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Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
 

Wrocław                    27 lutego 2020 r.                      rok IX,  numer  7/267 
***************************************************************************************************************** 

 

 

Informacje prasowe i internetowe, wydawnictwa książkowe 
 

♦ 30 sierpnia 2019 r. – Sebastian Chosiński – Historia w obrazkach: Dolina Krzemowa na 

Pałukach [Maciej Jasiński, Jacek Michalski „Jan Czochralski: Człowiek, który zmienił 

świat” – recenzja komiksu] – 

https://esensja.pl/komiks/recenzje/tekst.html?id=28284&stronak=1  

♦ 19 listopada 2019 r. – Mirosław Chudzik – Turniej im. profesora Jana Czochralskiego. 

Frekwencja dopisała - 

http://www.kcynia24.pl/Turniej_im._profesora_Jana_Czochralskiego._Frekwencja_dopi

sala,70612.html [patrz niżej] [25 fotografii] 

♦ 22 grudnia 2019 r. – SP10 – BYĆ JAK IGNACY, czyli klasa 4a poznaje sylwetkę Jana 

Czochralskiego – https://sp10.rumia.edu.pl/byc-jak-ignacy-czyli-klasa-4a-poznaje-

sylwetke-jana-czochralskiego/ [SP nr 10 w Rumii] 

♦ grudzień 2019 r. Elżbieta Potoniec - Koło Naukowe "Mali odkrywcy" - 

http://www.sptuliglowy.idl.pl/by-jak-ignacy.html [SP Tuligłowy] 

♦ 24 stycznia 2020 r. – Katarzyna Prus – „Być jak Ignacy” - w IV edycji programu nie mogło 

zabraknąć uczniów SP Susz – http://www.susz.pl/pl/content/%E2%80%9Eby%C4%87-

jak-ignacy%E2%80%9D-w-iv-edycji-programu-nie-mog%C5%82o-

zabrakn%C4%85%C4%87-uczni%C3%B3w-sp-susz [SP Susz] 

♦ 3 lutego – Monika Dobosz – Kim był Jan Czochralski – http://szkolawidoma.pl/ 

wiadomosci/1/wiadomosc/360544/kim_byl_jan_czochralski_  [patrz niżej] 

♦ 18 lutego – Nowoczesny komputer, wycieraczki samochodowe, sprzęt filmowy. Niezwykłe 

historie polskich wynalazców – https://wiadomosci.onet.pl/nauka/nieznani-polscy-

wynalazcy-najwieksze-odkrycia-i-wynalazki-polakow/3ztel86  

♦ 19 lutego – Patrycja Sobińska – Być jak Ignacy – http://zskrasienin.pl/wp/byc-jak-ignacy/ 

[SP Krasienin] 

 

* * * * * * 

Być  jak  Ignacy – materiały 

W Internecie pojawiły się ciekawe materiały o Janie Czochralskim. Są to przede wszystkim 

obszerne scenariusze lekcji dla uczniów klas 1-3 i 4-6, każde liczące 36 stron. Zachęcamy do 

lektury: https://bycjakignacy.pl/materialy-edukacyjne/jan-czochralski.  

 Tegoroczna edycja konkursu "Być jak Ignacy" jest poświęcona życiu oraz 

osiągnięciom czterech naukowców – Stanisławy Adamowiczowej, Jana Czochralskiego, 

Mieczysława Bekkera oraz Józefa Hofmanna. 
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 W Internecie jest sporo relacji z przebiegu konkursu w różnych szkołach całej Polski 

(niektóre wymienione zostały w spisie informacji internetowych). Poniżej publikujemy tekst 

o realizacji takich zajęć w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Widomej, 

gmina Iwanowice, pow. krakowski. 

* * * 

Kim  był  Jan  Czochralski? 

Podczas ostatnich kilku godzin zajęć w ramach projektu „BYĆ JAK IGNACY” uczniowie 

poznawali postać polskiego naukowca - Jana Czochralskiego. Jest to jeden 

z najwybitniejszych wynalazców, którymi może poszczycić się nasz kraj. Zasłynął m.in.: 

odkryciem metody pomiaru szybkości krystalizacji metali oraz stworzył stop bezcynowy 

(metal B), który doprowadził do rewolucji w kolejnictwie. 

 Na pierwszych zajęciach uczniowie mieli okazję poznać życiorys Jana 

Czochralskiego, na podstawie którego stworzyli mapy myśli. Dodatkowo, słuchając o jego 

odkryciu, jakim była metoda pomiaru szybkości krystalizacji metali, uczniowie sami 

wykonywali doświadczenie z krystalizacją soli. Każda grupa dodała inną ilość soli, aby móc 

obserwować efekty oraz wyciągnąć odpowiednie wnioski. 

 Kolejne zajęcia polegały na poznawaniu nowych faktów z życia Czochralskiego oraz 

pojęć związanych z chemią poprzez grę planszową, odgrywanie scenek oraz burzę mózgów. 

Uczestnicy musieli wyobrazić sobie, że przenieśli się do 1928 roku i przedstawili scenę 
z życia polskiego naukowca, wcielając się postać i jego współpracowników. 

 Podczas ostatnich dwóch zajęć tematem przewodnim było kolejne z odkryć 
Czochralskiego, czyli stop metalu określany mianem Metalu B. Uczniowie poznali historię 
kolejnictwa, rysowali pociągi przyszłości, a na podsumowanie (w ramach zajęć praktycznych) 

uczyli się lutować. 

 Na koniec odbyła się rozmowa o mikroprocesorach, mocy obliczeniowej oraz 

nowoczesnych urządzeniach. Wszyscy chętnie zaangażowali się podczas wspólnych zadań 

praktycznych: rozkręcania części komputera.  

 Zakończeniem tego fascynującego bloku był film o Janie Czochralskim - 

udostępniony przez organizatorów. 

A już po feriach zaczynamy kolejne zajęcia dotyczące nowego naukowca! 

Monika Dobosz 

* * * * * * 

 

Turniej  im.  Profesora  Jana  Czochralskiego 
 

W dniu 17 listopada 2019 r. w Kcyni, na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego przy 

ul. Poznańskiej odbył się turniej im. Profesora Jana Czochralskiego w związku z nadaniem 

profesorowi tytułu "Kamień Milowy".  

Na strzelnicy zagościli mieszkańcy miasta i gminy Kcynia oraz strzelcy z Sępólna 

Krajeńskiego, Piechcina, Żnina, Nakła nad Notecią, Gołańczy, no i oczywiście siostry oraz 

bracia kurkowi z Kcyni. Rywalizowano w pięciu ogólnodostępnych konkurencjach. Pogoda 

oraz frekwencja jak na listopad dopisały wyśmienicie.  

Jeśli ktoś wychłodził ciało, to mógł się ogrzać oraz posilić przy ognisku, na którym brat 

Marek Michalak przygotował przepyszną grochówkę z kiełbasą, kiełbaskę z ogniska, za co 

mu dziękujemy! 
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Turniej odbył się w związku z nadaniem Profesorowi Janowi Czochralskiemu, tytułu 

"Milestone" - Kamień milowy za odkrycie które zmieniło dzieje ludzkości. Turniej wpisywał 

się w obchody odbywających cię uroczystości w gminie Kcynia. Po turnieju odtworzono film, 

aby przybliżyć zebranym na strzelnicy, kim był oraz czym się zaszczycił dla Polski i miasta 

Kcyni - Profesor Jan Czochralski. Wiele osób z ościennych Bractw dopiero teraz poznało 

historię Profesora. Zebrani po obejrzeniu filmu uczcili Profesora gromkimi brawami, a co 

niektórym zakręciła się łezka w oku. 

Całkowitą kwotę zebraną w konkurencji „Kryształy Profesora Jana Czochralskiego” 

niebawem przekażemy charytatywnie, rodzicom Wiktora, małego mieszkańca Gminy, 

chorego na białaczkę. 

Turniej został zorganizowany przy wsparciu Urzędu Miasta i Gminy Kcynia oraz Banku 

Spółdzielczego w Kcyni a także firmy Pałuki z Malic. Serdecznie dziękujemy za wsparcie! 

 

tekst i fot. Mirosław Chudzik 

 

Oto wyniki dwóch konkurencji: 

Tarcza prof. Czochralskiego 

1.Sławomir Michalski - Gołańcz 

2.Przemysław Chudzik - Kcynia 

3.Zbigniew Madej - Sępólno 

Krajeńskie 

Kryształy Prof. Jan 

Czochralskiego 

1.Eugeniusz Chudzik - Kcynia 

2.Jan Kurant - Kcynia 

 

 

* * * * * * * * * * * 

           Paweł Tomaszewski 

                INTiBS PAN  

 


