
P ewnego wieczoru w
1916 roku Jan Czo-
chralski, zaj´ty spo-
rzàdzaniem notatek,
zostawi∏ na biurku

obok ka∏amarza tygiel ze sto-
pionà cynà. Zaabsorbowany pi-
saniem, pomyli∏ naczynia i za-
moczy∏ pióro w cynie. Gdy je
wyciàgnà∏, zobaczy∏ zwisajàcà
w dó∏ cieniutkà niç zestalone-
go metalu. Od rozci´cia w sta-
lówce ciàgnà∏ si´ do tygla d∏u-
gi, jednorodny kryszta∏. 

To przypadkowe wydarzenie
naprowadzi∏o go na pomys∏, jak
mierzyç szybkoÊç krystalizacji
poszczególnych metali. Wkrót-
ce potem zbudowa∏ urzàdzenie
mierzàce t´ pr´dkoÊç. 

Odkrycie Czochralskiego nie
mia∏oby jednak wi´kszego zna-
czenia i nie zmieni∏oby naszej
cywilizacji, gdyby nie to, ˝e w
1948 r. naukowcy z Bell Labo-
ratories – Gordon Teal i John
Little, wzorujàc si´ na ekspery-
mencie Polaka – wyhodowali
monokryszta∏ germanu. Stàd
by∏ ju˝ tylko krok do wynalezie-
nia tranzystora. 

Z czasem german zastàpiono
krzemem, a tranzystor zmala∏
do rozmiarów uk∏adu scalone-
go, który zrewolucjonizowa∏
wspó∏czesny Êwiat. Do dziÊ sto-
suje si´ metod´ Czochralskiego
do wytwarzania monokryszta-
∏ów krzemu i arsenku galu.
Z nich wycina si´ p∏ytki do pro-
dukcji uk∏adów scalonych.

Uczony bez matury
„Praojciec elektroniki” uro-

dzi∏ si´ 23 paêdziernika 1885
roku w Kcyni. Jego ojciec Fran-
ciszek Czochralski by∏ – tak jak
dziadek – stolarzem. Mimo tra-
dycji przekazywania rzemios∏a
z pokolenia na pokolenie, Fran-
ciszek chcia∏, ˝eby jego ósme
dziecko zosta∏o nauczycielem.
Zapisa∏ Jana do seminarium na-
uczycielskiego w Kcyni, które-

go m∏odzieniec jednak nigdy
formalnie nie ukoƒczy∏. Pawe∏
Tomaszewski, biograf uczone-
go, pisze, ˝e Jana tak rozczaro-
wa∏y marne oceny koƒcowe, i˝
podar∏ Êwiadectwo na oczach
swojego profesora i wola∏ zajàç
si´ w domu doÊwiadczeniami
chemicznymi. Franciszek Czo-
chralski po jednym z ekspery-
mentów syna, który zakoƒczy∏
si´ efektownym wybuchem, po-
stawi∏ ultimatum: „chemia albo
dom”. Jan wybra∏ chemi´ i w
1901 roku opuÊci∏ Kcyni´.

„Z domu rodzinnego wyje-
cha∏, twierdzàc, ˝e wróci, gdy
b´dzie ju˝ s∏awny” – pisze Pa-
we∏ Tomaszewski („Jan Czo-
chralski i jego metoda”). Zale-
dwie 16-letni m∏odzieniec trafi∏
do Krotoszyna, gdzie zatrudni∏
si´ jako pomocnik aptekarza.
Wkrótce przeniós∏ si´ do Berli-
na, podejmujàc prac´ w apte-
ce kierowanej przez dr. Her-
branda. Pod jego okiem, oprócz
uczenia si´ sporzàdzania maÊci
i nalewek, zg∏´bia∏ wiedz´ do-
tyczàcà w∏aÊciwoÊci rud metali,
olejów i smarów.

Z powodu braku Êwiadectwa
dojrza∏oÊci Jan Czochralski nie

móg∏ podjàç studiów na wy˝-
szej uczelni. Jednak zdolnoÊcia-
mi i pracowitoÊcià z powodze-
niem nadrabia∏ luki w edukacji.
Znalaz∏ prac´ w laboratorium
firmy Kunheim&Co, a potem
w wielkim koncernie Allgemei-
ne Elektrizitaets-Gesellschaft.
Talent Polaka tak zachwyci∏
niemieckich zwierzchników, ̋ e
ju˝ po dwóch latach awanso-
wano go – mimo m∏odego wie-
ku i braku matury – na stano-
wisko kierownika i inspektora
produkcji w rafinerii miedzi. 

W tym samym czasie przysz∏y
odkrywca zaczà∏ pasjonowaç
si´ kulturà, na co spory wp∏yw
mog∏a mieç pianistka Marguerit

Haase. ZnajomoÊç ta szybko
zakoƒczy∏a si´ Êlubem. Ubogi
syn stolarza nagle sta∏ si´ cz∏on-
kiem wywodzàcego si´ z Ho-
landii bogatego rodu, posiada-
jàcego spore majàtki ziemskie
na Pomorzu i w Brandenburgii. 

Sukcesy w ˝yciu osobistym
Czochralskiego zbieg∏y si´
z pierwszymi osiàgni´ciami
naukowymi – m∏ody badacz
pracowa∏ wówczas nad
ulepszeniem technologii
produkcji blach aluminio-
wych. W Êrodowisku na-
ukowym zdobywa∏ sobie
pozycj´ dzi´ki publika-
cjom i funkcji asystenta
prof. von Moellendorfa, z
którym prowadzi∏ badania,
dotyczàce m.in. problemu
krystalizacji metali. 

Wynalazek na wyrost
Metoda tworzenia mono-

kryszta∏ów, którà Czochralski
opracowa∏ w 1916 r., zosta∏a na-
tychmiast dostrze˝ona przez
Êrodowisko naukowe. W krót-
kim czasie zacz´to wykorzysty-
waç jà jako metod´ badawczà,
pozwalajàcà lepiej poznawaç
w∏aÊciwoÊci metali. To odkry-
cie wyraênie wyprzedza∏o swojà
epok´ – najwa˝niejsze zastoso-
wanie metoda Czochralskiego
znalaz∏a dopiero kilkadziesiàt
lat póêniej. Samego wynalazc´
w tym czasie poch∏on´∏a inna
problematyka.

W 1917 roku przekona∏ kie-
rownictwo koncernu Metall-
bank und Metallurgische Gesel-
lschaft A. G. do stworzenia
wielkiego laboratorium metalo-
znawczego. Powsta∏o ono we
Frankfurcie nad Menem, gdzie
te˝ przeniós∏ si´ Czochralski,
˝eby objàç stanowisko jego sze-
fa. Razem z 19 podleg∏ymi mu
naukowcami stworzy∏ placów-
k´ ∏àczàcà eksperymenty nau-
kowe z praktycznymi próbami
warsztatowymi. 
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Polskie umys∏yPolskie umys∏y

Wykl´ty odkrywca

Olbrzymie monokryszta∏y krzemu 
tnie si´ na cienkie plastry, tzw. wafle.
Pos∏u˝à do produkcji uk∏adów scalonych.

Jan Czochralski
mimo braku
matury urzeka∏
talentem 
(na tym zdj´ciu
zrobionym
w Berlinie 
ma 22 lata). 

Ma∏˝eƒstwo
z Marguerit 

Haase zapew-
ni∏o uczonemu

zaplecze 
materialne.

Doczekali si´
trojga dzieci.  

Dzi´ki odkryciu Jana Czochralskiego istniejà osobiste komputery, 
komórki i setki innych urzàdzeƒ sterowanych uk∏adami scalonymi
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demiccy (podobnie jak bywa
dziÊ) egzystowali jako samo-
dzielne byty, cz´sto oderwane
od rzeczy praktycznych. Rzad-
ko potrafili przekszta∏ciç swà
wiedz´ w finansowy sukces. 

Przybysz z Niemiec dawa∏
bolesny przyk∏ad, ̋ e mo˝na ̋ yç
zupe∏nie inaczej. Popada∏ wi´c
w konflikty ze swoimi kolega-
mi. Najg∏oÊniejszy sta∏ si´ jego
spór z prof. Witoldem Bro-
niewskim. Zarzuci∏ on Czoch-
ralskiemu interesownoÊç i wy-
ciàganie korzyÊci materialnych
z pe∏nionych funkcji. Przypo-
mnia∏ te˝, ̋ e uczony bez matu-
ry nadal ma podwójne obywa-
telstwo (przesta∏ byç obywate-
lem niemieckim w 1938 r.).
Konflikt mi´dzy profesorami
trafi∏ do sàdu, a oni sami mieli
si´ nawet pojedynkowaç na sza-
ble. Nie wiadomo, jak zakoƒ-
czy∏o si´ to starcie, natomiast

rozprawy toczone a˝
w trzech instancjach za
ka˝dym razem wygra∏
Czochralski. „Je˝eli po-
ka˝e si´ w Polsce ktoÊ
o g∏ow´ wy˝szy od oto-
czenia, to szykanujà-
cych przez zawiÊç od ra-
zu znajdà si´ krocie. Lu-
dzie ci nie przebierajà
w Êrodkach, za wszelkà
cen´ dà˝à do wyrówna-
nia poziomu” – oÊwiad-
czy∏ po ostatnim procesie.
Niesnaski przerwa∏ dopiero wy-
buch II wojny Êwiatowej.

Kolaborant, bohater?
Najazd III Rzeszy na Polsk´

zasta∏ Czochralskiego w War-
szawie. Gdy w∏adze og∏osi∏y
ewakuacj´ stolicy, wyjecha∏ na
Wschód, ale po zaatakowaniu
17 wrzeÊnia Rzeczpospolitej
przez ZSRR profesor wróci∏. 

W po∏owie listopada 1939 ro-
ku Niemcy zlikwidowali wszy-
stkie wy˝sze uczelnie w okupo-
wanym mieÊcie. Z dnia na
dzieƒ pracownicy naukowi stra-
cili Êrodki do ˝ycia. Wówczas
na proÊb´ wspó∏pracowników
Jan Czochralski rozpoczà∏ sta-
rania, by na terenie swojego in-
stytutu stworzyç prywatnà fir-
m´. Uczony dzia∏a∏ za wiedzà
i przyzwoleniem rektora prof.
Kazimierza Drewnowskiego.
Chciano w ten sposób wyson-
dowaç, czy okupant wyrazi zgo-
d´ na jakàkolwiek form´ aktyw-
noÊci Êrodowisk naukowych.
Czochralski mia∏ ̋ on´ Niemk´
i szerokie koneksje wÊród jej ro-
daków. Okaza∏o si´ to bardzo

pomocne. Zimà 1939
roku zyska∏ pozwolenie

na uruchomienie Zak∏adu
Badaƒ Materia∏ów. Wkrótce
potem powsta∏o na terenie Po-
litechniki Warszawskiej i na
Uniwersytecie kilkanaÊcie firm
wykonujàcych us∏ugi dla przed-
si´biorstw polskich i niemiec-
kich. Ich istnienie uchroni∏o ka-
dr´ naukowà przed n´dzà i re-
presjami.

Przedsi´biorstwo uczonego
wykonywa∏o zlecenia lokalnych
firm, produkowa∏o cz´Êci do sa-
mochodów i motocykli, prowa-
dzi∏o prace dla gazowni, paro-
wozowni itd. Realizowa∏o te˝
zamówienia Wehrmachtu. Za-
owocowa∏o to donosami. Adre-
sowano je do w∏adz podziem-
nego paƒstwa, informujàc, ˝e
Jan Czochralski potajemnie ko-
laboruje z Niemcami. 

Tym sposobem Jan Czochral-
ski sta∏ si´ pionierem idei pro-
wadzenia badaƒ ukierunkowa-
nych potrzebami przemys∏u.

Kierujàc jednym z najwi´k-
szych laboratoriów w Niem-
czech, za∏o˝y∏ z trzema kolega-
mi w 1919 r. Niemieckie Towa-
rzystwo Metaloznawcze. Po sze-
Êciu latach powierzono mu pre-
zesur´ organizacji. Naukowiec
bez tytu∏ów i dyplomów móg∏
si´ wówczas pochwaliç tym, ˝e
w jego laboratorium stworzono
lekki i bardzo wytrzyma∏y stop
duraluminium (stosowany do
dziÊ przy budowie samolotów).
Sam Czochralski w 1924 r. opa-
tentowa∏ odporny
na korozj´ stop ∏o-
˝yskowy nazwany
metalem „B” (od
Bahnmetal – metal
kolejowy), którego
sk∏adniki zastàpi-
∏y cyn´ u˝ywanà
wczeÊniej w pane-
wkach wagonów i
lokomotyw. 

Dla Niemiec zmuszo-
nych po przegranej
wojnie sp∏acaç repara-
cje i obj´tych jeszcze
embargiem na materia∏y strate-
giczne, wynalazek eliminujàcy
koniecznoÊç importu drogiej
cyny by∏ wr´cz bezcenny. Patent
przyniós∏ Polakowi fortun´.
Dodatkowo licencj´ na produk-
cj´ metalu „B” kolejno naby∏y
rzàdy m.in. USA, Wielkiej Bry-
tanii, Francji, Zwiàzku Radziec-
kiego, Czechos∏owacji, Polski. 

Razem z pieni´dzmi przysz∏a
te˝ s∏awa w Êrodowisku nauko-
wym – ju˝ na skal´ Êwiatowà.
Ugruntowa∏a jà opublikowana
w 1924 r. nowatorska ksià˝ka
„Teoria i praktyka nowoczesne-

go metaloznawstawa”. Jako
swego konsultanta zacz´∏y an-
ga˝owaç Czochralskiego naj-
wi´ksze koncerny, m.in. Skoda,
Schneider-Creusot, Bofors. 

Wreszcie i w Polsce zauwa-
˝ono genialnego metalurga.
Prezydent Rzeczpospolitej Ig-
nacy MoÊcicki, sam b´dàcy
chemikiem, docenia∏ znaczenie
nauki dla nowoczesnego paƒ-
st-wa. Dlatego w 1927 roku za-
prosi∏ Czochralskiego, by wró-
ci∏ do ojczyzny – i zaoferowa∏
mu posad´ na Politechnice War-
szawskiej. 

Podj´cie decyzji nie przysz∏o
naukowcowi ∏atwo. Choç czu∏

si´ Polakiem, to ca∏e
doros∏e ̋ ycie sp´dzi∏
w Niemczech. Tam
zdoby∏ s∏aw´ i fortu-
n´. Do tego jeszcze
zza oceanu kusi∏ go
sam Henry Ford,
proponujàc obj´cie
kierownictwa za-
k∏adów produkujà-

cych duraluminium. 
W paêdzierniku 1929 r.

Jan Czochralski zdecydo-
wa∏ si´ i wraz z rodzinà
przeniós∏ si´ do Warsza-

wy. Znów zaczyna∏ ̋ ycie od no-
wa, mimo ˝e wraca∏ – zgodnie
z obietnicà – jako s∏awny i za-
mo˝ny cz∏owiek.

Powrót do ojczyzny
Syn wielkopolskiego stolarza

szybko si´ przekona∏, ˝e Êwia-
towa s∏awa nie zawsze jest atu-
tem w Polsce, a brak matury sta-
nowi spory problem. ̊ eby Czo-
chralski móg∏ objàç katedr´ na
Politechnice Warszawskiej, w∏a-
dze uczelni zastosowa∏y fortel
i nada∏y mu doktorat honoris
causa, a kilka miesi´cy póêniej

– tytu∏ profesora. Ârodowisko
naukowe odebra∏o to niezbyt
przyjaênie. Tym bardziej, ˝e
wszed∏ do niego cz∏owiek z in-
nego Êwiata, umiejàcy zarabiaç
olbrzymie pieniàdze, choçby ja-
ko konsultant polskiego woj-
ska, PKP, Ursusa. 

Czochralski by∏ przyjacielem
prezydenta MoÊcickiego, pro-
wadzi∏ w swoim warszawskim
domu salon literacki, wspoma-
ga∏ artystów i finansowa∏ bada-
nia archeologiczne w Biskupi-
nie. Lubi∏ te˝ luksusy. W stoli-
cy kupi∏ dom, drugi zbudowa∏
w Kcyni, zatrudni∏ s∏u˝àcych,
guwernantk´ do dzieci (mia∏ ich
trójk´) i kierowc´. Udziela∏ si´
te˝ spo∏ecznie jako prezes wie-
lu rad naukowych
i towarzystw. Od
podstaw stworzy∏
Zak∏ad Metalurgii
i Metaloznawstwa
Politechniki War-
szawskiej oraz In-
stytut Metalurgii
i Metaloznawstwa,
wykonujàcy zlece-
nia przede wszystkim
Ministerstwa Spraw
Wojskowych. Pod kie-
runkiem Czochralskie-
go powsta∏ te˝ w latach
30. dzia∏ metalurgiczny

w Chemicznym Instytucie Ba-
dawczym w Warszawie. Gdy
najpilniejsze kwestie zwiàzane
z nowymi instytucjami ju˝ roz-
wiàzano, uczony móg∏ wróciç
do pracy naukowej. Pod jego
kierunkiem badano odpornoÊç
metali na korozj´. By ujedno-
liciç kryteria w tej dziedzinie,
wynalazca zaproponowa∏ eks-
perymenty okreÊlajàce zmiany
w∏aÊciwoÊci mechanicznych
metali, powstajàce podczas ko-
rozji. Stosuje si´ je do dziÊ.

Polskie piekie∏ko
Osiàgni´cia Czochralskiego

podziwiane na Êwiecie i korzy-
Êci, jakie przynosi∏ krajowi
(m.in. zainwestowa∏ swój kapi-

ta∏ w Polsce), wcale
nie zjedna∏y mu
sympatii kolegów z
uczelni. Wr´cz prze-
ciwnie, widziano w
nim pupila w∏adz,
który ma du˝o wi´-
ksze mo˝liwoÊci
ni˝ inni. W polskiej
rzeczywistoÊci pra-

ca naukowa nie musia-
∏a przek∏adaç si´ na od-
krycia rewolucjonizujà-
ce przemys∏ ani nawet
na widoczne osiàgni´-
cia. Profesorowie aka-

Choç brzmi to zaskakujàco, w literaturze Êwiatowej Jan Czochralski    jest najcz´Êciej wymienianym i cytowanym polskim uczonym

Sposób na monokryszta∏
Aby uzyskaç

monokryszta∏,
np. krzem, materia∏
roztapia si´ w tyglu
i och∏adza prawie
do temperatury
krzepni´cia. Na-
st´pnie monokry-
staliczny zarodek
jest opuszczany do
momentu uzyska-

nia kontaktu z po-
wierzchnià stopio-
nego materia∏u. 
Zarodek jest obra-
cany i wyciàgany
z takà pr´dkoÊcià,
aby narasta∏y na
nim kolejne war-
stwy monokryszta-
∏u – niemal tak, jak
Czochralski ponad

90 lat temu wycià-
ga∏ pióro z tygla.
Dzi´ki prostocie
i efektywnoÊci me-
tody Polaka ka˝de-
go dnia uzyskuje
si´ w ten sposób
kilkadziesiàt ton
monokryszta∏ów
dla przemys∏u
elektronicznego.

Kluczowym czynnikiem w „hodowli” monokryszta-
∏ów jest precyzyjne kontrolowanie temperatury. Do-
k∏adnoÊç dochodzàca do 0,001 st. C jest konieczna,
aby powsta∏ wystarczajàco homogeniczny kryszta∏. 

Metodà Czo-
chralskiego 
wytwarza si´
dziÊ bry∏y krze-
mu, które sà 
gigantycznymi
kryszta∏ami.
Z nich robione
sà diody, tran-
zystory i uk∏ady
scalone.

Kierujàc laboratorium badawczym w niemieckim koncernie AEG, polski
naukowiec bada∏ czystoÊç i jakoÊç stopów i rud, pracowa∏ nad zastoso-
waniem aluminium.

Czochralski
opatentowa∏
równie˝ sto-
py ∏o˝yskowe
odporne 
na korozj´.
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metal „B”
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Tymczasem Armia Krajowa
nigdy nie podj´∏a ̋ adnych dzia-
∏aƒ przeciw naukowcowi. I nic
w tym dziwnego, bo w Zak∏a-
dzie Badaƒ Materia∏ów praco-
wa∏o wielu cz∏onków Zwiàzku
Walki Zbrojnej (póêniej AK).
Mieli tam fikcyjne etaty, zapew-
niajàce im bezpieczeƒstwo. Nie
tylko zresztà oni.

„Pod pretekstem wspó∏pracy
z tà niemieckà jednostkà woj-
skowà [Heereskraftfahrpark
554 – przyp. aut.] znalaz∏o ra-
zem oko∏o 150 osób sta∏à och-
ron´ przed aresztowaniem lub
wywiezieniem do obozów.
W tej liczbie znajdowa∏o si´ 50
m∏odocianych, którym grozi∏o
wywiezienie na roboty do Nie-
miec” – wspomina∏a po wojnie
Irena Szyller, sekretarka z Za-
k∏adu Badaƒ Materia∏ów. 

Do tego jeszcze, przy okazji
oficjalnej produkcji, wykony-
wano dla AK korpusy granatów
i elementy broni palnej. Sam
pryncypa∏ wiedzia∏ o wszyst-
kim, co potwierdzi∏ kierownik
warsztatów i odlewni ZBM,
a zarazem dowódca komórki
AK Ludwik Szenderowski. Gdy
pewnego razu do zak∏adu –

akurat odlewano skorupy gra-
natów – wpad∏o gestapo z psa-
mi, Czochralski nie straci∏ zim-
nej krwi. „Profesor wyjaÊni∏, ̋ e
sà to odlewy dla Kraftfahrpar-
ku. Wszystko odby∏o si´ spo-
kojnie i bez zdenerwowania
i gestapowcy opuÊcili teren od-
lewni” – wspomina∏ Szende-
rowski. Potem Czochralski za-
prosi∏ go do gabinetu, uÊcisnà∏
r´k´ i oÊwiadczy∏: „Wszystko
wypad∏o bardzo dobrze. Ma
Pan dobrze wyszkolonych lu-
dzi, ale prosz´ pami´taç o za-
chowaniu ostro˝noÊci”. 

W tym czasie uczony wspo-
maga∏ ˚ydów z getta, wyciàga∏
tak˝e wi´êniów z obozów kon-
centracyjnych. Dzi´ki znajomo-
Êciom wÊród Niemców sta∏ si´
poÊrednikiem i pomocnikiem
dla rodzin, próbujàcych ocaliç
swoich bliskich. Z obozu w Bu-
chenwaldzie wydosta∏ póêniej-
szego profesora Politechniki
Warszawskiej Mariana Âwider-
ka, a z Gusen innego naukowca,
Stanis∏awa Porejko. Przy okazji
wspomaga∏ finansowo znanych
artystów, m.in. Leopolda Staffa,
Juliusza Kaden-Bandrowskiego
i Kornela Makuszyƒskiego. 

W miar´ ustabilizowanà eg-
zystencj´ przerwa∏o Czochral-
skiemu powstanie warszawskie.
Prze˝y∏ je, a po zakoƒczeniu
walk trafi∏ do Milanówka. Tam
znów skorzysta∏ ze swych ko-
neksji i dosta∏ od Niemców
przepustk´, dzi´ki której móg∏
wje˝d˝aç do sukcesywnie nisz-
czonej Warszawy. Wówczas wy-
wióz∏ z miasta du˝à cz´Êç wy-
posa˝enia swojego Instytutu
Metalurgii i Metaloznawstwa.
Wtedy pojawi∏y si´ plotki, ˝e
naukowiec pobiera∏ od ludzi
pieniàdze za odzyskiwanie dla
nich pozostawionego w stoli-
cy mienia i kosztownoÊci.

Niewinny, ale skazany
Koniec wojny przyniós∏ prof.

Czochralskiemu prze˝ycia, któ-
rych nie zazna∏ nawet podczas
okupacji. Na podstawie dono-
su oskar˝ajàcego go o kolabo-
racj´ z Niemcami w kwietniu
1945 roku trafi∏ do wi´zienia
w Piotrkowie Trybunalskim. 

Prokurator umo-
rzy∏ Êledztwo, ale
nie zmieni∏o to po-
dejÊcia Êrodowiska
naukowego do nie-
lubianego kolegi.
Senat Politechni-
ki Warszawskiej na
posiedzeniu w gru-
dniu 1945 roku usunà∏
naukowca z grona pra-
cowników naukowych,
choç nie postawi∏ mu
oficjalnie ˝adnych za-
rzutów.

Âwiatowej s∏awy
uczony wróci∏ do rodzinnej
Kcyni. Za∏o˝y∏ tam Zak∏ady
Chemiczne „Bion”, które pro-
dukowa∏y kosmetyki, proszki
czyszczàce i medykamenty. Po
latach przerwy wróci∏ w prakty-
ce do uprawianego w m∏odoÊci
zawodu aptekarza. Znów z pa-
sjà oddawa∏ si´ eksperymentom
chemicznym. Odizolowawszy
si´ od Êwiata, w swym domo-
wym laboratorium przez kilka
lat unika∏ represji ze strony ko-
munistycznego re˝imu. Wresz-
cie w 1953 roku sprzeda∏ amba-
sadzie Szwajcarii za dewizy
swojà will´ w Warszawie, ∏amiàc
tym zakaz posiadania waluty
obcego paƒstwa. Wówczas w
Kcyni zjawili si´ funkcjonariu-
sze UB. „Profesorowi wszyst-
ko zabrano, wzgl´dnie znisz-
czono” – opisywa∏ jego wspó∏-

pracownik in˝. Ka-
zimierz Lubciƒski.
„Po tej rewizji prof.
Czochralski (...) zo-
sta∏ przewieziony
z zawa∏em serca do
szpitala w Pozna-
niu, gdzie ̋ ycie za-

koƒczy∏” – wspomina∏
Lubciƒski. By∏ 22
kwietnia 1953 roku.

Polska Ludowa na
d∏ugo skutecznie zatar-
∏a wszelkà pami´ç o
uczonym. Dopiero w
latach 80. zauwa˝ono,

i˝ technologia hodowli wielkich
monokryszta∏ów w Êwiecie na-
dal nazywana jest „metodà Czo-
chralskiego”, a on sam jest jed-
nym z najcz´Êciej cytowanych
polskich uczonych. Na poczàt-
ku lat 90. Politechnika War-
szawska zrehabilitowa∏a „doro-
bek naukowy i organizacyjny
profesora”. Natomiast jego oso-
ba, mimo ̋ e min´∏o prawie pó∏
wieku, nadal wÊród wielu na-
ukowców wywo∏uje odruch
niech´ci. n

Andr zej  W.  Krajewski
Konsultacja: prof. dr hab. Marek Berkowski

Instytut Fizyki PAN

To polskiemu uczonemu 
Êwiat zawdzi´cza dziÊ 
niemal ca∏à elektronik´

Dzi´kujemy dr. Paw∏owi Tomaszewskiemu 
z Instytutu Niskich Temperatur PAN i Badaƒ
Strukturalnych we Wroc∏awiu za udost´pnienie
prac i zgromadzonych materia∏ów archiwal-
nych, zwiàzanych z ˝yciem bohatera artyku∏u.

Na Politechnice
Warszawskiej
w∏adze stworzy∏y
Czochralskiemu
idealne warunki
pracy. To budzi∏o
zazdroÊç.

O zamo˝noÊci Jana Czochralskie-
go Êwiadczy willa „Margowo”
w Kcyni (powy˝ej) oraz dom
w Warszawie przy ul. Nabielaka 4,
gdzie dziÊ mieÊci si´ rezydencja
ambasadora S∏owacji.

s

Ulotki rekla-
mowa∏y
s∏ynny pro-
szek od kata-
ru produko-
wany przez
firm´ Bion.

Na Politechnice
Warszawskiej
w∏adze stworzy∏y
Czochralskiemu
idealne warunki
pracy. To budzi∏o
zazdroÊç.


