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Aby Święta były wyjątkowymi dniami w roku,
by choinka w każdych oczach zalśniła blaskiem,

by kolacja wigilijna wniosła w serca spokój
a radość pojawiała się z każdym nowym brzaskiem.

By prezenty ucieszyły każde smutne oczy,
by spokojna przerwa ukoiła złość

by sylwester zapewnił szampańską zabawę,
a kolędowych śpiewów nie było dość.

Życzą:

Wójt Gminy  

W. Kwas
Przewodnicząca Rady Gminy 

M. Matusik

Wspomnienia z czasóW drugiej Wojny śWiatoWej

Urszula Lasak

W latach walki zbrojnej z najeźdźcą z honorem 
pełnił służbę – powinność i uzyskał prawo do zaszczyt-
nego tytułu „Weteran Walk o Wolność i Niepodległość 
Ojczyzny”. Kto to taki? 

To honorowy mieszkaniec Piasku Wielkiego 
– kombatant drugiej wojny światowej mianowany na 
stopień porucznika - P. Władysław Nowak. Zainte-
resowanie tą osobą wynika z faktu, że z roku na rok 
nieubłaganie ubywa ludzi, którzy stanowią przecież 
cząstkę naszej historii, niemal wrośli w nią. Jak to było 
w Pana przypadku?

U.L.: Proszę opowiedzieć jak wyglądało Pana ży-
cie w czasie wojny. 

W.N.: Urodziłem się 12.03.1927 roku w Piasku 
Wielkim w rodzinie chłopskiej. Rodzice moi posia-
dali niewielkie bo tylko 3 hektarowe gospodarstwo.  
W siódmym roku życia zacząłem uczęszczać do Szko-
ły Podstawowej w Piasku Wielkim. Już za Niemców 
(w 1941 r.) dwa razy w tygodniu chodziłem do szkoły 
rolniczej w Busku-Zdroju. Moim nauczycielem był pan 
Osiński. Po ukończeniu szkoły (jeszcze za okupacji) 
rodzice oddali mnie do bezdzietnego wujka Siemień-
ca, abym pomagał  mu w pracy w gospodarstwie.

U.L.: Co było powodem wstąpienia przez pana do 
Ruchu Oporu?

W.N.: W 1943 wujek poinformował mnie, abym 
zgłosił się do Komendanta placówki „Partyzanek”  
w Piasku - pana Andrzeja Juszczyka. I tak zaczęła się 
moja „przygoda” z ruchem oporu. Tu przed Komendan-
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tem Gminnym Józefem  Puszyńskim, złożyłem przy- 
sięgę i otrzymałem pseudonim „Góra” T.

U.L.: Jakie obowiązku pan pełnił?
W.N.: Komendant powierzył mi obowiązki łącz-

nika, kiedy mieliśmy otrzymywać zrzuty broni, amuni-
cji i innych rzeczy sanitarnych, które były niezbędne  
w partyzantce.

U.L.: Gdzie i w jaki sposób odbieraliście wspo-
mniane akcesoria? 

W.N.: To wszystko odbieraliśmy od sprzymierzo-
nych sojuszników na łąkach Sępichowskich. Ja prze-
woziłem w nocy broń wujka końmi do Szczytnik, aż 
za Stopnicę. Jechałem bocznymi drogami, aby nie na-
tknąć się na Niemców.

U.L.: Po co i komu dostarczał pan broń ?
W.N.:  Dostarczałem ją zgrupowaniom partyzan-

ckim tamtych terenów na rozkaz Komendanta BCh, 
pułkownika Józefa Maślanki. Bataliony Chłopskie kie-
rowane były przez znaną mi organizację ideowo – po-
lityczną zmierzającą do wolnej i sprawiedliwej Polski, 
gdzie wszelkie zlecenia wykonywane były rzetelnie  
i sumiennie pod groźbą kary.

U.L.: Proszę opowiedzieć o wydarzeniu z czasów 
wojny, które szczególnie pana poruszyło.

W.N.: Rozkaz „Makara” inspektora zrzutu na 
okręg krakowski był jasny i krótki: przyjąć zrzut zgod-
nie z instrukcją. Takie właśnie zadanie wiosną 1943 
roku otrzymał „Oszczep” dowódca oddziału dywersji. 
Światła orientacyjne „Dominiki i Kasi” w kolorach bia-

ły czerwony  w kształcie litery „T”, hasło wywoławcze 
„morze,” latarka elektryczna, pożegnanie i podzięko-
wanie to były hasła rozpoznawcze. Termin zrzutu - 
dwa tygodnie ściśle określone datami od dnia do dnia. 
Pogotowie bojowe oddziału od zaraz. Zadanie pod-
stawowe: zabezpieczenie dróg dojazdowych, przy-
gotowanie transportu do przewiezienia zrzutu, hasło 
zawiadamiające o dniu zrzutu to określone melodie ra-
dia  BBC informujące o starcie samolotu w tym samym 
dniu. Zrzuconą broń i amunicję załadowano na sześć 
wozów konnych, i przewieziono do konspiracyjnego 
„arsenału” u Sekuły w Chwalibogowicach. Świtało, kie-
dyśmy wrócili zmęczeni do swoich domów z nadzieją 
zwycięstwa. Nigdy jej nie traciliśmy, szliśmy  naprzód: 
likwidowaliśmy mleczarnie, paliliśmy dokumenty, 
przerywaliśmy łączność telefoniczną, żeby Niemcy nie 
mieli szybkiego połączenia na posterunkach. Każdy 
dzień przynosił nowe wydarzenia.  Jednym z wielu wy-
darzeń była akcja rozbrojenia Niemieckiego posterun-
ku żandarmerii granatowej Policji w Nowym Korczy-
nie. Dnia 25. 07. 1944 r. rozpętała się walka – Niemcy 
stawiali opór, siedzieli w bunkrach za zasiekami.  
W wyniku tej walki budynek szkoły został zniszczony. 
Tu walczyłem z bronią w ręku. Po rozbrojeniu posterun-
ku żyliśmy w obawie przed pacyfikacją naszego terenu 
. Posterunek nadał łączność tego samego dnia około 
godziny 12:30. W godzinach  14 – 15 przybyły posił-
ki Niemieckie oraz wojska z Radomia i resztę tragedii 
odegrali Niemcy w Piasku Wielkim – spalili 40 stodół  
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i domów; w tym czasie zgi-
nęło dwóch partyzantów  
i jeden cywil.

Andrzej Juszczyk - Ko-
mendant
Jan Kwiatkowski
Jozef Mandecki
Stefan Ślufcik
Józef Puszyński - Ko-
mendant
Władysław Nowak
Jan Wiśniewski
Stanisław Badocha
Henryk Kaczmarczyk
Jan Papaj
Stefan Cury
Roman Krówka
Maksymilian Pasek
Bolesław Czekaj
Jan Pietrzyk
Tytus Kawa
Stefan Szczygieł
Józef Chłopecki
Zygmunt Liguziński
Stanisław Podkowa
Stefan Jaros
Stanisław Maj
Zygmunt Napor
Józef Koziara
Paweł Ćwiek
Jan Tomaszewski
Adam Skotnicki 
Mieczysław Skotnicki
Gajocha
Stanisław Król
Władysław Kisiel

Wyróżnieni brali udział 
w walkach, w latach 
1943-44, w miejscowo-
ści Radzanów – Zagajów 
– Piasek Wielki – Nowy 
Korczyn, gdzie zostało  
zastrzelonych dwóch par- 
tyzantów Boduszek i  Mu- 
siał, biorących udział  
w potyczkach z Niemcami 
w Nowym Korczynie przy 
rozbrajaniu żandarmerii. Dnia 25 lipca 1944 poległo 
13 partyzantów, 6 z BCH a 7 z AK. Zostali pochowani  
w Nowym Korczynie we wspólnej mogile. W tym sa-
mym czasie w Radzanowie w potyczce z Niemcami 
zostało zabitych czterech okupantów, a jeden par-
tyzant został ranny. Akcją dowodził Adam Skotnicki  
z Dobrowody.

Wcześniej tj. 20. 06. 1943 r., zatrzymana została 
Maria Mandecka – konfidentka Niemiecka, która miała 
przy sobie listę wszystkich partyzantów ze wsi Piasek 

Wielki. Miała ją przedstawić Żandarmerii w Busku, ale 
Paweł Ćwiek i Ja podjęliśmy decyzję, żeby ją zrewi-
dować, co okazało się trafnym działaniem. Andrzej 
Juszczyk Komendant regionu został zawiadomiony  
o sytuacji i wydał polecenie by jej nie rozstrzelać,  
a tylko zamknąć w areszcie na tydzień w gminie Ol-
ganów.

U.L.: Dziękuję Panu bardzo za rozmowę, życzę 
dużo zdrowia w nadchodzącym Nowym Roku oraz 
wszelkiej pomyślności. 
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śWiĘto niepodLegŁości - ostroWce
Anetta Fortuna

to nasza polska
jak wonna róża,
wyrosła między polakami,
to nasza polska,
jak my- nieduża
lecz co dzień rośnie, rośnie 
razem z nami!
tak wyraźnie i głośno

Śpiewali Uczniowie Szkoły Podstawowej w Os-
trowcach w dniu 10.XI. 2009 na uroczystości z okazji 
Dnia Niepodległości przygotowanej przez klasy IV-VI 
pod kierunkiem p. Barbary Bonar.

przyŁożysz ucho do ziemi...

Urszula Lasak

„przyłożysz ucho do ziemi,
usłyszysz jak bije serce polski”

                              jan paweł ii

Obchody Święta Niepodległości w N. Korczy-
nie rozpoczął nasączony patriotyzmem, przepiękny 
występ uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej  
z N. Korczyna przygotowany pod kierunkiem n-lki p. I. 
Błaszczyk. Występ miał miejsce w kościele św. Stani-
sława.

Na samym początku mszy św. celebrowanej 
przez tutejszego ks. proboszcza G. Kowalika. Młodzi 
artyści w swym występie dobitnie podkreślili ważność 
symboli narodowych, a także wartości jakimi są: wol-
ność, niezależność, suwerenność. Nie sposób więc  
w tym dniu nie sięgnąć do refleksji nad tymi wartościa-
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mi. Wiedzą o tym najlepiej seniorzy – kombatanci, któ-
rzy na własnej skórze mieli okazję przekonać się jak 
walczy się o wolność. Niezawodnie co roku uczestni-
czą oni w obchodach tego święta. Lecz niestety coraz 
to w mniejszym gronie.

Wspaniałej oprawie mszy św. towarzyszyła rów-
nież orkiestra dęta z N. Korczyna pod batutą p. P. 
Klisia, która zafundowała wiernym wiązankę pieśni 
patriotycznych, jak również pocztów sztandarowych 
okolicznych szkół i licznej grupy druhów straży pożar-
nej.

Z zapartym tchem słuchaliśmy nasyconej patrioty-
zmem niezwykłej homilii, skierowanej do zgromadzo-
nych. Ksiądz Grzegorz mówił: „Wolność jest wartoś-
cią, którą trzeba zagospodarować. Może ona posłużyć 
do celów szczytnych, ale i bardzo małych. Dzisiejsze 
święto pozwala nam spojrzeć w historię narodu, która 
pokazuje Polskę wymazaną z mapy. Skąd wzięło się 
takie umiłowanie wolności? Niejednokrotnie podkre-
ślał jej wartość nasz rodak – Karol Wojtyła.

Dziś próbuje się ludzi odwracać od Boga, na każ-
dym kroku daje się to odczuć. Powinniśmy więc sami 
rozważyć w swoich sercach co dla nas jest wartością 
najwyższą i iść za głosem swojego sumienia. Doniosłe 
chwile są okazją, aby nas gromadzić, a my musimy 
udowodnić, że jesteśmy jedną siłą.

Dziś zadajemy sobie pytanie; Święto Niepodle-
głości – co to takiego? Takie pytanie powinni posta-
wić sobie ludzie władzy. Powinni działać tak, aby była 
jedność, a nie tylko ją głosić. Jesteśmy obywatelami 
jednego kraju, walczymy o to wszystko, o co walczyli 
nasi rodacy.”

W dalszej części mszy św. wierni modlili się za 
wszystkich rodaków poległych za Ojczyznę, jak rów-
nież za samych siebie jako pielgrzymów tej ziemi.

Święto Niepodległości przypada w imieniny Mar-
cina – patrona żołnierzy.

Właśnie jego opiece tutejszy kapłan polecił losy 
naszej ukochanej Ojczyzny. Przypieczętowaniem 
mszy była odśpiewana „Rota” przy akompaniamencie 
orkiestry, po czym cały orszak złożony z władz Gmi-
ny w osobach Wójta Wiktora Kwasa, Przewodniczącej 
Rady p. M. Matusik, radnych, kombatantów, uczniów 
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przyjeżdżam tu co roku…

Nowokorczynianin ze Śląska

… a nawet kilka razy w roku i za każdym razem 
widzę zmiany na lepsze w Nowym Korczynie. Właśnie 
te zmiany były dla mnie inspiracją do podsumowania 
moich całorocznych spostrzeżeń.

Zacznę od wyglądu samego N. Korczyna. Oko się 
cieszy, że z dnia na dzień pięknieje on coraz bardziej. 
Tak jakoś widno zrobiło się w parku. Zauważyłem, że 
nie ma żywopłotu, który słusznie został wycięty. Nie 
ma śmieci, jest w miarę czysto. Pewnie to zasługa Dy-
rektora i pracowników „komunalki”, bo sam widziałem 
jak sprzątali rynek. Zauważyłem, że przed domami  
stoją worki ze śmieciami, a to znaczy, że mieszkańcy 
dbają o porządek w swoich obejściach, chociaż będąc 
późnym popołudniem na spacerze poczułem zapach 
spalenizny. Pewnie były palone plastiki, gumy, szma-
ty. Mam cichą nadzieję, że mieszkańcy w pewnym 
momencie przekonają się, że nie powinno się palić ta-
kich rzeczy. Inną sprawą, która mnie bulwersuje jest 
sprawa ruder w Nowym Korczynie i to w samym cen-
trum. Najbardziej drażni budynek, gdzie lata temu była 
poczta, bo tu może dojść do tragedii. Budynek jest 
wysoki, każda deska osobno, powieje trochę silniej-
szy wiatr i może być nieszczęście. Pozostałe rudery 
to: przy ulicy Stopnickiej, Grotnickiej, w Rynku, ale i na 
innych ulicach są zawalone rudery i nieuporządkowa-
ne posesje. Z pewnością nie dodaje to uroku otocze-
niu. Panie Wójcie należy się tą sprawą zająć w trybie 
natychmiastowym. Skoro już jestem przy porządkach, 
to wielkie uznanie dla Księdza Proboszcza tutejszej 
parafii. Zmobilizował parafian i został uporządkowany 
cmentarz, obejścia wokół Kościołów i plebanii, teren 
przy organistówce. Widać, że jest to człowiek bardzo 
pracowity, dba nie tylko o dusze parafian, ale i o całą 
społeczność parafialną.

Tak trzymać Księże Proboszczu!
Będąc obecnie w Nowym Korczynie, miałem oka-

zję przeczytać u znajomych gazetkę Korczyńską. Są 
piękne artykuły o dożynkach, obchodach wybuchu 
wojny, rocznicy bitwy pod Czarkowami, wspomnienia 
P. Kiwiora, ale moją szczególną uwagę zwróciły dwa 
artykuły tj. o szkołach i inwestycjach.

Może kilka słów o inwestycjach. Widzę, że zrobio-
ne jest dużo. Wjeżdżając do Korczyna widać, że coś 
się robi, bo przecież cała ulica Buska ma nową jezdnię 
i  chodniki ul. Sandomierska. Teraz są chodniki na ul. 

Tarnowskiej, wykonane jest wiele remontów budyn-
ków.  Również plany są bardzo mobilizujące, które za-
kładają  wykonanie nowych nawierzchni  i  chodników 
na kolejnych ulicach, budowę stadionu. W planach jest 
wiele inwestycji, ale moją uwagę zwrócił plan budowy 
kanalizacji. Gdy byłem tu na Święta Wielkanocne  trafi-
łem na awarię kanalizacji w Nowym Korczynie. Dowie-
działem się, że nie ma części, bo trzeba je sprowadzać 
z Niemiec i zastanawiałem się, co to za kanalizacja, że  
nie ma serwisu w Polsce. Ktoś z rodziny powiedział, 
żebym poczytał w Internecie i zrobiłem to. Przyznam, 
że włosy na głowie (a mam ich niewiele) stanęły mi 
„dęba”, bo to jest jedyna taka inwestycja w Polsce,  
a na świecie są dwie. Druga gdzieś w Afryce. Z tego 
co wiem, ciągle są jakieś awarie. Mnie osobiście za-
krawa to na wielką aferę i Pan Panie Wójcie powinien 
coś z tym fantem zrobić, bo lada dzień może wysiąść 
cała elektronika i będzie nieciekawie. W związku z pla-
nowaną kanalizacją, to mam nadzieję, że  nie wpadnie  
Pan na pomysł, żeby to był taki bubel jak w Nowym 
Korczynie.

Gmina stara się o środki Unijne i chwała za to, bo 
gdyby udało się zrealizować planowane inwestycje to 
Nowy Korczyn byłby pewnie w czołówce rozwijających 
się gmin.

Nie mogę też pominąć  tematu szkoły. Młody nie 
jestem, wiem jakie były warunki nauki w szkole, cho-
ciażby w Nowym Korczynie. Szkoła wyglądała jak dłu-
gi barak, w którym nie było światła, wody, centralnego 
ogrzewania, wychodek za stodołą, podłogi wysmaro-
wane na czarno, a woźny, Ś. P. Pan Mróz dzierżąc  
w ręku dzwonek oznajmiał nim lekcje i przerwy. Ja-
koś tak ludzie byli lepsi, przyjaźni sobie nawzajem,  
a nauczyciele to były osoby z prawdziwego zdarzenia 
chociaż nie mieli ukończonych studiów (wówczas wy-
starczyło mieć skończone Liceum Pedagogiczne).

Pomimo to wypuścili w świat ludzi przygotowa-
nych profesjonalnie do nauki w szkołach średnich  
i wyższych. A teraz co? Walczą tylko o kasę, bo dla 
nich to jest priorytetem, a nie nauka (poza nielicznymi 
wyjątkami). Zawód nauczyciela, tak jak lekarza, poli-
cjanta itp., to jest służba, powołanie do zawodu i tak ta 
profesja powinna być traktowana przez osoby wyko-
nujące ją. Wspomniałem o policji, której nie ma w No-
wym Korczynie. Nie wiem kto za tym stoi, że zabrano 

okolicznych szkół, strażaków, orkiestry, oraz wiernych 
udali się pod pomnik, aby tam złożyć hołd tym wszyst-
kim, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny. Wła-
dze Gminy złożyły biało – czerwony wieniec i zapali-
ły symboliczny znicz. Następnie wysłuchaliśmy lekcji 
historii prowadzonej przez p. Wójta, który dobitnie 
podkreślił szczególne znaczenie dla narodu Święta 
Niepodległości. Niepodległości, którą nasi żołnierze 
przynieśli na szablach. Złożył też hołd wdzięczności 

za walkę narodowo – wyzwoleńczą kombatantom, któ-
rzy jako żyjący, ten wątły płomień wolności podtrzyma-
li swoją pracą.

Pan Wójt, oraz ks. proboszcz gorąco dziękowali 
wszystkim przybyłym na tę uroczystość.

Okazało się, że nikomu z obecnych nie przeszka-
dzał rzęsisty deszcz, a w szczególności orkiestrze 
dętej, która swoimi umiejętnościami dała szczególny 
popis co spotkało się z aplauzem zgromadzonych. 
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policję, ale chyba nie warunki pracy jak to się oficjal-
nie mówi, ani też wyrzucenie ich przez Pana Wójta, 
o czym też jest szumnie. Z tego co wiem, policja zaj-
mowała cały parter byłej Spółdzielni Krawieckiej. Nie 
wiem jak było w środku, ale ilość okien wskazuje, że 
pomieszczeń było co najmniej kilka, teraz budynek 
jest wyremontowany, ocieplony, są chodniki, a poli-
cja w Solcu Zdroju w Sali konferencyjnej, gdzie jeden 
policjant siedzi na drugim. Nie powiem dokładnie co 
mówią przepisy, ale jest chyba zapis, że w każdej sie-
dzibie gminy musi być Komisariat Policji. Czyżby ktoś 
chciał przejąć tę gminę?

Szanowna Rado Gminy i Panie Wójcie, czyńcie 
wszelkie starania, aby była policja w Nowym Korczy-
nie. Może należałoby napisać do wyższych władz,  
a nawet ministerstwa.  Nie pozwólcie, aby osoby trze-
cie manipulowały Waszą i moją gminą, bo to też moja 
gmina, tu się urodziłem, wychowałem, mam rodzinę  
i często tutaj przyjeżdżam.

Jak już się rozpisałem, to wspomnę o Kingona-
liach, na których tez byłem. Impreza była przednia, 
byłem nią zachwycony, ponieważ wszystko było do-
grane na medal. Podobne imprezy były w okolicznych 
gminach, gazety o nich pisały, ale nie o Korczynie, je-
żeli było coś napisane to kilka nędznych słów. Skąd  

o tym wiem? Prosiłem rodzinę, żeby mi zbierała gaze-
ty w których jest coś o Nowym Korczynie i jak przyjeż-
dżam to sobie je czytam.

Rozpisałem się jak jakiś dziennikarz, ale mia-
łem taką wewnętrzną potrzebę, bo pomimo tego, że 
mieszkam na Śląsku, emocjonalnie jestem związany  
z Nowym Korczynem.

Jako, że zbliżają się Święta Bożego Narodzenia  
i Nowy Rok chcę złożyć skromne życzenia.

Wszystkim życzę zdrowia i pomyślności. Radzie 
Gminy, Panu Wójtowi i Księdzu Proboszczowi wytrwa-
łości i determinacji w swoich poczynaniach.

Nauczycielom życzę, aby zawód który zdobyli, 
godnie reprezentowali, żeby byli nauczycielami w każ-
dej chwili i w każdej sytuacji.

Wszystkim mieszkańcom  Nowego Korczyna ży-
czę, aby żyli w zgodzie, byli pozytywnie nastawieni 
do zmian tu zachodzących i cieszyli się z tego, że ich 
miejscowość pięknieje.

Przyjadę w przyszłym roku, może znowu coś na-
piszę.

Pozdrawiam Nowokorczynianin 
ze Śląska

noWinki korczyńskie i ciekaWa  „zagadka”

Zygmunt Stefański

W bieżącym roku Nowy Korczyn obchodził 750 
– lecie swojego powstania. Historia o Nowym Kor-
czynie wspomina, że w tym królewskim mieście był 
zawsze posterunek „stróżów prawa i porządku”,  
a ostatnio posterunek policji,  którego funkcjonariusze 
mieli zawsze pełne ręce roboty. Przez Nowy Korczyn 
przepływają dwie wielkie rzeki – Wisła i Nida. Wodami 
tych rzek często przepływają spływy kajakowe, organi-
zowane są zawody wędkarskie, sporty wodne, jest tu 
dużo wędkarzy, ale nie brak i kłusowników. Obecnie 
zorganizowane są całe „gangi” pływające miłośników 
mięsa rybiego. Mamy bank, pocztę mamy dwa zabyt-
kowe kościoły, boisko sportowe, muszlę koncertową, 
gdzie odbywają się różne imprezy. Przez Nowy Kor-
czyn przebiegają dwie duże i ruchliwe trasy Kraków 
– Sandomierz i Busko – Tarnów, gdzie często bywają 

wypadki, naruszanie prawa o ruchu drogowym, prze-
ciwpożarowym itp. Bywały i bywają pożary, wybryki 
chamskie i chuligańskie. Nad tym wszystkim czuwali 
wspomniani wyżej stróże prawa i porządku (policja).  
Obecnie jest wielkie zdziwienie i oburzenie wszystkich 
mieszkańców całej gminy (24 sołectwa), że to pew-
nego październikowego dnia bieżącego roku zniknął  
z Nowego Korczyna posterunek policji, który prawdo-
podobnie z przyczyn nieczystych rozgrywek niektó-
rych politykierów został przeniesiony do małej sąsied-
niej gminy Solec – Zdrój. Trudno powiedzieć, dlaczego 
to zrobiono i kto lub co za tym stoi. Nawet Wójt nie 
zna powodów dlaczego tak się stało. Czy będą tam 
pilnować kuracjuszy? – ciekawa ta „Zagadka”. A może 
było im za gorąco w obecnie odnowionym i ocieplo-
nym budynku???

Wieczór Wspomnień

Bogumiła Zawada

13 grudnia 2009 roku w miejscowym Samorządo-
wym Gimnazjum im. Św. Kingi miała miejsce szcze-
gólna uroczystość pn. „Wieczór wspomnień”.

Było to spotkanie zorganizowanie przez Zarząd 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej (TMZK), 
Gminny Ośrodek Kultury, Wójta i Przewodniczącą 
Rady Gminy oraz Samorządowe Gimnazjum w/m.

Na spotkanie zaproszeni zostali i przybyli zacni 

goście: Jacek Włosowicz – poseł do Parlamentu Euro-
pejskiego, Roman Sobczak - Komendant Powiatowy 
Policji w Busku-Zdroju, X. Dziekan Marek Małczęć, X. 
Grzegorz Kowalik – proboszcz parafii N. Korczyn, Ro-
man Korczak – wizytator zamiejscowego oddziału  Ku-
ratorium Oświaty w Busku-Zdroju, Wiktor Kwas - Wójt 
Gminy, Małgorzata Matusik - Przewodnicząca Rady 
Gminy, Nowak Władysław - przedstawiciel miejsco-
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wego ZBOWiD, radni, członkowie TMZK, dyrektorzy 
szkół i jednostek organizacyjnych gminy, byli i obec-
na dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  
w Winiarach, nauczyciele, pracownicy samorządowi, 
członkowie chóru kościelnego, mieszkańcy Nowego 
Korczyna oraz młodzież szkolna z członkiniami Klu-
bu 4H na czele. Zaproszeni również zostali Wojewoda 
Świętokrzyski i Marszałek Województwa, także Staro-
sta Buski, jednakże z różnych względów nie mogli oni 
przybyć na spotkanie, za co – p. J. Kolarz, w liście 
przekazanym na ręce p. L. Płonki – Przewodniczącej 
TMZK, a skierowanym do zebranych, przeprosił ze-
branych, podziękował za zaproszenie i jednocześnie 
złożył wszystkim życzenia świąteczno-noworoczne. 

O godzinie piętnastej w pięknie udekorowanej sali 
gimnastycznej, przy stołach opromienionych ciepłym 
światłem świec, zastawionych słodyczami, ciastem, 
owocami zebranych powitała p. B. Zawada. Podkreśla-
jąc wagę dzisiejszego spotkania w naszej 750.letniej 
historii - prowadząca w mowie wstępnej szczególnie 
uhonorowała przybyłe na uroczystość osoby starsze, 
które są dla nas skarbnicą wiedzy o przeszłości, które 
tworzyły tę historię i którym w głównej mierze poświę-
cony jest ten wieczór.

Następnie prowadzenie całości imprezy przejął p. 
Marian Czaja, który współtworzył nasze Towarzystwo, 
również pracując tutaj długie lata tworzył historię na-
szej gminy.

Powitawszy zebranych Pan Czaja odczytał pro-
gram imprezy, w którym znalazły się następujące po-
zycje: 
1. Wyświetlanie filmu amatorskiego o Nowym Korczy-

nie.
2. Występy artystyczne.
3. Wspomnienia mieszkańców gminy.
4. Wystawa pamiątek.

5. Występ zespołu Hulanka.
6. Poczęstunek.

Prowadzący przypomniał też, że na dzisiejsze 
spotkanie:
- p. Kazia Juszczyk przygotowała stoisko, gdzie moż-

na nabyć książki i foldery o Nowym Korczynie, np.: II  
wydanie pod redakcją p. Grażyny Kańskiej – „Szla-
kiem legend, podań, ballad Nowego Korczyna”, 

- zachęcił do obejrzenia wystaw przygotowanych 
przez: 

1. Gminny Ośrodek Kultury, który przygotował  kopie 
zdjęć otrzymanych od mieszkańców wraz z opisami  
oraz informacje z czasów sprzed, II wojny światowej 
oraz powojennych,   

2.  p. Zygmunt  Skowron z Górnowoli – przyniósł wagę 
aptekarską z XIX wieku, lampę karbidową, kilka lut 
-lamp do podgrzewania gruszy żarowej ciągnika 
„buldog”, który był zapalany na korbę, żelazko na 
duszę z podstawką, moździerz,

3. Samorządowe Gimnazjum – wystawki historyczne 
przygotowane   przez   p.p.   Faustynę Juda i Pawła 
Kulika,

4. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Marszał-
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ka Józefa Piłsudskiego przygotowała wystawkę  
z pamiątkami z „Izby pamięci” z tejże placówki, wy-
stawka ta obrazowała czasy odbudowy pomnika le-
gionistów w Czarkowach.

P. B. Zawada witając p. Jana Wielgusa – naszego 
miejscowego twórcę podkreśliła jego zasługi dla upa-
miętniania wszelkich wydarzeń: społecznych ale też 
prywatnych, które od wielu lat utrwala malując, ale też 
fotografując i filmując. Właśnie dzięki niemu naocz-
nie przekonaliśmy się tego wieczoru  o niezmiennym 
znaczeniu hasła z etruskiej wazy: pantha rei – wszyst-
ko płynie, cały wieczór bowiem wyświetlany był film, 
a właściwie zlepek filmów nakręconych przez Pana 
Jana. Wszyscy byli żywo zainteresowani obrazami 
przesuwającymi się na taśmie, i apelowali o zorgani-
zowanie specjalnych dodatkowych seansów w niedłu-
gim czasie.

Gminny Ośrodek Kultury, z którym Pan Wielgus 
współpracuje ujmie ten temat w swoim programie 
działania na rok 2010.

Zebranych gości powitali również włodarze gmi-
ny: Wójt i Przewodnicząca Rady Gminy przypominając 
dokonania roku bieżącego i zamiary na przyszłość.

Następnie rozpoczęły się występy młodzieży 
gimnazjalnej, mianowicie Iza Kowalczyk i Wojtek 
Boduszek przedstawili w formie dialogu wywiad  
z mieszkanką gminy na temat losów Żydów pod-
czas okupacji, absolwentka gimnazjum Magda Kulik  
zaśpiewała „Modlitwę” B. Okudżawy oraz „Glorię” E. 
Stachury, również w formie dialogu o sytuacji na wsi 
w powojennej Polsce opowiedziały gimnazjalistki Ka-
rolina Półtorak i Aleksandra Kanicka, piękny wokalny 
występ dały dziewczęta z Placówki Opiekuńczo–Wy-
chowawczej w Winiarach oraz Agata Krzan uczennica 
gimnazjum, która zaśpiewała pieśń patriotyczną, nie 
zabrakło też Patryka Pawlika ze Szkoły Podstawowej 

w Starym Korczynie, który rozweselał swoim wystę-
pem zebranych.

Powyższymi występami młodzież przeplatała:
- wspomnienia z wojny p. Władysława Nowaka ze 

ZBOWiD,
- wspomnienia p. Genowefy Bobowiec z Nowego Kor-

czyna o kulturalnym spędzaniu czasu w latach po-
wojennych o Kole Teatralnym, jego występach, kwe-
stowaniu, 

- p. Edward Cyrnek z N. Korczyna również przypomniał 
trudne lata powojenne, tworzenie spółdzielczości  
w naszej gminie, której był głównym motorem,

- swoje wierszowane wspomnienia z lat powojennych 
odczytała zebranym p. Władysława Leżoń,

- o czasie wspomnień powiedział tez wierszem p. Zyg-
munt Bernat z Parchocina,

- p. Urszula Bruzda opowiedziała nam o swoich nie-
żyjących już rodzicach - Stefanii i Józefie Macugow-
skich, którzy podczas wojny ukrywali i przechowali 
dziewięcioro Żydów, w roku 1986 w Nowym Jorku 
otrzymali za to medal „Sprawiedliwy wśród narodów   
świata”, a także ich imieniem nazwano bibliotekę 
przy kolegium nauczycielskim im. Dawida Yellina  
w Nowym Jorku, a we wrześniu tego roku w Muze-
um Miasta Chicago w USA uroczyście zamontowana 
została tablica upamiętniająca ten bohaterski czyn, 
o czym donosi Allen Kupfer jeden z uratowanych 
biorący w tym udział. Pani Ula przyniosła ze sobą 
oryginalny medal „Sprawiedliwy…”, który zebra-
ni oglądali z estymą, cieszył on również oczy mło-
dzieży, a na wystawie zorganizowanej przez GOK 
były do obejrzenia kopie podziękowań od premiera 
Izraela Szymona Peresa i prezydenta USA Ronalda 
Regana, także artykuły z gazet polskich, amerykań-
skich i kanadyjskich, kopia listu korczynianki miesz-
kającej w Kanadzie, w którym podkreśla ona do-
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niosłość i znaczenie dla Polaków takich informacji.  
W trakcie wieczoru odbyła się również projekcja fil-
mu poświęconego p. p. Macugowskim, a nakręco-
nego w końcu lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku.  
Opisaniu powyższych faktów poświęciłam tak wiele 
miejsca ze względu na ważność dla nas – potomnych 
tak doniosłych czynów, myślę, że spośród przeszło 
2,5 tysięcy Polaków uhonorowanych w/w medalem 
niewiele jest ich w naszym województwie, powiecie, 
a w gminie P. P. Macugowscy są jedynymi i to uho-
norowani nie tylko medalem ale również biblioteką  
i muzealną tablicą.                   

Niestety nie odbył się zapowiadany występ chóru 
parafialnego, gdyż część członków zmęczona opuści-
ła wcześniej salę. Należy tu przypomnieć, że na wy-
stawie zorganizowanej przez GOK były również ko-
pie zdjęć chóru z roku 1934 oraz 1946, gdzie dzięki 
pamięci p. Marianny Jaroszek, Genowefy Bobowiec  
i Janiny Luter opisane zostały wszystkie osoby tamże 
się znajdujące.

Nieomal na koniec spotkania wystąpili Wójt Gmi-
ny wraz z Przewodniczącą Rady oznajmiając przygo-
towaną dla zebranych niespodziankę, a mianowicie 
występ zespołu „Hulanka” powstałego na bazie „Ma-
zowsza”.

Barwny ten zespół  wykonał następnie wiele kolęd 
i piosenek ludowych zadziwiając zebranych  perfekcją 
wykonania.

Na koniec p. L. Płonka złożyła organizatorom  
i wykonawcom serdeczne podziękowania:
- młodzieży z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  

w Winiarach przygotowanej przez Panie Anety: Trut-
kowską i Naporowską, 

- młodzieży z naszego gimnazjum,
- Magdzie Kulik, Agacie Krzan, Patrykowi Pawlikowi,
- dziewczętom z Klubu 4 H, za przygotowania organi-

zacyjne: 
- Gminnemu Ośrodkowi Kultury  w tym p. Jerzemu Wil-

kowi i Edwardowi Leśniakowi,
- Zarządowi  Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyń-

skiej: Ligii Płonka, Bogumile Zawadzie, Henrykowi 
Preficzowi, Kazimierze Juszczyk,

są judasze „za trzydzieści  srebrnikóW”

Zygmunt Stefański

Gmina Nowy Korczyn jest gminą zabytków, nie-
które budowle mają po kilka wieków są wpisane do 
rejestrów zabytków I klasy. Dużo z tych zabytków mie-
ści się w samym Nowym Korczynie. Obszar powinien 
być chroniony tzn. „Natura 2000” mieści się w spisie 
jako „Nadnidziański Park Krajobrazowy”. Jednak są 
między nami tacy, którym nie zależy na zabytkach, 
ludności - ich zdrowiu, przyrodzie, za parę srebrni-
ków sprowadzają na nasz teren inwestorów budowy 
masztów wieży sieci telefonii komórkowej, którzy są 
bogatymi monopolistami. Niejednokrotnie robi się to 
wbrew woli wszystkich mieszkańców. Planuje się te 

budowy po najmniejszych dla siebie kosztach w miej-
scach gdzie jest blisko trafo z prądem, dobry dojazd, 
wykonane przez miejscową ludność nie bacząc na lu-
dzi  ich zdrowie, dorobek, przyrodę opowiadając przez 
swoich popleczników, że promieniowanie z tych wierz 
jest w ogóle nieszkodliwe, wieże dodają miejscowości 
uroku itp. Wbrew temu co twierdzą naukowcy, którzy 
od lat badają promieniowanie elektromagnetyczne. 
Od dawna wiemy, że prześwietlić np. klatkę piersiową 
możemy raz do roku, w razie konieczności kilka razy, 
a przez postawienie tych wież blisko środowiska pro-
mieniowanie mamy bez przerwy i to nawet przez że-

- władzom gminy za finansowe i nie tylko wsparcie   
uroczystości,

- dyrekcji i nauczycielom Samorządowego Gimna-
zjum:
- Barbarze Karnawalskiej, Małgorzacie Wach, Fau-

stynie Judzie, Pawłowi Kulikowi, Grażynie Kań-
skiej, Zofii Dybała, Leszkowi Chrobotowi,  

- Państwu  wspominającym tamte czasy, które już są 
historią jak każdy dzień przeszły:

- Edwardowi Cyrnek, Genowefie Bobowiec i Włady-
sławie Leżoń z Nowego Korczyna,  

- Władysławowi Nowakowi z Piasku Wielkiego,
- Zygmuntowi Bernatowi z Parchocina,
- Urszuli Bruzda z Krakowa, 
- panu Janowi Wielgusowi za udostępnienie filmu 

prezentowanego dzisiaj,
- p. Marianowi Czai za poprowadzenie dzisiejszej 

uroczystości.
Tak włodarze gminy jak i prowadzący uroczystość 

oraz zebrani na zakończenie przełamali się opłatkiem  
i złożyli sobie wzajemnie najlepsze życzenia świątecz-
ne i noworoczne. 

Ten „Wieczór wspomnień” odbił się szerokim 
echem wśród społeczności i organizatorzy zapewnia-
ją, że w niedługim czasie znowu spotkamy się na po-
dobnej uroczystości.
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noWa pracoWnia komputeroWa W szkoLe podstaWoWej W ostroWcach

Marta Gajek

W ramach ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PROGRAMU 
WSPIERANIA ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZA-
RACH WIEJSKICH otrzymaliśmy pomoc finansową  
w kwocie 20 000zł na modernizację pracowni kompu-
terowej.

Realizując projekt zakupiono: 5 zestawów kom-
puterowych, kserokopiarkę, telewizor,  zestaw nagłaś-
niający, tablice, pomoce dydaktyczne. W pracowni 
komputerowej  dokonano wymiany instalacji elektrycz-
nej i podłączono sieć internetową oraz wyposażono ją 
w nowe biurka i krzesła.

Zakupiony w ramach zadania sprzęt i pomoce dy-
daktyczne umożliwiają realizację zadań szkoły wyni-
kających z nauczania informatyki i innych przedmiotów  
w ramach nowej podstawy programowej, wyrównywa-

lazo i gruby beton. To jest cichym powolnym zabójcą.  
U mieszkańców okolic stacji bazowych występują róż-
nego rodzaju dolegliwości, przede wszystkim ze strony 
układu krążenia, a także kłopoty ze snem, drażliwość 
depresja, zaburzenia widzenia, trudności z koncen-
tracją uwagi, nudności, utrata apetytu, zawroty i bóle 
głowy, a nawet białaczka i rak mózgu. Stan niepew-
ności co do skutków zdrowotnych potwierdza Główny 
Inspektor Sanitarny i Ochrony  Środowiska. W 2004 
roku w odległości 1000 m od N. Korczyna wbrew woli 
mieszkańców i dużych ich protestach, ba, ale za zgo-
dą byłego Wójta wybudowano dwie wieże w odległo-
ści 400 m od siebie. Po kilku latach mamy i to bardzo 
widoczne skutki ich promieniowania w postaci pasów 
wyschniętych drzew i roślinności. Kilka osób nie żyje 
z powodu ataku serca, zaburzenia prac rozrusznika, 
bóle głowy, zaburzenia snu itp. W tym czasie na na-
szym terenie całkowicie wyginęły nietoperze, których 
siedliskiem były wsie Czarkowy i Winiary (góra), wygi-
nęły zielone żaby, świerszcze i koniki polne, pszczoły 
nie wracają do uli, ludzie chodzą rozdrażnieni i to sami 
na siebie. W roku 2006 chciano nam sprezentować 
trzecią wieżę. Dzięki szybkiej interwencji ludzi i po-
mocy posła Gosiewskiego zaniechano tej budowy, ale 
nie na długo bo na dwa lata. W 2008 r. zaplanowano 
budowę czwartej wieży w Starym Korczynie i to koło 
samego ujęcia wody w Nowym Korczynie, drugie uję-
cie w Starym Korczynie. Teraz chcą nam nawet wodę 
sprezentować napromieniowaną, nie przeszkadzają 
im zamieszkali tutaj ludzie bo 2,5 km od planowanej 
wieży, szkoły Gminne zbiorcze – duże skupisko dzieci, 
zabytki, źródełko Św. Kingi skąd ludzie biorą cudow-
ną uzdrowiskową wodę. Powołują się na art. 6 ustawy  
o gospodarce nieruchomościami, gdzie na liście uży-
teczności publicznej są szkoły, parki, drogi, wodociągi 
i „pocztę”. Poczta by postawiła godną wieżę, która już 
stoi przed Korczynem. Narobiło się cwaniaków pod 
szyldami „plusa”, „minusa”, „era”, „heyah” itd. Zróbmy 

więc w danej miejscowości cały las wież, jak to chcą 
zrobić z Nowego Korczyna i będziemy mieszkać w get-
cie popromiennym. Posunięto się nawet do fałszowa-
nia dokumentów, nie naniesiono na mapy geodezyjne 
niewygodnych dla siebie budynków mieszkalnych, np. 
Stanisława Oracza. Szybka interwencja mieszkań-
ców i twarde postępowanie nowego Wójta przez nie 
wydanie zgody, tj. „decyzje odmowne” na tę budowę.   
Wstrzymano tę niedobrą inwestycję. Trudno powie-
dzieć na jak długo, bo inwestor nie daje za wygraną, 
ba, ciągle się odwołuje od tych decyzji Wójtowych no 
i ma poparcie i pieniądze. My stanowczo musimy po-
wiedzieć „nie” takim śmiesznym budowlom. W dzisiej-
szej dobie są sputniki, chyba ich na to stać – bo u nas 
ze służbą zdrowia jest coraz to gorzej i nie mamy się 
za co leczyć, a tu cicha eutanazja się szykuje.
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noWe przedsiĘWziĘcia

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Matusik

W dniu 30 listopada 2009 r. został złożony do 
Stowarzyszenia G5 mającego swą siedzibę w Paca-
nowie wniosek pt. „Przebudowa ciągów pieszych wraz 
z utwardzeniem terenu oraz budową miejsc parkingo-
wych i budową boiska rekreacyjnego z placem zabaw 
i obiektami małej architektury w gm. Nowy Korczyn”. 
Całkowity koszt projektowanego zadania wynosi 628 
187 tys. zł a wnioskowana kwota do Unii Europejskiej 
wynosi 408 244 tys. zł z powyższego zestawienia wy-
nika, że udział finansowy gminy to kwota około 220 
tys. zł. Projekt realizowany jest z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich - Odnowy Wsi. Odnowa Wsi Stro-
żyska obejmuje obszar położony wokół zabytkowego, 
pobudowanego w XIV w. Kościoła pod wezwaniem 
Najświętszej Marii Panny. Wokół kościoła zbudowane 
zostaną schody, chodniki i parkingi sięgające aż po 
cmentarz, zaś po drugiej stronie drogi gminnej, tzw. 
kościelnej, powstanie boisko sportowe i plac zabaw 
dla dzieci. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia jest 
Wójt Gminy Wiktor Kwas, Rada Gminy zaś - podjęła  
w tej sprawie stosowną Uchwałę.

nie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, wdrażanie 
uczniów do samokształcenia i samodzielnego poszu-
kiwania informacji oraz promowanie różnych form 
komunikacji z wykorzystaniem sieci komputerowej. 
Umożliwienie uczniom, nauczycielom i środowisku lo-
kalnemu dostępu do Internetu poza lekcjami.

Mając na uwadze realizację zadań wynikających 
z  projektu w szkole w ramach zajęć pozalekcyjnych 
prowadzone są koła zainteresowań: informatyczne, 
matematyczne, historyczne, ekologiczne, ortograficz-
ne. Zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne uatrak-
cyjniają i rozszerzają możliwości realizacji programu 
poszczególnych kół zainteresowań. Podczas zajęć 
możliwe jest korzystanie z prezentacji multimedial-
nych, interaktywnych testów, symulacji komputero-
wych, korzystanie z portali edukacyjnych, atlasów 
multimedialnych, multimedialnych słowników, ency-
klopedii itp. Zajęcia prowadzone w sali komputerowej, 
przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii podno-

szą ich atrakcyjność i przyczyniają się do zwiększe-
nia uczestnictwa uczniów. Technologia informatyczna 
w znacznym stopniu przyczynia się do różnorodności 
zajęć z zakresu wyrównywania braków edukacyjnych 
na zajęciach wyrównawczo-dydaktycznych.

z dziaŁaLności zgk

Henryk Podsiadło

W związku z koniecznością wywozu odpadów na 
odległe wysypiska śmieci rozpoczęto analizę kosztów. 
W wyniku przeprowadzonych analiz drugą pozycję 
stanowią koszty transportu na zbyt odległe wysypi-
ska odpadów komunalnych. Ponieważ nie było prze-
słanek, aby w najbliższym czasie został rozwiązany 
problem odpadów komunalnych, który jest problemem 
makroregionu. Jedynym sensownym rozwiązaniem 
mającym na celu uregulowanie tej kwestii jest zakup 
specjalistycznego samochodu do wywozu odpadów 
komunalnych. W związku z tym przedstawiłem na ra-
dzie Gminy wniosek o partycypowanie w kosztach za-
kupu śmieciarki. Wniosek został poparty przez Władze 
Gminy i uzyskał jednogłośną akceptację Rady Gminy 
w Nowym Korczynie. Przyjęty z pełnym zrozumieniem 
został wpisany w Wieloletni Plan Rozwoju Gminy. 
Kolejnym etapem były działania związane z opraco-
waniem wniosku skierowanego do Świętokrzyskiego 
Biura Rozwoju Regionalnego – Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 o przyznanie 
pomocy do 75% poniesionych kosztów  kwalifikowa-
nych poniesionych na realizację  tj. 200 tys. Samorząd 
Województwa Świętokrzyskiego po zweryfikowaniu 
wniosku podjął decyzję o przyznaniu pomocy finanso-
wej ze środków unijnych.

W dniu 15.10.2009 r. została podpisana stosow-
na umowa pomiędzy Samorządem Województwa 
Świętokrzyskiego reprezentowanym przez Marszał-
ka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa 
i beneficjentem Zakładem Gospodarki Komunalnej  
w Nowym Korczynie reprezentowanym przez dyrekto-
ra Henryka Podsiadło o przyznaniu  pomocy  ze środ-
ków unijnych i realizację tego projektu tj. zakupu spe-
cjalistycznego samochodu.

Aby zrealizować ten projekt konieczne jest posia-
danie własnych środków  a następnie rozpocząć pro-
cedury przetargowe. 

Po realizacji procedur związanych z zakupem 
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można wystąpić o refundację. W chwili obecnej mamy 
trudności w zabezpieczeniu środków własnych. Mam 
jednak nadzieję, że uda się  je zabezpieczyć i realizo-
wać całe przedsięwzięcie, tak aby w 2010 roku moż-
na wprowadzić kosze i pojemniki w naszej gminie od 

-  ZGK w Nowym Korczynie informuje o możliwości 
bezpłatnego odbioru stłuczki szklanej  zainteresowa-
nym prosimy o dostarczenie na bazę ZGK w Nowym 
Korczynie. Tel. Kontaktowy 41 3771076

- ZGK w Nowym Korczynie oferuje możliwość odby-
cia stażu dla absolwentów szkół dla dwóch osób od 
stycznia 2010 roku, możliwość zdobycia doświad-

życzenia zdrowych Wesołych świąt bo-
żego narodzenia oraz Wszelkiej pomyślności  
w 2010 roku i owocnej współpracy dla wszyst-
kich mieszkańców  gminy nowy korczyn                        

składa dyrektor h. podsiadło 
oraz pracownicy zgk 
w nowym korczynie                              

dawna oczekiwane przez mieszkańców, którym zależy 
aby gmina była czysta i przyjazna środowisku. 

Korzystając z okazji chciałem podziękować 
wszystkim tym, którzy wspierali  dotychczasowe  dzia-
łania w tym zakresie.

 OgłOszenia

czenia zawodowego. Preferowane osoby z tere-
nu gminy z wykształceniem średnim zawodowym 
znajomość obsługi komputera prawo jazdy kat. B.  
Tel. Kontaktowy 41 3771076

- Zainteresowanych segregacją śmieci informujemy, 
że są do nabycia w biurze zakładu worki przezna-
czone do selektywnej zbiórki odpadów.

podsumoWanie dziaŁaLności

Organizując dzisiejsze spotkanie wraz z Prze-
wodniczącą Rady Gminy Panią Małgorzatą Matusik, 
Przewodniczącą, Towarzystwa Miłośników Ziemi Kor-
czyńskiej, Panią Ligią Płonką,  pragniemy dać wyraz 
bliskości z naszymi mieszkańcami szczególnie teraz 
w przededniu Świąt Bożego Narodzenia. Święta te  
w naszej polskiej tradycji, kojarzą się nam z Szopką 
betlejemską i stołem wigilijnym w rodzinnym gronie.  
W ciągu całego roku, każdy z nas różnymi drogami 
spieszył do niego. Gmina także jako ta większa rodzi-
na a zatem my wszyscy przeżywaliśmy na niwie kul-
tury wiele imprez, które dawały radość, rozrywkę (my-
ślę tu np. o przeglądzie kapel z całego województwa, 
dożynkach, pożegnaniu lata, a przede wszystkim Kin-
gonaliach w połączeniu z 750-leciem lokacji Nowego 
Miasta Korczyna). W czasie tych uroczystości choć na 
chwilę mieszkańcy Nowego Korczyna mieli możliwość 
usłyszeć, bądź przypomnieć sobie o wspaniałych kar-
tach historii.  W trakcie uroczystości przywołano kilka 
epizodów historycznych, była też przepiękna sesja hi-
storyczna z wspaniałą laudacją, jak również ciekawy 
na tej sesji występ młodzieży z tutejszego gimnazjum 
pod kierownictwem Pani Grażyny Kańskiej. Następnie 
uroczysty przejazd książęcej pary na uroczystą Mszę 
Świętą. Wychodzący orszak z kościoła był nagradza-
ny burzą oklasków co oznacza, że mieszkańcy z naj-
większą radością współprzeżywali tę chwilę. Kolejne 

niezapomniane chwile to scenka z życia pary książę-
cej pod kościołem, przemarsz do muszli koncertowej, 
pojedynki rycerskie i helikopter zanoszący światełka 
do nieba do naszej patronki Św. Kingi by niestrudze-
nie czuwała przez kolejne 750 lat nad Nowym Korczy-
nem.

Teraz na niwie gospodarczej. Do końca roku spła-
cimy prawie połowę zadłużenia tj. 4,8 mln zł. Przypo-
mnę, że całe zadłużenie wynosi 9,5 mln. zł. wraz z od-
setkami. Potrafiliśmy zapracować na spłatę zadłużenia 
jak również wypracowaliśmy środki na udziały własne 
do złożonych wniosków. Przyznacie, że Nowy Korczyn 
pięknieje chodź powoli ul. Sandomierka, ul. Buska, ul. 
Zaścianek i Tarnowska, Gok elewacja + dach. Nie 
ma sołectwa, gdzie by nie było wykonanych żadnych 
prac, a cała gmina uzyskała nowe oświetlenie uliczne. 
W przyszłym roku będą wykonane nowe inwestycje: 
stadionu, ul. Partyzantów od szkoły do rynku, droga  
w Winiarach, ul. Pocztowa (drogi w ramach schety-
nówek na wsiach). Rewitalizacja Nowego Korczyna, 
na które złożyliśmy wniosek jest jednym z najpiękniej-
szych opracowanych w województwie. Ostatnio złoży-
liśmy wniosek z PROW na odbudowę Strożysk. Sza-
nowni mieszkańcy tak w skrócie wygląda nasza droga 
przez ten 2009r. Składając tę naszą pracę przed Wami 
na tym stole świątecznym proszę Was o jedno, praw-
dziwą ocenę i docenienie naszej ciężkiej pracy.
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Kończąc życzę Wam Drodzy Mieszkańcy i zapro-
szeni goście z racji tych Świąt byście mogli dotrzeć 
do stołu wigilijnego (wielu z naszych mieszkańców nie 
doczekało tej radosnej chwili jaką jest Narodzenie Bo-
żego Dzieciątka) i w tej szczególnej chwili być z ro-
dziną w tą cichą noc... świętą noc, jedyną i niepowta-
rzalną w dziejach ludzkości, Noc Miłości. Niech więc 
cisza tej wigilijnej Nocy i świąteczna zaduma, pomogą 
nam głębiej przeżyć tajemnicę Narodzenia Pańskiego 
i  z sercem pełnym nadziei pod opieką Matki Jezusa 
wkroczyć radośnie w dni Nowego Roku.

razem na ListĘ unesco

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

z końcem roku mija pierwszy, pełny rok ka-
lendarzowy, działalności Organizacji Turystycz-
nej „szlak Jagielloński”. na trakt Kraków – Lub-
lin – Wilno wyruszyły już wycieczki. Organizacja 
rozpoczęła również starania o wpisanie szlaku na 
Listę UnesCO.

Wspólna oferta 2009
Zebranie Założycielskie Organizacji miało miejsce 

1 lipca 2008 r., a 1 stycznia 2009 r. powstało w Lubli-
nie profesjonalne Biuro koordynacyjne. W ten sposób 
rozpoczął się rok, który samorządowcy, usługodaw-
cy i pasjonaci, poświęcili przede wszystkim budowie 
wspólnej oferty. Najważniejszym naszym – jeszcze 
chyba w pełni niedocenionym – przedsięwzięciem, 
było zorganizowanie pierwszej autokarowej ekspedy-
cji Organizacji z Wilna do Krakowa. 

Podczas podróży odwiedziliśmy wszystkie miej-
scowości uczestniczące w projekcie reaktywowania 
„Szlaku Jagiellońskiego”. Była to wyśmienita okazja 
do zaprezentowania bezpośrednio gościom z Polski  
i zagranicy miejscowych atrakcji. Udało nam się rów-
nież przeprowadzić promocję medialną w kilku regio-
nach, a zwłaszcza w prasie lokalnej (z „Tygodnikiem 
Wileńszczyzny” włącznie). Istotnym przedsięwzięciem 
było również opracowanie pierwszego wspólnego ka-
lendarza imprez.

Jarmarki Jagiellońskie i nie tylko
Królewskie wiwaty na cześć Aleksandra Jagiel-

lończyka w Międzyrzecu Podlaskim, zorganizowane  
w 2009 r. po raz pierwszy, zgromadziły od razu liczną 
rzeszę dzieci i młodzieży szkolnej. Inscenizacje histo-
ryczne podczas Dni Koszyc stanowiły godną oprawę 
dla 635. lecia nadania im prawa magdeburskiego.  
Z kolei Jarmark Zygmuntowski w Ostrowie Lubelskim 
utrwalił się jako impreza cykliczna. Podczas III Mię-
dzynarodowego Zjazdu Miłośników Traktów „Zachód 
– Wschód” w Lublinie po raz pierwszy uścisnęły sobie 
dłonie osoby z Niemiec i Rosji.

Jarmark Jagielloński w Sandomierzu, połączony  
z Międzynarodowym Turniejem o Miecz Zawiszy Czar-
nego z Garbowa, rozrósł się do imprezy dwudniowej. 
Kingonalia w Nowym Korczynie pozytywnie zaskoczy-
ły swoim rozmachem. Muzyczne Dialogi w Mielniku 

nad Bugiem stały się okazją do multimedialnej prezen-
tacji „Szlaku Jagiellońskiego” dla tysięcy uczestników 
koncertu. Jarmark Jagielloński w Lublinie znów pobił 
rekord popularności. Do Parczewa z okazji Jarmarku 
Jagiellońskiego sprowadzona została wystawa Am-
basady Republiki Litewskiej pt. „Zapomniane Wielkie 
Księstwo Litewskie”.

Promocja i wyróżnienia
Postacie, obiekty i wydarzenia z okresu jagielloń-

skiego, jak również wspomniane imprezy promowali-
śmy i promujemy poprzez wielonakładowe ulotki (50 
tys. egzemplarzy w ciągu roku), stronę internetową 

Dni Koszyc

Kingonalia w Nowym Korczynie
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(www.szlakjagiellonski.pl), artykuły prasowe itd. Z tych 
„narzędzi” promocyjnych skorzystało i nadal korzysta 
zarówno Biuro Organizacji – m.in. dystrybucja na tar-
gach turystycznych w Wilnie oraz samodzielne stoiska 
targowe w Krakowie i Lublinie – jak również poszcze-
gólne samorządy, pasjonaci i inni. 

Działając w tzw. sieci dotarliśmy więc ze wspól-
ną ofertą do kilkunastu miejscowości od Krakowa po 
Wilno, jak również do Warszawy, Poznania, Malborka 
itd. Na targach turystycznych w Lublinie kalendarz im-
prez „Szlaku Jagiellońskiego” wyróżniono w konkursie 
regionalnym. Z kolei organizatorzy Jarmarku Jagiel-
lońskiego i Turnieju w Sandomierzu oraz Jarmarku 
Jagiellońskiego Lublinie otrzymali certyfikaty Polskiej 
Organizacji Turystycznej. Idąc tym tropem mamy 
szansę wypracować wspólną markę.

strategia 2016
Musimy jednak mieć solidną lokomotywę. I mamy 

… 1 lipca 2009 r. uczestnicy Walnego Zebrania Orga-
nizacji w Lublinie podpisali list intencyjny w sprawie 
rozpoczęcia starań o wpisanie „Szlaku Jagiellońskie-
go” na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego 
i  Przyrodniczego UNESCO. Był to rezultat przyjętej 
dzień wcześniej strategii na lata 2010-2016, w której 
szczegółowo rozpisaliśmy zadania na ten okres. Do-

JJ w Sandomierzu

JJ w Lublinie

Gościniec w Ostrowie

JJ w Parczewie

tychczas udało nam się bardzo konsekwentnie wpro-
wadzać w życie wspólne plany i mamy nadzieję, że tak 
będzie nadal.

Do Organizacji należy już 11 samorządów (z 4 
województw): Igołomia – Wawrzeńczyce i Koszyce 
(małopolskie), Nowy Korczyn i Sandomierz (święto-
krzyskie), Lublin, Ostrów Lubelski, Parczew, Piszczac  
i Międzyrzec Podlaski (lubelskie), Mielnik i Bielsk 
Podlaski (podlaskie). Obecnie zabiegamy o formalne 
umożliwienie przystępowania do Organizacji samorzą-
dom litewskim. Docelowo polsko-białorusko-litewska 
oferta trafić ma zarówno na Zachód (m.in. Niemcy), 
jak i na Wschód (m.in. Rosja).  

Mapy na wagę złota
Czy nasze wielkie aspiracje mają podstawy histo-

ryczne? W udzieleniu odpowiedzi na to pytanie pomo-
gą nam dwie XVI-wieczne mapy, których kopie udało 
nam się pozyskać z Zamku Królewskiego w Warsza-
wie (dzięki przychylności jego Dyrekcji). Mowa o mapie 
Rzeczypospolitej Andrzeja Pograbki (Partis Sarmatiae 
Europeae…) opublikowanej w Wenecji w 1570 r. oraz 
mapie Fransa Hogenberga (Polonia, Polen, Polongne) 
z „Itinerarium Orbis Christiani” z Kolonii z ok. 1579 r. 
– obie z Kolekcji Niewodniczański.

Pierwsza – jak powiedział mi dr. Kazimierz Ko-
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Królewskie wiwaty w Międzyrzecu Muzyczne Dialogi w Mielniku

zica, opiekujący się na Zamku zbiorami kartograficz-
nymi – jest niezwykle rzadka (znanych jest tylko kilka 
egzemplarzy w świecie). Druga zaś – jak zauważyłem 
– przedstawia trakt Kraków – Lublin – Wilno  z większą 
dokładnością (ujmuje m.in. całą trasę Lublin – Grodno 
– Wilno). Obie mapy łączy nie tylko wiek pochodze-
nia, ale również to, iż ich XVI-wieczni twórcy ukazali 

przebieg „Szlaku Jagiellońskiego”. Jak zapewnia dr. 
Kozica, ze względów militarnych czyniono to wówczas 
niezwykle rzadko. 

szlak Jagielloński 1410-2010
Skoro przodkowie pozostawili nam takie skarby, 

to niech nie będzie tajemnicą, że interesujący nas 
królewski trakt był niegdyś – w średniowieczu i re-
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symboLe WigiLii

K. Kaszuba

„jak kwiaty są ozdobą ziemi, tak zwyczaje do-
roczne są okrasą domowego życia ludów.”

zygmunt gloger

Nie ma drugiego takiego kraju w świecie, gdzie 
Wigilię Bożego Narodzenia obchodziłoby się równie 
uroczyście, jak w Polsce. Nigdzie też  świąteczna tra-
dycja nie ma tak ogromnego bogactwa symboli i wie-
rzeń.

Grudniowe święta nie zawsze nazywano Bożym 
Narodzeniem. Do XVIII wieku powszechnie określano 
je mianem Godów i łączono często z przesileniem zi-
mowym.

Zresztą wiele zwyczajów związanych z przed-
chrześcijańskimi wierzeniami przetrwało w naszej tra-
dycji do dnia dzisiejszego i splotło się w barwną ca-
łość, jak choćby pozostawianie wolnego miejsca przy  
wigilijnym stole.

Do dzisiaj w wielu regionach w tym magicznym 
dniu  wróży się z siana ułożonego pod obrusem: jeśli 
panna wyciągnie zielone źdźbło oznacza to jej szyb-
kie zamążpójście, jeśli trafi na zwiędłe – oczekiwanie,  
a żółte – staropanieństwo. 

Innym zwyczajem zaczerpniętym z dalekiej prze-
szłości jest ustawianie w kątach izby snopów nie młó-
conego zboża, aby w polu się darzyło. Czasami rozkła-
da się jeszcze na podłodze słomę dla dusz zmarłych, 
które w wigilijną noc mają chodzić po izbie. Rozsypuje 
się na obrusie ziarna zbóż, lnu, konopi, maku, grochu  
i fasoli jako ofiarę dla opiekuńczych bóstw.

Od niepamiętnych czasów wieczerze wigilijne 
składały się z prostych, postnych dań. Ilość potraw 
świadczyła o zamożności rodziny lub regionu. Ale za-

nesansie – międzynarodową autostradą. Podobnym 
(adresowanym głównie do turystów) chcemy uczynić 
go ponownie. W 2009 r. na wycieczki „Szlakiem Ja-
giellońskim” wyruszyli m.in. – na wybranych odcinkach 
– rowerzyści z Międzyrzeca Podlaskiego i Brześcia 
oraz grupy szkolne z Parczewa. W 2010 r. spodziewa-
my się większego wzrostu zainteresowanych, do cze-
go przyczynić się mają obchody 600. lecia zwycięstwa 
grunwaldzkiego. 

Jak to możliwe? Rozpoczęliśmy starania o wpisa-
nie najbliższej naszej podróży promocyjnej „Szlakiem 
Jagiellońskim” do ogólnopolskiego kalendarza roczni-
cowych wydarzeń, który uzyska wsparcie promocyjne. 
O podstawy historyczne nie trudno, dość przypomnieć 
przejazd króla Władysława Jagiełły z Krakowa do 
Brześcia na tajną naradę wojenną z wielkim księciem 
litewskim Witoldem. Nie wnikając teraz w szczegóły 
można powiedzieć, że „Szlak Jagielloński” był jak łuk, 
z którego wypuszczono strzałę na pola Grunwaldu. 

Więcej na ten temat dowiedzą się Państwo 
przed sezonem letnim, gdy ogłosimy konkurs 

Cerkiew w Bielsku

„szlak Jagielloński” 1410-2010. Twórcy kilku na-
grodzonych prac będą mogli wziąć udział z nami 
w przejeździe promocyjnym trasą Kraków – Lublin 
– Wilno.

zwyczaj na stole gościło tyle potraw, ile było wytwarza-
nych produktów w danym gospodarstwie domowym. 
Dzisiaj najczęściej przygotowujemy 12 potraw, co 
symbolizuje ilość apostołów i miesięcy w roku.

W staropolskich dworach na wigilijnym stole 
obowiązkowo musiały znaleźć się przeróżne potrawy  
z ryb. Ale nie mogło także zabraknąć dań z mąki, ka-
szy, suszonych grzybów, owoców, warzyw, miodu  
i orzechów. Zwyczaj niejedzenia mięsa w tym dniu 
wywodzi się z wierzeń naszych pogańskich przodków, 
według których człowiek i zwierzę stanowią jedną ro-
dzinę. Być może stąd także pochodzi przekonanie, że 
w wigilijną noc zwierzęta mogą przemawiać ludzkim 
głosem. 

Wszystkim daniom wigilijnym od wieków przypi-
sywano jakieś znaczenie:
• Opłatek symbolizuje miłość, zgodę i jedność, domo-

wi ma przynieść szczęście i spokój, a temu kto się 
opłatkiem przełamie, taką obfitość chleba przez cały 
rok, że będzie się mógł nim podzielić z innymi. 

• ziarno zbóż i wypieki z mąki mają zapewniać po-
myślność w nadchodzącym roku. Samo zaś zboże 
uznawane jest za źródło życiodajnej mocy i plenno-
ści. 

• Rybie przypisuje się przede wszystkim znaczenie 
religijne: przypomina o chrzcie, zmartwychwstaniu  
i nieśmiertelności i odradzania się życia. 

• Kapustę – wiązano z  jej życiodajną siłę, sprawiają-
cą, że po zimie cała przyroda ponownie obudzi się 
na wiosnę. 

• groch chroni przed chorobami, w połączeniu z ka-
pustą gwarantował urodzaj. 
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• grzyby według wierzeń ludowych ułatwiały nawią-
zywanie kontaktu ze światem zmarłych.

•  Mak jest symbolem płodności,
•  Potrawy z miodu zapewniają ludziom przychylność 

sił nadprzyrodzonych. 
• Jabłko zjedzone podczas wieczerzy wigilijnej chro-

niło przed bólem gardła.
• Orzechy chronią przed bólem zębów.1 

Z każdym rokiem coraz bardziej ubożeją nam te 
najpiękniejsze i najbardziej rodzinne w polskiej trady-
cji święta. Urządzamy je często nie z wewnętrznej po-
trzeby, ale z przyzwyczajenia. Rezygnujemy z wielu 
pięknych, rodzimych obrzędów, na rzecz cudzoziem-
skich, upraszczamy świąteczny ceremoniał do gonitwy 
po supermarketach.

Nie pozwólmy, aby tradycje, które jeszcze pozo-
stały, a które niejednokrotnie są jedyną szansą, by  
zbliżyć się do rodziny, czy przyjaciół zaginęły. Nasza 
tożsamość przetrwała tylko dzięki tradycji, a tradycje  
przetrwały niejedną historyczną zawieruchę. Mamy 

więc olbrzymią szansę, by kolejne pokolenie wyniosło 
z rodzinnych domów wspomnienie Świąt – ich atmo-
sferę, związane z nimi przeżycia, poczucie bliskości  
i bezpieczeństwa.

1H. Szymanderska, Polskie tradycje świąteczne. Świat Książki, 
Warszawa 2003.

najpiĘkniejsza z koLĘd

K. Kaszuba

Cicha noc – jedna z najbardziej znanych kolęd na 
świecie, po raz pierwszy wykonana podczas pasterki 
w 1818 roku, w austriackim Oberndorfie pod Salzbur-
giem. Autorem oryginalnych słów niemieckich Stille 
Nacht był Joseph Mohr, melodię ułożył Franz Xaver 
Gruber. Słowa jednej z wersji w języku polskim ułożył 
ok. 1930 roku Piotr Maszyński.

Tekst pieśni powstał jako wiersz już w roku 1816. 
Autor wiersza, Joseph Mohr, był wówczas (1815-1817) 
wikarym w Mariapfarr w regionie Lungau (południowo-
wschodnia część landu Salzburg).

Melodia powstała dwa lata później, 24 grudnia 
1818 roku. Joseph Mohr, w latach 1817-1819 wikary 
w nowo powstałej parafii św. Mikołaja w Oberndorfie 
k. Salzburga, zaproponował Franzowi Gruberowi napi-
sanie muzyki do swojego wiersza. Franz Gruber był od 
1807 do 1829 r. nauczycielem, organistą i kościelnym 
w Arnsdorfie, od 1816 do 1829 r. również organistą  
w nowej parafii w pobliskim Oberndorfie.

Pieśń została wykonana w tym samym dniu (24.
XII,1818 r.) podczas pasterki. Mohr śpiewał partię te-
norową i grał na gitarze, Gruber wykonywał partię ba-
sową. Gruber określił kolędę jako „prostą kompozycję” 
i nie przypisywał jej szczególnego znaczenia.

Kolęda spodobała się mieszkańcom Oberndor-
fu i wkrótce była znana również w okolicy. Świadczą  
o tym zachowane odpisy pieśni (najstarszy z 1822 r.  
z Salzburga). Nie podają one jednak nazwisk autorów. 
Pieśnią zainteresowała się królewska kapela dworska 
w Berlinie, która w roku 1854 wysłała do Salzburga py-
tanie o twórcę kolędy. 30 grudnia 1854 r. Franz Gruber 
opisał okoliczności powstania utworu. W ojczystym 

Stille-Nacht-Kapelle (Kaplica Cichej Nocy) w Oberndorfie

Salzburgu kolęda została zaliczona do oficjalnych 
pieśni kościelnych dopiero w roku 1866. Oryginalny 
zapis nutowy Grubera z 24 grudnia 1818 r. zaginął, 
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śLubujĘ uroczyście …

W dniu 23 października 2009 roku w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Nowym Korczynie odbyło się  
uroczyste ślubowanie dzieci klas pierwszych i paso-
wanie na uczniów. W uroczystości wzięli udział  zapro-
szeni goście: pan wójt W. Kwas, przewodnicząca Rady 
Gminy M. Matusik, przewodnicząca Komisji Oświaty 
p. T. Krupska, przewodnicząca Rady Rodziców p. J. 
Motyl, ksiądz proboszcz G. Kowalik, pani dyrektor B. 
Ziętara, nauczyciele, wychowawcy i główni bohatero-
wie, czyli pierwszoklasiści oraz ich rodzice.     

Zgromadzonych gości oraz pierwszoklasistów 
powitała pani dyrektor Bogusława Ziętara życząc naj-
młodszym uczniom  wielu sukcesów w edukacji szkol-
nej. Głos zabrał również pan wójt W. Kwas i przewodni-
cząca Komisji Oświaty  p. T. Krupska, która skierowała 
ciepłe słowa do uczniów, wychowawców i rodziców.

Następnie odbyła się część artystyczna w wyko-
naniu pierwszoklasistów. Uczniowie w pięknie udeko-
rowanej sali przedstawili montaż słowno-muzyczny     
pt. „Na zamku rycerskim” opracowany i przygotowany 
przez panie wychowawczynie: Dorotę Gaweł i Bogu-
sławę Woźniak.     

podobnie jak następny zapis, prawdopodobnie z ok. 
1830 r., na dwa głosy solowe, chór i organy. Zaginął 
również śpiewnik kościelny Blasiusa Wimmera (or-
ganisty i nauczyciela z Waidring w Tyrolu), w którym 

pieśń „Cicha noc” zapisana była z datą 22 lipca 1819 
r. i liczyła siedem  zwrotek.

1http://pl.wikipedia.org/wiki/Cicha_noc

W tym szczególnym dniu 36 uczniów w obecności 
dyrekcji szkoły, gości, licznie zgromadzonych rodziców 
i starszych kolegów złożyło uroczyste ślubowanie, po 
którym p. dyrektor B. Ziętara dokonała pasowania na 
uczniów.      

Po uroczystym ślubowaniu i pasowaniu uczniowie 
otrzymali  pamiątkowe dyplomy i upominki.      
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W miłej atmosferze wszyscy zaproszeni goście 
udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez 
rodziców.

Z całą pewnością dzień ten na zawsze pozosta-
nie w pamięci uczniów, rodziców i nauczycieli naszej 
szkoły.

akt śLuboWania
Anetta Fortuna

Ślubowanie to słowo bardzo wymowne. i nic dziw-
nego, skoro uczniowie kl. I muszą przygotować się do 
aktu ślubowania. Uroczystość t miała miejsce w Szko-
le Podstawowej w Ostrowcach w dniu 30.10.2009. 
Uczniowie klasy I bo o nich mowa, złożyli śluby: być 
dobrymi uczniami wobec Rady Pedagogicznej, Rodzi-
ców i zaproszonych gości.
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mikoŁajki 2009 W gminnym ośrodku kuLtury W noWym korczynie

Bogumiła Zawada

5 grudnia 2009 roku w przeddzień św. Mikołaja  
w naszym Gminnym Ośrodku Kultury miało miejsce 
integracyjne spotkanie dzieci i młodzieży.

Dzieci przybyłe na spotkanie witane były przez 
dwu Mikołajów, którzy przy zastawionych słodycza-
mi i napojami stołach prowadzili tradycyjne zabawy, 
konkursy i rozmowy – przepytywania dzieci z różnych 
dziedzin życia. 

Część dzieci, które uczęszczają na różne zajęcia 
w GOK-u informowana była wcześniej, natomiast inne 
– poprzez rozwieszone plakaty, o tym aby przygoto-
wać się na „odpytywanki” przez Mikołaja. I należy tu 
podkreślić, że rzeczywiście młodzież przygotowała się 
znakomicie.

Dzieci nie tylko przygotowały wiersze, piosenki 
ale także tańce i pokazy gimnastyczne.

W tańcu nowoczesnym: break dance szczególnie 
celowali: Piotrek Cerazy, którego umiejętności akro-
batyczne były rzęsiście oklaskiwane, Przemek Kopeć  
a także Sylwek Wolański. Chłopcy mówili też wiersze: 
na powitanie św. Mikołaja ułożone naprędce przez sie-
bie strofy odczytał Mateusz Podkowa, nie tylko mówił 
ale i śpiewał Krystian Wolański. Była nawet zabawa  
w „stary niedźwiedź mocno śpi”, gdzie świetnie się 
przy tym bawiła nie tylko pisząca te słowa, ale i p. 

Teresa Krupska – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 
oraz  Mikołajowie. Świetnie bawił się też p. Jan Wiel-
gus zatrzymujący w kadrze aparatu fotograficznego  
i oku kamery również te zabawy mikołajkowe.

Spotkanie to uświetniły występy Kasi Cerazy ze 
Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie.

Kasia śpiewała akompaniując sobie na gitarze, 
ale też przy akompaniamencie p. Jerzego Wilka pio-
senki biesiadne, a także wprowadziła nas w nastrój 
świąteczny śpiewając kolędy także ze swoją siostrą 
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dzieci z mikoŁajem

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich

Dnia 5 grudnia 2009 r. w OSP Strożyska odbyło 
się spotkanie dzieci z Mikołajem. 

Spotkanie to, po raz pierwszy zorganizowało Koło 
Gospodyń Wiejskich w Strożyskach.

Z rąk Mikołaja z uśmiechem na twarzy odbierały 
paczki. Na spotkaniu zaszczycił nas swoją obecnością 
Wójt Nowego Korczyna p. W. Kwas z małżonką, jak 
również Przewodnicząca Rady p. M. Matusik, oraz rad-
ni i sołtys W. Trela. Przy tej okazji pragniemy podzię-
kować OSP w Strożyskach za udostępnienie remizy  
i wszelką pomoc, gdyż nigdy nam jej nie odmawiają.

przebrany mikołaj czapkę ma czerwoną,
zniszczone kalosze brodę oszronioną.

niesie ciężki worek prezentów wspaniałych,
chce, by wszystkie dzieci wciąż się uśmiechały.                                          

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich.

spotkanie mikoŁajkoWe

Beata Masłowska

„noc grudniowa”
W noc grudniową słońce świeci
biały śnieg się skrzy.
cicho wszędzie, śpią już dzieci
cudne mają sny.
spiesz się spiesz się mikołaju, 
zejdź z wysokich wzgórz.
grzeczne dzieci wyczekują 
kiedy przyjdziesz już.

Dzień 6 grudnia zapewne każdemu, dzieciom jak 
i dorosłym, kojarzy się ze Św. Mikołajem. W naszej 
kulturze Święty Mikołaj to doskonale wszystkim znana 
postać staruszka o  lasce, w okularach, z długą siwą 
brodą, w czerwonym stroju, z workiem pełnym prezen-
tów.

Tak zaszczytnego gościa przywitały dzieci z Czar-
ków i Żukowic właśnie w niedzielę 6 grudnia o godz. 
16.00 w Świetlicy Wiejskiej w Czarkowach. Mali miesz-
kańcy z niecierpliwością oczekiwali przybycia miłego, 
starszego Pana, który dla każdego z nich miał przygo-

towany prezent. Choć tego dnia pogoda nas zaskoczy-
ła i nie było nawet odrobiny śniegu, to nic nie stanęło 
na drodze Świętemu i tuż po godz. 16 wszyscy zebrani 
usłyszeli znajomy głos dzwoneczków. Buzię każdego 
dziecka rozpromienił uśmiech, gdy w drzwiach pojawił 
się Pan w czerwonym stroju. Przywitaliśmy Go ciepły-
mi słowami i oklaskami. Zaczynając od najmłodszej 
grupy dzieci, Św. Mikołaj rozdawał przywiezione ze 
sobą upominki. Nie zapomniał jednak zapytać dzie-
ci czy były grzeczne i czy słuchają rodziców. Dzieci 
uśmiechały się do gościa, rozmawiały z Nim, prosiły  
o pozowanie do zdjęć, na co przybysz bardzo się ucie-
szył. Były wierszyki i piosenki, choć nawet starszaki 
trochę się wstydziły zaśpiewać. Gdy już każde dzie-
cko otrzymało prezent, wszyscy usiedli do wspólnego 
poczęstunku przygotowanego przez mamy przybyłe 
na spotkanie. Po chwili odpoczynku darczyńca nieste-
ty musiał nas opuścić, gdyż przed nim była jeszcze 
długa droga. Wszyscy razem podziękowali Mikołajowi 
za przybycie i prezenty słowami „Dziękujemy Święty 

Olą. Na spotkanie przybyła również młodzież – absol-
wentki naszego gimnazjum: Magdy i Kasia, które za-
śpiewały swoją ulubioną piosenkę i przy okazji zrobiły 
sobie sesję zdjęciową, gdyż zabawa odbywała się w lu-
strzanym klubie fitness. Wszystkie występujące dzieci 
nagradzane były dodatkowo czekoladami. Podkreślić 
należy fakt, że po zakończonym spotkaniu młodzież 
z własnej inicjatywy chętnie pomogła uporządkować 
salę.

Takie spotkanie Mikołajkowe w naszym GOK-u 
odbyło się po raz pierwszy i mamy zamiar kontynuo-
wać tę tradycję. 

Dziękujemy tu za pomoc finansową p. Wójtowi 
Gminy – jako Przewodniczącemu i całej Gminnej Ko-
misji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dzięki 
którym taki poczęstunek i spotkanie integracyjne mo-
gło się odbyć.
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jaseŁka brzostkóW

Grudzień to czas oczekiwania na najpiękniejsze 
święta Bożego Narodzenia. Świąteczna atmosfera pa-
nuje nie tylko w domach, ale również w szkołach.

W Szkole Podstawowej w Brzostkowie już od 
połowy grudnia odwiedzających gości witała pięknie 
przyozdobiona, pachnąca choinka. Korytarze szkoły 
udekorowane zostały świątecznymi ozdobami, mruga-
jącymi, kolorowymi światełkami. Z klas płynęły słowa                         
i melodie kolęd, które z zapałem ćwiczyli uczniowie.

W takiej świątecznej atmosferze 18 grudnia 2009 
roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzostkowie 
zaprezentowali przedstawienie jasełkowe pt: „Nie było 
miejsca dla Ciebie”. Tym miłym akcentem wprowa-
dzili całą brać szkolną w okres najpiękniejszych, naj-
bardziej rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Prze-
pięknie prezentowali się młodzi aktorzy w specjalnie 
przygotowanych strojach, na tle dekoracji ukazującej 
miejsce narodzenia Jezusa – Betlejem. Radosnymi 

Jak co roku święty Mikołaj w dniu 6.12.2009 r. 
odwiedza dzieci i przynosi podarunki. W tym roku wy-
jątkowo odwiedził też świetlicę wiejską w Górnowoli, 
gdzie zgromadziły się wszystkie dzieci, a było ich aż 
50. Mikołaja z prezentami zamiast reniferów wiozły 
dwie Śnieżynki. Wielka radość była wśród najmłod-
szych a także tych starszych. Mikołaj był bardzo wy-
magający, każde dziecko musiało „zarobić” na prezent 
poprzez śpiew, taniec, wierszyk itp. Nie obyło się też 

niezWykŁe odWiedziny

Beata Skowron

bez poczęstunku dla dorosłych. Życzenia świątecz-
ne z tej okazji wszystkim „małym i dużym” złożył też 
zaproszony gość Wójt Gminy Nowy Korczyn inż. W. 
Kwas. Wszystkie dzieci z uśmiechem na twarzy wspo-
minają ten dzień.

Mikołaju”. Znów słychać było odgłosy dzwoneczków, 
tym razem zwiastujących odjazd miłego gościa.  Dzie-
ci jeszcze długo śmiały się i wymieniały komentarza-
mi. Przytulną atmosferę, oprócz przeżytych wrażeń, 
tworzyły także migocąca choinka i rozpalony ogień  
w kominku. 

Sądzę, po uśmiechach i pozytywnych komenta-
rzach, iż tamten wieczór był bardzo przyjemny, sym-
patyczny i udany. Zadowolenie dzieci było najważ-
niejsze, a Święty Mikołaj obiecał, że odwiedzi nas  
w przyszłym roku. Jesteśmy pełni nadziei, że jak za-
wsze dotrzyma słowa i zobaczymy Go za rok.
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głosami wyśpiewywali kolędy, które wraz z nimi nucili 
wszyscy zebrani.

Zgromadzonych na jasełkach przybyłych gości 
– wójta gminy Pana Wiktora Kwasa oraz rodziców 
uczniów - przywitała dyrektor szkoły Pani Joanna Cha-
czyk. Łamiąc znajdujący się na stole opłatek złożyła 
wszystkim życzenia świąteczne i  noworoczne.

Po przedstawieniu odbyła się wieczerza wigilijna 
przygotowana przez mamy uczniów. Spotkanie prze-
biegało w atmosferze rodzinnego ciepła i wzajemnej 
życzliwości.

Przygotowanie i przedstawienie jasełek było pod-
sumowaniem zakończenia realizacji pierwszego etapu 
projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą 
do wiedzy” realizowanego w ramach unijnego Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Z tej okazji uczniowie w nim uczestniczący przy-
gotowali popis swych zróżnicowanych umiejętności: 
prezentację umiejętności recytatorskich, aktorskich, 
piękne wykonanie kolęd i wiele innych. Spotkanie 
zakończyło się prezentacją multimedialną przedsta-
wiającą przebieg projektu oraz symbolicznym prze-
kazaniem pomocy naukowych młodszemu rocznikowi 
uczniom klasy pierwszej, którzy już od stycznia reali-
zować będą kolejny etap projektu.

Należy nadmienić, że specjalnie na potrzeby pro-
jektu została przygotowana jedna z sal lekcyjnych, 
którą wyposażono w otrzymane przez szkołę nowe 
pomoce dydaktyczne.  
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bóg siĘ rodzi...

Agnieszka Kowalska

W dniu 22 grudnia 2009 r. w Punkcie Przedszkol-
nym w Nowym Korczynie dzieci pod czujnym okiem 
swojej wychowawczyni p. Agnieszki Kowalskiej wy-
stawiły Jasełka. Chociaż Jasełka mają wieloletnią 
tradycję, to w wykonaniu przedszkolaków nabierają 

szczególnego wdzięku. Czy może być coś bardziej 
wzruszającego od maleńkich pastuszków przynoszą-
cych swe dary do szopki, małego Józefa z Maryją, 
aniołków, dzieci z serduszkami na dłoni i królów, któ-
rzy mimo zaledwie kilku lat nie tracą nic ze swojego 

Celem Projektu jest wdrożenie elastycznego mo-
delu edukacji dostosowanego do indywidualnych po-
trzeb i możliwości uczniów z wykorzystaniem nowa-
torskich metod i treści kształcenia. Rozwój uczniów 
odbywa się w oparciu o teorię inteligencji wielorakich 
Howarda Gardnera. Wykorzystanie w praktyce tej teo-
rii zapewni uczniom doświadczenia edukacyjne i spo-
łeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, moż-
liwości i potrzeb. Zakłada ona, że każde dziecko jest 
zdolne, ma swoje mocne i słabe strony, które trzeba 
równomiernie rozwijać. Bazą do prowadzenia zajęć są 
Dziecięce Ośrodki Zainteresowań, w których są róż-
ne, dostosowane do rodzajów aktywności i inteligencji 
pomoce (gry, układanki, klocki, książki, instrumenty, 
mikroskop, akcesoria sportowe). Praca z dziećmi pro-
wadzona jest w formie zajęć pozalekcyjnych. Udział 
w Projekcie na pewno jest wartościowym doświadcze-
niem dla obecnych i przyszłych uczestników.
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„noc jest ciemna, noc na świecie,
a za miastem zimna grota, otworzyła im swe grota. 
i gdy we śnie był świat cały, narodził się jezus 
mały” 

22.12.2009 r. w Szkole Podstawowej w Ostro-
wcach odbyła się uroczysta Wigilia z okazji świąt Bo-
żego Narodzenia. Te coroczne spotkania w naszej 
szkole stały sie już tradycją i cieszą się dużym zain-
teresowaniem społeczeństwa. Uroczystość rozpoczę-
ła się przedstawieniem jasełek których treścią prze-
wodnią była trudna droga Bożej Rodziny do Betlejem, 
brak miejsca w gospodzie zaprezentowanych przez 
uczniów z klas IV- VI pod czujnym okiem ks. E. Kuzki 
nauczycielek A. Fortuna, M. Gajek, J. Skrzela. Oprócz 
znanych kolęd jak „Jezus Malusieńki”, „Przybieżeli do 
Betlejem” „Bóg się rodzi” uczniowie zaśpiewali mniej 
znane kolędy i pastorałki: „Nie było miejsca dla Cie-
bie” „W grudniowe noce” i inne.  Uroczystego nastroju 
dodała również ślicznie udekorowana w liczne białe 
śnieżynki sala. Po zakończeniu jasełek łamano się 
opłatkiem i składano życzenia: 

„ [...] w tej chwili wszystkim, co żyje, 
całym sercem radośnie się życzy, 
żeby oczy nie płakały niczyje, 
żeby w sercach nie było goryczy. 
żeby wszyscy mieli to co trzeba,
i jak my wzajem sobie życzyli,
łamiąc płatek anielskiego chleba
w biały wieczór świątecznej Wigilii...”

WigiLia W ostroWcach

Anetta Fortuna

majestatu? Dzieci przygotowywały się kilka miesięcy 
do tego ważnego i pierwszego dla nich występu. Rów-
nież rodzice i dziadkowie byli zaangażowani w przy-
gotowanie strojów i rekwizytów do przedstawienia.  
W dzień przedstawienia do naszego przedszkola przy-
była Pani dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej  
w Nowym Korczynie Bogusława Ziętara, rodzice  

i dziadkowie. Wszyscy ze skupieniem i dużym wzru-
szeniem oglądali naszych małych, trochę stremowa-
nych aktorów. Na zakończenie dzieci złożyły w formie 
śpiewanej świąteczne życzenia. Po występie czekał na  
dzieci słodki poczęstunek przygotowany przez ro- 
dziców, a Pani dyrektor w nagrodę obdarzyła wszyst-
kie dzieci czekoladami.
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Cała uroczystość odbyła się w miłej i serdecznej 
atmosferze. przy suto zastawionych stołach, które 
przygotowały Panie z Rady Rodziców, zasiedli ucz-
niowie, nauczyciele w raz z księdzem proboszczem, 
rodzice, oraz zaproszeni goście w osobach: Wójt W. 
Kwas, Przewodnicząca Rady Gminy M. Matusik, Prze-
wodnicząca Komisji Oświaty T. Krupska,  p. S. Broda 
i K. Chłopecki. Uroczystość zakończyła się wspólnym 
śpiewaniem kolęd przez wszystkich uczestników spot-
kania wigilijnego.

dzieLimy siĘ opŁatkiem

Urszula Lasak

Tradycją  Publicznej Szkoły Podstawowej w Sta-
rym Korczynie jest organizowanie wigilii. Jest to wspa-
niała okazja służąca integracji dzieci i dorosłych. Na 
tę uroczystość dnia 22.12.2009 r. przybyli Wójt Gminy 
W. Kwas, Przewodnicząca Rady Gminy M. Matusik, 
oraz ks. Dziekan M. Małczęć. Po obejrzeniu jasełek 
przygotowanych przez nauczycieli p. Z. Gruchałę i p. 
H. Stulak. Przejęci uczniowie wcieleni w rolę aniołków, 
pasterzy i świętej rodziny, z wielkim zaangażowaniem 
i przy muzycznym akompaniamencie ucznia klasy VI 
naszej szkoły śpiewali piękne kolędy. Po spektaklu 
nastąpił moment życzeń i dzielenia się opłatkiem. Na-
stępnie głos zabrali kolejno zaproszeni goście składa-
jąc wszystkim jeszcze raz zdrowych, rodzinnych świąt, 
w serdecznej i ciepłej atmosferze.

Ksiądz Dziekan z myślą o dzieciach przekazał na 
ręce p. dyr. B. Kruk okazałą paczkę słodyczy, p. Wójt 
zaś piękne kwiaty (gwiazdę Betlejemską dla grona pe-

dagogicznego) jako załącznik do życzeń. Zaproszeni 
goście otrzymali  na pamiątkę stroiki bożonarodzenio-
we wykonane przez podopiecznych nauczycielki p.  
U. Lasak.

toWarzystWo miŁośnikóW ziemi korczyńskiej W noWym korczynie - WigiLia

Ligia Płonka

Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas szcze-
gólny dla każdego człowieka. 

Wszyscy składają sobie życzenia, zasiadają do 
wspólnego posiłku, dzielą się opłatkiem, śpiewają ko-



�0

lędy i wspólnie radują się spędzonym czasem w gro-
nie rodzinnym, osób najbliższych i przyjaciół. 

Jest to także czas wypoczynku, spokoju i miłości. 
Taką atmosferę tworzą ludzie, którzy na te chwile za-
pominają o troskach codziennego życia, pogoni za do-
brami tego świata. Pragną jedynie otoczyć się ludzką 
życzliwością, bliskością, przyjaźnią, pomagając sobie 
wzajemnie. 

Planowo, jak co roku, zgodnie z tradycjami bo-
żonarodzeniowymi, odbyło się w dniu 27.12.2009 r.  
w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Korczy-
nie, spotkanie opłatkowo - noworoczne członków To-
warzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej. 

We wspólnej biesiadzie udział wzięło ponad 30 
osób. Nie zabrakło Wójta Gminy Nowy Korczyn - Pana 
Wiktora Kwasa, v-ce przewodniczącej Rady Gminy 
Nowy Korczyn - Pani Teresy Krupskiej, Pani dyrektor 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie- 
Bogusławy Ziętary i członków Zarządu Towarzystwa 
na czele z przewodniczącą - Ligią Płonką, zastępcą 
- Panem Henrykiem Preficzem, Panią Bogusławą 
Zawadą, Panią Kazimierą Juszczyk i Panią Grażyną 
Kańską. 

W spotkaniu wziął udział także przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej – Pan Witold Świech i przewodni-
czący Sekcji Ekologiczno - Gospodarczej - Pan Zyg-
munt Stefański. 

Gośćmi specjalnymi uroczystości byli najmłodsi 
uczestnicy- Katarzyna Cerazy i Patryk Pawlik wraz ze 
swoimi rodzicami, którzy umilili czas graniem i śpiewa-
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niem kolęd i pastorałek. Zaprezentowany przez mło-
dzież repertuar był bardzo bogaty i tak porywający, że 
wszyscy byli zachwyceni i razem wesoło śpiewali. 

Podniosłym momentem imprezy były życzenia 
100 lat dla jubilata - Pana Edwina Juszczyka, który  
w dniu 26.12.2009 r. obchodził 80 - lecie urodzin. 

Pan Edwin Juszczyk - poeta regionalny, przybył 
na spotkanie w towarzystwie swojej żony Marii. Po-
mimo tak podeszłego wieku Pan Edwin jest jednym 
z najaktywniejszych członków Towarzystwa. Chętnie 
dzieli się swoimi wspomnieniami, przemyśleniami  
o życiu, które zawarł w twórczości poetyckiej. 

Życzenia imieninowe przyjęły także dwie Ewy- 
Pani Ewa Stojek i Pani Ewa Cerazy oraz Pan Adam 
Leśniak. Cała uroczystość to mile spędzony czas na 
wspólnych życzeniach świątecznych i noworocznych. 

Szczególne życzenia wszystkim członkom To-
warzystwa przekazał Pan Wójt oraz przewodnicząca 
TMZK - Ligia Płonka, która krótko podsumowała mi-
nioną działalność w 2009 r. i zakreśliła plany na rok 
2010.

Pan Henryk Krupski pogratulował zaangażowania 
w pracy Towarzystwa i życzył dalszych sukcesów. 

Pan Władysław Trela nawiązał do obchodów 750-
lecia lokacji Nowego Korczyna. Tym razem nakreślił 
krótko historię miejscowości Strożyska. 

Spotkanie minęło w przyjemnej atmosferze, przy 
pięknie udekorowanych stołach, zastawionych świą-
tecznymi wypiekami i różnymi smakołykami. 

Na zakończenie Pan Jerzy Wilk przygrywał na 
gitarze do wtóru pieśni patriotycznych i biesiadnych. 
Zawiązał się całkiem niezły zespół wokalno-muzycz-
ny, którym przewodził Pan Witold Świech i Lucjan Lira. 
Chórzyści zapowiedzieli kontynuację swojej działalno-
ści. 

Podziękowania należą się Pani dyrektor Pub-
licznej Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie za 

udostępnienie świetlicy, jak również Pani Bogumile 
Zawadzie - kierowniczce Gminnego Ośrodka Kultury  
w Nowym Korczynie i Panu Jerzemu Wilkowi za przy-
gotowanie uroczystości oraz Patrykowi Pawlikowi i Ka-
tarzynie Cerazy za  uświetnienie wieczoru kolędami.
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odkurzanie historii - c.d. historii życia r. kiWiora

Romuald  Kiwior

I właśnie z takiego zakazanego wypadu  wraca-
li Fredek i Juras, Witek Rutkowski, i Boluś Sowiński,  
kiedy nagle zobaczyli Gawęde i Skorupę i usłyszeli 
to właśnie: halt! halt!. Dwóch ich stanęło sztywno pod 
ścianą bożnicy, a Boluś co sił w nogach 
gnał ku swej posiadłości. Posłusznych  zo-
stawili w spokoju, z poleceniem, aby przy-
pilnowali wędek i wiadra z rybami, a sami 
pobiegli za Bolusiem. Dość długo  trwała 
ta gonitwa dwóch uzbrojonych Szwabów 
z wyciągniętymi pistoletami w rękach, po 
krętych uliczkach, aż dopadli go gdy wpa-
dał do komórki, w której jego matka moco-
wała się z żarnówką, przy pomocy której 
obracała żarnowe kamienie, z pod których 
sypała się żytnia mąka, przeznaczona na 
chleb i prażuchy. Was ist das?! Krzyknął 
na struchlałą Sowińską Skorupa. Miele-
nie zboża na żarnach było surowo zakazane i nawet 
na dalekich wsiach obywało się z wielką ostrożnoś-
cią. Ten „brutalny” czyn tak ich zdziwił i oburzył, że tu  
w mieście w pobliżu posterunku niemieckiego ta-
kie rzeczy się dzieją, iż postanowili natychmiast roz-
strzelać obwinionych; raus szynel ! krzyczał Gawęda 
i wskazał kierunek nad rzekę, nad którą prowadziła 
matka syna za rękę, gdzie miała się odbyć egzekucja. 
To tu rozstrzelano młodszego syna kowala z „Psiej 
Górki”, który zapuścił  się w zakazaną dzielnicę poży-
dowską, oraz złapanego Żyda ze wsi Szczytniki, gdzie 
stale mieszkał i dotąd się ukrywał, którego dwóch 
żandarmów, w środku dnia prowadziło demonstracyj-
nie przez cały rynek, wokół targowicy przez wał nad 
Nidę czemu musieli się przyglądać mieszkańcy mia-
sta, żeby utwierdzić się o sile niemieckiej potęgi, jak to 
dwóch zbirów prowadzi na śmierć bezbronnego czło-
wieka, tylko dlatego, że jest innej rasy. Byłem świad-
kiem tej egzekucji obserwując ją z poza wału. Zrobiła 
ona na mnie, jeszcze dziecku takie wrażenie, że do 
dziś dnia  stoi ona w moich oczach. Pewnie kości jego 
dotąd tam spoczywają w złocistym piasku, obok błę-
kitnej wstęgi Nidy, jako jedyne, gdyż za-
raz po wojnie Polacy pozabierali swoich, 
by złożyć ich szczątki w poświeconym 
miejscu na cmentarzu, a kowal Król wykuł 
swemu synowi wspaniały, żelazny krzyż, 
który zawsze podziwiam, kiedy modlę się 
na mogile matki, gdyż stoi on w pobliżu jej 
grobu. Nawet rodziny najeźdźców poza-
bierali szczątki swoich poległych, a tylko 
Szczytnicki Żyd spoczywa z dala od swo-
ich ziomków, którzy nie mniej tragicznie 
podzielili jego los. Wielkim szczęściem 
dla Sowińskich było to, że Skorupa przy-
pomniał sobie, iż ta kobieta wyznaczona 
do sprzątania posterunku, po libacji urządzonej na 
cześć armii, która 21 czerwca 1941 roku ruszyła na 

wschód w celu poszerzenia przestrzeni życiowej III 
Rzeszy. Kobieta ta wywiązała się znakomicie z nało-
żonego obowiązku, i prosząc o łaskę darowania życia, 
płacząc mówiła do Skorupy: panie oficerze ja bardzo 

szanuję naród niemiecki, a nawet oddałam 
mu na pana ręce znalezione dolary ame-
rykańskie. Gawęda, który znał doskonale 
język polski, zapytał akcentem poznań-
skim: a o jokie tu dulory chodzi? Sowińska 
opowiedziała Gawędzie jak to uprawiając 
na wiosnę pożydowski ogródek wykopa-
ła z ziemi butelkę z dolarami i wręczyła 
je przed wejściem na żandarmerię, panu 
oficerowi Skorupie. Ot krucyfiks – kamrat 
zaklął siarczyście Gawęda, i dodał pod no-
sem cicho do siebie: nic mi o tym nie po-
wiedział, i krzyknął na babę: raaaus! Nach 
haus! Tu w domu sprawił Bolusiowi pasem 

tęgie lanie, potłukł żarnowe kamienie i skierował się 
ponownie w asyście nieusatysfakcjonowanego Sko-
rupy w kierunku mego międzydrzwiowego uwięzienia,  
z mocnym postanowieniem, że sobie na mnie całko-
wicie ulżą. Tymczasem Tadzio Arkadek ze swoim pta-
sim łupem zbliżyli się do drzwi a oswobodziwszy mnie 
z tego zatrzasku i stwierdzeniu że żyję zaciągnęli do 
pobliskiej jajczarni, gdzie w znanej nam kryjówce sie-
dzieli już Fredek i Kazik z wędkami, których mieli pilno-
wać, trzęsąc portkami ze strachu nie wiedząc co dalej 
czynić. Uświadomiwszy sobie nadchodzące zagroże-
nie, krzyknąłem!  Na zachód do byłego getta i tam za 
kominem w śmierdzącym szlachtuzie przesiedzieliśmy 
do późnej nocy, kiedy to wróciwszy do domu, ku rado-
ści naszych zatrwożonych rodziców.

Dolny Śląsk
 W 1949 r. kończyło się moje zajęcie u Antol-

ka, gdyż  władza ludowa zlikwidowała korczyńskie 
rzemiosło. I co tu teraz robić? Z czego żyć? Może by 
tak na Ziemie Odzyskane. Przecież już pół Korczyna 
wyjechało tam do jakiegoś Kożuchowa. Wieść się roz-
niosła lotem błyskawicy, że wielu już się tam dobrze 

urządziło, kto mógł gnał do Kożuchowa. 
Wszystkich ogarnęła „gorączka złota”. 
Znajomy ciągnął znajomego, krewniak 
krewnego, tylko ja biedny sierota nie mia-
łem się do kogo przytulić. Bieda i cieka-
wość świata nie dawała mi spokoju. Prosi-
łem wielu ażeby mnie ze sobą zabrało do 
tego wymarzonego Kożuchowa, ale nikt 
nawet najbliższy sąsiad Sławiński, ojciec 
mojego kolegi, Kazika, z którym często 
razem kopaliśmy piłkę na pobliskiej tar-
gowicy, zbył mnie uwagą: że jestem za 
mały i do szabru się nie nadaję. Jak nie 
udało się do Kożuchowa to pojechałem 

do Strzelina, gdzie przygarnęła mnie do siebie siostra 
cioteczna – Hela Masłowska, pracująca w tutejszym 
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kamieniołomie granitu przy obróbce kostki brukowej. 
Moje starania o pracę w kamieniołomie nie dały re-
zultatu z powodu słabej budowy ciała, i chociaż sta-
rałem się przekonać personalnego, że widzę tu wielu 
nie mniej wynędzniałych niż ja, a mogą pracować przy 
wydobywaniu granitu, to może i ja potrafię. Nic z tego, 
tyś wolny, a tamci to wrogowie Polski Ludowej i jako 
więźniowie, którzy zdradzili Ojczyznę Ludową, muszą 
za darmo pracować by obmyć swe winy. Zdziwiony, 
że tacy młodzi, a już dopuścili się zdrady, poszedłem 
w miasto jako wolny, ale bezrobotny w poszukiwaniu 
pracy. Strzelin – skąd nazwa tego przepięknego mia-
sta? zastanawiałem się, kiedy krok po kroku, odkrywa-
łem jego urok, gdy przyszło wspomnienie, jak to „wą-
ską  ścieżyną co wiła się wstęgą (tam na mojej biednej  
i ukochanej kielecczyźnie), między pólkami jęczmienia 
i żyta szedł blady nędzną odziany siermięgą, jakże mi 
drogi WOLNY i bliski – najmita”. I oto nagle zawyły 
syreny, a w 5 min później usłyszałem potężne odgłosy 
wybuchów i grad odłamków skalnych spadających na 
głowę. Czyby to bombardowanie? zapytałem sam sie-
bie z niedowierzaniem boć przecież już 4 lata upłynęło 
po wojnie. Chowaj łeb krzyknął ktoś z dala głośno! Nie 
słyszysz, że kamieniarze przy pomocy trotylu kruszą 
granitowe skały, by przygotować urobek do dalszej 
obróbki, co tak wybałuszyłeś oczy, tać widać, żeś nie 
tutejszy, zabełkotał ktoś miłym wschodnim kresowo 
– wołyńskim akcentem. Zgadłeś dobry człowieku, żem 
ja nie stąd, toć to ja, nie dalej  niż wczoraj, przybył tu 
z Kieleckiego Ponidzia szukać jakiegoś zajęcia, gdyż 
bieda mnie z domu wygnała, stąd nie dziw się, żem 
taki zagubiony, bo i pierwszy raz w życiu, tak wiele 
ciekawych i nie znanych mi zjawisk wokół mnie dzie-
je. Ta nie strachaj się, powiedział, przytulając mnie do  
siebie, bo my tu wszyscy tacy i każdego z nas zły los 
zmusił do opuszczenia ojcowizny. Chodź wejdziemy 
na tę górę, która zwie się Parkowa to ja Tobie objaśnię 
co i jak bo z niej jak na dłoni widać całą okolicę. A na 
początek to ja się nazywam Iwanow Tadeusz i ja od 
Tarnopola, a tych dwóch, co za nami pociąga to także 
nasze kolegi z zza Buga, ten jąkający się, szczególnie 
na matematyce, to mój imiennik Michoń z Lwowskie-
go Łyczakowa i drugi Tadeusz Szmyd to najuczciw-
sza bratnia, stale uśmiechnięta dusza, nie mająca so-

bie równych w rozgrywkach szachowych, może poza 
Romkiem Kefirkiem, który czasami mu się odgryza 
jak może. Za nimi opodal podąża Staszek Zapaśnik 
– najprzystojniejszy uwodziciel dziewcząt w całej Li-
dzie zwany też przez nich „Lidzkim Baronem”, z tego 
powodu, że głowę wysoko nosił, i chodź przebierał  
w nich jak w ulęgałkach, to żadnej z nich nie udało się  
tam na Kresach zarzucić mu chomąta na szyję. Zrobiła 
to dopiero bardzo skutecznie, owijając go sobie wokół 
małego palca prawej ręki „Nasza” koleżanka z Grupy 
XII – Barbara Załuska. I uważam, że wyszło to na do-
bre tak Stasiowi jak i nam wszystkim, którzy znaleźli 
się w 52 roku na Wydziale Mechanicznym Politech-
niki Wrocławskiej. Bo rzeczywiście Staszek był cichą 
„ostoją” i prawą ręką  Naszej Wspaniałej Basieńki, któ-
ra była jest i pozostanie na zawsze w  naszej wdzięcz-
nej pamięci za ten wielki trud i poświęcenie tej wielkiej 
sprawie, która rozpoczęła się inauguracją pierwszych 
wykładów, początkiem znajomości ich uczestników, 
a także długim, bo 5 – letnim okresem codziennych 
zmagań w celu przyswajania wiadomości, przekazy-
wanych nam przez naszych ukochanych profesorów, 
których nazwisk tu nie wyliczę, ale myślę, że każdy 
z nas wdzięcznym sercem nosi ich w swej pamięci, 
chodźmy tylko dlatego, że w owym czasie byliśmy jed-
ną rodziną, którą łączył wspólny cel, cel jakim jest na-
uka.  A nauczanie jak i jej przyjmowanie nie było w tym 
czasie powojennym łatwe, gdyż ze względu na brak 
książek, studenci opierali się głównie na wiedzy usły-
szanej od wykładowcy i zapisanych notatkach. Jeżeli 
dziś zmuszony jestem odpierać zarzuty mojej ukocha-
nej wnuczki Katarzyny, uczennicy gimnazjum Sióstr 
Niepokalanek w Szymanowie, że tak pięknie zapisany 
zeszyt z „Części Maszyn” przedziurawiłem ufnałem, 
toć przecież nie mogę się przyznać, że byli i tacy stu-
denci, którym nie chciało się prowadzić notatek, lecz 
korzystać z usług koleżeńskich, jednak przewidział to 
prof. Demeter, nasz uczelniany ojciec, niezapomniany 
dziekan i podczas egzaminu udowadniał, że gwoździe 
mogą służyć nie tylko do wbijania w deskę. Czyż mogę 
przy tym nie wspomnieć, że jego sekretarką, a naszą 
uczelnianą mamusią była Janina Kuczkowska, gotowa 
nam zawsze ulżyć w naszych dolach i niedolach.

c.d. nastąpi.
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średnio udana jesień WisŁy

M.H.M

Dwoma meczami derbowymi piłkarze Wisły zakoń-
czyli rundę jesienną świętokrzyskiej A - klasy w gr. II. 
Najpierw (15.11.09) Wygrali z Grodem Wiślica (0:1) 
by tydzień później przegrać (2:0) w Busku z tamtej-
szym MKS-em. Trzeba przypomnieć przyćmiony tro-
chę „sukces” Wisły, która pokonując Gród przerwała 
passę meczy bez zwycięstwa w spotkaniach wyjaz-
dowych. Ostatnią wygraną na boisku rywala Wiślacy 
odnieśli 28.09.08(!). Tak, więc kibice na przywiezienie 
3pkt musieli czekać ponad rok.

Wisła mimo fatalnego początku i trzech porażek 
w trzech pierwszych kolejkach w czwartej odbili się od 
dna wygrywając w skromnych rozmiarach z Arką Pa-
włów 1:0. Kolejne spotkania to na przemian porażki 
na wyjazdach i punkty na własnym obiekcie. Oprócz 

ką. Za to Mariusz Król i Marcin Matuszewski do bramki 
rywali wbili piłkę po 4 razy. Do wszystkich 22 bramek, 
jakie zdobyła w tej rundzie Wisła brakuje, więc tylko 
jednej. Zdobył ją powracający po półtorarocznej prze-
rwie spowodowanej kontuzją Michał Starościak. Jego 
bramka będzie pamiętana przez obecnych na meczu  
z Klimontowianką kibiców bardzo długo, bowiem rzad-
ko się zdarza by zdobyć bramkę po strzale głową zza 
linii 16(!) metra trafiając w samo okienko bramki.

Zarówno zarząd klubu jak i trener Arkadiusz Mo-
dzelewski zgodnie twierdzą, że piłkarze mogli zdo-
być kilka punktów więcej, lecz po chwili dodają, że  
w drużynie widać progres i zmiana trenera nie wchodzi  
w grę.

Obecnie piłkarze mają czas wolny od treningów, 

wspomnianych już zwycięstw z Arką Pawłów i Gro-
dem Wiślica piłkarze Wisły komplet punktów zdoby-
wali jeszcze w spotkaniach z GKS-em Świniary (4:1)  
i Piastem Osiek (6:2). Odnieśli oni również dwa remi-
sy: z Świtem Ćmielów i Łysicą II Bodzentyn, w obu tych 
spotkaniach padł wynik 2:2. W sumie Wiślacy zgroma-
dzili 14pkt, co pozwoliło im zając 9 miejsce ligowej ta-
beli. Jeśli chodzi o poszczególnych piłkarzy to na pew-
no nową gwiazdą zespołu staje się Paweł Zieliński.  
W tej rundzie zdobył 7 bramek i zaliczył 4 asysty,  
a trzeba nadmienić, że opuścił on letni okres przygoto-
wawczy a także dwa pierwsze spotkania. Oprócz niego 
trzeba wyróżnić Piotra Stępnia, który utrzymuje wciąż 
równy poziom i ustąpił Zielińskiemu tylko jedną bram-

jednak spędzają go aktywnie grając w Buskiej Lidze 
Futsalu pod szyldem „AD Serwis Krupski”. Na inau-
guracje zwyciężyli Maxfarbex (grają tam m.in. Fran-
cuz (Łysica Bodzentyn) i Kłos (Nida Pińczów) 4:3   
a wysoką formę utrzymał Paweł Zieliński pokonując 
bramkarza 3-krotnie. W kolejnych meczach zwyciężyli  
z Zag Kontenery 4:2 i zremisowali z Eudarcap 2:2.

Nam kibicom pozostaje, więc czekać na wiosnę 
by znów móc oglądać zmagania piłkarskiej A-klasy. 
Miejmy nadzieję, że piłkarze Wisły przysporzą nam 
jeszcze więcej emocji i powodów do radości niż jesie-
nią. Na pewno pomoże im w tym doping, który my kibi-
ce powinniśmy im zagwarantować.
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śWiąteczny humor

- Kochanie, co byś powiedział, gdybyśmy wzięli ślub 
w Boże Narodzenie? 

- Daj spokój! Po co mamy sobie psuć święta?

W wigilię chłop jedzie furmanką, a obok biegnie pies. 
Ponieważ koń biegnie leniwie, chłop bije go batem. 
- Jeszcze raz mnie uderzysz, to będziesz szedł pie-

chotą! - mówi koń. 
- Pierwszy raz słyszę, żeby koń mówił! - dziwi się 

chłop. 
- Ja też! - mówi pies.

W wigilię Bożego Narodzenia Kowalscy słyszą u są-
siadów straszny hałas. Kowalska komentuje: 
- Albo synek Nowaków dostał na gwiazdkę bębenek, 

albo Nowak zaczął śpiewać kolędy.

Na Biegunie Północnym spotykają się dwaj Święci 
Mikołajowie. 
- Dlaczego jesteś taki smutny? 
- Bo w tym roku znów wypadło na mnie, że mam roz-

nosić prezenty w Polsce. 
- Przecież Polacy to wspaniali ludzie! 
- Możliwe, ale jak wrócę od nich, to znów przez cały 

rok będę miał kaca!

Dwaj staruszkowie spędzają wspólne święta. Patrząc 
na gwiazdę betlejemską, jeden z nich wspomina: 
- Moja żona kiedy zauważyła spadającą gwiazdę, po-

wiedziała: „pomyśl o czymś, a twoje życzenie spełni 
się, kiedy gwiazda spadnie”. 

- Co było dalej? - pyta drugi. 
- Życzenie się spełniło. Gwiazda spadła na nią!

Przedszkolak pyta kolegę:
- Co dostałeś na gwiazdkę?
- Trąbkę.
- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty!
- To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie 

złotówkę!
- W jaki sposób?
- Tata mi daje, żebym przestał trąbić!

Burek mówi do Azora:
- Już nie mogę się doczekać tych świąt!
- Dlaczego?
- Nie dość, że dostanę dwa worki świeżuteńkich ko-

ści, to jeszcze ludzkim głosem będę mógł powie-
dzieć swojemu panu, co o nim myślę!

okres przygotoWaWczy „WiśLakóW”

M.H.M

Pierwszy zespół Wisły Nowy Korczyn wtorkowym 
meczem sparingowym ze Źródłem Solec Zdrój zakoń-
czył okres przygotowawczy do sezonu 2009/2010.

Nasza drużyna w trakcie przygotowań rozegrała 
cztery sparingi. Dwa z nich zakończyły się zwycię-
stwem podopiecznych Arkadiusza Modzelewskiego, 
jeden mecz zremisowali a w jednym doznali porażki. 
Zdobyli oni 13 goli i tyle samo bramek stracili.

Do zespołu przymierzani byli nowi zawodnicy  
i na chwilę obecną pewne są transfery Marcina Jaskól-
skiego, który ma zwiększyć konkurencje w linii obrony,  
a także napastnika Tomasza Feteli, który jeszcze kilka 
lat temu był gwiazdą A-klasowych boisk. Wciąż nie-
pewna  jest przynależność klubowa Krzysztofa Sob-
czaka, który najprawdopodobniej wzmocni nasz klub, 
dołączając tym samym do swojego brata bliźniaka Pa-
wła, który występował u nas przez ostatnie pół roku na 

zasadzie wypożyczenia a od 1 lipca jest już naszym 
graczem. Upadła sprawa transferu zawodników z Kra-
kowa. Jakub Sala i Adam Swoszowski prezentowali 
się bardzo dobrze i nasz klub bardzo usilnie starał się 
ich sprowadzić, jednak równie wysoko ceni ich obecny 
pracodawca. Kwota nie została podana ale wszyscy 
zgodnie twierdzą, że była ona zbyt wysoka by nasz 
klub mógł ją zapłacić.




