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Dwa tysiące dni w sieci
Na jego aktualizowanie poświęca nawet kilka godzin
dziennie. Umieścił tu tysiące
zdjęć i informacji dotyczących
rodzinnej miejscowości. Internetowemu serwisowi Działoszyna i okolic, który od niemal
6 lat tworzy 20-letni Michał
Grajoszek, stuknęło właśnie
2 tys. dni.
– Obserwowałem licznik dni
i nie mogłem się doczekać tej
magicznej liczby – nie ukrywa
radości ojciec chrzestny
działoszyńskiej witryny. – Teraz aż trudno mi uwierzyć, że
wszystko zaczęło się już prawie 6 lat temu. Dokładnie 22
sierpnia 2002 roku, kiedy strona została zamieszczona w sieci. Od tej pory działalność serwisu nigdy nie została zawieszona.
Już w szkole podstawowej
jako entuzjasta komputerów
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i internetu Michał pomyślał
o założeniu własnej strony
w sieci. Wtedy było to bardzo
modne, każdy nastolatek
chciał mieć taką witrynę.
– Tata, który interesuje się
historią naszego miasta i całego regionu, przekonał mnie, by
stronę poświęcić właśnie takiej
tematyce. Pomyślałem, że to
dobry pomysł i zaczęliśmy –
wspomina Michał.
Najpierw było skromnie:
bardzo prosta grafika, darmowe serwery, często wyczerpujące się limity transferu i przeprowadzki. Z dnia na dzień,
z miesiąca na miesiąc, z bardzo prostej strony zaczął powstawać niezwykle rozbudowany serwis informacyjny.
O jego atrakcyjności i profesjonalizmie świadczy cały szereg
wyróżnień przyznanych stronie przez internautów.
Michał, który w tym czasie

z gimnazjalisty stał się licealistą, a obecnie studiuje na
pierwszym roku informatyki
Politechniki Opolskiej, wciąż
rozwija wirtualne kompendium wiedzy o Działoszynie.
Czytanie maili i komentarzy,
edycja i umieszczanie wciąż
nowych fotografii w internecie
zajmuje mu nieraz kilka godzin dziennie. Od strony odłączyła się już nawet galeria
zdjęć i witryna kibiców Klubu
Sportowego „Warta”. Działoszyn ma drużynę siatkarską
w II lidze, więc zainteresowanie sportem jest ogromne.
– Ja zajmuję się serwisem,
bo po prostu bardzo to lubię.
Czuję się jak dziennikarz: dokumentuję
fotograficznie
wszystkie ważniejsze wydarzenia na terenie Działoszyna,
lubię też o nich pisać. Dobrze
orientuję się, co dzieje się
w mieście i okolicy. Informują

mnie o tym znajomi, nawet
gdy jestem w Opolu. Czasem
też w roli reportera musi zastąpić mnie ojciec – przyznaje
Michał.
Twórca serwisu podkreśla,
że witryna utrzymała się
w sieci tak długo dzięki odwiedzającym ją internautom. Codziennie zagląda tu około 400
osób, co dla niewielkiego miasta stanowi sporą liczbę.
– Muszę też podziękować
ludziom, którzy mi pomogli.
Wiele informacji otrzymałem
od pana Edwarda Warzychy,
zdjęć Działoszyna po II wojnie
światowej użyczył pan Bronisław Wojtal. Obecnie bardzo
mi pomagają państwo Drabowiczowie. Na stronie wszyscy
są wymienieni. Bez nich serwis nie byłby tak rozbudowany
– Michał nie ma złudzeń, że
sam by poradził sobie z zebraniem bogatego materiału.
OGŁOSZENIE

Michał Grajoszek z nieodłącznym aparatem dokumentuje
współczesność Działoszyna. Na jego internetowej stronie
można też znaleźć mnóstwo informacji o historii miasta
FOT. ARCHIWUM

Wkrótce na stronie zostanie
zamieszczona historia serwisu, którą Michał opracowuje
już od dłuższego czasu. W gale-

rii znajdą się nowe zdjęcia i pojawią się nowe informacje...
MAREK MIKULSKI
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