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Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
 

Wrocław                    24 lutego 2019 r.                   rok VIII,  numer  3/237 
***************************************************************************************************************** 

 

 

Zapowiedzi wydarzeń 
 

♥ 27 lutego – Jan Majewski – Profesor Jan Czochralski ma swoją ulicę w Poznaniu – 

Zebranie naukowe Sekcji Historii Farmacji Oddziału Poznańskiego Polskiego 

Towarzystwa Farmaceutycznego, Poznań, Muzeum Farmacji, al. Marcinkowskiego 11 

(wejście z oficyny), godz. 17:00 

 

* * * * * * * 

Odkrycie 

Nowe  patenty  Czochralskiego 

 

Dzięki uprzejmości pani Marii Fuzowskiej-Wójcik, dyrektor Departamentu Zbiorów 

Literatury Patentowej Urzędu Patentowego RP, otrzymaliśmy kopie dwóch patentów 

wydanych w ZSRR i związanych z prof. Janem Czochralskim. 

 Pierwszy nosi numer 25133 (we współczesnych spisach - SU25133 (A1)) dotyczy 

stopu miedzi, krzemu i niklu lub kobaltu i został wydany dla Metallbank u. Metallurgische 

Ges. AG we Frankfurcie n. Menem i twórców - Johanna Czochralskiego i Emila Laya. Patent 

nosi datę 5 marca 1928 r. Priorytet dla zastrzeżenia pierwszego - od 9 kwietnia 1927 r., a dla 

zastrzeżenia drugiego ustalono od 24 sierpnia 1927 r. O przyznaniu patentu powiadomiono 

publikacją z 31 stycznia 1932 r. a jego działanie ustalono na 15 lat od tej daty (czyli do 

31 stycznia 1947 r.).  

 W dotychczas znanym wykazie patentów Jana Czochralskiego (vide P. Tomaszewski - 

"Powrót. Rzecz o Janie Czochralskim; str.204 i nast.) nie ma takiego patentu. Nie wiemy też 

kim był Emil Lay - współtwórcą czy tylko prawnikiem obsługującym firmę 
 

 Natomiast z drugim patentem radzieckim, Nr 31845, nie ma specjalnego problemu - to 

wersja polskiego patent nr PL 16254 oznaczonego w opublikowanym spisie patentów jako 

P-10. Jest to patent na niekorodujący stop łożyskowy na bazie ołowiu (bez cyny) 

z domieszkami metali alkalicznymi i nie więcej niż 2% berylu. Patent opublikowano 

31 sierpnia 1933 r., a więc prawie 3 lata po polskiej wersji, i od tej daty zapewniał ochronę 

patentową przez 15 lat (czyli do 31 sierpnia 1948 r.). Warto sprawdzić, czy dopiero po tej 

dacie patent został udostępniony Polsce przez Wielkiego Brata. 
 

 Poniżej przedstawiamy początkowe fragmenty obu patentów. 

 

 Z Urzędu Patentowego otrzymaliśmy także informację o dwóch patentach 

współpracownika Czochralskiego - prof. Georgesa Weltera, opublikowanych podczas jego 

pobytu w Polsce. 
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* * * * * * * * * * * 

            Paweł Tomaszewski 

               INTiBS PAN  


