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Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
 

Wrocław                  22 czerwca 2019 r.               rok VIII,  numer  10/244 
***************************************************************************************************************** 

 

 

Wydarzenia związane z Janem Czochralskim  
 

► 19 maja – Tydzień przyrodniczy - doświadczenie zamiast zeszytów – m.in. wystawa o prof. 

Janie Czochralskim; XVI LO w Szczecinie 

 

Informacje prasowe i internetowe, wydawnictwa książkowe 
 

♦ 19 maja – Tydzień przyrodniczy - doświadczenie zamiast zeszytów – http://lo16.szczecin.pl/ 

tydzien-przyrodniczy-doswiadczanie-zamiast-zeszytow/ [+ 13 fotografii z wystawy] 

 

* * * * * * * 

Szczecińskie  wystawy 

W ramach obchodów stulecie odzyskania Niepodległości działacze szczecińscy odkurzyli 

wystawę o prof. Janie Czochralskim z 2013 r. przygotowaną przez Muzeum Marii 

Skłodowskiej-Curie. Dodali cztery własne plansze i pokazywali wystawę w szkołach całego 

województwa. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Jednym 

z elementów były konkursy na odnalezienie odpowiedzi na pytania postawione na "biletach 

wstępu". 

 

 
          [fot. ze strony Szkoły w Choszcznie] 
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 Spiritus movens tych działań 

popularyzatorskich była pani Halina 

Szczepaniec. Wędrówkę wystawy po 

województwie zachodnio-pomorskim 

poprzedziły specjalne 4-godzinne 

warsztaty zorganizowane przez 

Zachodniopomorskie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w dniu 

22 października 2018 r.  a prowadzone 

przez panią Szczepaniec (https://szkolenia.zcdn.edu.pl/warsztaty-polscy-naukowcy-u-progu-

niepodleglosci). Tematem były: Osiągnięcia polskich naukowców w dziedzinie chemii 

i fizyki. Organizacja wystawy szkolnej o Janie Czochralskim. Projektowanie doświadczeń 

chemicznych (w ramach programu II/E/21 Polscy naukowcy u progu niepodległości).  

 W pierwszej części zajęć nauczyciele zapoznali się z życiem i głównymi 

osiągnięciami naukowymi wybitnych polskich uczonych (na podstawie różnych publikacji 

i filmów). W drugiej omówiona była działalność naukowa Jana Czochralskiego na podstawie 

przenośnej wystawy wypożyczonej z Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie. Trzecia część zajęć 

poświęcona była projektowaniu doświadczeń pokazowych na uroczystość szkolną związaną 

z działalnością polskich naukowców. Końcowym efektem warsztatów było opracowanie 

scenariusza aktywnego zwiedzania wystawy o Janie Czochralskim możliwego do realizacji 

w szkole. 

 

              [fot. ze strony XVI LO w Szczecinie] 

 

A może w innych województwach znajdą się chętni działacze, by ta wystawa lub wystawa 

kcyńska mogły zawędrować pod strzechy? 

* * * * * * * * * * * 

            Paweł Tomaszewski 

               INTiBS PAN  
 


