15 lat staszow.com
Początkiem 1997 roku Mariusz Zdeb (czyli ja, wówczas juŜ mieszkaniec Staszowa z 3-letnim
staŜem) wpadł na pomysł załoŜenia internetowej strony miasta Staszów. Przeglądając
domowe archiwa rozpocząłem kompletowanie materiałów. Jednocześnie szukałem
moŜliwości umieszczenia strony www na bezpłatnym serwerze. Pierwszą firmą, która
zaoferowała w Polsce bezpłatną moŜliwość umieszczania stron był Polbox. Wybór był więc
oczywisty...
Początki związków naszego regionu z Internetem były jednak jeszcze wcześniejsze.....
końcem 1995 roku załoŜyłem pierwszy w województwie BBS (Bulletin Board System) o
nazwie MiniMax BBS, serwis komputerowy, udostępniający miejsce, gdzie moŜna było
umieszczać i czytać ogłoszenia, obsługiwać własną skrzynkę pocztową, dokonywać transferu
plików. Zainteresowanie nie było duŜe, poniewaŜ w tym okresie niewiele osób interesowało
się informatyką czy kontaktami elektronicznymi, równieŜ dostęp do Internetu był bardzo
drogi. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów był kontakt przez takie właśnie serwery
BBS. MiniMax BBS działał do końca 1996 roku, kiedy to Internet stawał się w Polsce coraz
popularniejszy i Telekomunikacja Polska udostępniła numer dostępowy do Internetu 0202122.
Stąd teŜ 1 marca 1997 roku załoŜyłem pierwszą internetową stronę miasta Staszów pod
nazwą „Staszów – wczoraj i dziś” oraz pod dosyć skomplikowanym adresem internetowym
http://www.polbox.com/w/wildcat/staszow.htm. Była to pierwsza strona regionalna na
ziemi staszowskiej i jedna z pierwszych w województwie.
Pierwsza wersja strony zawierała
informacje o historii miasta,
połoŜeniu i zabytkach gminy,
osobach
związanych
ze
Staszowem. Znalazły się tam
równieŜ zdjęcia z miasta (pomimo
tego, Ŝe fotografia cyfrowa była
jeszcze w powijakach) i okolicy,
informacje adresowe instytucji i
placówek edukacyjnych oraz
księga
gości
umoŜliwiająca
zostawianie wpisów. Na bieŜąco
były wstawiane aktualności z
miasta i gminy.
Ta pierwsza wersja strony
powstała w „czystym HTML-u”,
przypomnę, Ŝe nie było wtedy
dostępnych
programów
do
tworzenia stron www.
Oto kilka wybranych wpisów, które zostały zamieszczone w „księdze gości” w pierwszym
roku funkcjonowania strony:
Jak zobaczyłem STASZÓW w Internecie to mnie zatkało. Miło, Ŝe ktoś pomyślał o tym miłym
miejscu. Pozdrowienia dla autora tej strony. 17.04.1997 - Łukasz K.
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Bardzo fajna strona. Do tej pory nie wiedziałam o istnieniu tej miejscowości. Łódź,
31.07.1997 - Jolanta Traczyńska - WiMBP im.J.Piłsudskiego
Gratuluję zapału w tworzeniu stron www naszego regionu. Oj! Jeszcze Ŝeby ktoś pomyślał o
stolicy województwa - Tarnobrzegu. 03.08.1997 - siarczek
Dobrze Ŝe Staszów zaistniał na internecie bo w ten sposób mogłem sobie odświeŜyć pamięć.
Mieszkałem tam w latach 70-dziesiątych i bardzo mile wspominam ten okres jak i samo
miasto. 13.08.1997 - Waldek B.
Hello from Vermilion, Ohio, U.S.A. Bardzo się cieszę, Ŝe wreszcie mamy Staszów na
Internecie. Wiele lat mieszkałam w Woli Osowej koło Staszowa....
Mariusz, brawo Ŝe wszedłeś ze Staszowem do Internetu. Good luck, keep going!!! Vermilion,
11.10.1997 - Danuta Kubelik (Rucińska)
Serdecznie pozdrawiam i gratuluję wprowadzenia Staszowa na strony Internetu... Łódź,
02.12.1997 - Zdzisław Owczarek (mieszkaniec Staszowa w latach 1972-1979, b.naczelnik M.i
G. Połaniec /1982-1990/)
Mój ojciec pochodzi ze Staszowa, obecnie mieszkamy w Sopocie, ja natomiast studiuję w USA
w Orchard Lake koło Detroit. Cieszę się, Ŝe Staszów, który wielokrotnie odwiedzałem i gdzie
mam rodzinę, ma swoją strone. Pozdrawiam gorąco!! 28.12.1997 - Krzysztof Senkin
Jak zobaczyłem to w sieci to się troszku zdziwiłem. (...) Nie kaŜde miasteczko tej wielkości
moŜe pochwalić się swoją stroną www. Brawo!!! 24.01.1998 - Decki
Bardzo mile zaskoczona zostałam stroną o Staszowie. Mój ojciec urodził się i mieszkał w
Staszowie i choć ja urodziłam się i mieszkam w Kłodzku to zawsze miasto to ma swoje miejsce
w mojej pamięci. (...) 07.02.1998 - Ela z Kłodzka
Kto by pomyślał Ŝe Staszów ma swoją stronę. Nie spodziewałem się Ŝe wpisując do
wyszukiwarki wyraz Staszów coś znajdę (no no no co to się dzieje z tym Internetem). Kraków,
28.02.1998 - Piotr Sobkiewicz
Serdeczne pozdrowienia z Canady - miasta Toronto przesyła Wasz rodak mieszkający parę lat
w Smerdynie, i często odwiedzający Wasze strony na komputerze na bieŜąco z których bardzo
jestem zadowolony - proszę tak dalej... thank you very much. Toronto, 01.03.1998 - Sebastian

Informacje o poŜytkach funkcjonowania staszowskiej strony ukazały się w ogólnodostępnych
mediach, w szczególności:
31.12.1997 r. - "Gazeta Wyborcza" - Dodatek kielecki - str.6 - "Miasta w sieci" - Promocja
przez Internet - autor: MBA
Kwiecień/Maj 1998 r. - "Monitor Staszowski" - str.1 - "Staszów w Internecie" - autor:
Mariusz Zdeb

-2-

06.07.1998 r. - Radio Kielce - audycja: Radiostopem na wakacje - ok. godz.10.00 - Rozmowa
redaktora Krzysztofa Irskiego z Mariuszem Zdeb - autorem "staszowskiej strony www".
Lipiec 1998 r. - "Echo Elektrowni" (Elektrownia im.T.Kościuszki SA w Połańcu) - str.7 "Znalezione w Internecie" - autor: Maciej Sikora
Po około roku funkcjonowania strony, powstała jej nowa, rozbudowana wersja w
atrakcyjniejszej szacie graficznej. Znalazło się tam więcej informacji na temat gminy i
zabytków, zdjęć, aktualności oraz relacje z meczów Pogoni Staszów wraz z plikami wideo
zawierającymi bramki uzyskane przez staszowską druŜynę. Na stronę zaczęły trafiać
przedruki artykułów z prasy tradycyjnej. Wprowadziłem moŜliwość śledzenia statystyk
odwiedzających stronę (Stat4).
W związku z tym, Ŝe umiejscowienie strony www na serwerze Polbox wiązało się z małą
ilością miejsca oraz bardzo skomplikowanym adresem, rozpocząłem poszukiwania sponsora,
który udostępniłby bezpłatnie miejsce na swoim serwerze. Dość długie i Ŝmudne
poszukiwania zakończyły się powodzeniem i od 10 sierpnia 1999 r. strona znalazła się na
serwerze krakowskiej spółki BCI, natomiast w sieci była dostępna pod adresem:
http://www.staszow.bci.pl.

Umiejscowienie strony w nowym sieciowym miejscu dało równieŜ moŜliwość skorzystania
np. z gotowego skryptu do wyszukiwania informacji na stronie od 26 października 1999 r., co
wcześniej nie było takie proste i oczywiste.
Uruchomienie staszowskiej strony www było jednocześnie początkiem „staszowskiego
Internetu”. Wcześniej nie istniały Ŝadne strony internetowe związane ze Staszowem. Pierwszą
firmą z okolicy, która załoŜyła swoją internetową stronę była staszowska spółka z o.o. AMTEL (właściciel Adam Bąk), która w kwietniu 1999 r. zaistniała w sieci, następną była
połaniecka spółka ENREM (właściciel Andrzej Patalong) – strona www powstała w
październiku 1999 r. Pierwszą instytucją / urzędem w Internecie z terenu ziemi staszowskiej
było Starostwo Powiatowe w Staszowie (listopad 1999 r.). Osobiście miałem przyjemność
wykonywać i aktualizować te
strony www oraz doradzać przy
wyborze adresów www i
umiejscowieniu
na
odpowiednim serwerze.
Warto odnotować równieŜ fakt,
Ŝe w 1999 r. przeniosłem do
sieci papierową wersję ksiąŜki –
wspomnień
Józefa
Małobęckiego, która do dnia
dzisiejszego jest jedyną ksiąŜką
związaną
ze
Staszowem
dostępną w sieci (pierwotnie na
serwerze Polbox, obecnie http://www.solidarnosc80.republika.pl) i być moŜe naleŜy uznać, Ŝe był to pierwowzór
dzisiejszych e-book’ów ☺

-3-

Wracając do staszow.com…
W listopadzie 1999 roku staszowska strona www znalazła się na krąŜku CD jedynego
wówczas ogólnopolskiego miesięcznika internetowego – Magazyn Intenet.
31 stycznia 2000 r. umoŜliwiłem internautom korzystanie z rozmów „na Ŝywo” w sieci,
umieszczając na stronie dostęp do staszowskiego chat’a, który działał do 2006 r., obecnie chat
został wyparty przez komunikatory internetowe (np. GG).
1 sierpnia 2000 r. uruchomiłem listę dyskusyjną (pierwowzór obecnego Forum dyskusyjnego)
dla staszowskich internautów, która pełniła równieŜ rolę katalogu „staszowskich” stron www.
Pomimo tego, Ŝe ostatni post (wysłany przez Bogusława Szwedo, ówczesnego załoŜyciela
tarnobrzeskiego „Radia Leliwa”, późniejszego prezesa Telewizji Polskiej SA) datowany jest
na 2 kwietnia 2007 roku, lista aktywnie działała praktycznie przez dwa lata, do października
2002 r., później wyparło ją wspomniane wyŜej Forum. W dyskusjach uczestniczyło aktywnie
75 uczestników pisząc ponad tysiąc postów. Lista dyskusyjna nadal jest dostępna (chociaŜ nie
jest uŜywana) pod adresem http://groups.yahoo.com/group/staszow-L/
Zainteresowanie stroną rosło, o czym mogą świadczyć kolejne wpisy w Księdze
pamiątkowej:
Co tu mówić kiedy się siedzi na Internecie w Lowell w stanie Massachusetts w USA i nagle
całkowicie przypadkowo trafia się w jeden z największych sentymentów Ŝycia jakim jest
Staszów. Zdziwienie połączone ze wzruszeniem zobowiązuje do złoŜenia gratulacji i
podziękowania autorowi strony za inwencje, profesjonalność wykonania, dobrą wolę i chęci
wykonania tej strony dla wszystkich Staszowian tu i tam gdzie ich losy rzuciły.
Kontynuowanie działalności będzie przybliŜało wydarzenia staszowskie tym, którzy nie mogą
brać jak na razie czynnego w nich udziału. Lowell, 27.03.1998 - Józef Małobęcki
Bardzo zaskakujące, Ŝe Staszów tak ładną ma stronę. Szukałem Stalowej Woli ale bez
rezultatu. Jeszcze raz gratulacje i tak trzymać Baxter, Minnesota USA, 13.12.1998 – Roman
Panie Mariuszu,(...)Gratuluję inicjatywy i załoŜenia strony www o Staszowie. Z
przyjemnością przeczytałem i wiele się dowiedziałem o mych rodzinnych stronach. Urodziłem
sie w maleńkiej wiosce Kraśnik kolo Połańca. (...) Jeszcze raz gratuluje. DuŜo Pan zrobił dla
mieszkańców i sympatyków Staszowa.(...) - 07.09.1999 - Prof. Stefan Jendo (Istitute of
Fundamental Technological Research, PAS; Center of Mechanics and Information
Technology; IPPT, PAN, ul. Swietokrzyska 21; 00-049 Warsaw; POLAND)
Dziękuję panu Mariuszowi za świetną stronę o Staszowie. Wspaniała promocja miasta!
Trudno sobie wprost wyobrazić, Ŝe działa Pan w pojedynkę! Taaaaaka praca powinna być
koniecznie wsparta finansowo i organizacyjnie przez odpowiedzialnych za promocję gminy i
powiatu! (...) Staszów, 25.03.2000 - Marek Poniewierka
Bardzo się cieszę, Ŝe mogę przeglądać tak wspaniałą witrynę internetową Staszowa i okolic.
(...) Warszawa, 08.04.2000 - Staszek Ratusznik
W 2000 roku ponownie informacje o staszowskiej stronie trafiły do prasy:
16.02.2000 r. - "Czas Powiśla" - str.5 – „Staszów w Internecie" - autor: Wanda Wójcik
16.05.2000 r. - "Czas Powiśla" - str.6 – „Magia Internetu" - autor: Wanda Wójcik
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W grudniu 2000 roku strona uzyskała tytuł „Strony Miesiąca” ogólnopolskiego serwisu
internetowego „Miasta online”.
W okresie lipiec – sierpień 2001 roku nawiązałem współpracę z redakcjami m.in.: Słowa
Ludu, Czasu Powiśla, Tygodnika Nadwiślańskiego, Gazety Wyborczej, Pulsu Biznesu
uzyskując zgodę na umieszczanie artykułów dotyczących Staszowa, z ich papierowych wydań
na staszowską stronę www. Współpracę w późniejszym okresie rozszerzyłem do redakcji
Echa Dnia, które obecnie udostępnia najwięcej artykułów.
W połowie 2001 roku do jednoosobowego zespołu ☺ redakcyjnego dołączył Daniel Mazur,
który zajął się częścią techniczną serwisu, wykonując nową wersję strony, uruchomioną w
sierpniu 2001 roku. Strona w tej wersji - z pewnymi modyfikacjami - funkcjonuje do dnia
dzisiejszego.
Jesienią 2001 roku udało się
znaleźć lokalnego sponsora dla
staszowskiej strony. Została nią
spółka INFart (czyli: Andrzej
Sinkowski, Jarek Zdrojkowski,
Rysiek Pyciński i Bogdan
Małek), która do dzisiaj ponosi
koszty umieszczenia strony na
serwerze oraz koszty domeny.
Tym
to
sposobem
1
października 2001 roku została
zarejestrowana
domena
http://www.staszow.com (pod
której adresem strona ciągle
działa) dla strony „Staszowski
Portal
Kulturalno
Gospodarczy”.
Nowe
oprogramowanie,
w
którym została wykonana strona
www,
dało
moŜliwość
rozszerzania
dostępnych
informacji i usług. Powstała
Galeria zdjęć, w której znajduje
się obecnie prawie 2300 zdjęć
(w
duŜej
ilości
mojego
autorstwa).
Wprowadziliśmy
moŜliwość wysyłania pocztówek internetowych ze Staszowem, wysyłania znajomym linków
do ciekawych wiadomości, rozbudowaliśmy dział historii miasta, wprowadziliśmy bieŜącą
aktualizację informacji z całego powiatu oraz co najwaŜniejsze w 2003 roku wprowadziliśmy
Forum dyskusyjne. Forum, które działa równieŜ do dzisiaj, forum, które wzbudzało wiele
emocji (np. jesienią 2006 roku pełnomocnicy kilku komitetów wyborczych bezskutecznie
wnioskowali o zawieszenie działalności forum w okresie kampanii wyborczej wyborów
samorządowych, oraz o rezygnację przez mnie z administrowania forum) i burzliwych
dyskusji.
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Rekord dotyczący ilości uczestników, jednocześnie czytających forum padł w dniu wyborów
samorządowych – 26 listopada 2006 roku i wyniósł 129 osób. Na forum obecnie jest
zarejestrowanych prawie 2 tysiące uŜytkowników, którzy napisali około 140 tysięcy postów.
Strona staszowska cały czas była rozwijana, dodano m.in. plan Staszowa w wersji Flash,
pierwsze dostępne zdjęcia satelitarne okolic Staszowa (wyszperane na jakimś amerykańskim
serwerze), prognozę pogody dla Staszowa, kanały RSS, itd.
Nasze działania dostrzeŜono po raz kolejny, gdy 28 lutego 2002 roku, w Tygodniku
Nadwiślańskim napisano: „Jednak najwięcej uwagi zwraca Staszowski Portal Kulturalno Gospodarczy (serwis.staszow.com), który niewiele ustępuje swoim wielkim odpowiednikom,
np. Wirtualnej Polski czy Interii. Oczywiście, znajdują się tu główne informacje o Staszowie i
okolicach, jednak strona jest profesjonalna, czytelna i wszechstronna. Oprócz
najwaŜniejszych informacji znaleźć moŜna plan miasta, mapę hydrologiczną (cokolwiek to
oznacza) i zdjęcia satelitarne regionu. Autorzy portalu duŜo miejsca poświęcili teŜ rozrywce i
kulturze regionu. Inaczej mówiąc, zasługują na gorące słowa uznania.”
W 2002 roku zaangaŜowaliśmy się w
relacjonowanie
wyborów
samorządowych tworząc odrębną stronę
„wyborczą”
pod
adresem
http://wybory.staszow.com.
W marcu 2008 roku Daniel Mazur po
prawie siedmiu latach społecznej pracy
przy serwisie podjął decyzję o
rezygnacji.
„Zespół”
staszow.com
został
znowu
1-osobowy,
tzn.
pozostałem sam.
22 lutego 2010 roku załoŜyłem kanał
Staszow.com na YouTube, który to
zawiera
ponad
100
materiałów
filmowych
z
terenu
powiatu
staszowskiego. Filmy z tego kanału
wyświetlono przez ostatnie dwa lata
ponad 160 tysięcy razy.
12 stycznia 2011 roku uruchomiłem grupę Staszow.com na Naszej klasie (obecnie Nk)
w której umieszczam informacje o imprezach i wydarzeniach, które będą odbywały się w
Staszowie i okolicy. Grupa do dnia dzisiejszego zgromadziła prawie 100 uŜytkowników.
W budowę i rozwój strony staszow.com zaangaŜowany byłem ja (15 lat), Daniel Mazur (7
lat), Jakub Winkler (2 lata). Forum dyskusyjne (jeden ze składników strony staszow.com) to
praca (administrowanie, moderowanie) Daniela, moja oraz kilku osób, ukrywających się pod
nick’ami, m.in. Roman, Piotr S., Serj, Dodi, mastermaniek, Hubert, radiowiec i Kuba, czyli
Jakub Winkler, który przejął ster przy administrowaniu Forum po odejściu Daniela, oraz od
początku 2011 roku zajął się techniczną stroną serwisu. Obecnie przygotował nową wersję
strony staszow.com, która najprawdopodobniej pojawi się w najbliŜszym czasie.
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Nie wszyscy mają świadomość skąd biorą się treści w Internecie - naleŜy powiedzieć wprost KTOŚ musi spędzić sporo czasu,
aby inni mogli o kaŜdej porze
dnia i nocy korzystać np. z
aktualności.
Podsumowując mój czas, który
przeznaczyłem na społeczną
pracę nad budową i rozwojem
strony staszow.com stwierdzam,
Ŝe było tego ponad 10 tysięcy
godzin (a moŜe i więcej).
UwaŜam jednak, Ŝe było warto,
poniewaŜ
strona
ta
dała
internautom wiele radości, sporo
osób dowiedziało się o istnieniu
Staszowa, jak równieŜ wielu
wprowadziła w zawiłe arkana
Internetu. Dla mnie równieŜ był
to czas zdobycia nowych
doświadczeń,
nawiązywania
kontaktów,
interesujących
poszerzenia wiedzy na temat
Ziemi staszowskiej.
Z perspektywy minionych 15 lat,
myślę, Ŝe mój czas przeminął.....
nadchodzi zmiana warty.
Przepraszam jeŜeli pominąłem
kogoś, kto miał zasługi dla
rozwoju strony oraz dziękuję
wszystkim, którzy pomagali przy tworzeniu strony staszowskiej..... i przede wszystkim
internautom, którzy „... set tysięcy razy” odwiedzali stronę staszow.com.
Mariusz Zdeb
Staszów, marzec 2012 roku
PS. Na stronie http://www.archive.org moŜna znaleźć kopie stron, nawet sprzed ponad 10 lat
(czasami niestety zawierające szczątkowe dane).
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