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Przy niemo?liwym w praktyce do spe?nienia pomy?le zorganizowania tradycyjnego muzeum, nasz projekt oparty
na wykorzystaniu Internetu by? jedynym sposobem na pokazanie miejscowych pami?tek.
W ramach Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki, jako grupa nieformalna ”Odkrywcy rodzinnych skarbów”
wywodz?ca si? i dzia?aj?ca na rzecz ?rodowiska wiejskiego, stworzyli?my projekt podtrzymuj?cy lokaln? tradycj?.
Wykorzystali?my fal? zainteresowania m?odzie?y zwi?zan? z „powrotem do tradycji i stworzyli?my internetowe
muzeum.
Na przygotowanej stronie projektu Wirtualne Muzeum Lokalne zamie?cili?my bliskie naszemu miejscu
zamieszkania pami?tki kultury: stare fotografie, sztuk? ludow?, pami?tki rzeczowe, stroje, legendy, gwar?, obrz?dy i
obyczaje, przyk?ady architektury, osobliwo?ci itp. Wszystkie eksponaty zosta?y udost?pnione przez mieszka?ców
gminy, lokalne instytucje i przez nas sfotografowane oraz opisane. Dla kolejnych pokole? ocalili?my od
zapomnienia wiele starych pami?tek, a naszym rówie?nikom i sobie dali?my mo?liwo?? konfrontacji nowoczesno?ci
z histori? i tradycj? Ziele?sk?.
Tak w?a?nie brzmia?y nasze pierwsze s?owa dotycz?ce projektu „Wirtualne Muzeum Lokalne”. Projekt na
pierwszy rzut oka prezentuje si? ?wietnie (zreszt? na drugi równie?...), ale niew?tpliwie uczestnicy i organizatorzy
tego dzie?a wiedz?, co oznacza wytrwa?a i solidna praca nad tym przedsi?wzi?ciem. Teraz ka?dy widzi - op?aca?o
si?! Wszyscy mog? podziwia? efekty naszej pracy, cho? nie ukrywajmy, to jest dopiero pocz?tek ca?ej zabawy, bo
przecie? gdzie? na strychach istnieje jeszcze mnóstwo nieodkrytych, spowitych kurzem pami?tek, fotografii, staroci,
które wytrwale czekaj? na swoje „pi?? minut”!
Projekt realizowali?my od 10.12.2004r. do 10.07.2005r., a sfinansowany zosta? ze ?rodków Akcji 3 Programu
M?odzie? oraz ?rodków w?asnych Stowarzyszenia. Czas realizacji by? czasem ogromnego nak?adu pracy ze
strony organizatorów i uczestników przedsi?wzi?cia ale nie zabrak?o równie? miejsca na ?wietn? zabaw? na
wycieczkach i wspólnych spotkaniach.
Pierwsze spotkania po?wi?cone by?y poznawaniu i zg??bianiu tajników aparatu NIKON D70. Pocz?tkowe zdj?cia
wielu z nas pozostawia?y sporo do ?yczenia, jednak teraz niektórzy faktycznie mog? pochwali? si? sporymi
osi?gni?ciami w postaci ju? w?asnor?cznie wykonanych i zaprojektowanych zdj??. Tutaj nale?? si? s?owa
podzi?kowania dla Pana Leszka – naszego fotografa, za d?ugie chwile cierpliwo?ci i ?yczliwo?ci.
Kolejnym trudnym krokiem w kierunku realizacji projektu by?o zbieranie materia?u i opisywanie zebranych i ju?
sfotografowanych eksponatów. Ka?dy z nas rozpocz?? poszukiwania najpierw w?ród najbli?szej rodziny, s?siadów,
nast?pnie so?tysów poszczególnych so?ectw. W trakcie zbierania eksponatów spotykali?my si? z ?yczliwo?ci?
mieszka?ców gminy, którzy ch?tnie pokazywali tradycyjne eksponaty i opowiadali ciekawe historie dotycz?ce
naszych rodzimych terenów.
I takim oto sposobem dobrn?li?my do ko?cowej fazy projektu. Nale?y zaznaczy?, ?e to jednak nie koniec, ka?dy
b?dzie mia? mo?liwo?? wrzucania zdj?? na nasz? stron?, o czym szerzej b?dziemy systematycznie informowa?.
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