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 Ziemia Korczyńska prastara, przez królów spo-
śród innych wybrana. Ziemia Korczyńska przez ludzi 
i naturę niezwykłymi bogactwami obdarowana. Czym 
nas zachwyci i urzeknie?

Przede wszystkim bogactwami natury, którymi są 
dwie rzeki: Wisła i główna rzeka Ponidzia - Nida. 

Oczaruje zwiedzających przepiękny krajobraz: 
od południowego zachodu wzniesiony Płaskowyżem 
Proszowickim, który opada krawędzią ku dolinie Nidy 
i Wisły, a dalej „...Otwarta przestrzeń, wokoło zielone 
pola, rozrzucone gaje, wbijające się w powietrze wie-
że kościołów ... „. Nida wijąca się licznymi meandrami 	
i Wisła, niosąca dostojnie swe wody.

Ziemia Korczyńska to również natchnienie poe-
tów i pisarzy, tych znanych, jak powyżej cytowany 	
A. Naruszewicz czy A. Dygosiński i mniej znanych jak 
Xsawery Pusławski (ostatni właściciel Czarków) czy 
Nina Krąkowska (autorka opowiadań „ Krupina” i „ Ku-
termacha”, którą znał S. Żeromski ).

Urzekną nas pięknem i niezwykłą architekturą sa-
kralną zabytki Nowego Korczyna i okolic, m. in. gotycki 
kościół w Nowym Korczynie z XIII w., p. w. św. Stani-
sława biskupa, ufundowany przez księcia Bolesława 
Wstydliwego i jego żonę Kingę.

Warto zajrzeć do NoWego KorczyNa 

Marian Czaja

 Obszarem urodzajnych ziem (m. in. czarnozie-
mów, lessów i mad) oraz surowców mineralnych (mar-
gli kredowych, iłów krakowieckich, piasków, siarki 	
i strontu).

 Jest to budowla o wczesnogotyckim układzie, 
zbudowana w niektórych partiach z cegły zendrówki. 
Wnętrze o wystroju barokowym, z pozostałościami: 
fresków z XIV w. oraz bogatą polichromią z XVIII w.
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 Drugi kościół w Nowym Korczynie to budow-
la gotycko-renesansowa z XVI w. p. w. Św. Trójcy, 	
w którym odbywały się Sejmy Generalne ziemskie dla 
Małopolski.

Małych (kiedyś wieś służebna). Pozostałością po aria-
nach w Czarkowach jest zbór, przebudowany na spi-
chlerz dworski.

W Nowym Korczynie w Rynku stoi tajemniczy 
dom z XVI w., zwany „Domem Długosza”. Sławny kro-
nikarz i wychowawca synów królewskich mieszkał tu w 
dzieciństwie i chodził do szkoły. Kamienica ta zwana 
jest również Akademią, siedzibą szkoły, a w XVII wie-
ku kolonii akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 W Starym Korczynie kościół p. w. św. Mikołaja, 
fundacji Kazimierza Wielkiego.

W miejscowościach Strożyska i Piasek Wielki 
znajdują się dwa godne uwagi kościoły pochodzące 
z XIV w.

Na Ziemi Korczyńskiej od wieków żyli wyznawcy 
judaizmu. 

Dziś przypominają o tym osiemnastowieczna 
synagoga w Nowym Korczynie, wzniesiona w stylu 
klasycystycznym z ciekawą ośmiokolumnową fasa-
dą i cmentarz, zwany dawniej kirkutem, w Grotnikach 

Czarkowy to osobliwy zakątek Ziemi Korczyńskiej. 
Wieś powstała w XIII w. odznacza się niezwykłym uro-
kiem. Utworzony pod koniec XVIII w. podworski park 
zaprasza na przyjemny spacer m. in. starą aleją lipo-
wą. Spotkamy w nim również ciekawe okazy drzew 	
i krzewów (m. in. platan klonolistny i drzewo magnolii), 
Kopiec Grunwaldzki (usypany w pięćsetną rocznicę 
zwycięstwa pod Grunwaldem) oraz wcześniej wspo-
mniany ariański zbór.

Niedaleko Czarków, w Winiarach (też wieś słu-
żebna) znajduje się dziewiętnastowieczny dwór ma-
lowniczo usytuowany nad ok. 30 m skarpą, spadającą 
stromo ku Wiśle.

Część swej historii ludność Ziemi Korczyńskiej 
zapisała w kamiennych pomnikach, figurkach i ka-
pliczkach. Przydrożne kapliczki, pochodzące z okresu 
od XVI do XIX w., które spotyka się tu na każdym kro-
ku, stanowią niezwykle cenny zbiór „małej” zabytkowej 
architektury sakralnej.

Najciekawszą figurką jest figura św. Kingi przy cu-
downym źródełku w Nowym Korczynie, mającym wg 
legendy uzdrowicielską moc.

W Czarkowach znajduje się cmentarz wojenny 	
z czasów I i II wojny światowej, a na nim pomnik upa-
miętniający rozegraną 23 września 1914 r. bitwę kor-
czyńską, stoczoną przez Legiony pod wodzą Józefa 
Piłsudskiego.

Ku pamięci żołnierzy poległych w czasie I woj-
ny światowej założono największy na Kielecczyźnie 
cmentarz wojenny w Uciskowie.

Czym jeszcze nas zadziwi Ziemia Korczyńska?
Na pewno bogatą historią miasta, które w prze-

szłości nosiło nazwę Nowe Miasto Korczyn. Stanowiło 
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ono własność królewską i było jednym z najważniej-
szych ośrodków władzy państwowej w czasach póź-
nych Piastów i Jagiellonów.

Często przebywał tu dwór królewski, dostojnicy 
świeccy i duchowni.

Na zamku wybudowanym przez Kazimierza Wiel-
kiego przyjmowano zagraniczne poselstwa, podejmo-
wano ważne dla kraju decyzje polityczne, stanowio-
no prawo (statuty nowokorczyńskie). Odbywały się tu 
zjazdy rycerstwa i możnowładztwa, sejmy (aż 15) i sej-
miki ziemskie dla Małopolski, ale także rokosze i kon-
federacje oraz przyjęto jeden z hołdów krzyżackich. 

Zamek uległ zniszczeniu podczas potopu szwedz-
kiego. Ruiny rozebrano w 1776 r. Dziś istnieje tylko 
wzniesienie i niewyraźne ślady fosy w miejscowości 
Podzamcze.

Cmentarz wojenny w Uciskowie

 Miasto było też ważnym ośrodkiem handlu. W XVI 
w. osiem razy w roku odbywały się tu sławne, zwłasz-
cza z handlu zbożem, jarmarki, dzięki którym ustaliła 
się specjalna nowokorczyńska miara zbożowa.

Nazwa Korczyn pochodzi od słów „korcz” - pniak, 
„korczować” karczować. Nowy Korczyn początek swój 
zawdzięcza Staremu Korczynowi, wczesnopiastow-
skiemu grodowi, w którym w 1226 r. urodził się książę 
krakowsko-sandomierski Bolesław Wstydliwy. Książę 
ten w roku 1258 założył Nowe Miasto Korczyn na pra-
wie magdeburskim. Do dziś zachował się charaktery-
styczny układ miasta (tzw. szachownica). 

 Przywilej lokacyjny dla Nowego Miasta Korczyna 
stał się wzorem dla zakładania innych miast na tzw. 
prawie nowokorczyńskim (Iuris Corcinense).

Żoną Bolesława Wstydliwego była św. Kinga (pa-
tronka górników w kopalni soli w Wieliczce, beatyfiko-
wana przez Jana Pawła II w 1999 r.). Ślady obecności 
św. Kingi w Nowym Korczynie są bardzo liczne. Tu 
szczególnie nasilić się miała jej działalność miłosier-
dzia i tu zdarzały się różne cuda za jej przyczyną. 
Pamięć o niej przetrwała w postaci pięknych legend 
i podań.

Ziemia Korczyńska to doskonałe miejsce, aby po-
godzić lekcję historii z wypoczynkiem.

Zaproszenie do Nowego Korczyna

fot. Andrzej Stefański

 Każdy, kto choćby w najmniejszym stopniu in-
teresuje się historią Polski, powinien odwiedzić kilka 
miejscowości w gminie Nowy Korczyn. Ci zaś, którzy 
lubią i wierzą w legendy, także znajdą coś ciekawego 
dla siebie.

Tutaj, na niewielkim skrawku ojczystej ziemi, jak 
w kalejdoskopie można dostrzec wydarzenia tysiąc-
letniej historii państwa, przeżyć jego wzloty i upadki, 
zadumać się nad zmiennością losów ludzi i miejsco-
wości.

Oto na polach Grotnik w 1439 roku, w scenerii 
wziętej niczym z „Antygony”, leży trup rokoszanina 
Spytka z Melsztyna, a w 1914 roku sławę wojenną 
zdobywają tutaj późniejsi trzej marszałkowie Polski 
- Józef Piłsudski, Edward Rydz - Śmigły i Michał Ży-
mierski.
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W gminie, w której znajdują się jedne z najstar-
szych kościołów w Polsce - Strożyskach, Piasku Wiel-
kim, Starym Korczynie, w sąsiednich Czarkowach 
działali Bracia Polscy (arianie), którzy zgromadzili tyle 
książek, że później „rabuśniczy tłum głupców... wy-
ścielił nimi drogę aż do Pińczowa”.

Mało kto wie, że chrzestnym ojcem Tadeusza 
Kościuszki był jeden z rodu Pusłowskich, późniejszych 
właścicieli Czarków, którzy w 1910 roku, na pięćsetle-
cie bitwy pod Grunwaldem usypali tu kopiec, do dnia 
dzisiejszego istniejący.

W samym natomiast Nowym Korczynie, gdyby 
kamienie umiały mówić, opowiedziałyby historię za-
mku - twierdzy z czasów Kazimierza Wielkiego, pobytu 	
w nim Barbary Radziwiłłówny, grabieży przez Szwe-
dów w czasie „potopu” i modlitw w języku jidysz, jako 
że z owych zamkowych kamieni wybudowano syna-

gogę, której ruiny stoją nad Nidą, świadcząc o „pan-
ta rhei”. „Wszystko płynie”- twierdził Heraklit, chociaż 
legenda o cudownym źródełku Kingi trwa ponad 700 
lat.

Fizycznie zmęczeni, wzbogaceni duchowo pro-
szeni są wszyscy o krótki spacer poza Nowy Korczyn, 
aby ze wspomnianego źródełka zaczerpnąć wody, 
obmyć twarz, a powrócą siły, bo „w tym miejscu łaski 
doznają”.

Na terenie gminy jest też Raj (pisany dużą literą, 
bo to część Pawłowa), ale prawdziwym rajem dla węd-
karzy są Nida i Wisła, w których „ryb ci dostatek”, na-
tomiast w harmonińskim lesie „grzybów było w bród”, 
mówiąc słowami poety.

O tych, i innych, faktach i legendach opowiadać 
mogą chętnym miejscowi pasjonaci m. in. nauczyciele 
Samorządowego Gimnazjum w Nowym Korczynie.

NoWy KorczyN Na SzlaKu jagiellońSKim

Witold Świech

Splatanie się teraźniejszości z historią dawnych 
lat jest nam znane od dawna. Na dzisiejsze realia mia-
ły wpływ działania naszych poprzednich pokoleń, nie 
tylko tych najbliższych, ale i tych odległych o pięćset 
czy tysiąc lat. Dlatego świętujemy ważne wydarzenia 
z naszej historii z czasów piastowskich, jagiellońskich 
czy późniejszych.

Kto dziś może powiedzieć kim bylibyśmy, gdyby 
nie przyjęto chrześcijaństwa za Mieszka I, jak potoczy-

łaby się historia naszego narodu gdyby nie uporczywa 
dążność następnych piastowiczów w walce o utrzyma-
nie państwa? W przypadku przegranych wojen byliby-
śmy bezwzględnie zniemczeni, a w końcu wytraceni. 
Historia nie zna takiego pojęcia jak litość. 

Gdybyśmy przegrali pod Grunwaldem, również 
zachodziłaby germanizacja tych ziem i w końcu wy-
gubienie ludności tubylczej, czyli słowiańszczyzny. 
Gdyby nie było zwycięstwa pod Wiedniem i osoby 

Fascynatów Szlaku Jagiellońskiego powitały władze gminne Nowego Korczyna
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Sobieskiego, pewnie dziś bylibyśmy Muzułmanami. 
Przypomnijmy, że po przyjęciu chrześcijaństwa, bez 
wojny, i tak nawracano nas ze słowiańskich zwy-
czajów i wierzeń, większości przypadków ogniem 	
i mieczem. Do dziś śpiewamy pieśń według słów Ma-
rii Konopnickiej „Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz 	
i dzieci nam germanił”.

A bliższe nam pokolenia? Gdyby przegrano bitwę 
Warszawską z bolszewikami, mielibyśmy kołchozy, 
rusyfikację i 17-tą republikę. Czyli na teraźniejszość 
nakłada się przeszłość, do której pasuje przysłowie: 
„nie ma cienia bez światła”.

Ktoś zapyta po co ta cała wyliczanka historyczna. 
Otóż po to, by dojść do świadomości, że o przyszłość 

trzeba zadbać dziś. Może nie koniecznie wojną, może 
świadomością o zagrożeniu, może sprzymierzeniem 
się z innymi społeczeństwami czy państwami, które 
mają podobne lub zbliżone cele. Wiemy nie od dziś, że 
nawet zwierzęta takie jak wilki łączą się w watahy, by 
przetrwać zimę, czyli czas szczególnie dla nich trud-
ny. Nasze polskie państwo też sprzymierzało się wie-
le razy przeciwko jakiemuś najeźdźcy, bo jak wiemy 	
w grupie jest się mocniejszym.

Tak było pod Grunwaldem. Poprzez osobę panu-
jącego, czyli Jagiełłę, mogliśmy zadysponować woj-
skami litewskimi. Łatwiej nam było rozgromić cały Za-
chód Europy, którego szyldem byli Krzyżacy. Później 
Unia Lubelska też była ważnym aktem prawnym, cho-
ciaż więcej z niego skorzystała Litwa. Do tego właś-
nie nawiązuje przedsięwzięcie „Szlak Jagielloński”, 
jako do okresu pełnego świetności, z którego i Nowe 
Miasto Korczyn bardzo skorzystało. Cieszymy się, że 
na naszym terenie zatrzymała się grupa pasjonatów 
tegoż przedsięwzięcia (lipiec br.) - bardzo barwna, 
bo ubrana jak z czasów Jagiellońskich (pod kierowni-
ctwem pana Janusza Kopaczka, prezesa - dyrektora 
Biura Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński”). 
Przedstawiciele z Wilna, Lublina, Malborka, Mielnika 
zwiedzali nasze zabytki. Ciekawi byli śladów bytno-
ści naszych świętych w Nowym Mieście Korczynie, 
Świętej Kunegundy – żony Bolesława Wstydliwego, 
Świętej Jadwigi – żony Władysława Jagiełły, Świętego 
Kazimierza. Interesowało ich, którędy Władysław Ja-
giełło, jadąc z Krakowa do Wilna, wjeżdżał do miasta, 	
a którędy wyjeżdżał. Jak często bywały pary królew-
skie na zamku w Nowym Mieście Korczynie. Mamy 
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FaScyNacje „SzlaKiem jagiellońSKim”

Janusz Kopaczek prezes – dyrektor Biura Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński”

Organizacja Turystyczna „Szlak Jagielloński” 
zainaugurowała doroczne podróże promocyjne histo-
rycznym traktem łączącym Wilno z Krakowem. Najwy-
trwalsi uczestnicy ekspedycji przez prawie dwa tygo-
dnie odkrywali jak zmienił się on w ciągu 440. lat od 
Unii Lubelskiej i prezentowali go wszystkim zaintere-
sowanym.

W przejeździe autokarowym wzięli udział przed-
stawiciele samorządów oraz pasjonaci królewskiego 
szlaku z kilku ośrodków w Polsce, jak również zapro-
szeni goście z Niemiec i Rosji. Jak podkreślają Orga-
nizatorzy nie była to tradycyjna wycieczka, lecz podróż 
szkoleniowo-promocyjna, której celem było zapozna-
nie się ze współczesną kondycją „Szlaku Jagielloń-
skiego” i zainteresowanie nim mieszkańców poszcze-
gólnych miejscowości oraz turystów.

z Wilna do lublina
Oficjalna inauguracja ekspedycji miała miejsce 	

w Wilnie, szczycącym się w 2009 r. tytułem Euro-
pejskiej Stolicy Kultury. Podróżnicy mieli wyjątkową 
okazję zwiedzić Pałac Wielkich Książąt Litewskich 
w odbudowie, a następnie zaprezentowali założenia 
projektu kierownikowi pałacu Gediminasowi Gedre-
nasowi. Gospodarz towarzyszył im później podczas 
zwiedzania szlaku od Wieży Giedymina do miejsca po 
dawnej Bramie Rudnickiej, stanowiącej niegdyś wy-
jazd w kierunku Lublina. 

Pierwszy punkt postoju na historyczny trakcie wy-
padł w Mielniku, gdzie miejscowa szkoła zaprezento-
wała widowisko o unii polsko-litewskiej z 1501 r. Przy-
bysze zwiedzili Górę Zamkową oraz popłynęli statkiem 
po Bugu do miejsca, gdzie w czasach jagiellońskich 
stał most. W Międzyrzecu Podlaskim spotkali się oni 	
z przedstawicielami miasta – co powtarzało się rów-
nież na dalszym etapach – i razem z miejscowymi 

dziennikarzami odkrywali ślady przeszłości osady 	
z czasów jagiellońskich. 

W Parczewie goście mieli okazję wysłuchać kon-
certu połączonych orkiestr: miejscowej oraz zaprzy-
jaźnionej z Bazylei. Zwiedzający obejrzeli m.in. cen-
ne zabytki w bazylice, w tym ornat wyszywany przez 
Elżbietę Habsburżankę, żonę Zygmunta Augusta. 	
W Ostrowie Lubelskim uwagę przyjezdnych zwró-
cił przede wszystkim świetnie zachowany gościniec, 	
z którym zaznajomiono się zarówno spacerując pie-
szo, jak i jadąc wozami. Stąd trasa wiodła już do Lubli-
na, symbolicznie łączącego Wilno z Krakowem.

W mieście unii polsko-litewskiej	
Przystanek w Lublinie miał w tym roku szczególne 

znaczenie w związku z 440. rocznicą Unii Lubelskiej. 
Podróżni wzięli udział w uroczystościach na placu Li-
tewskim z udziałem prezydentów państw Europy Środ-
kowowschodniej, co wywarło na nich duże wrażenie. 

Podróż promocyjna Wilno – lublin – Kraków w 440. rocznicę unii lubelskiej

W Lublinie w 440. rocznicę unii polsko-litewskiej zorganizo-
wano m.in. pocztę pieszą.

więc bogatą historię. Niechże młodzież uczy się hi-
storii własnego terenu, gdzie sama żyje, nie wstydzi 
się działalności naszych przodków. Nasi przodkowie 
właśnie z terenu Małopolski zdobywali Moskwę i obsa-
dzali carów, a my wstydzimy się własnej historii??!

Za to Rosjanie, z premierem Putinem na czele, co 
roku świętują wypędzenie Polaków z Moskwy w 1612 
roku.

Przecież Rosjanie częściej i dłużej bywali w War-
szawie niż Polacy w Moskwie, ale ciągle świętują swo-
je zwycięstwa, a my się wstydzimy, jakbyśmy dopuścili 
się świętokradztwa. Czy nie powinniśmy więcej o tym 
mówić, pisać i organizować takie historyczne szlaki?
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Historyczne wydarzenie z 1 lipca 1569 r. Organizacja 
Turystyczna „Szlak Jagielloński” upamiętniła poprzez 
podpisanie listu intencyjnego w sprawie rozpoczęcie 
starań o wpisanie „Szlaku Jagiellońskiego” Kraków 
– Lublin – Wilno na Listę UNESCO. 

Wieczorem Lubelskie Stowarzyszenie Turystyki 
Kulturowej „Zachód – Wschód” poprowadziło otwarte 
zwiedzanie miasta „Śladami Unii Lubelskiej”. Towarzy-
szyła mu poczta piesza z okolicznościowym datowni-
kiem, zorganizowana we współpracy z Pocztą Polską. 
W ten sposób zainaugurowany został III Międzynaro-
dowy Zjazd Miłośników Traktów „Zachód – Wschód”, 
w którego programie była również konferencja popu-
larnonaukowa oraz relacje pasjonatów z ich podróży 
europejskimi szlakami. 

z lublina do Krakowa
Kolejnym punktem przystankowym był Sando- 	

mierz, przed kilku wiekami znaczące miasto wojewó-
dzkie. Termin przejazdu został tak wybrany, aby wzbo-
gacił on program Jarmarku Jagiellońskim połączonego 	
z Międzynarodowym Turniejem o Miecz Zawiszy 
Czarnego z Garbowa. Grupa poszerzona o mieszkań-
ców miasta i turystów zwiedziła Muzeum Diecezjalne, 
gdzie zaprezentowano m.in. rękawiczki królowej Ja-
dwigi i relikwiarz Krzyża Świętego (dar Jagiełły). Pa-
sjonaci gościli ponadto w Muzeum Okręgowym.

W Nowym Korczynie goście podziwiali Dom Dłu-

gosza oraz tamtejsze kościoły: parafialny i pofran-
ciszkański (zwłaszcza). Społeczność Koszyc oprócz 
świątyni z obrazem swojego patrona św. Stanisława 
zaproponowała do obejrzenia Muzeum Ziemi Koszy-
ckiej. Ekspedycja zakończyła się w Krakowie. Z koś-
cioła pw. św. Mikołaja przy ul. Kopernika grupa prze-
szła przez Rynek – gdzie miała szczęście zwiedzić 
nieudostępnione jeszcze podziemia – oczywiście na 
królewski Wawel. 

Podróż promocyjna, rozpoczęta oficjalnie 27 

Otwarte zwiedzanie miasta „Śladami unii lubelskiej” pod-
czas Zjazdu Zachód – Wschód.

Turniej rycerski w Sandomierzu okazał się prawdziwą re-
welacją.

Prezentacja relikwiarza Krzyża Świętego w Muzeum Diece-
zjalnym w Sandomierzu.

Kościół pofranciszkański, mało znany skarb Nowego Kor-
czyna.

W Nowym Korczynie goście podziwiali m. in. Dom Długo-
sza
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Zabytki kościoła parafialnego w Koszycach, po lewej obraz 
św. Stanisława.

Pamiątkowe zdjęcie u kresu podróży na Wawelu.

Poliptyk w kościele pw. św. Mikołaja w Krakowie.

czerwca w Wilnie i zakończona 7 lipca w Krakowie, 
potwierdziła, że „Szlak Jagielloński” jest bardzo inte-
resujący i warto zabiegać o jego szersze udostępnie-
nie turystom. Dr Jürgen Fischer z Erfurtu, koordynator 
projektu „Via Regia – Wielka Droga Kulturowa Rady 
Europy” – który wziął udział w części przejazdu – wy-
raził przekonanie, że jest to bardzo fascynujący od-
cinek Królewskiej Drogi. Zaprosił on Organizację do 
udziału w europejskiej sieci szlaków łączących Zachód 
ze Wschodem.

Bilans podróży
Ekspedycja była dla uczestników projektu oka-

zją do zapoznania się, zdobycia nowych informacji 	
o szlaku oraz nawiązania współpracy z kolejnymi pod-
miotami. Oprócz wspomnień i bogatego zbioru zdjęć 
pozostały po niej również informacje medialne w Pol-
sce i na Litwie, a także kartki pocztowe i okolicznoś-
ciowe stemple. Podróżnicy zbierali również podpisy 	
i pieczątki do karty podróży (wydrukowanej ze strony 
internetowej www.szlakjagiellonski.pl), aby następnie 
ubiegać się  o certyfikat „Szlaku Jagiellońskiego”. 

We wszystkich odwiedzanych miejscowościach 
wspominana była Unia Lubelska sprzed 440. lat, cze-
go wymownym symbolem było przekazywanie unidu-
katów otrzymanych od Fundacji Kultura Europy. Or-
ganizacja Turystyczna „Szlak Jagielloński” zamierza 
każdego roku przeprowadzać podobną podróż promo-
cyjną. W 2010 r. przebiegać ona ma z Krakowa do Wil-
na, a jej myślą przewodnią ma być 600. rocznica bitwy 
grunwaldzkiej. Blisko tysiąckilometrowa trasa czeka 
cały rok na swoich odkrywców… 

Nie tylko bogata historia, lecz ciekawe zabyt-
ki oraz urokliwe położenie, konieczny (jak w każdym 
innym miejscu) szacunek dla Jana Pawła II, wreszcie 
wyraz NOWY zwracają uwagę w nazwie miejscowości. 

czy NoWy KorczyN może zNoWu zoStać miaStem?

Stanisław Oracz

Wszystko to jednocześnie pozostaje jakimś niezwykłym 
rodzajem kapitału, jakąś nadzieją w dążeniu do powro-
tu Nowego Korczyna do dawnej i pełnej świetności.

Zwróćmy uwagę, ile w ostatnim okresie w Polsce 
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odrodziło się, a więc na nowo powstało miast, najczęś-
ciej takich, które na przestrzeni swoich dziejów z róż-
nych powodów i w różnym czasie prawa miejskie traci-
ły. Czy umożliwiał to szeroko rozumiany cywilizacyjny 
postęp, czy pomogły wszechobecne unijne dotacje, 
czy też może jeszcze coś innego? Najpierw i przede 
wszystkim - sądzę, że pomogli w tym sami ludzie.

Prawdziwi patrioci, kochający rodzinną ziemię, 
ofiarnie pracujący dla wspólnego dobra, mobilizujący 
innych, aby autentycznie poczuli się odpowiedzialni za 
swoją miejscowość i społeczność. A ma czym Nowy 
Korczyn wabić w swoje strony. Ma także na swoim 
koncie szereg sukcesów, które dają dobrą podstawę 
do tego, aby walczyć i mobilizować się wokół najważ-
niejszego zadania, jakim są stały rozwój i postęp.

Trzeba przyznać, że zdarza się czasem bardzo 
nietypowy i nawet nie mający wiele wspólnego z mo-
zolnym gospodarowaniem pomysł, który sprawia, że 
przychodzi sukces. Porównanie w tym miejscu Nowe-
go Korczyna z Sandomierzem oznacza może zbytnią 
megalomanię – ale zauważmy tylko, jaki rozgłos przy-
niosło ostatnio i nadal przynosi Sandomierzowi usy-
tuowanie geograficzne nad Wisłą, plenery oglądane 	
z zapartym tchem przez miliony telewidzów serialu „Oj-
ciec Mateusz”.

Właśnie przykład takiego działania, zamiast kłótni 
czy swarów, jest Nowemu Korczynowi potrzebny. Ba, 
niezbędny! Władza, jak zawsze upominał Jan Paweł II, 
jest po to, aby służyć ludziom i dla ich dobra przede 
wszystkim efektywnie działać. Kto owej mądrej maksy-
mie ujmuje, powinien szybko się zmienić, aby potem, 
po latach, nie wspominano go jako tego, który niszczył 
zamiast budować.

Oddajmy na chwilę głos historii. Teresa Ginal-
ska w książce „Nowy Korczyn. Gmina u zbiegu Wisły 	
i Nidy” tak m.in. pisze:

...miasto założone zostało za panowania Bole-
sława Wstydliwego... organizacja Korczyna stała się 
wzorem dla innych miast lokowanych na tzw. prawie 
korczyńskim... w 1212 r. wybudowano drewniany za-
mek, który w 1250 r. został przez Bolesława Wstydli-
wego rozbudowany... Korczyn od chwili powstania miał 
szczęście do przywilejów... w 1329 r. w dokumencie 
Władysława Łokietka, kupcy z Szydłowa zostali zwol-
nieni od wszelkich ceł „na całej Ziemi Korczyńskiej”. 
Prawdziwie dynamiczny  i wzrost miasta datuje 
się od początku panowania Kazimierza Wielkiego, czyli 
od 1333 roku... odbudował zniszczone i wzniósł nowe 
kamienice, wymurował potężny zamek, a na nim utwo-
rzył jezioro o nazwie Czantoryja, które zasilane wodą  
z Wisły i Nidy obfitowało w ryby...

Tak oto historia, piórem autorki książki, składa 
wdzięczność swoim dobrodziejom, w tym przypadku 
dobroczyńcom Korczyńskiej Ziemi. Wielkim atutem 
Nowego Korczyna są zabytki, przede wszystkim dwa 
wspaniałe kościoły, widoczne nad małomiasteczkową 
zabudową, która w rynku odtwarza jakby obraz XIX-
wiecznej osady.

Prawdziwej lekcji historii użyczają otaczające 
Nowy Korczyn niektóre wsie, takie jak: Błotnowola, 
Czarkowy, Grotniki Duże, Ostrowce, Piasek Wielki, 
Stary Korczyn, Strożyska, Ucisków oraz Winiary. Czy 
obecne władze gminy dobrze służą mieszkańcom? 
Wystarczy obejrzeć pierwszy z brzegu numer „Głosu 
z Gminy Nowy Korczyn”, miejscowego biuletynu infor-
macyjnego, aby się o tym przekonać. Wybrałem edycję 
z listopada 2008 roku, w której wójt WIKTOR KWAS, 
tak m. in. zwraca się do Korczynian:

...Proszę mieszkańców (-), a także przyjezd-
nych o cierpliwość i wyrozumiałość za utrudnienia 
z racji prowadzenia prac drogowych przy drodze 
krajowej nr 79 Kraków - Sandomierz na odcinku 
przechodzącym przez naszą miejscowość gminną. 
te wielkie maszyny niedługo odjadą, ale zostawią 
nam piękny odcinek drogi z chodnikami (-). dzię-
kując Wam myślę, że jestem wyrazicielem słów 
wielkiej wdzięczności Korczynianom za to, że dzię-
ki odbudowanej drodze (-) pomogliście utrzymać 
dwie perły architektury sakralnej... 

Takiego języka i takich deklaracji słucha oraz czyta 
się z przyjemnością. A co w samym numerze periodyku: 
Pierwszy parafialny piknik rodzinny, Powitanie księdza 
proboszcza, Dożynek ciąg dalszy, Czy będzie nowy 
stadion?, Wielki Człowiek - Wielkie Wspomnienia, Za-
rys tematyki funeralnej, Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Korczyńskiej, Artyści są wśród nas, Pasjonaci, Rada 
Gminy pomogła, Stary Korczyn tętni życiem, Święto 
pieczonego ziemniaka, Młodzieżowe rozgrywki mię-
dzyszkolne, Michał Stefański - duma Polski, Pomocna 
dłoń, Z prawem budowlanym za pan brat, Oddali hołd 
poległym, Brzostków dzieciom, Byłem żołnierzem AK.

Jest to bez wątpienia jedynie urywek z rozmaito-
ści inicjatyw, które w Nowym Korczynie są na co dzień 
podejmowane. Zatem nawołuję: starajmy skupiać się 	
i być aktywnymi przy realizacji pożytecznych spraw 
oraz akcji, pamiętając przy tym o znanej maksymie 
Jana Pawła II: Wymagajcie od SieBie, cHoćBy 
iNNi od WaS Nie Wymagali.

Zapatrzmy się na wspominany już Sandomierz, 
może także na niezbyt od nas odległy Szczucin, który 
właśnie prawa miejskie uzyskał.

KiNgoNalia

Wiktor Kwas - Wójt Gminy Nowy Korczyn

Szanowni Mieszkańcy „Nowego Miasta Korczyna”

Taką nazwę nosił dzisiejszy Nowy Korczyn 750 
lat wstecz. W dniach 25 i 26 lipca 2009 roku obcho-

dziliśmy uroczystość 750-lecia lokacji podpisanej 

przez księcia Bolesława Wstydliwego. Tę uroczystość 

uświetnili swą obecnością: począwszy od Wojewody 
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Zdjęcia Jan Wielgus. Cały korowód, prowadzony przez rycerzy na koniach, w zbroi, prowadził orszak wraz z dworem  
(w karocach) do kościoła, gdzie odbyła się msza święta za Ojczyznę.

pani Bożentyny Pałki-Koruby, poprzez parlamentarzy-
stów, tj. państwa Marii Zuby, Przemysława Gosiew-
skiego, Marka Kwitka, Andrzeja Pałysa, pana Staro-
stę Jerzego Kolarza, koledzy wójtowie z ościennych 	
i dalszych gmin oraz burmistrz Buska-Zdroju, wielu rad-
nych z naszej gminy, liczni goście, a przede wszystkim 
dopisali mieszkańcy.

Sesję historyczną otworzyła Przewodnicząca 
Rady Gminy pani Małgorzata Matusik, która w swym 
wystąpieniu omówiła udział w historii Nowego Korczyna	

Księżnej Kingi. To wystąpienie zamieszczamy w cało-
ści w niniejszym Biuletynie. 

Następnie przepiękną laudację historyczną (Lau-
dacja (łac. laudare - chwalić) - mowa pochwalna wy-
głaszana w celu pokazania wszystkich zalet danej 
osoby lub przedmiotu. Stosowana jest jako mowa 
okolicznościowa, np. podczas pogrzebu. Źródło:http://
pl.wikipedia.org/wiki/Laudacja) wygłosiła Pani dr He-
lena Kręt z Krakowa. Po niej głos zabierali kolejno 
Pani Wojewoda, Panowie Parlamentarzyści, którzy 	
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w swych wypowiedziach odnieśli się z uznaniem dla 
patronki tych uroczystości, jednocześnie życząc gmi-
nie i jej mieszkańcom wielu sukcesów. Podsumowując 
te wystąpienia podkreśliłem, że jak nigdy dotąd Nowy 
Korczyn pragnie szybkich zmian w swoim rozwoju 	
i w jego wizerunku.To dzieło już rozpoczęliśmy - prze-
budowując ulice, zmieniliśmy elewacje szkół, rozpo-
czynamy nowe zadania jeszcze w tym roku jak prze-
budowa Gminnego Ośrodka Kultury wraz z ulicami 
Tarnowską, Zaścianek, przebudowujemy obiekt z prze-
znaczeniem na Punkt Informacji Turystycznej, rozpo-
czynamy drogę do Pomnika Piłsudczyków w Czarko-
wach, rozpoczynamy przebudowę stadionu w Nowym 
Korczynie, wykonamy nakładki z asfaltów w Kawę-
czynie-Radła oraz w Kawęczynie-Podlesiu, remontu-
jemy drogi gminne kruszywem, naprawiamy przepu-
sty, kopiemy rowy, a w latach następnych planujemy 
wziąć pod lupę lokalizację ścieżek rowerowych, które 
też będą służyć lokalnie jako drogi, oraz rewitalizację 
rynku w Nowym Korczynie. Podjęliśmy się przebudo-
wy nadbrzeża Nidy od mostu do wysokości rowu wpa-
dającego do Nidy za stadionem - z przeznaczeniem 
na rekreację. Rozpatrujemy kwestię przydomowych 
oczyszczalni, tak by cała gmina została objęta nowym 
zadaniem, jak to uczyniliśmy z oświetleniem ulicznym 
(obecnie trwa wymiana wszystkich opraw oświetlenio-
wych na energooszczędne).

Dlatego przyjmujemy te życzenia, prosząc zabie-
rających głos, by każdy na swoim poziomie służbowym 
wspierał te wypowiadane życzenia na miarę możliwo-
ści.  Za to, co już uzyskał Nowy Korczyn, bardzo dzię-
kuję. Ogromne podziękowania składam panu Dyrekto-
rowi  Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Kielcach Wojciechowi Płazie za przepiękną ulicę 
Buską, pani Dyrektor Ewie Sayor z Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad za przepiękny odcinek 
drogi krajowej od mostu na rzece Nida do wylotu z No-
wego Korczyna, panu Marszałkowi Adamowi Jaruba-
sowi oraz panu Staroście Jerzemu Kolarzowi za prze-
budowywaną drogę od Grotnik Małych do Rataj.

Ale wracając do uroczystości... Młodzież z gim-
nazjum Św. Kingi z Nowego Korczyna, pod kierow-
nictwem nauczycielki pani Grażyny Kańskiej, prze-
pięknym spektaklem przypomniała wiele scen z życia 
Księżnej z Nowego Korczyna. Po posiłku, cały koro-
wód, prowadzony przez rycerzy na koniach, w zbroi, 
poprowadził cały orszak wraz z dworem  na karo-
cach - przejechał do Kościoła, gdzie odbyła się Msza 
za Ojczyznę, celebrowana przez naszych kapłanów 
pod przewodnictwem ks. Dziekana Marka Małczęcia 
z prześliczną okolicznościową homilią. Opuszczając 
Kościół, wszyscy w nim będący, podziękowali ogrom-
nymi brawami, za tę piękną historyczną scenerię.
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Z kościoła orszak przemieścił się kawałkiem uli-
cy Sandomierskiej, ul. Farną przy rynku, ul. Rzeźni-
czą dotarł do muszli koncertowej, gdzie księżna wraz 	
z księciem oraz ja, jako Komes/Wójt, odczytaliśmy uro-
czyste akty. Rozpoczęła się część artystyczna, którą 
uświetniła grupa Mazowia Vocal Group, to jest część 
zespołu Mazowsze. Równolegle trwały turnieje rycer-
skie, średniowieczne gry i zabawy prowadzone przez 
rycerzy. Po zakończeniu popisów korowód z Kingą od-
jechał i rozpoczęła się zabawa taneczna. 

W drugim dniu naszego święta na boisku rozpo-
częły się turnieje sportowe dla mieszkańców Gminy 
Nowy Korczyn, a na scenie trwała część koncertowa. 
O godzinie 20:30 rozpoczął się występ gwiazdy dnia 
– Zespołu Toples, a po nim - zabawa taneczna. Mię-
dzy godziną 23:00 a 23:20 trwało show na niebie (og-
nisty helikopter), które poprzedziło moje wystąpienie, 
w którym powiedziałem, że z chwilą rozpoczęcia tego 
ognistego show kończymy przepięknie karty 750-let-
niej historii Nowego Korczyna, które były wspaniałe, 
choćby z racji znaczenia w skali kraju. 

Nowe Miasto Korczyn w epoce Jagiellonów było 
nieformalną stolicą Polski. Z chwilą przeniesienia stoli-
cy z Krakowa do Warszawy znaczenie Korczyna zma-
lało. Dalsze strony historii Nowego Miasta Korczyna 
były zapisywane coraz to tragiczniejszymi wydarze-
niami, gdyż kolejne najazdy wrogów, dwukrotne po-
wietrze morowe – w ten czas za pomoc powstańcom 
Nowy Korczyn i ościenne miasta utraciły prawa miej-
skie i taki stan trwa do dziś. 

Czasy ostatnich wojen, szczególnie II wojny świa-
towej, też były bardzo tragiczne. W ostatnich latach 
Nowy Korczyn doszedł do krawędzi zapaści w każdym 
aspekcie, tak gospodarczym, gdzie zadłużenie docho-
dziło do 60 % jak i pod względem wizerunku. Obejmu-
jąc Urząd Wójta na styku omawianych epok, wlewam 
w Was, Szanowni Mieszkańcy, nadzieję, że już go-
rzej nie będzie, a wówczas może być już tylko lepiej - 	
o czym świadczą realizowane zamierzenia.

A więc podnosimy się z dna niemocy: mieszkań-
cy i goście mogą wjeżdżać nowoczesnymi trasami do 
naszej osady, młodzieży i dzieciom dajemy możliwość 
uczenia się. Apeluję do nauczycieli, dyrektorów szkół, 
rodziców: wszystkich dotyka kryzys, musimy szukać 
rozwiązań oszczędnościowych i to jest zadanie dla 
dyrektorów, potem dopiero Wójta. 

W tym względzie apeluję do pozostałych komórek 
organizacyjnych. Na zakończenie chcę podziękować 
nade wszystko Wam Drodzy Mieszkańcy za zaufanie, 
którym mnie obdarzyliście, a w trudnych chwilach re-
ferendum byliście ze mną, bo Was nie zawiodłem i nie 
zawiodę, starając się prowadzić tę Gminę w kierunku 
rozwoju. Dziękuję dyrektorom wszystkich szkół, na-
uczycielom za wspaniałe dekoracje, a w szczególno-
ści nauczycielce pani Grażynie Kańskiej za ogromny 
wkład w przygotowanie profesjonalnego programu. 
Poprzez Komendantów  Romana Sobczaka i Józefa 

Stojka, dziękuję Policji z Buska i Nowego Korczyna. 
Kapłanom serdeczne „Bóg zapłać” za modlitwę, za 
koncelebrę mszy świętej w tym szczególnym dniu oraz 
za to, że prowadzą nas po ścieżkach prawdy i miłości. 
Składam podziękowania wszystkim sponsorom, któ-
rych wymieniliśmy w biuletynie, za to, że wsparli nasz 
wysiłek organizacyjny wpłatami finansowymi. Koń-
cząc, chcę życzyć Nowemu Korczynowi, by w rozpo-
czynających się dziś w nowym 750-leciu zarządzali tu 
ludzie mądrzy, pracowici, pragnący, by Nowy Korczyn 
się rozwijał i piękniał, a Wam Szanowni Mieszkańcy by 
się żyło lepiej.

Szczęść Boże 
Nowemu Korczynowi 

przez następne 750 lat!

Fot. Jan Wielgus. Wójt Wiktor Kwas przebrał się za komesa, 
a informatyk gminny, Andrzej Piotrowski, za rajcę.
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W NoWym KorczyNie moWą KamieNi jeSt icH milcząca oBecNość…
- NarodziNy KoNcePcji

Małgorzata Matusik - Przewodnicząca Rady Gminy

Koncepcja stworze-
nia programu dotyczące-
go  Kingonaliów w b. r. 
rozpoczęła się 3 lutego 
2009 r. na posiedzeniu 
Komisji Oświaty, Kultury, 
Rozwoju i Promocji Gmi-
ny w  Nowym Korczynie.

W posiedzeniu wzięli 
udział członkowie komisji 
oraz zaproszeni goście - 	
z p. Wójtem Wiktorem 
Kwasem na czele - a tak-	

że dyrektorzy szkół, menager GOK Jerzy Wilk, prze-
wodnicząca TMZK p. Ligia Płonka, p. Kazimiera 
Juszczyk oraz p. Grażyna Kańska polonistka Samo-
rządowego Gimnazjum w Nowy Korczynie. Radni za-
proponowali by święto Kingonaliów trwało 2 dni, tj. 25 
i 26 lipca 2009 r., a dodatkowo należy uczcić 750-lecie 
Lokacji Nowego Miasta Korczyna.

Komisja postanowiła, że przewodniczącą komi-
tetu organizacyjnego obchodów zostanę ja. Wspólnie 

ustaliliśmy, by imprezę poprowadził znany i lubiany 
w naszej gminie artysta-konferansjer p. Wit Chame-
ra, który w dalszej konsekwencji spotykał się jeszcze 
wielokrotnie ze składem komitetu organizacyjnego, 
by ustalić szczegóły dotyczące Kingonalii. W efekcie 
opracowano szczegółowy scenariusz imprezy, w mię-
dzy czasie ustalono, że dzień pierwszy uroczystości 
będzie przebiegał w scenerii historycznej, a drugi - bę-
dzie dotyczył czasów współczesnych. 

W marcu wpłynął mailem kosztorys Kingonaliów 
przedstawiony nam przez firmę p. Litwina, uwzględ-
niający częściowy scenariusz uroczystości. Potem  
jeszcze wielokrotnie spotykaliśmy się z panem Witem 
Chamerą oraz p. Litwinem w celu dopracowania szcze-
gółów uroczystości, które zostały zawarte w głównym 
scenariuszu i naniesione na zaproszenia drukowane 
przez firmę p. Dąbka.  

Podział zadań ustaliłam  z poszczególnymi człon-
kami komitetu organizacyjnego. W efekcie wyglądał 
on następująco:
• całością spraw artystycznych kierował p. Wit Cha-

mera, 
• dekoracją Nowego Korczyna zajęły się dyrektorki 

szkół: Bożena Kruk, Joanna Chaczyk, Jadwiga Kliś. 
Jednocześnie ustaliłyśmy, że mottem dekoracji bę-
dzie książka opracowana przez p. Grażynę Kańską 
„Szlakiem podań, legend, ballad Nowego Korczy-
na i okolic”. To rady pedagogiczne szkół: Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w Ostrowcach, Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Starym Korczynie i Szkoły 
Podstawowej w Brzostkowie były inicjatorami opra-
cowania dekoracji. Trzeba przyznać, że zrobiły to 
profesjonalnie, za co składam im podziękowanie 	
i wyrazy uznania, bowiem te dekoracje stanowiły tło  
imprezy i były wielokrotnie fotografowane przez go-
ści jak i naszych mieszkańców. 

Zdjęcia Jan Wielgus. Po mszy świętej uroczysty, historyczny orszak skierował się w kierunku muszli koncertowej, gdzie na 
scenie zajęła miejsce księżna Kinga i Bolesław Wstydliwy
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Nadto postanowiłam, że dobrze byłoby wznowić 
wydanie książki p. Grażyny Kańskiej. Na ten cel udało 
się pozyskać sponsorów, a wydaniem wspomnianej 
książki zajął się informatyk Urzędu Gminy p. Andrzej 
Piotrowski, który opracował projekt okładki i przygo-
tował ilustracje. Myślę, że z jego pracy są zadowoleni 
wszyscy ci, którzy mogą te książkę nabyć u Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej za kwotę 15 zł.

Zaproszonym gościom wręczaliśmy upominki 	
w postaci wspomnianej książki, medalu wybitego na tę 
okoliczność z wizerunkiem św. Kingi, a także pięknie 
wydany przez Wydawnictwo Turystyczne przewodnik 
„ Gmina Nowy Korczyn” - promując  w ten sposób na-
szą małą ojczyznę.

W pierwszy dzień naszego święta, tj. 25 lipca, 
o godz. 11:00 odbyła się uroczysta sesja z udziałem 
radnych, zaproszonych gości  oraz licznie przybyłych 
mieszkańców. Nasi rajcy wystąpili w historycznych 
strojach, a ja, otwierając tę sesję, wygłosiłam następu-
jące słowa, cytuję:

Szanowni Państwo, 
Wczoraj, 24 lipca, minęła 717. rocznica śmierci 

świętej Kingi. W Kościele dzień śmierci osoby świę-
tej traktuje się jako dzień narodzin dla nieba. Kolejna  
rocznica śmierci księżnej Kingi jest zatem dniem rów-
nie podniosłym, co radosnym. Ale uroczystość, która 
nas tu dziś zgromadziła jest podwójnym świętem, bo-
wiem chcemy również uczcić urodziny Nowego Kor-
czyna, założonego, czyli, jak to określają historycy, 
lokowanego jako miasto siedem i pół wieku temu. 

Radość jest wtedy pełna, gdy dzielimy ją z innymi.  
Naszą radością, chcemy podzielić się z zaproszony-
mi na te urodziny gośćmi, którzy zechcieli tu przybyć. 
Serdecznie witam: panią wojewodę Bożentynę Pałkę-
Korubę, pana posła – Andrzeja Pałysa, p. posła Mar-
ka Kwitka, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich Wojciecha Płazę, z-cę Dyrektora  Świę-
tokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz cały 
zespół przybyłych wraz z nimi przedstawicieli, staro-
stę buskiego Jerzego Kolarza, przedstawiciela Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Kielcach, p. Wójta 
z Solca-Zdroju Adama Pałysa, p. Wójta ze Stopnicy  
- Ryszarda Zycha, wiceburmistrza Buska-Zdroju - p. 
Grzegorza Lasaka wraz z pracownikami Urzędu, z Wi-
ślicy p. wójta   Stanisława Krzaka, z Szydłowa p. wójta 
Jana Klamczyńskiego, z Opatowca p. Wójta Henryka 
Barańskiego, panią wiceburmistrz Chmielnika – Bo-
żenę Stępień wraz z panią Skarbnik i zespołem pra-
cowników, prof. Politechniki Krakowskiej – Wydziału 
Architektury Macieja Złowackiego, panią dr Helenę 
Kręt, która wygłosi referat o laudacji, przedstawiciela 
Rady Banku Spółdzielczego w  Busku-Zdroju p. Irenę 
Romańską.

Miło jest gościć na urodzinach tak wielu dostoj-
nych gości, chociaż sama data narodzin  Nowego Mia-
sta Korczyna, nie jest nam znana, a dzisiejszy dzień 
jest właściwie datą symboliczną. Można więc zapytać, 

dlaczego dziś, a nie rok  wcześniej lub dwa lata póź-
niej. Ale jeśli nasz dostojny jubilat Nowe Miasto Kor-
czyn mógłby mieć na swoim urodzinowym torcie po-
nad 700 świeczek, to chyba już nie ma znaczenia, czy 
jest ich 750, 740, czy 760. Można tylko powiedzieć:  
piękny wiek. Człowiek, który doczekał  sędziwego wie-
ku mówi: widziałem dużo, przeżyłem wiele i choć już 
jestem słaby i potrzebuję opieki, to moją siłą są  naby-
te w ciągu długiego życia mądrość i doświadczenie. 
Swą mądrością i doświadczeniem potrafi obdarować 
młodszych. W dawnych wiekach bardzo szanowano 
starców za tę ich wiedzę i mądrość. Przez analogię 
należy powiedzieć, że siłą i bogactwem Nowego Kor-
czyna, niegdyś miasta, dziś wsi jest jego piękna histo-
ria. Na tę historię, której początki wiążą się z postacią 
świętej Kingi, złożyły się  życie i praca wielu pokoleń 
naszych przodków. To oni swoją codzienną krzątaniną 
wokół niej lub bardziej ważnych spraw  tworzyli historię 
miasta. Bo przecież  historię tworzyli i w niej uczestni-
czyli nie tylko  piastowscy i jagiellońscy władcy, często 
goszczący w korczyńskim zamku, lecz także wszyscy 
mieszkańcy Nowego Miasta Korczyna i okolicznych 
wiosek..

Historia Nowego Korczyna posiada szczególny 
rys, bo niewiele jest w Polsce miast, gdzie przebywało 
tylu wybitnych książąt i królów, gdzie zwykli ludzie mo-
gli z bliska oglądać swych monarchów. Ulicami, który-
mi  my dziś chodzimy, chodzili: Kazimierz Wielki, Wła-
dysław Jagiełło, królowa Jadwiga, a studzienka świętej 
Kingi od setek lat przypomina mieszkańcom Korczyna 
świętą księżnę. Obecność bohaterów naszej historii, 
jest zaszczytem dla korczyńskiej społeczności i naszą 
chlubą. Dla nas i przyszłych pokoleń jest też wyzwa-
niem i zadaniem. 

Nie możemy zapomnieć pozostawionego nam 
dziedzictwa, nie wolno nam też dopuścić, aby królew-
skie miasto Nowy Korczyn pozostało w swym sędzi-
wym wieku zapomniane i zaniedbane. Nie chcemy  
i nie możemy być wyrodnymi i niewdzięcznymi dzieć-
mi. Powiadamy często: gdyby te kamienie potrafiły 

Fot. Jan Wielgus. Czy na torcie urodzinowym jest 740, czy 
760 świeczek, to nie ma znaczenia. Można tylko powie-
dzieć: piękny wiek!



��

mówić… W Nowym Korczynie mową kamieni jest ich 
milcząca obecność. Niech mowa tych kamieni, nie bę-
dzie oskarżeniem o zapomnienie, ale pielęgnowanym 
świadectwem przeszłości.

 Nowe Miasto Korczyn na pewno nie  do 
dawnej świetności, bo historia nie wraca, ale my 
- spadkobiercy księcia Bolesława, musimy dołożyć 
wszelkich starań, aby swój sędziwy wiek, dawne mia-
sto przeżywało godnie i nie tylko w dniu swego uro-
dzinowego święta. Takie dziedzictwo zobowiązuje.  
Z góry, wraz z królami, którzy tu bywali, spoglądają  na 
nas   pokolenia naszych przodków.  Wszyscy oni mają 
prawo zapytać, co zrobiliście z naszym dziedzictwem 
i co zostawicie swym następcom? A my staramy się 
przekazać to dziedzictwo następnym pokoleniom oraz 
naszym sąsiadom, zarówno pielęgnując przekazane 
nam wartości duchowe, jak i troszcząc się o materialne 
ślady naszej przeszłości, aby nas nie zganili. Chcemy 
nie tylko chronić cenny dar przeszłości, ale wzboga-
cać go naszym dorobkiem.

Tak jak niegdyś nasi przodkowie, teraz my swo-
ją codzienną krzątaniną wokół dużych i małych spraw 
Nowego Korczyna i należących do gminy wiosek, 
chcemy tworzyć dalszą historię i zasłużyć na dobra 
ocenę tych, którzy tu byli przed nami i tych, którzy 
przyjdą po nas.

Dlatego od 15 lat odbywają się u nas „Kingona-
lia”, a my jeszcze w tym roku planujemy przystąpić do 
modernizacji stadionu, przebudować drogę Winiary-
Czarkowy, wiodącą do historycznego miejsca jakim 
jest pomnik ku czci poległych batalionów legionów pol-
skich. Następnym przedsięwzięciem jest moderniza-
cja Domu Kultury wraz z budową chodników ulicznych 

oraz wiodących do szkoły. Naszym celem jest również 
rozbudowa kanalizacji za kwotę 30 mln zł. Zamierza-
my także zbudować ścieżki rowerowe oraz przystąpić 
do rewitalizacji Nowego Korczyna wraz z budową bul-
waru nad Nidą. Nowe przedsięwzięcia są ambitne, ale 
nic nie moglibyśmy zrobić, gdyby nie było akceptacji 
pana Marszałka i jego służb, Pani Wojewody, a  także 
przyjaznych nam licznych osób, którzy ambitnie dzia-
łają w naszym województwie.	

Następnie referat o laudacji wygłosiła p. dr Hele-
na Kręt:  

Szli święci… przez Nowe miasto Korczyn
Szli święci przez Polskę 
i do dzisiaj tak wędrują
jak Boże latarnie drogę 

do jezusa nam wskazują 
Tak śpiewają dzieci z Arki Noego, a my dzisiaj  

z radością możemy dodać, że droga świętych polskich 
wiodła również przez Nowe Miasto Korczyn. Wędrów-
ka świętych przez tę miejscowość i okoliczne wioski 
zaczęła się  wraz z powstaniem miasta, bowiem ten 
czcigodny orszak prowadzi ks. Kinga, księżna krakow-
ska i sandomierska, patronka Polski i Litwy domnie-
mana współzałożycielka Nowego Miasta Korczyna, 
dziś  - jego patronka. Obok niej przez  Stary, a potem 
Nowy Korczyn szła nieco zapomniana, inna wybitna 
niewieścia postać owych czasów – błogosławiona 
Salomea, powinowata i opiekunka św. Kingi, zwana  
w tradycji królową halicką; tu część swego dzieciństwa 
spędziła siostra świętej Kingi błogosławiona Jolanta 
Helena, księżna wielkopolska. Sto lat później śladami 
tych pań chodziła tu  święta królowa Jadwiga Andega-
weńska. 

Młodzi artyści zaprezentowali piękne tańce w stylu średniowiecznym
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W dzieje miasta wpisuje się zatem droga na ołta-
rze najwybitniejszych kobiet polskiego średniowiecza 
– czasów głębokiej religijności, niesłusznie uważa-
nych dziś za epokę ciemnoty i zabobonu. U schyłku 
średniowiecza, w drugiej połowie XV stulecia, nad 
Nidą wraz rodziną bywał wnuk Jagiełły, dziś tak jak 
święta Kinga  patron Polski i Litwy -  święty Kazimierz. 
Do tego grona należy włączyć też osobę samego Wła-
dysława Jagiełły, który urodzony na pogańskiej Litwie, 
wychowany  w kręgu prawosławia, ochrzczony w Kra-
kowie, był jednym z najwybitniejszych monarchów  
w dziejach Polski i Europy, a także wielkim dobrodzie-
jem Nowego Miasta Korczyna. Jagiełło wprawdzie nie 
dostąpił chwały ołtarzy, ale pobożność króla neofity 
budziła podziw jego otoczenia, a papież Jan Paweł II 
sugerował potrzebę badań mogących prowadzić do 
jego beatyfikacji.

 Jeśli nawet samą istotę świętości poddamy kryty-
ce i wątpliwościom, to przecież  nawet sceptycy przy-
znać muszą że opinia świętości, jest świadectwem   
wielkiej charyzmy, niezwykłej osobowości i siły pozy-
tywnego wpływu na otoczenie. A zatem, obecność tylu 
świętych i błogosławionych w historii Nowego Korczy-
na, jest fenomenem tego miasta, nadającym mu  zna-
mię szczególnej bożej obecności, zaś pozostawione 
przez nich dziedzictwo, któremu początek dała święta 
Kinga, ma wielowątkowy i wiekopomny wymiar.

lokacja
Początki liczącego ponad siedem i pół wieku No-

wego Korczyna owiane są tajemnicą. Próby ustalenia, 
czy chociażby przybliżenia daty powstania miasta na-
leży podejmować z wielką pokorą wobec historii, która 
niekiedy z widoczną acz niepojętą dla nas zazdrością, 
strzeże swych tajemnic. Ale przeszłość zazwyczaj po-
zostawia ślady - i również w tym przypadku istnieją 
przesłanki, które pomagają, jeśli nie ustalić, to przynaj-
mniej określić przybliżoną datę urodzin drogiego nam 
dziś jubilata – Nowego Korczyna.

Najczęściej przyjmuje się, że Nowe Miasto Kor-
czyn założył, czyli lokował książę Bolesław Wstydliwy, 
bo w 1258 roku. Na ten rok bowiem datowany jest do-
kument, w którym książę Bolesław i jego żona Kune-
gunda nadają wójtowi miasta  i mieszczanom rozmaite 
prawa w zamian za określone obowiązki. W dokumen-
cie wymienia się poprzedniego wójta, co oznacza, że  
miasto istniało już wcześniej. Ponieważ jednak sam 
dokument nie zachował się w oryginale, a jego treść 
znana jest z dużo późniejszego, bo dopiero osiemna-
stowiecznego odpisu, nie wszyscy historycy uznają 
rok 1258 za datę jego wydania. Istnieje nawet przy-
puszczenie, że książę Bolesław wyraził swą wolę do-
tyczącą  nowomiejskiego wójta dopiero w 1278 roku. 
Niekiedy można też przeczytać, że Nowy Korczyn był 
założony w 1264 roku, bo w tym roku lokowano Skary-
szew, opierając się na prawie korczyńskim. Ale histo-
ria podpowiada nam jeszcze jedną możliwość:

W ���� roku miała miejsce w Asyżu kanonizacja 
św. Stanisława, o co zabiegał biskup krakowski Pran-

dota oraz książę Bolesław i jego żona Kinga. Potrzeb-
ne do tego aktu materiały, czyli żywot i cuda, musiały 
być gotowe kilka lat wcześniej. Prace komisji przygo-
towującej stosowne materiały źródła odnotowały już  
w 1250 roku.  Jeden z zanotowanych cudów opowiada, 
że mieszkająca w Nowym Mieście ciężko chora, a po-
bożna Niemka, pani Adlejta ujrzała piękną panią, która 
nakazała jej udać się do Krakowa, skłonić biskupa do 
przeniesienie szczątków Stanisława w godne miejsce  
i modlić się u jego grobu o uzdrowienie. Pani Adlejta 
nie od razu spełniła wszystkie polecenia, ale ostatecz-
nie szczątki biskupa- męczennika zostały godnie po-
chowane, a ona sama odzyskała zdrowie. 

W tym opowiadaniu, dla nas ważny jest nie tyle 
przebieg wydarzeń, co fakt, że pani Adlejta mieszkała 
w Nowym Mieście. Wydawca polskiej wersji żywotów  
i cudów św. Stanisława, nieżyjący już prof. M. Plezia 
nie miał wątpliwości, że chodzi tu o Nowe Miasto Kor-
czyn. Dla zachowania rzetelności historyka, trzeba jed-
nak uwzględnić fakt, że w tym czasie istniało też Nowe 
Miasto koło Wrocławia. Ponieważ w badaniu cudów 
św. Stanisława uczestniczył biskup wrocławski i opat 
klasztoru w Lubiążu, można przyjąć, że łatwo im było 
nawiązać kontakt z mieszkającą  nieopodal Wrocławia 
Niemką Adlejtą i jej dziećmi, które poświadczyły cud.  
Z drugiej strony wydaje się, że choroba raczej unie-
możliwiała jej odbycie męczącej podróży ze Śląska do 
Krakowa, natomiast bardzo prawdopodobne jest po-
konanie przez chorą o wiele krótszej drogi z Korczy-
na. Przy obecnym stanie wiedzy, nie potrafimy jedno-
znacznie określić miejsca zamieszkania pani Adlejty. 
Jeśli jednak przyjmiemy, że mieszkała ona w Nowym 
Mieście Korczynie, to oznacza, że miasto to powstało 
wcześniej niż dotychczas sądzono, bowiem  musiało 
istnieć już w 1250 roku, a przez osobę pani Adlejty 
miało swój wkład w kanonizację Biskupa - Męczenni-
ka. 

Dokument potwierdzający lokację Korczyna nie 
zachował się. Prawdopodobnie spłonął wraz całym 
miastem i zamkiem w 1300 roku, lub też w ogóle nie 
istniał, a miasto powstało na mocy wyrażonej ustnie 
na wiecu książęcej woli, co w  pierwszej połowie XIII 
wieku było możliwe. Natomiast jeszcze u schyłku XVIII 
wieku przechowywano w Korczynie wspomniany już  
dokument {lub jego kopię} wydany dla wójta Hinka; 
wówczas też odczytano na nim datę: 1228, co należy 
uznać za pomyłkę, wynikającą może z uszkodzenia 
pergaminu lub zamazania liter, bowiem w tym roku 
książę Bolesław liczył niewiele ponad jeden rok życia, 
a księżnej Kunegundy jeszcze w ogóle na świecie nie 
było. Zatem początki Nowego Miasta Korczyna pozo-
stają nadal bardzo frapującą tajemnicą, ale też inspi-
racją do dalszych badań.

Kinga
Obok nadanych przez księcia Bolesława i księż-

ną Kingę przywilejów, wielkim darem dla Nowego Mia-
sta Korczyna jest to, że w jego początki wpisuje się  
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Pochylenie się nad potrzebującymi pomocy jest 
ponadczasową wartością, bardzo aktualną również 
w  XXI wieku. Potwierdzona przez wszystkie prze-
kazy decyzja Kingi o życiu w celibacie mimo zawar-
tego małżeństwa, była decyzją niezwykle odważną, 
bowiem księżna świadomie narażała się na niezro-
zumienie ze strony męża i otoczenia oraz, czego nie 
mogła przewidzieć, na jeszcze większe niezrozumie-
nie i kpiny ze strony ludzi naszych czasów. Kinga na-
śladowała tu swą szwagierkę i zarazem stryjenkę bło-
gosławioną Salomeę. Taka decyzja oprócz motywów 
ściśle religijnych miała też inną wymowę, była bowiem 
przeciwstawieniem się panującemu wówczas, i dużo 
później, zwyczajowi traktowania małżeństw księż-
niczek jako swoistego atutu w politycznych grach  
i układach. Kinga, przysłana na krakowski dwór jako 
pięcioletnia dziewczynka nie mogła powiedzieć, że 
nie chce wyjść za mąż. Nikt jej zresztą o zdanie nie 
pytał. Ale jako pełnoletnia kobieta, zaprogramowa-
ła swe dalsze życie tak, jak chciała, przekonując tym 
samym inne kobiety owych czasów, że jest to moż-
liwe. Autorzy żywotów św. Kingi, ten okres  jej wal-

Zdjęcia Jan Wielgus. Rady Pedagogiczne szkół podstawowych były inicjatorami opracowania dekoracji Nowego Korczyna

niezwykła postać kobieca trzynastego wieku – św. 
Kinga. Materialnym śladem jej życia i dokonań jest tu 
kościół franciszkanów, ale nie mniej ważnym i jak się 
okazuje trwalszym od wielu budowli jest pozostawione 
przez świętą panią pojęte bardzo szeroko dziedzictwo 
duchowe. Tworzone w różnych okresach piękne legen-
dy o św. Kindze  pozostaną trwałym dorobkiem kultu-
rowym Nowego Miasta Korczyna i okolicznych wiosek. 
Wprawdzie można postawić zarzut, że to tylko legen-
dy, i podobnie jak spisywane przed wiekami żywoty  
i cuda nie pozwalają poznać rzeczywistych faktów  
z życia świętej księżnej, ale są one świadectwem 
trwałego zapisania się Kingi w  ludzkiej świadomości, 
dowodząc tym samym, że była ona postacią nieprze-
ciętną, bo o ludziach przeciętnych nie tworzy się mitów  
i legend. 

We wszystkich przekazach przewija się motyw 
wielkiego miłosierdzia księżnej, okazywanego zwłasz-
cza tym, których dziś określa się jako wykluczonych 
przez społeczeństwo. I jeśli nawet poszczególne fakty 
są zmyślone, to przecież tworzono je w oparciu o tra-
dycję, której źródłem były prawdziwe zdarzenia. 
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ki o urzeczywistnienie własnej woli wiążą z Korczy-
nem. Pobożność Kingi i jej droga do świętości stały 
się też rodzajem katechezy dla ludzi wszystkich sta-
nów. Osoba księżnej, najważniejszej wówczas kobiety  
w Małopolsce  była wzorcem: możnych uczyła wraż-
liwości na potrzeby biednych, kobietom z rycerskich 
domów wskazała drogę do podejmowania decyzji  
w poczuciu własnej wartości, a u ludzi wszystkich 
stanów pogłębiała religijność, przybliżając im naukę 
Chrystusa. Właściwa dla pobożności owej epoki, ale  
z pewnością wyolbrzymiona przez hagiografię i legen-
dy skłonność Kingi do ascezy, uczyła możnych dystan-
su do dóbr materialnych, dziś powiedzielibyśmy – do 
konsumpcjonizmu. Rola księżnej w życiu ówczesnych 
ludzi w tym korczyńskiej społeczności była może  nie-
co inna niż chcieli  widzieć wdzięczni księżnej twórcy 
legend, ale jej społeczne oddziaływanie było niewąt-
pliwie ogromne, a trzynastowiecznych mieszkańców 
obu Korczynów i okolicznych wiosek, możemy przez 
to uznać za wybrańców historii.

rozwój miasta
Można rzec, że księżna Kinga z nieba błogosła-

wiła Korczynowi przez kolejne stulecia. W XIII i XIV 
wieku w Małopolsce założono sporo niewielkich miast,   
również w niewielkiej odległości od Nowego Korczyna, 
ale tylko to miasto w stosunkowo krótkim czasie osiąg-
nęło status ważniejszego od innych ośrodka miejskie-
go w Polsce. Jego rozwojowi sprzyjało korzystne po-
łożenie, a nade wszystko zamek, gdzie często gościli 
kolejni władcy. Szczególną wdzięczność winien jest 
Korczyn Władysławowi Jagielle, który od początku pa-
nowania uczynił z nowomiejskiego zamku swą ulubio-
ną rezydencję. Być może skromny zamek nad Nidą 
przypominał mu litewską ojcowiznę. Jagiełło całe swe  
liczące 48 lat panowanie w Polsce spędził w podróży, 

regularnie objeżdżając ogromne połacie Polski, Litwy  
i Rusi. Do Korczyna przyjeżdżał aby wypocząć, ale tez 
z korczyńskiego zamku sprawował władzę nad powie-
rzonym sobie krajem. W Korczynie żegnał się z rodzi-
ną przed grunwaldzką wiktorią  tu też podjął niejedną 
ważną dla swych poddanych decyzję, tu zjeżdżali jego 
doradcy, tu funkcjonowała królewska kancelaria. Do 
zamku nad Nidą zdążały poselstwa z obcych krajów, 
oraz ci, którzy chcieli być blisko monarszego dworu. 
Zdarzało się, że Jagiełło po długiej podróży na Litwę 
lub Ruś zatrzymywał się jakiś czas w Korczynie, po 
czym wyruszał w kolejną długą wędrówkę, skwapliwie 
omijając Kraków i Wawel, którego widocznie nie lu-
bił. W takich okolicznościach Nowe Miasto siłą rzeczy 
przejmowało funkcje stołecznego grodu. Ranga mia-
sta wzrosła, gdy stało się siedzibą starosty i miejscem 
jego sądów. Od początku XV wieku w Korczynie, a nie 
jak dotychczas w Wiślicy, zaczęły odbywać się zjaz-
dy szlachty z Polski południowej i Rusi, niekiedy ca-
łego Królestwa, które stanowiły zaczątek późniejsze-
go sejmu. Przez to coraz bardziej wzrastał popyt na 
żywność, a to oznaczało, że ważnym wydarzeniom, 
dziejącym się na zamku, towarzyszył niespotykany tu 
dotąd rozwój gospodarki rolnej i hodowli. Pola uprawia-
li nowomiejscy mieszczanie, okoliczni rycerze i chłopi. 
Podczas pobytu królewskiego dworu, trzeba było wy-
żywić co najmniej sto, a bywało, że i kilkaset osób. 
Większość produktów, zwłaszcza mięso i nabiał ku-
powano w Nowym Korczynie, ale także Wiślicy, Opa-
towcu, Busku i Pacanowie. Do Korczyna coraz częś-
ciej zjeżdżali kupcy handlujący towarem luksusowym. 
Zapoczątkowana przez Jagiełłę, korzystna dla miasta  
i  wiejskich gospodarstw passa trwała przez dwa wieki, 
do końca XVI stulecia. W cieniu królewskiego dworu 
rozwijało się również samo miasto, a mieszczanom 
żyło się coraz lepiej. Wśród wielu przywilejów, jakimi 

Fot. Jan Wielgus. Miło jest gościć na urodzinach tak wielu dostojnych gości
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kolejni władcy obdarzali Nowe Miasto Korczyn i jego 
mieszkańców, największą historyczną wagę miało na-
danie  miastu przez króla Jagiełłę we wrześniu 1409 
roku prawa magdeburskiego, a sto sześćdziesiąt lat 
później, potwierdzenie przez prawnuka Jagiełły, Zyg-
munta Augusta wszystkich dotychczasowych praw  
i przywilejów. 

jadwiga 
Ten bez wątpienia złoty okres w historii miasta, 

wzbogacony został przez szczególny dar historii, ja-
kim była obecność nad Nidą  św. Jadwigi Andega-
weńskiej,  która, tak jak Kinga szła do świętości przez 
Nowe Miasto Korczyn. Zachowany materiał źródłowy 
ukazuje osobiste kontakty królowej z mieszkańca-
mi Nowego Korczyna, na które składały się drobne 
epizody życia codziennego, jak np. rozliczanie się  
z właścicielami gospód za pobyt królewskich gości, 
troska o wynagrodzenie dla kowala, czy awantura  
o źle wypieczony chleb. Jednym z kapelanów jej dwo-
ru był obdarzony pięknym głosem Welisław z Nowego 
Korczyna. Królowa Jadwiga raczej nie mogła już po-
znać ludzi pamiętających świętą Kingę, ale zetknęła 
się tu z żywotną pamięcią o zmarłej w opinii świętości 
księżnej i jej wielkim duchowym dziedzictwem. Część 
tego dziedzictwa - wielką troskę o potrzebujących po-
mocy Jadwiga uznała za własne zadanie i powinność 
wobec poddanych. Podobnie jak Kinga, zachowała też 
dystans wobec blichtru i bogactw tego świata. Jadwi-
ga była jednak inną osobowością niż Kinga, żyła też 
w innych realiach, które postawiły przed nią właści-
we jej epoce zadania. Nie odrzucała wartości świętej 
księżnej, jednak wybrała własną drogę do świętości, 
pozostawiając swym nowomiejskim poddanym sobie 
właściwe wzorce duchowości. Do życiowych zadań 
Jadwigi należało nawracanie pogan, umacnianie wia-

ry neofitów i pozyskiwanie dla kościoła zachodniego 
wyznawców prawosławia. Środkiem prowadzącym do 
tego celu miało być kształcenie misjonarzy i ogólne 
podniesienie poziomu oświaty, zwłaszcza wśród du-
chowieństwa. Tak jak niegdyś obecność świętej Kingi, 
tak u schyłku XIV wieku obecność świętej Jadwigi  sta-
ła się stałym elementem nowomiejskiej codzienności 
a wzorzec osobowy pobożnej i dodajmy wykształco-
nej królowej był niewątpliwie inspiracją dla mieszczan, 
okolicznych rycerzy i chłopów. 

 Wysokiej klasy kulturze zachodniej dworu Jadwi-
gi towarzyszył litewsko-ruski obyczaj dworzan Jagieł-
ły. Wraz z królem do Nowego Miasta zjeżdżali jego 
krewni i litewsko-ruska służba. Litwini, tak jak król, byli 
neofitami i tak jak on potrzebowali stałej katechizacji;  
Rusini natomiast byli wyznawcami obrządku wschod-
niego. Z tą kategorią dworzan spotykali się niemal 
wszyscy mieszkańcy Korczyna, a także sprzedający 
swe produkty mieszkańcy okolicznych wsi. Społecz-
ność korczyńska miała zatem wiele okazji, aby nie-
dawnym poganom dać to, co niegdyś jej przodko-
wie otrzymali od świętej Kingi. Mieszkańcy Nowego 
Miasta i mogli - i zapewne to czynili - uczyć rodaków 
króla nowej religii i związanych z nią wartości np. mi-
łosierdzia. Prawosławni Rusini nie potrzebowali kate-
chizacji, ale ich przyjście na obrządek łaciński byłoby 
mile widziane. Jednakże w otoczeniu świętej Jadwigi, 
nazywanej dziś apostołką Litwy i Rusi, nie zmuszano 
nikogo do zmiany wyznania, co więcej z całym sza-
cunkiem traktowano wschodni kalendarz liturgiczny  
i związane z nim nieco inne dni i okresy postu, np. 
podczas gdy w sobotę chrześcijan zachodnich obo-
wiązywał post, Rusini dostawali mięso. 

Dziś wydaje się to oczywistością, ale w owych 
czasach wywoływało zdumienie i zgorszenie przyby-
szy z Europy Zachodniej. Mieszkańcy Korczyna i oko-
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Nad przygotowaniem 
występu pracowała 
przez okres ostatnich 
kilku miesięcy - na-
uczycielka pani Gra-
żyna Kańska. Nie-
wiele jest osób, które 
cechuje tak wielka 
inicjatywa i pomysło-
wość

licznych wiosek, na rynku, w gospodach, a okoliczni ry-
cerze na zamku wzbogacali swą wiedzę o znajomość 
zwyczajów prawosławia, ale też od świętej królowej 
uczyli się tego, co dziś określa się mianem tolerancji 
religijnej. Ta wartość, tak promowana we współczes-
nym świecie, już przed sześcioma wiekami była normą 
zwyczajową  korczyńskiej społeczności. Dla nas, jest 
to niezwykle cennym, acz  rzadko dostrzeganym dzie-
dzictwem czasów Jadwigi i Jagiełły, czyniącym Nowe 
Miasto Korczyn bogatszym od niejednej zachodniej 
metropolii. 

Korczyńscy mieszczanie i okoliczna ludność wraz 
z królem  i całym narodem przeżywali tragedię lipco-
wych dni 1399 roku, gdy królowa Jadwiga umierała 
po urodzeniu upragnionego dziecka. Jagiełło bowiem 
nie był w stanie wytrzymać tych trudnych dni na Wa-
welu i ukojenia szukał w Korczynie. Na pewno w obu 
korczyńskich kościołach, tak jak w Krakowie, dzień  
i noc trwały modły o zdrowie dla malutkiej królewny  
i jej matki, i jest wielce prawdopodobne, że proszono 
o wstawiennictwo świętą Kingę, a królewnę Elżbietę  
w kościele parafialnym powierzano jej patronce.  

 Pozbawieni nadziei, daremnie szukający wspar-
cia i pomocy, krzywdzeni przez silniejszych ludzie  
mawiali niegdyś z goryczą: do Boga wysoko, do króla 
daleko. Jednakże mieszkańcom Nowego Miasta Kor-
czyna i okolicznych wiosek, żyjące w opinii świętości, 
dziś kanonizowane panie – Kinga i Jadwiga  przybliża-
ły Boga, zarówno przez swą świętość, jak i wrażliwość 
na ludzką niedolę. A przebywający często w Korczynie 
król chłopów Kazimierz Wielki, a potem Jagiellonowie 
byli blisko swych poddanych wszystkich stanów, na-
wet najsłabszym dając nadzieję na królewską opiekę. 

zmierzch
Czasy świetności Nowego Miasta Korczyna mija-

ły wraz z upadkiem znaczenia całej Rzeczpospolitej. 
Miasto niszczyły wojny, powodzie i pożary. Ale i w tych 
czasach pojawiały się echa dawnej świetności. Przy-
woływała je ludzka pamięć i zachowane dokumenty. 
W 1690 roku korczyńska społeczność z radością prze-
żywała beatyfikację księżnej Kingi, od dawna zresztą 
uważanej tu za świętą, co potwierdzał przed komisją 
kościelną liczący ponad sto lat starzec.  Jak wskazuje 
lustracja, czyli kontrola starostwa korczyńskiego doko-
nana w lipcu 1789 roku, zatem niemal w przeddzień 
ostatecznego upadku państwa polskiego, nowomiej-
scy mieszczanie mieli świadomość swej pięknej histo-
rii i wbrew wszystkiemu w swej codzienności starali 
się do niej wracać, tak jak cała gasnąca Rzeczpospo-
lita. W sporach, jakie pojawiały się między radą miasta 
a starostą, poszczególnymi kategoriami mieszczan, 
kupcami chrześcijańskim i żydowskimi, w poczuciu hi-
storycznej ciągłości odwoływano się do wydawanych 
przed wiekami królewskich decyzji i przywilejów. Ale 
w obliczu zbliżającego się zagrożenia, dążono do zgo-
dy, o czym świadczy wydany przez rajców miejskich  
w 1778 roku dokument zezwalający żydowskim kup-
com na wolny handel w nagrodę, wspólnie podej-

mowanych na przechodzącego i stojącego żołnierza 
kosztów i ponoszonych innych ciężarów.   

Do końca I Rzeczpospolitej w nowomiejskim ar-
chiwum przechowywano dokumenty, mogące być 
podstawą poznania dziejów miasta, w tym oryginał,  
a może kopię dokumentu z 1258 roku. Dużo z tych 
materiałów zaginęło m. in. w Warszawie stosuko-
wo niedawno, bo podczas ostatniej wojny. Jednakże  
w archiwach Krakowa i Warszawy, czeka jeszcze na 
badaczy wiele źródeł z XV, XVI i późniejszych stuleci. 
Podjęcie badań nad dziejami Nowego Miasta Korczy-
na i starostwa korczyńskiego, w oparciu o te materiały 
byłoby jednocześnie podjęciem dziedzictwa , jakie po-
zostawił  nad Nidą Jan Długosz najsłynniejszy uczeń 
korczyńskiej szkoły, jak to przyznają na stronie inter-
netowej jego młodsi koledzy z gimnazjum św. Kingi  
w Nowym Korczynie. 

Powiada się, że narody i społeczeństwa, które 
nie pamiętają o swej przeszłości, nie mają przyszłości.  
W kontekście dzisiejszego święta widać, że przed No-
wym Korczynem stoi piękna, równa jego przeszłości 
przyszłość.

Kolejno głos zabrali p. Wojewoda Bożentyna Pał-
ka-Koruba, p. poseł Andrzej Pałys, p. poseł Marek 
Kwitek oraz - w imieniu eurodeputowanego Czesława 
Siekierskiego - przemówił jego asystent pan Cygan 
wręczając list gratulacyjny wraz z tabliczką pamiątko-
wą. 

Po przemówieniach okolicznościowych gości na-
stąpiła część artystyczna w wykonaniu zespołu mło-
dzieży z Samorządowego Gimnazjum im. Św. Kingi 	
w Nowym Korczynie. Zespół liczący 45 osób wystą-
pił w średniowiecznych strojach historycznych, a nad 
przygotowaniem występu pracowała przez okres os-	
tatnich kilku miesięcy p. Grażyna Kańska. Przedstawi-
li oni scenkę historyczną Nowy Korczyn przez wieki. 	
W postać księżnej Kingi wcieliła się Magdalena Kulik, 
natomiast w  postać jej męża Bolesława - Krzysztof 
Kopeć. Barwne widowisko historyczne, które obra-
zowało dzieje kolejnych dworów królewskich stacjo-
nujących w Nowym Mieście Korczynie, z zachwytem 
oglądali zarówno goście jak i zgromadzeni na se-
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fot. Jan Wielgus. Wznowione wydanie książki p. Grażyny Kańskiej sprzedawały:
Małgosia Kmieciak i Kasia Walasek

sji mieszkańcy. Za ogromny wkład pracy, twórczość 	
i zaangażowanie składam podziękowania p. Grażynie 
Kańskiej. Niewiele jest osób, które cechuje tak wielka 
inicjatywa i pomysłowość. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że wystrój sali był 
stosowny do tej podniosłej chwili, a za dekorację od-
powiedzialni byli nauczyciele Samorządowego Gim-
nazjum im. Św. Kingi w Nowym Korczynie wraz z p. 
dyrektor Barbarą Karnawalską - im również należą się 
słowa uznania i podziękowania.

Z przykrością odnotowałam fakt, że na tę uroczy-
stą sesję nie przybyło 2 radnych z Nowego Korczyna.

Za uroczysty obiad dla zaproszonych gości od-
powiedzialna była p. dyrektor  Bogumiła Ziętara wraz 	
z gronem pedagogicznym Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Nowym Korczynie. Trzeba przyznać, że za-
danie to spełnili na przysłowiową piątkę z plusem. Go-
ści przyjęto obiadem oraz pysznym jadłem swojskim, 
był także deser w postaci wspaniałego tortu śmietan-
kowego w  wykonaniu  p. Małgorzaty Śliwy. 

Około godz. 15:00 orszak królewski ulokowany 	
w konnych zaprzęgach, tj. karocach i bryczkach, wraz 
z rajcami i tłumem gości oraz panem Wójtem w towa-
rzystwie rycerstwa pieszego oraz konnego, podążył 
w  kierunku kościoła p.w. św. Stanisława, gdzie dwory 
królewskie polski i węgierski dokonały wymiany darów. 
Inscenizacja uroczystości to barwne i wspaniałe wido-
wisko, a msza święta celebrowana przez księży: Mar-
ka Małczęcia - księdza dziekana, księdza proboszcza 
z Nowego Korczyna – Grzegorza Kowalika, księdza 
proboszcza ze Strożysk – Piotra Figarskiego, księ-
dza z Buska-Zdroju – Damiana Łabuza oraz księdza 
proboszcza z Ostrowiec - Edwarda Kuzkę wywołały 
wspaniałe przeżycie duchowe, za co z całego serca 
dziękuję.

Po mszy świętej, uroczysty 
historyczny orszak skierował się 
na muszlę koncertową, gdzie na 
scenie zajęła miejsce księżna Kin-
ga, Bolesław Wstydliwy oraz rajcy 
Nowego Miasta Korczyna panem 
Wójtem/ Komesem na czele.

Dalsze uroczystości prowa-
dził pan Wit Chamera a były to tur-
niej plebejski, piękne tańce w stylu 
średniowiecznym oraz występ ze-
społu Mazovia Vocal Grup, który 
w pierwszej części występu prze-
pięknie zaprezentował powszech-
nie znane pieśni ludowe zebrane 
przez Tadeusza Sygietyńskiego.

Po części artystycznej od-
była się zabawa taneczna, której 
akompaniował zespół Revolt.

Drugi dzień uroczystości roz-
począł się o godz. 15:00 Nowo-
korczyńską Olimpiadą Sportową 
na Wesołowo po czym przepro-

wadzone były różne gry, zabawy konkursy. Na uwagę 
zasługuje rodzinny quiz wiedzy o Nowym Korczynie. 
Uczestnicy zostali obdarowani cennymi nagrodami. 

Gwoździem programu drugiego dnia był występ 
grupy Toples, który zgromadził ogromne rzesze miesz-
kańców. Pokaz ognistego helikoptera przyjęty został 
również z wielkim aplauzem.

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt czyn-
nego włączenia się w te uroczystości członków Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej, zwłaszcza p. 
Kazimiery Juszczyk, która podjęła się przygotowania 
wystawy rękodzieł oraz malarstwa miejscowych arty-
stów, ze szczególnym uwzględnieniem obrazów Jana 
Wielgusa. 

Sprawami organizacyjnymi kierowała z wielkim 
powodzeniem p. Bogumiła Zawada - Kierownik GOK. 
O estetykę całej miejscowości zadbali pracownicy 
ZGK z p. Dyrektorem Henrykiem Podsiadło. Banery 
promujące imprezę zawieszał p. Jerzy Wilk, a o po-
rządek w czasie uroczystości zadbali członkowie OSP 
pod kierownictwem p. Krzysztofa Wojtasia. 

Za oprawę sesji odpowiedzialna była p. Monika 
Kulczyk - ona także wraz z Damianem Skowronem 
oplakatowała naszą i okoliczne gminy. Książki na-
tomiast sprzedawały pierwszego dnia p. Małgorza-
ta Kmieciak oraz p. Katarzyna Walasek, a drugiego 
- Ewelina Pasek i p. Joanna Wilk. Konnym rycerzom 	
z Sandomierza posiłki dostarczały p. Klaudia Kacz-
marczyk oraz p. Maryla Kwas.   

Wielki zrozumienie wykazali mieszkańcy Nowego 
Korczyna porządkując swoje posesje. 

Wszystkim za zaangażowanie i pomoc w Kingo-
naliach składam serdeczne podziękowania.
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o PrzygotoWaNiacH SceNKi HiStoryczNej Pt.: 
NoWy KorczyN – miaSto KróleWSKie z oKazji KiNgoNalióW 2009

Grażyna Kańska

W ramach przygotowań do uczczenia doniosłej 
rocznicy 750-lecia lokacji Nowego Miasta Korczyna, 
Samorządowe Gimnazjum im. św. Kingi w Nowym 
Korczynie otrzymało zadanie zaprezentowania scenki 
historycznej o dziejach Nowego Korczyna.

Zadanie to okazało się niełatwe, gdyż nasza 
miejscowość ma bardzo bogatą historię i w krótkim 
przedstawieniu scenicznym trudno ją w pełni pokazać. 
Dlatego o pomoc zwróciliśmy się do wszystkich chęt-
nych internautów, ogłaszając konkurs na scenariusz 
do potrzebnego przedstawienia. Mimo oferty atrakcyj-
nych nagród nie było oczekiwanego zainteresowania. 
I znów na wysokości zadania stanęła nasza wspaniała 
młodzież gimnazjalna. Do realizacji wybrano najlep-
sze scenariusze, których autorkami były uczennice: 
Magdalena Podkowa, Aleksandra Wytrwał i Magda-
lena Kulik. Dziewczęta te zostały uhonorowane przez 
Przewodniczącą Rady Gminy Panią Małgorzatę Matu-
sik, z rąk której otrzymały nagrody w postaci pięknych 
albumów krajoznawczych.   

Prace nad dykcją i ruchem scenicznym trwały 
niemal cały rok szkolny 2008/2009. Zaś intensywne 
próby (dwa razy w tygodniu) odbywały się w wakacje 	
(w czerwcu i lipcu) – już z wykorzystaniem playback’u, 
który udało nam się nagrać z fachową pomocą tech-
niczną Pana Jerzego Wilka.

Jesteśmy dumni, że mimo wielu trudności stanę-
liśmy na wysokości zadania i przygotowaliśmy niepo-
wtarzalne ciekawe widowisko teatralne – akcentujące 
najważniejsze wątki naszej lokalnej historii na prze-
strzeni 750-lecia.

Jest to zasługa przede wszystkim młodzieży, któ-
ra rozumiejąc sens przygotowywanej uroczystości, 
poświęciła pół swoich wakacji na pracę twórczą.

oto lista naszych wspaniałych 48 aktorów:	
Magdalena Kulik – księżna Kinga
Krzysztof Kopeć – książę Bolesław
Magdalena Podkowa – Francuzka (dama dworu Ge-

nevieve)
Aleksandra Wytrwał – Greczynka (Diana z Koryntu)

Piotr Gawlik – drwal Zdzichu
Adrian Dębski – Egipcjanin (Ozyrys)
Kacper Golba – Maciek (uczeń korzystający z bibliote-

ki); artysta cyrkowy
Mariola Wojciechowska – bibliotekarka
Kamil Sobczak – król Jagiełło
Aleksandra Cerazy – królowa Jadwiga
Wojciech Niedopytalski – Mistrz Krzyżacki Marcin 

Truchsess; Spytko z Melsztyna
Martyna Nurek – poseł krzyżacki
Katarzyna Waryło – poseł krzyżacki
Paweł Borla – sekretarz królewski
Marlena Mącznik – mnich, skryba
Piotr Gołpyś – król węgierski Bella IV z rodu Arpadów 

– ojciec księżnej Kingi
Iwona Rasińska – królowa węgierska Maria z cesar-

skiego rodu Laskaris – matka księżnej Kingi
Justyna Misterka – księżna Grzymisława – matka księ-

cia Bolesława
Anna Podsiadło – Przedsława – piastunka/służka 

księżnej Kingi
Damian Śnieżny – biskup krakowski Jan
Piotr Jaśkiewicz – król Kazimierz Jagiellończyk
Katarzyna Sadowska – królowa Elżbieta – żona Kazi-

mierza Jagiellończyka
Paweł Gawlik – król Władysław Warneńczyk; członek 

orkiestry
Katarzyna Boduszek – dwórka
Gabriela Gawlik – dwórka
Sylwia Kinor – dwórka
Magdalena Satora – dwórka
Dominika Dryja – dwórka
Daniela Golba – dwórka
Katarzyna Kosiniak – mieszczanka
Karolina Trela – mieszczanka
Joanna Spót – mieszczanka
Iwona Pasternak – mieszczanka
Martyna Karnawalska – mieszczanka
Katarzyna Zając – mieszczanka
Patrycja Kwiatkowska – mieszczanka
Aleksandra Bogdalska – szlachcic
Kinga Witkowska – szlachcic
Katarzyna Cerazy – szlachcic
Sylwia Kukuła – dworzanin
Izabela Kowalczyk – dworzanin
Dawid Harwig – dworzanin
Mariusz Pisarczyk – woj ruski
Klaudia Satora – rycerz; łucznik
Magdalena Jaworska – dworzanin
Małgorzata Trela – dworzanin
Katarzyna Podkowa – rycerz; łucznik
Mateusz Podkowa – woj ruski; artysta cyrkowy

Wielkie podziękowanie należy się również moim 
asystentom, którzy pomagali mi organizacyjnie w cza-
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sie prób z młodzieżą – tj. Państwu: Małgorzacie Ja-
siak, Soni Zawadzie i Jerzemu Wilkowi.

Przygotowana scenka nie miałaby odpowiedniego 
wyrazu, gdyby zabrakło potrzebnych strojów historycz-
nych. Dzięki takim osobom jak: Małgorzata Matusik, 
Bogumiła Zawada, Alicja Kurek, Witold i Jolanta Ha-
merowie udało się wypożyczyć większość kostiumów, 
m. in.  z WDK-u Kielce, z Sandomierza, z Końskich, 	
z naszego Klubu 4H, z miejscowego GOK-u oraz szko-
ły filmowej z Łodzi. Księżna Kinga (Magdalena Kulik) 
nosiła na głowie tę samą koronę, w której występo-
wała Anna Dymna, grając Barbarę Radziwiłłównę 	
w serialu pt. „Bona” w reżyserii Janusza Majewskiego. 
Egipcjanina zaś (Adriana Dębskiego) zdobiły diadem 
i naszyjnik, które nosił Jerzy Zelnik grający faraona 	
w filmie Jerzego Kawalerowicza pt. „Faraon”, zrealizo-
wanym na podstawie powieści Bolesława Prusa. 

Przedstawienie teatralne nie byłoby pełne bez 
scenografii i efektów specjalnych. O wspaniały, stylo-
wy wystrój biblioteki i sali tronowej z zamku korczyń-
skim postarało się nasze gimnazjum:

Nauczyciele:			
Barbara Karnawalska, Małgorzata Wilewska, Małgo-
rzata Wach, Jolanta Kulik, Barbara Gajda, Zofia Dy-
bała, Monika Wojnowska, Monika Kaszuba, Czesława 

Madej, Paweł Kulik, Artur Grzesiak, Krzysztof Błach, 
Krzysztof Kański, Leszek Chrobot.

uczniowie: 					
Michał Borczuch, Wojciech Jaroszek, Paulina Parlak, 
Aleksandra Wcisło, Katarzyna Kosiniak, Agnieszka 
Walasek, Tomasz Bronkowski, Aleksandra Pietrzyk, 
Dawid Broda, Mariusz Pisarczyk, Mateusz Gołąb, Da-
mian Buczak, Waldemar Ragan, Katarzyna Cerazy, 
Wioletta Stulak, Wojciech Niedopytalski, Krzysztof Ko-
peć, Paweł Gawlik, Piotr Gawlik, Paweł Borla.

Urządzenie do emisji dymu, symbolizującego 
scenki retrospekcyjne ważnych momentów dziejowych 
Nowego Miasta Korczyna, na czas dostarczyli i obsłu-
giwali panowie z impresariatu Piotra Litwina z Kielc.

Obsługą techniczną i nagłośnieniem zajął się pan 
Jerzy Wilk i wywiązał się wzorowo ze swego zadania, 
chociaż nie było to łatwe, gdyż na naszej sali gimna-
stycznej jest fatalna akustyka.

Wielkie dzięki należą się więc wszystkim, którzy 
współpracowali, by powzięte wydarzenie artystyczne 
jak najlepiej zrealizować, pokazując lokalne dzieje 	
w atrakcyjny sposób.

Chcielibyśmy, by nasza młodzież była dumna ze 
swej „Małej Ojczyzny” i nie szukała jej gdzie indziej.

KSIĄŻĘ  BOLESŁAW
Książę wysiada z bryczki z drugiej strony niż 

księżna, przechodzi lewą stroną wejścia do klasztoru, 
następnie odwraca się, idzie zdecydowanym krokiem 
do Kingi i klęka przed nią.

Witaj, Pani i przebacz moją niegodziwość. 
Kingo kochana, przyrzekam – odtąd będziemy już 

razem i nigdy nie ośmielę się Cię zranić.

SceNariSz do SceNKi Przed KościóŁ KlaSztorNy 
z oKazji 750-lecia loKacji NoWego miaSta KorczyNa

Magdalena Kulik i Grażyna Kańska

Wstaje, klaszcze w dłonie, by giermkowie wtoczy-
li beczkę złota.

W dowód mej miłości do Ciebie, Pani, przyjmij tę 
beczkę złota – na budowę klasztoru – tak , jak chciałaś 
– w tym Nowym Mieście Korczynie.

KINGA
O, Panie, …ja wiedziałam … wierzyłam …jestem 

ci niewysłowienie wdzięczna i szczęśliwa.
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KSIĄŻĘ  BOLESŁAW
Ja też się cieszę, widząc twoją radość, Pani…
Tymczasem pozwól,   księżna matka czeka…

Podaje dłoń Kindze, ta kładzie na niej swoją,  
podchodzą razem do księżnej Grzymisławy. Kłaniają 
się przed nią…

KSIĄŻĘ  BOLESŁAW
Witaj, miłościwa Matko!

KSIĘŻNA GRZYMISŁAWA
Witajcie, moje dzieci!

Tu zwraca się do Kingi

Kingo, rada jestem wielce, że znajduję Cię uś-
miechniętą i w dobrym zdrowiu.  Mniemam,  że rychło 
wyruszymy w drogę powrotną na Wawel.

KINGA
Na samą myśl o tem raduje się me serce, Pani.

KSIĄŻĘ BOLESŁAW
I ja  chciałbym co rychlej  wyruszyć z Wami, ale 

nam nieco dłużej  przyjdzie zabawić w tem  gościnnem  
Mieście Korczynie.

Dziś bowiem przybywa Miłościwy Król Węgier   
Bella IV z rodu Arpadów ze swą nadobną małżonką  
Marią z cesarskiego rodu Laskaris.

Tak szacownych Gości  - godnie przywitać się ra-
czy.

KINGA
Co za szczęście dziś mnie spotyka.  Nie mogę 	

w nie uwierzyć. 
Znów przytulę się do swej Mateczki i uścisnę mi-

łościwego Ojca.

KSIĄŻĘ  BOLESŁAW
Słychać grę trąb strażników z wieży zamkowej

Oto się zbliżają.
Radzi wielce naszym Gościom wyjdźmy im na 

spotkanie.

KINGA
Co rychlej,  Panie.

Podążają do karety, która podjeżdża pod bramę 
klasztoru. Przed nimi idzie służąca ubrana w strój Klu-
bu 4H lub krakowski i na tacy niesie chleb i sól.

Służba pomaga węgierskij Parze wysiąść z po-
wozu.

Para książęca się kłania.

KSIĄŻĘ BOLESŁAW
Jesteśmy niewysłowienie radzi.
Witamy Was serdecznie, Wasze Królewskie Mo-

ści, po staropolsku – chlebem i solą.

KRÓL BELLA IV

Żegna, następnie całuje chleb, po nim to samo 
robi małżonka.

Bóg zapłać, za tak serdeczne powitanie. Jeste-
śmy wielce radzi, że zastajemy Was razem, w zdrowiu 
i szczęściu – Ciebie drogi Książę, (tu wita się z Księ-
ciem. Za nim jego małżonka.)

(dłuższa przerwa na powitanie)
kochaną naszą Córkę Kingę Serdecznie się ściskają 
i całują.

(dłuższa przerwa na powitanie)
oraz nieocenioną w swej dobroci i mądrości Księż-
nę Matkę Grzymisławę. Następuje równie serdeczne 
przywitanie.

(dłuższa przerwa na powitanie)
Przyjmijcie zatem od nas te dary Służba (staje 

przed Księciem Bolkiem, Kingą i Księżną Grzymisła-
wą, a ich służący je zabierają)  które są wyrazem na-
szej rodzicielskiej miłości i troski.

KSIĄŻĘ BOLESŁAW
Z radością przyjmujemy Wasze dary i wielkie   

Bóg Zapłać składamy.

KINGA
My też Was bardzo kochamy, więc pragniemy   

równie hojnie obdarować.

KSIĘŻNA GRZYMISŁAWA
Niech więc Wasze Królewskie Moście i od nas   

przyjmą podarki i niech one przypominają o tej długo 
wyczekiwanej, ale jakże radosnej wizycie w dalekim 
kraju swego ukochanego dziecka.

Dwóch służących Księcia Bolka wręcza podarki 
służącym węgierskiej pary królewskiej.

KRÓLOWA WĘGIERSKA
Bóg zapłać, Księżno Matko Grzymisławo, za tak 

miłe naszym sercom słowa. Chyżo pomogły nam za-
pomnieć  trudy znojnej podróży do Waszego piękne-
go kraju. Dziś radują się nasze serca ze spotkania 	
z Wami i naszą ukochaną Córką Kingą. Jest to dla nas 
ogromne święto. Bogu niech będą dzięki, że dano nam 
je przeżywać tu, na tej korczyńskiej gościnnej ziemi.

KSIĄŻĘ BOLESŁAW
Jak głosi słowiańskie przysłowie – Gość w dom, 

Bóg w dom. – tak więc  zapraszamy  naszych czcigod-
nych Gości i cały lud zebrany przed tą świątynią do 
domu Ojca naszego na uroczystą dziękczynną mszę    
z okazji 750-lecia istnienia Nowego Korczyna, szkoda 
tylko, że już nie miasta – jak dawniej.

KINGA
Pomódlmy się wspólnie, by wróciły jak najrychlej 

lata świetności Nowego Miasta Korczyna.
Wszyscy kierują się do kościoła na uroczystą 

mszę.
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Sami Nie Wiemy co PoSiadamy…

Kazimiera Juszczyk

KomeNtarze

Tradycją w  naszej gminie jest organizacja impre-
zy „Kingonalia”. W bieżącym roku miała ona szcze-
gólny charakter, bowiem była związana z 750-leciem 
Lokacji Nowego Miasta Korczyna i odbywała się 	
w dniach 25-26 lipca br. Atrakcji było wiele, a  jedną 	
z  nich było zorganizowanie trochę w „zaciszu” - wy-
stawy rękodzieła artystycznego. 

Dlaczego w „zaciszu”? Otóż wystawa miała być 	
w plenerze, jednak warunki atmosferyczne nie pozwo-
liły na jej zorganizowanie. Zatem prace zostały wysta-
wione u p. Jana Wielgusa przy ul. Krakowskiej w dniu 
25.07.09. Naprawdę było na co popatrzeć. Swoje dzie-
ła wystawili: p. Maria Skrzypek ze Starego Korczyna - 
przepiękne hafty i robótki szydełkowe. Zastanawiałam 
się kiedy ona to robi, bo przecież pracy w gospodar-
stwie nie brakuje? Ale gdy sięgnę pamięcią wstecz, to 
takie „dłubanie” zawsze ją pasjonowało i zostało do 
dziś. Wyroby te wywoływały niesamowite wrażenie.

P. Helena Łojek z Badrzychowic pokazała, jakie 
piękne obrusy można robić na drutach. Gdyby ktoś był 
zainteresowany wyrobami z drewna, to własnoręcznie 
wykonuje je p. Zygmunt Skowron  z Górnowoli, zaś na 
makietę kościoła wyklejoną ziarnami, obrazy, można 
zerknąć u p. Zygmunta Bernata w Parchocinie. 

Gdy dowiedziałam się, że p. Jan Wojtowicz 	
z Grotnik Dużych wyrabia różne przedmioty ze sło-
my, poprosiłam, żeby je wystawił. Podchodził do tego 
z dystansem, bo jak powiedział: „to nic ciekawego”. 
Okazało się jednak, że są to wyroby bardzo atrakcyjne 	
i rzadko spotykane. 

Na wystawie nie zabrakło oczywiście dzieł na-
szego miejscowego artysty malarza p. Jana Wielgu-
sa, którego obrazy są eksponowane na różnych wy-
stawach np. w Busku. Ale Wielgusów mamy dwóch. 
Drugi to Edward, który chociaż mieszka w  Gdyni, to 
sercem jest w Nowym Korczynie i też ma duszę arty-

Fot. Jan Wielgus. Pani Helena Łojek z Badrzychowic poka-
zała, jakie piekne obrusy można robić na drutach

Fot. Jan Wielgus. Pan Jan Wójtowicz z Grotnik Dużych wy-
rabia przeróżne przedmioty ze słomy

Fot. Jan Wielgus. Obrazy naszego miejscowego artysty ma-
larza Jana Wielgusa są ozdobą każdej wystawy

Fot. Jan Wielgus. Nie zabrakło też fotografii wykonanych 
przez panią Martę Zych i pana Jana Wielgusa
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sty. Z Jego licznych dzieł zostały pokazane dwa ptaki 
wykonane z morskich muszelek na hebanowym drze-
wie oraz pieczara skalna.

Nie zabrakło też fotografii o różnej tematyce wy-
konanych przez p. Martę Zych i p. Jana Wielgusa. 
Oglądając zdjęcia można było przeczytać wiele wier-
szy o Nowym Korczynie napisanych przez lokalnych 

Fot. Jan Wielgus. Wyroby z drewna własnoręcznie wykonu-
je pan Zygmunt Skowron z Górnowoli, a makietę kościoła 
wyklejonego ziarnami oraz obrazy wykonał pan Zygmunt 
Bernat z Parchocina

Fot. Jan Wielgus. Wielgusów mamy dwóch. Z licznych dzieł 
pana Edwarda - brata pana Janka - zostały pokazane dwa 
ptaki, wykonane z morskich muszelek oraz pieczara skalna

Fot. Jan Wielgus. Swoje dzieła wystawiła pani Maria Skrzy-
pek ze Starego Korczyna - przepiękne hafty i robótki szy-
dełkowe

poetów, m. in. Edwina Juszczyka, Władysławę Leżoń, 
Zygmunta Bernata, ks. Bogusława Jaroszka, Mariana 
Czaję.

Poetów w naszej gminie mamy wielu i w różnym 
wieku, piszą piękne wiersze, których część została 
opublikowana w książce „Ślady naszych stóp”.

Nie sposób jest opisać wszystkie wystawione 
dzieła artystyczne, bo tak je należy nazwać, ale wy-
starczy popatrzeć na zdjęcia i wszystko będzie jasne.

Tak sobie myślę, że będąc gdzieś poza Nowym 
Korczynem  zachwycamy się różnymi rzeczami, a nie 
zauważamy tego, co sami posiadamy. 

Przecież twórczość artystyczna zaprezentowana 
na wystawie (a jest więcej twórców z innych dziedzin), 
to skarby naszej gminy, a osoby, które się tym zajmują 
zasługują na wielkie uznanie. Mam nadzieję, że będzie 
to inspiracją do tworzenia dla młodego pokolenia.

Serdecznie dziękuję wszystkim wymienionym wy-
żej wykonawcom za wystawienie swoich dzieł, życząc 
im jednocześnie sukcesów i wytrwałości w tym co ro-
bią, bo na pewno będą to pamiątki dla pokoleń.

Dziękuję wszystkim mieszkańcom Nowego Kor-
czyna i całej gminy za współpracę. 

Podziękowanie dla wszystkich, którzy w jakikol-
wiek sposób przyczynili się do organizacji.

WSPomNieNia z uroczyStości 750-lecia NoWego KorczyNa

Zygmunt Bernat

Od rana przygotowywałem się z rodziną do wy-
jazdu na tę uroczystość do Nowego Korczyna, na za-
proszenie pana Wójta oraz (osobiście) przez panią 
Kazimierę Juszczyk. Trochę niepewna pogoda była, 
ale chęć bycia i ujrzenia widowiska, o jakim była mowa 
w zaproszeniu, była dla mnie silniejsza niż pozostanie 
w domu. Tym bardziej, że sam lubię oglądać jak i two-
rzyć rozrywkę - ale bardziej na ludowo, z tradycjami, 

a przy tym patriotycznie. Nie byłem na sesjach filmo-
wych w szkole ponieważ mieliśmy wystawę malarstwa 
i dzieł artystycznych, a że zanosiło się na deszcz, więc 
zorganizowano nam wystawę w budynku znanego 	
w okolicy malarza, pana Janka Wielgusa. 

Była jakiś czas temu (w listopadzie ubiegłego 
roku)  wystawa malarska w remizie OSP Nowy Kor-
czyn połączona z wieczorem poezji. Moja refleksja po 
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Fot. Jan Wielgus. Barwne widowisko historyczne, obrazujące dzieje kolejnych dworów królewskich stacjonujących w No-
wym Korczynie, z zachwytem oglądali zarówno goście jak i zgromadzeni na sesji mieszkańcy
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Fot. Jan Wielgus. Barwne widowisko historyczne, obrazujące dzieje kolejnych dworów królewskich stacjonujących w No-
wym Korczynie, z zachwytem oglądali zarówno goście jak i zgromadzeni na sesji mieszkańcy

tych wydarzeniach to to, że ciągle poznaję na nowo 
twarze, które od dawna znałem. Czy to było aż takie 
trudne zorganizować takie wystawy co najmniej 10 lat 
temu, choćby w takim celu, by zachęcać młode poko-
lenie do twórczości ku chwale Bogu i naszego regio-
nu?!

Oglądałem scenkę historyczną w szkole z udzia-
łem dzieci, i choć słyszalność nie była idealna, to 
przedstawienie było wykonane artystycznie. Mam 
nadzieję, że wiele z tych uczniów w przyszłości zo-

stanie aktorami. Podziwiam te osoby, które pracowały 
nad tymi dziećmi, a przede wszystkim panią Grażynę 
Kańską i panią Barbarę Karnawalską. Drodzy Nauczy-
ciele, wiele z Waszych wychowanków może stać się 
chlubą Nowego Korczyna i okolic. 

Później te pokazy na stadionie, w muszli koncer-
towej… i mimo burzy i rzęsistego deszczu nie zabra-
kło widzów, ponieważ było na co popatrzeć i czego 
posłuchać. 
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Podziwiam pana Wójta i ludzi, którzy mu pomaga-
li. Drodzy Państwo z Rady Gminy, Komitecie Organi-
zacyjny,  Panie Wójcie – wykonaliście kawał dobrej ro-
boty, udowodniliście, że „nie samym chlebem człowiek 
żyje”. Dziękuję w imieniu swoim i rodziny.

A można przecież dostrzec pozytywne zmiany, 
tak w samym miasteczku Nowy Korczyn, jak i okoli-
cach. Ja sam pragnę tego doczekać, życząc dobrych 
pomysłów i zdrowia obecnym władzom, by przywrócić 
prawa miejskie NOWEMU KORCZYNOWI!

NaSzym zdaNiem…

Danuta i Henryk Preficz

Wiemy wszyscy, że w bieżącym roku obchodzi-
liśmy uroczyście „Kingonalia” związane z 750-leciem 
lokacji Nowego Miasta Korczyna.

Główne uroczystości odbyły się w dniach 25-26 
lipca. Chcielibyśmy się podzielić swoimi wrażeniami. 
Otóż, uroczystość wspaniała, organizatorzy dołożyli 
wszelkich starań, aby wszystko było dopięte na „ostat-
ni guzik” i było tak, że lepiej być nie mogło. Wpraw-
dzie pogoda pierwszego dnia nie dopisała, ale to 	
w niczym nie przeszkodziło. Wciąż skupiamy się nad 
odczuciami naszymi i naszej rodziny, która przyjecha-
ła specjalnie na tę okazję z różnych zakątków Polski. 
Imprezą byli niesamowicie zachwyceni i zadziwiło ich 
bardzo szczegółowe przygotowanie. Zastanawiali się 
tylko, dlaczego w mediach pokazuje się znikomą licz-
bę miejsc z taką przeszłością historyczną jak Nowy 
Korczyn.

Pięknie prezentował się korowód Pary Królewskiej 
z całą świtą, naszymi Rajcami i Wójtem Gminy, gdy ko-
rowód zbliżał się do ul. Rzeźniczej i był na wysokości 
domu towarowego, zwrócił naszą uwagę pewien fakt, 
którym zostaliśmy mile zaskoczeni, otóż jeden ze stra-
żaków, oczywiście w mundurze, gdy zbliżyła się Para 
Królewska, oddał honory, salutując. Tym strażakiem 
był pan Stanisław Sępioło. Brawo Panie Stanisławie !! 

Fot. Jan Wielgus. Piękny występ dał kwartet Mazowsza, a wiele emocji dostarczyły popisy rycerskie

Pana postawa podobała się nie tylko nam.
Wspaniałych wrażeń dostarczyły występy mło-

dzieży z gimnazjum i dzieci ze szkół podstawowych, 
którzy przypomnieli stare dzieje, życie św. Kingi. Wiele 
rzeczy się tu zaczynało w tamtych czasach, o czym 
my naprawdę niewiele wiemy.

Piękny występ dał kwartet Mazowsza, a wie-
le emocji wzbudzały popisy rycerskie. Po występach 
każdy mógł zatańczyć na zabawie.
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Fot. Jan Wielgus.  ...mimo burzy i rzęsistego deszczu nie 
zabrakło widzów, gdyż było na co popatrzeć i czego posłu-
chać

Zdjęcia Jan Wielgus. Władze gminy nie zapomniały o atrakcjach dla najmłodszych uczestników

Fot. Jan Wielgus. Klub Sportowy „Wisła” otrzymał koszulki

W drugim dniu imprezy były również występy ar-
tystyczne, jednak wszyscy, a szczególnie młodzież 
oczekiwała na występ zespołu Toples,  bo było to coś, 
czego w Korczynie nie było od lat.

Punktualnie o godz. 23:00 mieliśmy okazję podzi-
wiać ognisty helikopter i przepiękny pokaz sztucznych 
ogni. W czasie tego widowiska wszystkie oczy patrzyły 
co dzieje się na niebie a nie na ziemi.

Gdy ktoś był głodny, mógł skorzystać z darmowe-
go poczęstunku przygotowanego przez Urząd Gminy. 

Podsumowując, wszystko było wspaniałe, podo-
bało się miejscowym i przyjezdnym o czym świadczy 
fakt, że publiczność świetnie się bawiła.

No cóż, takiego „zamieszania” w Nowym Korczy-
nie nie było chyba nigdy i chciałoby się powiedzieć: 
aby takich lub podobnych imprez było więcej; bo tę 
będziemy długo wspominać.

mocNe zaPiątKi Na PoNidziu

Ania Z.

W dniach 25 - 26 lipca 2009 r. gmina Nowy Kor-
czyn z wielką pompą obchodziła bardzo ważne wyda-
rzenie 750. rocznicę lokacji Nowego Miasta Korczyna. 
Obchodzona uroczystość miała szczególną oprawę 

historyczną nawiązującą do czasów XIII wieku i bytno-
ści św. Kingi i Bolesława Wstydliwego. 

Przedstawiciele Gminy Nowy Korczyn przebrali 
się we wspaniałe średniowieczne stroje. Głowa gmi-

Fot. Jan Wielgus. Goście wpisywali się na honorową listę.
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ny – Wójt Wiktor Kwas przebrał się za komesa, Prze-
wodnicząca Rady Gminy pani Matusik wystąpiła jako 
Dama Małgorzata, a w strojach dam dworu mogliśmy 
ujrzeć panie Teresę Krupską i Monikę Kulczyk. 

Uroczystość rozpoczęło znakomite widowisko 	
w wykonaniu 30-osobowej grupy gimnazjalistów. Ucz-
niowie świetnie odegrali średniowieczne scenki z życia 
patronki Korczyna – świętej Kingi. Bardzo duże wraże-
nie na widzach zrobiła ciężka metalowa zbroja księcia 
Bolesława Wstydliwego oraz pełna przepychu korona 
jego małżonki Kingi. 

Po południu nastąpił uroczysty i wytworny prze-
marsz korowodu z eskortą rycerzy Chorągwi San-
domierskiej na koniach do klasztoru świętej Kingi. 
Następnie została odprawiona msza święta, zaś po 
nabożeństwie patronka Korczyna – księżna krakowska 
i sandomierska Kinga, wraz z księciem Bolesławem 	
i orszakiem przejechali stylowymi bryczkami pod 
muszlę koncertową. Po odczytaniu uroczystych aktów 
przez gospodarzy gminy oraz królową Kingę, a także 
wręczeniu okolicznościowych bulli, melomani mogli 
delektować się śpiewem czterech pięknych pań z ze-
społu Mazovia Vocal Group. 

Tak wielka uroczystość nie mogła obyć się bez 
dostojnych gości. W związku z tym w obchodach 750-
lecia uczestniczyli posłowie Maria Zuba, Krzysztof 
Lipiec, Przemysław Gosiewski, wojewoda Bożentyna 
Pałka – Koruba i marszałek województwa Adam Ja-
rubas. 

Drugi dzień uroczystości niczym nie ustępo-
wał pierwszemu. Wszyscy uczestnicy imprezy mogli 	
w dalszym ciągu podziwiać średniowiecznych rycerzy 
na koniach, w pełnym rynsztunku. Ogromne wraże-
nie na publiczności robiły walki rycerskie oraz popi-
sy turnieju plebejskiego, czyli średniowiecznych gier 	
i zabaw prowadzonych przez rycerzy. Byli oni bardzo 
dużą atrakcją, toteż notorycznie proszeni byli o pozo-
wanie do zdjęć.

Po południu na boisku sportowym rozegrał się 
wielki turniej sportowy dla dzieci i dorosłych, a tak-
że zabawa rodzinna z nagrodami, czyli quiz wiedzy 	
o Nowym Korczynie. Następnie, późnym popołudniem, 
w muszli koncertowej rozpoczęły się prezentacje arty-
styczne. Gwiazdą imprezy był popularny zespół To-
ples. Przy dźwiękach ich muzyki rozpoczęła się sza-

Fot. Jan Wielgus. Przewodnicząca Rady Gminy wystąpiła 
jako Dama Małgorzata

łowa zabawa. W trakcie, której podziwiano „fly light” 
– ogniste show na niebie... z helikopterem.

Dwudniowa gala stanowiła zwieńczenie obcho-
dów jubileuszu 750-lecia lokacji królewskiego Nowego 
Miasta Korczyna. Kingonalia 2009 to druga impreza 	
w ramach projektu „Mocne zapiątki na Ponidziu”, reali-
zowanego przez pięć gmin partnerskich ją tworzących 
(tj. Nowy Korczyn, Pacanów, Solec-Zdrój, Stopnica 	
i Wiślica).

Mimo, że pogoda podczas uroczystości nie do-
pisała, to impreza udała się znakomicie. Na niejednej 
twarzy widać było uśmiech i zadowolenie. Wszyscy 
czekamy więc z niecierpliwością na następną tak uda-
ną uroczystość.

PodSumoWaNie imPrezy KiNgoNalia 2009

Bogumiła Zawada – Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Korczynie 
został ostatecznym beneficjentem środków unijnych 
pozyskanych przez Stowarzyszenie „G5”, w związku 	
z realizowanym w ramach Działania 2.3 Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzy-
skiego na lata 2007-2013 projektem z cyklu „mocne 
zapiątki na Ponidziu” p.t.: „u źródeł pełnej mocy.  
Kampania promocji turystycznej gmin Południo-

wego Ponidzia: Nowego Korczyna, Pacanowa, 
Solca-zdroju, Stopnicy i Wiślicy”. Środki te w wy-
sokości 96,5 tys. zł pozyskano na organizację impre-
zy kulturalno-promocyjnej o nazwie: Kingonalia 2009	
w miejscowości Nowy Korczyn w dniach 25-26 lipca 
2009 roku.

Impreza p.n. Kingonalia odbywa się cyklicznie 
od 11 lat i w roku 2009 miała szczególny charakter 

Fot. Jan Wielgus. W strojach dam dworu mogliśmy ujrzeć 
panie: Teresę Krupską i Monikę Kulczyk
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historyczny, nawiązujący do czasów XIII wieku i byt-
ności św. Kingi i Bolesława Wstydliwego jako pary 
królewskiej, władającej Nowym Miastem Korczynem 	
w czasach jego największej świetności. Głównym prze-
kazem tej dwudniowej imprezy było przypomnienie 
bogatej historii miejscowości, konsolidacja mieszkań-
ców, promocja gminy w 750. rocznicę lokacji Nowego 
Miasta Korczyna, a tym samym podkreślenie jego wie-
lowiekowego istnienia w państwowości polskiej. 

Gmina Nowy Korczyn – jako typowo rolnicza, 	
w otoczeniu gmin uzdrowiskowych i otulinie Nadni-
dziańskiego Parku Krajobrazowego, jest czysta eko-
logicznie, ma niespotykaną florę, rzeki bogate w ryby, 
grzybne lasy, Lawendowe Pola i wiele urokliwych za-
kątków. Także przebogata historia, której zabytki moż-
na spotkać w każdym z 24 sołectw gminy zachęca do 
jej odwiedzania.

W wersji elektronicznej  zachęcamy do odwiedze-
nia naszej strony: www. nowykorczyn.pl.

Prace przygotowawcze do tego poważnego za-
dania, czyli organizacji obchodów 750.lecia lokacji  
Nowego Miasta Korczyna rozpoczęły się już w roku 
2007. Wówczas na Walnym Zebraniu członków Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej (TMZK), które-
go członkiem jest również wójt naszej gminy p. Wiktor 
Kwas został poruszony ten ważny temat. 

W następstwie rozmów, członkowie  sekcji histo-
rycznej TMZK opracowali szeroki program obchodów 
tej niezwykle ważnej rocznicy, wyżej wspomniany 
program zaakceptowany przez Zarząd TMZK przed-
stawiony został władzom samorządowym gminy na 

poszerzonym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury 	
i Promocji Rady Gminy (RG).  

Jednakże na bogaty repertuar obchodów gmina 
nasza mogła sobie pozwolić dopiero w roku bieżącym, 
kiedy to pozyskane zostały środki unijne. Powołany 
został Komitet Obchodów 750.lecia lokacji Nowego 
Miasta Korczyna. Jego przewodniczącą została p. 
Małgorzata Matusik - Przewodnicząca Rady Gminy, 	
a w skład weszły osoby związane z gminą: Wójt Gmi-
ny, członkowie Zarządu TMZK, radni – członkowie w/w 
Komisji RG, menadżer GOK, pracownik UG ds. kultury 
i promocji. Do współpracy zaproszeni zostali p.p. Jo-
lanta i Wit Chamerowie z Kielc, wcześniej prowadzący 
u nas różne imprezy kulturalno-rekreacyjne, a także 
p. Piotr Litwin – prowadzący w Kielcach impresariat 
artystyczny. Odbyło się wiele posiedzeń Komitetu, 
na których dopracowany został ostateczny program 	
i kosztorys imprezy. 

Kiedy Gminny Ośrodek Kultury wygrał przetarg 
na organizację Kingonaliów 2009, do pracy tamże, 
od czerwca br., przeszła p. Bogumiła Zawada, kieru-
jąc całością przygotowań. W pierwszej fazie była to 
praca typowo biurowa: organizacja i zamawianie wy-
konania dzieł m.in.: oprawy artystycznej, promocyjnej, 
przygotowań technicznych, w tym pozwoleń z Komen-
dy Powiatowej Policji, Rejonu Dróg Publicznych; za-
mówienie ochrony, którą stanowili pracownicy firmy 
ochroniarskiej Cobra z Buska-Zdroju, zapewnienie 
pomocy medycznej ze Świętokrzyskiego Centrum 
Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego 	
w Kielcach o/ Busko-Zdrój.

Fot. Jan Wielgus. Clou* wieczoru był pokaz „Ognisty helikopter” i sztucznych ogni
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W wyniku przetargu częściową oprawę artystycz-
ną zapewnił nam właśnie p. Piotr Litwin, gdzie, w ra-
mach umowy, jego agencja zapewniła: konferansjerkę, 
występ zespołu Toples, „Nowokorczyńską Olimpiadę 
na wesoło”, pokaz rycerzy w historycznych strojach, 
wynajem scenografii i niezbędnych rekwizytów oraz 
kostiumów także dla naszej młodzieży,  prowadzącego 
w drugim dniu zabawę taneczną DJ-a, nagłośnienie, 
WC serwis, opłaty Zaiks, pokaz „Ognisty helikopter” 	
z pokazem sztucznych ogni. 

Młodzież z naszego gimnazjum, przygotowana 
przez p. Grażynę Kańską, dała przepiękny pokaz hi-
storyczny podczas uroczystej sesji historycznej oraz 
przed kościołem, pięknie prezentowała się też w ko-
rowodzie, który przemaszerował ulicami Nowego 
Korczyna w pierwszym dniu imprezy. Nagranie i na-
głośnienie tych występów i całości sesji w gimnazjum 
przygotował i poprowadził nieoceniony p. Jerzy Wilk 	
z GOK-u.

W pierwszym dniu Kingonaliów 2009 wystąpił ze-
spół ponadregionalny pn. Mazovia Vocal Group, który 
w dwu częściach zaprezentował pieśni ludowe i bie-
siadne.

W tym dniu wystąpił również młodzieżowy zespół 
Toples prezentując współczesną muzykę młodzieżo-
wą, podkreśloną tańcem trzech młodych mężczyzn.

Na zakończenie - na zabawie zagrał natomiast 
wypróbowany zespół młodzieżowy Revolt, który nie-
jednokrotnie bawił już naszą publiczność. 

Promocja imprezy, a tym samym Nowego Kor-
czyna i całej Gminy odbywała się przede wszystkim 

w naszej gminie: na stronie internetowej zamieszczo-
no plakaty z programem, prócz tego pisemne zapro-
szenia dzięki staraniom pracowników Urzędu Gminy  
otrzymali wszyscy mieszkańcy naszej gminy.

Ważna też była promocja w mediach regional-
nych: „Echo Dnia”, „Tygodnika Ponidzia”, TV o/ Kielce, 
Radio Kielce, które były również patronami medialny-
mi przedsięwzięcia, a do których również z GOK wy-
słane zostały (i ukazały się) informacje i zaproszenia 
pisemne oraz w formie elektronicznej. Informacja taka 
przesłana została i ukazała się w Gazecie Prawnej 	
i Podatków, tj. codziennym dodatku do ogólnokrajo-
wego dziennika „Rzeczpospolita”, także ukazała się 
na stronie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. 
Wszystko powyższe przesłane zostało z Gminnego 
Ośrodka Kultury.

250 sztuk okazjonalnych plakatów rozwieszo-
no w gminach sąsiednich i zaproszonych do udziału, 	
a także w naszej gminie. W samym Nowym Korczynie 
powieszono nad drogami dwustronnie zadrukowane 
banery promujące i reklamujące Kingonalia 2009 oraz 
cykl imprez organizowanych przez G-5 i ich patronów 
honorowych i medialnych. Załączone zdjęcie ukazu-
je doskonale wielość niezbędnych informacji i log do 
umieszczenia na banerach. 

Banerowe reklamy rzucają się w oczy, jednakże 
są  kosztowne i w niesprzyjających warunkach wyma-
gają kilkakrotnego zawieszania i zdejmowania. Sy-
tuacja taka miała miejsce u nas, kiedy to silne wiatry 
uszkodziły banery, co wymagało trzykrotnego zdjęcia 
i ponownego zawieszenia. Mimo starań p.p. J. Wilka 	

Fot. Jan Wielgus. Dzień drugi zakończyła zabawa taneczna prowadzona przez DJ-a
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i E. Leśniaka musieliśmy do tego zadania wynająć fir-
mę. 

Również informacje o wzięciu udziału w naszej 
imprezie, a zamieszczane na stronach internetowych 
w/w miast i gmin przyczyniły się do promocji naszej 
gminy. 

Po imprezie - Gminny Ośrodek Kultury  przesłał 
niżej wymienionym uczestnikom stoisk promocyjnych 
podziękowania drogą elektroniczną.

Prócz tego specjalne zaproszenia do udziału tak 
w uroczystości jak i promocji swoich miast i gmin roze-
słane zostały do władz samorządowych gmin ościen-
nych i związanych z kultem św. Kingi, m.in. Bochnia, 
Wieliczka, Stary Sącz,  ale też Kraków, Pińczów. Spo-
śród w/w swoje stoiska w dniu 26.07.09 r. na boisku 
sportowym zaprezentowały: Ośrodek Kultury Stary 
Sącz, Urząd Miasta i Gminy Pińczów, Urząd Mia-
sta i Gminy Busko-Zdrój: Pani Renata Galus z KGW 	
w Pęczelicach, Urząd Gminy  Solec-Zdrój poprzez Pa-
nie z KGW ”Piaskowe Babki” z Piasku Małego, Urząd 
Gminy Bejsce - p. Józef Boduszek i zespół ludowy 
„Bejscowianie”, Urząd Gminy Kije, przedstawiciele 
Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, miód 
i jego pochodne sprzedawała Pani Marta Bęben z Na-
pękowa w Górach Świętokrzyskich firmująca „Miody 	
z własnej pasieki”, był Pan Krzysztof Biały ze Studia 
Kris z wyrobami z minerałów i srebra.

Także tam promowały się firmy miejscowe: Bank 
Spółdzielczy Kielce  O/Nowy Korczyn, „Tarkor” i „De-
likatesy Centrum” z samym właścicielem p. W. Smo-
leniem na czele, „Tranzbed” Pana Leszka Przeniosło, 
„Robertus” Pana Roberta Juszczyka z Górnowoli. Na-
tomiast pokazy twórców z naszej gminy zorganizowała 
Pani Kazimiera Juszczyk z TMZK; opis szczegółowy 
tegoż znajduje się w tym wydaniu „Głosu z Gminy”.

Na przyjęcie gości Nowy Korczyn przybrał od-
świętną szatę nie tylko za sprawą mieszańców, którzy 
zareagowali pozytywnie na apel Wójta Gminy o wy-
sprzątanie posesji i obejść, pracowników Zakładu Go-
spodarki Komunalnej, a także dyrektorów i nauczycieli 
z gminnych szkół. 

Pod nadzorem dyrektorów wykonane zostały de-
koracje w gimnazjum, szkole podstawowej, a także we 
wszystkich narożnikach w Rynku. 

Pomysłowe dekoracje, które pokazane są na 
zdjęciach dodały szczególnego, historycznego zabar-
wienia całej imprezie.

W sobotę 26 lipca br. od wczesnych godzin ran-
nych, pod kierownictwem p. Krzysztofa Wojtasia,  
pracowali strażacy i pracownicy porządkowi, zwożąc 	
i rozstawiając na boisku i placu obok muszli stoły, ław-
ki, krzesła, nasze namioty (duże namioty zapewniła fir-
ma p. P. Litwina). Oczywiście po drugim dniu imprezy 
cały ten sprzęt musiał być odwieziony z powrotem do 
remiz strażackich i Urzędu Gminy, skąd był pożyczo-
ny. W/w panowie nadzorowali również porządek wśród 
przybywających pojazdów, kierując je na wyznaczone 
parkingi. 

Nad bezpieczeństwem podczas imprezy czuwała 
również nasza Straż Gminna oraz załoga miejscowe-
go samochodu strażackiego.

Dzięki gospodarskiej ręce p. B. Zietary – dyrektor 
miejscowej szkoły podstawowej zorganizowany został 
tam poczęstunek dla gości i wykonawców.

A na placu, gdzie odbywała się impreza, swoje 
stoiska, bary i różne miejsca zabaw zapewniła firma 
Happy Shark z Krakowa. Młode pracownice Urzędu 
Gminy promowały gminę, jej historię i zalety poprzez 
sprzedaż książek i folderów o naszej gminie. 

Między innymi w tym celu przygotowane zostało II 
poprawione wydanie książki „Szlakiem podań, legend, 
ballad Nowego Korczyna i okolic” pod redakcją Graży-
ny Kańskiej, gdzie wydatnej pomocy udzielił informa-
tyk z Urzędu Gminy p. A. Piotrowski.

Wydanie I przygotowało Samorządowe Gimna-
zjum im. św. Kingi w Nowym Korczynie i Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Korczyńskiej.

Także historię dziejów naszej okolicy opisała prof. 
Helena Kręt w książce „Śladami Świętej Jadwigi. Ja-
dwiga i Jagiełło w Nowym Mieście Korczynie” sponso-
rowanej przez naszą gminę w roku ubiegłym.

Pani profesor dokonała też laudacji podczas sesji 

Fot. Jan Wielgus. Uczestnicy konkursu „Wiedza o Ponidziu” zostali uhonorowani nagrodami
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historycznej w pierwszym dniu uroczystości pn. Kingo-
nalia 2009. Oto jej treść:

Wszelkie umowy z wykonawcami, rozmowy or-
ganizacyjne i cała biurowa otoczka prowadzona była 
w Gminnym Ośrodku Kultury, który jak zawsze tętnił 
życiem.

Obfitujący w ciekawe pokazy dzień pierwszy – hi-
storyczny rozpoczęty uroczystą sesją historyczną Rady 
Gminy, gdzie rajcowie na czele z Przewodniczącą RG 
p. M. Matusik poprzebierani w stroje średniowieczne, 
po powitaniu przez Wójta – Komesa wysłuchali lauda-
cji prof. M. Kręt i przemówień gości, obejrzeli występ 
młodzieży z miejscowego gimnazjum opisany w „Gło-
sie z Gminy” przez p. G. Kańską.

Następnie po obiedzie, uroczysty korowód - or-
szak dworski wraz z gośćmi, z trzema bryczkami (od p. 
J. Pawlika z Żukowic), asystą rycerską konną i pieszą 
udał się przed kościół pofranciszkański im. św. Kingi.

Tutaj młodzież gimnazjalna, w strojach z epoki, 
odegrała scenę powitania i wymiany darów pomię-
dzy przybyłą do Nowego Miasta Korczyna węgierską 
księżniczką Kingą a królem Polski Bolesławem Wstyd-
liwym, by następnie udać  się do kościoła na uroczystą 
mszę, po której cały korowód ulicami Nowego Korczy-
na przedefilował na plac główny przy muszli koncer-
towej. Tutaj odbywała się dalsza – zabawowa -część 
pierwszego dnia imprezy: pokazy walk rycerzy, wystę-
py zespołów - zakończona zabawą taneczną. 

Fot. Jan Wielgus. Atmosferę święta uświetnił występ młodego artysty, ucznia Szkoły Podstawowej w Starym Korczynie 
- Patryka Pawlika z Senisławic

W dniu drugim – poświęconym zabawom współ-
czesnym - odbywały się przeróżne konkursy dla dzieci 
i dorosłych. Clou* wieczoru był pokaz „Ognisty heli-
kopter”  i ogni sztucznych. Dzień ten zakończyła zaba-
wa taneczna prowadzona przez DJ-a. 

Cieszy fakt, że Kingonalia 2009 były udane pomi-
mo przelotnego deszczu w pierwszym dniu. Miały też 
odbicie w dniach następnych w mediach, telefonach 	
z gratulacjami, a także zapytaniami o sprawy organi-
zacyjne w tak dużej imprezie.

Lada dzień spodziewamy się zakończenia właś-
nie spraw finansowych, płatności za wykonane dzieło. 

W ocenie mieszkańców i gości Kingonalia 2009 
były imprezą udaną, która rozsławiła Nowy Korczyn 	
i naszą gminę jeszcze bardziej i mamy nadzieję, że 
na przyszły rok, dzięki Stowarzyszeniu G-5, również 
uzyskamy wymierne środki na organizację imprezy co 
najmniej na miarę tegorocznej.

Już dziś zapraszamy  na Kingonalia 2010 w lipcu 
roku przyszłego.

Bogumiła Zawada – Kierownik Gminnego Ośrod-
ka Kultury.

*clou [klu] (fr. ‘gwóźdź’; przenośnia ‘główna rzecz’) naji-
stotniejsza część czegoś, główny punkt programu, najwię-	
ksza atrakcja. Źródło: http://portalwiedzy.onet.pl/113177,,,,	
clou,haslo.html
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W NagrodĘ Na WycieczKĘ…

Red. Grażyna Kańska

W ostatni tydzień wakacji, gdy inni myślą o przy-
gotowaniach do szkoły – w czwartek 27 sierpnia 2009 
roku grupa młodzieży (36 osób), w tym 18 tegorocz-
nych absolwentów naszego gimnazjum:
Piotr Gawlik, Paweł Gawlik, Iwona Pasternak, Iwona 
Rasińska, Klaudia Satora, Martyna Nurek, Wojciech 
Niedopytalski, Magdalena Jaworska, Martyna Kar-
nawalska, Magdalena Kulik, Katarzyna Zając, Paweł 
Borla, Magdalena Podkowa, Katarzyna Podkowa, Ju-
styna Misterka, Katarzyna Sadowska, Krzysztof Ko-
peć, Tomasz Mącznik oraz 18 naszych gimnazjalistów 
z drugich i trzecich klas:
Katarzyna Boduszek, Kacper Golba, Aleksandra Bog-
dalska, Katarzyna Kosiniak, Kinga Witkowska, Ka-
tarzyna Cerazy, Karolina Trela, Sylwia Kukuła, Piotr 
Gołpyś, Mariusz Pisarczyk, Daniela Golba, Izabella 
Kowalczyk, Joanna Spót, Gabriela Gawlik, Kamil Sob-
czak, Sylwia Kinor, Magdalena Satora, Aleksandra Ce-

razy wybrało się na zasłużoną (w nagrodę)  wycieczkę 
z Panem Wojtkiem - busem (wygodnym i cichym) oraz 
wesołym i głośnym gimbusem z Panem Rysiem.

Sześcioro uczniów, którzy mieli prawo wzięcia 
udziału w tej wycieczce, zrezygnowało, głównie ze 
względu na konieczność załatwienia spraw związa-
nych z nową szkołą.

Ci, co pojechali, są zadowoleni. Zwiedzili planeta-
rium i obserwatorium astronomiczne w  
Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka 
w Chorzowie. Zobaczyli, jak wygląda największa 	
w Polsce luneta do obserwacji nieba i dowiedzieli się, 
czym różni się od teleskopu – większego przyrządu 
do podglądania „krańców” kosmosu. W planetarium 
mieli możliwość obejrzenia lokalizacji na niebie planet 	
z naszego układu słonecznego. Astronomami może 
nie będą, ale na pewno bardziej kompetentnymi „oglą-
daczami” „gwiazdoskłonu”. Była więc to swoista lekcja 
astronomii -  w wakacje!

W Śląskim Wesołym Miasteczku wszyscy mieli 
czas na relaks, ale i chwile podwyższonej adrenali-
ny. Nikt nie chciał być gorszy od koleżanki czy kolegi. 
Muszę przyznać, że nie wiedziałam, że mamy tak od-
ważną młodzież, która bez żenady korzystała nawet 
z najbardziej stresujących (jak dla mnie) obiektów tj.:  
diabelski młyn, Roller Coaster – największy w Polsce, 
czy kino 4-wymiarowe z kudłatym pająkiem w roli głów-
nej i efektami specjalnymi typu „plucie” czy mizianie po 
odkrytych częściach ciała. 

W drodze powrotnej mimo braku uciekającego 
czasu zaliczony musiał być obowiązkowy punkt progra-
mu na każdej  wycieczce młodzieżowej – McDonalds. 
Wtedy gimbus odzyskał werwę i humor i nie zabrakło 
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go do samego Korczyna. A repertuar był nad podziw 
bogaty – od  przebojów trzepakowych, poprzez wesel-
no-biesiadne i harcerskie włącznie – w każdym razie 
młodzież pokazała , że śpiewać umie, bo śpiewać każ-

dy może, trochę lepiej lub trochę gorzej…Ważne, że 
było wesoło wkoło!

Mimo niezbyt optymistycznych zapowiedzi pro-
gnostyków pogoda dołączyła się do naszych sponso-
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rów i uatrakcyjniła naszą wyprawę po śmiech i zabawę. 
Wysoka temperatura, słońce pozwoliły korzystać m.in. 
ze zjeżdżalni łódkami po specjalnych torach i oczywi-
ście po wodzie – więc nie mogło obejść się bez de-
likatnego chłodzenia ubrania, ale naturalna suszarka 
była niezawodna, więc wszyscy czuli się znakomicie 
jak z klimatyzacją. Będą mieli przynajmniej co wspo-
minać w szarym roku szkolnym.

Najważniejsze, że wycieczkowicze wrócili zrelak-
sowani, wypoczęci i z werwą do pracy – co było sły-
chać w śpiewie.

Opiekunowie z satysfakcją przyznają, że  się nie 
„ustresowali” na tej wycieczce, bo uczniowie zacho-
wali się jak uczniowie i nie nastręczali powodów do 
utyskiwań. 

Ogólnie więc rzec można: BYŁO FAJNIE!
Zadowolona młodzież dziękuje więc Wszystkim, 

którzy przyczynili się do zorganizowania tej wycieczki 
(będącej formą nagrody dla młodzieży gimnazjalnej za 
przygotowanie scenki historycznej  z okazji obchodów 
750-lecia lokacji Nowego Miasta Korczyna) – prze-
de wszystkim sponsorom, czyli pracownikom Urzędu 
Gminy w Nowym Korczynie i Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Nowym Korczynie – tj.: P. Małgorzacie Matusik, 

P. Danucie Zborowskiej, P. Bogumile Zawadzie i P. 
Jerzemu Wilkowi.

Bez zgody P. dyrektor gimnazjum Barbary Kar-
nawalskiej i Opiekunów - na organizację tego wyjaz-
du,  nie można byłoby jechać na tę wycieczkę. Dlatego 
wielkie podziękowanie należy się P. Dyrektor za odwa-
gę w  podjęciu słusznej decyzji i Państwu opiekunom, 
którzy mimo nawału pracy, w ostatni tydzień sierpnia,  
zgodzili się jechać na tę wycieczkę, biorąc odpowie-
dzialność za bezpieczeństwo młodzieży:
Pani Urszuli Strzeleckiej, Pani Monice Wojnowskiej, 
Pani Bogusławie Zawadzie, Pani Alinie Kurek, Pani 
Soni Zawadzie, Pani Grażynie Kańskiej, Panu Jerze-
mu Wilkowi.

Mamy nadzieję, że wycieczka ta pozostanie w pa-
mięci wszystkich uczestników jako radosne, przyjem-
ne przeżycie.

Musimy jednak pamiętać, że pełnię szczęścia 
dopełnili Panowie kierowcy: P. Ryszard Grudzień i P. 
Wojciech Kaczmarczyk, w których ręce powierzyliśmy 
swoje bezpieczeństwo. Dzięki ich odpowiedzialności 
i profesjonalizmowi objechaliśmy szczęśliwie Śląsk 	
i na czas wróciliśmy do domów, dlatego i Im należą się 
WIELKIE DZIĘKI!

Z wieży orły się zebrały,
Nad osadą szybowały.
I ludności oznajmiali,
Kingonalia ogłaszali.
 
Sesja Gminy się odbyła:
Ale jaka?
Historyczna, uroczysta i niezwykła.
Wyjątkowa ona była:
Młodzież z gimnazjum przedstawiła
Spektakl - przekrojowy historii dzieła.
W tym legenda miejscowa nas informowała,
Gdzie to księżna Kinga serce otwierała
O lud biedny dbała.
Kiedy tu mieszkała.
750 lat - rocznica nie mała.
 
Po tym przedstawieniu nastała parada:
W pełnym szyku cały dwór książęcy,
Wraz z dostojną parą wielcy.
W asyście rycerzy na konikach kary.
Wkroczyli w klasztorne kuluary.
Składając księżnej drogocenne dary.

Już po nabożeństwie:
Orszak w całej krasie, korowodzie strojnym,
Mknął w zaprzęgu konnym.
Obok rycerze w górze z halabardami.
W wielkim majestacie do rynku wjechali,
Tam Bolesław z Kingą lokacji dokonali.
 
Na miarę Nowego Korczyna,
Uroczystość była godziwa.
Pod wrażeniem ludzie byli,
Dwa dni świetnie się bawili. 
 
Dziękujemy władzom Gminy!
I wszystkim co się przyczynili,
Nowy Korczyn rozsławili.
 
Towarzystwo Miłośników
Ziemi Korczyńskiej,
Z dumą stwierdzić może,
Że oprócz mokrej pogody,
Impreza udana na medal.

Nowy Korczyn, 26.07.2009 r.

750 lat NoWego miaSta KorczyNa

Władysława Leżoń




