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Z różańcem w ręku

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej
działa już cały rok, a nasza gazetka Kurier Krzęciński z numerem 7 zaczyna drugi rok wydawniczy.
Przez ten czas wydarzyło się kilka miłych spraw,
były też porażki – jak w życiu, ale najważniejsze jest
to, że zaistnieliśmy w świadomości mieszkańców.
Dziękujemy wszystkim autorom za współpracę
i namawiamy do jej kontynuowania.
Po roku szkolnej pracy dzieci cieszą się na wakacje, dorośli na zasłużone urlopy, rolnicy czekają na
zbiór plonów. Czerwiec to miesiąc radości. SPZK
zaprasza do wspólnej zabawy na pikniku „Hej od
Krakowa jadę” już 5 czerwca. Imprezę organizuje
Stowarzyszenie przy współudziale szkoły, parafii,
KGW i OSP. Zapraszamy także na imprezę również radosną, ale o innym charakterze – na wieczór
dziękczynny za beatyfikację Jana Pawła II, który
planowany jest na 18 czerwca. Do zobaczenia.
(Redakcja)

Jest to motto, a zarazem tytuł tomiku wierszy naszej ludowej,
krzęcińskiej poetki Heleny Lelek. Wiersze te pisane z potrzeby serca, inspirowane różnymi wydarzeniami bieżącymi, były drukowane
przez parę lat w „Głosie Matki Bożej Krzęcińskiej”, a potem w Kurierze Krzęcińskim. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej, które
zgodnie ze swoim celami statutowymi chroni piękne ślady kultury
polskiej – zebrało tę poezję rozproszoną, a czasem schowaną w domowej szufladzie – i wydrukowało w postaci tomiku pt.: Z różańcem
w ręku – wiersze Heleny Lelek. Promocja tej małej książeczki odbędzie się już 5 czerwca podczas imprezy „Hej od Krakowa jadę” – wielkiego pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka.
Pani Helena – niestety zmarła na wiosnę tego roku – nie będzie
uczestniczyć w tym wydarzeniu, ale my, mieszkańcy Krzęcina, jej
krewni, sąsiedzi, przyjaciele, my, którzy ją znaliśmy jako osobę pogodną, uśmiechniętą, z przyjemnością weźmiemy do ręki jej wiersze,
przeczytamy, powspominamy, zabierzemy ze sobą, aby promować ten
poetycki talent rodem z Krzęcina.
Promocja tomiku już w najbliższą czerwcową niedzielę. Do zobaczenia przy stoisku z poezją.
(SPZK)

Hej od Krakowa jadę ....
Z okazji Dnia Dziecka bawimy się wszyscy na pikniku rodzinnym
w Krzęcinie, w niedzielę, 5 czerwca 2011 r.
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej organizuje plenerową imprezę dla wszystkich mieszkańców i gości, dla małych i dużych, w ogrodzie przy plebanii oraz na podwórzu przed drewnianym spichlerzem i na przylegającym parkingu.
Dla dzieci – tych mniejszych i tych większych – wiele atrakcji i niespodzianek m.in. kucyki i zaczarowana dorożka.
Mamom z okazji majowego Dnia Matki maluchy zadedykują tańce, ślicznego krakowiaczka, starsze dzieci przygotowały dla
mam muzyczny koncert życzeń – z własnym wykonaniem piosenek. Wystąpi również chór szkolny oraz teatrzyk szkolny – zobaczymy zabawne przedstawienie pt. „My zwierzęta i rośliny”. Uzdolnione plastycznie dzieci w poprzednich miesiącach brały
udział w XX Gminnym Plastycznym Konkursie Ekologicznym pod hasłem „Odkryj piękno polskiej przyrody”. Wszystkie prace
przesłane na ten konkurs będziemy mogli podziwiać na wielkiej, plenerowej wystawie. Warto im się przypatrzeć, są bardzo
ładne. Prace będą licytowane, aby najhojniejsi z nas mogli je zabrać do domu i dalej cieszyć oczy ich widokiem. Ciąg dalszy na str 2

Podziękowanie
Wszystkim ludziom wielkiego serca, którzy 9 i 10 lutego 2011 roku pomagali w ratowaniu naszego domu oraz porządkowaniu po pożarze, sąsiadom, koleżankom, znajomym i wszystkim tym, którzy solidaryzowali się w tych trudnych dla nas
chwilach, za dobre słowo, wsparcie duchowe z całego serca DZIĘKUJEMY.
Przedstawicielom Straży Pożarnej, Koła Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej, pp.
Stanisław Urant, Robert Mistela, Jan i Małgorzata Żmuda, Henryk i Grażyna Malinowscy, Helena Bylica oraz Czesław
Żmuda za zbiórkę pieniężną (4,274 zł słownie cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt cztery złote).
Wasza bezcenna pomoc, którą nam zapewniliście jest dowodem na to, że istnieją ludzie dobrej woli, na których można
liczyć i polegać.
Władysława Żmuda, Teresa i Marian Sotwinowie
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Aktualności Sołtysa – Radnego
 W drugim kwartale rozpoczynają się roboty remontowe
dróg gminnych, jak również wykonanie nowych nakładek
asfaltowych na drogach gminnych zgodnie z harmonogramem przyjętym w planie budżetu Sołectwa na 2011 r.
Na drodze powiatowej zostanie w br. wykonana na długości ok. 500 mb nowa nawierzchnia asfaltowa.
 Termin podpisywania umów z mieszkańcami na kolektory słoneczne został przesunięty w czasie o pół roku, ponieważ Szwajcaria jeszcze nie podpisała promes.
 Zostały wyczyszczone ze śmieci rowy przy drodze powiatowej. Naszym wspólnym zadaniem jest uczulenie mieszkańców na czystość w naszej miejscowości.

 Cieszę się, że budowa placu zabaw została zakończona.
Jako ostatni etap zamontowano kolejkę, równoważnię,
kosz i ławki. Wyposażono ogródek jordanowski w piaskownicę, układankę (XO), tenis stołowy oraz kosz do piłki. Mam nadzieję, że otwarty oficjalnie w przeddzień Dnia
Dziecka plac zabaw będzie przynosił dużo radości naszym
najmłodszym mieszkańcom Krzęcina.
 Oczekuję na propozycje nazw ulic w Krzęcinie – e-mail:
anton.b@onet.pl
 Pozostałe zadania przyjęte w planie budżetu będą sukcesywnie realizowane.

Hej od Krakowa jadę ....

Na towarzyszącym imprezie jarmarku, czyli kiermaszu
różności, goście będą mogli skosztować wyrobów przygotowanych przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich, przez panie
kucharki ze szkoły, przez rodziców z Komitetu Rodzicielskiego. Również krzęcińska piekarnia „Rola” zaprezentuje swoje
świetne wypieki. Będą także stoły z wyrobami rękodzielnymi,
a do tego kwiaty i inne niespodzianki – w przygotowanej przez
Komitet Rodzicielski loterii fantowej każdy los wygrywa!
I jak to na pikniku, bawią się całe rodziny, a więc dla nich
zawody sportowe i pokazy sportowe mistrzów. A o zmierzchu
harcerskie ognisko i koncert „Śpiewającej Siódemki”. (SPZK)

Ciąg dalszy ze str 1

Uczestnicy imprezy „Hej od Krakowa jadę” będą mogli
zobaczyć Izbę Regionalną w drewnianym XIX wiecznym spichlerzu, urządzoną przez członków Stowarzyszenia oraz wziąć
udział w promocji wydanego przez SPZK tomiku wierszy
„Z różańcem w ręku” naszej poetki ludowej śp.Heleny Lelek.
Orkiestra dęta „Strażak” OSP Krzęcin pod dyrekcją swojego kapelmistrza p. Antoniego Bylicy da koncert, do którego
dołączą się śpiewające panie z KGW.

Pozdrawiam wszystkich mieszkańców Krzęcina. Sołtys – Antoni Bylica

Ślady krzęcińskie – Czas Wspomnień o Błogosławionym Janie Pawle II.
Wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej pod patronatem Jego Eminencji Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza w sobotę, 18 czerwca 2011. Prosimy o uczestnictwo w wydarzeniu wszystkich parafian i ich gości.
W programie jest msza św. w odremontowanej zabytkowej kaplicy na cmentarzu parafialnym. Remont kaplicy z XIX w. został przeprowadzony przez SPZK jako votum wdzięczności za beatyfikację Jana Pawła II. Renowacja została wykonana zgodnie
z wytycznymi konserwatora – kaplica jest wpisana do ewidencji zabytków; nie naruszono elewacji, uzupełniono dachówki, wyremontowano wnętrze poprzez: stworzenie możliwości otwierania okien, aby był przewiew, odgrzybienie dolnych części ścian,
wytynkowanie, wymalowanie ścian, sufitu oraz drzwi, wyposażenie kaplicy w ławki i klęczniki.
Po mszy św. odbędzie się spotkanie w ogrodzie przy kościele. Zgromadzeni obejrzą przygotowany przez młodzieżową grupę
teatralną spektakl – będą to fragmenty sztuki Karola Wojtyły „Przed sklepem jubilera”. Potem nastąpi wręczenie nagród laureatom szkolnych konkursów tematycznych. Profesjonalny fotograf będzie wszystko fotografował, a osobom bierzmowanym
przez biskupa krakowskiego ks. kard. Karola Wojtyłę wykona wspólne pamiątkowe zdjęcie.
Nadal ponawiamy apel o spisywanie wspomnień,
odszukiwanie fotografii i innych pamiątek. Prosimy
o przyniesienie ich ze sobą w ten sobotni wieczór. Już
zebraliśmy kilka interesujących wspomnień i zdjęć.
Prosimy o dalsze. Zamierzamy to wszystko zebrać
i opublikować w księdze pamiątkowej „Ślady krzęcińskie Karola Wojtyły”.
Wspólne śpiewanie “Barki” i innych pieśni zakończy ten wieczór wspomnień. Niepogoda niestraszna,
schowamy się pod dach.
W niedzielę, 19 czerwca 2011 – młodzież wraz
z ks. kanonikiem Zdzisławem Budkiem wybierze się
na wycieczkę po Małopolsce szlakiem JPII (Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Kraków – Łagiewniki).
Ksiądz Proboszcz sponsoruje wycieczkę laureatom
szkolnych konkursów o Błogosławionym. (SPZK)
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Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej ma już cały rok
Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 9 lipca 2010. Ma już za sobą pierwszy, pionierski rok działalności.
Czym może się pochwalić? Jest kilka plusów: a mianowicie:
 od roku, jako biuletyn Stowarzyszenia ukazuje się co dwa
miesiące gazetka lokalna Kurier Krzęciński, opisywane
w niej są najważniejsze problemy społeczności krzęcińskiej,
 Stowarzyszenie zaistniało też w wirtualnej przestrzeni,
w internecie, poprzez swoją stronę WWW,
 zinwentaryzowano stare kapliczki na cmentarzu, tych zabytków jest ponad dziesięć, najstarszą jest grobowiec z roku
1825 Marcina Alojzego Hallera, założyciela rodu,
 uporządkowano grób – kurhan rodziny Hallerów,
 została przeprowadzona kwesta na odnowę zabytków znaj-

dujących się na cmentarzu parafialnym,
 obecnie firma Wiesława Wolnego wykonuje renowację kapliczki „Madonna” – czekamy do września,
 w styczniu zorganizowano bardzo udany koncert kolęd
w kościele parafialnym,
 SPZK podpisało z parafią umowę użyczenia dwóch spichlerzy plebanii. Budynki te po odpowiednich adaptacjach zostaną zamienione na obiekty kulturalne do użytku mieszkańców; uporządkowano sprawy konserwatorskie (oba
obiekty są wpisane do ewidencji zabytków gminy),

Eryk Świerkosz, Paweł Pacułt i Paweł Zięcik – pierwsze prace porządkowe przy izbie regionalnej
 drewniany spichlerz został zaadaptowany na Izbę Regionalną,
 odremontowano kaplicę cmentarną (również wpisaną do
ewidencji zabytków),
 namówiono Sołectwo Krzęcińskie do zainstalowania toa-

let przenośnych przy kościele i na cmentarzu, co wybitnie
podniosło komfort higieniczny.
 wydano tomik poezji Heleny Lelek, krzęcińskiej ludowej
poetki,
 we współpracy z OSP uporządkowano ogród plebański.

Członkowie OSP i SPZK przeprowadzają wiosenne porządki w ogrodzie przy plebani
A co się nie udało? Stowarzyszenie poniosło porażkę przy staraniu się o zewnętrzne fundusze. Aplikowano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, niestety konkurencja miast typu Andrychów była nie do pokonania dla naszej
małej wsi. W konkursie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich nasza aplikacja osiągnęła wysoką pozycję (188,5 pkt. przy granicy
193 pkt.) – w tym wypadku młody wiek Stowarzyszenia był przeszkodą.
Wszystkim członkom dziękujemy za ofiarną pracę w tym jakże trudnym pierwszym roku istnienia i życzymy realizowania
nowych pomysłów w następnych latach, a mieszkańców zapraszamy serdecznie do zapisywania się do Stowarzyszenia.
(Zarząd SPZK)
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Juliusz Słowacki
Słowiański Papież (wyjątki)
Pośród niesnasek Pan Bóg uderza w ogromny dzwon
Dla słowiańskiego oto papieża otworzył tron.
Twarz jego, słowem rozpromieniona, lampa dla sług,
Za nim rosnące pójdą plemiona w światło, gdzie Bóg.
W sercach się zacznie światłości bożej strumienny ruch,
Co myśl pomyśli przezeń, to stworzy, bo moc to duch.
A trzeba mocy, byśmy ten pański dźwignęli świat.
Więc oto idzie papież słowiański, ludowy brat.
Zdrowie przyniesie, rozpali miłość i zbawi świat.

Wspomnienie Ali
W moim życiu Karol Wojtyła był spotykany od wczesnego
dzieciństwa. Jako kleryk przyjeżdżał do mojego wujka – kleryka Karola Targosza w odwiedziny – do jego domu rodzinnego w Krzęcinie.
W maju 1960 r zmarł ojciec Karola, czyli mój stryjeczny
dziadek Franciszek Targosz, który już w tym czasie mieszkał
w Krakowie. Ks. Karol Wojtyła już jako biskup poprowadził
pogrzeb ojca swojego kolegi. Pogrzeb odbył się na Cmentarzu Rakowickim, w którym ja też brałam udział. Po pogrzebie
spotkaliśmy się w domu zmarłego.
W czerwcu tego samego roku byłam do I Komunii św., a 14
czerwca 1960 r, zaraz po komunii odbyło się bierzmowanie
naszego rocznika, jako najmłodsi przyjmowaliśmy bierzmowanie w strojach komunijnych z rąk biskupa Karola Wojtyły.
Mam z tej uroczystości zdjęcie.
W 1985 r nagle zmarł mój wujek, ks. Karol Targosz, który był na parafii Przewóz-Rybitwy. Karol Wojtyła był już pa-

pieżem i nie mógł przyjechać na pogrzeb swojego kolegi, ale
przysłał list kondolencyjny do rodziny w Krakowie.
Papieża spotykałam jeszcze na odpustach na Skałce w Krakowie oraz Kalwarii Zebrzydowskiej. Uczestniczyłam także
w pierwszej pielgrzymce Ojca Świętego na Błoniach.
spisała Aniela Radoń z domu Targosz w kwietniu 2011 r.

Spotkanie z Ks. Biskupem Karolem Wojtyłą
W lutym 1959 roku była duża i mroźna zima. Śp. ksiądz prałat Wojciech Karabuła, proboszcz parafii krzęcińskiej, zamówił
woźnicę z saniami śp. pana Józefa Jankowicza na niedzielne popołudnie, aby zawiózł ministrantów do klasztoru w Kalwarii
Zebrzydowskiej na spotkanie z księdzem biskupem Karolem Wojtyłą.
Ksiądz Biskup prowadził z ministrantami naukę o służbie liturgicznej. Po nauce została odprawiona msza święta w kaplicy
Matki Boskiej Kalwaryjskie przez księdza Biskupa. Bracia zakonni wybrali mnie do służenia we mszy świętej. Byłem odpowiedzialny za ampułki z winem i wodą.
Następnie po mszy świętej był poczęstunek gorącym posiłkiem dla ministrantów i woźniców. Po skończonym posiłku udając się do sań, przyglądaliśmy się braciom zakonnym jak zjeżdżali na nartach z Góry Ukrzyżowania aż przed Plac Rajski. W tę
niedzielę była piękna słoneczna i mroźna pogoda, przejażdżka saniami była przyjemną i niezapomnianą frajdą dla młodych
chłopców. To było moje pierwsze spotkanie z księdzem biskupem Karolem Wojtyłą.
Powyższe spotkanie nie zostało zapisane w kronice klasztornej, o czym poinformował mnie ojciec Antoni, kronikarz zakonny.
spisał Marian Bylica w kwietniu 2011 r.
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