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Wszystkim Czytelnikom z okazji Świąt Wielkanocnych
życzenia głębokiego przeżywania radości
Zmartwychwstania Pańskiego składa Redakcja
Zawitał dzień trzeci po pogrzebie Pana,
Trzy niewiasty się wybrały bardzo wcześnie z rana,
W wielkim smutku pogrążone, ból ich serca pali
Ciężki kamień grób przytłacza, któż nam go odwali?
Weszły w piękny ogród, gdzie grób się znajduje
I o dziwo grób otwarty: serce trwogę czuje...
A gdy w wewnątrz weszły, grób zastały pusty,
Nie ma ciała, pozostały tylko same chusty...
A młodzieniec w bieli, z radością im rzecze:
Nie trwóżcie się! Pan Zmartwychwstał! I Go nie widzicie.
Uczniom Jego opowiecie, niech będą weseli,
Pan Zmartwychwstał i uprzedza was do Galilei...
Jezus z martwych powstał, śmierć i czarta zdeptał,
Dusze z otchłani wybawił, na ziemi pokój zostawił...
Z Jego Zmartwychwstania my się radujemy,
Bo wierzymy, że z swych grobów także powstaniemy.
Helena Lelek

Wieczór w ogrodzie – w sobotę 18 czerwca
(...) Z rodu Polaków został wybrany, na służbę Panu cały oddany.
Łodzią Piotrową dzielnie sterował, poprzez świat cały nią pielgrzymował.
Niezapomniane dla każdego „Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi”
- to bardzo ważne są Jego słowa (...)
Helena Lelek
Pierwszego maja odbędzie się w Rzymie długo oczekiwana uroczystość beatyfikacji Jana Pawła II. W czerwcu Województwo
Małopolskie będzie obchodzić 32 rocznicę I pielgrzymki Jana Pawła II do Małopolski pod hasłem „Małopolska Nasz Region
- Nasza Szansa”. Parafianie kościoła pod wezwaniem NNMP w Krzęcinie ze względu na bliskie położenie ich miejscowości od
Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej i Krakowa mieli niezwykłą okazję osobiście spotykać Jana Pawła II na swojej drodze życia.
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej pragnie uczestniczyć w tym wielkim Święcie Małopolski wyrażającym radość
z okazji beatyfikacji Naszego Wielkiego Rodaka poprzez zorganizowanie w sobotę 18 czerwca wydarzenia „Wieczór w ogrodzie
– czas wspomnień o Błogosławionym Janie Pawle II” oraz wydanie księgi pamiątkowej zawierającej zgromadzone „ślady krzęcińskie” Błogosławionego Jana Pawła II. Prosimy wszystkich parafian o jak najliczniejsze wzięcie udziału w tym dziękczynieniu
poprzez spisywanie swoich wrażeń, wspomnień, odszukanie fotografii i innych pamiątek ze wszystkich swoich spotkań z Biskupem Krakowskim Karolem Wojtyłą (sakrament bierzmowania, pielgrzymki kalwaryjskie, pielgrzymki do Rzymu, pielgrzymki
Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny). Celem naszego projektu jest pogłębienie wśród parafian zrozumienia świadectwa dawanego przez Błogosławionego Jana Pawła II całym swoim życiem, w szczególności podczas zwykłych codziennych sytuacji.
Prosimy o przekazywanie swoich historii drogą mailową na adres Stowarzyszenia: s.p.z.krzecinskiej@gmail.com albo poprzez bezpośredni kontakt z księdzem Proboszczem lub księdzem Krzysztofem lub księdzem Józefem, albo z dyrekcją szkoły
podstawowej.
(SPZK)
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Pani Helena
W środę 16 marca zasnęła na zawsze dla nas żyjących Helena Lelek. Była mamą, babcią, ciocią, poetką i dobrym duchem dla wielu z nas – mieszkańców
Krzęcina i nie tylko. Odeszła równie cicho jak żyła.
Znaczną część swojego życia poświęciła modlitwie,
wspomnieniom, tworzeniu kolejnych wierszy i trosce
o religijne życie rodziny. Wspominając jej uśmiechniętą twarz z lekko przymkniętymi oczyma, gdy recytuje dawne utwory, śpiewa piosenki, miało się wrażenie, że od jakiegoś czasu czeka na to, co zdarzyło się
teraz. Była spokojna, pogodzona z Bogiem, z sobą i
otaczającym światem – gotowa na przejście do nowego życia, w którym czekają na nią jej bliscy i szczególnie umiłowani święci. Jednym z nich był św. Józef,
dlatego rodzina postanowiła, że uroczystość pogrzebowa odbędzie się 19 marca.
Kiedy żyła tutaj, prosiliśmy ją o modlitwę w różnych intencjach – nigdy nie odmawiała takiej pomocy.
Teraz mamy ją po tamtej stronie i jestem pewna, że
będzie jeszcze lepszym orędownikiem naszych problemów, spraw. Współczując członkom rodziny i składając im kondolencje żałujemy, że Stowarzyszenie nie
zdążyło wydać tomiku Jej wierszy przed Jej odejściem.
Tomik ukaże się w czerwcu.
(Halina Jaskierna)

Helena Lelek

Pożegnanie

Czas nam szybko mija, płynie jakby woda
Nad biegiem życia pomyśleć wypada...
Gdy Pan Bóg na pierwszym miejscu - życie dobrze płynie,
Wtenczas wiara, zgoda, miłość jest w każdej rodzinie
Niechaj wiara, zgoda, miłość w sercach naszych gości,
Niech żaden, jeden drugiemu nie robi przykrości.
Niech rodzice swoje dzieci dobrze wychowują,
Dzieci rodziców słuchają i zawsze szanują.
Jak niespodziewanie przemija to życie,
Jak nam trzeba godnie żyć tu na tym świecie.
Poetka mówiła „módl się i pracuj, a czyń to wszystko z uśmiechem.” I zgodnie z tą benedyktyńską dewizą przeszła
przez wszystkie swoje 83 lata.
(EMB)

Z COMENIUSEM DO HISZPANII
Realizując szkolny projekt w ramach Comeniusa wyjechałyśmy do Hiszpanii. Zaproszono nas do szkoły w Sastago,
która znajduje się w znacznej odległości od Saragossy, czwartego pod względem wielkości miasta w Hiszpanii. Sastago to
położona nad rzeką Ebro mała miejscowość, w której widać przemieszanie kultur chrześcijańskiej i muzułmańskiej.
Sama szkoła liczy zaledwie osiemdziesięcioro uczniów: Hiszpanów, Arabów ora z dzieci uchodźców z różnych części
świata. Uczniowie różnią się kolorem skóry, kulturą oraz wyznawaną religią, a mimo to żyją w zgodzie i pełnej tolerancji
dla cudzej inności. Z przyjemnością obserwowałyśmy, jak starsi uczniowie opiekowali się swymi młodszymi kolegami.
W szkole hiszpańskiej występuje pięć poziomów nauczania. Na poziomie pierwszym znajdują się maluchy w wieku 3-4
lat, poziom piąty stanowią dzieci jedenasto- i dwunastoletnie. Zwiedzając szkołę odpowiadałyśmy na pytania uczniów
zainteresowanych naszym krajem oraz uczyłyśmy ich zabaw ze śpiewem w języku polskim. Zaprezentowałyśmy im nasz
region (Kraków) i szkołę w Krzęcinie, a przede wszystkim naszych uczniów podczas różnych występów i zbiorowych
zabaw. W zamian za to obejrzałyśmy narodowe tańce hiszpańskie oraz wysłuchałyśmy śpiewu utalentowanych dzieci ze
szkoły w Sastago. Uczniowie przygotowali dla nas plakat zawierający podstawowe informacje o naszym kraju, chętnie
powtarzali obco brzmiące im wyrazy, których ich uczyłyśmy. Poznałyśmy nauczycieli z Hiszpanii, Włoch i Francji, którzy
wspólnie z nami realizują ten projekt i wymieniliśmy się doświadczeniami zawodowymi.
(KM)

Orkiestra dęta „Strażak” OSP w Krzęcinie ma 33 lata
Czym jest strażacka orkiestra? Toż to splendor każdej małej ojczyzny, wyjątkowa oprawa chwil uroczystych i podniosłych. Dęta orkiestra strażacka to mocne i wyraziste, a miłe
dla ucha melodie marszowe, ale nie tylko. Zazwyczaj repertuar takiej orkiestry jest bardzo szeroki i dopasowuje się go do
okoliczności. Tak właśnie jest w przypadku orkiestry strażackiej OSP Krzęcin..
Orkiestra „Strażak” z Krzęcina ma już 33 lata, gra od
1986r. W ciągu tego okresu brała udział w konkursach orkiestr dętych na szczeblu gminnym i wojewódzkim. W 1992
roku zajęła w swej kategorii I miejsce na konkursie w Trze-

buni. Dała początek muzycznej oprawie głównej sumy odpustowej w klasztorze w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zawsze
bierze udział we wszystkich lokalnych uroczystościach tak
świeckich, jak i kościelnych wpisując się zupełnie wyjątkowo
w pejzaż kulturowy swego miejsca.
Inicjatorami powstania zespołu orkiestry była grupa zapaleńców, ludzi kochających muzykę. W grupie tej znaleźli się:
Józef Wyrwa, Andrzej i Józef Stoczkowie, Piotr Miśkiewicz,
Lucjan Gaczorek, Bronisław i Tadeusz Wyrobowie oraz Antoni Bylica, jej kapelmistrzem, odpowiadający za repertuar
dokończenie na str. 4
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AKTUALNOŚCI WSI KRZĘCIN
Zebranie wiejskie w dniu 21 lutego 2011
Mimo apelu pana Sołtysa do wszystkich mieszkańców o liczny udział, na zebranie w poniedziałek przyszło 28 osób,
czyli frekwencja była taka sama jak na poprzednich zebraniach. Na zebraniu uchwalającym plany strategiczne dla wsi na
lata 2010-2017 (tzw. POM) było ok. 25 mieszkańców. Tylko zebranie dotyczące groźby Gminy zmniejszenia ilości kursów
autobusu MPK nr 213 miało większą frekwencję (wtedy przyszło ok. 100 osób). Na lutowym wiejskim zebraniu podjęto
dwie uchwały:
Uchwała nr 1. o zmianie Planu Odnowy Miejscowości wsi Krzęcin – w punktach dotyczących budowy boiska sportowego. Po małej dyskusji mieszkańcy jednogłośnie wyrazili zgodę, aby tereny gminne we wsi Krzęcin przeznaczone na obiekty
rekreacyjno – sportowe, czyli tereny przy szkole, na których zostaną zbudowane dwa nowe boiska (małe i duże) zostały
odrolnione.
Uchwała nr 2 dotyczyła rozpoczęcia procesu nadawania nazw uliczkom wsi Krzęcin – uchwała przeszła większością
głosów (15 za, 11 przeciw, 2 wstrzymujące się). Przed głosowaniem odbyła się burzliwa dyskusja. Przeciwnicy nazywania
uliczek Krzęcina obawiają się związanych z tym kosztów, co prawda wymiana dowodów osobistych w roku 2013 będzie bezpłatna dla wszystkich obywateli oraz numer NIP już nie będzie obowiązywać, ale należy się liczyć z kłopotami informowania
o nowym adresie oraz kosztami zmiany adresu (np. pieczątki firmowe, regon, hipoteka, itp.). Obecni na zebraniu młodzi
mieszkańcy nie czuli się na siłach podejmowania decyzji, wyrażali wolę, aby gmina zrobiła to za nich. Jest to niemożliwe,
gdyż według polskiego prawa wieś jest samorządna, sama decyduje o swoich sprawach i ponosi odpowiedzialność za podjęte
uchwały. Inne głosy wyrażały obawę, czy tak mała ilość obecnych może podejmować tak ważne decyzje. Zapomniano, że
nieobecni, swoim nie przyjściem na wiejskie zebranie, automatycznie wyrażają zgodę na jego postanowienia. Głosy popierające pomysł nadawania nazw uliczkom Krzęcina podnosiły problem łatwiejszego dotarcia pod
wskazany adres (nie każdy mieszka przy głównej,
powiatowej drodze) kurierom, odwiedzającym,
a zwłaszcza pogotowiu; gdy liczą się sekundy dla
ratowania życia, to dokładna mapa z nazwami
ulic Krzęcina bardzo ułatwi dojazd do chorego.
W całej Unii Europejskiej jest tendencja nadawania nazw ulicom, aby każda miejscowość miała
adresy według jednego wzoru. Dlaczego to Krzęcin ma nie podążać z duchem czasu, zwłaszcza, że
koszt zmian nie jest znowu tak duży dla jednego
obywatela, a koszty postawienia drogowskazów
z nazwami uliczek poniesie sołectwo –zapewniał
pan Sołtys.
Redakcja

FUNDRAISING W KRZĘCINIE – SPRAWOZDANIE
Stowarzyszenie pięknie się kłania,
prosi o wsparcie dla ratowania cmentarnych kapliczek,
ażeby oblicze Matki Bożej się śmiało....
Więc co ta macie, to Pannie dacie
– zafrasowanej, bardzo znękanej…
Żeby Ją ratować, serce podarować,
trzeba, trzeba cosik dać
(Zenon Michalski)
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej w celach
statutowych ma ratowanie od zapomnienia pozostałości po
naszych pradziadach; rozpoczęto akcję odnawiania zabytkowych kapliczek na cmentarzu w Krzęcinie. Takich stareńkich, niszczonych przez czas zabytków mamy dziesięć.
Członkowie SPZK poszukując funduszy na odremontowanie tych chylących się ku ziemi kapliczek, zachęceni
w czasie kwesty listopadowej ofiarnością parafian (zebrano
5588,68zł), w okresie Świąt Bożego Narodzenia zwrócili się
do firm i instytucji z prośbą o uzupełnienie, w ramach fundraisingu, brakujących funduszy. I tak jak się spodziewano,
potencjalni darczyńcy pospieszyli z pomocą. SPZK zwróci-

ło się o wsparcie do Pana Burmistrza MiG Skawina. Urząd
został członkiem wspierającym Stowarzyszenia ze składką
roczną 3000zł. Sołectwo wsi Krzęcin w swoim budżecie
na 2011r. przeznaczyło na cele statutowe Stowarzyszenia
5000zł. Zwrócono się także do sołectw, których mieszkańcy mają rodzinne groby na krzęcińskim cmentarzu. Czekamy na odpowiedź. Kółko Rolnicze z Krzęcina jako członek
wspierający zasila budżet Stowarzyszenia roczną składką
w wysokości 100 zł. Fundraiserzy odwiedzili 60 krzęcińskich
firm. Specjalne podziękowania należą się następującym biznesmenom: szczególnie hojnemu darczyńcy Henrykowi
Sekule, Iwonie Pasierbek, Dominikowi Szwed, Czesławowi
Sekule, Antoniemu Bylicy, Antoniemu Żak, Janinie Żmuda.
Pozostali obiecali wpłaty w następnych miesiącach.
Teraz z wiosną rozpoczynamy remont bardzo zniszczonej kapliczki „Madonna” z 1908 r. Dziękujemy wszystkim
darczyńcom z całego serca. Dla pozostałych kapliczek nasze konto jest otwarte, czekamy na dalszych sponsorów, aby
kontynuować akcję „ocalmy przeszłość od zapomnienia”.
(RB-SPZK)
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Orkiestra dęta „Strażak” OSP w Krzęcinie ma 33 lata
dokończenie ze str. 2

i kształt artystyczny wykonywanych utworów. Dużą inicjatywę i zrozumienie powstania orkiestry wykazali prezesi OSP
Marian Bylica oraz Edmund Żmuda. Pierwsze próby odbywały się w kaplicy kościelnej, której użyczył ówczesny Proboszcz
śp. Ks. Stanisław Jonkisz. Pan Franciszek Woźniak udostępnił
pomieszczenia na magazynowanie instrumentów. Po zakończeniu budowy remizy orkiestra ćwiczyła w garażu remizy.
Obecnie grają: Józef Stoczek - I kornet, Krzysztof Kudła - II kornet, Tadeusz Wyroba - I sax. Altowy, Krzysztof
Wyroba II Tenor B sax , Lucjan Gaczorek I klarnet B, chwilowo zawiesił granie, Benedykt Grabiński I sax B Tenor, Piotr
Kęs Baryton B, Jarosław Rachwał Tenor B, Piotr Miśkiewicz
Róg Es I, Łukasz Kochana Bas I ES. Bardzo prosimy byłych
członków orkiestry o powrót do zespołu, aby wzmocnić liczebność orkiestry.
Repertuar mamy bogaty, utwory na orkiestrę dętą: marsze
pochodne, marsze żałobne, pieśni kościelne na cały rok liturgiczny, walce, tanga, polki, muzyka ludowa, we współczesnej
aranżacji.
Orkiestra w chwili obecnej ma problemy z doborem nowych członków, szczególnie ludzi młodych. Zwracam się do

wszystkich rodziców Krzęcina i okolicznych miejscowości
o umożliwienie kształcenia swoich dzieci, które lubią muzykę, mają słuch muzyczny oraz poczucie rytmu. Dla młodego człowieka występowanie w orkiestrze jest wyróżnieniem
i zaszczytem, a szczególnie w orkiestrze „Strażak” OSP, która
swoją działalnością zapisuje się w historii Krzęcina dużymi
zgłoskami.
(Kapelmistrz Antoni Bylica)

Styczniowy Koncert Kolęd w Krzęcinie
W ostatnią, bardzo mroźną niedzielę stycznia w naszym
kościele NNMP odbył się o godz. 15:30 godzinny koncert kolęd.
Wykonawcami byli: stojący pod amboną, pięknie brzmiący chór
szkolny pod dyrekcją Pawła Żmudy, grającą od ołtarza, bardzo
dobra, choć nieliczna orkiestra „Strażak” z kapelmistrzem Antonim Bylicą oraz śpiewające z chóru organowego pastorałki cztery
członkinie KGW: panie Maria Żmuda, Stanisława Żmuda, Halina Mizura, Janina Kęs. Kręcąca się, wielka gwiazda betlejemska,
zrobiona specjalnie na tę okazję przez pana Adama Kęsa, podkreślała kolędniczy charakter koncertu. Ks. Krzysztof z zapałem

fotografował. Repertuar składał się ze znanych wszystkim kolęd
- słuchacze włączali się do wspólnego śpiewu - oraz utworów nowych, prezentowanych we współczesnej aranżacji. Melomanów
przybywało z minuty na minutę i pomimo panującego chłodu
atmosfera w kościele była bardzo ciepła. Ksiądz Krzysztof jako
gospodarz „sali koncertowej”, w zastępstwie będącego w gipsie
księdza proboszcza, dziękował za występ artystom i organizatorom wydarzenia i jednocześnie gorąco zachęcał wszystkich
parafian do podjęcia idei kontynuowania koncertowania w tych
pełnych nastroju pięknych ścianach naszego drewnianego, zabytkowego kościoła.
(EMB)
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