
Stowarzyszenie zgodnie z umową użyczenia może przez 

10 lat (lub dłużej) władać drewnianym spichlerzem znajdu-

jącym się na plebanii. Spichlerz wpisany jest do ewidencji za-

bytków. W celach statutowych Stowarzyszenia jest zbieranie 
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Drodzy Czytelnicy!

Dwa poprzednie miesiące czerwiec-lipiec były bardzo 

obfi te w wydarzenia odbywające się w naszej wsi. W czerw-

cu cztery duże imprezy: piknik „Hej od Krakowa jadę”, „Wie-

czór Wspomnień o Błogosławionym Janie Pawle II”, festyn 

oraz Gminne Zawody Strażackie. W lipcu zespół wokalny 

„Trzy Siostry Żmudzianki”  z Krzęcina reprezentował naszą 

gwarę na I Festiwalu Godki Krakowskiej w Biskupicach, 

a w Borku odbyły się zawody sołeckie. W kolejną niedzielę 

w Krzęcinie koncert z cyklu „Muzyka zaklęta w drewnie”. 

A z końcem miesiąca poświęcenie „Ogrodu zabaw dla dzie-

ci”. Oj działo się, działo w tym naszym Krzęcinie.

(Redakcja)

Helena Lelek

Matka Boska Siewna

Idzie wczesnym rankiem przy ptaszęcym śpiewie,

Matka Boska Siewna w lnianej przyodziewie.

W szarej płachcie niesie szczerozłote ziarno

I świętą je ręką rzuca w ziemię czarną.

Sieje, błogosławi, by wysoko rosło,

By szczęście i zdrowie w ludzki dom przyniosło.

By żadna rodzina głodu nie zaznała,

Codziennie powszedni chleb na pokarm miała.

Powstał niedawno, składa się z 7 aktorów: Faustyna Gancarz, Ewa Gra-

biec, Anna Lelek, Małgorzata Szwed, Agnieszka Żmuda, Maksymilian Gą-

sior, Krzysztof Pierzchała. Reżyserem jest Zenon Michalski. Po pierwszym 

przedstawieniu, posypały się zaproszenia na dalsze, mamy nadzieję, że mło-

dzi aktorzy powtórzą swój rapsod już w październiku w Skawinie. Składamy 

serdeczne gratulacje reżyserowi i całemu zespołowi. Na 2 str. drukujemy sło-

wa jakimi w nastrój dramatu wprowadził słuchaczy reżyser.         (Redakcja)

Młodzieżowy Zespól Rapsodyczny z Krzęcina

pamiątek z przeszłości i chronienie zabytków. Stowarzyszenie 

przeznaczyło ten drewniany malutki budyneczek na urzą-

dzenie w nim Izby Regionalnej. Zaczęto od porządkowania 

otoczenia i porąbania nagromadzonych przez lata kloców 

drzewa. Następnie sprzątano wnętrze spichlerza, wręcz od-

gruzowywano go z nagromadzonych tutaj szpargałów. Przez 

kilka dni odbywało się wyrzucanie rupieci i przenoszenie rze-

czy przydatnych do innych pomieszczeń. Potem było wielkie 

mycie i szorowanie ścian, podłogi, sąsieków i stryszku. Naj-

trudniej było pozbyć się panującego fetoru, ale i to zostało 

pokonane. Następnie ściany z zewnątrz zostały zapuszczone 

odpowiednim preparatem anty-kornikowym. Zostały wy-

konane jedynie prace podstawowe pozwalające na zmianę 

przeznaczenia spichlerza-kurnika. Budynek wymaga jeszcze 

dalszych prac zabezpieczających. Prace adaptacyjne wykonali 

członkowie Stowarzyszenia: pp. Małgorzata i Jan Żmudowie, 

Teresa Sotwin, Maria Szwedowa, Zofi a Zięcik, Henryk Mali-

nowski i Antoni Poniedziałek. Piękny napis w drzewie „Izba 

Regionalna” wykonał p. Adam Kęs z rodziną.

Izba Regionalna

Ciąg dalszy na str 2 

Ciąg dalszy na str 2 



Izba Regionalna

2                                                                          Kurier Krzęciński                                                               4(8)/2011

Hej od Krakowa jadę ....
Był to wędrujący piknik rodzinny. Dlaczego wędrujący? A to z powodu pogody 

– impreza była zaplanowana i zorganizowana na parkingu i w ogrodzie przy koście-

le, jednakże padający w chwili rozpoczęcia ulewny deszcz spowodował przeniesienie 

imprezy do sali gimnastycznej szkoły. Po godzinie deszcz zgodnie z przepowiednią 

meteorologiczną przestał padać i odbyła się powrotna wędrówka w plener. A w pro-

gramie imprezy było: uroczyste otwarcie Izby Regionalnej, koncert zespołu członkiń 

KGW i orkiestry dętej OSP z Krzęcina „Strażak”, promocja tomiku wierszy H. Lelek 

„Z różańcem w ręku”, wystawa prac plastycznych „Odkryj piękno polskiej przyrody”, 

występy dzieci szkolnych. A do tego grill, kiełbaski, chleb ze smalcem, kiszone ogórki, 

słynne krzęcińskie pierogi, pyszne ciasta, kawa, herbata, napoje. Na parkingu na dzieci 

czekały dmuchane zabawki: olbrzymia zjeżdżalnia„Tygrys”, tajemniczy okręt piracki, 

dmuchany domek-grzybek z piłeczkami dla najmniejszych oraz kolejka elektryczna. Ci, 

którzy nie zlękli się deszczu i cierpliwie czekali na słońce, bawili się do samego zmroku. 

Impreza była bardzo udana i dostarczyła jej uczestnikom wiele radości. Wszyscy nucili 

specjalnie na tę okazję napisaną przez pana Zenona Michalskiego piosenkę:

Hej, od Krakowa jadę
gościńcem zatłoczonym,
żeby zjeść w Krzęcinie – hosadyna 
pierogi ulubione.

Hej, od Krakowa jadę,
uciekam od hałasu,
żeby pójść z dziewczyną – hosadyna
do zielonego lasu.

Dałem ci pawie pióro,
a ty mi swe warkocze
złociste, pszeniczne – hosadyna
i bławatkowe oczy.

Znalazłem czterolistną
na łące koniczynę,
teraz wiem na pewno – hosadyna,
że kocham się w Krzęcinie.

„Tekst, który Państwo usłyszą to wybrane fragmenty sztuki Karola Wojtyły pt. „Przed sklepem jubilera”. Usłyszą – przede 
wszystkim usłyszą. Słowo tworzy świat – otwiera świat. Słowo Karola Wojtyły otwiera przestrzeń kontemplacyjną, wiedzie 
ku  tajemnicy i nie wymaga specjalnej oprawy. To, czego potrzebuje to ciszy i wewnętrznego skupienia słuchacza. Jak to się 
ma do obrazkowej popkultury, rozkrzyczanej, migotliwej, hałaśliwej, nastawionej na efekt? 

Twórczość Karola Wojtyły, a potem Jana Pawła II to dzieło metafi zyczne. Marek Skwarnicki we wstępie do dzieł zebra-
nych napisał tak: „Cała przestrzeń poezji Karola Wojtyły wypełniona jest Bogiem, a jej tematem jest rzeczywistość ludzka. 
Blask rozświetlający jej wnętrze ma źródło mistyczne”.

Karol Wojtyła opowiada w swej sztuce o miłości. Czym ona jest, kiedy staje się naprawdę, czy to, co nazywamy miłością jest 
nią w istocie? Czym jest małżeństwo, co decyduje o tym, że staje się ono sacrum dla obojga? Trzy odsłony, trzy osobne, ale sple-
cione ze sobą historie, trzy przykłady miłości.

Odsłona 1. Teresa i Andrzej. Oboje czują i rozumieją dogłębnie istotę miłości. Wiedzą, że zwykła miłość nie poradzi sobie 
z życiem – nie wytrzyma ciśnienia rzeczywistości. Miłość musi się zbliżać do tej, która ma wymiary absolutne. Dlatego An-
drzej, który ginie na wojnie, przez cały czas pozostanie obecny, będzie przy swej żonie Teresie,  a Krzysztof, jego syn, będzie 
wychowywał się tak, jakby ojciec był tuż obok.  

Przykład 2. Anna i Stefan. Tu dominuje zauroczenie i brak pokory wobec miłości, która zawsze jest trudna i wymagająca. 
Miłość potrzebuje ludzkiego wsparcia – miłość trzeba odnawiać każdego dnia. Zdrada Stefana sprawia, że stają się dla siebie 
obcy. Tę obcość boleśnie odczuwa córka.

Przykład 3. Dzieci. Monika (córka Anny i Stefana) i Krzysztof (syn Teresy i Andrzeja). Oboje naznaczeni są doświadcze-
niem swych rodziców, są mądrzejsi o ich doświadczenia. Jak się potoczy ich życie?” Zenon Michalski

Młodzieżowy Zespól Rapsodyczny z Krzęcina
Ciąg dalszy ze str 1 

Ciąg dalszy ze str 1 

Po odczyszczeniu pomieszczenia rozpoczęło się urządza-

nie Izby. Zachowano oryginalne sąsieki, przez co ekspozycja 

nie jest łatwa do aranżacji. Bardzo dużo historycznych przed-

miotów podarowała Szkoła Podstawowa i jej dyr. p. Halina 

Jaskierna. Również osoby indywidualne: pp. Irena Gugułowa, 

Maria Sotwin, Teresa Sotwin, Maria Wasyl, Tadeusz Badu-

ra, Dariusz Bębenek, Jan Żmuda, Józef Żmuda poprzynosiły 

różne cenne starocie. W czasie sprzątania został odnalezio-

ny sztandar Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej z ok. 1922 r. 

Nasze eksponaty: piękny wieniec dożynkowy KGW p. Tere-

sy Sotwin oraz okazjonalne chleby ozdobne pieczone przez 

p. Kazimierę Badura z piekarni Rola w Krzęcinie zostały wy-

pożyczone na czasową wystawę Rękodzieła i można podziwiać 

je do połowy września w Muzeum Regionalnym w Skawinie. 

Kustoszem został p. Henryk Malinowski. Zapraszamy wszyst-

kich do zwiedzania Izby Regionalnej.                             (SPZK)



Wieczór Wspomnień rozpoczął się na cmentarzu odprawianą w kaplicy MBB koncelebrowaną mszą świętą. Stowarzyszenie 

zaprosiło księdza rodaka Stefana Uchacza i zamówiło intencję za dusze wszystkich zmarłych spoczywających na cmentarzu 

parafi alnym, ksiądz proboszcz odprawiał w intencji zamówionej wcześniej. Ks. Stefan Uchacz właśnie w tym dniu obchodził 

czterdziestolecie swojego kapłaństwa. Otrzymał piękny bukiet kwiatów od Stowarzyszenia wraz z życzeniami długich lat, do 

których to życzeń dołączyli się śpiewem wszyscy zgromadzeni na uroczy-

stości. Przeprowadzono małą kwestę celem zebrania funduszy na wsparcie 

materialne studenta rodem z parafi i. W ten sposób Stowarzyszenie chce 

wypełniać słowa Błogosławionego Jana Pawła II, który wielkie nadzieje po-

kładał w młodzieży.

Druga część wydarzenia odbywała się w kościele. Młodzieżowy Zespół 

Rapsodyczny z Krzęcina przedstawił fragmenty dramatu Karola Wojtyły 

„Przed sklepem jubilera”. Następnie panie Dyrektor wręczały nagrody zwy-

cięzcom szkolnych konkursów. Na zakończenie zebrani wysłuchali piękne-

go świadectwa ze spotkania z Ks. Biskupem Karolem Wojtyłą mieszkanki 

Krzęcina p. Stanisławy Szwed. Niestety impreza była bardzo długa, część 

osób nie mogła być do końca, dlatego wspólne zdjęcie bierzmowanym przez 

ks. kard. K. Wojtyłę zostanie zrobione w terminie późniejszym.       (SPZK)
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Kaplica jest wpisana do ewidencji zabytków. Renowacja 

musi być wykonywana zgodnie z wytycznymi konserwatora: 

nie wolno naruszyć bryły ani zmienić architektury wnętrza. 

Kaplica była bardzo zaniedbana i zagrzybiona. Wymaga-

ła zabezpieczenia przed wilgocią, remontu dachu, zrobienia 

wentylacji, wymalowania wnętrza i elewacji, położenia nowej 

posadzki, odnowienia drzwi i kraty. 

Kosztorys prac był wysoki, pracę należało wykonać, kapli-

ca nie mogła pozostawać dalej w takim stanie, zwłaszcza, że 

pod posadzką są pochowani: proboszcz ks. Wł. Mięso, pro-

boszcz ks. Fr. Wolf (jeden z założycieli Kółka Rolniczego), 

jego matka i siostra. Zasadniczy remont został przeprowadzo-

ny przez fi rmę „Tosiek” p. A. Poniedziałka i jego pracowni-

ków: W. Pierzchałę, M. Kaszubę i W. Stalę. Koszt fakturowy 

materiałów i robocizny wyniósł 3000 zł plus VAT. Tylko tyle, 

gdyż ze społeczną pomocą pospieszyli: p. Janusz Piocha, dzię-

ki któremu kaplica ma zapewnioną wentylację, p. Adam Kęs, 

który odrestaurował drzwi, p. Anna Chmielarczyk, która do-

starczyła kamień piaskowca na schody, p. Waldemar Ślęczka, 

który odnowił tablice nagrobne oraz pp. Teresa Sotwin, Ma-

ria Szwed, Zofi a Zięcik i Henryk Malinowski, którzy ofi arnie 

pomagali przy wszystkich niezbędnych pracach. Wszystkim 

składamy serdeczne podziękowania. Bóg zapłać.

Remont odbył się w oparciu o fundusze Stowarzyszenia 

oraz wpłatę w wysokości 1000 zł mieszkańców Grabia, za co 

jeszcze raz serdecznie dziękujemy parafi anom z Grabia i p. 

Sołtys Zofi i Zawada. SPZK liczyło bardzo na obiecane pienią-

dze od Sołectwa Krzęcin. Niestety, już po wykonaniu remontu 

okazało się, że uchwała Rady Sołeckiej poprzedniej kadencji 

oraz zatwierdzająca uchwała zebrania wiejskiego o przezna-

czeniu funduszu w wysokości 5000zł z budżetu Sołectwa na 

rzecz Stowarzyszenia na remont zabytku są sprzeczne z usta-

wą o samorządach gminnych, gdyż w zadaniach gminy (a więc 

i sołectwa) nie jest możliwe przekazywanie funduszy na obiek-

ty zabytkowe, które znajdują się na cmentarzach parafi alnych, 

(nie gminnych), nie są wpisane w rejestr zabytków, a znajdują 

się jedynie w ewidencji zabytków.             

Remont Kaplicy Matki Bożej Bolesnej

Wieczór Wspomnień o Błogosławionym Janie Pawle II 
zorganizowało SPZK pod honorowym patronatem Jego Eminencji Ks. Kard. St. Dziwisza. Wydarzenie było długo i pieczo-

łowicie przygotowywane. Ks. Kardynał swój patronat przekazał już w marcu. Przygotowania przebiegały kilku torowo. Kon-

kursy tematyczne zorganizowały trzy szkoły: konkurs plastyczny Szkoła Podstawowa z Polanki, konkurs recytatorski szkoła 

Podstawowa z Zelczyny, konkurs literacki Szkoła Podstawowa z Krzęcina. Młodzież przygotowywała wystawienie dramatu 

K. Wojtyły. Stowarzyszenie jako wotum wdzięczności za beatyfi kację Jana Pawła II remontowało kaplicę Matki Bożej Bolesnej. 

Wreszcie nadeszła sobota, 18 czerwca, tak obfi ta w różne imprezy w Krzęcinie. 

(Zarząd SPZK)
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Muzyka poważna w Krzęcinie

Od kilku lat Małopolska Izba Turystyczna w najpiękniejszych, drewnianych kościołach - takich jak ten w Lipnicy Murowa-

nej, Binarowej, Dębnie Podhalańskim czy cerkiew w Kwiatoniu organizuje latem cykl koncertowy „Muzyka zaklęta w drewnie”. 

W tym roku po raz pierwszy Krzęcin został włączony do tego projektu. W niedzielę 10 lipca o godz. 17 w naszym  Kościele 

NNMP odbył się koncert „Chorał gregoriański oraz muzyka organowa polskiego renesansu i niemieckiego baroku”. Wykonaw-

cami byli: Schola Gregoriańska Bazyliki Cystersów w Mogile oraz M. Stefański (organy).

Goście, którzy przyjechali na koncert, chętnie zwiedzali naszą Izbę Regionalną. Bardzo się podobała. Izba pełniła również 

funkcję sali prób dla Scholii Gregoriańskiej. Krzęcin nie posiada żadnej świetlicy typu dom ludowy, toteż śpiewacy zwrócili się 

do kustosza o udostępnienie jej na miejsce próby przed koncertem, co z przyjemnością zostało uczynione.                       (EMB)

LKS ISKRA
Długo wyczekiwany awans stał się faktem. W ubiegłym 

sezonie drużyna Iskry zajęła pierwsze miejsce w rozgryw-

kach B klasy i awansowała do A klasy. Stało się tak dzięki 

fantastycznej grze Iskry w rundzie wiosennej, w której nasza 

drużyna na trzynaście meczy wygrała dwanaście, a jeden zre-

misowała. W całym ubiegłym sezonie stosunek bramek strze-

lonych/straconych wynosił 98/26. Najlepszym strzelcem był 

Jacek Pala, który strzelił aż 29 bramek! Trenerem drużyny jest 

Piotr Szewczyk. Na pochwałę zasługują także nasi kibice, któ-

rzy dopingowali naszą drużyna przez cały sezony, nie tylko 

na meczach u siebie, ale byli też na meczach wyjazdowych. 

LKS Iskra Krzęcin szkoli także młodzież; w sumie jest to ok. 

40 młodych osób w dwóch drużynach juniorów, którzy pod 

okiem wykwalifi kowanych trenerów trenują kilka razy w ty-

godniu. 

Miejmy nadzieję, że wszystkim krzęcińskim drużynom 

dopisze szczęście i w przyszłym sezonie będą walczyć o naj-

wyższe cele w swoich rozgrywkach.                                  (mati)

Skład w sezonie 2010/2011

Rząd górny: Andrzej Niechaj (kapitan), Jacek 

Pala, Sebastian Skorus, Wojciech Chmielarczyk, 

Piotr Lelek, Marek Waś, Łukasz Sekuła, Tomasz 

Grabiec, Mateusz Rachwał

Rząd dolny: Mariusz Zychowicz, Mateusz 

Żmuda, Krzysztof Dyba, Karol Teterycz, Łukasz 

Hyla, Michał Chrostek, Wojciech Szwed, Mate-

usz Cichórz, Marek Grabiec,

Nieobecni: Jakub Morawa, Tomasz Grabowski, 

Jakub Suchan, Tomasz Stoczek

Witam! Jestem z Krzęcina i bardzo mnie cieszy, że 

w Krzęcinie działa SPZK. Jak wszyscy wiemy, Iskra rozwija 

się i w tym sezonie wywalczyła awans do wyższej klasy roz-

grywkowej. Kończąc sezon na 1 miejscu i wyprzedzając min: 

Borkowiankę Borek Szlachecki czy Płomień Kostrze. Rzecz 

w tym, że nasza krzęcińska drużyna nie ma własnego boiska 

i jak wiemy za 2 lata klub zostanie bez własnego obiektu. 

I jest to rzeczą niedopuszczalną, żeby tak duży klub, z tak 

dużą historią nie miał własnego boiska. Z czego co wiem, to 

budowa boiska koło Domu Nauczyciela ma być rozpoczęta 

za 3 lata, a ukończona za 6, więc jeżeli Iskra straci obiekt 

za 2 lata, to gdzie będziemy grali przez 4 lata? W klubie nie 

gra tylko 20 osób, bo oprócz nich są jeszcze grupy młodzi-

ków, które chcą się uczyć gry w piłkę. Proszę, aby ta sprawa 

nie ucichła i na pewno jako Stowarzyszenie macie coś do 

powiedzenia w tej sprawie. Bardzo proszę o działania w tej 

sprawie. Pozdrawiam. 

Tomek

****

Witam! Czy to prawda, że autobus 213 będzie jeździł tyl-

ko do Skawiny? Wtedy czas dojazdu do szkoły się wydłuży 

i będzie drożej. Bardzo proszę o działanie, aby tak się nie 

stało. Pozdrawiam. 

Krzyś
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