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Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
 

Wrocław                    17 stycznia 2020 r.                  rok IX,  numer  2/262 
***************************************************************************************************************** 

 

 

Wydarzenia związane z Janem Czochralskim  
 

► październik 2019 r. – ruszyła IV edycja konkursu "Być jak Ignacy!" Fundacji PGNiG 

[patrz niżej] 

 

Informacje prasowe i internetowe, wydawnictwa książkowe 
 

♦ 11 października 2019 r. – Ruszyła IV edycja programu "Być jak Ignacy"! – 

https://www.youtube.com/watch?v=3HYe2rU-mpc [filmik; 1:13 min.; 22 tys. 

wyswietleń!]] 

♦ 25 listopada 2019 r. – Drugi scenariusz zajęć jest już dostępny! – 

https://www.facebook.com/Sitr0x/videos/161031748557530/ oraz 

https://www.facebook.com/watch/?v=2380448125394483 [28 sekund zapowiedzi 

programu] 

♦ 9 stycznia 2020 r. – Szymon Kaczmarek (scenariusz) i Mateusz Pleskacz (reżyseria) – Być 

jak Ignacy: Przypadek? Nie sądzę! - Wehikuł Ignacego #2 – 

https://www.youtube.com/watch?v=NY6XObfMn6U [film animowany; 6:08 min.] 

 

* * * * * * * 

Jan  Czochralski  bohaterem  konkursu "Być  jak  Ignacy" 

 

 

 

W październiku ubiegłego roku ruszyła czwarta edycja Konkursu o tytuł Naukowej Szkoły 

Ignacego [Łukasiewicza] organizowanego na zlecenia Fundacji PGNiG SA przez K&Y sp. 

z o.o. pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. O poprzednich edycjach 

pisaliśmy w "Biuletynie Roku Czochralskiego" w 2016 r. (nr 33/173) i w 2018 r. (nr 6/208) 

zastanawiając się m.in. czy nie można podobnego konkursu poświęcić Janowi 

Czochralskiemu. W tym roku szkolnym marzenia spełniły się (częściowo), bo Jan 

Czochralski trafił do głównego konkursu Fundacji jako jeden z czterech bohaterów. 
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Serdecznie Fundacji za to dziękujemy! Ciekaw jestem wyników konkursu i - oczywiście - 

wzrostu zainteresowania osobą i dziełem Jana Czochralskiego wśród nauczycieli i młodzieży.  

 Przypomnijmy, że celem Konkursu jest: 

a) popularyzacja wiedzy na temat polskiej myśli naukowej wśród uczniów szkół 

podstawowych, 

b) rozpowszechnianie wiedzy na temat sylwetki Ignacego Łukasiewicza oraz przemysłu 

naftowego i gazowego, 

c) popularyzacja wiedzy na temat innych polskich naukowców oraz ich wynalazków, odkryć 

i dokonań, 

d) popularyzacja nauk matematyczno-przyrodniczych i historii polskiej myśli technicznej, 

e) kształtowanie postaw patriotycznych, 

f) promowanie działań edukacyjnych opartych na aktywnym doświadczaniu, obserwowaniu, 

tworzeniu sytuacji bliskich naukowym dziedzinom wiedzy. 

Jednym z zadań jest zrealizowaniu minimum 16 godzin lekcyjnych zajęć w ramach Koła 

naukowego, wykonaniu Pracy końcowej związanej z działalnością wybranego polskiego 

naukowca lub dziedziną, którą się zajmował, zainspirowanej zdobytą wiedzą oraz poznanymi 

postaciami. Praca końcowa polega na stworzeniu wynalazku, makiety lub innej pracy 

kreatywnej powiązanej tematycznie z dokonaniami jednego z naukowców, a następnie 

nagraniu filmu wideo, wykonaniu zdjęć lub prezentacji multimedialnej prezentującej 

wykonaną Pracę końcową. 
 

 W czwartej edycji programu uczniowie będą odkrywać tajemnice nauki, cofając się 

"Wehikułem czasu" do czasów wybitnych polskich naukowców i wynalazców. Pierwszą 

bohaterką jest Stanisława Adamowiczowa - lekarka i specjalistka zdrowia publicznego. 

Drugim naukowcem jest Jan Czochralski - odkrywca metody pomiaru szybkości 

krystalizacji metali, jego metoda przyczyniła się do powstania mikroprocesorów. Trzecia 

postać to Mieczysław Bekker - twórca łazika księżycowego wykorzystywanego w misjach 

Apollo 15, 16 i 17. Czwarty naukowiec to Józef Hofmann, wybitny pianista, kompozytor 

i wynalazca, autor ponad 70 wynalazków! Każdemu z naukowców poświęcamy jeden blok 

tematyczny. Na każdy z nich składają się cztery scenariusze lekcji dostosowane do dwóch 

grup wiekowych dla klas I-III oraz IV-VI. Ponadto na stronie konkursu 

https://bycjakignacy.pl (oraz na YouTub) można znaleźć ciekawe filmy edukacyjne na temat 

bohaterów IV edycji programu. 

 Zapraszam do obejrzenia animowanego filmiku o Janie Czochralskim - 

https://www.youtube.com/watch?v=NY6XObfMn6U. Na marginesie pragnę zauważyć, że 

w tym ciekawym 6-minutowym filmiku "Być jak Ignacy: Przypadek? Nie sadzę!" (scenariusz 

- Szymon Kaczmarek, reżyseria - Mateusz Pleskacz) znalazł się błąd w scenie 

z "kalkulatorem". Otóż pojawia się tam nazwa "Warszawa 2016" sugerująca, że podstawowe 

odkrycie Czochralskiego dokonało się w Warszawie. Tymczasem młody Czochralski pomylił 

atrament z cyną w laboratorium koncernu AEG w Oberschoeneweide, miejscowości pod 

Berlinem. Dla pewnej wygody mówi się o Berlinie jako miejscu odkrycia, choć dopiero 

w 1920 r. miasto to zostało włączone w granice Berlina. Liczę tylko na to, że ten napis nie 

zostanie zauważony przez większość oglądających. A co Państwo sądzą o roztopionej cynie 

w... szklanym naczyniu? Temperatura topnienia cyny to 232
o
C. Ale nie bądźmy zbyt 

drobiazgowi ;-) 

 Tegoroczny konkurs potrwa do 11 maj 2020 r. i jest podzielony na cztery etapy. 

Regulamin opublikowano w internecie. Uroczysta gala rozdania nagród odbędzie się do dnia 

30 czerwca 2020 r. w Warszawie. 
 

* * * * * * * * * * * 

            Paweł Tomaszewski 

                INTiBS PAN  


