Trzcińsko-Zdrój nasza mała ojczyzna

"Wiadomości Trzcińskie" - wirtualna Biblioteka - kliknij w obrazek by czytać
Autor: czesmen

Od blisko dwóch lat strona internetowa Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Trzcińskiej publikowała kolejne
ukazujące się, co miesiąc numery &bdquo;Wiadomości Trzcińskich&rdquo;. Tę lokalną gazetę stworzył i
wydawał od marca 1990 roku emerytowany nauczyciel szkoły podstawowej w Trzcińsku Zdroju Kazimierz
Sandulak. Była to jedyna gazetka, która ukazywała się w miasteczku regularnie a dzięki publikacjom
internetowym docierała do byłych mieszkańców Trzcińska-Zdroju, których los rozesłał po całym świecie.
Mając na uwadze zainteresowania czytelników historią miasteczka, która w dużej mierze zawarta jest w
&bdquo;Wiadomościach Trzcińskich&rdquo;, postanowiliśmy uruchomić dostęp do wirtualnej biblioteki
Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Trzcińskiej, w której zamieściliśmy prawie wszystkie numery tego
periodyku. Dzięki naszej wspólnej pracy udało się zeskanować blisko 1400 poszczególnych stron (ok. 260
numerów). Każda kartka została odpowiednio przycięta oraz poprawiono (na ile to było możliwe)kontrast, ostrość i wyrazistość. Dziękuje za pomoc przy skanowaniu poszczególnych numerów
&bdquo;WT&rdquo; Jakubowi Plajzer. Większość gazet pochodzi z archiwum Grzegorza Zwolińskiego.
Jeszcze przed śmiercią Pana Sandulaka rozmawialiśmy o możliwości i potrzebie umieszczenia wszystkich
numerów &bdquo;WT&rdquo; na stronie internetowej, tak by każdy czytelnik miał dostęp do tego
bogatego archiwum, jakim stała się trzcińska gazetka. W prawdzie w kilku tekstach historycznych są nie
do końca prawdziwe czy sprawdzone informacje to jednak gazetka jest swoistego rodzaju kroniką z życia
naszego miasteczka. 22 lata społecznej pracy to imponujący dorobek, który nie może być przez nas
zapomniany. Oprócz bieżących informacji z sesji, ratusza czy jednostek podległych urzędowi, można było
przeczytać bardzo ciekawe teksty dotyczące historii miasta, informacje sportowe, wędkarskie i inne.
Publikacja ta jest wyrazem uznania dla pracy śp. Kazimierza Sandulaka, szkoda, że nagła śmierć
przerwała to. Na &bdquo;Wiadomości Trzcińskie&rdquo;, co miesiąc czekało wielu z nas.ABY
PRZEGLĄDAĆ ONLINE NUMERY &bdquo;WIADOMOŚCI TRZCIŃSKICH&rdquo; KLIKNIJ TUTAJ LUB W
OBRAZEK POWYŻEJ Aby powiększyć czytaną stronę gazetki należy nacinać ikonę VIEW ORGINAL która
znajduje się w prawy dolnym rogu ekranu każdej strony .
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