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KONCEPCJA REWITALIZACJI NOWEGO KORCZYNA

CONCEPTION OF REVITALIZATION  
OF NOWY KORCZYN

S t r e s z c z e n i e

Dziś Nowy Korczyn jest wsią leżącą w powiecie buskim. W średniowieczu był jednym z czołowych miast, 
ważnym ośrodkiem politycznym i gospodarczym w Królestwie Polskim. Władze gminy podjęły ambitny program 
modernizacyjny. Chodzi o ożywienie gospodarcze i społeczne. Pragną skorzystać z funduszy struktural- 
nych Unii Europejskiej i przeprowadzić rewitalizację miejscowości. Ambitnym celem jest odzyskanie praw 
miejskich. Opracowano program oraz projekt zmian przestrenno-funkcjonalnych, wraz koncepcją archi- 
tektoniczno-stylistyczną. Ponadto opracowano etapowanie poszczególnych zamierzeń inwestycyjnych i do- 
konano ich wyceny.

Słowa  kluczowe:  rewitalizacja, Nowy Korczyn, programowanie inwestycji

A b s t r a c t

Today New Korczyn is a village being in the district of Busk. In the Middle Ages he was one of foremost 
cities, with important political and economic centre in the Kingdom of Poland. Authorities of the commune 
passed the modernization ambitious programme. It is about an economic and social progress. They want  
to use structural funds of the European Union and to conduct the revitalization. Regaining a town charter is an 
ambitious aim. A program and a project functional and spatial conception of changes were drawn up, together 
with architectural-stylistic aspects. They drew up spreading over time of individual investment aims and they 
effected their evaluation.
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1. Powstanie, rozwój i upadek Nowego Miasta Korczyna

Paradoksalnie Nowy Korczyn zawdzięcza swój rozwój wyniszczającym południe Pol- 
ski najazdom tatarskim z XIII wieku. W okresie panowania Bolesława Wstydliwego oby- 
dwa największe ośrodki jego księstwa – Kraków i Sandomierz, zostały ograbione i spalone, 
a okoliczne osady splądrowane i wyludnione. Na swą nową tymczasową siedzibę, na czas 
odbudowy głównych miast, Bolesław wybrał osadę handlową, położoną na szlaku kijow- 
skim, w przybliżeniu w połowie drogi między Krakowem i Sandomierzem. Miejsce korzystne 
ze względów obronnych, chronione rozlewiskami Wisły i wpadającej do niej Nidy, było Bo- 
lesławowi dobrze znane, gdyż przyszedł na świat w książęcym dworze w Korczynie, w 1226 ro- 
ku, we wsi położonej w odległości około trzech kilometrów. Między korytami Wisły i Nidy 
wzniesiono drewniany zamek (gród?), a po drugiej, północnej stronie Nidy, w roku 1258  
książę lokował miasto, jak Kraków, na prawie magdeburskim. Dla odróżnienia od Korczyna, 
który zaczęto nazywać Starym Korczynem, nową lokację nazwano Nowym Miastem Kor- 
czynem1. Dokument lokacyjny Nowego Miasta stał się wzorem dla niektórych miast zało- 
żonych później na tzw. prawie korczyńskim (ius Corcinense).

Korzystne położenie Nowego Miasta na skrzyżowaniu szlaków handlowych z zachodu  
na wschód (z Krakowa na Ruś) i na południe (z Sandomierza do węgierskich Koszyc i Ege- 
ru), bliskość dwóch spławnych rzek (Wisły i Nidy), a także częste pobyty książęcej pary: 
Bolesława i Kingi oraz ich dworu, czyli faktycznie pełnienie funkcji stołecznej księstwa, 
przyczyniło się do szybkiego rozwoju ośrodka, w oparciu o funkcje kupieckie i rzemieślnicze2.

W roku 1300 wojska ruskie zniszczyły miasto i spaliły drewniany zamek książęcy. 
Odbudowę przeprowadził król Kazimierz Wielki. Wzniósł murowany zamek, który stał się 
jedną z najważniejszych siedzib monarszych w średniowiecznej Polsce, otoczył miasto 
murami, zabezpieczył fosą i dodatkowo sztucznie utworzonym jeziorem zwanym Czartoria, 
które zasilane wodą z Wisły i Nidy obfitowało w ryby. W mieście wznoszono murowane 
kamienice, a zamek z miastem połączono murowanym mostem, zwanym Samborzem3. 
Korczyn dynamicznie rozwijając się, zyskiwał na znaczeniu gospodarczym i politycznym 
stając się ważnym ośrodkiem miejskim. Będąc własnością królewską, w okresie od cza- 
sów późnych Piastów aż do końca epoki Jagiellonów, został jednym z najważniejszych po 
Krakowie ośrodków władzy państwowej. Dość częste i doniosłe stały się wizyty osobistości 
politycznych i znaczące dla kraju wydarzenia historyczne. Często przebywał tu dwór 
królewski, dostojnicy świeccy i duchowni. Na zamku przyjmowano poselstwa zagranicz- 
ne, podejmowano ważne decyzje polityczne, stanowiono prawo. Dzięki centralnemu po- 
łożeniu w Małopolsce odbywały się tu narady i zjazdy rycerstwa, a następnie szlachty,  
a także możnowładztwa polskiego, sejmy (aż 15), sejmiki ziemiańskie dla Małopolski  

1 Etymologicznych wersji nazwy Korczyn jest kilka. Dwie z nich są najbardziej prawdopodobne. Najczęściej wy- 
wodzi się ją od słów dotyczących pozyskiwania gruntów ornych i karczowania lasów. Są to: korcz – czyli po 
starosłowiańsku pniak, korczować czyli karczować, i korcuje – karczunki. Drugie prawdopodobne pochodzenie naz- 
wy miejscowości wywodzone jest od słowa korzec. Miało ono dwa znaczenia, pierwotne jako naczynie do prze- 
chowywania zboża, a następnie jako jednostka objętości ciał sypkich stosowana od wczesnego średniowiecza do 
połowy XIX w. (lokalnie także w XX w.), o bardzo zróżnicowanej wielkości.

2 Żona Bolesława Wstydliwego, Kinga (dziś święta), często przebywała w Nowym Korczynie. Tu, jak głoszą przeka- 
zy oraz legendy, zdarzyły się liczne cuda związane z jej postacią. Do dziś istnieje cudowne źródełko, którego wyko- 
panie, jak głosi tradycja, nakazała Kinga. Związki św. Kingi z Korczynem są bardzo silne. To tu miało się szczegól- 
nie nasilać jej miłosierdzie wobec nieszczęśliwych ofiar najazdów tatarskich, sierot i kalek. Pamięć o niej prze- 
trwała w postaci podań i żywej, wdzięcznej tradycji, której jednym z głównych przejawów jest coroczne obchodze- 
nie tzw. Kingonalii.

3 Kamienny most (należy zaznaczyć, że w owych czasach w Polsce mosty kamienne były rzadkością) został uwiecz- 
niony w herbie miasta (il. 1).
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z ziemi krakowskiej, sandomierskiej, lubelskiej i ziem ruskich. Na trzy tygodnie przed sej- 
mem walnym zbierali się tu posłowie i senatorowie z województw: krakowskiego, san- 
domierskiego, lubelskiego, wołyńskiego i podolskiego, aby porównać i połączyć uchwały  
i żądania sejmików wojewódzkich i ziemskich. Miasto było siedzibą starostwa grodowego, 
jednego z sześciu w województwie sandomierskim. W Korczynie odbywały się sądy grodzkie 
dla powiatów wiślickiego i pilźnieńskiego. Miały tu też miejsce rokosze i konfederacje, a ta- 
kże jeden z hołdów krzyżackich. W Nowym Mieście działała jedna z lepszych szkół para- 
fialnych w Małopolsce, współpracująca i będąca pod patronatem Uniwersytetu Jagielloń- 
skiego.

Il. 1. Herb Nowego Korczyna (z bazy danych Urzędu Gminy Nowy Korczyn)

Ill. 1. Coat of arms of Nowy Korczyn (from the database of the commune office of Nowy Korczyn)

Wzrost roli politycznej wiązał się z rozkwitem gospodarczym. Poza lądowymi traktami 
handlowymi ważne było położenie nad Wisłą, stanowiącą główny szlak komunikacji towa- 
rowej i oś gospodarczą I Rzeczypospolitej. Znaczenie miała zamożność regionu oparta na 
rolnictwie, na żyznych ziemiach i sprzyjającym mikroklimacie oraz na rybołówstwie w rze- 
kach i stawach. Korczyn rozkwitał handlem płodami rolnymi i bydłem oraz rzemiosłem. Wiek 
XVI to złoty wiek dla Korczyna. Świadczy o tym, pomimo dość częstych pożarów, znaczny 
wzrost liczby ludności i domostw. Według dość przybliżonych szacunków Korczyn miał wów- 
czas liczyć aż 30 tysięcy mieszkańców. Szybko dźwigał się z nieszczęść i prężnie rozwi- 
jał, stając się ważnym ośrodkiem handlu. Osiem razy w roku odbywały się tu sławne jar- 
marki na których handlowano zbożem. Istniała własna waga ze specjalną, uznawaną  
w całej Polsce, miarą nowokorczyńską. Zakupione w Korczynie zboże spławiane było Wisłą 
do Gdańska. W mieście wzniesiono liczne spichlerze. Poza rozwiniętym rzemiosłem pow- 
stały funkcje praprzemysłowe: rzeźnictwo, piwowarstwo i młynarstwo. Od roku 1589 dzia- 
łała wytwórnia rusznic, dział oraz prochu. Bogacące się miasto miało własny szpital, wo- 
dociągi i łaźnie. W roku 1566 wzniesiono nowy ratusz, a dwa lata potem zrealizowano 
kanał zasilający sztuczne jezioro wodą z Nidy. Oprócz domów mieszczan, znajdowały się  
tu obiekty wzniesione przez (i dla) senatorów, dla wygody na czas zjazdów sejmikowych. 
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Nowe Miasto było na tyle znaczące i bogate, że zaliczano je do największych ośrod- 
ków miejskich Rzeczypospolitej.

Korczyn zaczął podupadać z początkiem XVII stulecia. Przeniesienie stolicy z Krakowa  
do odległej Warszawy osłabiło rolę polityczną Małopolski, a wraz z nią korczyńskich sejmi- 
ków. W roku 1606 miasto zajęli i doszczętnie złupili rokoszanie Mikołaja Zebrzydowskie- 
go, a rok później miał miejsce potężny pożar. Ogromne zniszczenia przyniósł okres po- 
topu szwedzkiego – miasto łupiły i paliły wojska szwedzkie, węgierskie oraz Kozacy. W roku 
1657 został zrabowany, a następnie spalony zamek królewski. Zniszczeniu uległy archi- 
wa grodzkie i miejskie. Korczyn został też zajęty i splądrowany przez Szwedów w trakcie 
Wojny Północnej, w roku 1702. Dodatkowo ludność była dziesiątkowana przez zarazy (1701 
i 1707). W podźwignięciu miasta nie pomogły nowe przywileje Augusta III Sasa i Stanisła- 
wa Poniatowskiego. W roku 1776 sejm zdecydował o rozbiorze ruin korczyńskiego zamku. 
Z królewskiej rezydencji, o której monumentalności informują tylko przekazy rękopiśmien- 
ne, pozostało dziś niewielkie wzgórze i niewyraźny zarys fosy.

W wyniku rozbiorów Nowe Miasto Korczyn znalazło się w zaborze rosyjskim, tuż przy 
granicy przebiegającej przez Wisłę, oddzielającej tu tzw. Kongresówkę od Galicji. Jego 
relacje gospodarcze z częścią ziem leżących za Wisłą zostały przerwane. Także kontak- 
ty z galicyjskim Krakowem, dotychczas silne, zostały zerwane. Rola Wisły jako osi i drogi 
gospodarczej została zastąpiona fizyczną granicą, nie łączącą już leżące nad nią ziemie, 
ale je oddzielającą. Korczyn jako przygraniczna miejscowość, leżąca na peryferiach głów- 
nych przemian gospodarczych, zaczął powoli tracić i swój miejski charakter. Ludność Kor- 
czyna prowadziła jeszcze w XIX wieku handel zbożem i produktami rolniczymi, ale w głów- 
nej mierze utrzymywała się z rolnictwa i hodowli. Trzy kolejne pożary przyczyniły się do 
dalszego upadku. W mieście zaczęła dominować ludność żydowska, która w roku 1860 
stanowiła aż ponad 70% populacji. Żydzi zajmowali się głównie handlem, drobnym rzemio- 
słem i wyszynkiem trunków4. W roku 1869 ukaz carski odebrał Korczynowi prawa miejskie. 
Był to wyraz smutnej rzeczywistości gospodarczo-demograficznego upadku i niespełnia- 
nia warunków miejskości, które nałożyły przepisy rosyjskie.

W okresie wojen światowych działania zbrojne toczyły się w okolicach Korczyna. We 
wrześniu 1914 roku miały tu miejsce ciężkie walki formującego się dopiero I Pułku Piecho- 
ty Legionów Polskich, a w samym Korczynie znajdowała się kwatera Piłsudskiego i mieścił 
się jego sztab.

Podczas II wojny światowej był tu silny i dobrze zorganizowany ruch oporu. Walki 
prowadziła Armia Krajowa i Bataliony Chłopskie. W roku 1944 Korczyn znalazł się w grani- 
cach partyzanckiej republiki pińczowskiej. Wcześniej, bo w roku 1942, Niemcy założyli tu 
getto żydowskie, w którym zamknęli około 4 tys. osób z Korczyna i okolic. W listopadzie te- 
go roku wszyscy zostali wywiezieni do obozu zagłady w Treblince. Tak tragicznie, po prze- 
szło czterech wiekach, ludność żydowska zniknęła z Korczyna.

W okresie XX wieku Nowy Korczyn nie odzyskał dawnego znaczenia. Po odrodzeniu 
niepodległej Polski został administracyjnie związany z regionem świętokrzyskim (tzw. Ma- 
łopolską Świętokrzyską), będąc po dziś dzień najpierw w województwie kieleckim, a obec- 
nie świętokrzyskim. Jest to forma usankcjonowania podziałów i zaszłości wynikłych z okre- 
su rozbiorowego oraz wyraźnego osłabienia historycznych relacji z Krakowem. Wobec upad- 
ku znaczenia politycznego i gospodarczego kiedyś wojewódzkiego Sandomierza, Korczyn 
związany jest obecnie z odległymi o 65 kilometrów Kielcami, jako siedzibą województwa,  
i Buskiem Zdrojem, odległym o 22 kilometry, jako siedzibą powiatu. Tak zatem niegdysiej- 
sza oś silnych i żywych relacji politycznych i gospodarczych zachód–wschód, została za- 

4 Pierwsi Żydzi pojawili się w Nowym Mieście Korczynie na początku XVI wieku, za panowania Zygmunta Starego.
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stąpiona administracyjnym kierunkiem ku północy. Korczyn systematycznie też tracił na 
populacji. W roku 1921 miał około 3 700 obywateli. W roku 1960 było ich około 1 700. Obec- 
nie już tylko nieco ponad tysiąc.

Powyższe przedstawienie historii Nowego Korczyna, zamieszczone tytułem wprowa- 
dzenia i nakreślenia kontekstu właściwego wywodu, ma charakter kompilacyjnego, zde- 
cydowanie uproszczonego i poglądowego ujęcia. Zostało opracowane na podstawie ob- 
szernych danych źródłowych i opisowych5. To przedstawienie jest o tyle istotne, że in- 
formacje o miejscowości znane są w najbliższym jej regionie i wąskiej grupie badaczy nią 
zainteresowanych. Tymczasem nader bogata, choć dramatyczna historia miejscowości 
jest obecnie wiodącą przesłanką aspiracji modernizacyjnych, rewitalizacyjnych i nadzieją 
na aktywizację, gdyż przy właściwym wydobyciu, prezentacji i rozpropagowaniu jest po- 
tencjalnym źródłem rozwoju aktywności turystycznej.

2. Stan obecny

Dziś Nowy Korczyn jest wsią leżącą w powiecie buskim. Jest siedzibą gminy wiej- 
skiej, noszącej jego nazwę, w skład której wchodzą 24 sołectwa. Sprawia wrażenie sen- 
nej i zapomnianej. Dominujący tu profil gospodarczy to rolnictwo, któremu sprzyjają żyzne  
gleby – lessy, mady i czarnoziemy. Jak podają aktualne dane Urzędu Gminy, użytki rolne 
stanowią aż 76,9% jej powierzchni, a lasy i grunty leśne to zaledwie 8,27%. Ostatnio odnoto- 
wano ewolucję profilu upraw w stronę owoców i warzyw6. Nie ma tu natomiast przemysłu, na- 
wet przetwórstwa rolnego. Nowy Korczyn liczy nieco ponad tysiąc mieszkańców, zatrud- 
nionych głównie w rolnictwie, handlu i usługach, a także w administracji gminy i w szkole  
o poziomie podstawowym i gimnazjalnym.

Przez miejscowość przebiega droga krajowa nr 79 łącząca Kraków z Sandomierzem 
i dalej prowadząca do Warszawy, z odgałęzieniem do Lublina (nr 19). W Korczynie 
krzyżuje się z drogą wojewódzką, nr 973, łączącą Busko z Tarnowem. Jednakże ten trakt, 
przekraczając Wisłę, korzysta z promu. Jest to malowniczy archaizm, ale jak na XXI wiek 

5 Informacje o historii Nowego Korczyna są dość obfite, dobrze udokumentowane i obejmujące cały okres jago istnienia, 
choć nie wszystkie mają naukowo udokumentowaną wiarygodność. Oprócz zachowanych aktów prawnych wydanych  
w Korczynie, rachunków wystawionych za utrzymanie władców i ich dworów, rachunków za remonty zamku, funkcjo- 
nują legendy, podania, ballady i świadectwa ustne. Niektóre przekazy mają charakter mitów (ich treść jest dyskusyj- 
na). Przykładowo, rozpowszechnione jest w miejscowości przekonanie, że Korczyn u szczytu swojej świetności, na 
przełomie XVI i XVII wieku, liczył 30 tysięcy mieszkańców, miał 30 kościołów (obecnie są 2) i że oprócz obiektów 
drewnianych było w nim 700 kamienic murowanych.
Natomiast informacje z zakresu urbanistyczno-architektonicznego są nader skąpe. Nie ma historycznych rycin 
obrazujących widoki miasta, jego sylwetę i obiekty. Brak jest jakichkolwiek rozeznań archeologicznych. W Nowym 
Korczynie nie prowadzono żadnych badań. Jest zatem wiele niewiadomych dotyczących istotnych dla wizji za- 
gospodarowania przestrzennego danych o rozmieszczeniu, wielkości i kształcie obiektów, które zapewne istniały,  
a o których nic nie wiadomo, takich jak ratusz, świątynie, spichrze, obiekty gospodarcze stojące na rynku, zasięg  
i przebieg obwarowań miasta, wieże i bramy, układ zamku, jego budynki, mury i umocnienia. Bogusław Krasnowol- 
ski, w monografii pt. Lokacyjne  układy  urbanistyczne  na  obszarze Ziemi Krakowskiej w XIII  i  XIV wieku (Część II 
– Katalog lokacyjnych układów urbanistycznych, 2004, s. 150-154), podaje „hipotetyczną rekonstrukcję” rozplanowa- 
nia centrum miasta według układu lokacyjnego, ale bez układu całości, bez zamku, bez rozmieszczenia ważniejszych, 
a obecnie nieistniejących obiektów oraz bez zarysu i układu obwarowań (mury, fosy, bramy etc.). Dedukuje też, że 
zamek miał regularny, czworoboczny plan, na co wskazuje narys otaczającej go z trzech stron fosy i leżące od je- 
go północnej strony koryto Nidy (s. 153).
Skrótową historię Nowego Miasta Korczyna przedstawiono w niniejszym opracowaniu na podstawie podanej  
w wykazie literatury, a także obfitych informacji dostępnych w Internecie na stronach Wikipedii (a więc już o charak- 
terze encyklopedycznym i powszechnie dostępnym) oraz na stronach urzędów lokalnych.

6 Swoistą specjalnością gminy jest obecnie produkcja fasoli „piękny jaś” oraz lawendy.
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to mało sprawne połączenie komunikacyjne. Stąd połączenie Kielc z Tarnowem omija łu- 
kiem Korczyn od wschodu i prowadzi przez most w Szczucinie drogą krajową nr 73. Głów- 
ny ciąg komunikacyjny, oceniając po ilości pojazdów ciężarowych i osobowych, to trakt  
z Krakowa. Przechodząc przez Korczyn, omija rynek i ważniejsze obiekty, w tym i zabytkowe7. 
Pod względem uciążliwości ruchu tranzytowego jest to korzystne. Jednakże ta trasa stała 
się też arterią aktywności. Wzdłuż niej, wokół Korczyna, powstają stacje benzynowe, obiek- 
ty gastronomiczne i hotelowe. Tak zatem nowa aktywność gospodarcza omija miejsco- 
wość, a szybko przejeżdżający podróżni nie wiedzą, że mijają miejsce o tak bogatej 
przeszłości, ciekawych zabytkach. Środek ciężkości, który zawsze był na rynku Korczy- 
na, zaczyna przesuwać się ku trasie tranzytowej.

Istotną wartością Korczyna jest położenie. Leży on na Ponidziu, w otulinie Nadnidziań- 
skiego Parku Krajobrazowego. Przez wieś przepływa rzeka Nida, która uchodzi do Wisły,  
ok. 5 km na wschód od miejscowości. Urokliwie i malowniczo meandrująca rzeka i jej eko- 
system są istotną wartością przyrodniczą, krajobrazową i ekologiczną. Przez miejsco- 
wość wytyczono piesze szlaki turystyczne, a Nidą poprowadzono spływy kajakowe koń- 
czące się w Korczynie. W gminie kultywuje się też rodzime tradycje o charakterze fol- 
klorystycznym8. Jednakże te wartości mają wybitnie lokalną rolę. Ich znaczenie i oddziały- 
wanie można określić jako gminne, a w części jako regionalne (tzw. Ponidzie Kró  lew- 
skie).

W Nowym Korczynie i w jego najbliższej okolicy jest sporo pamiątek i świadectw bo- 
gatej i burzliwej historii miejscowości i regionu. Jednakże większość z nich ma rangę pośle- 
dnią i charakter sentymentalny w zakresie lokalnego oddziaływania. Natomiast cztery 
przekazy przeszłości wydają się być zdecydowanie pierwszoplanowe i mogące stanowić 
swoistą atrakcję turystyczną o szerszym oddziaływaniu. Są to:
– układ przestrzenny miejscowości – rynek z układem szachownicowym dróg i ulic, 

świadczący o jej niegdysiejszej „miejskości” (il. 2),
– pofranciszkański, gotycki kościół pod wezwaniem św. Stanisława (il. 3 i 4)9,
– gotycko-renasansowy kościół parafialny pod wezwaniem św. Trójcy (il. 5),
– klasycystyczna synagoga, a właściwie jej ruiny (il. 6)10.

Stan zabytków nie jest zadowalający. Obydwa kościoły wymagają odnowy, pielęgnacji  
i częściowej wymiany lub generalnego remontu wyposażenia. Wynika to zapewne z ma- 
łej ilości mieszkańców Korczyna, którym trudno jest sfinansować remonty i utrzymać dwa 
kościoły znacznych rozmiarów, mogące pomieścić i świadczyć posługę duchową co 
najmniej dwukrotnie większej społeczności. Natomiast zabytkowa synagoga jest w stanie 
wymagającym podjęcia natychmiastowych prac renowacyjnych, gdyż aktualny stan tech- 

7 Jedynie zespół szkolny, mieszczący szkołę podstawową  i gimnazjum, znalazł się po drugiej stronie arterii i jest 
funkcjonalnie odcięty od historycznego centrum Korczyna.

8 Co tydzień w poniedziałki odbywa się targ, na który zjeżdżają się mieszkańcy okolicznych wiosek, a dzięki przeprawie 
promowej przez Wisłę w Borusowej również z miejscowości województwa małopolskiego. Targi te są ważnym 
wydarzeniem gospodarczym, sięgającym dawnej przeszłości. Jest też w Nowym Korczynie orkiestra strażacka, która 
kultywuje tradycje orkiestry przykościelnej, założonej jeszcze pod koniec XVII wieku. Z tej tradycji wywodzi się również 
hymn Nowego Miasta Korczyna, który odgrywany był z dzwonnicy kościoła farnego. Dziś hymn ten można usłyszeć raz 
w roku, po rezurekcji. Odgrywa go młodzież należąca do orkiestry. Działalność orkiestry jest również łącznikiem dawnej 
świetności ze współczesnością. Do najważniejszej regionalnej tradycji w Nowym Korczynie należą coroczne obchody 
poświęcone Świętej Kindze, nazwane Kingonaliami. Są one obecnie organizowane także za pomocą środków unijnych 
w ramach projektu promocyjnego Ponidzia Królewskiego pod nazwą: U źródeł pełnej mocy. Szczególnie uroczyście 
obchodzono 750-lecie lokacji Nowego Miasta Korczyna w sierpniu 2009 roku.

9 Osobliwą pamiątką po II wojnie światowej jest wbity i wmurowany we frontową ścianę kościoła fragment śmigła 
sowieckiego samolotu transportowego, zestrzelonego przez Niemców w roku 1945.

10 Synagoga w 1958 roku została wpisana do krajowego rejestru zabytków.
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niczny grozi całkowitym zniszczeniem obiektu. Działania ratunkowe w tym względzie są 
znacznie utrudnione stanem prawnym nieruchomości. Obiekt i działka, na której stoi, 
są własnością gminy żydowskiej. Ta przestała istnieć w roku 1942. Formalnie teren 
Nowego Korczyna podlega działającej od 1993 roku Gminie Wyznaniowej Żydowskiej  
w Katowicach, swoim zasięgiem obejmującej część obecnego województwa śląskiego 
oraz część świętokrzyskiego. Jednakże gmina ta liczy zaledwie około 200 członków. 
Próby zainteresowania jej losem synagogi korczyńskiej nie przyniosły dotychczas żad- 
nych rezultatów. Natomiast możliwość działania władz gminy w obiekcie niebędącym jej 
własnością jest znacznie ograniczona i sprowadza się do zabezpieczenia terenu przez 
wystawienie tablic ostrzegających przed niebezpieczeństwem katastrofy budowlanej i za- 
braniających wejścia na teren posesji.

Il. 2. Widok Nowego Korczyna leżącego nad Nidą, wpadającą nieopodal do Wisły (zdjęcie satelitarne w opracowaniu 
Katarzyny Zawada-Pęgiel)

Ill. 2. View of New Korczyn lying on the Nida river bank, falling close by into Wisła river (satellite photograph in layout 
of Katarzyna Zawada-Pęgiel)

Il. 3. Pofranciszkański kościół pod wezwaniem św. Stanisława – stan z roku 2006 (fot. Jakub Hałun – licencja GNU 
Free Documentation)

Ill. 3. Former of Franciscans church of Santa Stanislaw – state from 2006 (photo by Jakub Hałun – licence GNU Free 
Documentation)
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Il. 4. Wnętrze kościoła pod wezwaniem św. Stanisława – stan z roku 2009 (fot. Katarzyna Zawada-Pęgiel)

Ill. 4. Inside of the church of Santa Stanislaw – state from 2009 (photo by Katarzyna Zawada-Pęgiel)

Il. 5. Kościół parafialny pod wezwaniem św. Trójcy – stan z roku 2006 (fot. Jakub Hałun – licencja GNU Free 
Documentation)

Ill. 5. Parish church of Santa Threesome – state from 2006 (photo by Jakub Hałun – licence GNU Free Documentation)



295

Il. 6. Ruiny synagogi w Nowym Korczynie – stan z roku 2009 (fot. Katarzyna Zawada-Pęgiel)

Ill. 6. Ruins of the synagogue in Nowy Korczyn – state from 2009 (photo by Katarzyna Zawada-Pęgiel)

Nowy Korczyn, jak większość miejscowości w Polsce, nie posiada aktualnego pla- 
nu zagospodarowania przestrzennego oraz pełnej mapy sytuacyjno-wysokościowej i ba- 
dań geotechnicznych. Dotychczas wykonane opracowania z zakresu zagospodarowania 
przestrzennego, w części jeszcze z okresu sprzed 1990 roku, nie są akuratne. Dla ce- 
lów poszczególnych, drobnych, a nielicznych inwestycji sporządza się opracowania 
cząstkowe. Brakuje też studium historyczno-urbanistycznego, które powinno poprzedzić 
większe zamierzenia inwestycyjne w miejscowości o tak bogatej historii.

W Korczynie zmiany przestrzenne i ruch budowlany nie są znaczne. Ale konsekwen- 
cje braku ustaleń i wytycznych zawieranych w planach zagospodarowania przestrzennego  
są widoczne. Najjaskrawszym przykładem jest ukończona w 2009 roku kamieniczka w pie- 
rzei północnej rynku. Budynek gabarytowo ewidentnie przekracza dotychczasową zabu- 
dowę i stanowi, jako forma mocna, niedobrą konkurencję dla dominanty dzwonnicy i bry- 
ły kościoła parafialnego (il. 7 i 8).

Il. 7. Zabudowa północnej pierzei rynku w Nowym Korczynie w latach 60. XX w. (autor fotografii nieznany – z bazy 
danych Urzędu Gminy Nowy Korczyn)

Ill. 7. Building development north frontage of the market in Nowy Korczyn in the years of 1960’s (author of the photograph 
unknown – from the database of the commune office of Nowy Korczyn)
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Il. 8. Zabudowa północnej pierzei rynku w Nowym Korczynie – stan z roku 2009 (fot. Katarzyna Zawada-Pęgiel)

Ill. 8. Building development north frontage of the market in Nowy Korczyn – state from 2009 (photo by Katarzyna 
Zawada-Pęgiel)

W wyniku wyborów samorządowych z listopada roku 2006, nastąpiła zmiana na stano- 
wisku wójta gminy i w składzie jej rady, a w konsekwencji i w jej przewodnictwie. Nowo wy- 
brane władze gminy postanowiły podjąć energiczne działania modernizujące gminę, stara- 
jąc się o pozyskanie funduszy w ramach programów unijnych, rządowych i wojewódzkich,  
z których do tej pory nie korzystano.

W zakresie funduszy rozwojowych Unii Europejskiej, przeznaczonych na lata 2007–2013, 
postanowiono skorzystać z drugiego naboru projektów do współfinansowania w ramach  
akcji rewitalizacji małych miast11. Wydaje się, że jest to ostatni moment, by uzyskać znacz- 
ne środki finansowe, gdyż sytuacja w Unii Europejskiej zmienia się na niekorzyść pol- 
skich małych, nierozwiniętych ośrodków. Po wejściu do Unii Rumunii i Bułgarii w Polsce 
zmniejszyła się ilość regionów, które zgodnie z klasyfikacją unijną mają szansę na pozyska- 
nie funduszy dla najsłabiej rozwiniętych obszarów. Polska nie należy już do grupy państw 
najuboższych. Co więcej, zamożne kraje, będące głównymi płatnikami w Unii, naciskają na  
to, by nakłady na spójność i równy rozwój krajów członkowskich były dla nich mniej obciąża- 
jące. Zatem można z dużym prawdopodobieństwem twierdzić, że uzyskiwanie środków na 
rozwój po roku 2013 będzie dla polskich ośrodków znacznie ograniczone12.

W Korczynie postanowiono przeprowadzić uzyskanie dotacji na rewitalizację w sposób 
profesjonalny. Nie powierzono zatem przygotowania projektu własnej, gminnej administra- 
cji, która nie jest sprawdzona w tego typu zadaniach, ale zlecono je organizacjom zawodo- 
wo do tego przygotowanym:
1. Opracowanie założeń koncepcyjnych rewitalizacji Nowego Korczyna i sporządzenie 

programu rewitalizacyjnego (LPR) wraz ze Studium Wykonalności pod kątem uzyska- 
nia dofinansowania unijnego w ramach RPO WŚ powierzono Grupie Doradczej „Euro- 
-Janosik” z Kielc, prowadzonej przez Adama Dąbka. Jest to wiodąca firma w regionie 
świętokrzyskim, wyspecjalizowana w odnowie i promocji dziedzictwa kulturowego, w tym 
rewitalizacji, promowaniu turystycznym oraz w pozyskiwaniu na te cele funduszy unijnych, 
mogąca poszczycić się szeregiem sukcesów w tym względzie.

11 Pełna nazwa programu to: Regionalny  Programu  Operacyjnego  Województwa  Świętokrzyskiego  (RPO  WŚ)  
2007-2013; oś priorytetowa 6: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast, działanie: 6.2. Rewi- 
talizacja małych miast.

12 Należy pamiętać, że współfinansowanie ze środków unijnych oznacza uzyskanie 60% zaplanowanych kosztów.  
Wiąże się więc z koniecznością miejscowej mobilizacji, by w ramach budżetu gminy wygospodarować i zarezerwo- 
wać kwoty stanowiące 40% zamierzeń.
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2. Sporządzenie koncepcji przestrzennej, koncepcji podziału na poszczególne zadania 
inwestycyjne, ich etapowanie oraz określenia kosztów, a także opracowanie wstępnej 
koncepcji architektoniczno-stylistycznej rewitalizacji zlecono zespołowi z Instytutu 
Projektowania Architektonicznego Politechniki Krakowskiej13.

3.  Założenia rewitalizacji

Jak stwierdzają Katarzyna Mazur-Belzyt i Szymon Opania (2009) na podstawie do- 
świadczeń z kilku miast, programy rewitalizacji obszarów miejskich (PROM) stały się  
w ostatnim czasie jednym z podstawowych dokumentów przygotowywanych przez gmi- 
ny w celu pozyskania środków unijnych14. Jest to obecnie główne źródło uzyskania fun- 
duszy publicznych na modernizację, odnowę i podniesienie jakości przestrzeni publicznych. 
Środki te mogą stanowić 60% ogółu nakładów i muszą być zainwestowane na terenach 
stanowiących własność lub użytkowanie gminy. Konieczne jest też czynne zaangażowa- 
nie społeczności lokalnej, która powinna brać udział w pracach nad programem. Nie- 
jako zamknięciem tego procesu jest uchwała rady gminy o akceptacji dla zamierzeń 
rewitalizacyjnych, dołączana do dokumentacji projektu15.

Nowy Korczyn jest gminą wiejską, ale jego układ przestrzenny zachował cechy miejskiej 
lokacji. Centralnym punktem jest rynek skupiający większość aktywności miejscowości, 
na którym krzyżuje się większość połączeń lokalnych. Regułą jest, że świętokrzyskie 
miejscowości, które przeprowadzały działania rewitalizacyjne i modernizacyjne swoich 
struktur urbanistycznych, zaczynały się i skupiały głównie na rynkach. Tak też postąpiono 
ostatnio w nieodległym Chmielniku. Tworząc koncepcję programu rewitalizacji Nowego 
Korczyna, postanowiono odstąpić od tej reguły. Oczywiście odnowa rynku jest istotna, ale 
za priorytetowe uznano zaktywizowanie gospodarcze miejscowości, uruchomienie nowych 
aktywności i wykorzystanie tkwiących w niej potencjałów. Są nimi atrakcyjne krajobrazowo  
i komunikacyjnie położenie oraz historia i zabytki, świadkowie dawnej świetności i aktyw- 
ności gospodarczej. Jako priorytet postawiono nadać tej zaniedbanej, niedoinwestowanej 
miejscowości nowy impuls gospodarczy i społeczny, rozpropagować ją oraz przekształcić ją  

13 Zespół projektowy działał w składzie: Maciej Złowodzki (kierownik zespołu), Andrzej Wiszowaty (architekt prowa- 
dzący), Katarzyna Zawada-Pęgiel, Dominika Haja (współpraca autorska).

14 Uzyskano i przedstawiono doświadczenia z następujących miejscowości: Czeladź, Ruda Śląska, Kalwaria Zeb- 
rzydowska, Stalowa Wola i Rozwadów. Por.: również opracowanie Krzysztofa Gasidły z zespołem: Stymulująca  
rola funduszy europejskich w programach rewitalizacji obszarów miejskich (2005).

15 Katarzyna Mazur-Belzyt i Szymon Opania (2009) wyróżniają cztery kategorie celów, jakie są przeważnie sta- 
wiane rewitalizacji miast:
– ekonomiczne, przynoszące wymierne korzyści gospodarcze, takie jak: rozwój lokalnych przedsiębiorstw,  

wzrost wpływów gmin z podatków, wzrost ilości miejsc pracy, powstanie nowych i modernizacja istniejących tras 
komunikacyjnych;

– społeczne, do których należy tworzenie nowych miejsc pracy, a więc spadek lokalnego bezrobocia, poprawa  
jakości życia mieszkańców przez rozwój usług i terenów publicznych, remonty i adaptacje budynków użytecz- 
ności publicznej na cele społeczne, renowacje i modernizacje budynków mieszkalnych, tworzenie nowych tere- 
nów rekreacyjnych i sportowych, rozwój funkcji kulturalnych oraz wydobywanie i podkreślanie dziedzictwa kul- 
turowego;

– przestrzenne, prowadzące do poprawy ładu przestrzennego, porządkowania tkanki urbanistycznej, tworzenia  
nowych i podnoszenie jakości istniejących przestrzeni publicznych integrujących miasto, a także wprowadza- 
nie nowych elementów architektonicznych poprawiających wizerunek miasta;

– ekologiczne, do których należy: rewitalizacja terenów poprzemysłowych i eliminacja ich negatywnych oddziały- 
wań, powiększenie, porządkowanie i odnowa terenów zieleni miejskiej, tworzenie tras spacerowych, rowero- 
wych i punktów widokowych.
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w spójne stylistycznie miasteczko. Celem nadrzędnym i wiodącym jest oczywiście pod- 
niesienie zamożności i standardów życia mieszkańców. Natomiast prestiżowym tego wy- 
razem, niejako ukoronowaniem zmian, ma być odzyskanie praw miejskich. Tym impulsem 
mającym zaktywizować gospodarczo miejscowość ma być rozwój turystyki16. Ma ona być 
zrealizowana na drodze:
– odwrócenia Nowego Korczyna ku rzece i rekultywacji terenów nadrzecznych, przylegają- 

cych bezpośrednio do nowokorczyńskiej starówki, stworzenie tam bulwaru-prome- 
nady oraz urządzeń sporotowo-rekreacyjnych,

– wydobycia i rozpropagowania wartości historycznych,
– stworzenia przejść i wykształcenie czytelnych ciągów łączących istotne dla zwiedza- 

nia miejsc oraz wzbogacenie układu komunikacyjnego o stosowne dojazdy i parkingi.
Postanowiono, by program rewitalizacji Nowego Korczyna, obszerny i kompleksowy, 

poszerzyć ponad okres czasowy określony finansowaniem programów unijnych i aktual- 
nymi, ograniczonymi możliwościami finansowymi, w ramach limitów będących do dyspo- 
zycji województwa. Działanie ma na celu długofalowe przeprofilowanie gospodarcze, 
zmniejszenie bezrobocia, odwrócenie niekorzystnych tendencji utraty znaczenia, a także 
wprowadzenie ładu przestrzennego, spójności i kohezyjności estetyczno-wrażeniowej. 
Opracowany program pozyskania funduszy unijnych na rewitalizację ma być pierwszym 
krokiem długiego procesu, który będzie wymagał sporych nakładów, i nie może się zakoń- 
czyć wraz z końcem unijnego periodu budżetowego. Bardzo istotne jest, by zamierzenia, 
siłą rzeczy rozciągnięte w czasie i realizowane w licznych etapach i wyodrębnionych zada- 
niach, dały na zakończenie spójną stylistycznie całość o znamionach jednorodnej koncepcji.

Przewidziano trzy etapy realizacji zadań inwestycyjnych:
– od 2009 do 2013, w ramach z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego, finansowany wspólnie przez fundusze Unii Europejskiej i środki włas- 
ne Gminy Nowy Korczyn,

– planowany na okres 2013–2020, którego finansowanie będzie uzależnione od możli- 
wości pozyskania środków unijnych w nowym okresie budżetowym i w kolejnym okre- 
sie ich przyznawania,

– projektowany na okres po roku 2013, którego szybkość realizacji i zakończenie, a więc 
uzyskanie całości zamierzeń i efektów rewitalizacji, zależeć będzie od sytuacji finan- 
sowej – możliwości pozyskania środków unijnych, dofinansowań na renowację zabyt- 
ków i ich eksponowanie, realizacji porozumień z zarządem wyznaniowym Gminy Żydow- 
skiej oraz od sytuacji finan sowej Gminy Nowy Korczyn.

4.  Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna, stylistyczna i kosztowa

Teren Nowego Korczyna podzielono na dwie strefy planowanych przekształceń, na dwa 
zakresy terytorialne rewitalizacji:
A – STARÓWKA, obejmująca centrum Korczyna z rynkiem w środku, rozciągająca się od 

drogi krajowej Kraków–Sandomierz na zachodzie i od ulicy Pocztowej na północy, po wał 
nad rzeką Nidą na południu i wschodzie, z wyłączeniem terenu stadionu i jego otoczenia,

B – NADBRZEŻE NIDY, obejmujące teren położony pomiędzy wałem a rzeką, wraz z rejonem 
stadionu.

16 Porównaj omówienie zbieżnej tematyki przez Wojciecha Kosińskiego w monografii pt. Aktywizacja turystyczna małych 
miast. Aspekty architektoniczno-krajobrazowe (2000).
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W strefie A przewidziano następujące zadania inwestycyjne:
Etap I:
1. Przebudowę i modernizację ciągów ulic Rzeźniczej i Placu Festynowego, ulicy Tarnowskiej, 

Zamkowej i Krakowskiej.
2. Stworzenie ciągów spacerowych na ulicach Piłsudzkiego i Farnej.
3. Instalację tablic i znaków informacji historycznej i turystycznej.
4. Budowę parkingu dla autokarów turystycznych i zwiedzających indywidualnie.
Etap II:
1. Wymiana i modernizacja infrastruktury technicznej w rejonie rynku.
2. Budowa nowej nawierzchni rynku i stworzenie z niego centralnego ośrodka aktywności.
3. Budowa przystanku komunikacji zbiorowej wraz z zapleczem.
4. Realizacja małej architektury i wyposażenia turystyczno-rekreacyjnego na rynku.
5. Realizacja nowego systemu oświetlenia rynku.
6. Stworzenie punktu centralnego na rynku – fontanna, monument.
Etap III:
1. Wyeksponowanie zabytkowych obiektów Korczyna.
2. Odbudowa i zagospodarowanie dawnej synagogi.

W strefie B przewidziano następujące zadania inwestycyjne:
Etap I:
1. Rekultywację i przebudowę nabrzeża Nidy, stworzenie promenady na odcinku od  

ul. Krakowskiej do Placu Festynowego.
2. Odbudowę plaży i kąpieliska wraz z przystaniami i zapleczem.
Etap II:
1. Dalsze prace porządkowe i adaptacyjne nabrzeża Nidy.
2. Budowa pola namiotowego.
3. Budowa połączenia mostowego – pieszo-jezdnego, brzegów Nidy.

Dokonano też szczegółowej oceny kosztowej poszczególnych zadań i całości zamierzeń 
inwestycyjnych w obydwu strefach i w trzech etapach, według cen robót i materiałów 
określonych dla III kwartału roku 200917.

17 Całość przedsięwzięcia określona została na 16.282.698 zł netto, w tym:
– łączy koszt zamierzeń w strefie A w etapie 1 określono na 2 633 672 zł,
– łączy koszt zamierzeń w strefie A w etapie 2 określono na 3 799 366 zł,
– łączny koszt zamierzeń w strefie A w etapie 3 określono na 5 610 490 zł,
– łączy koszt zamierzeń w strefie B w etapie 1 określono na 1 662 205 zł,
– łączny koszt zamierzeń w strefie B w etapie 3 określono na 2 576 952 zł.
Wartość netto oznacza ceny bez narzutów podatkowych, akcyzyjnych, marż wykonawców i bez uwzględnienia  
skutków inflacji. Można zatem sądzić, że rzeczywisty koszt w okresie planowanych realizacji podyktowany  
aktualną sytuacją rynkową będzie wyższy. W związku z tym w projekcie było wiele zastrzeżeń co do podanych  
wycen. Wskazano, że mają one charakter zdecydowanie orientacyjny. Opierają się bowiem na danych szacunko- 
wych i prawdopodobnych, wyprowadzonych z informacji o aktualnych realizacjach, według stanu na trzeci kwar-
tał 2009 (opracowania specjalistów Bistyp-Consulting Sp. z o.o. w zakresie inwestycji drogowych i obiektów  
kubaturowych). Dla pełnej specyfikacji kosztów poszczególnych zadań konieczne jest uprzednie ich precyzyjne  
zaprogramowanie i zaprojektowanie, choćby tylko w stadium koncepcyjnym. Musi być ono poprzedzone precyzyj- 
nymi rozeznaniami danych o warunkach geotechnicznych i stanie infrastruktury, a także inwentaryzacjami stanu  
istniejącego. Szczególnie dotyczy to obiektów kubaturowych i wielkopowierzchniowych, takich jak: most na Ni- 
dzie, rynek (nowa nawierzchnia, reorganizacja ruchu, akcenty pomnikowe, obiekty kubaturowe), plac targowy z za- 
pleczem oraz odbudowa i zagospodarowanie nową funkcją synagogi. Na koszt zamierzeń wpływ będą też  
miały aktualne, a stale zmieniające się ceny usług i materiałów oraz oczywiście wyniki przetargów, w których  
istotne będą narzuty i koszty własne wykonawców, podyktowane w dużym stopniu aktualną koniunkturą gospo- 
darczą. Należy zaznaczyć, że im dalej odsunięta w czasie realizacja zadania, tym ocena kosztowa ma charak- 
ter bardziej orientacyjny.
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Powyższe zamierzenia rewitalizacyjne zostały przedstawione na planszy zatytuło- 
wanej Schemat  przestrzenno-funkcjonalny, na której ukazano ich rozmieszczenie (il. 9) 
oraz zbiorczo zestawione w układzie tabelarycznym, w ujęciu ich etapowania, elementów 
składowych i ich specyfikacji oraz wyceny.

Il. 9. Rozmieszczenie zadań inwestycyjnych w projekcie rewitalizacji Nowego Korczyna

Ill. 9. Arranging investment tasks in the project of the revitalization of Nowy Korczyn

W projekcie rewitalizacji Nowego Korczyna położono nacisk na nadanie miejscowości 
znamion jednorodności. Przy dużej niespójności obiektów kubaturowych, czemu sprzyja 
brak planu zagospodarowania przestrzennego, stworzenie kompleksowo zaprojektowa- 
nego układu przestrzeni publicznych daje szansę na zdecydowaną poprawę aspektu 
estetycznego. Narzędziem jest tu jednolite zaprojektowanie elementów wykończenia ma- 
triałowo-kolorystycznego i stylistycznego bruków, traktów i małej architektury oraz zie- 
leni. Wizję stylistyczną zamierzonych przekształceń i uzupełnień opracowano w formie 
alternatywnych propozycji stylistyki nawierzchni rynku i ciągów ulicznych, które planuje się 
przebudować, oraz elementów małej architektury wzbogacających je funkcjonalnie, które 
planuje się zainstalować i wstawić.

W zakresie nawierzchni przedstawiono dwa zestawy kostek brukowych, dla koncepcji  
1–5 typów, a dla koncepcja 2–4 typy. Powinny one umożliwić akcentowanie zróżnico- 
wań funkcjonalnych nawierzchni: ciągi piesze, pieszo-jezdne, przejścia, a także podjazdy 
przekraczające chodniki. Również dla zagospodarowania nawierzchni płyty rynku przy- 
datne będzie wydobycie zarysów obiektów historycznych, które najprawdopodobniej na 
nim istniały. Można domniemywać, że jeżeli rynek w Nowym Mieście Korczynie nie miał 
jedynie charakteru placu targowego, to znajdowało się na nim wiele obiektów, podobnie jak 
na większości rynków w okresie wieków średnich – ratusz, wagi, kramy, być może obiek- 
ty magazynowe, a nawet sakralne. Kwerenda w danych literaturowych i ikonograficznych,  
a przede wszystkim sondujące badania archeologiczne, poprzedzające wymianę nawierzch- 
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ni powinny to wykazać. Korzystne byłoby wydobyć w nawierzchni płyty rynku – odmien- 
ną fakturą i kolorem – ich układ, zarysy i gabaryty poziome. Byłaby to okazja dla udo- 
kumentowania historycznego zagospodarowania przestrzennego centrum Korczyna i wy- 
kazanie niegdysiejszej jego świetności gospodarczej. Istnieje też prawdopodobieństwo, 
że takich ostańców nie uda się odnaleźć lub wykazać. Nowe Miasto było w przeszłości 
wielokrotnie niszczone i mogły one nie pozostawić trwałych i jednoznacznych przekazów. 
W przypadku braku danych, co do historycznej zabudowy rynku, ilość typów materiałów 
brukowych w każdej z koncepcji można ograniczyć do trzech.

Il. 10. Studium analityczne aspektów estetyczno-wrażeniowych dla wizji architektonicznej w projekcie rewitalizacji 
nowego Korczyna

Ill. 10. Analytical school of aesthetic and impression aspects for the architectural vision in the project of the revitalization 
of Nowy Korczyn

W zakresie elementów tzw. małej architektury przedstawiono:
– ławkę miejską w dwu koncepcjach (1 i 2),
– słupek kamienny o charakterze ogranicznika komunikacyjnego, którego materiał poz- 

wala na integrowanie z nawierzchnią brukową i który zarazem może być też trakto- 
wany jako siedzisko (koncepcja 3),

– elementy stalowe – kosz na śmieci, krata otaczająca drzewo, słupek do porządkowania 
ruchu i jako stojak na rower, słup oświetleniowy i tablica informacyjna – koncepcja 1,

– słup oświetleniowy – koncepcja 2.
Wszystkim elementom brukowym i małej architektury przyporządkowano podstawo- 

we informacje o charakterze, własnościach, wskazanym zastosowaniu, materiałach, z któ- 
rych są wykonane, wymiarach, cenie i źródle informacji18.

18 Zaznaczono, że ma ona charakter kierunkowy i wyznaczający ogólny postulowany wyraz. Pełny obraz architek- 
toniczny, w tym i materiałowo-kolorystyczny, można bowiem uzyskać dopiero w wyniku kompletnego projektu  
architektonicznego zagospodarowania i poszczególnych elementów składowych programowanych przekształceń,  
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Dokonując wyboru charakteru estetyczno-wrażeniowego z bogatej oferty rynkowej, kie- 
rowano się przesłanką uzyskania możliwie neutralnego przekazu stylistycznego, budowa- 
nego na podstawie dominacji szarości i czerni. W przekonaniu autorów te nowe elemen- 
ty powinny być pomocne w wydobyciu aspektów funkcjonalno-komunikacyjnych, ale i sta- 
nowić spokojne tło dla wartości nadrzędnych, to jest obiektów zabytkowych, układu prze- 
strzennego, elementów informacji i spodziewanych w realizacji obiektów znaczących, 
upamiętniających historię Nowego Miasta (monument władców).

W trakcie prac nad projektem rewitalizacji i w trakcie dyskusji społecznej nad jej for- 
mą dwa zagadnienia budziły rozbieżne poglądy. Były to: kolejność działań inwestycyjnych  
oraz stylistyka nowych realizacji i elementów małej architektury. Co do priorytetów inwe- 
stycyjnych liczne były głosy o zaletach rozpoczęcia przekształceń od sanacji rynku. Jest on 
zaniedbany, porośnięty skwerem złożonym z przypadkowych nasadzeń z okresu socjaliz- 
mu, które miały tworzyć park, ale nie pielęgnowane wymknęły się spod kontroli. Tymczasem 
rynek jest centrum miejscowości i jego wizytówką. Temu argumentowi przeciwstawiono dwa 
inne. Po pierwsze dla społeczności lokalnej aktywizacja zawodowa jest obecnie najistotniej- 
sza. Przyniesie ona ze sobą wzrost zamożności i wzrost wpływów do budżetu gminy. Będzie 
zatem tzw. kołem zamachowym, które pomoże sfinansować dalsze przemiany. Ponadto 
przebudowa rynku będzie długotrwała. Trzeba poprzedzić ją badaniami archeologicznymi  
i rozeznaniami technicznymi sieci instalacji biegnących wzdłuż pierzei i pod częścią ryn- 
ku. Przebudowa rynku będzie też dość kosztowna. Jej rozpoczęcie jako pierwszej zablo- 
kuje przeprowadzenie wielu innych, drobnych i koniecznych działań remontowych.

Charakter i stylistyka nowych realizacji i elementów małej architektury będą miały istot- 
ne znaczenie dla aspektu wrażeniowego miejscowości, której zależy na odzyskaniu praw 
miejskich, a zatem chciałaby mieć stosowny wyraz estetyczny. Dość wcześnie w założeniach 
programowych i w dyskusjach pojawiła się sugestia o stosowności realizacji w stylu retro, 
który mógłby dać starówce Nowego Korczyna oryginalny i niepowtarzalny charakter. Pro- 
jektanci zdecydowanie opowiedzieli się przeciw takiemu rozwiązaniu. Wskazano na ko- 
nieczność uwzględnienia, w historycznym kontekście Korczyna, wskazań aktualnej doktry- 
ny konserwatorskiej, zawartej w dokumencie Karta  Krakowska  2000, jednoznacznie za- 
braniającej wszelkiego typu imitacji i sugestiom nieistniejących w tym miejscu, stylistyk hi- 
storycznych i historyzujących19. Styl retro oznacza bowiem w praktyce imitacje detalu i małej 
architektury końca XIX wieku i okresu eklektyzmu. O ile w Krakowie przy odnowie Plant  
i Starego Miasta nawiązuje się do okresu ich powstania i uporządkowania miasta po likwidacji 
murów obronnych i umocnień ziemnych, co jest i dyskusyjne, i krytykowane, o tyle w Nowym 
Korczynie nie ma jakichkolwiek przesłanek do odniesień stylistycznych do XIX wieku20. 

w fazie koncepcyjnej ich opracowania. Co więcej, projekt taki powinien być poprzedzony studium historyczno- 
-urbanistycznym i uwzględniać jego wytyczne. Podkreślono też, że im dalej odsunięta w czasie realizacja zada- 
nia, tym odchylenia od obecnych propozycji mogą być większe. Zmienia się bowiem oferta rynkowa, asortyment 
oferowanych produktów, a także ich wartości cenowe.

19 Porównaj materiały pod redakcją Andrzeja Kadłuczki pt. Dziedzictwo  kulturowe  fundamentem  rozwoju  cywilizacji 
(2000).

20 Nawiązywanie do stylistyki końca XIX wieku, szerzej do tradycji tego okresu, oraz darzenie szczególnymi senty- 
mentami jego pozostałości jest w wielu miejscowościach dawnej Galicji, nie tylko w Krakowie, dość rozpowszech- 
nione. Świadczy to o niedobrych nawykach myślowych i odniesieniach do historii. Jest też świadectwem nie- 
wiary w jakość nowoczesnych rozwiązań i materiałów. Nowoczesność jest obecnie pojęciem szerokim i daje moż- 
ność rozwiązań idących w różnych kierunkach twórczych – od high-tech aż po ostatnio modne nawiązania do eko- 
logii, natury i tzw. low-tech. Należy pamiętać, że dobre rozwiązania, tworzone przez utalentowanych twórców, nie  
są w konflikcie z substancją zabytkową, co więcej podkreślają jej wartość i niepowtarzalność. Jest rzeczą smutną,  
że turyści zagraniczni zwiedzają u nas głównie zabytki, tymczasem w rozwiniętych krajach zwiedza się i ogląda  
również najnowsze realizacje architektoniczne i inżynierskie, które będąc wybitnymi dziełami sztuki wnoszą istot- 
ny wkład w obraz współczesnej cywilizacji.
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Dokonując wyboru wyrazu estetycznego, autorzy starali się znaleźć złoty środek pomię- 
dzy nieodpartą dążnością do nowoczesności i postępu, tak charakterystyczną dla pro- 
gresywności obecnych czasów, wyrażaną w nurcie high-tech oraz wskazaniami wynikają- 
cymi z charakteru miejsca, jego obecnej roli oraz ogólnymi wskazaniami programu ideowego 
i ramowych wytycznych zadań inwestycyjnych. Stąd wybór elementów współczesnych, 
niehistoryzujących, ale i nieagresywnych.

Aspekty estetyczno-wrażeniowe koncepcji rewitalizacji Nowego Korczyna przedsta- 
wiono na dwóch planszach: Inwentaryzacja  fotograficzna  i szkice koncepcyjne (il. 10) oraz 
Koncepcja architektoniczno-stylistyczna (il. 11).

Spośród wielu zadań inwestycyjnych, stanowiących składowe koncepcji przebudowy 
Nowego Korczyna, dwa są dla architekta najbardziej nęcące i dające największą moż- 
ność wykazania lwiego pazura twórcy. Są to wizje nowej formy rynku oraz przeprawy przez  
Nidę. Rynek ma mieć wzbogaconą funkcję, ma stanowić centrum aktywności miejsco- 
wości, ale już nie tylko gospodarczo-komunikacyjnej i handlowej, ale i kulturowo-infor- 
macyjno-historycznej. Konieczna jest nowa forma, bogata w przesłanie przeszłości, ale  
i atrakcyjna formalnie. Nie jest to zadanie proste. Wystarczy wspomnieć, jakie emocje i nig- 
dy niedokończone dyskusje, a także jak dalece kontrowersyjne wizje rodzi modernizacja  
rynku krakowskiego21. Korczyński stanowi zaledwie 1/3 jego powierzchni i kryje wiele 
niejasności, ale rola dla ośrodka jest nie mniejsza. Śmiałe, nowatorskie rozwiązania są 
obecnie nierzadkie. Przykładem może być projekt odnowy i przebudowy rynku w Łańcucie,  
na którym ma być odtworzony ratusz. Obiekt historyczny nie zachował się. Znane są tylko  
jego usytuowanie i obrys. Zaproponowano w tym obrysie wstawienie zupełnie nowej bryły 
– w pełni przeszklonej. Rynek w Nowym Korczynie to szczególne wyzwanie kompozy- 
cyjne – połączenie różnych funkcji i współczesnych wymagań z przesłaniem przeszłości, 
upamiętnieniem wielu władców, współtwórców niegdysiejszej świetności, a także żywej 
tradycji obecności i opieki świętych władczyń – księżnej Kingi i królowej Jadwigi.

Nawiązywanie do tradycji i symboliki XIX stulecia jest u nas o tyle dyskusyjne, że jest to okres naszej rozbiorowej  
niewoli i cywilizacyjnego opóźnienia. Poszczególne dzielnice były pod wpływem dominacji gospodarczej i kulturo- 
wej zewnętrznych centrów. XIX wiek, mimo wielu osiągnięć intelektualnych i artystycznych, był dla nas okresem 
tragicznym, okresem wykrwawiających i niszczących kraj powstań, a także wynaradawiającej polityki zaborców 
– germanizacji w zaborze pruskim, rusyfikacji w rosyjskim oraz antypolskiego rozbudzania nacjonalizmów mniej- 
szości narodowych i rozbudzania konfliktów klasowych w Galicji. Był to też okres antypolskiej polityki wyznanio- 
wej, likwidacji kościoła grekokatolickiego, przymusowego wcielenia go do cerkwi prawosławnej oraz kasacji zako- 
nów. Szczególnie w zachodniej Galicji, która stanowi obecnie część Rzeczypospolitej, silne są sentymenty stabili- 
zacji i długiego, bo liczącego aż 66 lat, spokoju okresu przynależności do Austro-Węgier. Te sentymenty nie mają 
racjonalnych podstaw, gdyż Galicja była jednym z najbardziej zacofanych cywilizacyjnie regionów monarchii Habsbur- 
gów. Liczyła około 15% jej powierzchni i mniej więcej taki sam był jej udział w ilości mieszkańców. Natomiast zaled- 
wie 2% przemysłu znajdowało się na jej terenie. Galicja na przełomie XIX i XX wieku była zacofanym, biednym (przy- 
słowiowa nędza galicyjska), rolniczym regionem, o znacznym rozdrobnieniu areałów, przeludnieniu wsi i ze słabo 
rozwiniętą infrastrukturą drogową oraz o słabo rozwiniętym przemyśle – drobnym, przeważnie z dziedziny prze- 
twórstwa rolnego (młyny, gorzelnie, cukrownie) i surowcowego (kopalnie soli, soliny, zakłady przetwórstwa chemicz- 
nego). Przed I wojną światową wokół Krakowa i Przemyśla stworzono potężne umocnienia obronne. Te inwestycje 
i rozbudowane instalacje wojskowe przyniosły wzrost zamożności mieszkańców. Ich pozostałości stanowią doro- 
bek europejskiej myśli fortyfikacyjnej. Obecnie często się mówi o ich wartości, o walorach krajobrazowych ukła- 
dów fortecznych, o konieczności ich odnowy i eksponowania. Nie zmienia to jednak faktu, że ich celem było unie- 
możliwienie uderzenia carskiej armii przez Bramę Morawską w centrum gospodarcze Austro-Węgier, to jest na  
teren Czech, Wę gier i Dolnej Austrii.

21 Wieloletnie próby znalezienia nowej formy dla idei rynku miasta o metropolitarnych ambicjach i o nader bogatej hi- 
storii, wyraziły się między innymi i w tematyce organizowanego przez SARP VI Międzynarodowego Biennale Archi- 
tektury w Krakowie w roku 1996. Profesor Konrad Kucza-Kuczyński z zespołem zaproponował najbardziej kontro- 
wersyjne rozwiązanie, które notabene uzyskało jedną z nagród – wzniesienie na rynku krakowskim znacznych  
rozmiarów, szklanej wieży.
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Il. 11. Propozycje materiałowo-wyposażeniowe dla detalu i małej architektury w określeniu stylistyki przekształceń 
rewitalizacyjnych Nowego Korczyna

Ill. 11. Proposals in terms of content and equipment for the architectural details in determining the style of renovation 
transformations of Nowy Korczyn

Przeprawa przez Nidę została w projekcie rewitalizacji wskazana w historycznym miejs- 
cu – istnienia dawnego mostu łączącego miasto z zamkiem. Z jednej strony jest to odtwo- 
rzenie dawnego, ważnego połączenia komunikacyjnego, z drugiej funkcjonalne skomu- 
nikowanie z centrum miejscowości terenu prawobrzeżnego Nidy. Odtworzenie przeprawy 
stworzy nowy atrakcyjny ciąg widokowy na malownicze zakola rzeki. W programie re- 
witalizacji założono, że przeprawa ta będzie miała charakter pieszo-jezdny, głównie z prze- 
znaczeniem dla ruchu pieszego mieszkańców i turystów, a także dla ruchu rowerów. Chodzi 
o przeprowadzenie ścieżki rowerowej do planowanej trasy mającej biegnąć wzdłuż Wisły. 
Zakłada się też możność skorzystania z przeprawy dla pojazdów uprzywilejowanych (moż- 
ność przejazdu karetki pogotowia). Tak zatem przeprawa mostowa miałaby charakter bar- 
dziej kładki niż potężnego mostu. Tymczasem według wstępnych rozeznań obecne 
ukształtowanie obrzeża rzeki i jej wałów wymaga stworzenia konstrukcji o rozpiętości ok.  
60 metrów. Będzie to zatem utwór o niemałej dymensji. Pozostaje kwestia formy. Przesłan- 
ką do śmiałości i ekspresyjności rozwiązania może być przekaz historyczny. Most kor- 
czyński wzniesiony w połowie XIV wieku był murowany. Była to zatem jedna z nielicznych  
tego typu konstrukcji.

W zakresie przekształceń formalnych Nowego Korczyna rysuje się jeszcze jedna istot- 
na kwestia. Miejscowość jest obecnie wybitnie tworem horyzontalnym. Nie ma w niej 
elementów wertykalnych. Bryły dwóch kościołów są znacznych rozmiarów, ale brak wież 
sprawia, że nie są one pionowymi dominantami. W przeszłości było zapewne inaczej o czym 
najlepiej świadczy herb miasta z mostem i wieżą. Istniały pewnie wieże i baszty w pasie 
obwarowań, wieże miały zamek i być może część nieistniejących już kościołów. Także ratusz 
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mógł posiadać wieżę lub wypiętrzenie form. Zatem przy nowych realizacjach najsilniejszym 
akcentowaniem, mającym zarazem oddziaływanie o charakterze dominanty krajobrazo- 
wej, będzie tworzenie akcentów wertykalnych.

W kompozycji przekształceń i tworzeniu wizji przekazu formalnego należy skorzystać  
z możliwości płynących obecnie z szerokiego użycia światła sztucznego dla celów ekspo- 
zycji i ukierunkowań funkcjonalnych. Współczesna technika oferuje dużą różnorodność i ob- 
fitość światła. Sprawność techniczna nowoczesnych elementów oświetleniowych powo- 
duje, że jak nigdy dotychczas, przeliczając na jednostkę światłości, światło nie było tak 
tanie. Na etapie projektów koncepcyjnych przekształceń należy zwrócić uwagę na projekt 
sztucznego oświetlenia. Powinien on obejmować ekspozycję monumentów historycz- 
nych, prowadzenie głównymi przejściami turystycznymi oraz akcentowanie istotnych funk- 
cjonalnie i formalnie miejsc i dojść do nich.

5.  Zamierzenia na przyszłość

Program rewitalizacji Nowego Korczyna i jej projekt zostały przedstawione Radzie Gmi- 
ny w październiku 2009 roku. Po burzliwej dyskusji, wymianie różnych opinii, wielu pytaniach 
do autorów programu i koncepcji, projekt rewitalizacji został przyjęty. Ewenementem w hi- 
storii tej rady było przyjęcie go jednogłośnie. Kolejnych kroków sprawdzających trafność 
i właściwość projektu, a także jakość opracowań będzie kilka. Pierwszy to akceptacja na 
szczeblu wojewódzkim i przydzielenie wnioskowanych funduszy z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Kolejnym – realizacja poszczególnych 
zamierzeń, a ostatnim – osiągnięcie założonych celów: zmiana wyrazu estetycznego w spój- 
ny stylistycznie, nowoczesny zespół, aktywizacja zawodowa miejscowości, poprawa wa- 
runków życia mieszkańców i odzyskanie praw miejskich.

Władze Nowego Korczyna, mając świadomość ogromu czekających je zadań, patrzą  
w przyszłość optymistycznie. Pierwsze reakcje ze Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkow- 
skiego w Kielcach są bardzo pozytywne, żeby nie powiedzieć entuzjastyczne. Ponadto 
programuje się i projektuje akcje i inwestycje, które wspomogą aktywizację Nowego Kor- 
czyna. I tak w zakresie turystyki przewiduje się:
1. Intensyfikację istniejących i uruchomienie nowych szlaków turystyki i rekreacji wodnej 

– spływy kajakowe malowniczymi meandrami Nidy i ruch turystyczny statkami po Wiśle  
na od cinku od Kra kowa do Sandomierza i Kazimierza Dolnego.

2. Budowę szlaku rowerowego wzdłuż Wisły – z Krakowa do Gdańska.
3. Odtworzenie Szlaku Jagiellońskiego, w formie podróży turystyczno-edukacyjnych o za- 

sięgu międzynarodowym, dawnym gościńcem łączącym Kraków, Lublin i Wilno. W Rze- 
czypospolitej Obojga Narodów była to bowiem główna droga lądowa państwa, zarówno 
pod względem politycznym, kulturowym, jak i gospodarczym22.

22 Blisko 1000-kilometrowy szlak jest próbą odtworzenia dawnego traktu między Wilnem a Krakowem, którym podróżo-
wali ze swoimi świtami kolejni władcy Rzeczypospolitej z dynastii Jagiellonów, a także kupcy i artyści. Wiedzie przez 
miasta i miasteczka na Litwie, Białorusi i w Polsce, z których wiele straciło swoje dawne znaczenie. W roku 2008 
powstała Organizacja Turystyczna „Szlak Jagielloński”. Jej celem jest wspólna promocja w kraju i za granicą, organi-
zowanie różnego rodzaju imprez upamiętniających historyczne fakty i miejs cowe tradycje oraz zachęcanie do podró-
żowania z Krakowa do Wilna nie przez Warszawę, ale historycznym, bogatym w pamiątki przeszłości traktem przez 
Sandomierz, Lublin, Brześć i Grodno. Oznakowanie dróg i obiektów pamiętających czasy Jagiellonów przewidziane 
jest na lata 2011–2012. Planuje się coroczne podróże przez następujące miejscowości: Kraków, Koszyce, Nowy 
Korczyn, Połaniec, Sandomierz, Lublin, Ostrów Lubelski, Parczew, Międzyrzec Podlaski, Mielnik, Grodno i Wilno.
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W zakresie infrastruktury komunikacyjnej planuje się:
1. Budowę mostu drogowego przez Wisłę w rejonie Nowego Korczyna i zastąpienie ar- 

chaicznej, choć pełnej uroku, przeprawy promowej. Idea aktywizacji połączeń nad- 
wiślańskich rejonów owocuje konkretnymi działaniami samorządów z Małopolski i wo- 
jewództwa świętokrzyskiego. Most w tym miejscu znacznie skróciłby czas przejazdu  
z Kielc do budowanej autostrady A-4 z Krakowa do Tarnowa, a także przejazd na Słowa- 
cję. Czynione są starania, by droga ta zyskała status krajowej, a realizacja mostu, wraz  
z przebudową układu drogowego w jego rejonie, była dofinansowana z budżetu pań- 
stwa.

2. W dalszej perspektywie myśli się również o przeprawie kolejowej w rejonie Nowego  
Korczyna, w ramach trasy prowadzącej przez Kielce w kierunku Słowacji i Węgrzech. 
Być może inwestycja ta będzie łączona ze wzniesieniem progu wodnego na Wiśle, który 
powstałby przy re gulacji stosunków wodnych w tym rejonie.
W zakresie aktywizacji ekonomicznej programuje się:

3. Realizację, przez prywatne i komercyjne przedsiębiorstwo elektrowni wodnej, niskiego 
piętrzenia, na Nidzie – piętrzenie o wysokości 1,30 m. Miałaby ona powstać w rejonie tuż 
poniżej projektowanych urządzeń sportowo-rekreacyjnych, w przybliżeniu na wysokości 
wylotu zrzutni ścieków z oczyszczalni. Stopień wodny byłby wzniesiony w gabarycie ko- 
ryta, a elektrownia umieszczona na prawym brzegu, w obiekcie wkopanym w grunt. Ten 
obiekt inżynierski ma mieć wszelkie niezbędne atrybuty „ekologiczności”, w tym prze- 
pławkę dla ryb. Korzystnym oddziaływaniem dla projektowanych urządzeń sportowo- 
-rekreacyjnych byłaby stabilizacja poziomu lustra wody w rzece, niezależnie od sytuacji 
pogodowej   (nawet   w   przypadku   suszy),   a   także   drobne   podniesienie   temperatury 
wody w kąpielisku. Ze względu na długotrwałą procedurę związaną z projektowaniem, 
uzgadnianiem i zatwierdzaniem tego typu zamierzeń inwestycyjnych, uruchomienie 
elektrowni określono wstępnie na rok 2015.

6. Wnioski

Reasumując, niezależnie od wyników podjętej akcji i powodzenia programu i projektu 
rewitalizacji Nowego Korczyna, należy wyrazić uznanie dla zmian w mentalności i świado- 
mości mieszkańców małych jednostek, leżących w zaniedbanych i niedoinwestowanych 
rejonach kraju. Nie tak dawno mówiono o konieczności zmiany pokolenia, jako warunku 
nowego, skutecznego podejścia do modernizacji i pełnego przestawienia na warunki go- 
spodarki rynkowej i demokratycznych struktur samorządowych. Tymczasem Nowy Kor- 
czyn jest przykładem żywej świadomości konieczności przemian, woli i determinacji w ich 
przeprowadzeniu, a także otwartości na świat i woli włączenia się w pęd ku lepszej przy- 
szłości. Jest przykładem lokalnej świadomości konieczności sięgania bez zahamowań po 
środki unijne, ale i świadomość konieczności profesjonalnego przygotowania do tego typu 
działań. Jest budującym przykładem woli wyrwania się z kręgu niemożności i zastoju ścia- 
ny wschodniej, małych miejscowości, zapomnianych i wydawałoby się skazanych na we- 
getację na poboczu głównych nurtów przemian.
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