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 Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
 

Wrocław    26 października 2016 r.        rok V,  numer  29/169 
*************************************************** *************************************************** *********** 

 
 

Wydarzenia związane z Janem Czochralskim  
 

► 20 października – Rada Miasta Wrocławia – nadanie jednej z ulic Wrocławia nazwy Jana 
Czochralskiego 

 

* * * * * * * 
 

Dziękujemy!! 
 

 Starania Wrocławian o ustanowienie we Wrocławiu ulicy prof. Jana Czochralskiego 
dobiegły szczęśliwego końca. O planach pisaliśmy w numerach 17/122 i 19/124 "Biuletynu 
Roku Czochralskiego" z czerwca 2015 r. 

 

 Poniżej przedstawiamy dokumentację tego ważnego wydarzenia - materiały z XXXI 
sesji Rady Miejskiej Wrocławia, która odbyła się 20 października 2016 r. o godz. 12:00 we 
wrocławskich Sukiennicach. W punkcie 15. porządku obrad znalazło się "nadanie nazw 
nowym ulicom  na terenie Wrocławia - druk 684/16". Wnioskodawcą był Prezydent 
Wrocławia - Rafał Dutkiewicz, referował Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - 
Jacek Barski a opiniowały Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, 
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Komunikacji i Ochrony 
Środowiska; komisją odpowiedzialną była Komisja Kultury i Nauki. 

 Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy starali się o ulicę Jana Czochralskiego, 
opiniowali odpowiednie wnioski i ostatecznie przegłosowali uchwałę. Szczególnie 
dziękujemy Paniom z Urzędu Miasta za życzliwe pilotowanie sprawy :-) 

 

 Radość nasza jest tym większa, że ulica Jana Czochralskiego jest właściwie w centrum 
Wrocławia i na terenie nowego osiedla mieszkaniowego Promenady Wrocławskie. Będzie 
więc to adres żywy. Na marginesie można dodać, że to osiedle powstaje na terenach dawnego 
ZNTK (Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego), które zarówno przed wojną, jak i po 
wojnie, stosowało metal B pomysłu prof. Jana Czochralskiego przy remontach wagonów 
kolejowych. Warto też zauważyć, że metal ten był produkowany we Wrocławiu jeszcze przed 
wojną przez hutę, której spadkobierczynią są Zakłady Hutmen SA. Jest jeszcze jeden wątek 
wiążący Czochralskiego z przedwojennym Wrocławiem - tu został wybrany 
przewodniczącym Niemieckiego Towarzystwa Metaloznawczego. 
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 Wspomniany w Uzasadnieniu wniosek Dyrektora INTiBS PAN pochodzi z dnia 
15 czerwca 2015 r. Warto też zauważyć, że obecna Uchwała Rady Miejskiej jest swoistym... 
prezentem urodzinowym dla prof. Jana Czochralskiego, który urodził się 23 października :-) 
 
 Na koniec przedstawiamy wyniki głosowania, a więc listę osób, którym 
zawdzięczamy ulicę Jana Czochralskiego we Wrocławiu! 
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W ten sposób, po Kcyni i Bydgoszczy (nr 6/111 "Biuletynu..."), jesteśmy trzecim miastem 
(i to dużym!). które ma ulicę Jana Czochralskiego! Czekamy na kolejne miasta!! Pamiętamy, 
że Warszawa, Katowice (nr 10/115) i Kielce (nr 19/124) przymierzały się do ulic 
Czochralskiego, ale nic z tego - o ile wiadomo - nie wyszło. Może teraz przykład Wrocławia 
zmobilizuje te i inne miasta. Prof. Jan Czochralski czeka! 
 

* * * * * * 

            Paweł Tomaszewski 
               INTiBS PAN  

 


