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Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – kierunek chemia,
ukończyła studia licencjackie na Wszechnicy w Kielcach na kierunku Filologia Angielska
z Pedagogiką Szkolną, ponad to ukończone studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego
w Kielcach.

Przez 3 lata pracowała jako specjalista do spraw sprzedaży i marketingu na stanowisku
samodzielnego sprzedawcy samochodów dostawczych w miejscowości Parszów.
Przez 7 lat pracowała na stanowisku asystenta w laboratorium chemicznym w Powiatowej
Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Starachowicach. Obecnie pracuje w Gimnazjum
w Wąchocku jako nauczyciel chemii.
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1. MIASTO I GMINA WĄCHOCK

1.1. Informacje ogólne:
Wąchock leży w północno - wschodniej części województwa świętokrzyskiego,
na

północnych

obrzeżach

Gór

Świętokrzyskich

i

w

zachodniej

części

powiatu

starachowickiego w dolinie rzeki Kamiennej. Wąchock oddalony jest o 6 km od Starachowic
i 12 km od Skarżyska Kamiennej. Przez miasto przebiega elektryczna linia kolejowa:
Skarżysko Kamienna - Ostrowiec Świętokrzyski oraz droga krajowa DK 42 .
Wąchock położony jest na północnym obrzeżu Gór Świętokrzyskich. Leży on
w malowniczym krajobrazie górnego biegu rzeki Kamiennej. Dolina rzeki Kamiennej,
której część znajduje się na terenie miasta jest północą granicą Sieradowickiego Parku
Krajobrazowego. Teren gminy obejmuje miasto Wąchock będące siedzibą władz
samorządowych i pięć sołectw: Marcinków, Parszów, Rataje, Węgłów i Wielką Wieś.
1.2. Krótka Historia Miasta i Gminy Wąchock

1179 – fundacja opactwa cysterskiego przez biskupa krakowskiego Gedeona
1454 – nadanie praw miejskich przez króla Kazimierza Jagiellończyka w dniu 3 maja
1656 – spalenie miasta i opactwa przez wojska księcia Jerzego Rakoczego
1863 – okres Republiki Wąchockiej podczas pobytu dyktatora Mariana Langiewicza w trakcie
Powstania Styczniowego
1939 – spalenie Wąchocka dnia 8 września przez wojska niemieckie
1943-44 – okres funkcjonowania Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowe Ponury- Nurt

1.3. Zabytki Wąchocka

1.3.1. zespół klasztorno - kościelny ufundowany w 1179r. Na przełomie XII i XIII
w. został wzniesiony przez włoskich budowniczych. Jego forma odpowiadała
regule zakonnej: prosta budowla bazylikowa na planie krzyża łacińskiego,
z kaplicami po bokach i krótkim prezbiterium. Najbardziej charakterystyczne dla
tego obiektu i wyróżniające go spośród pozostałych zabytków budownictwa
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cysterskiego w Polsce są mury kościoła w układzie poziomych pasów
piaskowca na przemian żółtoszarego i brunatno - czerwonego zbudowane
ze starannie obrobionych ciosów pochodzących z okolicznych kamieniołomów.

Do dzisiejszego dnia zachowało się wiele elementów dawnego klasztoru, przede
wszystkim

kapitularz

-

jedno

z

najlepiej

zachowanych

pomieszczeń

architektury późnoromańskiej w Polsce. Uznawane jest również za jedno
z najpiękniejszych wybudowanych na naszych ziemiach w tym

stylu

architektonicznym. Była to sala, w której odbywały się zebrania kapituły
zakonnej. Na uwagę zwracają zwieńczenia kolumn zdobione ornamentami
roślinnymi, jak również ich podstawy, w których "pojawia się" świat stworzeń
wyklętych przez cysterską regułę.

Do równie cennych a przy tym dobrze zachowanych pomieszczeń tamtego
okresu można zaliczyć refektarz czyli jadalnię zakonników. Jest to najbardziej
okazała sala ze średniowiecznych zabudowań znajdująca się w skrzydle
południowym.
1.3.2. Dworek z XIXw. "Dworek Langiewicza"

Znajdujący się przy ulicy Langiewicza, XIX - wieczny biały dworek był siedzibą naczelnika
wojskowego województwa sandomierskiego podczas powstania styczniowego. Odział
stacjonował na pobliskiej polanie, podczas gdy niewielki dworek był świadkiem sporządzania
odezw, drukowania rozkazów, a także niezwykle istotnych narad sztabowych.
1.3.3. Pałac Schoenberga

Onieśmielający swoim rozmiarem obiekt, tak naprawdę nigdy w rzeczywistości nie był
pałacem. Na początku w tym kompleksie mieścił się zakład metalowy, kolejno kamienica,
następnie młyn. Zmiany te wiązały się z burzliwą historią tego miejsca. Nowi właściciele
realizowali na terenie obiektu swoje plany, burząc lub tworząc nowe elementy. Dziś pałac
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jest własnością prywatną, na terenie której ma powstać hotel. Malownicze położenie sprzyja
realizacji tych planów.
1.3.4. Cmentarz Żydowski – Kirkut

Pierwotnie znajdował się poza granicami miasta. Data powstania nie jest dokładnie znana –
źródła podają przedział czasowy pomiędzy 1908 a 1911 rokiem. Na jego terenie znajduje
się 40 dobrze zachowanych macew oraz pomnik ku czci ofiar holokaustu.
1.3.5. Pomnik Ponurego

Na rynku w samym centrum Wąchocka znajduje się pomnik mjr Ponurego. Jan Piwnik był
dowódcą partyzanckiego zgrupowania walczącego na terenie pobliskich lasów. Został on
odsłonięty w 40 rocznicę śmierci Ponurego. Sama uroczystość miała podniosły charakter,
ponieważ pomnik, który można podziwiać w Wąchocku, jest pierwszym tego typu hołdem
złożonym poległemu żołnierzowi AK.

1.4. Turystyka i rekreacja

Miłośnicy aktywnego spędzania wolnego czasu, znajdą w gminie Wąchock mnóstwo okazji
do realizowanie swoich pasji. Pieszo, rowerem, kajakiem. Turystę zachwyci mnogość
szlaków- zarówno pieszych, jak rowerowych. Amatorzy jazdy na rowerze mogą podziwiać
walory gminy, przemierzając wyznaczoną specjalnie dla nich trasy. Oddany do użytku w
2008 r. Zalew Wąchocki stanowi dodatkową atrakcję turystyczną.
1.5. Ogólnopolski Zjazd i Turniej Sołtysów

Atrakcją turystyczną jest coroczny Zjazd Sołtysów. Turniej obejmuje kilkanaście konkurencji
sprawnościowych i intelektualnych. Część konkurencji integracyjnych sołtysów opiera się na
poczuciu humoru uczestników.
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1.1. Wąchocki Humor

Miasto jest atrakcją turystyczną także ze względu na popularne dowcipy o Wąchocku.
Bohaterem dowcipów jest sołtys Wąchocka, jednak obecnie, od roku 1994, władzę
wykonawczą w Wąchocku sprawuje burmistrz, nie sołtys. Jest tam również m.in. pomnik
sołtysa znanego z owych dowcipów, odsłonięty w 2003
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