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Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
 

Wrocław      14 września 2018 r.               rok VII,  numer  22/224 
***************************************************************************************************************** 

 

 

Wydarzenia związane z Janem Czochralskim  
 

► 26 czerwca – Poznań otrzymuje ulicę Jana Czochralskiego [patrz niżej] 

► 6 i 7 września – II publiczna prezentacja rzeźb Alfonsa Karnego zakupionych do kolekcji 

Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku  

 

Zapowiedzi wydarzeń 
 

♥ 22 września – wernisaż w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego – oficjalny pokaz portretu 

Jana Czochralskiego, Białystok, ul. Świętojańska 17 

 

Informacje prasowe i internetowe, wydawnictwa książkowe 
 

♦ 21 sierpnia – W 102. rocznicę odkrycia metody otrzymywania monokryształów – 

http://www.powiat24.pl/W_102._rocznice_odkrycia_metody_otrzymywania_monokrys

ztalow_,59013.html  

 

* * * * * * * * * * * 
 

Ulica Czochralskiego w Poznaniu! 
 

Z prawdziwą radością zawiadamiamy, że Poznań 
ma już ulicę Jana Czochralskiego! W dniu 26 

czerwca br. Rada Miasta podjęła stosowną 
uchwałę. Projekt uchwały przedstawił Prezydent 

Miasta Poznania. Przewodniczący Rady Miasta w 

dniu 6 czerwca 2018 r. skierował projekt do 

Komisji Kultury i Nauki. Projekt przedstawiony 

został na posiedzeniu w dniu 7 czerwca br. przez 

dyrektora Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego 

GEOPOZ Andrzeja Grygiera. Komisja, której 

Przewodniczył Antoni Szczuciński, jednomyślnie 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały PU-

1363 - 9 głosów "za".  

Dokumentację sprawy, w tym uzasadnienie, 

można znaleźć na stronie internetowej 

http://bip.poznan.pl/bip/sesje/lxix-

zwyczajna,75955/. 
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UCHWAŁA NR LXIX/1259/VII/2018 

RADY MIASTA POZNANIA 

z dnia 26 czerwca 2018 r. 

w sprawie nazwania ulicy imieniem Jana Czochralskiego. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm. poz. 1000), uchwala 

się, co następuje: 

§ 1 
1. Nazywa się imieniem Jana Czochralskiego ulicę w rejonie ul. Dziadoszańskiej i 

Bolesława Krzywoustego. 

2. Nazwa ulicy brzmi Jana Czochralskiego. 

3. Lokalizację i zasięg nazw określają odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do 

uchwały. 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Poznania 

(-) Grzegorz Ganowicz 

 

 

W uzasadnieniu napisa-

no, że ulica stanowi własność 
publiczną i wyznaczona 

została w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzen-

nego „Poznańskie Centrum 

Logistyczne Franowo – 

Żegrze” zatwierdzonym 

uchwałą Rady Miasta 

Poznania Nr XL/419/V/2008 z 

dnia 8 lipca 2008 roku. Ulicy 

wyznaczono funkcję drogi 

publicznej. Jest położona jest 

w rejonie miasta, w którym 

będzie obowiązywało 

nazewnictwo upamiętniające 

osoby związane z nauką i 

techniką. Załącznik nr 1. do 

powyższej Uchwały podaje 

lokalizację ulicy Jana 

Czochralskiego: miasto 

Poznań, obręb Zegrze, arkusz 

26, działka 28 cz., arkusz 28, 

działka 1/57. 
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Dziękujemy radnym Poznania za jednomyślne głosowanie :-) 
 

* * * * * * * * * * * 

 

            Paweł Tomaszewski 

              "Czochralista" 

               INTiBS PAN  


