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Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
 

Wrocław         10 lutego 2018 r.                    rok VII,  numer  4/206 
***************************************************************************************************************** 

 

 

Wydarzenia związane z Janem Czochralskim  
 

► 30 października 2017 r. – G. Shamot [bloger? wpisane przez Admin2017] – Nieznany 

geniusz - Profesor Jan Czochralski – w blogu: Komputer, myszka i Ty - blog 

komputerowy firmy Wajkomp; http://www.blog-wajkomp.pl/hist_komp/nieznany-

geniusz-profesor-jan-czochralski/ [A] 

► 5 listopada – G. Shamot – jw. część II: http://www.blog-wajkomp.pl/hist_komp/nieznany-

geniusz-profesor-jan-czochralski-czesc-ii/  

► 12 listopada – G. Shamot – jw. część III  

► 19 listopada – G. Shamot – jw. część IV 

► 26 listopada – G. Shamot – jw. część V - ostatnia.  

 

Zapowiedzi 
 

♥ 19 kwietnia – Polscy chemicy u progu odzyskania niepodległości – panel dyskusyjny 

podczas Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki, Łódź, Wydział Chemii Uniwersytetu 

Łódzkiego, ul. Tamka 12; godz. 12:00 

 

Informacje prasowe i internetowe, wydawnictwa książkowe 
 

♦ 23 października 2017 r. – Katarzyna Ormanowska – Studenci UTP mają iść za przykładem 

słynnego wynalazcy – https://bydgoszcz.tvp.pl/34526035/studenci-utp-maja-isc-za-

przykladem-slynnego-wynalazcy [tekst i film z programu "Zbliżenia" TVP3 w 

Bydgoszczy] 

♦ 4 grudnia 2017 r. – G. Shamot – Tranzystory – efekt Metody Czochralskiego – 

http://www.blog-wajkomp.pl/hist_komp/tranzystory-efekt-metody-czochralskiego/ 

[część I] 

♦ 10 grudnia 2017 r. – G. Shamot – Tranzystory – efekt Metody Czochralskiego - część II – 

http://www.blog-wajkomp.pl/hist_komp/tranzystory-efekt-metody-czochralskiego/ 

[część II] 

♦ 13 grudnia 2017 r. – Piotr Kaszczyszyn – Inka i Łukasiewicz na jednym cokole – 

http://jagiellonski24.pl/2017/12/13/inka-i-lukasiewicz-na-jednym-cokole/  

♦ 2 stycznia 2018 r. – Wojciech Matusiak – 10 najważniejszych polskich wynalazków, które 

powinieneś znać – https://generacjasmart.pl/2018/01/02/10-najwazniejszych-polskich-

wynalazkow-ktore-powinienes-znac/  

* * * * * * * 
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Czochralski  i  prawa  autorskie? 
 

Pod koniec ubiegłego roku ukazała się w Internecie seria pięciu artykułów pod wspólnym 

tytułem Nieznany geniusz - Profesor Jan Czochralski pióra G. Shamota (patrz spis w dziale 

Wydarzenia w tym numerze "Biuletynu...". Nie wchodząc - na razie - w poprawność 

merytoryczną tekstów nasuwa się smutna refleksja na temat zawartości Internetu i zasad 

korzystania z tych zbiorów. Otóż, w omawianym tekście prawie wszystkie ilustracje 

podpisane są jako "foto. Wikipedia". Autor nie zadał sobie trudu, by podać właściwe źródła 

materiałów. Przecież są znani autorzy fotografii, są znane zbiory archiwalne czy wreszcie 

publikacje, w których te ilustracje pokazano. Ciekawe, czy rzeczywiście autor znalazł te 

ilustracje w przepastnych zbiorach Internetu jako samodzielne i niepodpisane fotki? Jaki ma 

sens podanie źródła tak nijakiego jak Wikipedia? Moim zdaniem nie jest to żaden przejaw 

uczciwości Autora, a raczej naigrawanie się z właściwych autorów. Omówiony przykład jest 

też przestrogą dla piszących - nie masz żadnej gwarancji, że Twój tekst nie zostanie 

wykorzystany jako bezimienny wkład do Wikipedii. 

 

* * * * * * * * * * * 
 

Ponad  1750  egzemplarzy! 
 

Miła nam poinformować o wynikach sprzedaży biografii prof. Jana Czochralskiego pt. 

"Powrót" (w wersji angielskiej - "Jan Czochralski restord") wydanej przez wrocławską 

Oficynę Wydawnicza ATUT. Do końca 2017 r. wersję polską kupiło 69 osób i instytucji. 

Razem z tzw. "nieokreślonymi kontrahentami" (zapewne zakupy na Tagach Książki) udało 

się sprzedać 1110 egzemplarzy. Jest to ładny wynik choćby ze względu na tematykę książki. 

Niestety, nakład (z dodrukiem) został już wyczerpany (być może jakieś egzemplarze są 

jeszcze w hurtowniach internetowych). Do tego należy doliczyć prawie 650 egzemplarzy 

biografii w wersji angielskiej (w tym 400 egzemplarzy przekazanych uczestnikom konferencji 

w Krakowie). Ta książka jest jeszcze do nabycia :-) 
 

* * * * * * 

Unionpedia  o  Janie  Czochralskim 

Chcącym się trochę zabawić polecam zajrzenie do Unionpedii. Według definicji w wersji 

podanej internetowo (ach to piękne tłumaczenie komputerowe!) Unionpedia jest koncepcja 

lub sieci semantycznej mapie zorganizowane jak encyklopedii lub słownika. To daje krótką 

definicję każdej koncepcji i jej związków. Poprawne pierwsze zdanie to: Unionpedia jest mapą 

pojęć lub siecią semantyczną zorganizowana na wzór encyklopedii-słownika.  

Oczywiście, w tej encyklopedii jest hasło "Jan Czochralski" i jego powiązania z innymi 

hasłami. Zapraszam na stronę https://pl.unionpedia.org/Jan_Czochralski. Kilkanaście wersji 

językowych (także z obcymi alfabetami) pokazuje różne zestawy haseł przypisanych do Jana 

Czochralskiego. To zabawna i ciekawa lektura. Hasła wybierał komputer - warto zobaczyć 

jak mu się to udało :-)) 

* * * * * * 

            Paweł Tomaszewski 

               INTiBS PAN  


