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Historia Polskiego Centrum Joomla! sięga początków Mambo w Polsce.
Zanim powstało Polskie Centrum Joomla!
Dzieje polskiej społeczności użytkowników Joomla! zapoczątkowało założenie w 2003 roku witryny
Mambo.PL.com przez Tomka Fabiszewskiego [Bolo] i Roberta Sarnę [M6].Dwa ośrodki
Na wskutek różnic w poglądach na koncepcję powadzenia witryny między jej administratorami jeszcze w
tym samym roku powstał drugi ośrodek zainicjowany przez Marcina Golemana [Yama] i Roberta
Sarnę [M6] - TINPS, nastawiony na skupianie miłośników Mambo. W 2004 roku do zespołu TINPS
dołączył Stefan Wajda [Zwiastun].
TINPS w krótkim czasie skupił około 10 000 użytkowników i przejął inicjatywę. Pierwszy podręcznik i
pełne tłumaczenie Mambo
W sierpniu 2004 Zwiastun udostępnił polskiej społeczności użytkowników pierwszy podręcznik
administratora, a niespełna dwa miesiące później spolonizowaną w pełni wersję Mambo 4.5.1a, z polskim
interfejsem zaplecza administracyjnego i polskim systemem pomocy.Odrodzenie Mambo Team PL
W tym samym czasie Marek Dylewicz [Dylek] z Piotrem Laskowskim [Josh] przejęli pieczę nad
Mambo Team PL. W kilka miesięcy z zamierającej witryny uczynili żywy ośrodek, z coraz bogatszą ofertą
tłumaczeń rozszerzeń dla Mambo.Konsolidacja
Wiosną 2005 roku CoreTeam przystąpił do organizacji Zespołu Tłumaczy. Moderator polskiej części forum
Mambo, Adam Sobkowicz [Enjoye], zgłosił do roli koordynatora Polskiego Zespołu Tłumaczy
kandydaturę Zwiastuna.
Prowadzący w imieniu CoreTeam uzgodnienia Jean Marie, po rozpoznaniu sytuacji w polskim środowisku
przyspieszył konsolidację zespołu, oczekując od Bolo, Dylka i Zwiastuna uzgodnienia jego
kształtu i wyboru lidera, co stało się w końcu kwietnia 2005 roku.
Koordynatorem zespołu jednomyślnie uczyniono Zwiastuna. Jeszcze w kwietniu przy TINPS powstał polski
serwer pomocy. Zespół tłumaczy rozpoczął intensywne prace nad lokalizacją zapowiadanego na jesień
2005 roku Mambo 5.0. Po wakacjach miały nastąpić ostatnie uzgodnienia. Rozstanie z Mambo
W sierpniu 2005 roku w wyniku swoistego zamachu na wolność Mambo cały zespół projektantów odstąpił
od dalszych prac nad jego rozwojem w ramach Fundacji Mambo utworzonej przez firmę Miro, właściciela
praw do nazwy projektu. Narodził się Joomla!. Liderzy polskiej społeczności jednomyślnie zdecydowali o
stworzeniu Polskiego Centrum Joomla!
Centrum zostało powołane przez 9-osobowy zespół inicjatorów - osób, które stworzyły podstawy polskiej
społeczności Joomla! - prowadziły witryny i fora popularyzujące w Polsce Mambo (TINPS, MamboTeam
PL, MamboDemo PL, polskie strefy na forach międzynarodowych), udostępniły polskiej społeczności
tłumaczenia interfejsu Mambo i Joomla! oraz podstawowej dokumentacji.
Inicjatorami Polskiego Centrum Joomla! byli (kolejność alfabetyczna): Maciej Borowik Magic, Marek
Dylewicz Dylek, Tomasz Fabiszewski Bolo, Marcin Goleman Yama, Artur Moskała Stone,
Piotr Laskowski Josh, Robert Sarna (M6), Adam Sobkowicz Enjoye, Stefan Wajda
Zwiastun.
1 września 2005, tuż po "oficjalnych narodzinach" Joomla! i rozstrzygnięciu konkursu na nazwę nowego
projektu, zarejestrowaliśmy nową domenę - joomla.pl. 26 września światlo dzienne ujrzała witryna
www.joomla.pl
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