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Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
 

Wrocław         4 lutego 2018 r.                    rok VII,  numer  3/205 
***************************************************************************************************************** 

 

 

Bulwar  Czochralskiego  w  Berlinie? 
 

 

Niewiele brakowało, by Berlin miał ulicę Jan Czochralskiego! Byłem mile zaskoczony gdy 

w Internecie natrafiłem na dokumentację starań o tę ulicę (http://www.gruene-treptow-

koepenick.de/bvv/gruene-antraege/). Stosowny wniosek przygotowali 18 stycznia 2016 r. 

Andrea Gerbode, dziennikarka i przewodnicząca Frakcji B'90Grüne, i Axel Werner Sauerteig. 

Jako członkowie frakcji Związek 90/Zieloni (centrolewicowa partia Bündnis 90/Die Grünen; 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_90/Zieloni) w Radzie Dzielnicy Treptow-

Köpenick w Berlinie złożyli wniosek (druk VII/1206) o Nazwanie nadbrzeży w Schöneweide 

imieniem Jan Czochralskiego: 

Urząd Dzielnicy wnosi, by część nadbrzeży w Schöneweide przebiegających 

w okolicy Wyższej Szkoły Techniki i Gospodarki (Hochschule füt Technik und 

Wirtschaft) nazwać imieniem Jana Czochralskiego. Alternatywnym rozwiązaniem 

może być też ulica na terenie HTW, gdzie [Czochralski] był pracownikiem AEG. 

W uzasadnieniu wniosku przypomniano, że Czochralski jako pracownik Kabelwerk 

Oberspree [znajdującej się właśnie w Schöneweide] wynalazł metodę otrzymywania 

monokryształów stosowaną dziś do produkcji mikroczipów i ogniw fotowoltaicznych. 

Przytoczono też życiorys Czochralskiego zaczerpnięty z Wikipedii. 

 Wniosek przekazano do Komisji Edukacji i Kultury 28 stycznia 2016 r. a w marcu 

ponownie zajęła się nim Rada Dzielnicy. Dopiero 15 grudnia Rada zapoznała się ze 

sprawozdaniem Wydziału Budownictwa, Rozwoju Miasta i Spraw Publicznych z 21 listopada 

podpisanym przez burmistrza Gernota Klemma i Rainera Hölmera z Rady (wycenili koszty 

przygotowania sprawozdanie na... 446,73 euro!). Zielone bulwary nad Sprewą znajdujące się 

na tyłach HTW, niestety, nie mogą zmienić nazwy. Natomiast sprawa nadania imienia 

wewnętrznej ulicy na terenie HTW należy do kompetencji władz tej uczelni. Jeśli zaistnieją 

nowe okoliczności, to Urząd Dzielnicy ponownie rozpatrzy sprawę wniosku. W głosowaniu 

Rada jednomyślnie przyjęła to do wiadomości. 

 Projekt ulicy Jana Czochralskiego w Berlinie jest więc w swoistym zawieszeniu. 

Szkoda. Czekamy więc na ruch ze strony Uczelni. Minął już rok... 

 

* * * * * * * * * * * 

Odkrycia 

BION - c.d. 

 

Dzięki uprzejmości pani Danuty Czochralskiej otrzymaliśmy cenny dokument dotyczący 

historii firmy BION. Umowę Spółki z dnia 1 stycznia 1950 r. podpisali Jan Czochralski 

i Wiktor Czochralski. Ciekawe, co skłoniło ich do sporządzenia takiego dokumentu - czy był 
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to planowany wyjazd Mieczysława Wojciechowskiego do USA? Do tego czasu to własnie 

zięć Profesora firmował Zakłady Chemiczne BION swoim nazwiskiem. 

 

 

* * * * * * 

            Paweł Tomaszewski 

               INTiBS PAN  


