
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Czochralski – Patron Roku 2013
Katarzyna Racka

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Polskie Towarzystwo Wzrostu Kryształów

(1885-1953)

Wynaleziona przez Prof. Czochralskiego metoda pomiaru szybkości krystalizacji
metali, zaadoptowana później na potrzeby technologii półprzewodników
i pozyskiwania monokryształów, umożliwiła dynamiczny rozwój przemysłu
elektronicznego i zmieniła oblicze współczesnej cywilizacji.

Dzięki otrzymywanym tzw. metodą Czochralskiego monokryształom krzemu mamy dziś:
diody, tranzystory, procesory, komputery, laptopy, tablety, telefony komórkowe, kamery
i aparaty cyfrowe, telewizory i wiele innych przedmiotów sterowanych układami
scalonymi.

Panorama Kcyni .

Rys biograficzny Jana Czochralskiego  

Urodził się 23 października 1885 r. w Kcyni, w ówczesnym zaborze pruskim.

Kcynia – miasto położone w centralnej części historyczno-etnograficznego regionu
zwanego Pałukami.

Kcynia

Kcynia

Urodził się w wielodzietnej rodzinie rzemieślniczej; jego ojciec był stolarzem.

Był ósmym z dziesięciorga dzieci Franciszka Czochralskiego i Marty Suchomskiej.

Dom rodzinny w Kcyni – miejsce urodzenia Jana Czochralskiego

Fotografia z: P. Tomaszewski, ,,Jan 
Czochral ski i Jego  Metoda”, Wrocław –
Kcynia 20 03.  

Fot. Emil Tymicki.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykształcenie:

Ukończył Szkołę Ćwiczeń i Seminarium
Nauczycielskie w Kcyni.

Nie odebrał świadectwa maturalnego –
podobno, protestując przeciwko niesprawiedliwym
ocenom, podarł je.

 1901 r. – w wieku 16 lat Jan Czochralski
opuścił dom rodzinny i wyjechał do Berlina:
- praca i praktyka w drogerii-aptece w Altglienicke
u dr A Herbranda (zgłębiał tam tajniki chemii
,,z zakresu analizy rud, olejów, smarów i metali”).

 1904 r. – uczestniczył w wykładach z chemii na
Politechnice w Charlottenburgu pod Berlinem.

Jan Czochralski w Berlinie  (1907 r.)

Fotografie z: P. Tomaszewski, ,,Jan Czochralski i Jego Metoda”, Wrocław – Kcynia 20 03.  

 1 sierpnia 1907 r. – podjął pracę w koncernie Allgemeine Elektricitäts-
-Gesellschaft (AEG), gdzie zajmował się badaniami metalurgicznymi odnośnie
,,ujawnienia szczegółowej mikrostruktury materiałów”:
- prace dotyczyły m. in. aluminium i wymagały opracowania , ,nowych metod
badawczych, poznania i opracowania sposobów produkcji różnych wyrobów (prętów,
blach czy wyprasek), a więc wyciągania drutu, odlewania, prasowania, ale i metod
uszlachetniania aluminium przez stosowanie domieszek”.

1910 r. – ożenił się z pianistką Margaretą Haase, pochodzącą z bardzo zamożnej rodziny
holenderskiej osiadłej w Niemczech.

Małżeństwo dało mu zaplecze materialne. Bez przeszkód mógł oddać się pracy
badawczej (badał m.in.: wykresy równowagi fazowej, rekrystalizację odkształconych
metali, właściwości monokryształów oraz właściwości metali za pomocą promieni X).

Życie prywatne Jana Czochralskiego

Źródła fotografii: www.ja nczochralski.com;  
P. Tomaszewski, ,,Jan Czochralski i Jego Metoda”, Wrocła w – Kcynia 2003  

 1911 r. – został asystentem znanego niemieckiego naukowca Wicharda von
Moellendorffa;
 1913 r. – wspólna publikacja naukowa w czasopiśmie inżynierów niemieckich:
- wysunięcie hipotezy przemieszczeń atomów w kryształach metali;
- podwalina sformułowanej przez G.J. Taylora et al. w 1934 r. teorii dyslokacji (wykazano,
że plastyczne odkształcenie kryształu jest związane przede wszystkim z wytworzeniem
i ruchem defektów struktury krystalicznej, zwanych dyslokacjami).

1916 r. – odkrycie tzw. metody Czochralskiego:

- opracowanie metody pomiaru szybkości krystalizacji metali;

- artykuł opublikowany w 1918 r. w czasopiśmie ,,Zeitschrift für
physikalishe Chemie”, ze szczegółami technicznymi wynalezionej
metody i wynikami eksperymentów dla cyny, cynku i ołowiu;

- otrzymane druty metali miały średnicę 1 mm i długość do 19 cm.

Rysunek  z pracy Zeitsch rift für Physikalisch e Ch emie (1918) 2 19-22 1 
– przyrząd  opracowany przez Chochralskiego. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryształy otrzymane metodą Czochralskiego 
w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME) w Warszawie

(w Laboratorium Wzrostu Kryształów im. Jana Czochralskiego; istnieje w ITME od 1992 r.)

Wynalezienie tranzystora spowodowało dynamiczny rozwój elektroniki opartej na
zjawisku półprzewodnictwa i zapotrzebowanie na materiały w formie monokryształów.

Gordon K. Teal oraz John B. Little (też z Bell Telephone Laboratories) zaadoptowali
metodę Czochralskiego do otrzymania kryształów germanu oraz krzemu.

Współcześnie metodą Czochralskiego hoduje się monokryształy krzemu na potrzeby
przemysłu elektronicznego. Stosują ją fabryki największych amerykańskich, koreańskich
oraz japońskich koncernów elektronicznych, takich jak np. : Intel, Motorola, IBM, Samsung
oraz NEC.

Metoda Czochralskiego znalazła
rewelacyjne zastosowanie dopiero
w latach 50-tych, po wynalezieniu
tranzystora przez Waltera Brattain’a,
Johna Bardeen’a i Williama
Shockley’a (pracownicy Bell
Telephone Laboratories). Wszyscy trzej
otrzymali za to nagrodę Nobla z Fizyki
w 1956 r.

Monokryształ krzemu otrzymany
metodą Czochralsk iego
(długość: 2 m, masa: ~300 kg). Urządzen ie do przeprowadzania 

procesów monokryst alizacji 
metodą Czochralskiego. 
We wnętrzu komory pieca 
widoczny jest mon ok ryształ 
szafiru (fioletowy). 

Metoda Czochralskiego
umożliwia:
wzrost kryształu
o określonym kierunku
krystalograficznym poprzez
wybór orientacji zarodka;

 łatwość ustalenia składu
chemicznego kryształu
poprzez dobór roztworu;

 uniknięcie naprężeń
w krysztale wobec braku
jego kontaktu z tyglem;

 łatwość kontroli procesu.

, ,Wynaleziony sposób otrzymywania
monokryształów w swych podstawowych
założeniach jest niezwykle prosty. Polega na
tym, iż mały zarodek kryształu jest powoli
wyciągany z tygla, który zawiera stopioną
substancję. Podczas takiego wyciągania
kolejne warstwy atomów dołączają do zarodka,
oblepiają go, zastygają na nim
i powiększają. W ten sposób tworzy się coraz
większy, idealny kryształ.
(…) Szybkość wyciągania kryształu musi być
dokładnie równa szybkości krystalizacji różnej
dla różnych materiałów.”

[T. Hałas, ,,Jan Czochralski (1885-1953) wielki
uczony i patriota?”, Kcyn ia 2008, i referencje tam
zawart e].

Animację wykonał Michał Jeleniewicz.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastosowanie monokryształów – w elektronice, optyce 
i optoelektronice,  np.:

w konstrukcji laserów na różne długości fal 
promieniowania elektromagnetycznego,
np.: SrLaGa3O7:Ho, Y3Al5O12:(Pr+3, Yb+3, Nd3+);

 na soczewki, np.: granat itrowo-aluminiowy (YAG) 
Y3Al5O12, szafir Al2O3;

 dla wytwarzania polaryzatorów, modulatorów 
elektrooptycznych, detektorów piroelektrycznych,  
np.: LiNbO3; 

 jako materiały podłożowe dla konstrukcji różnych 
diod laserowych oraz jako filtry optyczne (okna), np.: 
Al2O3.

1924 r. – odkrycie tzw. ,,stopu B ” na bazie taniego i powszechnego ołowiu (bez
kosztownej cyny) z niewielkimi dodatkami: Ca, Na, Li i Al:
- stosowany w kolejnictwie (stąd jego nazwa: Bahnmetall) do wylewania panewek
wagonowych do produkcji łożysk kolejowych.

We Frankfurcie powstało wiele prac naukowych i patentów Jana Czochralskiego,
zakupionych przez: Stany ZjednoczoneAmeryki, Francję, Anglię i inne kraje.

 Jan Czochralski był konsultantem czołowych firm przemysłu metalowego w świecie,
takich jak: Schneider-Creusot (Francja), Škoda (Czechosłowacja), B ofors (Szwecja),
Institute of Metals (Anglia).

Zdobył uznanie za życia oraz potężną fortunę.

 1917 r. – w wieku 32 lat został 
kierownikiem nowoczesnego 
Laboratorium Metali we Frankfurcie nad 
Menem.
(prowadził szerokie badania nad stopami lekkimi
na osnowie gl inu (Al), takimi jak : duraluminium,
stop Al-Cu z niewielką ilością innych
pierwiastków, telektal, zetal, scleron, aeron ,
ultralu min i in nymi).

Rys biograficzny Jana Czochralskiego:

 , ,Stop B” umożliwił znaczący rozwój
kolejnictwa w Niemczech, Anglii, USA,
ZSRR oraz w Polsce, przyczyniając się
do znaczącego zwiększenia prędkości
jazdy pociągów.

W oryginalnym patencie nie podano
nazwiska autora.

Patent na ,,stop B”

Skład ,,stopu B”: Pb + 0,73% Ca + 0,58% Na + 0,04% Li + 0,02-0,2% Al

1925 r. – Henry Ford zaproponował
Janowi Czochralskiemu objęcie
stanowiska dyrektora w fabryce
duraluminium w USA (pod Detroit), lecz
Czochralski tej propozycji nie podjął.

1925 r. – Jan Czochralski został 
wybrany na przewodniczącego 
Niemieckiego Towarzystwa 
Metalurgicznego.

1927 r. – był organizatorem 
i gospodarzem Światowej Wystawy 
Materiałów w Berlinie.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1928 r. – Prezydent RP, prof. Ignacy Mościcki (chemik) zaprosił Jana Czochralskiego do
Polski i do objęcia stanowiska profesora na Wydziale Chemicznym Politechniki
Warszawskiej.

 Mimo ugruntowanej pozycji w przemyśle niemieckim, Jan Czochralski powrócił do
Polski (w pierwszej połowie 1929 r.) i wraz z rodziną zamieszkał
w okazałej willi przy ul. Nabielaka 4 w Warszawie.

Dom Czochralski ch w Warszawie. Obecnie rezydencja ambasadora Słowacji .

 Państwo Czochralscy wykazywali zamiłowanie do literatury i sztuki – w ich willi
odbywały się spotkania towarzyskie, tzw. „Czwartki literackie”, z udziałem
przedstawicieli środowiska artystycznego: pisarzy, aktorów, reżyserów, poetów,
dramatopisarzy, publicystów, kompozytorów, muzyków, rzeźbiarzy (takich jak np.: Leopold
Staff, Kornel Makuszyński, Wacław Berent, Ludwik Solski, Adolf Nowaczyński, Feliks
Nowowiejski, Alfons Karny i innych).

 Jan Czochralski tworzył też własną poezję pod pseudonimem: Jan Pałucki.

Wspierał finansowo środowisko artystyczne oraz finansował wiele działań na rzecz
kultury, np. remont Dworku F. Chopina w Żelazowej Woli, badania archeologiczne
w Biskupinie i inne.

Dworek Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli.

Osad a w Bisk upinie.

 17 listopada 1929 r. – otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki
Warszawskiej , ,w uznaniu zasług dla rozwoju nauki”.

 29 kwietnia 1930 r. – został mianowany przez prezydenta RP profesorem zwyczajnym
PW.

1934 r. – został kierownikiem Instytutu Metalurgii i Metaloznawstwa, gdzie do wybuchu
II wojny światowej, na zlecenie Ministerstwa Spraw Wojskowych, prowadzone były prace
naukowe na rzecz uzbrojenia.

Rada Wydziału Chemicznego PW w gronie absolwentów 
z 1930 r. (P. Tomaszewski, ,,Jan Czochralski i Jego 
Metoda”, Wrocław – Kcynia 2003).  

 kwiecień 1929 r. – Jan Czochralski objął stanowisko profesora kontraktowego w Katedrze
Metalurgii i Metaloznawstwa na Wydziale Chemicznym PW. Stworzył i wyposażył
w najnowocześniejsze laboratoria badawcze Zakład Metalurgii i Metaloznawstwa (dzięki
specjalnym kredytom państwowym uzyskanym od Ministerstwa Spraw Wojskowych oraz
znacznej dotacji z Funduszu Kultury Narodowej); został jego kierownikiem.

OKRES OKUPACJI:

 styczeń 1940 r. – Profesor za zgodą władz niemieckich uruchomił Zakład Badań
Materiałów, zatrudniał i chronił ludzi
(mógł wystawiać tzw. mocne zaświadczenia o pracy, chroniące pracowników przed
niemieckimi represjami; chronił wiele osób działających w polskim podziemiu).
1941 r. – Zakład Badań Materiałów na polecenie władz niemieckich wykonywał prace
na potrzeby okupanta, m.in. części zamienne do maszyn i pojazdów niemieckich.

 1942-1944 r. – w Zakładzie Badań Materiałów działała komórka AK utworzona
przez pracowników. Oprócz zleceń niemieckich, w Zakładzie Czochralskiego
wykonywano też elementy uzbrojenia zamówione przez Armię Krajową
(odlewano granaty oraz części do drukarni polowych dla prasy podziemnej, wykonywano
części do pistoletów, wyrabiano miny do wysadzania pociągów z Niemcami).

 W trakcie wojny Profesor wraz z żoną i najstarszą córką Leonią, poprzez swoje
osobiste kontakty z Niemcami, pomagali uwolnić aresztowanych z więzień i obozów
okupanta.

Pla c Piłsudskiego

ul. Nowy Świat



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Po upadku powstania Profesor wywiózł część wyposażenia laboratoriów Instytutu
Metalurgii i Metaloznawstwa – starał się uratować co tylko się dało => późniejszy zarzut,
jakoby czynił to na ,,szkodę narodu Polskiego”.

 18 kwietnia 1945 r. – Profesor został aresztowany i osadzony w więzieniu
w Piotrkowie Trybunalskim, pod zarzutem kolaboracji z hitlerowcami. Był oskarżony
„o współpracę z niemieckimi władzami okupacyjnymi na szkodę osób spośród ludności
cywilnej, względnie PaństwaPolskiego”.

 Śledztwo prowadził Specjalny Sąd Karny Oddziału w Łodzi. Zeznawali liczni
świadkowie, którzy mówili o pomocy i ratowaniu Polaków przez Profesora i jego
rodzinę.

Dokumenty z Archiwum Akt Nowych

Profesor został uniewinniony 
z braku dowodów 

w dniu 13 sierpnia 1945 r.

Willa ,,Margowo” w Kcyni  około 1937  r.

 Pomimo umorzenia śledztwa, uchwałą Senatu PW z dnia 19 grudnia 1945 r., Profesor
został wykluczony ze społeczności akademickiej; przestał być uważany za profesora PW
(część środowiska akademickiego niezasłużenie źle oceniła Profesora, mając na względzie
Jego pracę zawodową w Niemczech przed wojną oraz pozorny brak zaangażowania w ruch
oporu w czasie okupacji).
(Treść uchwały: „Senat stwierdza, że dr Jan Czochralski od końca 1939 r. przestał być
uważany przez grono profesorów za profesora Politechniki Warszawskiej i uchwala dać
odpowiedź, że sprawa objęcia przez J. Czochralskiego pracy w Politechnice jest
nieaktualna”).

 Profesor wyjechał wraz z rodziną do Kcyni, gdzie otworzył i prowadził niewielkie
Zakłady Chemiczne ,,BION” (wytwarzające chemię gospodarczą, np.: sól szybkopeklującą,
lak butelkowy i stemplowy, świece choinkowe, ,,Proszek od kataru z Gołąbkiem”, itp. ).

Miejsca pobytu prof. Jana Czochralskiego  

1885 - 1901

KCYNIA

1945 - 1953

BERLIN

1901 - 1917

FRANKFURT (nad Menem)

1917 - 1929

WARSZAWA

1929 - 1945



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskutek brutalnie przeprowadzonej rewizji przez Urząd Bezpieczeństwa w rodzinnym
domu (najście związane z rzekomą współpracą P rofesora z hitlerowcami), Profesor doznał
ataku serca i zmarł 22 kwietnia 1953 r. w szpitalu, w Poznaniu.

 Został pochowany na starym cmentarzu w Kcyni, gdzie spoczywa wraz z żoną Margą.

Widok cmentarza i grobowca rodzin y Czochralskich
(fot. Kata rzyna Racka). 

 luty 2011 r. – Rektor PW, prof. Włodzimierz Kurnik zlecił przeprowadzenie
naukowej kwerendy w sprawie prof. Jana Czochralskiego w odpowiednich
instytucjach państwowych.

Badania archiwalne zostały przeprowadzone w oparciu o wnioski badawcze opracowane
przez prof. Mirosława Nadera z PW.

Naukowe kwerendy w Instytucie Pamięci Narodowej i Archiwum Akt Nowych
przyniosły pozytywne rezultaty.

Droga ku rehabilitacji i przywróceniu Profesorowi Czochralskiemu 
dobrego imienia

Budynki Instytutu Pamięci Narodowej i Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

Dokument z Instytutu Pamięci 
Narodowej potwierdzający 
nazwisko Profesora na liście 
osób osadzonych w więzieniu 
w Piotrkowie Trybunalskim.

Dokumenty z Archiwum Akt Nowych 
potwierdzające współpracę 

Prof. Czochralskiego z Oddziałem II 
(wywiadem) Komendy Głównej Armii 

Krajowej



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA
Sejmu Rzeczy pospolitej Polskiej

z dnia 7 grudnia 2012  r.
w sprawie usta nowienia roku 2013 Rokiem Jana Czochralskiego

W sześćdziesiątą rocznicę śmierci Jana Czochralskiego Sejm Rzeczyp ospolitej Polskiej
postanawia oddać hołd jednemu z najwybitni ejszych naukowców współczesnej techniki, którego
przełomowe odkrycia przyczyniły się do światowego rozwoju nauki. Odkryta przez niego
metoda otrzymywania monokryształów, nazwana od jego nazwiska metodą Czochralskiego,
wyprzedził a o kilkadziesiąt lat swoją epokę i umożliwiła rozwój elektron iki. Dziś wszelkie
urządzenia elektroniczne zawierają układy scalone, diody i inne elementy z monokrystalicznego
krzemu, otrzymywanego właśni e metodą Czochralskiego.

Wkład pol skiego uczonego prof. Jana Czochralskiego w dziedzinę światowej nauki oraz
techniki został d oceniony przez uczonych świata, którzy zaczęli korzystać z jego
najważniejszego wynalazku . Wynalazku bez którego trud no byłob y funk cjon ować w XXI wieku.
Sejm Rzeczypospolit ej Polski ej ogłasza rok 2 013Rokiem Jana Czochralskiego.

MARSZAŁEK SEJMU
/ – / Ewa Kop acz

Najważniejsze wydarzenia związane z popularyzacją osoby i osiągnięć Profesora, 
a także wpisujące się w kalendarz obchodów Roku Czochralskiego

Oficjalne otwarcie wystawy. Na zdjęciu stoją kolejno
(od lewej): J.M. Rektor PW – prof. dr hab. inż. Jan Szmidt,
Dyrektor ITME – dr Zygmunt Łuczyński, Podsekretarz Stanu
w MNiSW – dr h ab. Jacek Guliński, burmistrz Kcyni – mgr
Piotr Hemmerling oraz p rof. dr hab. An na Pajączkowska.

 Wystawa w Sejmie RP poświęcona prof. Czochralskiemu, w dn. 6-11.02.2013 r. Odsłonięcie tablic pamiątkowych w kwietniu 2013 r.

Przy domu Państwa Czochralskich, 
przy ul. Nabielaka 4 w Warszawie.

W Gmachu Technologii Chemicznej, 
w Politechnice Warszawskiej.

Po 66 latach dokonano 
rehabilitacji Profesora 

w Politechnice Warszawskiej 
i przywrócono Mu 

dobre imię.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uroczyste seminaria i wystawy w różnych ośrodkach akademickich, m.in. w:
Politechnice Warszawskiej, Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych,
Uniwersytecie Śląskim, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu i innych.

 Upamiętnienie 60-tej rocznicy śmierci profesora Jana Czochralskiego – uroczystości
w Kcyni, w dn. 22.04.2013 r.

 Międzynarodowa Szkoła Wzrostu Kryształów ,,ISSCG-15” w Gdańsku
(w dn. 4-10.08.2013 r. ).

 Międzynarodowa Konferencja Wzrostu Kryształów ,, ICCGE-17” w Warszawie
(w dn. 11-16.08.2013 r.).

 Budowa popiersia prof. Jana Czochralskiego i jego uroczyste odsłonięcie w PW,
w dn. 15.11.2013 r.

 Międzynarodowa Sesja naukowa i historyczna w święto PW, poświęcona Obchodom
Roku Jana Czochralskiego – zakończenie i podsumowanie obchodów krajowych
(w dn. 15.11.2013 r.).

Pozostałe wydarzenia wpisujące się w kalendarz obchodów Roku Czochralskiego:

Podsumowanie:

 Profesor Jan Czochralski był wybitnym uczonym, autorem ponad 120 publikacji
naukowych, a także wielu wynalazków i patentów. Stąd, jest On jednym z najczęściej
wymienianych polskich uczonych w naukowej literaturze technicznej.

 Zastosowanie tzw. metody Czochralskiego w technologii półprzewodników
umożliwiło dynamiczny rozwój przemysłu elektronicznego.

Niezasłużenie nazwisko Profesora pozostawało do 2011 r. z piętnem kolaboranta.

W świetle uzyskanych dokumentów archiwalnych, w czerwcu 2011 r. podjęto
w Politechnice Warszawskiej uchwałę przywracającą Prof. Czochralskiemu dobre imię
oraz zasłużony wizerunek światowej sławy naukowca.

Profesor Jan Czochralski 
– wybitny naukowiec, wielki Polak 

i szlachetny człowiek

 Wydawnictwa – biografia prof. Czochralskiego,

np. książki autorstwa dr P. E. Tomaszewskiego – polska i angielska wersja językowa; 
oraz książka autorstwa T. Hałasa

2012 r. 2013 r.

2008 r.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękuję za uwagę!

Wykład p rzygotowany n a podstawie:
[1] T. Hałas, ,,Jan Czo chral ski (1885-1953) wielki uczony i patriota?”, Kcynia 2008
[2] Materiały udos tępnione przez Politechnikę Warszawską.
[3] P. Tomaszewski, ,,Jan Czochralski i Jego  Metoda” , Wrocław – Kcynia 2003.
[4] Kadry z filmów pt.: ,,Biografia" i ,,Wielki Powrót" w reżyserii Dariusza Grzeszczyka (produ kcj i Infinit y 
Dreams 2 013) oraz ,,Pocztówki  z życia” w reżyserii Andrzeja Kałuszko (2013).


