
UCHWAŁA Nr  XXXVII/229/2014  
RADY MIEJSKIEJ  W POGORZELI 

z dnia 23 kwietnia 2014 roku 
 

w sprawie nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Gminy Pogorzela” 
 
 
     Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz § 4 uchwały nr XXV/162/05 z dnia 25 czerwca 2005 roku  
w sprawie określenia zasad i szczegółowego trybu przyznawania wyróżnienia „Zasłużony dla 
Gminy Pogorzela” Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje: 
 
   § 1. Postanawia się nadać pośmiertnie wyróżnienie „Zasłużony dla Gminy Pogorzela”  
Panu Andrzejowi Opalińskiemu. 
 
   § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pogorzeli. 
 
   § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uchwałę przygotowała:                                                                                                               
Ewa Dorczyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
do UCHWAŁY Nr XXXVII/229/2014 
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI 

z dnia 23 kwietnia 2014 roku 
w sprawie nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Gminy Pogorzela” 

 

Dnia 25 czerwca 2005 roku Rada Miejska w Pogorzeli uchwałą nr XXV/162/05 określiła tryb 
i szczegółowe zasady przyznawania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Pogorzela”. Na 
podstawie wskazanych przepisów wystąpiono o nadanie powyższego wyróżnienia 
uzasadniając kandydaturę w następujący sposób: 
 
Pan Andrzej Opaliński urodził się 3 stycznia 1952 roku w Łodzi. Od 1986 roku był 
mieszkańcem Elżbietkowa. Podczas swoich artystycznych spotkań i wywiadów zawsze 
podkreślał, że Elżbietków to Jego Raj na Ziemi. 
Mimo, że nie był rodowitym mieszkańcem gminy Pogorzela, to od początku zamieszkania 
interesował się jej sprawami i chętnie dzielił swoimi pomysłami i zdolnościami. 
Przez wiele lat współpracował z proboszczem księdzem kanonikiem Hieronimem Muczkiem 
współtworząc dekoracje związane ze świętami kościelnymi. 
Chętnie odpowiadał na zaproszenia dzieci i nauczycielek (np. w Bułakowie) i prowadził 
warsztaty zapewniając uczniom wiele artystycznych emocji. 
Jednak przede wszystkim był malarzem i rzeźbiarzem. W naszej gminie pozostały 
następujące prace wykonane przez Andrzeja Opalińskiego: 
- pomnik PSL – przy kościele ewangelickim, 
- herb Polski i herb Pogorzeli w piaskowcu, w ratuszu w Pogorzeli, 
- obraz „Jezu, ufam tobie” w kościele, 
- wyrzeźbiony w drewnie ornament w bocznym ołtarzu, 
- ręcznie profilowane misy na wodę święconą przy wejściach do kościoła, 
- odrestaurowana i pomalowana figura Serca Jezusowego, zaprojektowany wokół płotek  – na 
Małym Rynku, 
- grota św. Michała Archanioła, 
- obrazy w wielu prywatnych domach. 
Tworząc wiele prac w Polsce, podkreślał swoje przywiązanie do Elżbietkowa i do inspiracji  
z tego wynikających. Prace rzeźbiarskie Andrzeja Opalińskiego można zobaczyć: 
- w parku w Odolanowie, 
- w parku w Koźminie Wlkp., 
- na cmentarzu w Krotoszynie – Krzyż Katyński, artystyczne nagrobki, 
- w muzeum w Krotoszynie – cykl obrazów „Kapliczki powiatu krotoszyńskiego”, 
- w Jutrosinie – monument przed Zespołem Szkół Zawodowych, rzeźba herbarzowa rodziny 
Sierpowskich, 
- na Rynku w Gostyniu – rzeźba orła, 
- w Jarocinie – rzeźba głowy Krasnoluda, 
- liczne artystyczne nagrobki: m.in. w Krotoszynie, Poznaniu, Warszawie, 
- liczne rzeźbione kamienie w miejscach spotkań Wielkopolskich kół Łowieckich. 
Andrzej Opaliński wykonywał rzeźby – statuetki z okazji różnych rocznic i uroczystości np. 
„Fakty” – dla jarocińskiej gazety, „Dar serca” – dla szkoły Specjalnej w Krotoszynie, chętnie 
oddawał swoje prace na cele charytatywne. 
Osobną i ważną częścią artystycznej działalności Andrzeja Opalińskiego było malarstwo 
olejne. Setki obrazów cieszą wzrok wielu kolekcjonerów Jego pięknego malarstwa w kraju  
i za granicą. 
Andrzej Opaliński zmarł 23 listopada 2013 roku. 


