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Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
 

Wrocław       23 sierpnia 2017 r.                rok VI,  numer  18/192 
*************************************************** *************************************************** *********** 

 
 

Wydarzenia związane z Janem Czochralskim  
 

► 21 lipca – są fundusze na scenariusz filmu fabularnego Wynalazca [patrz niżej] 

► 31 lipca – Teatr Kamishibai: Opowieść o Janie Czochralskim – Mobilne Centrum Kultury, 
Poznań-Smochowice [patrz niżej] 

 

* * * * * * * * * 

Wynalazca 
Taki tytuł ma nosić pełnometrażowy film fabularny o prof. Janie Czochralskim. Komisja 
oceniająca Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, dokładniej - liderzy komisji oceniających 
wnioski o dofinansowanie rozwoju projektów i powstawania scenariuszy filmów fabularnych, 
Marcin Malatyński, Maciej Pawlicki i Mirosław Piepka dali się przekonać do naszego filmu 
i w lipcu przyznali dofinansowanie w wysokości 75 tys. złotych. Wyniki sesji 2.2017 można 
zobaczyć na stronie internetowej PISF: http://www.pisf.pl/dotacje/dofinansowane-
projekty/2017/po-produkcja-filmowa/priorytet-2-rozwoj-projektu-sesja-2-2017. Projekt 
Wynalazca otrzymał finansowanie  jako jeden z dwóch filmów fabularnych. Jest to kwota 
przeznaczona na napisanie scenariusza przez Annę Laszczkę (znaną nam z reżyserii filmu 
"Powrót chemika"). Producentami są Sylwester Banaszkiewicz i Marcin Kurek 
z wrocławskiej firmy Mediabrigade. Mamy więc dwa lata (?!) na pisanie i szukanie środków 
na realizację filmu. Sponsorzy będą mile widziani :-) 

* * * * *  

Tydzień z Mobilnym Centrum Kultury - Smochowice 
W dniach od 31 lipca do 4 sierpnia Mobilne Centrum Kultury zorganizowało warszaty 
w Ponaniu-Smochowicach (boisko przy ul. Braniewskiej). Imprezę rozpoczął spektakl Teatru 
Kamishibai i warsztaty dla dzieci. Opowieść o Janie Czochralskim to historia wybitnego 
polskiego chemika, który dokonał prawdziwej naukowej rewolucji, a dziś niewielu o nim 
pamięta. Opowieść o pasji, pracowitości, talencie i dozie ryzyka, które pozwalają spełnić 
marzenie. Z kolei na warsztatach sami próbowali wcielić się w naukowców i przeprowadzać 
prawdziwe eksperymenty. Mieszanie, dolewanie, testowanie, wybuchy, mikstury i eliksiry, 
a wszystko z bezpiecznych substancji, które można znaleźć w kuchni. 
 Wszystkie wydarzenia w ramach Mobilnego Centrum Kultury były darmowe 
i otwarte, a Stowarzyszenie Zielona Grupa zapewniało wszelkie potrzebne materiały. Więcej 
informacji o projektach można znaleźć na stronach: www.zielonagrupa.pl/mobilne-centrum-
kultury i www.facebook.com/MCKZielonaGrupa. 

* * * * * * * * 



 2 

Z prawdziwym smutkiem 
dowiedzieliśmy się o śmierci 
mgra inż. Jerzego 
Paprockiego, członka 
honorowego Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników 
Przemysłu Chemicznego. Od 
1950 r. nieprzerwanie 
pracował w przemyśle 
chemicznym a od 1975 r. w 
administracji państwowej. 
Był autorem kilkudziesięciu 
publikacji dotyczących 
przemysłu chemicznego. Był 
członkiem wielu rad 

naukowych jednostek badawczo-rozwojowych przemysłu chemicznego i rad programowych 
czasopism naukowo-technicznych. Prze prawie 50 lat współtworzył miesięcznik CHEMIK, 
w którym publikował "Kalendarium Chemików – Polskich i Zagranicznych", gdzie 
prezentowane były postaci chemików, fizyków – naukowców i inżynierów – ich dorobek 
naukowy i doświadczenia edukacyjne, postawy zawodowe i społeczne, osiągnięcia, 
publikacje, najważniejsze projekty i ich realizacje. W ciągu 9 lat ukazało się ponad 100 
biogramów, w tym biogram Jana Czochralskiego. Jest autorem blisko 100 wykładów 
prezentowanych na konferencjach naukowo-technicznych i zjazdach środowisk inżynierskich.  

 Pan Jerzy Paprocki dołączył do coraz większego grona tych, którzy walczyli 
o przywrócenie pamięci o prof. Janie Czochralskim, a teraz są już po tamtej stronie życia. 
I wiedzą to, czego my nadal musimy poszukiwać. 

 Jeśli się nie mylę, mgr inż. Jerzy Paprocki rozpoczął swoją przygodę z Czochralskim 
od biogramu Jan Czochralski (1885-1953) opublikowanego w miesięczniku "Chemik" 
w cyklu "Kalendarium chemików - polskich i europejskich" (Chemik, tom 67, nr 4/2013, str. 
360-362 - http://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2013/05/4_13_Kalendarium.pdf; tekst 
podpisany tylko inicjałami jp). Później kilkakrotnie przedstawiał referat pt. Polski chemik – 
Jan Czochralski – wielki w świecie, niedoceniony w Kraju. 17 czerwca 2013 r. - w Domu 
Technika w Gliwicach podczas spotkania Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu 
Chemicznego (w cyklu „Ścieżki ludzkiego myślenia"). 27 listopada 2013 r. - w Klubie 
SITPChem. przy Zakładach Azotowych w Puławach, 15 grudnia 2014 r. - na posiedzeniu 
Komisji Seniorów i Historii Ruchu Stowarzyszeniowego FSNT NOT w Warszawie. Referaty 
były ilustrowane filmami o Janie Czochralskim. W 2015 r. ukazał się biogram Czochralski 
Jan (1885-1953) w: "Słowniku Biograficznym Techników Polskich. Jubileuszowe wydanie 
specjalne" (Warszawa; str. 27-30). O powyższych wydarzeniach związanych z działalnością 
Jerzego Paprockiego informował na bieżąco "Biuletyn Roku Czochralskiego (w numerach: 
18/27, 19/28 i 36/45 z 2013 r., 51/105 z 2014 r. oraz 21/161 z 2016 r. Zmarły był życzliwym 
i uważnym czytelnikiem "Biuletynu...". 

p.tom. 

* * * * * * * * * 

            Paweł Tomaszewski 
               INTiBS PAN  


