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wielcy polacy

O dkrył genialny sposób hodowania dużych 
kryształów metali (wykorzystany później 
do otrzymywania półprzewodników), 

który nazwano metodą pomiaru szybkości krys- 
talizacji bądź metodą Czochralskiego. Bez tej wiedzy, 
którą on dał światu, nie byłoby wszystkich urządzeń, 
w których znajdują się półprzewodnikowe układy 
elektroniczne. Choć wydaje się to nieprawdopo-
dobne – w literaturze światowej jest on najczęściej 
wymienianym polskim uczonym. Sejm Rzeczypo-
spolitej Polskiej ustanowił rok 2013 Rokiem Jana 
Czochralskiego.

Niepokorny kcynianin

Jan Czochralski urodził się 23 października 1885 r. 
w Kcyni w Wielkopolsce, będącej wówczas pod 
zaborem pruskim. Był ósmym z dziesięciorga dzieci 
Franciszka Czochralskiego i Marty z Suchomskich. 
Ukończył Seminarium Nauczycielskie w Kcyni, ale 
najprawdopodobniej, nie mogąc pogodzić się z oce-
nami, nie odebrał świadectwa maturalnego. Fakt ten 
bardzo utrudnił mu później karierę naukową. Wów-
czas jednak nie przejmował się tym zupełnie, zajmu-
jąc się chemią i robiąc w domu różne eksperymenty, 
których efekty tak zirytowały jego ojca Franciszka, 
że postawił mu warunek: „chemia albo dom”. Jan 
wybrał chemię i trafił do Krotoszyna, gdzie został 
pomocnikiem aptekarza. Jego pracodawca, który 
zauważył ogromne zdolności chłopca, wysłał go do 
Berlina, gdzie pracował najpierw w aptece, a później 
w firmach Kunheim&Co oraz Allgemeine Elektricitäts 
Gesellschaft. Na koncertach odbywających się na 
Wydziale Sztuki Uniwersytetu Berlińskiego poznał 
swoją przyszłą żonę – Margueritę Haase, pianistkę, 
pochodzącą z zamożnej holenderskiej rodziny miesz-
kającej w Niemczech. Ślub odbył się w Koepenick 
2 listopada 1910 r. Mieli troje dzieci: córki Leonię 
(1914) i Cecylię (1920) oraz syna Borysa (1917).

Ponadczasowe odkrycie

Największy rozgłos przyniosła mu opracowana 
w 1916 r. metoda pomiaru szybkości krystalizacji 
metali, nazwana później jego imieniem. Pomógł mu 
w tym przypadek. Czochralski starał się wymyślić 
sposób pomiaru szybkości, z jaką tworzą się krysz-
tały metali. Po kolejnym dniu badań, sporządzając 
notatki z przeprowadzonych doświadczeń, niechcą-
cy zanurzył pióro w tyglu z roztopioną cyną, a nie 
w kałamarzu. Gdy je podnosił, zauważył ciągnący 
się za stalówką bardzo cienki drucik cyny. Okazało 
się, że jest to pojedynczy kryształ (monokryształ) 
cyny. Odkrytą przez siebie metodę opublikował  

19 sierpnia 1916 r., a w 1950 r. Amerykanie zasto-
sowali ją do otrzymywania monokryształów ger-
manu i krzemu, co doprowadziło do rewolucji 
elektronicznej i nadało światowy rozgłos metodzie 
Czochralskiego.

Sława i majątek

W 1917 r. koncern Metallbank und Metallurgi- 
sche Gesellschaft A.G. wybudował wielkie laborato-
rium metaloznawcze we Frankfurcie nad Menem, 
którego szefem został Czochralski. Tu powstało wiele 
jego cennych prac naukowych i patentów. W 1924 r. 
opatentował stop łożyskowy dla kolejnictwa nie-
zawierający deficytowej cyny, nazwany metalem 
„B”. Patent ten przyniósł Polakowi fortunę, gdyż 
licencję na produkcję tego metalu zakupiły najwięk-
sze potęgi gospodarcze świata, m.in. USA, Wielka 
Brytania, Francja. Przyniósł mu również sławę bie-
głego badacza stopów, dzięki czemu duże koncerny 
metalowe, zbrojeniowe, samochodowe i lotnicze 
zabiegały o współpracę z nim i sporo płaciły za jego 
ekspertyzy. Kolejnym ważnym jego osiągnięciem 
był tzw. radiomikroskop, czyli metoda skanowania 
powierzchni próbek metalicznych w poszukiwaniu 
i badaniu domieszek niemetalicznych w stopach. 
Czochralski nie zajmował się tylko badaniami. Był 
współzałożycielem Niemieckiego Towarzystwa Meta-
loznawczego, a następnie jego prezesem, pomimo że 

był Polakiem. Dużo publikował i był autorem bądź 
współautorem podręczników.

Powrót do Polski

W 1928 r. powrócił do Polski na zaproszenie prezy-
denta Ignacego Mościckiego. Jednak według Stefana 
Bratkowskiego, Czochralski współpracował z polskim 
wywiadem wojskowym, a z Niemiec wyjechał z po-
wodu grożącej mu dekonspiracji; zaproszenie Prezy-
denta Polski było tylko tzw. przykrywką. W 1929 r. 
otrzymał doktorat honoris causa po to, by przy braku 
odpowiedniego wykształcenia mógł objąć posadę pro-
fesora na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej. 
Specjalnie dla niego został utworzony i doskonale 
wyposażony Instytut Metalurgii i Materiałoznawstwa, 
w którym wykonywano głównie zlecenia dla wojska. 
Czochralski zrzekł się obywatelstwa niemieckiego, by 
przyjąć polskie, ale takie procedury w ówczesnych 
Niemczech trwały nawet po kilkanaście lat. Niemieckie 
obywatelstwo, jak również elitarne traktowanie badań 
Czochralskiego przez władze państwowe doprowa-
dziły do zawiści kolegów profesorów i do procesów 
sądowych, które Czochralski wygrał. Zaraz po powro-
cie do Ojczyzny odwiedził swoją rodzinną Kcynię, 
gdzie żyła jeszcze jego matka. Na stałe zamieszkał 
w Warszawie w willi przy ul. Nabielaka, a w Kcyni 
wybudował pełniącą funkcję letniej rezydencji willę 
Margowo, nazwaną tak na cześć żony.

Okres wojny

Druga wojna światowa przerwała działalność 
naukową Profesora i stała się dla niego szczegól-
nym doświadczeniem. Już 29 listopada 1939 r. 
Niemcy rozstrzelali Kornela Czochralskiego, jego 
starszego brata. Natomiast on sam podlegał 
różnym naciskom ze strony okupantów, którzy 
chcieli w nim widzieć „swojego człowieka”. Czo-
chralski nie tylko się nie ugiął, ale wykorzystał 
szacunek, jakim darzyli go Niemcy, i już zimą 
1939 r. zorganizował na terenie Politechniki War-
szawskiej placówkę o charakterze usługowym –  
Zakład Badań Materiałów. Zakład zapewniał 
pracę i bezpieczeństwo kilkudziesięciu osobom 
w okupowanej Warszawie oraz fikcyjnie zatrud-
nionym członkom AK. Oprócz normalnych zleceń 
wykonywano tam elementy uzbrojenia dla AK, 
a także niszczono części rakiet V-l i V-2 po zba-
daniu ich przez prof. Janusza Groszkowskiego. 
Współpraca z AK, wydobywanie osób uwięzionych 
przez Niemców, pomoc dla getta w Warszawie, 
ratowanie zbiorów muzealnych, pomoc literatom 
i artystom polskim, ratowanie majątku Politechniki 
po Powstaniu Warszawskim – tym zajmował się 
wówczas Czochralski.

Powojenna rzeczywistość

W kwietniu 1945 r. aresztowano Profesora pod  
zarzutem współpracy z niemieckimi władzami oku-
pacyjnymi, ale po 4 miesiącach śledztwo zostało 
umorzone z braku dowodów winy. W tym samym 
roku Senat Politechniki Warszawskiej nie zgodził 
się przyjąć go z powrotem do pracy i wykluczył ze 
swojego grona. Ta tajemnicza decyzja mogła być 
swoistą formą ochrony Profesora w zmienionej 
rzeczywistości politycznej. Czochralski nie znalazł 
się przecież wśród osób wymienionych z nazwiska 
przez rektora jako tych, którzy „niechlubnie z gro-
na naszego odeszli”. Wrócił wówczas do rodzinnej  
Kcyni, gdzie wraz z rodziną założył Zakłady Chemiczne 
BION (przeniesione później do Poznania). Ruiny swojej 
willi w Warszawie sprzedał za dolary, łamiąc tym 
zakaz posiadania waluty obcego państwa. W Kcyni 
zjawili się funkcjonariusze UB. Czochralski mocno 
przeżył ich wizytę i z zawałem serca trafił do szpitala 
w Poznaniu. Tam też 22 kwietnia 1953 r. zmarł. 
Od śmierci uczonego minęło właśnie 60 lat. 

Człowiek renesansu

Prof. Jan Czochralski był człowiekiem renesansu, 
chętnie przebywającym w otoczeniu artystów. 

Sam pisał wiersze, a największy ich tomik to 
„Maja. Powieść miłosna”. Zawsze elegancki, 
ubierał się w jasne garnitury, nie wychodził na 
ulicę bez muszki i laski. Fundował stypendia dla 
studentów. Wspomagał finansowo rekonstrukcję 
dworku Chopina w Żelazowej Woli, współfinan-
sował wykopaliska w Biskupinie. Wraz z żoną 
kupował cenne dzieła wielkich mistrzów, a ich 
warszawski dom przy ul. Nabielaka był małym 
muzeum. Niestety, zgromadzone dzieła zaginęły 
po Powstaniu Warszawskim. Nie żyją już dzieci 
Jana Czochralskiego, a kcynianie ciepło wspomi-
nają syna Borysa, który odziedziczył talent po 
ojcu – był doskonałym radioelektronikiem.

* * *
Dziękuję dr. Pawłowi Tomaszewskiemu z PAN 

za udostępnienie zdjęć Jana Czochralskiego i cen-
ne uwagi dotyczące jego życia. Dr Tomaszewski  
przez wiele lat zbierał w archiwach na całym 
świecie informacje o wynalazcy i jest auto-
rem najlepszej jego biografii – „Powrót. Rzecz 
o Janie Czochralskim”, wydanej w roku 2012 
przez Oficynę Wydawniczą ATUT we Wroc- 
ławiu. 
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Jan Czochralski – to polski uczony najczęściej 
wymieniany w światowej literaturze

Jan Czochralski był niezmordowanym badaczem i naukowcem, któremu zawdzięczamy niemal 
całą współczesną elektronikę

Prof. Jan Czochralski z żoną i córką Leonią
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