UCHWAŁA NR VI/45/2019
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego Panu Bogdanowi Paszkiewiczowi
Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.:
Dz. U. z 2019 r., poz. 506), w związku z § 1, § 3 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
nr XL/317/10 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania Medalu Honorowego św.
Jerzego, za zasługi dla Miasta i Gminy Lądek Zdrój, uchwala się co następuje:
§ 1. W uznaniu szczególnych zasług dla Miasta i Gminy Lądek Zdrój przyznaje się Panu Bogdanowi
Paszkiewiczowi Medal Honorowy św. Jerzego, za zasługi dla Miasta i Gminy Lądek Zdrój.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka Zdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju
Małgorzata Bednarek
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UZASADNIENIE
W dniu 26 marca 2019 r. na posiedzeniu Konwentu ds. nadania Medalu Honorowego
Św. Jerzego, pozytywnie został oceniony wniosek rekomendujący do odznaczenia Medalem Honorowym
Św. Jerzego Pana Bogdana Paszkiewicza, przedłożony przez Burmistrza Lądka-Zdroju Lądku-Zdroju.
Pan Bogdan Paszkiewicz fotografuje od piętnastego roku życia. Jest długoletnim mieszkańcem
Kurortu Lądek-Zdrój. W latach 80. prowadził lądecką galerię sztuki pod nazwą Galeria Fotografii
Elementarnej. Współpracował m.in. z profesorem Jerzym Olkiem, artystą plastykiem znanym
w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku (w szczególności na Ziemi Kłodzkiej), teoretykiem sztuki zajmującym
się fotografią oraz sztuką multimedialną, a także wieloletnim wykładowcą poznańskiej Akademii Sztuk
Pięknych.
Bogdan
Paszkiewicz
wspólnie
z
profesorem
zorganizował
i poprowadził szereg plenerów fotograficznych w Starym Gierałtowie. W latach 90. (od ’89) pasjonat został
wybrany na prezesa Kłodzkiego Klubu Fotograficznego (KKF), gdzie zajmował się m.in. organizowaniem
plenerów fotograficznych, współpracą z lokalnymi stowarzyszeniami oraz samorządem polegająca na
pozyskiwaniu materiałów fotograficznych, które były użyte do promocji regionu.
Jako fotograf-amator ma na swoim koncie kilka niezwykle udanych wystaw indywidualnych, m.in.
w galerii sztuki pARTer ekspozycja pt. „A. D….” (rok 2006 - Kłodzko) oraz w Galerii Zazvorka ekspozycja
pt. „Rytm i gra” (rok 2008 - Nove Město nad Metuji, Czechy). Wielokrotnie uczestniczył również w
wystawach zbiorowych członków Kłodzkiego Klubu Fotograficznego. Współpracował przy organizacji
kłodzkiego Festiwalu Młodej Sztuki Multimedialnej Labirynt. Przez lata angażował się w działania
Towarzystwa
Miłośników
Fotografii
założonego
przy
Centrum
Kultury
i
Rekreacji
w Lądku-Zdroju.
Bogdan Paszkiewicz to społecznik, któremu dobro lądeckiego uzdrowiska i jego mieszkańców
zawsze leżało na sercu. Od wielu lat prowadzi szereg działań na rzecz kulturalnego rozwoju lokalnej
społeczności. Za sprawą swoich licznych kontaktów, m.in. w kręgach artystycznych promuje kurort LądekZdrój – tutejsze wydarzenia, atrakcje i zabytki - na terenie niemal całej Polski, a także poza jej granicami.
Mając na uwadze powyższe, odznaczenie Pana Bogdana Paszkiewicza Medalem Honorowym Św. Jerzego
jest zasadne.

Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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