
Świat  wokół  podlega  nieustannym  zmianom,  są  one  wręcz  synonimem  życia...  cecha  ta  szczególnie  jest
widoczna w rozwoju  technologii,  w tym szczególnie  informatycznych.  Wystarczy przywołać  wspomnienia
witryn internetowych jeszcze sprzed kilku lat,  by zobaczyć jak wielkie dokonały się w tej  mierze zmiany.
Wśród zmian tych najbardziej widocznych jest sposób korzystania z zasobów internetu, którym witryny muszą
podołać,  coraz  powszechniej  wykorzystuje  się  do  zapoznawania  z  ich  treścią  urządzenia  mobilne,  co  nie
umknęło  oczywiście  uwadze takiego potentata  rynku jak  firma  Google,  która  oficjalnie  zapowiedziała  już
zmianę  algorytmów  wyszukiwania,  stawiając  w  pierwszym  rzędzie  witryny  przystosowane  do  urządzeń
mobilnych. Z własnego doświadczenia, na podstawie statystyk ruchu na mojej starej witrynie (www.s-nikiel-
mojegory.pl)  wiem że około 30% ruchu pochodzi właśnie z urządzeń mobilnych z  system Android.  Coraz
liczniej pojawiały się też prośby mailowe o przebudowę strony tak by właśnie odpowiadała ona mobilnym
urządzeniom.

Wszystkie te czynniki przyspieszyły, przyznam się tu długo przeze mnie odkładaną, decyzję o przeprowadzce
witryny na nową platformę.  Po dziewięciu  latach  korzystania  z  poprzedniej  platformy (NVU),  po długich
testach  i  budowach wielu  próbnych stron,  ostateczny wybór  padł  na  popularną  platformę  WordPress.  Tak
zaczęła się mozolna praca nad przeniesieniem zasobów poprzedniej wersji witryny na jej nową wersję... słowo
„mozolna” nie jest w stanie tu oddać ilości pracy jaka wyrosła przede mną. Do przeniesienia jest kilka tysięcy
stron, kilkanaście tysięcy zdjęć, a sporą część tych materiałów, tudzież artykułów, czy opisów szlaków, trzeba
wręcz opracowywać na nowo, bowiem wiele informacji w nich zawartych uległo po prostu przedawnieniu i
zmianie.

Wszystko to sprawia że pomimo bardzo wytężonej pracy w chwili oficjalnego otwarcia odnowionej opartej na
nowoczesnych rozwiązaniach strony, tylko część wszystkich materiałów została na nią przeniesiona. Tu bardzo
proszę wszystkich o cierpliwość, wszystkie dostępne materiały będą sukcesywnie, acz stopniowo przenoszone,
do tego czasu te które przeniesione jeszcze nie zostały nadal dostępne będą pod starym adresem i na starej
platformie, lub o ile zostanie to zaznaczone w informacji pod daną treścią w wersji PDF, natomiast gdy już to
nastąpi wszystkie stare materiały, zostaną usunięte z serwera.

Przenoszenie zasobów na nową platformę stały się doskonałą okazją do planowanej od dawna zmiany nazwy
i  adresu witryny.  I  tak dotychczasowa strona o adresie  www.s-nikiel-mojegory.pl i  nazwie „Moje Góry –
Sebastian Nikiel” zostaje przeniesiona na domenę: www.zyciepisanegorami.pl – a nazwa witryny zmienia się
na „Życie pisane górami –  o pasji, górach i walce...”. Zmiana ta zrywa z klatką zbytniego spersonalizowania
nazwy, co wychodzi naprzeciw treściom zamieszczanych na stronie, z równoczesnym zachowaniem wszystkich
cech właściwych poprzedniej  wartości  merytorycznej  i  emocjonalnej  strony.  Wszak właśnie  jeśli  miałbym
podsumować w kilku słowa własne życie – wieloletnią walkę z chorobami, słowa – życie pisane górami –
byłyby tu jak najbardziej na miejscu. Inną z zalet nowego adresu witryny jest łatwiejszy mam nadzieję do
zapamiętania adres. 

Przebudowa ta nie będzie jednak drastyczną zmianą kierunku rozwoju witryny, lecz raczej kolejnym etapem jej
ewolucji, znalazło to swoje odzwierciedlenia w logo witryny, w którym zmianie uległ tylko adres domeny, oraz
dokonano drobnych poprawek samej grafiki.  Zachowane zostają też ikony działów głównych,  oraz ogólny
wygląd wpisów. Z pewnością po drodze, podczas przenoszenia zasobów, szczególnie zważywszy na zakres
prac, jak i to że wykonuję ją sam, zdarzą się różne wpadki, problemy z dostępnością zasobów, czy zwyczajnie
błędy z góry więc proszę o wyrozumiałość, a jeśli takowe zauważycie o kontakt :) również z tego właśnie
względu  do  czasu  pełnego  ukończenia  przenosin  materiałów  na  nową  stronę,  stara  witryna  nadal  będzie
dostępna i w pełni funkcjonalna, ale nie będzie już rozwijana. 
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zdjęcia od lewej: zmiana wyglądu loga witryny i jej adresu domeny / taki obecnie na polskiej stronie firmy 1&1 wita klientów napis... przy czym trzeba dodać że zmiana ta ma podwójne dno,
firma oficjalnie wycofuje się z polskiego rynku, tak naprawdę jednak nie tylko nie znika, lecz znalazła metodę jak za mniej zaawansowane usługi pobierać większe opłaty! W 2015 roku 1&1
wykupiło polską firmą, jednego z największych dostawców hostingu na naszym rynku home.pl – stąd właśnie w tej chwili zachęca do migracji na ich serwery, stąd też pozorny ruch wycofania
z rynku...

Początkowy plan przebudowy zakład spokojniejszy tryb pracy, ze stopniowym uzupełnianiem treści do końca
bieżącego roku, oraz utrzymaniem starej domeny jako informującej o nowym adresie przez cały następny
rok,  plany te,  co gorsza już  w trakcie zaawansowanych prac nad nową wersją strony,  całkowicie i  bez
żadnego uprzedzenia zburzyła naganna postawa dotychczasowego dostawcy mojego hostingu – potentata w
skali  światowej,  niemieckiej  firmy  1&1,  która  z  dnia  na  dzień  bez  pardonu  wypowiedziała  wszystkim
użytkownikom umowy!  Utrzymano (na  szczęście)  okres  trwania  danej  umowy do chwili  jej  wygaśnięcia,
jednak bez dalszej możliwości jej przedłużenia. Pech chciał że u mnie koniec umowy przypada na połowę
września  2017,  co  oznacza  konieczność  natychmiastowego  zintensyfikowania  prac  nad  przeniesieniem
witryny na nową platformę. 

Wobec ilości i zakresu prac wydaje się mało prawdopodobne by to tego czasu udało się dokonać pełnej
transformacji,  biorąc również pod uwagę że przenosiny portalu tych co mój rozmiarów na nowy hosting
prawie zawsze wiąże się z różnymi wpadkami, zdecydowałem się między innymi na przesunięcie terminu
rozpoczęcia  tegorocznej  edycji  dorocznego  konkursu  fotograficznego  „Góry  –  moje  miejsce  na  ziemi”
rozgrywanego już w całości na nowej witrynie pod adresem www.zyciepisanegorami.pl tak by jego finał nie
wypadł  w chwili  rozwiązania  umowy z  1&1 i  wymuszonej  migracji  na  serwery  nowego  dostawcy. Mam
nadzieję  że to  zabezpieczy sam konkurs przed następstwami decyzji  firmy 1&1,  po raz natomiast  kolejny
proszę wszystkich o wyrozumiałość i  cierpliwość,  jeśli  pojawiłyby się  jakieś  kłopoty z dostępnością treści
strony na przełomie połowy do końca września. Decyzja 1&1 oznacza niestety również że  w połowie września
– czyli w chwili rozwiązania umowy z 1&1 poprzednia domena www.s-nikiel-mojegory.pl zostanie wyłączona.

Transformacja w skrócie:
Zakładany harmonogram prac związanych z przenoszeniem zasobów witryny na nową domenę – 
www.zyciepisanegorami.pl:

• oficjalne otwarcie nowej strony 12.06.2017
• od 12.06.2017 zaniechanie aktualizacji starej witryny na domenie www.s-nikiel-mojegory.pl
• wszystkie nowe aktualizacje będą już trafiać na nową stronę pod adresem www.zyciepisanegorami.pl
• około  połowy września  nastąpi  migracja  witryny  www.zyciepisanegormi.pl na  nowy hosting,  oraz

kontynuacja ewentualnego przenoszenia starszych treści na nową witrynę
• 12.09.2018 roku nastąpi wyłącznie starej domeny (adresu) witryny: www.s-nikiel-mojegory.pl 

Mam szczerą  nadzieję  że  nowy design  i  funkcjonalność,  w  pełni  przystosowanej  do  urządzeń  mobilnych
witryny, przypadnie Wam do gustu. Serdecznie zapraszam do korzystania z jej zasobów, prosząc równocześnie
o wyrozumiałość w okresie jej transformacji, jeśli mielibyście uwagi, czy pomysły, do podzielenia się nimi
serdecznie zapraszam.
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artykuł: „Podążając za technologią – zmiany na witrynie” – aktualizacja 04.09.2017

Z nieskrywaną radością pragnę przekazać czytelnikom witryny że w dniu 02.09.2017 udało się dokonać
ostatecznej migracji danych strony z serwerów firmy 1&1, tym samy trwająca około sześciu miesięcy praca
nad  budową jej  nowej  wersji,  na  nowej  domenie,  dobiegła  zasadniczo  końca.  Była  to  doprawdy praca  o
przytłaczającym zakresie, łączna ilość danych przeniesionych to blisko 5GB, w tym 175 000 plików, łącznie
360 wpisów, wśród nich: artykułów, recenzji sprzętu, wpisów w dziale „U mnie”, prozy i poezji... ostatnią z
pozycji  ukończoną  w  nocy  drugiego  września  była  „Galeria”,  praca  jak  widać  olbrzymia,  jestem  bardzo
szczęśliwy  że  zasadniczo  już  za  mną,  co  pozwoli  mi  skupić  się  nad  mocno  zaniedbanymi  nowymi
aktualizacjami strony...

Nie  obyło  się  jednak  bez  kłopotów,  użytkownicy witryny,  szczególnie  uczestnicy  V ogólnopolskiej  edycji
konkursu fotograficznego „Góry – moje miejsce” mogli natrafić na przerwę w dostępie do strony 21.08, gdy to
podczas migracji domeny i strony z wycofującej się z polskiego rynku firmy 1&1, witryna nagle przeszła być
dostępna, w tym ku mojej rozpaczy również do zaplecza strony, pomimo że wszystkiej jej dane były nietknięte
na  serwerach  1&1.  W toku gorączkowego  poszukiwania  wyjaśnienia  problemu,  okazało  się  że  za  całość
powstałej sytuacji odpowiada skrajnie nieodpowiedzialne, nieprofesjonalne i naganne podejście firmy 1&1
do klientów.

Nie będę w tym miejscu zanudzał was szczegółami technicznymi, upraszczając sprawę firma powiem tylko że
1&1 po przeniesieniu domeny do innego dostawcy uniemożliwiła odesłania jej  adresów DNS do własnych
serwerów,  gdzie  przecież  wciąż  pozostawały  wszystkie  dane  witryny!  Praktyka  niesłychana,  praktyka
niespotykana, świadcząca fatalnie o podejściu marki do klientów, w tym wieloletnich klientów jak ja sam...
sytuację uratowała profesjonalna dla przeciwwagi postawa pracowników Łódzkiej firmy Kylos (www.kylos.pl)
którzy z cierpliwością i zaangażowaniem odbudowali całą stronę już na serwerach Kylos z jej kopii danych. Po
kilkunastu  godzinach  witryna  odzyskała  pełną  sprawność.  W  miejscu  tym  raz  jeszcze  pragnę  gorąco
podziękować pracownikom firmy Kylos, po zażegnaniu kryzysu, mogłem przystąpić do wspomnianej powyżej
dalszej pracy nad przenoszeniem pozostałych danych.

Co dalej...
W chwili obecnej pozostało już kilka dni do ostatecznego wyłącznie dostępności do witryny  www.s-nikiel-
mojegory.pl wciąż  zaparkowanej  na  serwerach  firmy  1&1,  oraz  skasowania  wszystkich  jej  danych  –  co
powinno  nastąpić  po  wygaśnięciu  umowy z  tą  ostatnią  12.09.2017,  tym samym wszystkie  treści  starej
witryny będą już dostępne wyłącznie na nowej witrynie, tudzież www.zyciepisanegorami.pl. 

Na początku wpisu użyłem słowa „zasadniczo” przeniesienie danych nie kończy bowiem pracy nad wyglądem i
funkcjonalnością samej strony, ta ewoluować będzie nadal, jednak zabezpieczono już dostęp do wszystkich jej
zasobów. W najbliższym czasie planowana jest przebudowa „Galerii” jednak będzie ona prowadzona w sposób
nie utrudniający korzystania z zasobów tego działu. 

Wierzę  że  nowa  wersja  strony,  oparta  o  nowoczesne  rozwiązania,  w  pełni  dostosowane  do  rozwiązań
mobilnych przypadnie wam do gustu, a treści na niej zamieszczane będą dla was również atrakcyjne jak te na
starszej wersji witryny służącej przecież bezawaryjnie przez przeszło 8 lat, jeśli natomiast mielibyście jakieś
uwagi, lub sugestie co do jej funkcjonalności bardzo proszę o kontakt. 

www.zyciepisanegorami.pl
e-mail: s.nikiel.mojegory@gmail.com

tekst i opracowanie: 
Sebastian Nikiel

10.06.2017 / aktualizacja 03.09.2017
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