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Wieś Stary Korczyn co roku w dniu 15 sierpnia  
w święto Matki Boskiej Zielnej święci wieniec dożynko-
wy. W tym roku nie mogło być inaczej. Wieniec został 
zrobiony przez tutejszą młodzież, z kłosów zbóż i kwia-
tów. Jak zwyczaj każe, w dniu 15 sierpnia kolorowy  
orszak wyruszył do kościoła, aby podziękować Bogu 
za te zbiory, poświęcić chleb i wieniec. W godzinach 
popołudniowych odbyły się występy dzieci i młodzie-
ży. Były śpiewy, tańce, skecze, recytowano wiersze 
no i oczywiście solo wystąpił Swok Mateusz. Imprezę 
poprowadził sołtys witający na wstępie przybyłego na 
dożynki Wójta Gminy P. Wiktora Kwasa, członka Rady 
Gminy P. Elżbietę Pięta oraz wszystkich mieszkańców 
i gości obecnych na dożynkach. 

Raz do Roku w StaRym koRczynie

J.G.
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Honory Starostów dożynek pełnili P. Anna Wala-
sek i P. Ryszard Pytlik. W przygotowanie programu 
zaangażował się sołtys wsi P. Zbigniew Jagiełło i jed-
na z mieszkanek Starego Korczyna, którzy zadbali  
o to, aby wszystko było „zapięte na ostatni guzik”. 
Nawet maluchy – chłopcy, których było mniej, aby 
zatańczyć, sami znaleźli sobie partnerki do tańca. 
Wprawdzie były troszkę starsze od chłopców, ale to 
nie przeszkadzało w świetnej zabawie. Po występach 
artystycznych, jak zwykle odbyła się zabawa tanecz-
na, która trwała do białego rana.

W ostatnią niedzielę sierpnia tego roku gmina na-
sza zaprezentowała się w Stopnicy.

Organizacją wyjazdu i promocji zajął się Gminny 
Ośrodek Kultury.

Przedstawiciele instytucji związanych z kulturą 
udali się rano do Stopnicy na podwójną  uroczystość: 
Dożynki Powiatowe 2009 oraz z cyklu „Mocne zapiątki 
na Ponidziu”, czyli stopnickie „Święto lipy”.

Udział w wyjeździe wzięli: pracownicy GOK, ka-
pela ludowa „Korczynianie” pod batutą p. Piotra Kli-
sia, p. Kazimiera Juszczyk z Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Korczyńskiej (TMZK) oferująca książki, foldery  
o Nowym Korczynie, o TMZK, o klubie sportowym „Wi-
sła”, p. Jan Wielgus – nasz malarz ze swoimi obra-
zami, państwo Helena i Jan Wójtowiczowie z Grotnik 

Promocja Gminy nowy Korczyn na DożynKach Powiatowych 
i „Święcie liPy” w StoPnicy w Dniu 30 SierPnia 2009 r.

Bogumiła Zawada – Kierownik GOK

Dużych – z plecionymi wyrobami ze słomy, pokazane 
też zostały koronkowe i haftowane haftem Richelieu 
serwetki oraz haftem krzyżykowym obrazy i obrazki p. 
Marii Skrzypek ze Starego Korczyna. Stoiska nasze 
cieszyły się ogromną popularnością, odwiedzane były 
gremialnie przez całe rodziny, szkoda tylko, że spo-
śród VIP-ów zainteresowanie wystawami i promocjami 
gmin wykazał jedynie p. Jerzy Kolarz – Starosta Buski, 
który odwiedził również nasze stoisko. Wyjazd ten był 

okazją do prezentacji części osiągnięć gminy w dzie-
dzinie kultury. Zwiedzający nasze stoisko – najbogat-
sze, także najobszerniejsze, mieli nie tylko możliwość 
zapoznania się z bogatą historią gminy, jej walorami 
tak turystycznymi jak i kulturalnymi, ale także skosz-
towania naszej potrawy regionalnej to jest kapusty po 
korczyńsku. 

Przygotowana przez Panie pracujące w stołówce 
nowokorczyńskiej szkoły podstawowej, a serwowana 
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przez piękne dziewczyny z Klubu 4H przy samorzą-
dowym gimnazjum potrawa degustowana była przez 
licznie odwiedzających nasze stoisko uczestników im-
prezy. 

Dodatkiem do kapusty, a także swojskich wyro-
bów wędliniarskich były wypieki z nowokorczyńskiej 
piekarni „Tarkor” p. W. Smolenia, który wspiera różne 
działania promujące naszą gminę, także w zakresie 
kultury. Wspierającym jest również firma „Tranzbed” 
p. Leszka Przeniosło, którego pracownicy pomagają  
w utrzymaniu naszej chaty korczyńskiej.

Do Stopnicy „pojechał” też – reprezentujący na-

szą gminę - wieniec dożynkowy z Sępichowa, niesiony 
przez sępichowską dorodną młodzież, został obśpie-
wany przez naszą kapelę ludową i otrzymał pierwsze 
wyróżnienie spośród reprezentantów gmin powiatu 
buskiego.

Na scenie głównej imprezy zaprezentowani zosta-
li wyróżniający się rolnicy z naszej gminy: 1. Salamon 
Paweł z Czarków, 2. Świech Stanisław z Pawłowa, 3. 
Wieczorek Stanisław z Sępichowa, którym nagrody 
finansowe  wręczył Wójt Gminy - p. W. Kwas. Nato-
miast Starosta Buski - p. J. Kolarz honorował nagro-
dami m.in. za udział w konkursie „Piękna i bezpieczna 
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DożynKi Gminne oStrowce 2009

zagroda 2009” , gdzie przedstawicielami naszej gminy 
było małż. A. i P. Brzezińscy z Sępichowa.

Wszyscy przygotowujący i biorący udział w po-
wyższym przedsięwzięciu dołożyli starań, aby wizeru-
nek naszej gminy wypadł jak najlepiej – co rzeczywi-
ście się udało.           

Należy podkreślić, że taki sposób promocji gminy 
jest bardzo wyrazisty i trafia do szerokiego grona od-
biorców: uczestników imprez, ich przekazów do rodzin 
i znajomych, a także poprzez informacje ukazujące się 
w Internecie.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony  obec-
nie: www.nowykorczyn.pl, a w przyszłości: www.no-
wykorczyn.tbu.pl

W dniu 19.09.2009 roku w Ostrowcach odbyły się 
Dożynki Gminne. Uroczystość rozpoczęła sie mszą 
Świętą w Kościele Parafialnym w Ostrowcach pod we-
zwaniem św. Jana Chrzciciela.

Po mszy świętej korowód udał się na boisko 
szkolne. Na samym przodzie kroczyły ubrane w stroje 
krakowskie z różańcem zrobionym z bułek, dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w Ostrowcach.

Za dziećmi podążała Orkiestra straży z Kociny. 

Następnie zespół ludowy Bejściowianie. Bryczka ze 
Starostami, delegacje z wieńcami z miejscowości:

Ostrowce, Górnowola, Błotnowola, Pawłów, Sę-
pichów, Strożyska, Stary Korczyn, Gospodarze doży-
nek, oraz pozostali goście. Część artystyczną rozpo-
częły dzieci krakowiakiem.

Gwiazdą wieczoru był zespół disco polo „Fokus”. 
Wystąpił także z iluzjonistą z Łodzi. O godzinie 20 roz-
poczęła sie zabawa taneczna przy muzyce zespołu 
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nowa Pani SekRetaRz

Mgr inż. Małgorzata Mrugała - absolwentka Poli-
techniki Świętokrzyskiej w Kielcach, kierunek: Zarzą-
dzanie i Inżynieria Produkcji w zakresie inżyniersko- 
menedżerskim. Posiada 34-letni staż pracy, w tym na 
stanowiskach kierowniczych 17 lat. 

Od 1976 roku do 1991 r. pracownik Rejonu Dróg 
Publicznych w Busku-Zdroju

Od 1991 roku do 1998 r. pracownik administra-
cji krajowej w Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych  
w Kielcach, Zarząd Dróg w Busku-Zdroju na stanowi-
sku Kierownika Sekcji Ewidencji i Planowania. 

Od 1999 roku do 2009 r. pracownik administracji 
samorządowej w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bu-
sku-Zdroju na stanowisku Kierownika Sekcji Ewiden-
cji, Planowania i Zamówień Publicznych Przez dzie-
sięcioletni okres pracy sporządziła wiele wniosków  
o dofinansowanie ze środków unijnych i krajowych., 
które pozwoliły na realizację inwestycji drogowych 
przez Powiat Buski. 

Od 1 lipca 2009 r. Sekretarz Urzędu Gminy  
w Nowym Korczynie. 

Jest pracownikiem o wysokich kwalifikacjach za-
wodowych, cechuje ją  umiejętność kierowania zespo-
łem, samodzielność i umiejętność organizowania pra-
cy własnej, oraz podległym pracownikom, jest osobą 
komunikatywną, odpowiedzialną i rzetelną  w wykony-
wanej pracy. 

Cechuje ją konsekwencja w działaniu i odpowie-
dzialność w podchodzeniu do wykonywanej pracy. 
Praca stanowi dla niej nieodłączną część doskona-
lenia swoich predyspozycji i motywacji do działania,  

„Takt” z Oblekonia i trwała aż do godziny 2.
Atmosfera była niesamowita wszyscy się bawili  

i radośnie rozmawiali. Każdy znalazł coś dla siebie; był 
obfity catering, bary z piwem, różne miejsca zabaw dla 
dzieci, oraz dużo ławek, stolików parasoli, które za-
pewniła firma Happy „Shark” z Krakowa. Nie obyło się 
także bez promocji  wędliny przez UG NK, oraz ciasta 
z KGW w Sępichowie i Strożyskach.

Ostrowce jako wieś też udekorowała gospodar-
stwa różnymi postaciami ze słomy związanymi z rolni-
ctwem. Swoje obrazy wystawił także pan J. Wielgus.

Byli tez wystawcy IBS Kielce odział Nowy Kor-
czyn CPN Orlen Nowy Korczyn ARiMR Busko-Zdrój. 
Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zorgani-
zowania dożynek gminnych w Ostrowcach.

a także ambicji zawodowych. Chciałaby wykorzystać  
te atuty w pracy z korzyścią dla Gminy Nowy Korczyn. 

ProGram oPeracyjny KaPitaŁ luDzKi

Sławomir Wawrzeniec - Kierownik GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym 
Korczynie otrzymał w m-cu lipcu br. ze Świętokrzy-
skiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach  do-
finansowanie w kwocie 87.006,50 zł. na podstawie 
złożonego wniosku w ramach Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki - Priorytet VII. Promocja integracji 
społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnie-
nie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój  
i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej na realizację Projektu pod nazwą  
„Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezro-
botnych W Gminie Nowy Korczyn”. 

W dniu 26.06.2009 r. został podpisany aneks do 
umowy ramowej nr: UDA-POKL.07.01.01-26-033/08-
00 pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzy-
skiego/Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego 
reprezentowanym przez Pana Krzysztofa Domagałę 
Dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regional-
nego a Gminą Nowy Korczyn/Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie reprezen-
towanym przez Sławomira Wawrzeńca Kierownika 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

 W roku bieżącym zaprosiliśmy do udziału w Pro-
jekcie pt. „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodo-
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wej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn” dziesię- 
cioro mieszkańców z naszego terenu, by dzięki środ-
kom z Europejskiego Funduszu Społecznego pomóc 
im uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe oraz pod-
nieść poziom motywacji do aktywnego poszukiwania 
pracy.

W dniu 30.06.2009 r. zakończył się I etap szkoleń 
realizowanych przez Zakład Doskonalenia Zawodo-
wego w Kielcach/Centrum Kształcenia Zawodowego 
w Busku-Zdroju pod nazwą: „Handlowiec z prawem 
jazdy kat. B”. 

W ramach Projektu 6 osób zostało objętych wspar-
ciem  indywidualnym (psycholog, doradca zawodowy, 
pracownicy socjalni) w zakresie poszukiwania pracy,  
przygotowanie ich do wykonywania zadań przedstawi-
ciela handlowego, radzenia sobie w trudnych i stresu-
jących sytuacjach oraz wsparciem finansowym (zasiłki 
celowe i okresowe).

Osoby te otrzymały zaświadczenie o ukończe-
niu kursu „Przedstawiciel handlowy” zaświadczenia  
o ukończeniu seminarium „Techniki efektywnej komu-
nikacji wraz z elementami autoprezentacji” i ”Aktyw-
ny na rynku pracy”. Ponadto osoby te objęte są przez 
pracowników socjalnych kontraktami socjalnymi.

Ogólnym celem Projektu było zwiększenie aktyw-
ności zawodowej osób bezrobotnych, będących długo-
trwale Beneficjentami pomocy społecznej, zwiększe-

nie kwalifikacji zawodowych, zdobycie umiejętności 
umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy  
i samodzielne poruszanie się po nim oraz doskonale-
nie umiejętności zawodowych. 

Na miesiąc wrzesień przewidziany jest II etap 
szkolenia dla 4 BO „Nowoczesny sprzedawca + obsłu-
ga kas fiskalnych + minimum sanitarne”. Realizatorem 
szkoleń  będzie Zakład Doskonalenia Zawodowego  
w Kielcach – CKZ Busko-Zdrój, który stworzył BO 
komfortowe warunki nauki dzięki czemu byli oni odpo-
wiednio zmotywowani i zaangażowani, systematycz-
nie uczęszczali na zajęcia szkoleniowe oraz warsztaty 
z psychologiem i doradcą zawodowym.

Największe wyzwanie – zdaniem pracowników 
socjalnych – stanowiły osoby z negatywnym nastawie-
niem do życia – miło było zobaczyć, jak w trakcie trwa-
nia Projektu tacy ludzie zmieniali się, odnajdywali wia-
rę we własne siły – wspominają. Zakończenie szkoleń 
nie oznacza końca podjętych działań.

Pragniemy wziąć udział w kolejnym  Projekcie dla 
osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życio-
wych, dotkniętych całą gamą problemów wymagają-
cych kompleksowego systemu wsparcia – właśnie im 
chcielibyśmy stwarzać możliwości odbicia się od dna, 
aktywizacji zawodowej, zdobycia nowych umiejętności 
i wprowadzenia na otwarty rynek pracy.  

aneKS Do artyKuŁu z PoPrzeDnieGo Biuletynu

„Opinie zawarte w artykule Witolda Święcha pt. 
„Nowy Korczyn na Szlaku Jagiellońskim” są opinia-
mi autora. Nie były one konsultowane z uczestnika-
mi przejazdu Wilno - Lublin - Kraków, których zdjęcia 

posłużyły za ilustracje artykułu. W związku z tym po-
znanie opinii pasjonatów wymagałoby bezpośredniej, 
oraz indywidualnej ich prezentacji”.

w rocznicę wyBuchu wojny

Urszula Lasak

1 września każdego roku, to dzień szczególny 
dla każdego Polaka. W tym dniu bowiem obchodzi-
my rocznicę wybuchu II wojny światowej. Na łamach 

prasy, bądź to w programach telewizyjnych przepro-
wadzane są wywiady z ludźmi tzw. „starszego poko-
lenia”, którzy przeżyli koszmar wojennej zawieruchy. 
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A jest o czym opowiadać. Cały bagaż smutnych 
wspomnień przeżytych na własnej skórze. Głód, bie-
da, łapanki, to tylko nieliczne rzeczowniki dotyczą-
ce minionych chwil. Jednakże pomiędzy słowami,  
a odczuciami jest ogromna przepaść. Aby uczcić 
ten dzień władze gminy w osobach: wójta W. Kwasa  
i przewodniczącej rady p. M. Matusik wraz z kom-

batantami (1 września br.) udali się na cmentarz pa-
rafialny w Ostrowcach, oraz pod pomnik w Nowym 
Korczynie poświęcony żołnierzom poległym w czasie 
II wojny światowej. Zarówno w Nowym Korczynie jak  
i w Ostrowcach władze złożyły kwiaty i zapaliły znicze 
na grobach nieznanych żołnierzy, oddając w ten spo-
sób hołd poległym bohaterom.

informacja z oBjętych Patronatem  PrezyDenta rzeczyPoSPolitej PolSKiej 
oBchoDów 95 rocznicy Bitwy KorczyńSKiej PoD czarKowami.

Bogumiła Zawada

Tegoroczna uroczystość objęta została honoro-
wym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej Lecha Kaczyńskiego już wiosną roku bieżącego.

W uroczystościach rocznicowych w dniu 20 
września 2009 roku pod pomnikiem „Ku chwale pierw-
szych bojów Józefa Piłsudskiego” w Czarkowach 
udział wzięli: jako przedstawiciel Prezydenta RP – pan 
premier Przemysław Gosiewski, który przybył na uro-
czystość spóźniony, obecni byli: Krzysztof  Lipiec po-
seł na Sejm RP, Jerzy Kolarz – Starosta Buski, Jaro-
sław Molisak - Komendant i Stanisław Niepsuj – szef 
Wydziału Rekrutacji  Wojskowej Komendy Uzupełnień 
w Busku-Zdroju,  Roman Sobczak Komendant Po-
wiatowy Policji, delegacje z Pocztami Sztandarowy-
mi: Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej  
i Byłych Więźniów koło Armii Krajowej w Busku-Zdro-
ju, Poczet Sztandarowy 

ZK RP i BW -Batalionów Chłopskich koło w Busku-
Zdroju i  koło w Nowym Korczynie, Poczty  Sztandaro-
we Straży Pożarnych  z:  Czarków, Piasku Wielkiego, 

Na niedzielę 20 września 2009 roku Wójt oraz władze samorządowe Gminy Nowy Korczyn zaprosiły  miesz-
kańców gminy oraz gości na tegoroczne obchody 95.rocznicy bitwy pod Czarkowami - czyli chrztu bojowego 
Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego, zwanej bitwą korczyńską.

Nowego Korczyna, Sępichowa, Starego Korczyna 
oraz ze Strożysk i Poczty Sztandarowe: Samorządo-
wego Gimnazjum im św. Kingi w Nowym Korczynie, 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie, 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Korczy-
nie, delegacja Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  
w Winiarach z obecną i byłymi dyrektorami  tejże pla-
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cówki, a także wychowankami, delegacja Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Korczyńskiej oraz władze samorzą-
dowe gminy Nowy Korczyn z Wójtem i Przewodniczą-
cą Rady Gminy na czele, a także licznie zebrali się 
mieszkańcy okolicznych miejscowości.

Program uroczystości został wypełniony zgodnie 
z harmonogramem zaakceptowanym przez Kancela-
rię Prezydenta RP.

Mszę świętą polową w hołdzie poległym celebro-
wał X. Dziekan Marek Małczęć proboszcz parafii Sta-
ry Korczyn, a koncelebrował X. Wiesław Wójcik pro-
boszcz parafii Piasek Wielki.

Ksiądz Dziekan powitał zebranych gości, delega-
cje, władze samorządowe gminy i licznie przybyłych 
mieszkańców okolicznych miejscowości.  Obecna była 
Orkiestra Dęta ze Starego Korczyna, która na począt-
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naGonKa na SzKoŁy… ?

Wiktor Kwas - Wójt Gminy Nowy Korczyn

W dniu 21.09.2009r. miała odbyć się sesja Rady 
Gminy, na której miał życzenie być Marszałek Wo-
jewództwa. Z uwagi na konieczność uczestniczenia 
przez moją osobę w spotkaniu (w Bydgoszczy) władz 
samorządowych z miast, które należą do stowarzysze-
nia miast króla Kazimierza Wielkiego, sesja ta zosta-
ła przesunięta na dzień 23.09.2009 - w porozumieniu  
z Panem Marszałkiem.

Aż tu nagle w poniedziałkowy wieczór, tj. 20 
września 2009 r. Telewizja Polska w programie ogól-
nopolskim w Wiadomościach,  Teleexpressie i  Pano-
ramie nadaje po około 4 minutowe reportaże z Gminy 
Nowy Korczyn. Ich tematem generalnie było łączenie 
klas. Wywiady przeprowadzono w szkołach  w Starym 
Korczynie, Ostrowcach i Brzostkowie. Według tego 
reportażu dokonano łączenia nawet 3 klas, oraz że  
w łączonych klasach są wykłady z różnych przedmio-
tów na tej samej lekcji, np. biologii z historią, polskiego 
z matematyką; wreszcie wypowiada się uczeń o złych 
skutkach łączenia klas.

Te informacje drogą telefoniczną otrzymałem 
późnym wieczorem, jeszcze tego samego dnia, gdy 
przebywałem w teatrze - bowiem organizatorzy dla 
uczestników tego spotkania zorganizowali wyjście na 
spektakl związany z wręczaniem nagród w dziedzinie 
kultury.

Po powrocie najpierw zapoznałem się z treścią 
tych reportaży. Pierwszy zarzut, dotyczył niemożności 
zastania mojej osoby w urzędzie, choć przyjazd ekipy 
telewizji był niezapowiedziany. Nie wiem czy taki ste-
reotyp wójta widziany jest kamerą, tj. włodarz przybity 
do fotela przez cały dzień?

Na pocieszenie jednak podano, że ja jeżdżę za 
pieniędzmi. W panoramie podano, że takich szkół, 
gdzie są łączone klasy jest w województwie 227. Dla-
czego Nowy Korczyn był przedmiotem ataku mimo 
tego, iż wszyscy podkreślają, że w tych 227 szkołach 
oraz w Nowym Korczynie uczyniono to zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami. O co więc chodziło? Istotnie 
łączenie klas nastąpiło z powodu małej liczby uczniów 
w klasach (5-6 uczniów itp.) i nie po trzy klasy.  

Mam gotową odpowiedź jeśli chodzi o dzieci. 
Mogę od zaraz niezadowolone dzieci z tych szkół 
przenieść do Nowego Korczyna i włączyć do odpo-

wiednich klas, a więc do klasy I w Nowym Korczy-
nie dołączyć te np. 5 dzieci z klasy I-ej ze Starego 
Korczyna itp. Jak widać to po raz kolejny, nie o naj-
młodszych tu chodzi. Nawet pedagodzy w sposób 
spokojny wypowiadają się, co widać w reportażu. 
Pani Dyrektor Bożena Kruk wyjaśnia w pierwszej ko-
lejności, że ów wypowiadający się uczeń chodzi do 
klasy VI i jego klasa nie jest łączona. (Skąd może 
zatem mieć uwagi do łączenia klas?). Takie praktyki  
z dziećmi są znane w tej Gminie, że używa się ich 
jako oskarżycieli, np. przed referendum użyto dziecka  
w szkole w Brzostkowie. Czy w innych samorządach 
coś takiego mogłoby mieć miejsce? 

Dalej Pani Dyrektor mówi, że nie ma w tej szko-
le przypadków, by dzieci uczyły się dwóch różnych 
przedmiotów równocześnie, co oznaczałoby, że w kla-
sie musiało by w tym samym czasie przebywać dwóch 
nauczycieli. Takiego przypadku nie ma w tej szkole.  
W Brzostkowie rzekomo telewizja nie była - tak twier-
dzi dyrektor tej szkoły - mimo, iż w reportażach wymie-
nia się tę placówkę.

Natomiast dlaczego pominięto wypowiedzi udzie-
lane przez Panią Dyrektor Jadwigę Kliś ze szkoły Pod-
stawowej w Ostrowcach, z której to doświadczenia 
wynika, że takie łączenia są od wielu lat stosowane. 
Dodać należy, że uczniowie tej szkoły osiągają lep-
sze wyniki niż w innych szkołach, gdzie dotąd takich 
łączeń nie stosowano. Uczestniczący w sesji Rady 
Gminy Pan Marszałek, zapytany o to, czy nie lepiej 
byłoby przeznaczyć te ogromne pieniądze, rzędu kil-
ku milionów złotych, za nagranie i wyemitowanie tych 
reportaży na pomoc dla szkół borykających się z trud-
nościami finansowymi. Łączna emisja w Panoramie, 
Teleexpressie i wiadomościach wyniosła ponad 10 
mln.

Jeśli by o dzieci chodziło, to mamy wiele potrzeb 
w szkołach, więc tym pseudo zatroskanym mogę 
podpowiedzieć, że jeśli macie wymyślać kolejną  
awanturniczą akcję, to pomóżcie nam pozyskać nowy 
autobus dla szkół. Szkoły nie zareagowały zbytnio 
na te reportaże, rodzice też ze zrozumieniem odno-
szą się do tych naszych działań. Dlatego teraz, od 
piątku, na terenie gminy pojawiła się kolejna ekipa 
- tym razem spod znaku PSL, próbując mieszkań-

ku uroczystości odegrała Hymn Narodowy. Po podaniu 
komendy przez Wójta Gminy na maszt obok obelisku 
wciągnięta została flaga państwowa.

Przed mszą zebrani obejrzeli program artystyczny 
o tematyce patriotycznej przygotowany przez młodzież 
szkolną ze Szkoły Podstawowej w Starym Korczynie 
pod kierunkiem p. p. Sylwii Cieplińskiej i Bożeny Kruk  
i z Samorządnego Gimnazjum młodzież przygotowa-
ną przez p. Grażynę Kańską. 

Po mszy przybyłe delegacje uroczyście złożyły  
wieńce i kwiaty, a także zapaliły znicze. 

Po przemówieniach p.p.: posła K. Lipca, Wójta 
Gminy – W. Kwasa i Przewodniczącej Rady Gminy 
– M. Matusik orkiestra odegrała pieśń patriotyczną 
„Rota”. 

Po uroczystości kombatanci i goście zaproszeni 
zostali na poczęstunek.
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Niniejszym składam sprzeciw dotyczący przedstawienia niezgodnego z prawdą zorganizowania  
lekcji w małych szkołach Gminy Nowy Korczyn woj. świętokrzyskie. W dniu 21 września 2009 r.  
w Wiadomościach podano, że w Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Korczynie są łączone lekcje  
w trzech klasach jednocześnie tj. IV, V i VI co jest ewidentną nieprawdą. 

com wmawiać kolejne kłamliwe informacje. Przez te 
nieprawdziwe newsy, podrywa się autorytet obecnej 
władzy samorządowej. Najsmutniejsze jest to, że tej 
ekipie towarzyszy mój poprzednik, który tę gminę do-
prowadził do śmierci klinicznej - człowiek, który za-
notował kolejny sukces w postaci wychowania sta-
da podpalaczy. Do Pana Starosty mam taką prośbę: 
proszę nie wmawiać ludziom, że brak chodników to 
wójta wina (chodzi o drogę Grotniki Małe – Rataje). 
Chyba mam jeszcze tę kartkę, na której to Pan wy-
kreślał brak możliwości wykonania chodników. Te ar-
gumenty nie były przekonywujące choćby też dlatego, 
że trzeba poszerzać pobocza. Tak się przeważnie robi  
i dlatego gdzie indziej są chodniki (proszę zobaczyć 
na ul. Buskiej w Nowym Korczynie).

Do Pana Marszałka też mam podobną prośbę, 
aby mówił prawdę. Otóż przypomnę, że w Brzostko-
wie wkracza Pan ze swą wypowiedzią na temat szkół, 
krytykując, ogólnie mówiąc, łączenie klas, co było ko-
niecznością wynikającą z faktu zadłużenia tej gminy 
przez mego poprzednika, także i z racji kryzysu. Mó-
wienie też o mniejszym pozyskaniu środków unijnych 
- to wynika z braku własnych udziałów, które trudno 
nam zgromadzić z uwagi na konieczność spłat kolej-
nych rat zadłużenia. W ciągu trzech lat spłaciliśmy już 
4,5 miliona złotych, a do końca roku pozostaje do spła-
ty ponad 100 tys. złotych.

Tych faktów nie chce Pan jakoby celowo do-
strzec, więc co chce Pan przez to osiągnąć? Czy 
nie cieszy to Pana, że gmina zaczęła się rozwijać? 
Natomiast w imieniu wielu mieszkańców i sołtysów  
z przyległych do tej trasy (Grotniki Małe – Rataje) wsi, 
ze spotkań w Parchocinie, Brzostkowie, w Grotnikach 
zgłaszałem Panu potrzebę, budowy chodników przez 
te miejscowości  z racji wzrastającego ruchu pojazdów 
- także było pismo do pana i do Pana Starosty Buskie-
go. Odpowiedź Pana była taka, że brak jest funduszy. 
Więc łatwo mnie oskarżać o brak pieniędzy, choć nie 
ja zadłużyłem tą gminę, stąd łączenia klas; natomiast 
brak chodników tak łatwo jest rozgrzeszony. 

Z kroniki policyjnej, zamieszczonej w „Tygodniku 
Ponidzia” już zanotowano kolejny przypadek potrące-
nia pieszego tylko dlatego, że poruszał się po jezdni 
z powodu braku chodnika. Mieszkańcy wskazują mi 
na taki fakt, że jadąc od Stopnicy do Solca-Zdroju to 
chodniki wybudowano nawet na odcinku drogi, gdzie 
są pola. 

Tej ekipie towarzyszy również Pan poseł. Zadzi-
wiająca sprawa: przez trzy lata nigdy nie miał czasu po-
rozmawiać o problemach gminy, wszak dzięki głosom 
mieszkańców z Gminy Nowy Korczyn ma ten mandat, 
a więc jest niejako dłużnikiem i należałoby w czasie 
tej kadencji ów dług wyborczy spłacić. Teraz znowu 
wybory się zbliżają i pan poseł, jak lis koło kurnika 
kręci się, by ileś kurek (czytaj głosów) za darmo zła-
pać. A nazbierało się wiele spraw na terenie Nowego 
Korczyna, może dla Pana niewygodnych, jak niewypał  
w postaci Nida 2000, z którego Solec wody nie bierze 
do dziś. Drugą inwestycją, którą zawdzięcza Panu N. 
Korczyn jest kanalizacja, która miała być bezobsługo-
wa, bezawaryjna i same naj... A jaka jest - to szkoda 
mówić. W tej technologii na Bałkanach, z informacji 
jakie udało  się uzyskać po 2 latach eksploatacji, w wy-
niku niezliczonych awarii, olbrzymich kosztów związa-
nych z zakupem prądu, zamknięto podobny system. 

Panie pośle, a może by coś zrobić w sprawie 
opłacalności rolnictwa? Polski chłop nie zawiódł, gdy 
Ojczyzna jest w potrzebie. Ale czy pan nie zawiódł pol-
skiego chłopa? Bo takie oceny słyszę od ludzi, którzy 
uczestniczą w spotkaniach z Panem.

I niech tą sprawą się Pan zajmie, a Nowy Korczyn 
dawał sobie radę bez Pana, więc niech tak już lepiej 
pozostanie.

Szanowni Mieszkańcy, sądzę, że podzielę się  
z Wami kolejnymi pomysłami tej ekipy, po planowa-
nych spotkaniach. Zawsze jednak uważam, że  tylko 
głosy należy zdobywać uczciwą służbą wobec wybor-
cy.
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wizeRunek to PRioRytet

Alina Żelazna

Nowy Korczyn jest jedną z 24 wsi sołeckich gmi-
ny Nowy Korczyn, w województwie świętokrzyskim 
położony na terenie Niecki Nidziańskiej, w otulinie 
Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, graniczący  
z obszarem chronionym Natura 2000  „DOLINA NIDY”. 
Usytuowany jest w odległości ok. 65 km na południo-
wy wschód od Kielc – stolicy województwa i 22 km od 
Buska-Zdroju oraz na szlaku komunikacyjnym drogi 
krajowej  nr 79: Kraków – Połaniec – Sandomierz  tzw. 
„nadwiślanki” oraz  drogi wojewódzkiej nr 973: Busko-
Zdrój – Nowy Korczyn – Żabno.

Dla Nowego Korczyna szczególnym dobrem jest 
jego wyjątkowa historia,  którą mógł  w 2009 roku so-
bie przypomnieć każdy mieszkaniec gminy przy okazji 

obchodów  750. rocznicy lokacji miasta Nowy Korczyn.                                                                                            
Niestety obraz zastanego tuż po wyborach samorzą-
dowych zaniedbanego  Nowego Korczyna nijak ma się 
do minionych czasów jego świetności.

Dlatego z chwilą objęcia w 2006 roku władzy 
samorządowej przez obecnych gminnych włodarzy, 
priorytetem ich działań stała się poprawa  wizerunku 
Nowego Korczyna. Pierwsze nasze działania oparte 
zostały na poprawie układu komunikacyjnego gminy, 
więc szlaku drogi krajowej i wojewódzkiej przebiegają-
cego przez zurbanizowaną część Nowego Korczyna. 
W myśl przysłowia „jak Cię widzą, tak Cię piszą” uzna-
liśmy, że wygląd Nowego Korczyna dla przejeżdżają-
cych  ma ogromne znaczenie.

Nieprawdą jest także, że na jednej lekcji prowadzone są zajęcia z 3 przedmiotów jednocześnie tj.  
z polskiego, matematyki a także, że łączy się lekcje historii z przyrodą. Zajęcia (łączenia klas) odby-
wają się z tego samego przedmiotu. Ponadto w informacjach telewizyjnych przytoczono wypowiedź 
ucznia klasy 6 na temat zajęć w klasach łączonych podczas gdy uczeń ten nie uczy się w  klasach łą-
czonych, bowiem w klasie 6 wszystkie lekcje są prowadzone rozdzielnie. W omawianej szkole łączenia 
klas dotyczą 0-I, II-III, IV-V i są prowadzone zgodnie z zobowiązującymi w  tym zakresie przepisami co 
potwierdza pani Dyrektor Bożena Kruk w swoim oświadczeniu z dnia 05.10.2009 r.
Podając zatem nieprawdziwe informacje dziennikarze nie respektowali art.12 Ustawy z dnia 26 stycz-
nia 1984 r. Prawa Prasowego o zachowaniu szczególnej staranności przy zbieraniu i wykorzystywaniu 
materiałów informacyjnych, a zwłaszcza ich zgodności z prawdą. 

Ponadto tendencyjnie przedstawiono moją wypowiedź, która dotyczyła oceny sytuacji w gminie,  
a zwłaszcza prowadzenia inwestycji na które pozyskiwane są środki z Unii Europejskiej, na które gmi-
na potrzebuje udziału własnego, oraz prowadzenia w taki sposób zadań gminy, by nie kierować się 
emocjami, lecz rachunkiem ekonomicznym i dobrem społeczeństwa. W takiej sytuacji żądam sprosto-
wania i podania mojej wypowiedzi w całości.

Nadto moim zdaniem celowo nie odtworzono wypowiedzi Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej  
w Ostrowcach p. Jadwigi Kliś dotyczącej długoletniej praktyki w zakresie łączenia małych klas i do-
brych osiągnięć dydaktycznych, oraz wyników nauczania w tym zakresie. 
Zastanawia fakt, że przedstawiono gminę w  niekorzystnym świetle a zwłaszcza Wójta Gminy, pod-
czas gdy 227 szkół stosuje w województwie świętokrzyskim praktykę łączenia klas co podano dopiero  
w wieczornej Panoramie. 

Mając na uwadze wyżej przytoczone względy proszę o sprostowanie tych informacji poprzez po-
danie ich do publicznej wiadomości.

Z poważaniem
Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Matusik

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

Do wiadomości:
1. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas 
2. Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka - Koruba 
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PRojekty, PRogRamy, inweStycje!

Monika Kulczyk i Małgorzata Mrugała

W czerwcu tego roku Gmina Nowy Korczyn zło-
żyła w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach wniosek 
o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Oś 
priorytetowa 4: Rozwój infrastruktury ochrony środo-
wiska i energetycznej Działanie 4.2: Rozwój systemów 
lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energe-
tycznej, pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej  
w miejscowościach Grotniki Małe, Sępichów, Ucisków, 
Strożyska, Pawłów, Brzostków, Błotnowola, Parchocin 
– gmina Nowy Korczyn oraz dwóch oczyszczalni ście-
ków”. Wniosek przeszedł już ocenę formalną oraz me-
rytoryczną i czekamy na wyniki konkursu. 

Głównym celem projektu jest poprawa stanu śro-
dowiska naturalnego w gminie Nowy Korczyn oraz  
stworzenie warunków do wzrostu gospodarczego  
i poprawy jakości życia społecznego poprzez budo-
wę kanalizacji sanitarnej w wyżej wymienionych miej-
scowościach. Obecnie na terenie objętym projektem 
brak jest systemu kanalizacyjnego. Zakres inwestycji-
Sport i turystyka integruje ludzi, zachęca do działania, 
aktywizuje, stąd budowa trasy rowerowej w gminie 
Nowy Korczyn będzie istotnym elementem wpływa-
jącym na relacje wzajemne mieszkańców, jak i pod-
niesie atrakcyjność turystyczną gminy. Dzięki realiza-
cji przedmiotowego projektu zostanie udostępniona 
mieszkańcom i przyjezdnym ciekawa trasa rowero-
wa, z różnorakimi atrakcjami, ciekawymi historycznie   
i przyrodniczo miejscami. 

Trasa rozpoczyna się odcinkiem od miejsca ujścia 
Nidy do Wisły, następnie biegnie wzdłuż brzegu Nidy, 
obok miejscowości Grotniki Małe (teren Nadnidziań-
skiego Parku Krajobrazowego – ujście Nidy do Wisły); 
następnie przebiega przez miejscowość Ucisków, po-
tem dalej do Borowin Podłużnych i kończy się we wsi 
Sępichów. Trasa na przedmiotowych odcinkach bę-
dzie dwukierunkowa, o szerokości 3metrów, z dopusz-
czonym równoczesnym ruchem pieszych. Długość 

Dlatego staraniem Wójta Gminy Nowy Korczyn 
oraz Przewodniczącej Rady Gminy, przy życzliwej 
pomocy materialnej władz Generalnej Dyrekcji Dróg  
i Autostrad w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Kielcach, zostały gruntownie 
przebudowane ciągi dróg ulicy Sandomierskiej i ulicy 
Buskiej w Nowym Korczynie. Łączna wartość inwe-
stycji na odcinkach  obydwu dróg to kwota 5 mln zło-
tych  wydanych środków finansowych. Udział środków 
gminy w obydwa zadania to tylko 100 tysięcy złotych 
na opracowanie projektów technicznych na budowę 
chodników. Dla porównania zainwestowane w prze-
budowę dróg środki finansowe stanowią wartość aż 
połowy 10 mln długu gminy Ponieważ  nie musiały być 
one wydane na poprawę wizerunku Nowego Korczyna 
z budżetu gminy, to można uznać je jako wpływ do 
kasy gminnej.   

Efekt przebudowy  widoczny jest  dla wszystkich 
użytkowników korzystających z tych dróg przejeżdża-
jących przez Nowy Korczyn i uważam, że na pewno 
został zauważony przez miejscowych mieszkańców 
gminy (nawet tych z opozycji). Są to nowe poszerzo-
ne, wyprofilowane jezdnie ulic, nowocześnie obudo-
wane chodnikami i pięknie oznakowane.

Dodać należy, że w/w główne ciągi komunikacyj-

ne są bardzo ruchliwe i poza estetyką znacząco po-
prawiają również bezpieczeństwo uczestników ruchu. 

Informujemy również, że podobnym działaniem 
zostanie przebudowana droga krajowa na odcinku we 
wsi Ostrowce. Gmina przygotowała już  projekt budow-
lany na obustronną budowę chodników w Ostrowcach. 
Na projekt wydatkowane zostały z budżetu gminy środ-
ki w kwocie 60 tys. złotych.  Dodać należy, że chodniki 
powstaną za naszym staraniem, a ogromne wydatki 
inwestycyjne na przebudowę drogi i budowę chodni-
ków będzie ponosił inwestor, czyli Generalna Dyrekcja 
Odbudowy Dróg i Autostrad oddział w Kielcach.

Dodać należy, że Gmina Nowy Korczyn również 
zaangażowała własne środki w kwocie 100 tys. zł na 
budowę chodników w Nowym Korczynie przy drodze 
powiatowej (ulica Pocztowa) przebudowywanej przez 
Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju.

Na okoliczność partycypowania w kosztach zada-
nia zostało zawarte porozumienie z Zarządem Staro-
stwa Powiatowego w Busku-Zdroju oraz zostały prze-
kazane już środki finansowe do Powiatu.

Opisane wyżej zadania, które zostały już wyko-
nane bądź będą wykonane w najbliższym czasie zna-
cząco poprawią wygląd Nowego Korczyna, Ostrowiec 
i gminy.
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wybudowanych ścieżek rowerowych to 10,889 km,  
z czego 2,251 km stanowią istniejące drogi utwardzo-
ne, a 8,638 km to drogi polne wymagające utwardze-
nia. Planuje się również wykonanie dwóch miejsc po-
stojowych - na utwardzonym terenie zadaszonej wiaty, 
pod którą znajdą się ławostoły na 8 osób, miejsce na 
grilla i miejsce na postawienie roweru.

Planowane rozpoczęcie realizacji rzeczowej pro-
jektu jest na czerwiec 2011 roku, a zakończenie na ko-
niec września 2012. Wartość całego projektu opiewa 
na sumę prawie 3 mln zł, z czego dotacja unijna równa 
jest 1,8 mln.  

We wrześniu b.r. Gmina Nowy Korczyn złożyła  
w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach wniosek w ra-
mach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokal-
nych 2008-2011 o dofinansowanie przebudowy dróg 
gminnych pod nazwą „Wzrost bezpieczeństwa dróg 
lokalnych na terenie gminy Nowy Korczyn poprzez 
przebudowę dróg w miejscowościach Nowy Korczyn, 
Strożyska, Ucisków i Badrzychowice”. 

W miejscowości Nowy Korczyn w ramach projektu 
wykonane zostaną nowe nawierzchnie bitumiczne na 
ulicach: Tarnowskiej – na długości 100 mb, Zaścianek 
– 66 mb, Krakowskiej – 150 mb, natomiast na ulicy 
Piłsudskiego – 205 mb i Partyzantów – 415 mb planu-
je się wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz  
z chodnikami z kostki brukowej. Na drogach gminnych 
zostaną wykonane nawierzchnie bitumiczne: Badrzy-
chowice- Strożyska – na dł. 1180 mb, Grotniki Małe- 
Ucisków – 1565 mb, Strożyska – Wesoła – 890mb. 
Planuje się także wykonanie robót towarzyszących 
poprawiających stan nawierzchni dróg oraz poprawę 
bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców. Inwe-
stycje te poprawią komfort jazdy i bezpieczeństwo 
wszystkich  użytkowników dróg.     

Wartość całej inwestycji wynosi 1 686 700 zł,  
z czego Gmina Nowy Korczyn sfinansuje 50% warto-
ści, natomiast realizację tego projektu planuje się na 
2010 rok.

Sytuacja FinanSowa gminy

Bogumiła Gałuszyńska

Kredyty i pożyczki na dzień:

01-01-2007 wyniosły: 7 183 256,00 zł

odsetki do spłacenia wg planu: 1 274 266,00 zł

Do dnia 31-12-2009 spłacono w:

2007 r. -             989 881,00 zł

2008 r. -          1 580 314,00 zł

2009 r. do 31-12-2009 spłacimy: 1 331 432,00 zł

      Razem: 3 901 627,00 zł

W tym odsetki spłacone wynoszą za:

2007 r. -            291 393,00 zł

2008 r. -           328 328,00 zł

2009 r. plan spłaty odsetek 300 000,00 zł

         Razem: 919 721,00 zł

Z powyższych wyliczeń wynika, iż od  01-01-2007 r. do 31-12-2009 r.

Spłacimy:

kredyt                    3 901 627,00 zł

odsetki           919 721,00 zł

      Razem: 4 821 348,00 zł

OD 01-01-2007 DO 31-12-2009

Ponieważ sytuacja finansowa Gminy była zła, na 
spłatę kredytów zaciągnięto kredyt w 2007 r. i 2008 r.  
w wysokości 1820 000,00 zł. Natomiast odsetki spła-
cone zostały z dochodów własnych Gminy.
Na dzień 31-12-2009 r. 
stan kredytów i pożyczek wyniesie  -  5 517 437,00 zł
odsetki do spłaty wyniosą  - 354 545,00 zł
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ProGram oPeracyjny KaPitaŁ luDzKi

Sławomir Wawrzeniec - Kierownik GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym 
Korczynie otrzymał w m-cu lipcu br. ze Świętokrzy-
skiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach do-
finansowanie w kwocie 87.006,50 zł. na podstawie 
złożonego wniosku w ramach Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki - Priorytet VII. Promocja integracji 
społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnie-
nie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój  
i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej na realizację Projektu pod nazwą  
„Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezro-
botnych W Gminie Nowy Korczyn”. 

W dniu 26.06.2009 r. został podpisany aneks do 
umowy ramowej nr: UDA-POKL.07.01.01-26-033/08-
00 pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzy-
skiego/Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego 
reprezentowanym przez Pana Krzysztofa Domagałę 
Dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regional-
nego, a Gminą Nowy Korczyn/Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie reprezen-
towanym przez Sławomira Wawrzeńca Kierownika 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

W roku bieżącym zaprosiliśmy do udziału w Pro-
jekcie pt. „Program Aktywizacji Społeczno – Zawo-
dowej Bezrobotnych W Gminie Nowy Korczyn” dzie-
sięcioro mieszkańców z naszego terenu, by dzięki 
środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego 
pomóc im uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe oraz 
podnieść poziom motywacji do aktywnego poszukiwa-
nia pracy.

W dniu 30.06.2009 r. zakończył się I etap szkoleń 
realizowanych przez Zakład Doskonalenia Zawodo-
wego w Kielcach/Centrum Kształcenia Zawodowego 
w Busku-Zdroju pod nazwą: „Handlowiec z prawem 
jazdy kat. B”. 

W ramach Projektu 6 osób zostało objętych wspar-
ciem  indywidualnym (psycholog, doradca zawodowy, 
pracownicy socjalni) w zakresie poszukiwania pracy,  
przygotowanie ich do wykonywania zadań przedstawi-
ciela handlowego, radzenia sobie w trudnych i stresu-

jących sytuacjach oraz wsparciem finansowym (zasiłki 
celowe i okresowe).

Osoby te otrzymały zaświadczenie o ukończe-
niu kursu „Przedstawiciel handlowy” zaświadczenia  
o ukończeniu seminarium „Techniki efektywnej komu-
nikacji wraz z elementami autoprezentacji” i ”Aktyw-
ny na rynku pracy”. Ponadto osoby te objęte są przez 
pracowników socjalnych kontraktami socjalnymi.

Ogólnym celem Projektu było zwiększenie aktyw-
ności zawodowej osób bezrobotnych, będących długo-
trwale Beneficjentami pomocy społecznej, zwiększe-
nie kwalifikacji zawodowych, zdobycie umiejętności 
umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy  
i samodzielne poruszanie się po nim oraz doskonale-
nie umiejętności zawodowych. 

W dniu 14.09.2009 r. rozpoczął się II etap szkole-
nia dla 4 BO „Nowoczesny sprzedawca + obsługa kas 
fiskalnych + minimum sanitarne” i trwał do 13.10.2009 
roku. Realizatorem szkoleń był również Zakład Dosko-
nalenia Zawodowego w Kielcach – CKZ Busko-Zdrój, 
który stworzył BO  biorącym udział w I i II etapie szko-
leń komfortowe warunki nauki dzięki czemu byli oni 
odpowiednio zmotywowani i zaangażowani, systema-
tycznie uczęszczali na zajęcia szkoleniowe oraz war-
sztaty z psychologiem i doradcą zawodowym.

Największe wyzwanie – zdaniem pracowników 
socjalnych – stanowiły osoby z negatywnym nastawie-
niem do życia – miło było zobaczyć, jak w trakcie trwa-
nia Projektu tacy ludzie zmieniali się, odnajdywali wia-
rę we własne siły – wspominają. Zakończenie szkoleń 
nie oznacza końca podjętych działań.

Pragniemy wziąć udział w kolejnym  Projekcie dla 
osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życio-
wych, dotkniętych całą gamą problemów wymagają-
cych kompleksowego systemu wsparcia – właśnie im 
chcielibyśmy stwarzać możliwości odbicia się od dna, 
aktywizacji zawodowej, zdobycia nowych umiejętności 
i wprowadzenia na otwarty rynek pracy. 

Nowy Korczyn 30.10.2009 r.
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nauczyciel w oczach ucznia

Kinga D. i K. Sz.

Szkoła jest to miejsce, w którym czuję się bez-
piecznie. Szkoła jest dla mnie drugim domem – za-
wsze otwartym i wesołym. Mogę tam poznawać no-
wych znajomych, oraz spotykać się z przyjaciółmi.  
W trudnych chwilach mogę liczyć na pomoc ze stro-
ny nauczycieli. Pedagodzy uczą nas jak mamy sobie 
radzić w przyszłości, dorosłym życiu; wychowują na 
godnych obywateli. Doskonalę w niej moje umiejętno-
ści. Nasza szkoła tętni życiem – nie brakuje w niej kon-
kursów i zabaw. Bardzo lubię nasza placówkę, gdyż 
nauka w niej nie sprawia mi dużych problemów.

Szkoła... Cóż to takiego? Każdy uczeń odpowie-
działby na to pytanie inaczej. A ja? Dla mnie szkoła 
jest pomocą w osiągnięciu w życiu celu, o którym ma-
rzę. Jednak, aby coś osiągnąć należy ciężko na to za-
pracować. W szkole w największym stopniu liczy się 
nauka, dzięki której możemy stać się mądrymi, inteli-
gentnymi, a zarazem kreatywnymi ludźmi. Dzięki szko-
le poznajemy nowych ludzi, odkrywamy swoje pasje, 
talenty. Pomagają nam one osiągnąć to, czego bardzo 
pragniemy, jak również obrać w niedalekiej przyszłości 
zawód lub podjąć pracę, którą będziemy wykonywać  
z pasją i chęcią. Gimnazjum, do którego uczęszczam, 
w dużym stopniu spełnia wskazane przeze mnie kry-
teria. Jedyną rzeczą, z którą uczniowie sobie nie ra-
dzą jest stres. Atmosfera niektórych zajęć lekcyjnych 
jest bardzo napięta. Nie sprzyja to zapamiętywaniu  
i logicznemu myśleniu. Brak jest zajęć na temat jak 
radzić sobie ze stresem. Wielu nauczycieli potrafi nam 
pomóc i stworzyć miłą i życzliwą atmosferę – nieste-
ty nie wszyscy. Mimo to, na pewno będą to najmilej 

wspominane przeze mnie lata. Szkoła to miejsce, 
gdzie się uczymy i rozwijamy. Tu poznajemy interesu-

jących ludzi. Dzięki szkole i nauczycielom zdobywam 
nowe doświadczenia, a dzięki temu staję się mądrzej-
szy i bardziej dojrzały. 

W szkole zawiązują się nowe przyjaźnie i znajo-
mości, a dodatkowe zajęcia, np. sportowe – pozwalają 
na rozwijanie różnych zainteresowań.

Dobrze, że jest szkoła.

uczeń Gimnazjum
Słowo „szkoła” dla wielu dzieci, czy młodzieży 

jest czymś strasznym. Twierdzą, że nie lubią chodzić 
do szkoły, gdyż jest nudno. Ja jestem innego zdania. 
Twierdzę, iż do szkoły warto chodzić. Po pierwsze 
uczymy się o wielu bardzo ważnych rzeczach. Nauką 
możemy zapewnić sobie przyszłość i dalsze nasze 
plany. Ucząc się języków obcych, możemy zagwaran-
tować sobie pracę, jeździć na różne zagraniczne wy-
cieczki i bez problemu się porozumiewać z innymi i np. 
pomagać obcokrajowcom.

Dzięki szkole możemy poznać wiele koleżanek  
i kolegów. W gimnazjum, do którego uczęszczam, pa-
nuje bardzo miła atmosfera i wszystko jest zorganizo-
wane. Wielu nauczycieli jest bardzo miłych i można  
z nimi porozmawiać na różne tematy. Myślę, że szkoła 
to bardzo dobra instytucja i warto inwestować w na-
ukę.

nauczyciel w oczach ucznia
Dzieci i młodzież w różny sposób oceniają na-

uczycieli. Uczniowie zdolni i chcący mieć jak najlepsze 
oceny podchodzą do nauki i nauczycieli w odpowiedni 
sposób. Słuchają i wypełniają polecenia nauczyciela. 
Są dla niego mili i mają o nim dobre zdanie. Natomiast 
uczniowie, którym nie zależy na ocenach i na opinii 
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Dzień eDuKacji naroDowej w Starym Korczynie

Urszula Lasak

„Dziękujemy jak każdego roku! z każdym dniem 
bardziej i goręcej bo to dzięki wam nauczyciele 
wiemy, rozumiemy z każdą lekcją więcej” 

Deklarowali swoim nauczycielom uczniowie ze 
szkoły podstawowej w Starym Korczynie dn. 13 paź-
dziernika w przed dzień DEN, podczas poranku po-

święconemu temu właśnie świętu. Chętni uczniowie 
przedstawili scenkę przedstawiającą realia dnia co-
dziennego uczniów i nauczycieli , całym sercem wczu-
wając się w rolę pedagogów. Program przygotowany 
był pod kierunkiem nauczycielki p. U. Lasak. Za swój 
występ zostali nagrodzeni gromkimi brawami, oraz po-
dziękowaniem od p. dyr. B. Kruk.

nauczyciela – na ich temat są okropni. Pyskują, nie 
wypełniają obowiązków, nie słuchają na lekcji, a na 
dodatek nie pozwalają  innym, aby mogli coś wynieść 
z lekcji. Nie lubią oni nauczycieli i opowiadają o nich 
różne „brzydkie historie”.

Dzieci też oceniają nauczycieli w ten sposób, iż 
obserwują ich zachowanie na lekcji. Jeśli nauczyciel 
krzyczy na uczniów, jest „sztywny” i ani razu na lek-
cji nie zażartuje, to tacy uczniowie nie czują do niego 
sympatii ani żadnej więzi.

Każdy uczeń ma inne zdanie na temat nauczycie-
li. Zarówno dobre, jak i złe. W mojej szkole są bardzo 
fajni i mili, jak i strasznie surowi i ostrzy nauczyciele, 
ale tak już  musi być w każdej szkole.

Każdy uczeń ma inne 

zdanie na temat nauczycie
li. 

Zarówno dobre, 
jak i złe.

   W mojej
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PieRwSzaki na StaRt!

Sylwia Cieplińska

29 października szeregi uczniów Szkoły Podsta-
wowej w Starym Korczynie zasilili pierwszacy, którzy 
w drodze uroczystego ślubowania stali się pełnopraw-
nymi członkami społeczności szkolnej.

Po krótkim przedstawieniu przygotowanym przez 
wychowawczynię panią Halinę Stulak, siedmiolatki zo-
stały pasowane przez panią dyrektor B. Kruk na ucz-
niów klasy pierwszej, co zostało potwierdzone tekstem 

ślubowania i odciskiem paluszka każdego z dzieci. Aby 
formalności stało się za dość, klasa VI wraz z panią  
U.  Lasak przygotowali na powitanie młodszych kole-
gów kilka konkurencji, które tamci przeszli bezbłędnie 
i tym samym wkupili się do grona braci uczniowskiej. 
Całość uwieńczona została pysznym, płonącym tor-
tem przygotowanym przez  dumne ze swoich pociech 
mamy.
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cieKawa leKtura na jeSienne wieczory

K. Kaszuba

Bądź kreatywny, 
Twój umysł może osiągnąć wszystko,

co tylko może sobie wyobrazić.
Jesień skłania do refleksji nad własnym życiem. 

Rozważamy swoje osiągnięcia i porażki nieświado-
mi tego, że możemy zaprogramować się na sukces. 
Wszystkim, którzy zechcą tego doświadczyć polecam 
niezwykłą książkę „uniwersalne prawa sukcesu” 
napisaną przez Briana Tracy.2  

To na podstawie Jego książki
 „Uniwersalne prawa sukcesu” powstał niniejszy artykuł.

2 Brian Tracy ur. w Kanadzie, żyjący w USA ekspert w dziedzi-
nie samorozwoju, motywacji i skutecznej sprzedaży. Autor wielu 
książek, materiałów audio i wideo. Po polsku ukazały się takie 
z jego książki jak: „Zostań Supersprzedawcą”, „Sposób na suk-
ces” , „Turbostrategia”, „Zjedz tę żabę”, „Maksimum osiągnięć” 
i „Sztuka zatrudniania najlepszych”. W ciągu swojego życia B. 
Tracy odwiedził ponad 80 krajów. W roku 2006 przeprowadził 
jednodniowe seminarium na temat sprzedaży w Warszawie.

Z czego składa się sukces?
Wielu zadowolonych z życia, bogatych i sławnych 

ludzi określając co to jest sukces, na pierwszym miej-
scu stawia .. o dziwo .. spokój sumienia. To wewnętrzne 
poczucie uczciwości z samym sobą. Coś, co zupełnie 
nie idzie w parze z wieloma „sukcesami” polegającymi 
na szybkim zrobieniu pieniędzy i martwieniu się przez 
resztę życia... Właśnie spokój sumienia, czyli poczu-
cie, że mogę cieszyć się tym kim jestem, tym z kim 
jestem, tym co robię i co mam -- jest podstawowym 
składnikiem sukcesu. Jest to również świadomość, że 
nikt mnie nie ściga i nie przeklina, a ludzie z którymi 
mam do czynienia lubią mnie i szanują. Konsekwen-
cją takiego stanu jest cudowne uczucie wyzwolenia od 
złości, strachu, zwątpienia i innych negatywnych emo-
cji. Chyba to miał na myśli Jerzy Andrzejewski nadając 
jednej ze swoich powieści tytuł „Ład serca”.

Drugi ważny element sukcesu to zdrowie. Wielu 

wszystkim pierwszakom na początek,

 życzymy w szkole dużo piątek,

 wiele słońca na podwórzu,

 mało łez, humoru dużo,

 zdrowia, szczęścia i tak co rok,

 by udany był ten pierwszy krok!
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ludzi rzadko kojarzy zdrowie z sukcesem. Zdrowie wy-
daje się całkowicie od nas niezależne ... bo przecież 
albo się je ma, albo się go nie ma... Większość cho-
rób ma swoje podłoże w psychice, a nie w czynnikach 
zewnętrznych. Choroby często „potrzebne są” nam 
do czegoś. Koncepcja, że można panować nad swo-
im zdrowiem, jest tak nowa, że wielu z nas nawet nie 
zastanawia się, że zdrowie to też element sukcesu. 
Wyzwolenie od bólu i chorób daje olbrzymią energię 
pozwalającą realizować najśmielsze marzenia i żyć 
pełnią życia.

Trzeci element sukcesu to stosunki z bliskimi 
ludźmi oparte na przyjaźni, miłości i radości. Ilość 
śmiechu między partnerami jest miarą, jak zdrowy 
jest dany związek. To samo dotyczy stosunków mię-
dzy rodzicami i dziećmi, otoczenia w pracy, w szkole,  
w biznesie. Umiejętność współżycia z ludźmi jest jed-
ną z ważniejszych umiejętności życiowych. 

To zdolność „dogadania się”, zrozumienia cze-
go oczekuje ode mnie druga strona, a jednocześnie 
wyraźnego zakomunikowania swoich potrzeb. Każdy 
związek biznesowy czy romantyczny zależy w dużej 
mierze od zdolności partnerów do ustalania i egze-
kwowania wyraźnych zasad w tym związku. Opieranie 
komunikacji między partnerami na emocjach wydaje 
się być wrodzonym odruchem.   

Niezależność finansowa to również ważny ele-
ment sukcesu. To stan, w którym mamy tyle pieniędzy, 
że nie musimy się martwić. Dla jednych może to być 
bardzo dużo, a dla innych całkiem niewiele. Ludzie, 
którzy potrafią cieszyć się życiem przy niższym po-
ziomie wydatków, łatwiej ten składnik sukcesu mogą 
osiągnąć. Ciekawe, że ludzie, którzy nie martwią się  
o pieniądze, a bardziej koncentrują się na zrozumieniu 
i rozwijaniu swoich wrodzonych talentów i pasji, czę-
sto osiągają duże sukcesy finansowe. Pieniądze, jeśli 
uczciwie zarobione, w efekcie końcowym są przecież 
oceną, jak bardzo to co produkuję jest potrzebne in-
nym. Osoby nie wierzące w siebie, zgorzkniałe i na-
rzekające, mało z siebie na ogół oferują innym i głów-
nie dlatego nie są bogate...

Następny element sukcesu to wartościowe i do-
brze określone cele i ideały. Potrzeba celowości jest 
jedną z ważniejszych potrzeb człowieka. Ludzie suk-
cesu charakteryzują się namiętnym stawianiem sobie 
i osiąganiem celów. Ci, którzy wiedzą do czego zmie-
rzają, z reguły znajdują również poparcie i pomoc od 
innych. Tak, jak statek płynie od portu do portu, tak 
człowiek musi stawiać sobie i osiągać cele. Życie bez 
celu jest jak statek bez sternika. Ludzie bez konkret-
nych celów ryzykują, że wylądują na mieliźnie. Jeśli 
nie wiesz dokąd zmierzasz, możesz trafić gdzie in-
dziej! Cele dają nam możliwość koncentrowania się  
i kierowania swoją przyszłością. Nie ma nic wspanial-
szego niż realizowanie wartościowych celów.

Wiedza o sobie i zrozumienie siebie to także 
składnik sukcesu. To umiejętność kierowania swoim 
postępowaniem, zrozumienia swoich potrzeb i ich ra-
cjonalnego zaspokajania. Jest to stosunkowo mało 

doceniany element sukcesu. Dążenie do lepszego po-
znania siebie i świata dookoła, zawsze bardzo silnie 
motywowało człowieka do działania. Jesteśmy w tej 
uprzywilejowanej sytuacji, kiedy wiedza o nas samych 
niesłychanie rozwinęła się w ostatnich latach. Rozszy-
frowanie kodu genetycznego człowieka z jednej stro-
ny, a z drugiej odkrycia psychologiczne świadczące 
o praktycznie nieograniczonym potencjale człowieka, 
dają nam do ręki możliwości, o których nie śnili nasi 
przodkowie. Technika dodaje do tego nowe narzę-
dzie komunikacji między ludźmi, nową jakość oddzia-
ływania, nawiązywania kontaktów i robienia biznesu: 
Internet. Od nas tylko zależy czy zainteresujemy się 
wszystkimi nowymi możliwościami, jakie niesie nam 
świat i zechcemy je wykorzystać w swoim życiu, czy 
też pozostaniemy głusi na to co się wokół nas dzieje.

Uniwersalne prawa sukcesu wg B. Tracy

Prawo motywacji
Kluczem do sukcesu jest zatem to, bo wyznaczyć so-
bie własne cele i samemu motywować się do ich osią-
gania.

Prawo wyboru
Twoje życie jest wypadkową wszystkich decyzji, które 
podjąłeś aż do dziś.

Prawo zmian
Twoim zadaniem jest zatem kierować zmianą, a nie 
paść jej ofiarą.

Prawo odpowiedzialności
Jesteś dzisiaj tym, kim jesteś, tylko dzięki własnym za-
sługom. 
Jesteś w pełni odpowiedzialny za to, kim jesteś, co 
masz i kim się staniesz.

Prawo włożonego wysiłku
Im ciężej pracujesz, tym bardziej sprzyja Ci szczęś-
cie.
Na skróty nigdzie nie dojdziesz.

Prawo decyzji
Zdecydowanie jest bardzo ważną cechą wszystkich 
odnoszących sukcesy ludzi.

Prawo elastyczności
Precyzyjne formułuj swoje cele elastycznie podchodź 
do ich osiągania.

Prawo wzajemności
Zachowując Się pozytywnie, uprzejmie i optymi-
styczne, stajesz się pozytywnym, optymistycznym  
i przyjaznym człowiekiem.

Prawo uczciwości
Zawsze bądź szczery wobec samego siebie.

Prawo substytucji
Twój umysł jest jak ogród – może być pełen kwiatów 
lub pełen chwastów.

Prawo ćwiczeń
Chcesz, aby dana czynność stała się twoim nawykiem 
musisz ją wytrwale ćwiczyć. 

Prawda, że przekonujące?  Zachęcam do lektury, 
bo od nas tylko zależy czy zainteresujemy się wszyst-
kimi nowymi możliwościami, jakie niesie nam świat  
i zechcemy je wykorzystać w swoim życiu.
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oDKurzanie hiStorii - c.D. hiStorii życia r. Kiwiora

Romuald  Kiwior

Pamiętałem bowiem zdarzenie, kiedy ujrzałem 
wszystkie gwiazdy na niebie po otrzymaniu potężne-
go klapsa w policzek, akurat wtedy, kiedy odwrócony 
tak mi się dobrze rozmawiało z Zenkiem Stojkiem, sie-
dzącym za moimi plecami. A co ja mówiłam, że trzeba 
uważać, bo zaczynamy pisać wypracowanie pt.: „Kim 
chcesz zostać w życiu?” – dodała przy tym, rozjuszo-
na jak indor, który zobaczył w pobliżu czerwonego 
koguta. Od tego czasu nabrałem do pani respektu  
i już się bardziej pilnowałem, aby mnie na czymś nie-

odpowiednim nagle nie przyłapała. Chociaż ojciec był 
bardzo łagodny i w domu nigdy na nikogo nie krzyczał, 
ani też ręki nie podniósł, to jednak niepokoiło mnie, że 
mogę oberwać za to, co o mnie usłyszy. I już wcześ-
niej ukryłem się pod ostatnią ławką trzeciego rzędu, 
stąd było bowiem niedaleko do katedry, za którą stale 
urzędowała.

Schodzili się rodzice, ale jakoś ojca nie mogłem 
się doczekać, choć wszedł ktoś trochę mi go przypomi-

KąciK  Kulinarny

Krystyna Kaszuba

Ziemniaki, to popularne warzywo nazywane cza-
sami napełniaczem żołądka, bo bez ziemniaków trud-
no sobie wyobrazić polski jadłospis, możemy przyrzą-
dzić na tysiące sposobów. Poniżej prezentuję ciekawe                    
i wyrafinowane pomysły na ziemniaczane sałatki za-
czerpnięte z mojej biblioteczki.2  

Sałatka francuska
30 dag ziemniaków,

15 dag pieczarek,

Pół szklanki ugotowanego zielonego groszku, 

2-3 łyżki oliwy,

2 łyżki posiekanej natki pietruszki,

Sól, pieprz,

Łyżeczka soku z cytryny,

Sos:

Pół szklanki białego wytrawnego wina,

2 żółtka,

2-3 łyżeczki soku z cytryny,

Łyżka oliwy,

2 ząbki czosnku,

Sól, pieprz.

Ziemniaki obrać, umyć osuszyć, pokroić w pla-
sterki, ułożyć na blasze . Wstawić do nagrzanego pie-
karnika, upiec na jasnozłoty kolor, następnie ostudzić. 
Umyte pieczarki wrzucić do lekko osolonego wrzątku 
na 2-3 minuty, osączyć na sicie, pokroić w cienkie pla-
sterki, skropić sokiem z cytryny, posypać pieprzem, 
przykryć i wstawić do lodówki. Roztarty z solą czosnek 
połączyć z sokiem i otartą skórką z cytryny oraz żółtka-
mi, ucierać przez kilka minut drewnianą łyżką. Dodać 
oliwę oraz wino. Całość ubijać gotując na małym ogniu 
(nie dopuścić do wrzenia). Sos lekko ostudzić. 

Składniki sałatki połączyć i delikatnie  wymieszać, 
polać sosem, przykryć i wstawić do lodówki na 2-3 go-
2 Hanna Szymanderska; Ziemniaki w mojej kuchni, Pruszyński  

i S-ka

dziny. Przed podaniem posypać zieloną pietruszką.   

Sałatka indyjska

30 dag ziemniaków ugotowanych w mundurkach,

2-3 twarde mięsiste pomidory,

2 łyżki posiekanej natki pietruszki,

Sos

4 łyżki wiórków kokosowych,

Szklanka mleka,

Pół łyżeczki pieprzu Cayenne,

Ćwierć łyżeczki mielonej kolendry, 

Szczypta cukru, sól,

3 łyżki śmietany kremówki.

Wiórki kokosowe zalać mlekiem, odstawić na 1-2 
 godziny, po czym dokładnie przecisnąć przez sitko. 
Mleko kokosowe wymieszać ze śmietaną, cukrem, 
kolendrą, pieprzem Cayenne i solą. Obrane ziemniaki  
i pomidory pokroić w kostkę, delikatnie wymieszać, 
polać sosem, przykryć i wstawić na godzinę do lodów-
ki. Przed podaniem posypać natka pietruszki. 

Smacznego



��

nający. Wiedziałem, że stale chodzi przygarbiony, golił 
się rzadko, bo wtedy żyletek u nas nie było. Golono 
się brzytwą, ale żeby ją dobrze naostrzyć potrzebne 
były ręce Chmury, a ten teraz przebywał w Oświęci-
miu. Spodziewałem się ujrzeć ojca zarośniętego i że 
znowu będę się musiał za niego wstydzić, aż tu nagle 
zobaczyłem w drzwiach tego wysokiego, bardzo wy-
sokiego mężczyznę, starannie wygolonego, na głów-
nie równiutko przystrzyżone czarne jak smoła włosy  
i nieznacznie podcięte sumiaste wąsy dodawały powa-
gi jego zgrabnej choć wychudzonej sylwetce. Widać 
było, że fryzjer Machinia więcej niż 5 groszy za tę usłu-
gę otrzymał. Jakiż on był wtedy piękny i przystojny. Ni-
gdy go przedtem i już potem takim nie widziałem. Roz-
pierała mnie duma, że jestem synem tego człowieka. 
Bo weźmy np. takiego Węgrzyna, ojca Tadzia, choć 
wójt, a gruby jak beczka i nogami jak stary kaczor po-
włóczył. Tato Fredzia zaś idąc podskakiwał jak kukieł-
ka teatru objazdowego co przyjechał z Tarnowa i gościł 
w mieście przed Bożym Narodzeniem. Nawet komen-
dant Wach, ojciec Edzia, zawsze sztywny i ważny, co 
to w kościele rzadko klękał na jedno kolano w czasie 
podniesienia, miał częste ataki kaszlu, po 
których stawał się granatowy jak ten jego 
śliczny mundur, który nosił. Ale żaden  
z nich nie miał tak ślicznych wąsów, od któ-
rych oczu nie mogła oderwać nasza pani 
Gonetówna w czasie wywiadówki. Pytanie 
czy aby tylko wtedy? Wywiady się przecią-
gały, lecz nagle usłyszałem: Romuald Ki-
wior – czy ktoś wreszcie przyszedł? Urzę-
dowo zapytała pani. Podniósł się ojciec ode 
drzwi, przy których usiadł w ławce na koń-
cu sali. Szedł trochę onieśmielony z głową 
lekko pochyloną, ale krokiem stanowczym  
i równym [wiadomo było, że za młodu 
w czasie Wiosny Ludów, jego ojciec 
Jarosław przebywał na Węgrzech, gdzie brał czyn-
ny udział w tamtejszych wydarzeniach i takoż póź-
niej swojego syna Jana i jego rówieśników przy-
sposabiał wojskowo, bo gdy zajdzie potrzeba być 
użyteczny ojczyźnie] i powiedział śmiało patrząc jej  
w oczy: toć to o mojego chłopaka chodzi. Zauważy-
łem, że wysłuchała go uważnie. Jakiś dziwny blask  
z jej oczu błysnął i rzekła: dobrze jest, tak, dobrze jest 
– przyglądając się ojcu z zaciekawieniem. Wiedziałem, 
że nasza pani jest sroga i wymagająca tak w szkole jak 
i w życiu osobistym. Była to piękna blondynka w stanie 
panieńskim., choć czas był na to, by ten stan zmieniła. 
Starali się o jej rękę co bogatsi korczyńscy guloni, ale 
była nieprzystępna i odmówiła nawet samemu naczel-
nikowi straży pożarnej – Anielskiemu (stryjowi Fre-
dzia), a ten ją widocznie bardzo musiał kochać, gdyż 
aż do śmierci został starym kawalerem. I ona zmarła 
jako panna, dożywając późnej starości, poświęcając 
całe życie takim jak ja urwisom, by przygotować ich 
do tworzenia innego, lepszego świata. Przybyła tu od 
Krakowa, ale żyjąc wśród nas dostrzegała nierówność 
i była wyczulona na biedę, którą oglądała na co dzień. 

Zdarzało się, że dawała pieniądze na zeszyty tym, któ-
rzy nie mieli ich za co kupić. Zazdrościłem Arkadkowi, 
że to on a nie ja poplamił atramentem zeszyt i dostał 
10 groszy na zakup nowego, gdy stary ze złością po-
darła. 

A myśmy lubili naszą panią ogromnie. Jak za- 
chorowała odwiedziłem ją z Tadziem, Fredziem i Ed- 
kiem. Cieszyła się ogromnie z tych odwiedzin. Znikła 
z niej ta codzienna srogość. Przytulała nas do siebie 
jak troskliwa matka. Pokazywała wszystkie cuda, ja-
kie zawierał „Płomyk”, przecudne obrazki i przepiękne 
wierszyki. A nawet wspominała, że ludzie są dobrzy na 
świecie, tacy jak Waryński, którzy poświęcają zdrowie 
i życie dla ojczyzny i biednych ludzi w tej ojczyźnie ży-
jących i aby nie było wyzysku jednych przez drugich. 
Nie zrozumiałem z tego wiele, ale „Płomyki” chętnie 
czytałem i to też krótko, bo przyszli Niemcy i wygnali 
nas ze szkoły, a życie nakładało na nas – dzieci duże 
obowiązki, którym, by żyć – należało sprostać. Zauwa-
żyliśmy, że wybuch wojny i na naszej pani odbił się ja-
kimś wielkim ciosem, szczególnie po 17 wrześniu ’39 
roku. Zgadywano, że martwi ją bardzo brak wiadomo-

ści od kogoś bliskiego, a ja się domyśla-
łem, że mógł to być ten żołnierz z czarną 
czupryną pod sumiastym wąsem, takim jak 
u ojca i z gwiazdką na ramieniu, którego 
zdjęcie widziałem na jej domowym biurku,  
a pani mówiła, że broni on dalekich 
wschodnich kresów Rzeczypospolitej.

Dalsza rozmowa ojca z panią na wy-
wiadówce nie trwała długo; spytał ja tylko 
czy chłopak pięknie śpiewa. Śpiewać to 
śpiewa, nie tak pięknie jak głośno – roz-
promieniona. Trzeba by mu było kupić 
elementarz, bo wspólny z Jurasem przy-
czynia się do kłótni między nimi, co utrud-
nia prowadzenie lekcji, a i należałoby mu 

kupić nowe pióro, bo za dużo robi kleksów – tak się 
stalówka zużyła. W rachunkach to jest biegły, pewnie 
zostanie bankierem [bankierem wprawdzie nie zosta-
łem, ale muszę przyznać, ze w swym dorosłym życiu 
na podstawowe rzeczy nigdy mi grosza nie brakowa-
ło]. A  śpiew to zapewne ma po was, bo pieśni, których 
ich uczę zna na pamięć, a to o kasztance marszałka 
– jak śpiewa to ją jednocześnie rysuje. Spostrzegły 
to też niektóre nasze dziewczęta. Narysuj mi konia, 
prosiła Ada Zielińska, córka sekretarza gminy, prze-
piękna czarnulka [której już w lipcu ’44 roku matka 
została zastrzelona przez Niemca, gdy wywieszała 
przed domem flagę polską w okresie tzw. „Republiki 
Pińczowskiej”. Jej pamięć wieńczy marmurowa tab-
liczka, wmurowana w mur okalający Kościół Farny,  
w którym zaczynałem służyć Bogu jako ministrant pod-
czas nabożeństw kościelnych].

Oboje w tym samym czasie zostaliśmy półsierota-
mi, gdyż ojciec miesiąc później zginął pod Biechowem 
k. Stopnicy, gdzie go Niemcy zabrali do kopania oko-
pów.  Mnie to nie chcesz narysować – żaliła się Helena 
Krówka 9z którą już jako osiemnastolatek miałem za-



��

szczyt po raz pierwszy w życiu przetańczyć całą nocna 
korczyńskim balu kotylionowym). Heluś, przecież Ty  
w domu masz żywego, i krowy masz, i pole i sad rów-
nież, a Ada tego nie posiada, bądźże trochę wyrozu-
miała. odeszła naburmuszona, ale na odchodne po-
wiedziałem, że jutro to jej ładniejszego narysuję.

Do owej wywiadówki i na mnie nasza pani jakoś 
jakby łagodniejszym spoglądała okiem. Doceniłem to, 
zacząłem się pilniej uczyć nie przeszkadzać na lek-
cjach. Znalazło to odbicie w dzienniku, gdzie zapisy-
wała oceny, przy czym to głośno podkreślała jak to 
się Kiwior ostatnio poprawił i postraszyła Edzia, że jak 
tak dalej się będzie źle zachowywał, to go przesadzi 
do czwartej ławki, na moje miejsce, a ja będę siedział 
z Tadziem węgrzynem w pierwszej. Nie stało się tak 
jednak, gdyż siostra Danusia doniosła o tym ojcu i ko-
mendant sprawił synowi porządne lanie, a lać to on 
umiał, bo przecież starym legionistą był, walczył z Bol-
szewikami u boku Piłsudskiego, i posterunek policji  
w Nowym Korczynie objął za zasługi wojenne dla kra-
ju. Za jego komendantury porządek w mieście i okoli-
cach widać było na każdym kroku. Nie żałował swojej 
pały pijakom, złodziejom i wszelkim rzezimieszków, 
których w tym czasie ogromnego bezrobocia nie bra-
kowało. Słowem, za komendanta Wacha porządek  
w gminie był wzorcowy. 

I w naszej klasie z rok na rok było coraz przy-
jemniej, dzieci zaprzyjaźniły się bardzo ze sobą, a te 
bogatsze dzieliły się często chlebem z tymi, które 
przychodziły do szkoły głodne. Razem z dziećmi ży-
dowskimi śpiewaliśmy radośnie i głośno piosenki ludo-
we i patriotyczne od: „Płynie Wisła, płynie”, „Wojenko, 
wojenko”, „Zakwitała jabłoneczka” itd. Chciałoby się  
w melancholii snuć za wieszczem: „Kto z nas tych lat 
nie pomni”, a pomni już niewiele, bo z czterdziestooso-
bowej gromadki Jaśków, Staśków, Mośków, Icków, 
Salć, Helć pozostało przy życiu jeszcze tylu, że moż-
na by ich policzyć na palcach jednej ręki; tak szybko  
i w postępie geometrycznym zeszło z tego świata 
moje pokolenie, do czego walnie przyczyniła się II 
wojna światowa. Z dziećmi żydowskimi zaprzyjaźnili-
śmy się serdecznie. Sobota była dniem, kiedy one nie 
przychodziły do szkoły ze względów religijnych – wte-
dy w klasie czegoś brakowało, stawała się pustawa  
i smutniejsza. Poniedziałek znowu wracał do normy, 
i cieszyłem się kiedy Arkadek zachorował, bo natych-
miast przysiadał się do mnie przemiły Jankielek Pfau, 
bardzo uzdolniony i kochany synek naszego rabina 
korczyńskiego. A mój serdeczny przyjaciel. Ale smu-
tek był i pustka całkowita, kiedy Jankielek opuścił mia-
sto wraz z grupą współplemieńców ulicą Stopnicką  
w nieznane i na zawsze.

Lekcje rozpoczynały się od odmówienia uro-
czystej modlitwy: „Przyjdź Duchu Święty, oświeć 
serca i umysły nasze...”, by po odczytaniu pierwsze-
go nazwiska: Appel Alicja i Ada Zielińska pani roz-
poczynała naukę. Raz pytała o imiona naszych ro-
dziców – Bogdan Olszowy: imię ojca? Ja nie mam 
ojca, odrzekł smutnie Boguś. Nagle zapanowała  

w klasie głucha cisza. Nie rozumieliśmy jak to moż-
na nie mieć ojca. Nawet pani lekko się zarumieniła  
i na nasze zdziwienie szybko rozpoczęła naukę ra-
chunków. Kiwior powiedz ile to będzie jeden dodać 
jeden? A dwa proszę pani. Pięknie! Robisz postępy  
i wpisała piątkę do dziennika. Nie wszystkim jednak  
w klasie te moje postępy się podobały, a niektórzy tacy 
np. jak Jasiek Ćwiek pozwalali sobie nawet na nie-
smaczne docinki: to pewnie zasługa tego wczorajsze-
go spotkania twojego ojca z naszą panią pod wierzbą 
Piłsudskiego. Nie wiedziałem co to znaczy, ale Stasz-
ka nie można było lekceważyć. Bo choć grzał on już 
drugi rok ławę w naszej klasie, to jego ojciec był nie-
pospolitą figurą: pełnił obowiązki woźnego i na rozkaz 
jego mosiężnego dzwonka toczyło się życie w szkole. 
Był też w gminie ważna postacią, bo ogłaszał głośno 
decyzje wójta po wszystkich ulicach miasta groma-
dzącym się mieszkańcom, wzywanym przy pomocy 
głośnego bicia w bęben. Stary Ćwiek stał się też póź-
niej postacią tragiczną. Jako znający doskonale roz-
kład miasta był przymuszony wskazywać radomskim 
gestapowcom zgodnie z listą miejsca zamieszkania, 
tutejszych partyzantów, których pozabierano rankiem 
z domów, z czego większość rozstrzelano w bu-
skim gestapo, a część wywieziono do obozu zagłady  
w Oświęcimiu. Przyczynił się do tego Gucio Majze-
rowicz (przykładny ministrant, który i mnie nauczał 
ministrantury) syn poprzedniego sekretarza gminy, 
zlikwidowanego wyrokiem podziemia – za gorliwe wy-
sługiwanie się okupantowi, i jego sympatia Rita Chej-
nówna, córka Foksdojcia, również wcześniej zlikwido-
wanego za to samo przewinienie. Zginął wówczas cały 
kwiat korczyńskiej młodzieży, jak również wielu zasłu-
żonych obywateli miasta, m. in. dr Fornalski i organista 
Appel, na którego to organistówce odbywały się ciągłe 
szkolenia partyzantów.

A wierzba Piłsudskiego rzeczywiście istniała, sam 
często na nią wchodziłem, kiedy pasałem kozy nad 
Nidą, swoją i „Robcia”. Otóż w czasach, kiedy Piłsudski 
działał w Krakowie, bywał też często w jego bliższych  
i dalszych okolicach, między innymi w Koszycach, 
Opatowcu i Nowym Korczynie. Tu przeprowadzał 
rekonesans carskich wojsk strzegących granicy na 
Wiśle z Austrią. Zachowało się zdjęcie późniejszego 
Marszałka Polski pod tą wierzbą, i stąd my nazywa-
liśmy ją wierzbą Piłsudskiego. Gdy przyszli Niemcy  
w ’39 roku ten fakt doszedł do ich wiadomości, lecz  
w pierwszych latach wojny oszczędzili to  piękne i stale 
odradzające się drzewo, które rozłożyście spoglądało  
dumnie na wartki nurt płynącej tu Nidy w pobliżu jej 
ujścia do Wisły. Oszczędzili też wizerunek wodza od-
lany z ołowiu i umieszczony na gmachu gminy przez 
mieszkańców miasta, po uzyskaniu niepodległości, na 
pamiątkę jego tutaj działalności. Później jednak oku-
pant zabierał każdy metal i tak głowie marszałka towa-
rzyszyły zrabowane dzwony kościelne; zostały gdzieś 
przetopione, aby przyspieszyć jak mylnie twierdzono 
zwycięstwo III Rzeszy. Te dzwony, dar wielu poko-
leń, tutejszych katolików, które tak pięknie grały w ten 
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styczniowy dzień bardzo mroźnej zimy 1940 r. Na po-
grzebie mojego brata, poruszane przez jego kolegów, 
wbrew woli księdza Belczyńskiego, któremu matka za 
to dzwonienie nie miała czym zapłacić, odlane przez 
krakowskich giserów, z miedzi i cynku w XVII wieku, 
grają po dziś dzień w moich uszach, a oczy moje sta-
le widzą tę wspaniałą wierzbę, którą ostatecznie oku-
pant kazał wyciąć, bo widocznie przeszkadzała mu  
w osiągnięciu ostatecznego zwycięstwa. Tak się jed-
nak nie stało; u stóp jego korzeni gnili w mogile ci, co 
uczynili wiele krzywd tutejszej ludności. Drzewo ścię-
li, lecz korzenie zostały, one dokonały zemsty i były 
niemym świadkiem ich totalnej klęski. Bożnicę oku-
pant przeznaczył do magazynowania kontyngentowe-
go zboża, które chłopi stale dostarczali furmankami, 
niemieckie samochody na cholc gaz wywozili gdzieś 
dalej, a góra ziarna sięgała ślicznie malowanego, 
drewnianego sufitu, po której łatwo było dostać się na 
strych synagogi. A tam były sowy, kawki, i inne „cuda” 
– jak to na strychach, a ten naszpikowany był stary-
mi książkami opisującymi jeszcze czasy babilońskie.  
Z polskich znalazłem bardzo starą, o jakimś Panu Ta-
deuszu, pisaną wierszem i nie całkiem dla mnie zro-
zumiałą, ale pociągającą, i jak tylko mo-
głem się wyrwać z domu, zabierałem ją 
ze sobą nad rzekę i tu na piaszczystym 
brzegu wertowałem jej kartki aż do nie-
wyczerpalnego znudzenia. Do szkoły już 
nie chodziłem i nikt nie potrafił wyjaśnić 
mi tajemnic na tych kartkach zapisanych. 
Było też na tym strychu wiele płócien 
czarno-białych należących do pomarłych 
rabinów oraz dużo rytualnych rzemieni  
i puszek skórzanych, przeznaczonych do 
sprawowania rytualnych obrzędów religij-
nych wyznania mojżeszowego. Nas mło-
dych mało to interesowało. My mieliśmy 
swoje kawki, które to kiedy wybrane z gniazda małe, 
oswojone i wykarmione ludzką ręką, potrafią się za-
przyjaźnić z człowiekiem, fruwać za nim jak za matką, 
siadając na ramieniu i prosząc o muchę, która była ich 
przysmakiem. 

Odwiedzanie strychu pewnego razu omal nie 
skończyło się dla mnie tragicznie. Niemcy zauważy-
li kręcących się tu szczeniaków i zorganizowali na 
nas zasadzkę. Drzwi na strych były zamykane skob-
lem na kłódkę. Jednak obie połówki dały się niezbyt 
wielką siłą rozeprzeć i po włożeniu między nie drew-
nianej rozpórki, można się nam wychudzonym pędra-
kom przez nie przecisnąć – i już się było na strychu. 
Traf chciał, że mnie jako ostatniego w tym przejściu 
dopadł Skorupa i kopiąc butem usunął rozpórkę. Zo-
stałem uwięziony między drzewami z głową w boż-
nicy, a resztą ciała na zewnątrz. Usłyszałem głośny 
ryk: cha, cha, cha i włos wołający kamrata Gawędy: 
kom, kom sznel, odpinając przy tym gruby żołnierski 
pas. Gawęda jednak nie nadchodził, co zaniepokoiło 
Skorupę, gdyż słychać było opodal rzeki jakieś krzyki. 
Tamten tymczasem spotkał wracającego z połowu ryb 

Kobusa niosącego pełne wiadro dorodnych karasiów. 
Kobus uchodzący w Korczynie za mistrza w łowieniu 
ryb i to zajęcie pozwalało mu na utrzymanie rodziny. 
Karasie szły jak woda u co bogatszych Żydów. Były to 
dobre czasy dla Kobusa, ale się nagle skończyły, kie-
dy Żydów zabrakło, gdyż ich ryb nie miał kto kupować. 
Idzie tedy Kobus ze spuszczoną głową i pełnym wia-
drem ryb do domu rozmyślając po co on je łowił, gdy 
na swej drodze spotkał zaczajonego na nas Gawędę 
który, zanim się zgermanizował, był Polakiem w kra-
ju Warty), któremu też widocznie nie obcy był rybacki 
fach, gdyż gdy dostrzegł w ręce Kobusa długie wędki 
a w drugiej ciężkie wiadro, wrzasnął nagle: halt! halt!, 
i zdziwiony, że ten nic sobie z tego krzyku nie robi, 
lecz idzie spokojnie w stronę domu, dobiegł do niego  
i wrzeszczy: dlaczego to on, Polnisze Szwajne, nie słu-
cha poleceń wyższej rasy, a do tego łowi ryby w rzece, 
która teraz należy do Rzeszy i on Gawęda te ryby mu 
konfiskuje. Rybak nie zareagował na te wywody, bo po 
pierwsze języka niemieckiego nie znał, a po drugie od 
urodzenia był głuchy jak pień i nie słyszał co do niego 
mówiono, ale to mu nie przeszkadzało być mistrzem 
rybackim Nowego Korczyna. Rozwścieczony Gawę-

da zdzielił Kobusa rękojeścią pistoletu  
w kark, ten upadł zalawszy się krwią,  
a sam zabrał wędki i ryby i wraz ze skoru-
pą poszli w kierunku drzwi prowadzących 
na strych bożnicy.

Tymczasem Tadzio Smulikowski 
jako pierwszy wpadł na strych odkrył duże 
gniazdo kawek, zaczął je wybierać, ale 
ptaki były już dobrze upierzone, wyrywały 
się i latały po ogromnym strychu z wielkim 
krzykiem: ka! ka! ka! Arkadek starał się mu 
pomagać w wyłapywaniu wystraszonych 
ptaków, ale ich matka, udając kulejącą, 
odciągała ich od swoich dzieci. Zrobił się 

ogromny krzyk i hałas i pomimo mojego rozpaczliwego 
wołania o pomoc kolegów, oni nic nie słyszeli zajęci 
swoimi czynnościami. Tymczasem tupot  niemieckich 
butów słychać było coraz wyraźniej, a moje nadzieje 
na uratowanie malały błyskawicznie. Nie wierzyłem 
już w swoje ocalenie, ale tam na dole coś się nadal 
działo. Słychać było gęsty tupot drobnych nóżek oraz 
towarzyszący im stukot podkutych butów i znów krzyk: 
halt! halt!

Okolice bożnicy, młyna, szkół i łaźni były gęsto 
zabudowane żydowskimi i sąsiadującymi z nimi na-
szymi domami. Chociaż żandarmi srogo karali za 
przebywanie na terenach pożydowskich, to myśmy 
– dzieci polskie, niewiele sobie z tego robili. Można 
tam było urządzać wspaniałe zabawy w chowanego, 
i chociaż już wszystko zostało zrabowane, to jesz-
cze jakieś świecidełka można było znaleźć. I właśnie  
z tego zakazanego wypadu wracali Fredek Juras, Wi-
tek Rutkowski i Boluś Sowiński.
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jeDzie, jeDzie Straż oGniowa…
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zDarzenia zaiStniaŁe na terenie Gminy nowy Korczyn w mieSiącach 
SierPień-PaźDzierniK 2009 roK

1. W nocy z 12/13 sierpnia 2009 roku w miejscowości 
Grotniki Duże nieznani sprawcy dokonali kradzie-
ży z włamaniem do restauracji KINGA skąd zabrali  
w celu przywłaszczenia  pieniądze z maszyn do gry, 
oraz papierosy na szkodę Marcina S.

2. W dniu 31 sierpnia 2009 roku  w miejscowości Os-
trowce w zajeździe PAGÓRY nieznany sprawca 
wykorzystując nieuwagę barmanki zabrał w celu 
przywłaszczenia pieniądze w kwocie 1316 złotych 
na szkodę Bogdana F.

3. W dniu 12 września 2009 roku w miejscowości 
Brzostków Zbigniew J. kierował rowerem będąc  
w stanie nietrzeźwości 1.40 mg/l alkoholu w wydy-
chanym powietrzu.

4. W dni 21 września 2009 roku w miejscowości Brzost-

ków kierująca samochodem marki Citroen Bożena 
G. potrąciła prawidłowo poruszającą się pieszą, 
która z obrażeniami ciała została przewieziona do 
Szpitala Rejonowego w Busku-Zdroju. Obie uczest-
niczki w chwili zdarzenia były trzeźwe.

5. W dniu 27 września 2009 roku w miejscowości   
Nowy Korczyn kierujący samochodem marki  
Seicento nr rej. KR 9666Y potrącił rowerzystkę Te-
resę P., która z obrażeniami ciała została przewie-
ziona do Szpitala Rejonowego w Busku-Zdroju.

6. W dniu 2 października 2009 roku w miejscowości 
Nowy Korczyn Tomasz Ch. kierując motocyklem 
Yamacha potrącił przechodzącego przez jezdnię 
nieletniego, który z obrażeniami ciała został prze-
wieziony do Wojewódzkiego Szpitala w Kielcach.

W dniach 19 – 26 lipca br. w Ostrawie (Czechy) 
odbyła się olimpiada sportów pożarniczych w której 
udział wzięło ponad 5 tys. strażaków z różnych konty-
nentów.  Zespołów, które miały się zmagać w konku-
rencjach było aż 49. Młodzieżowa drużyna strażacka  
z Nowego Korczyna pod opieką druha A. Wajsa spi-
sała się na szóstkę z wykrzyknikiem. Wywalczyła bo-
wiem aż 7 miejsce. Przyznać należy, że chłopcy z tej 
drużyny dysponują wspaniałą kondycją. Brawo chło-
paki! Trzymajcie tak dalej. A oto tabela wyników jakie 
uzyskali.

asp. szt. Józef Stojek




