
Historia pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie 

W latach powojennych w Nowym Korczynie działała świetlica gromadzka ,  

w budynku remizy OSP w Nowym Korczynie przy obecnej ul. Piłsudskiego 7 ( wcześniej  

ul. Partyzantów 7). Jej utworzenie datuje się na rok 1948, a prowadzili ją jako kierownicy 

kolejno  w latach :    

- 1948 – 1950  - Sylwester Lachowicz 

- 1950 – 1955  - Krystyna Piotrowska 

- 1955 – 1958   - Felicja Szymanek 

-  1958 – 1975  - Józef  Wajs. 

W tym czasie na ½ etatu jako instruktor pracuje nauczyciel muzyki , ale i matematyki Edward 

Ryguła. 

 W roku 1975 powstaje w Nowym Korczynie Rejonowy Ośrodek Kultury przemianowany 

potem  na Gminny Ośrodek Kultury, a dyrektorem zostaje (nieżyjący już od grudnia 2011r.) 

Henryk Makowski , natomiast instruktorem zostaje Józef Wajs. 

W roku 1978 dyrektorem zostaje Jerzy Cygan. Instruktor p. J. Wajs pracuje do lutego 1982 

roku , kiedy to odchodzi na emeryturę. 

Jako instruktorzy pod kierownictwem  J. Cygana pracują:  

od  1982r. : Kazimierz Migdał, Grażyna Leżoń, Teresa Kwiatkowska,  Zbigniew Borek, 

Barbara Wójcicka, Krzysztof Kański. Instruktorem był też Kazimierz Kurek w latach : 

01.06.1982 do 31.08.1992, od 1984 r. 

Pracują do roku 1992, kiedy to po zmianach ustrojowych  państwa wszyscy podają się  

do dymisji.  

W latach 1992 -  1996  instruktorem  GOK jest Helena Niedźwiedź.  

W roku 1997 powraca  nazwa świetlica gminna, w której jako instruktor pracuje  w latach 

1997- 2009 Jerzy Wilk. Nazwa GOK powraca w r. 2007, gdzie  od czerwca 2009 r. 

dyrektorem  jest  Bogumiła Zawada, a  J. Wilk jest pracownikiem obsługi technicznej. 

Od dnia 29.05 1997 siedzibą świetlicy , przemianowanej uchwałą  nr IX/49/2007  

Rady Gminy w Nowym Korczynie  na Gminny Ośrodek Kultury  jest budynek byłej szwalni  

przy ul. Tarnowskiej 5, 28-136 Nowy Korczyn. 

     W  latach 2009-2010 budynek zostaje gruntownie wyremontowany przy pomocy środków 

unijnych. W grudniu  roku 2011 wymieniono piec C.O. z węglowego na gazowy w ramach 

ochrony środowiska . 

 

  

    W roku 1994 w Nowym Korczynie powstało Towarzystwo Miłośników Ziemi 

Korczyńskiej, którego siedzibą  jest GOK i wszystkie spotkania , zebrania odbywają się 

 w GOK.  

Towarzystwo inspiruje również działania kulturalne w gminie i wspiera w tym GOK. 



Dyrektor GOK jest członkiem zarządu TMZK. 

Sztandarowa impreza gminna KINGONALIA  odbywająca się w okolicach 24 lipca ( j. t. 

dzień  imienin św. Kingi – patronki Nowego Korczyna)   została zainicjowana przez TMZK,  

w 1994 r., a organizowana   jest  przez GOK ( z przerwami) od lat 17.  

             

   Impreza p.n. Kingonalia odbywa się cyklicznie od 17 lat i w roku  2015 będzie mieć 

szczególny charakter historyczny, nawiązujący do czasów XIII wieku i bytności św. Kingi  

i Bolesława Wstydliwego jako pary królewskiej, władającej Nowym Miastem Korczynem  

w czasach jego największej świetności. 

Głównym przekazem tej imprezy jest przypomnienie bogatej historii miejscowości, 

konsolidacja mieszkańców, promocja gminy w  757. rocznicę lokacji Nowego Miasta 

Korczyna, a tym samym podkreślenie jego wielowiekowego istnienia w państwowości 

polskiej.  

Gmina Nowy Korczyn – jako typowo rolnicza, w otoczeniu gmin uzdrowiskowych  

i otulinie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego  jest czysta ekologicznie, ma niespotykaną 

florę, rzeki bogate w ryby, grzybne lasy, Lawendowe Pola i wiele urokliwych zakątków. 

Także  przebogata historia, której zabytki można spotkać w każdym  z 24 sołectw gminy 

zachęca do jej odwiedzania . 

W wersji elektronicznej  zachęcamy do odwiedzenia naszej strony : www. nowykorczyn.pl . 
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