WALDEMAR OSZCZĘDA
LAUREAT NAGRODY ZA OSIĄGNIĘCIA
OSIĄGNIĘC W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, UPOWSZECHNIANIA KULTURY
KULT
I OCHRONY ZABYTKÓW W 2004 ROKU

Urodził się w 1959 r. Dzieciństwo i pierwsze lata młodości spędził
w Opocznie. Entuzjasta zbliżenia polsko - słowackiego i przyjaciel Słowacji.
Sło
Ukończył Wyższą Szkołę Komunikacji i Łączności w mieście Žilina na
Słowacji. Uzyskał tytuł magistra inżyniera budownictwa lądowego
o specjalności budowa dróg i mostów kołowych. W czasie studiów założył
rodzinę i zamieszkał w Žiline.
W 1986 r. podjął
podjął współpracę ze słowackimi pismami regionalnymi,
publikując aforyzmy, humoreski, swoje opinie i felietony.
f
W tym samym
czasie w „Tygodniku
Tygodniku Piotrkowskim" drukował „słowackie felietony”.
W 1996 r. podjął obowiązki słowackiego korespondenta pisząc do miesięcznika
miesi
„Goniec
Staszowski". Tam ukazał się zbiór bajek i powieści słowackich w jego wyborze, tłumaczeniu
i opracowaniu. Współprac
spółpracował korespondencyjnie z miesięcznikiem „Piotrkowski Informator
Kulturalny”, redakcją „Gońca Staszowskiego” i „Gońca Świętokrzyskiego".
W kwietniu 1998 r. w ogólnopolskim konkursie literackim "Słowacja bliższa
bliższa Polsce" organizowanym
przez polskie instytucje kultury
kultur i Ambasadę Republiki Słowackiej w Polsce, jego praca zdobyła
drugie miejsce w dziale prozy.
prozy
Uważany za znawcę i miłośnika
miłośnik folkloru, historii oraz dnia dzisiejszego Słowacji, co często
wykorzystuje w swoich książkach, bogato ilustrowanych, nierzadko rysunkami córki Nadii.
W latach 1994-95
95 samodzielnie redagował
redag
i wydawał pisemko „Skierka
Skierka" przeznaczone dla Polaków
żyjących na Słowacji.
W 1998 r. doprowadził do nawiązania kontaktów przyjaźni pomiędzy
pomiędzy słowackim miastem Bytča
i rodzinnym Opocznem.
Jego działalność, osiągnięcia i zainteresowania prezentowano w niektórych polskich i słowackich
środkach masowego przekazu
rzekazu m.in. w Instytucie Słowackim w Warszawie, TV Łódź, I Programie
P
Polskiego Radia, Radiu Kielce
Kielce,, słowackim Radiu Regina i II programie słowackiej TV – STV 2.
W języku polskim wydał książki: „Po drugiej stronie Tatr” (wyd. I – 1996, wyd. II - 2009), „Słowacja
trochę bliżej, czyli ciekawostki słowackie
słowackie” (1999), „Impresje słowackie” (2001), „Wieści ze Słowacji”
(2002), „Wieści
Wieści ze Słowacji III” (2006), „Moje Wędrówki” (2010), „Wędrówki
Wędrówki doliną Wagu – miasto
Bytča i jego okolica” (2010).
(2010) Napisał liczne relacje i opracowania
ia na tematy regionalne, m.in.
„Krótką historię osadnictwa
sadnictwa żydowskiego w Opocznie
Opocznie” (2009).
Za twórczość i działalność społeczno
społeczno-kulturalną wyróżniony m.in.:
- odznaką „Zasłużony działacz kultury”,
- brązowym medalem „Zasłużony kulturze Gloria Artis”,
- srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa,
- pamiątkową plakietką przewodniczącego samorządu województwa Żylińskiego (Słowacja).
W 2010 r. Prezydent RP Lech Kaczyński nagrodził długoletnią i bezinteresowną działalność
społeczno-kulturalną
kulturalną na rzecz Polski i Polonii słowackiej oraz szczególne zasługi na polu współpracy
polsko-słowackiej nadając W. Oszczędzie Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypo
Rzeczypospolitej Polskiej.

