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Gens una sumus – szachowe.pl
Forum powstało w dniu 6 sierpnia 2006 roku z inicjatywy kolegi Pic'a. Jest bez wątpienia jednym
z najciekawszych for poruszających szeroko rozumianą tematykę szachową w Polsce. W jego historii było kilka
znaczących zwrotów. W 2008 forum zostało przeniesione na w pełni profesjonalny serwer (należą się wyrazy
uznania dla mrozika jako sponsora tej operacji) zmieniając jednocześnie domenę z chess.yoyo.pl na obecnie
funkcjonującą szachowe.pl.
Z kolei rok 2010 przyniósł wiele zmian – w tym pierwszą zmianę grafiki na przełomie wiosny i lata oraz
grudniowe przejście na skrypt phpBB3 z którym wiązała się kolejna zmiana szaty graficznej ale co
najważniejsze doszło do „skoku cywilizacyjnego” w funkcjonalności forum. Nowy skrypt (wykonany
i odpowiednio dostosowany przez kolegę Rafcika) pozwolił na uruchomienie na forum:
 generatora diagramów dzięki któremu forumowicze nie muszą sięgać po zewnętrzne generatory czy też
wgrywać diagramów w postaci załączników
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 przeglądarki partii w formacie PGN co pozwala na zaprezentowanie partii poprzez wklejenie jej zapisu
w formacie PGN

 wstawianie filmów z youtube
Obecnie forum podzielone jest na sześć subforów:
 Forum Organizacyjne, ten dział jak nazwa wskazuje służy sprawom organizacyjnym od regulaminu
poczynając na sugestiach forumowiczów kończąc.
 Forum Ogólne, które jest głównym jego trzonem zawiera szereg szachowych działów od przepisów gry
zaczynając a przemierzając poprzez książki, strony, kafejki, programy, filmy szachowe, sylwetki
wybitnych graczy na historii gry kończąc.
 Nauka Gry – służy do przybliżania tematów związanych z szeroko pojętym rozwijaniem umiejętności.
Możemy zapoznać się z zagadnieniami związanymi z procesem treningu, poznać debiuty, grę środkową,
końcówki, kombinacje i kompozycję.
 Turnieje, w tym miejscu można informować o wszystkich odbywających się turniejach. Tutaj pojawiają
się tematy zawierające opisy meczów między forumowiczami, meczów międzyforumowych oraz
rozgrywek forumowych jak „Szachowa Liga Mistrzów”, „Turnieje Tematyczne” czy też rozgrywki
„Klanowe”
 Partnerzy, które zostało utworzone w celu udostępnienia naszym partnerom specjalnej wydzielonej
powierzchni na której mają wyłączność na prowadzenie działań.
 Inne – wśród nich działy: bazar, kloc, szachy losowe, hydepark i matematyka wraz z grami logicznymi.
Przejście na nową wersję skryptu w znaczący sposób wpłynęło na zmianę charakteru forum. Stało się
wielopłaszczyznowe. Począwszy od tablicy ogłoszeniowej na której można zamieścić informację o turniejach
rozgrywanych (nie tylko w Polsce, ale na całym świecie) po zaciszny kącik w którym można delektować się
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wartościowymi i unikalnymi wpisami dotyczącymi kompozycji (myllyniemi), komputerów (sinuhe) czy też silników
szachowych (pyetrek). Wyraźnie widać jak ewoluuje z miejsca gdzie można wymienić się informacjami i coraz
bardziej staje się osią wokół której rozkręcają się inicjatywy promujące i organizujące rozgrywki szachowe
w Internecie. Słowem: każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie.
W chwili obecnej rozgrywana jest już VII edycja „Szachowej Ligi Mistrzów” w trakcie kilkutygodniowych
zmagań (zwykle jest to okres 1-2 miesięcy) wyłaniany jest „Triumfator SzLM” – czyli użytkownik, który będzie
tytułowany tą rangą do końca kolejnej edycji rozgrywek. Ponadto regularnie w niedzielne wieczory rozgrywane są
„Turnieje Tematyczne”. Na chwilę obecną odbyło się już ponad 50 turniejów w trakcie których testowane były
ciekawe otwarcia. „TT” mają także swoją ciekawą oprawę: przygotowany jest harmonogram turniejów, robione są
regularne podsumowania i można śledzić na bieżąco ilość zdobytych punktów. Równolegle użytkownicy umawiają
się na indywidualne mecze, których odbyło się już kilkadziesiąt.
Jak na razie w fazie tworzenia jest pomysł organizacji rozgrywek drużynowych „Klanów” – w zamyśle
mający przypominać ligę drużynową. Wszystkie partie szachowe związane z forum są poddawane obliczeniom
rankingowym. Każdego miesiąca zostaje opublikowana nowa lista „Rankingu Forumowego”, a jej lider wyróżniany
jest rangą „Lidera Rankingu”. Nieoficjalnym miejscem prowadzenia wspomnianych rozgrywek jest wipsowo na
serwerze kurnik.pl – codziennie (zwłaszcza wieczorem) można tam znaleźć kilkanaście (lub nawet kilkadziesiąt)
osób związanych z forum grających właśnie w tym pokoju. Forumowicze podejmują też inne aktywności związane z
tematyką szachową na obszarach bezpośrednio nie związanych z grą. Ciekawym pomysłem jest „Forumowa Liga
Typerów” pozwalająca typować wyniki spotkań z najważniejszych dla szachistów turniejów. Od przeszło roku
istnieje „Quiz szachowy” w którym forumowicze mogą wykazać się wiedzą ogólnoszachową.
Obecnie szachowe.pl to forum liczące prawie 900 użytkowników (z tego blisko 60 aktywnych), którzy
w ponad 2000 tematów napisali już ponad 30 tysięcy postów! Tak duży serwis wymaga znacznego zaangażowania
administracyjnego. Nad całością czuwa grupa administratorów i moderatorów nazywana „Radą Forum” w skład
której wchodzą: mrozik, Rafcik, redjok, kolokwium oraz demon_szybkości. To w tej grupie zapadają najważniejsze
decyzje o kierunku rozwoju forum. W obrębie forum funkcjonują również inne grupy – chociażby taka jak
„Zasłużeni”: w jej skład wchodzą osoby, które w sposób kluczowy wpłynęły na kształt i funkcjonowanie forum
(obecnie są nimi Pic i mattihau). Natomiast Grupa „Przyjaciele” to użytkownicy wyróżniający się zaangażowaniem
i działalnością na forum i należą do niej: mol_książkowy, xghoustx, myllyniemi, misiek1994 i czaturanga.
Członkowie grupy Partnerzy, która promuje nas na zewnątrz to Edyta, padawan i ChessPawn.
Forum oferuje dostęp do szeroko rozumianej informacji szachowej. Jest otwarte dla wszystkich i każdy może
zapoznać się z wybranymi tematami czy też wziąć udział w aktywnościach proponowanych na forum (nie wymagamy
rejestracji w celu uzyskania dostępu do treści) aczkolwiek mile widziana jest rejestracja, gdyż pozwoli ona włączyć
się w życie forum i otrzymywać „Newsletter” (obecnie rozsyłany średnio raz w miesiącu) czy też pozwoli
kontaktować się z wybranymi osobami za pomocą poczty forumowej (PW „Prywatne Wiadomości”). Możliwości
forum są naprawdę znaczne: wszystko zależy jednak od nas samych – tego w jaki sposób zechcemy uczestniczyć
w tej niezwykłej formie wymiany myśli i pomysłów szachowych.
Warto również podkreślić, iż na forum panuje miła atmosfera oraz uczestnicy starają się wspólnie
dyskutować na różne tematy oraz wymyślać i realizować różne ciekawe inicjatywy. W taki sposób nasz kolega
demon_szybkości wspólnie z kilkoma innymi forumowiczami niebawem opublikują kilka książek szachowych (link
do strony na której znajdą się te pozycje zostanie umieszczony na forum) dotyczących szachów jako wartościowego
narzędzia do rozwoju oraz szkoleniową dla wszystkich, którzy dopiero zaczynają swoją szachową przygodę. Ponadto
znajdzie się także poradnik zawierający rady i wskazówki pomocne w początkowym etapie rozwoju szachowego.
Miejmy nadzieję, że będą one dla wszystkich zainteresowanych wartościowym i ciekawym źródłem informacji.
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W związku z takim rozwojem nowego znaczenia nabiera motto „Gens una sumus”, gdyż wokół
forum wyrasta prawdziwa szachowa społeczność… a może to już prawdziwa szachowa rodzina?

Poniżej możemy zobaczyć przykładowe zrzuty ekranu z wybranych części forum:
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