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Strona www.janczochralski.com (2)
W poprzednim numerze "Biuletynu Roku Czochralskiego" pokazaliśmy zasięg oddziaływania
podstawowej strony internetowej poświęconej Janowi Czochralskiemu. Niedawno Redakcja
otrzymała list od twórcy i administratora tej strony internetowej. pana Sylwestra
Czochralskiego. Zwraca się on z nietypową, jak pisze, prośbą do Czytelników "Biuletynu..."
i osób oraz instytucji zainteresowanych stroną internetową. Oto fragmenty tego listu:
W 2007 roku, po odwiedzinach u mojej cioci Zofii Czochralskiej w Kcynii, i po kolejnym
wysłuchaniu opowieści o naszym wspaniałym przodku postanowiłem, że zrobię wszystko aby
choć trochę przywrócić świadomość o
nim w Polsce i na świecie.
Zdecydowałem, że zrobię stronę
internetową gdyż jest to najbardziej
dostępna forma przekazu w obecnych
czasach. Tak więc zaraz po powrocie do
Kielc wziąłem się do pracy i … kupiłem
książkę „HTML 4. Biblia” (700+ stron)
ponieważ nie miałem zielonego pojęcia
o budowie stron internetowych :-) Po
kilku miesiącach prób i błędów pierwsza
strona internetowa o prof. Janie
Czochralskim pojawiła się 30 marca
2008 roku.
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Oczywiście była to strona daleka od ideału dlatego w 2011 roku dostała nową szatę
graficzną, która jest obecna do dzisiaj.

W ciągu wielu lat istnienia strony, bardzo dużo się wydarzyło i osoba Profesora zaczęła być
„odkrywana” przez coraz to więcej ludzi w Polsce i na świecie (głównie dzięki dr. Pawłowi
Tomaszewskiemu!).
Dla
zdecydowanej
większości
ludzi
strona
internetowa
www.janczochralski.com jest pierwszym krokiem w celu poznania osoby oraz dokonań
Profesora, dlatego zdecydowałem o kolejnej zmianie szaty graficznej tak aby strona była
dopasowana do dzisiejszych wymagań, m.in:

− odświeżony i nowoczesny wygląd,
− 100% dopasowanie do monitorów oraz urządzeń mobilnych,
− łatwiejsze zarządzanie tłumaczeniem na inne języki (celem jest: niemiecki oraz
hiszpański/portugalski).
Po tym krótkim wstępie następuje prośba do Was. Aby spełnić ww. pomysły potrzebuję kupić
specjalny szablon, który jest do tego dostosowany, oraz dodatki m.in. dotyczące zarządzania
tłumaczeniem. Całkowity koszt, który poniosę, będzie wynosił maksymalnie 1200-1400 złotych
(nie licząc czasu wolnego). Oczywiście koszty te poniosę mimo wszystko, ale jeśli ktoś z Was
chciałby mnie wesprzeć w tym projekcie będę wdzięczny :-)
Na koniec pragnę dodać, że nie znam terminu kiedy strona będzie gotowa oprócz tego, że
mam nadzieję, że jak najszybciej jak to będzie możliwe.
Osoby pragnące wesprzeć to dzieło, o którym pisze Pan Sylwester, proszone są o kontakt
mejlowy z Redakcją.
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