
1885-1953

chemik, „ojciec elektroniki” 

Dla jednych był geniuszem formatu 
Kopernika i Skłodowskiej-Curie, 
inni mieli go za zdrajcę i hochsztaplera. 

 Piotr Cieśliński – Gazeta Wyborcza 15.07.2011

  Jan 
Czochralski

  Jan 
Czochralski
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Posłuchaj nagrania i uzupełnij zdania.  

Spośród trzech podanych słów wybierz to, które pasuje najlepiej. Następnie 
posłuchaj nagrania i sprawdź.

Ćwiczenie 1.

Ćwiczenie 2.

0. Technologia wytwarzania monokryształów była początkowo tylko __________________________ . 

1. Ojciec Jana Czochralskiego chciał, __________________________________________________________ .

2. Jan nie odebrał świadectwa maturalnego z powodu ___________________________________________ .

3. Jan wyjeżdżając z rodzinnego domu obiecał, że ______________________________________________ .

4. Jan jest twórcą metody ___________________________________________________________________ . 

5. Z uwagi na znaczenie metody opracowanej przez Czochralskiego, jest on nazywany _______________ .

6. Metoda CZ ma największe znaczenie dla ____________________________________________________ .

7. Nazwisko Czochralskiego pojawia się najczęściej ______________________________________________ . 

8. Oddzielenie nazwiska od osoby polega na ___________________________________________________ .

ciekawostką

A. W BERLINIE

W tamtych czasach najbliższym miastem _________0 był Berlin. Jan Czochralski znalazł się tam 
pod koniec 1904 roku i rozpoczął pracę w aptece. Tu zdobywał _________1 chemika, aptekarza, materia-
łoznawcy i uczonego. Następnie trafi ł do koncernu Allgemeine Elektrizitaets-Gesellschaft (AEG). Dwa lata 
spędzone w laboratoriach badawczych tego koncernu przygotowały go do _________2 funkcji kierownika 
laboratorium badania stali i żelaza. Zajmował się określaniem jakości i czystości metali, stopów i półpro-
duktów. Mimo formalnego braku _________3 do nauki (nie miał przecież świadectwa maturalnego), 
uczęszczał na _________4 chemii specjalnej na Politechnice w Charlottenburgu pod Berlinem.

Około 1910 r. otrzymał tytuł zawodowy inżyniera chemika. W latach 1911 – 1914 był asystentem 
W. von Moellendorffa, z którym opublikował swoją pierwszą pracę _________5 krystalografi i metali. 
Głównym zadaniem młodego Czochralskiego było wprowadzenie aluminium do elektroniki. Metale i meta-
lografi a stały się odtąd _________6 Czochralskiego. Publikował kolejne prace nie _________7 od tematów 
trudnych i nowych. Jego osiągnięcia były _________8 i wyznaczały nowe drogi w nauce i technologii.

0. a. naukowym b. edukacji c. akademickim
1.  a. doświadczenie b. staż c. praktykę
2. a. stworzenia b. objęcia c. przyjęcia 
3. a. uprawnień b. kwalifi kacji c. zezwolenia
4. a. lekcje b. wykłady c. korepetycje
5. a. dedykowaną b. poświęconą c. przyglądającą się
6. a. pasją  b. pracą c. powinnością
7. a. stroniąc b. nawiązując c. zaczynając
8. a. znaczne b. znaczące c. oznaczone

C
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B. METODA CZOCHRALSKIEGO 
Największy _________1 przyniosła Janowi Czochralskiemu metoda nazwana później jego _________2. 

Czochralski opracował ją w roku 1916 i sam  nazwał metodą pomiaru szybkości krystalizacji metali. 
Zaczęło się _________3 . Któregoś wieczoru Czochralski odstawił tygiel ze stopioną cyną i powrócił do 
pisania notatek z prowadzonych badań nad krystalizacją. W pewnej chwili zamyślony _________4 pióro 
w tyglu zamiast w kałamarzu. Szybko wyciągnął je – zauważył, że z końca stalówki zwisała cienka nić 
zestalonego metalu. Odkrycie zostało _________5! Później Czochralski sprawdził, że otrzymany drucik 
jest monokryształem. _________6 tej właśnie metody umożliwiło przemysłową produkcję tranzy-
storów i w efekcie doprowadziło do rewolucji elektro nicznej. To _________7 światowy rozgłos metodzie 
Czochralskiego. Do dziś żadna z innych, nowszych metod hodowli monokryształów nie może _________8  
wielością zastosowań z metodą Czochralskiego.

1.  a. efekt b. rozgłos c. awans
2.  a. imieniem b. metodą c. słowami
3. a. nagle b. jak zwykle c. przypadkowo
4. a. zostawił b. zanurzył c. położył
5. a. dokonane b. odkryte c. wynalezione
6. a. Zastosowanie b. Zaprojektowanie c. Zaplanowanie
7. a. wydało b. nadało c. rozdało
8. a. konkurować b. rywalizować c. wygrywać

 
 
 

 
     

 
 
 

     
  

    

TYGIEL - tu 
dosłownie: 

specjalne 
naczynie 

laboratoryjne, 
najczęściej 
służące do 

eksperymentów 
realizowanych 

w wysokiej 
temperaturze; 

metaforycznie: 
miejsce, w którym 

zachodzą 
gwałtowne 
przemiany 

(np. społeczne, 
narodowościowe, 

religijne) lub 
w którym 

mieszają się 
różne wpływy, 

narodowości, 
wyznania

Ponumeruj fragmenty tekstu tak, aby powstała spójna całość. Następnie 
posłuchaj nagrania i sprawdź.

Ćwiczenie 3.

W 1917 roku udało się wreszcie Czochralskiemu przekonać władze koncernu Metallbank und 
Metallurgische Gesellschaft A.G. do propozycji utworzenia wielkiego, jak na owe czasy, labora-
torium metaloznawczego, łączącego badania naukowe i 

w znacznym stopniu rozwinąć kolejnictwo. Wynalazek przyniósł autorowi rozgłos i 

zaproponował objęcie stanowiska dyrektora w nowopowstałej fabryce. Mimo kuszącej oferty 
Czochralski odmówił. 

Prace Czochralskiego nie ograniczały się do zastosowań przemysłowych. Wiele prac objętych 
było jednak tajemnicą służbową lub wojskową (także później w Polsce) i 

w wieku 32 lat został twórcą i kierownikiem jednego z najlepiej wyposażonych laboratoriów 
przemysłowych w Niemczech. Tu powstało wiele cennych prac naukowych i 

Anglię. Dzięki metalowi B można było zwiększyć prędkość pociągów i 

fortunę (ostatnie rozliczenia licencyjne pochodzą z roku 1948!). 

patentów. Do najgłośniejszego z opatentowanych materiałów należał bezcynowy stop dla 
kolejnictwa, zwany metalem B. Patent z 1924 r. zakupiony został przez największe gospodarczo 
państwa świata, w tym USA, Francję i 

próby warsztatowe. Przeniósł się, więc do Frankfurtu nad Menem i 

Polskim uczonym zainteresował się Henry Ford, założyciel słynnego koncernu samocho-
dowego. Zaprosił Czochralskiego do zwiedzenia swoich fabryk i 

zapewne nigdy nie zostało opublikowanych. Wiadomo, że tylko w okresie pracy we Frankfurcie 
Czochralski był autorem raportów liczących ponad 2000 stron tekstu!

1

10

8
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Dopasuj tytuły do fragmentów tekstu. Ćwiczenie 4.

• DRAMAT WOJENNY
• DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA
• EPILOG

• PONOWNIE W POLSCE
• POWRÓT DO DOMU RODZINNEGO
• ZARZUT SZPIEGOSTWA

Jan Czochralski nie zapomniał o kraju rodzinnym, powrócił do Polski na zaproszenie Prezydenta, 
wybitnego chemika prof. Ignacego Mościckiego i w 1929 r. objął posadę profesora na Wydziale Chemii 
Politechniki Warszawskiej. Otrzymał też jeden z pierwszych tytułów doktora honorowego Politechniki. Po 
raz kolejny budował swój warsztat pracy – Zakład Metalurgii i Metaloznawstwa na Politechnice i Instytut 
Metalurgii i Metaloznawstwa, pracujący głównie dla Ministerstwa Spraw Wojskowych. Obie placówki 
naukowe wyposażono w najnowocześniejszą aparaturę. 

Przywieziony majątek zainwestował w polskim przemyśle i przeznaczał na cele społeczne. M.in. 
pomagał studentom, artystom i literatom, wspomagał muzea. Salon jego domu znany był jako miejsce 
spotkań świata artystycznego Warszawy. Spotkania te podczas wojny nabrały nowego znaczenia – 
dawały pomoc i oparcie artystom, którzy znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji. 

Jan Czochralski powrócił też do rodzinnej Kcyni i żyjącej jeszcze matki. Wypełnił więc młodzieńczą 
zapowiedź – był sławny i bogaty, ale nie zapomniał, skąd wywodził się jego ród. W Kcyni miał swój drugi 
dom. Żywo interesował się także tym, co dotyczyło okolic rodzinnych; wspomagał zarówno badania 
archeologiczne, jak i poszukiwania geologiczne złóż ropy naftowej.

Druga wojna światowa przerwała działalność naukową Profesora i stała się dla niego szczególnym 
doświadczeniem. On, Polak żonaty z Niemką, podlegał szczególnym naciskom ze strony Niemców, którzy 
chcieli w nim widzieć pośrednika między wła dzami okupacyjnymi a Polakami. Postawa Czochralskiego 
była jednoznaczna – współpracy nie podjął. 

Już w czasie wojny kontrwywiad AK sprawdzał donosy na Czochralskiego, ale nie podjęto żadnych 
istotnych represji wobec Profesora (a przecież mogła być tylko jedna – wyrok śmierci!). W kwietniu 1945 r. 
aresztowano go pod poważnym zarzutem „współpracy z niemieckimi władzami okupacyjnymi na szkodę 
osób spośród ludności cywilnej, względnie Państwa Polskiego”. W przeprowadzonym przez Specjalny Sąd 
Karny w Łodzi dochodzeniu ustalono, że brak jest podstaw do ścigania Czochralskiego i członków jego 
rodziny. Jak później napisał prokurator: „działalność Czochralskiego w czasie okupacji nie miała w żadnym 
przypadku charakteru kolaboracji z okupantem i nie mogła być podciągnięta pod pojęcie zdrady narodu 
polskiego”. W sierpniu śledztwo zostało zakończone z braku dowodów winy. Mimo uniewinnienia przez 
prokuraturę, w grudniu 1945 roku władze Politechniki Warszawskiej pozbawiły Czochralskiego tytułu 
profesorskiego i praktycznie wykluczyły ze środowiska naukowego.

1.

2.

3.

4.

5.
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Rozgoryczony profesor Czochralski wrócił do rodzinnej Kcyni. W ten sposób zamknęło się koło 
jego życia: Kcynia – Berlin — Frankfurt nad Menem – Warszawa – Kcynia. Założył tu małą fi rmę chemiczną 
BION, zajmującą się m.in. produkcją pasty do butów i płynu do trwałej ondulacji. Po brutalnej rewizji, prze-
prowadzonej w jego willi w Kcyni przez Urząd Bezpieczeństwa, Jan Czochralski doznał ataku serca i 22 
kwietnia 1953 roku zmarł w szpitalu w Poznaniu.

Został pochowany na starym cmentarzu w rodzinnej Kcyni. 
Starania o rehabilitację prof. Czochralskiego podejmowano na Politechnice Warszawskiej kilka-

krotnie. Dopiero dokumenty odnalezione w 2011 roku pozwoliły jednoznacznie potwierdzić współpracę 
Czochralskiego nie z okupantem, a z wywiadem Komendy Głównej Armii Krajowej. W tej sytuacji senat 
Politechniki Warszawskiej uchwałą z 29 czerwca 2011 roku – po 66 latach – całkowicie zrehabilitował 
profesora Czochralskiego.

6. Epilog

Na podstawie:
http://www.janczochralski.com
Andrzej W. Krajewski, Wyklęty odkrywca [w: Focus Poznać i Zrozumieć Świat, 10/2005]
Marek Henzler, Wielki nieznajomy [w: Polityka, 1/2013]
Mirosław Nader, Sylwetka Profesora, referat wygłoszony na seminarium: http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=3576&from=publication
Paweł E. Tomaszewski, Powrót. Rzecz o Janie Czochralskim, Wrocław 2012

0. kryształ

a.   forma ciała stałego o uporządkowanej w określony sposób 
strukturze wewnętrznej; uporządkowanie struktury wewnętrznej 
ma stały, powtarzalny wzór we wszystkich trzech wymiarach 
przestrzennych

1.

b.  może być realizowany w laboratorium (wtedy ma charakter np. 
chemiczny) albo z udziałem ludzi (np. psychologiczny); zawsze 
realizowany w warunkach pozwalających kontrolować wszystkie 
ważne czynniki, które poddaje się dokładnej obserwacji

2. c.  pierwiastek chemiczny, w tablicy Mendelejewa ma symbol SI

3.
d.  w chemii to każdy proces, w wyniku którego pierwotna substancja 

przemienia się w inną substancję, np. zwykła kapusta staje się 
kapustą kiszoną  

4. e.  dziedzina techniki i nauki zajmująca się obwodami elektrycznymi, 
na które składają się między innymi lampy, tranzystory i diody

5. f.  nauka o metalach

6. g.  połączenie dwóch składników, z których jeden jest metalem

7. h.  zabieg fryzjerski polegający na zmianie struktury włosa środkami 
chemicznymi i nadaniu mu nowego kształtu

Dopasuj terminy do definicji. Ćwiczenie 5.

krzem  reakcja  eksperyment  stop  metalurgia  kryształ  elektronika  ondulacja
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Dopasuj symbole (kolumna B) do nazw pierwiastków (kolumna A). 

W Stanach Zjednoczonych, a dokładnie w Kalifornii, w północnej części Doliny 
Santa Klara znajduje się największe na świecie centrum nowych technologii. 
To tutaj mają swoje siedziby takie firmy jak Adobe, Apple, Facebook, Google, 
Hewlett-Packard czy Yahoo! Nazwa tego miejsca pochodzi od najważniejszego dla 
nowych technologii pierwiastka. 

Ćwiczenie 6.

Ćwiczenie 7.

A B

1. aluminium a. O

2. miedź b. H

.3. cyna c. AL

4. żelazo d. SN

5. krzem e. SI

6. tlen f. CU 

7. węgiel g. FE

8. wodór h. S

9. złoto i. AG

10. srebro j. C

11. siarka k. AU

0. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6. 7. 8. 9. 10. 11.
e

a. Czy wiesz, jak nazywa się to miejsce? 

__________________________________________________________________________________________ 

b. Wyjaśnij, jaki związek ma to miejsce z Janem Czochralskim? 

__________________________________________________________________________________________
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W nauce i w życiu często stosuje się bardzo praktyczny skrócony zapis wyrazu lub 
wyrażenia (skrót). Przeczytaj zasady stawiania kropek po skrótach. 

W których skrótach postawisz kropkę, a w których nie? Dopisz kropkę tam, gdzie 
jest ona potrzebna. 

Ćwiczenie 8a.

Ćwiczenie 8b.

SKRÓT Z KROPKĄ SKRÓT BEZ KROPKI

jeśli skrót jest początkową literą lub początkowymi 
literami skróconego wyrazu, 

np. r. (= rok), ul. (= ulica)

jeśli skrót składa się z pierwszej i ostatniej litery 
wyrazu skróconego i ma formę mianownika, np. dr 

(= doktor), nr (= numer)

stawia się jedną kropkę, jeśli to jest skrót nazwy 
dwu- lub wielowyrazowej, jeżeli wyrazy następne 

rozpoczynają się od spółgłoski, np.
bm. (= bieżącego miesiąca)

jeśli to jest skrót  jednostek miar i wag (mają one 
przeważnie charakter międzynarodowy), np.

g (= gram)

stawia się kropkę po skrótach obcych jednostek 
monetarnych, np.

    dol. (= dolar), kop. (= kopiejka), kor. (= korona)

jeśli to jest skrót polskich jednostek monetarnych: 
zł (= złoty)

jeśli drugi wyraz nazwy rozpoczyna się od 
samogłoski, to skrót tej nazwy ma kropkę po 

skrócie każdego wyrazu, np.
c.o. (= centralne ogrzewanie), m.in. (= między innymi)

w symbolach nazw pierwiastków chemicznych, np. 
Ra (= rad).

jeśli skrót ma formę inną niż mianownik i odnosi 
się do mężczyzn, np. Podaj to dr. Nowakowi.

jeśli skrót ma formę inną niż mianownik i odnosi 
się do kobiet, np. Podaj to dr Nowak.

dla oznaczenia liczby mnogiej stosujemy skróty 
podwojone, stawiając na końcu kropkę, 

np. oo. (= ojcowie), dyr. dyr. (= dyrektorzy), 
prof. prof. (= profesorowie)

jeśli skrót składa się z pierwszej i ostatniej litery 
oraz jednej z liter środkowych oznaczających 

spółgłoskę, np. mgr (= magister), płk (= pułkownik)

Na podstawie:
http://sjp.pwn.pl/ 

1. aleja = al

2. aluminium = AL

3. do spraw = ds

4. doktor = dr

5. godzina = godz

6. i tak dalej = itd

7. i tym podobne = itp

8. kilogram = kg

9. krzem = SI

10. licencjat = lic

11. litr = l

12. major = mjr 

13. metr = m

14. miesiąc = mies

15. obywatel = 

16. osiedle = os

17. plac = pl 

18. porównaj = por

19. profesor = prof

20. żelazo = FE
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Słowa utworzone przez skrócenie wyrażenia składającego się z dwóch lub więcej 
słów to tzw. skrótowce. Stwarzają one problemy nie tylko obcokrajowcom, ale także 
Polakom. Czy skrótowce mają rodzaj gramatyczny? Przeczytaj podane informacje. 

Ćwiczenie 9a.

Charakterystyka gramatyczna skrótowca zależy od charakterystyki gramatycznej nazwy wielowyra-
zowej. Skrótowiec NIK ma zatem rodzaj żeński (i liczbę pojedynczą), gdyż został utworzony od nazwy (ta) 
Najwyższa Izba Kontroli. Ale jeśli nie znamy odpowiadającej skrótowcowi wielowyrazowej nazwy, to o rodzaju 
decyduje  brzmienie skrótowca. Np. NIK przywodzi na myśl rzeczowniki rodzaju męskiego – np. prawnik, 
palnik, budzik. NIK jako wyraz rodzaju żeńskiego pozostanie nieodmienny, a jako wyraz rodzaju męskiego 
przybierze końcówki fl eksyjne deklinacji męskiej, zapisywane po łączniku: NIK-u, NIK-owi, NIK-iem.Na podstawie:

http://sjp.pwn.pl/ 

Określ rodzaj podanych skrótowców. Czy znasz odpowiadające im nazwy 
wielowyrazowe?

Na podstawie:
 http://www.ekorekta24.pl

0.  (ten, ta, to) PZU _________________________________________________________________________

1. (ten, ta, to) ZUS ___________________________________________________________________________

2. (ten, ta, to) MEN __________________________________________________________________________

3. (ten, ta, to) PAN __________________________________________________________________________

4. (ten, ta, to) GOPR _________________________________________________________________________

5. (ten, ta, to) AGH __________________________________________________________________________

6. (ten, ta, to) CBOS _________________________________________________________________________

7. (ten, ta, to) FIFA ___________________________________________________________________________

8. (ten, ta, to) UE ____________________________________________________________________________

9. (ten, ta, to) USA ___________________________________________________________________________

10. (ten, ta, to) PRL __________________________________________________________________________

Jak zaś ustalić prawidłową deklinację (odmianę) skrótowców? Tak jak przy ustalaniu rodzaju skró-
towców, tak i przy deklinacji należy kierować się ich wymową:

1.  Zakończenie spółgłoskowe, np. CBOS – należy odmieniać według wzoru rzeczownikowego 
męskiego nieżywotnego, czyli tak jak np. samochód. 

2.  Zakończenie w wymowie na -e, -i, -o, -u (np. PZU, PO) oraz akcentowane -a (np. AK, AGH) – skró-
towiec jest nieodmienny. 

3.  Zakończenie w wymowie na nieakcentowane -a (np. FIFA, Cepelia) – skrótowce te odmieniamy 
według modelu rzeczownikowego żeńskiego, czyli np. jak słowo kobieta.

Ćwiczenie 9b.
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Zapisz skrótowce zgodnie z podanymi wyżej regułami. 

Nowa Huta to miasto reprezentatywne dla epoki (Polska Rzeczpospolita Ludowa) _________0 
Nie znaczy to jednak, że nic się tutaj nie zmienia. Wręcz przeciwnie: Nowa Huta jest dzielnicą, 
która dynamicznie się rozwija, a mimo to nie traci dawnego klimatu. Duże zmiany zaszły na pewno 
w tzw. tkance społecznej. Kiedyś mieszkali tu głównie robotnicy, pracownicy kombinatu metalur-
gicznego. Dzisiaj mieszkają wszyscy: prawnicy i lekarze, pracownicy naukowi (Uniwersytet Jagielloński) 
_________1 i biznesmeni. Najważniejszą częścią dzielnicy jest Plac Centralny i Aleja Róż. Mieszkańcy, 
ale przede wszystkim turyści, chętnie odwiedzają znajdujący się na rogu placu i alei sklep (Centrala 
Przemysłu Ludowego i Artystycznego) _________2 , w którym zachował się piękny sufi t z zabytkowymi 
lampami. I właściwie tylko ten sklep jest tutaj jakby „na stałe”. Obok sklepu był już punkt (Polski Zakład 
Ubezpieczeń)  _________3, potem na jego miejscu oddział (Polska Kasa Oszczędności) _________4, 
a obecnie znajduje się tam oddział (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) _________5. Po drugiej stronie 
Placu Centralnego jest (Nowohuckie Centrum Kultury) _________6. To właśnie tutaj,  w _________7 
w ostatnim czasie mieszkańcy tej dzielnicy mogli obejrzeć wystawę poświęconą (Komitet Obrony 
Robotników) _________8 i wydarzeniom czerwca 1976 roku.

Polecamy: 
Paweł E. Tomaszewski, Powrót. Rzecz o Janie Czochralskim, Wrocław 2012

Film o życiu i działalności Jana Czochralskiego http://studia.tv/videos/wybitni-polscy-uczeni-jan-czochralski/

Audycja radiowa Orzeł czy reszka http://www.polskieradio.pl/80/1007/Artykul/857332/

www.janczochralski.com

Wystawa stała w Muzeum przy ul. Nowowiejskiej 24: Jan Czochralski - działalność na niwie nauki
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Przeczytaj podane informacje.

Na podstawie:
http://sjp.pwn.pl/ 

Odmiana skrótowców.
Jeśli skrótowiec się odmienia, zaznaczamy to w pisowni w następujący sposób: GOPR-u, GOPR-em; 
KOR-u, KOR-owi; do PAN-u, czyli końcówkę fl eksyjną piszemy zawsze małą literą i oddzielamy 
ją od tematu łącznikiem. Jeśli skrótowiec ma charakter rzeczownika i kończy się małą literą, to 
przed końcówkami fl eksyjnymi nie stosuje się łącznika, np. Cepelia, Cepelię, o Cepelii; Desa, do 
Desy, w Desie; Elektrim, Elektrimu, o Elektrimie. Skrótowce zakończone literą Z wymawianą jako 
[zet], np. ONZ [o-en-zet], MSZ [em-es-zet], zapisujemy w odmianie następująco: ONZ, do ONZ-etu, 
w ONZ-ecie; MSZ, do MSZ-etu, w MSZ-ecie. Ta reguła obejmuje również skrótowce zakończone 
literą J wymawianą jako [jot], np. UJ [u-jot], PTJ [pe-te-jot]: UJ, z UJ-otu, o UJ-ocie; PTJ, do PTJ-otu, 
o PTJ-ocie. Skrótowce zakończone w mianowniku liczby pojedynczej na -x przybierają w przy-
padkach zależnych rodzime zakończenie -ks- albo utrzymują w zapisie tematyczne -x-: Pewex, 
z Peweksu, w Peweksie albo z Pewexu, w Pewexie. 
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