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Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
 

Wrocław                  19 września 2019 r.              rok VIII,  numer  14/248 
***************************************************************************************************************** 

 

 

Zapowiedzi wydarzeń 
 

♥ 26-28 września – Prof. Jan Czochralski (film) – Festiwal "Młodzi dla Historii", Gdynia 

[patrz niżej] 

♥ 17 października – Paweł E. Tomaszewski – Polak ojcem cywilizacji elektronicznej – 

Dolnośląski Festiwal Nauki, Dzierżoniów, ZS nr 1, ul. Mickiewicza 8, godz. 10:00 

♥ październik – rozpoczęcie zdjęć do filmu dokumentalnego dla telewizji 

 

* * * * * * * * * * * 

Młodzi  gdańscy  filmowcy  na  Festiwalu  w  Gdyni 

 
Tylko dwie szkoły podstawowe noszą imię wybitnego polskiego naukowca - prof. Jana 

Czochralskiego. Pierwsza z nich znajduje się w Kcyni, druga w Gdańsku-Matarni. 

 Podczas XI Festiwalu Filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci uczniowie 

z gdańskiej placówki, kursanci z Grupy Filmowej SP 82, zaprezentują premierowy film: 

„PROFESOR JAN CZOCHRALSKI”, który zakwalifikował się do konkursu „Młodzi dla 

Historii”. 

 Warto podkreślić, że grupa filmowa działa w szkole od roku 2015 i po raz piąty 

zakwalifikowała się do tego prestiżowego konkursu, w ubiegłym roku otrzymała wyróżnienie. 

Podczas VIII edycji, w roku 2016, jako najmłodsi uczestnicy otwierali festiwal filmem: 

„Młodzi Patrioci” (pokaz specjalny). 

 Film: „PROFESOR JAN CZOCHRALSKI” jest filmem czarnobiałym, zrealizowanym 

w tzw. jednym ujęciu, przedstawia niezłomnego naukowca, którego dławią systemy 

totalitarne... 

Adam Kijewski 

 

 

Zachęcamy do kibicowania w dniach 26-28 września! 

 Poniżej kilka dalszych informacji i Festiwalu zaczerpniętych z jego strony 

internetowej https://festiwalnnw.pl/o-festiwalu/. 

 Ideą, która od początku przyświecała Festiwalowi Filmowemu Niepokorni Niezłomni 

Wyklęci, była chęć stworzenia przestrzeni, w której spotkać się mogą świadkowie naszej 

historii najnowszej, twórcy obrazów  filmowych inspirowanych dziejami walki 

o niepodległość w latach 1939-89 oraz widzowie poszukujący filmów o tej tematyce, chcący 

pogłębić znajomość czasów i ludzi skazanych przez propagandę PRL na zapomnienie. 
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 Przy Festiwalu NNW powstał, 

wyjątkowy w skali całego kraju Projekt 

Młodzi dla Historii, skierowany do 

młodzieży. Filmy ludzi młodych, sztuki 

teatralne oraz stylizacje modowe towarzyszą 
projekcjom profesjonalistów i są okazją do 

wzajemnych inspiracji. Młodzież może brać 
udział w warsztatach filmowych, teatralnych 

i charakteryzatorskich. Zawsze czekają na nich 

uznani filmowcy i twórcy, którzy chętnie 

dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem 

(https://festiwalnnw.pl/wyniki-selekcji-

konkursow-projektu-mlodzi-dla-historii/).  

 

 Głównym celem Festiwalu jest pokazanie w niekonwencjonalny często sposób, że 

nasza przeszłość jest niezwykle ciekawa, a historie, które skrywają rodzinne albumy mogą 
stać się inspiracją do stworzenia filmu, spektaklu teatralnego czy stylizacji modowej. 

 Festiwal NNW zachęca młodzież gimnazjalną i licealną do poszukiwania bohaterów 

lokalnych, przywracania ich pamięci zbiorowej, do pokazywania ludzi, którzy swoje życie 

poświęcili walce o wolną Polskę w mrocznych latach 1939-1989. 

 Dzięki uczestnictwu w jednym z czterech wybranych przez siebie modułów Projektu 

MDH: filmowym, teatralnym, stylizacyjnym lub inicjatywie społecznej, młodzi ludzie mogą 
w atrakcyjny i nowoczesny sposób zaangażować się w proces poznawania i upamiętniania 

losów bohaterów, tworząc swoje autorskie projekty. 

 Ważnym elementem Projektu MDH są konkursy, warsztaty z profesjonalistami 

i bezpośrednie spotkania ze Świadkami Historii. Obcując z bohaterami wydarzeń, młodzież 
ma szansę poznać i zrozumieć ich motywy działania, w żywy sposób dotknąć źródeł 

patriotyzmu i umiłowania Ojczyzny, nauczyć się historii naszego kraju bez nudnego 

wykuwania dat i nazwisk. 

Tematyką konkursu są filmy odnoszące się do problematyki polskiej historii najnowszej. Do 

konkursu mogą być zgłaszane filmy dokumentalne wyprodukowane w Polsce oraz za granicą, 
w latach 2014 – 2019, których maksymalny czas projekcji wynosi 20 minut. Konkurs 

adresowany jest do młodzieży w wieku 10 – 19 lat. Nagrodą główną jest statuetka Anioł 

Wolności.  

 

 Wśród 13 filmów zakwalifikowanych do tegorocznego konkursu jest „Profesor Jan 

Czochralski” w reżyserii Grupy Filmowej SP82 w składzie: Wiktoria Międlar, Agnieszka 

Majewska, Krzysztof Bierówka, Szymon Ignatiuk, Jakub Rzeczkowski, Oskar Chicheł 

i Julian Borkowski. Życzymy powodzenia w Gdyni!  

 

 Informacje o wynikach poprzednich konkursów są na stronie 

https://festiwalnnw.pl/mlodzi-dla-historii/laureaci/. 

* * * * * * * * * * * 

            Paweł Tomaszewski 

                INTiBS PAN  
 


