał 

części zamienne do maszyn i pojazdów niemieckich (Kraftfahrpark). W zamian 

Czochralski mógł chronić wiele osób działających w polskim podziemiu, gdyż 

pracownicy Zakładu dostawali dość dobre wynagrodzenie i oryginalne „kenkarty” - 

ausweissy.  

 

OKRES OKUPACJI 



OKRES OKUPACJI 

Oprócz zleceń niemieckich, wykonywano też w Zakładzie Czochralskiego elementy 

uzbrojenia zamówione przez Armię Krajową; odlewano skorupy granatów, wyrabiano 

miny do wysadzania pociągów, części do drukarni polowych, części pistoletów, a także 

zniszczono przez przetopienie części elektryczne rakiet V-1 i V-2 po zbadaniu ich przez 

prof. Janusza Groszkowskiego (Ludwik. Szenderowski). Jan Czochralski zgromadził też 

większą ilość materiałów chemicznych  (wybuchowych)  wykorzystanych przez podziemie 

(Jerzy Bielski).  

 

Poprzez swoje osobiste kontakty z Niemcami  wydobywał ludzi z więzień i ratował zbiory 

muzealne. Przechowywał w domu osoby pochodzenia żydowskiego; Panią Leonorę Lesser 

i Panią Barbarę Krzesińską.  

 

Prof. Jan Czochralski podczas powstania warszawskiego przebywał z powstańcami na 

terenie Politechniki Warszawskiej. Po powstaniu zamieszkał początkowo w 

Milanówku, a potem w Piotrkowie Trybunalskim. 



 OKRES POWOJENNY – osobisty dramat Profesora Jana Czochralskiego 

 

18 kwietnia 1945 r. zostaje aresztowany, osadzony w Piotrkowie Trybunalskim i 

oskarżony „o współpracę z niemieckimi władzami okupacyjnymi na szkodę 

osób spośród ludności cywilnej, względnie Państwa Polskiego”.  
Specjalny Sąd Karny Oddział w Łodzi prowadzi śledztwo, liczni świadkowie 

przytaczają ważne fakty pomocy i ratowania   Polaków   przez Jana Czochralskiego 

i jego rodzinę. Główny świadek Profesora, znający  wspólne  tajemnice - mgr inż. 

Ludwik Szenderowski nie mógł zeznawać, gdyż został aresztowany i skazany na 9 

lat ciężkiego więzienia. ( Zwolniony po 5 latach i zrehabilitowany)  

 

Profesor Jan Czochralski zostaje zwolniony 14 sierpnia 1945 roku jako niewinny,   

śledztwo umorzono.   

W 1984 r. adwokat Jerzy Korytkowski, pełniący w 1945 roku funkcję 

wiceprokuratora zeznał: „ przypominam sobie,  iż w 1945 r. otrzymałem od Ministra 

Sprawiedliwości osobiste, ustne polecenie, aby przeprowadzić poufne dochodzenie dla 

wyjaśnienia, czy profesor Politechniki Warszawskiej Jan Czochralski w okresie 

okupacji współpracował z okupantami, względnie czy działalność jego w tym okresie 

służyła przemysłowi niemieckiemu.” 



UWAGA,   

NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY Z  KWERENDY 

PRZEPROWADZONEJ PRZEZ CZŁONKÓW KOMISJI 

SENATU PW DS. HISTORII I TRADYCJI W INSTYTUCJACH:    

IPN  AAN  CAW  SĄ RZEDSTAWIONE  NA WYSTAWIE  

ZORGANIZOWANEJ PRZEZ MUZEUM POLITECHNIKI 

WARSZAWSKIEJ Z OKAZJI SEMINARIUM.  

ZAPRASZAMY PAŃSTWA  DO ZWIEDZANIA 

OKRES POWOJENNY 



IPN 

OKRES POWOJENNY - dokumenty pozyskane podczas kwerendy przez prof.  

Mirosława Nadera  z Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. 



IPN 

OKRES POWOJENNY 



   IPN  

OKRES POWOJENNY 



ARCHIWUM AKT NOWYCH 

OKRES POWOJENNY 



ARCHIWUM 

AKT NOWYCH 

OKRES POWOJENNY 



OKRES POWOJENNY – osobisty dramat Profesora Jana Czochralskiego  
 

19 grudnia 1945 roku -  Senat PW uchwala: „dr Jan Czochralski od końca 1939 roku 

przestał być uważany przez grono profesorów za profesora Politechniki Warszawskiej i 

uchwala dać odpowiedź, że sprawa podjęcia pracy w Politechnice przez Jana 

Czochralskiego jest nieaktualna”.  

Po decyzji Senatu PW odmawiającej zatrudnienia, prof. Jan Czochralski poddany 

ostracyzmowi środowiska akademickiego wyjeżdża z rodziną do rodzinnej Kcyni, 

gdzie prowadzi małą firmę BION wytwarzająca składniki chemiczne do produkcji 

chemii gospodarczej. 

Pozostaje rozgoryczony, nie prowadzi badań naukowych, nie może się także bronić. 

Profesor pewnie dalej pracowałby naukowo, gdyby nie załamanie trudną sytuacją w 

jakiej się znalazł. Wyjechał z Warszawy wykluczony ze środowiska akademickiego, 

mimo pozytywnej oceny jego postawy przez prokuraturę z okresu stalinowskiego. 

Może w Polsce powstałaby Dolina Krzemowa - to jednak kolejna zmarnowana 

szansa polskiej nauki i przemysłu? Prof. Jan Czochralski odmówił też wyjazdu z 

Kcyni do Austrii, akcentując w ten sposób, że Jego miejsce jest w Polsce. 



        
OKRES POWOJENNY – osobisty dramat Profesora Jana Czochralskiego  
 

 ODKRYCIE  WYPRZEDZIŁO EPOKĘ ROZWOJU ELEKTRONIKI 

 

• Profesor Jan Czochralski był autorem ponad 120 publikacji naukowych,  

a  także wielu  wynalazków i patentów. W historii nauki został zapisany jako 

wynalazca metody otrzymywania monokryształów.  

• Metodę tę zastosowano w USA do przemysłowej produkcji monokryształów 

krzemu. Dzięki jego metodzie rozkwitło życie w Dolinie Krzemowej w USA, 

(Silicon Valley), która zmieniła w przyszłości oblicze całej epoki. 

• Zastosowanie  metody Czochralskiego upowszechnili Gordon K. Teal i John 

B. Littl, przenosząc metodę z metalurgii do  technologii   półprzewodników,  

a   później do dynamicznie rozwijającego się przemysłu  elektronicznego.  

• Na początku lat 50-tych po skonstruowaniu tranzystora przez Waltera Brittaina, 

Johna Bardeena i Williama Shockleya- zaczęto na skalę przemysłową stosować 

metodę Czochralskiego, a wymienieni twórcy otrzymali  w 1956 roku  Nagrodę  

Nobla.                        



Monokryształ krzemu o długości 2 m i masie ~ 300 kg otrzymany metodą Czochrslskiego 

PROF. JAN CZOCHRALSKI - doktor honoris causa Politechniki Warszawskiej  

OKRES POWOJENNY 



OKRES POWOJENNY – osobisty dramat Profesora Jana 

Czochralskiego  

 

 

 

W  wyniku brutalnie przeprowadzonej rewizji przez 

Urząd Bezpieczeństwa w rodzinnym domu, Profesor 

Jan Czochralski dostaje zawału i umiera 22 kwietnia 

1953 roku w szpitalu w Poznaniu. Zostaje 

pochowany w rodzinnej Kcyni, gdzie spoczywa wraz 

z żoną. 



                     GROBOWIEC RODZINY CZOCHRALSKICH W KCYNI 



  OKRES WSPÓŁCZESNY  

 

Dalsze losy Rodziny Czochralskich  (z listu dr Pawła Tomaszewskiego do prof.                              

Mirosława Nadera) 

    Szanowny Panie Profesorze 

Spieszę  z odpowiedzią na Pański list. 

  

„Żadne z dzieci prof. Jana Czochralskiego nie żyje.  

Syn Borys zmarł w Żninie pozostawiając  cztery córki. Wszystkie są 

zamężne i mają dzieci; uczestniczyły w uroczystościach w Kcyni 

związanych z ich dziadkiem.   

Córka Cecylia zmarła w USA; tam też są jej dzieci i wnuczęta. Mam 

kontakt z trójką z nich. 

Córka Leonia też zmarła w USA; mam kontakt z jej synem. „ 

 

      Łączę wyrazy szacunku, 

      Dr  Paweł Tomaszewski 

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN 

 

                                         Wrocław, marzec 2012 r. 



Działania w Politechnice Warszawskiej w latach 1984-2011 

Podejmowane działania przez Senat PW w 1984 roku, a potem 1993 roku nie 

kończą sprawy Profesora Jana Czochralskiego.  

Treść uchwały Senatu z czerwca 1993 roku:  „Senat Politechniki Warszawskiej po 

zapoznaniu się z materiałami i opinią Senackiej   Komisji ds. Historii Tradycji oraz 

stanowiskiem Senackiej komisji ds. Etyki  Zawodowej: 

- nie widzi potrzeby ani możliwości reasumpcji uchwały Senatu PW z dnia 19 

grudnia 1945 r. w sprawie profesora Jana Czochralskiego. 

- uważa, że zarówno dorobek naukowy jak i organizacyjny profesora o doktora 

honoris causa Politechniki Warszawskiej Jana Czochralskiego oraz Jego 

nowoczesne widzenie związków nauki i techniki z praktyką gospodarczą, przynoszą 

zaszczyt naszej Uczelni i stanowią integralna część jej dziedzictwa.    

       Zasadnicza kwestia postawy etycznej profesora podczas wojny nie została wówczas rozstrzygnięta. 

Niezasłużenie nazwisko wielkiego naukowca pozostaje z piętnem kolaboranta, co  silnie dzieliło środowisko 

akademickie. Prof. Zbigniew Jaśkiewicz, wówczas przewodniczący Komisji Senatu ds. HiT znający 

osobiście rodzinę Prof. Czochralskiego, uznał tę uchwałę jako nadal niesprawiedliwą i krzywdzącą. 

OKRES WSPÓŁCZESNY 



Po 66 latach następuje przełom w sprawie prof.  Jana 

Czochralskiego 

Luty 2011r. – Rektor PW prof. Włodzimierz Kurnik zleca Komisjom Senatu ds. 

Historii i Tradycji oraz Etyki Zawodowej przeprowadzenie naukowej kwerendy w 

sprawie prof. Jana Czochralskiego w państwowych instytucjach: Instytucie Pamięci 

Narodowej, Centralnym Archiwum Wojskowym, Archiwum Muzeum Wojska 

Polskiego, Archiwum Akt Nowych, archiwum PW,  PAN.    Powołano  zespół  w 

składzie: prof. Henryk Zobel, prof. Roman Barlik, prof. Mirosław Nader,  

prof. Jacek Przygodzki, prof. Włodzimierz Zych, doc. dr inż. Witold 

Mirski. 

Badania archiwalne zostały przeprowadzone w oparciu o złożone wnioski badawcze 

opracowane przez prof. Mirosława Nadera  (zgodnie z art. 16 Ustawy o IPN) 

złożone w IPN, CAW AAN. 

Naukowe kwerendy w IPN  i AAN przyniosły  oczekiwane przez nas rezultaty. 
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ARCHIWUM AKT NOWYCH 
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OKRES WSPÓŁCZESNY – odszukano ważne dokumenty w AAN - 09.06.2011r 
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ARCHIWUM AKT NOWYCH 

OKRES WSPÓŁCZESNY 



Odnalezione  dokumenty w państwowych instytucjach archiwalnych wskazują i 

potwierdzają współpracę prof. J. Czochralskiego z Oddziałem II (wywiadem) 

Komendy Głównej Armii Krajowej. Należy podkreślić, że swoją działalność 

konspiracyjną prowadził doskonale, nie dając się zdemaskować, co zakończyłoby 

się śmiercią dla Niego i najbliższej rodziny.  (Brat profesora zginął z rąk okupanta.) 

Wykorzystując znajomość środowiska niemieckiego realizował specjalne zadania w 

zakresie rozpoznania: osób, zamiarów okupanta, przemysłu niemieckiego i 

uzbrojenia, położenia strategicznych magazynów i ich znaczenia dla podziemia.  

Prof. Jan Czochralski jawi się jako postać, która w ekstremalnych warunkach  

terroru okupanta, a w okresie powojennym w atmosferze ścierania się różnych sił 

politycznych, potrafiła zachować godną postawę.  

W prowadzonym latami publicznym dyskursie akademickim, wszystkie posądzenia 

miały charakter osobistych odczuć i domniemań, a ich korzenie można odszukać w 

przedwojennych, bezpodstawnie wywoływanych konfliktach środowiskowych. 

PROF. JAN CZOCHRALSKI- doktor honoris causa Politechniki Warszawskiej  



Szanowni Państwo 

W świetle uzyskanych dokumentów archiwalnych obowiązkiem Politechniki 

Warszawskiej było podjęcie  uchwały przywracającej Mu godność i dobre 

imię, zasłużony wizerunek światowej sławy naukowca i uznanie dla wysoce 

patriotycznej  postawy tego wielkiego Polaka.  

 

Podkreślam, że są to dokumenty archiwalne, które przecież wcześniej 

istniały, lecz dopiero po ujawnieniu w czerwcu 2011roku, ich treść i 

przesłanie dotarły do świadomości społeczności akademickiej. 

 

Po 66 latach starań o ujawnienie prawdziwej, patriotycznej postawy i 

pozycji w historii - dokonano  rehabilitacji tego wielkiego uczonego. 

W imieniu Komisji ds. Historii i Tradycji ujawnione dokumenty 

przedstawił prof. Mirosław Nader.  

Uchwała Senatu Politechniki Warszawskiej w sprawie przywrócenia 

dobrego imienia Profesorowi Janowi Czochralskiemu została podjęta 

jednomyślnie w dniu 29 czerwca 2011roku.  

 

 
Podsumowanie 



OKRES WSPÓŁCZESNY – treść Uchwały Senatu PW z dnia 29 czerwca 2011roku. 



• Wielkie uznanie należy się wszystkim tym, którzy nie zwątpili, że Prof. 

Jan Czochralski to polski patriota, i wielki naukowiec. Nie opuścili Go 

współpracownicy z okresu pracy podczas okupacji w Zakładzie Badań 

Materiałowych.  Nie opuścili Go także Ci, wierni tym przekonaniom, 

którzy część swojego życia poświęcili na walkę z pomówieniami,  są Oni  

wśród nas, dziękujemy za niezłomną wiarę w człowieka w Jana 

Czochralskiego.  

• Wobec braku dowodów winy nie można  wystąpić także do Sądu zgodnie z 

Ustawą z dnia 23 lutego 1991 roku „o uznanie za nieważne orzeczeń 

wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz 

niepodległego bytu Państwa Polskiego”, gdyż żadnych orzeczeń Sądu 

skazujących  Jana Czochralskiego w tej sprawie nie było, bowiem 

postępowanie na etapie przygotowawczym Specjalny Sąd Karny umorzył .  



                                  Podsumowanie 
       W uznaniu wielkich zasług dla nauki światowej, której 

zastosowanie w praktyce zmieniło oblicze współczesnej cywilizacji, w 

dniu 27 października 2011 roku wpisano profesora Jana 

Czochralskiego, jako wybitnego Polaka do Panteonu Wynalazców i 

Odkrywców Polskich. Pragniemy, aby  wiedza o wybitnych uczonych 

– odkrywcach była wreszcie obecna w przestrzeni publicznej. 

Przypominając Polsce i światu dla realizacji tej idei  

powołano Kapitułę Panteonu, składająca się z zaproszonych imiennie 

osób o uznanym autorytecie moralnym i dorobku naukowym.  

        Uroczystego wpisu dokonał  Przewodniczący Kapituły Panteonu 

prof. dr hab. inż. Michał Kleiber - Prezes Polskiej Akademii Nauk. 

Uroczystość odbyła się w Pałacu na Wyspie w Łazienkach 

Królewskich w Warszawie. Postulatorem był prof. Bogusław Smólski 

z Wojskowej Akademii Technicznej, a laudację wygłosił prof. 

Mirosław Nader z Politechniki Warszawskiej. 

 

  



                                       Podsumowanie 
Trudne losy Profesora Jana Czochralskiego i Jego rodziny będą 

przedstawione w oddzielnych i obszernych publikacjach, na kongresach i 

seminariach ujawniających prawdę o Profesorze. Rok 2013 będzie 

Rokiem Jana Czochralskiego, a dr Paweł Tomaszewski napis ał następną 

książkę. Dzisiaj w dniu naszego seminarium poświęconemu pamięci prof. 

Jana Czochralskiego JM Rektor PW prof. Włodzimierz Kurnik odsłonił 

tablicę pamiątkową, a imieniem Profesora nazwano  Audytorium na 

Wydziale Chemii PW. Biblioteka Główna PW opracowała „Bibliografię 

pełnotekstową wybranych publikacji prof. Jana Czochralskiego”. 

Muzeum Politechniki Warszawskiej zorganizowało wystawę 

okolicznościową w Małej Auli. Wydano także specjalny  dodatek nr 

04/2012) do miesięcznik PW pod redakcją Pani Joanny Kosmalskiej. 

Zapowiadane są dalsze działania na terenie naszej Uczelni oraz w innych 

środowiskach naukowych. Życie Profesora  to  gotowy  scenariusz do 

filmu  pokazującego  osobisty i naukowy dramat postaci  wielkiego 

formatu. Gdyby powojenne losy Profesora potoczyły się zwyczajnie, 

zapewne byłby polskim  kandydatem do Nagrody Nobla. 



Tablica pamiątkowa odsłonięta 27 kwietnia 2012 r. w Gmachu 

Technologii Chemicznej PW. 





Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do 

ujawnienia prawdy 

 o Profesorze Janie Czochralskim. 

PROF. JAN CZOCHRALSKI - doktor honoris causa Politechniki Warszawskiej  



Realizacja uchwały Senatu PW z dnia 29 czerwca 2011 

roku. 

1. Uchwała Senatu Politechniki Warszawskiej  z dnia  21 marca 2012 r. w 

sprawie  realizacji popiersia Prof.  Jana Czochralskiego i umieszczenia  go w 

Dużej Auli PW. 

2. Seminarium poświęcone  życiu i twórczości  Prof. Jana Czochralskiego 

odbędzie się 27 kwietnia 2012 r. w Małej Auli PW. 

3. Gmach Technologii Chemicznej PW - nadanie imienia prof. Jana 

Czochralskiego nowemu audytorium w Gmachu Technologii Chemicznej, w 

skrzydle budynku, w którym pracował prof. Jan Czochralski. 

4. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Gmachu Technologii Chemicznej 

 5. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy domu –ul. Nabielaka 4. 

6. Uroczyste  sesje, seminaria, wystawy   w innych ośrodkach akademickich. 

7. Wydawnictwa, publikacje, nagrania filmowe itp. 


