
Dwa dęby „Stanisław” i „Feliks” już rosną przed Szkołą Podstawową w Krzęcinie. 
Przy każdym dębie umieszczono na głazie tablicę pamiątkową. Pierwsza tablica dla 
upamiętnienia gen. broni Stanisława Hallera, druga tablica dla upamiętnienia kpt. 
Feliksa Grabskiego. Ci dwaj polscy ofi cerowie, którzy zginęli w 1940 r. w Charkowie 
mają na cmentarzu w Krzęcinie „puste groby” – teraz szumiące drzewa będą opowiadać 
historię Polski. 

Dęby zostały zasadzone 8 listopada podczas zorganizowanej przez SPZK i SP 
w Krzęcinie pięknej uroczystości, uroczystości związanej z obchodem Święta 
Niepodległości. Przybyło 6 pocztów sztandarowych: SP nr 1 w Skawinie, SP w Rzozowie, 
SP w Jaśkowicach, SP w Wielkich Drogach, Zespół Placówek Oświatowych w Kopance, 
SP w Krzęcinie. Przyjechała cała SP z Polanki Hallera z p. dyr. mgr Małgorzatą Figarską 
i nauczycielami. Przyjechały dyrekcje szkół i nauczyciele, przedstawiciele Tow. 
Przyjaciół Skawiny, Tow. Pamięci gen. Józefa Hallera i Hallerczyków, przedstawiciele 
Stow. Jaśkowice - Nasza Przyszłość. Na zaproszenie SPZK przyjechała do Krzęcina 
córka kpt. F.Grabskiego p. Józefa Rościszewska z Rodziną oraz pani prof. Maria 
Dzielska z UJ. Przy tablicach pamiątkowych dzięki staraniom pana płk. rez. Stanisława 
Grodeckiego został wystawiony przez żołnierzy 5 batalionu dowodzenia im. gen. broni 
Stanisława Hallera posterunek wojskowy. Uroczystość zaszczycili swoimi osobami: Ks. 
Proboszcz Zdzisław Budek, vice-burmistrz pan Paweł Kolasa, pani Joanna Szczygłowska 
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Drodzy Czytelnicy!
Idą Święta, piękne, radosne, za oknem zima, w domu cieplutko, ale 

czy wszystkim? Podobno w wigilię zwierzęta mówią ludzkim głosem. 
W Kurierze drukujemy artykuł „Jesteś odpowiedzialny za to, co oswoiłeś” 
pani G. Zebranowicz, przyjaciółki zwierząt w Gminie Skawina (www.
zwierzaki.skawina.net). Jeżeli masz w domu trochę niepotrzebnego siana, 
słomy, to zrób dobry uczynek – na ul. Radziszowskiej 23 w Skawinie jest 
przechowalnia psów, które czekają na nowego pana, każdy materiał do 
ocieplenia bud jest mile widziany. Może wtedy usłyszysz nocą 24 grudnia 
ciche hau-hau / dziękuję?

Idą Święta..., to i kolędować będziemy. W styczniu odbędzie się w Krzę-
cinie Koncert Kolęd. Zapraszamy. A może i kolędnicy zawitają do każdego 
z domów z Gwiazdą po kolędzie?

(Redakcja)

W roku 2011 SPZK zorganizowało 5 imprez: w styczniu Koncert Kolęd, w czerwcu: Jarmark „Hej od Krakowa jadę” i „Wieczór 
Wspomnień o Błogosławionym Janie Pawle II”, w listopadzie poetycki wieczór „Hobby literackie Zenona Michalskiego” i uroczystość 
patriotyczną „Dęby Pamięci”. Wydano tomik wierszy Heleny Lelek „Z różańcem w ręku”. Odczyszczono zabytkowy, drewniany 
spichlerz i urządzono w nim Izbę Regionalną. Na cmentarzu odnowiono wnętrze kaplicy Matki Bożej Bolesnej oraz odrestaurowano 
kapliczkę Madonna. W dniach Wszystkich Świętych przeprowadzono II Kwestę na odnowę zabytkowych kapliczek na cmentarzu 
w Krzęcinie. Biuletyn SPZK Kurier Krzęciński ukazuje się systematycznie co dwa miesiące i nadal jest bezpłatny Dziękujemy 
pani Zofi i Zięcik za zorganizowanie i sponsorowanie kolportażu 8 pierwszych numerów KK. Obecnie kolportażem zajmuje się 
p. Franciszek Ciernia, za co wyrażamy mu swoją wielką wdzięczność.                  (Zarząd SPZK)

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej podsumowanie rocznej działalności.

Ciąg dalszy na str 3

Zenon Michalski

Lulajże Jezuniu
perełko Mamina

światło naszych oczu
nadziejo jedyna.

Lulajże Dzieciątko
lulaj w sercach 

naszych
bo bez Ciebie pusto

i nic się nie darzy.
Lulaj w blasku świeczek

co nam w oczach rosną
kiedy pierwsza gwiazda

zagląda przez okno.

W dniach 24 – 29 października 
2011 r. panie Halina Jaskierna, Ewa 
Motyl, Anna Zięcik, Teresa Warchał - 
nauczycielki ze Szkoły Podstawowej 
w Krzęcinie odwiedziły partnerską 
szkołę w Katanii na Sycylii, w ramach 
realizacji działań zawartych w projek-
cie Comenius – Partnerskie Projekty 
Szkół.

Katania jest dużym, pięknym, za-
bytkowym miastem położonym z jednej 
strony u stóp niebezpiecznej i zarazem 
majestatycznej Etny, a z drugiej strony 
nad brzegiem turkusowego Morza Joń-
skiego. W mieście tym historia wyziera 
z każdego zakątka, począwszy od staro-
żytnych obiektów użyteczności publicz-
nej takich jak teatr grecko – rzymski 

Ciąg dalszy na str 2

Z wizytą 
u podnóża wulkanuDęby Pamięci

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 
wszystkim Czytelnikom składamy serdeczne życzenia. Niechaj wam 

świeci ta jasna gwiazda, co wskazuje drogę, żebyśmy wszyscy, 
jak małe dzieci, cieszyli się Bogiem.
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Pasje literackie 
Ptek z dalekiej Afryki, krakowski Kazimierz, a także jesienna atmosfera Krzęcina zostały 

w niezwykle poetycki sposób opisane w wierszach i opowiadaniach przez Zenona Michalskiego. 
Skromny Autor z lekką tremą podzielił się ze słu cha czami kilkoma spośród wielu swoich utworów 
podczas sobotniego wieczoru zatytułowanego Literackie hobby Zenona Michalskiego, zorganizo-
wanego 5 listopada przez SPZK. Poeta zabrał słuchaczy w metaforyczną podróż szkunerem wy-
obraźni, a uliczki Kazimierza, jak również horyzonty podziwiane z Częsnej, ożyły dzięki głosowi 
autora, który osobiście odczytał swoje utwory. Publiczność zgromadzona w gościnnym wnętrzu 
Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krzęcinie mogła zasłuchać się w nastrojowych wierszach, 
uśmiechnąć przy opowiadaniach dla dzieci, zadumać nad przemijaniem czasu na krakowskim 
Kazimierzu, a po tej duchowej uczcie posilić też ciało ciastem i kawą. 

Z. Michalski może pochwalić się kilkoma drukowanymi publikacjami, w tym m. in. autor-
skim tomikiem Krakowski Kazimierz, wydanym przez wydawnictwo Miniatura, a także wieloma 
wierszami zamieszczonymi w zbiorowych tomikach i periodykach. Opowiadania natomiast są 
publikowane w większości w internecie. Swój talent rozwijał na warsztatach literackich m. in. 
pod kierunkiem Adama Ziemianina. Oprócz oklasków pan Michalski otrzymał również uroczą 
wierszowaną laudację autorstwa kolegi po fachu, Wiesława Czubaja.          (Katarzyna Byrska)

Ciąg dalszy na str 1

Z wizytą u podnóża wulkanu

czy antyczne spa, poprzez ogromny romański zamek władców 
szwabskich, barokowe kościoły, aż po bardziej współczesną za-
budowę. 

W takim wspaniałym otoczeniu funkcjonuje jedna z naszych 
partnerskich szkół - Istituto Comprensivo A. Malerba. Placówka ta 

obejmuje szkołę podstawową i gimnazjum i mieści się aż w trzech 
budynkach. Podczas wizyty w szkole na Sycylii nauczyciele z Krzę-
cina zapoznali się z włoskim systemem edukacji oraz organizacją 
nauczania, jak również przybliżali uczniom z Katanii naszą ojczyznę 
wraz z jej najpiękniejszymi zakątkami, ze szczególnym uwzględ-
nieniem skarbów Małopolski. Zgodnie z hasłem projektu Comenius 
prezentowali tradycyjne polskie piosenki, gry i zabawy, które bar-
dzo przypadły do gustu młodym Włochom. Obowiązkowym punk-

tem prezentacji był poczęstunek polskimi słodyczami, co 
wywołało uśmiechy na dziecięcych twarzyczkach. 

Uczestnicy wymiany mieli też czas na zwiedzanie 
najbliższych okolic Katanii. Niezapomniana będzie wy-
cieczka do jednego z kraterów Etny, mimo późnej pory 
i nie najlepszej aury zrobiła na nas olbrzymie wrażenie. 
Na pamiątkę przywieźliśmy kawałki zastygłej lawy. Na 
wyspie lawa jest używana na szeroką skalę w budownic-
twie. Wie czo rową porą obejrzeliśmy również malowni-
czo położoną Taorminę. 

Cały czas spędzaliśmy w towarzystwie nauczycieli 
z partnerskich szkół Francji, Hiszpanii oraz gospodarzy 
wizyty. Były to chwile poświęcone na wymianę doświad-
czeń jak i omówienie kolejnych zadań zawartych w pro-
jekcie Comenius. Podróż na Sycylię, w której uczestni-
czyły nasze nau czy cielki, była ostatnią wy  pra wą zagra-
niczną. W kwietniu Szkoła Podstawo wa w Krzęcinie bę-
dzie podejmować gości ze szkół partnerskich – z Francji, 
Hiszpanii i Sycylii.                                        (Ewa Motyl)

Jesteś odpowiedzialny za to, co oswoiłeś.
Pamiętamy wszyscy piękną i mądrą książkę „Mały Książe”. Chętnie do niej powracamy, nie czerpiąc jednak większej nauki. 

Ogólnie jesteśmy ludźmi wrażliwymi, chętnymi do pomocy, nieobojętnymi na krzywdę. To dobrze, to chwalebne. Popatrzmy jednak 
z drugiej strony: bezdomny, schorowany, zagubiony czy po prostu wystraszony zwierzak zaczyna być hołubiony przez człowieka. 
Otrzymuje wsparcie, jedzenie, leczenie, czasami dach nad głową. Jest szczęśliwy, oddany i kochający. Poza swoim dobroczyńcą świata 
nie widzi, zapatrzony w swojego pana, zasłuchany w każde jego słowo. Niestety, jest tylko marnym kundelkiem, bez pretensji do 
urody i dobrego pochodzenia. Jest tylko burym kotem dachowcem, jakich pełno, niczym szczególnym. Tymczasem pan, przekonany 
w pełni o swojej misji uszczęśliwiania nieszczęśliwych dochodzi do wniosku, że takich burasów czy kundelków jest na świecie 
mnóstwo. Dlaczego nie wymienić kochającego zwierzaka miernej urody na coś nowego, tym razem rasowego i kosztownego? Pan 
musi się sprawdzić. Porzuca więc zwierzaka, już go nie karmi, nie wynosi jedzenia przed dom, nie uchyla drzwi, aby się ogrzał, 
dobrego słowa nie powie. Wychodzi dumnie na spacer z nowym zwierzakiem, rozmawia z nim, pozwala spać pod kołderką. Za 
chwilę okaże się, że nowy mopsik czy ratlerek nie jest tym wymarzonym. Może lepszy będzie dog lub owczarek….

Apeluję o stałość w uczuciach. To, że znajdujemy inne zwierzęta potrzebujące pomocy niech nie oznacza rezygnacji 
z odpowiedzialności za to, co już zostało oswojone. Dobroć i miłość mają tak wielką energię, że w ich cieple ogrzeje się cała rzesza 
zagubionych i pokrzywdzonych przez los.                                                                                                         (Grażyna Zebranowicz)



kier. Wydz. Ochrony Środowiska, pan Czesław Gąsiorowski dyr. 
Muzeum Skawina, pani Zofi a Zawada sołtys Grabia, pan Antoni 
Bylica radny Rady Miejskiej i sołtys Krzęcina, dziennikarka 
Dziennika Polskiego p. Barbara Ciryt (w Dzienniku Polskim 12 
listopada ukazał się artykuł o naszej uroczystości). W uroczystości 
brała udział cała SP z Krzęcina, członkowie SPZK i mieszkańcy. 
Pogoda dopisała, w jesiennym słońcu uroczyście posadzono 
drzewa, Ks. Proboszcz poświęcił tablice. Następnie zebrani 
przeszli do sali gimnastycznej, gdzie odbył się panel poświęcony 
wspominanym bohaterom.

Stanisław Haller, właściciel Polanki, był zawodowym 
wojskowym, dowódcą Twierdzy Kraków, sztabowcem WP II RP. 
Za przyczynienie się w 1920 r do zwycięstwa nad 1 Armią Konną 
Siemiona Budionnego i wyparcia jej za Bug został wpisany przez 
Józefa Stalina na „listę śmierci NKWD”. Gen. Stanisław Haller 
w 1926 r po podaniu się ze względów politycznych do dymisji 
powrócił do Polanki i zajął się gospodarowaniem, starając się 
podnosić kulturę rolną w całej okolicy. Starsi mieszkańcy może 
jeszcze pamiętają jak wędrował pieszo z Polanki do Skawiny 
podpierając się laseczką wyposażoną w małe siodełko, używane 
co parę kilometrów dla odpoczynku. Gdy wybuchła wojna 
w 1939 r., mimo 67 lat życia pospieszył do obrony Lwowa. 
Po kapitulacji został jeńcem wojennym Sowietów, uwięziony 
w Starobielsku, rozstrzelany w Charkowie 1940 r. Fakt ten był 
skrzętnie ukrywany przez Rosjan, tak, że jeszcze w 1941 r. na 
przełomie lipca i sierpnia, Władysław Sikorski, premier polskiego 
rządu na uchodźstwie po uzgodnieniu powstania Polskich Sił 
Zbrojnych w ZSRR wyznaczył gen. Stanisława Hallera na ich 
dowódcę. W 2007 roku prezydent RP mianował pośmiertnie gen. 
dywizji Stanisława Hallera do stopnia generała broni.
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Feliks Grabski urodzony w poznańskiem, z wykształcenia 
inż. rolnik, porucznik rezerwy. W kościele w Krzęcinie 20 
czerwca 1939 r. wziął ślub z Felicją Günther, wnuczką Marii 
Haller. 24 sierpnia 1939 został zmobilizowany do obrony kraju. 
Po kapitulacji, przewieziony jako jeniec wojenny do obozu 
w Starobielsku, został zamordowany w Charkowie w 1940 r. 
Jego żona wraz z jedyną córeczką zamieszkała w Facimiechu. 
Felicja Grabska była katechetką w parafi i krzęcińskiej.

Kolejnym punktem programu był przygotowany przez 
chór szkolny i harcerzy VII dh. im AK NZH „Czerwony 
Mak” piękny program słowno – muzyczny, podkreślający 
patriotyczny charakter uroczystości. Na zakończenie odbył się 
mały poczęstunek. Dużą atrakcją dla uczniów było oglądanie 
prezentowanego na boisku szkolnym sprzętu technicznego 
i uzbrojenia będącego na wyposażeniu 5 batalionu dowodzenia. 
Zdjęcia z całej uroczystości można oglądać na stronie 
http://spkrzecin.edupage.org/album/?)                               (EMB)

Ciąg dalszy na str 1

Dęby Pamięci

Podziękowania

Pani Joannie Szczygłowskiej, kier. Wydz. Ochrony Środowiska 
Urzędu MiG Skawina za sprezentowanie dorodnych sadzonek 
dębów. Panu Januszowi Piocha za ufundowanie i wykonanie 
pamiątkowych tablic. Panu płk .Stanisławowi Grodeckiemu za 
wielkie zaangażowanie w przygotowanie imprezy. Żołnierzom 
z 5 batalion dowodzenia im. gen. broni St. Hallera pod 
dow. chorążego Roberta Raka za wystawienie posterunku 
honorowego oraz zaprezentowanie technik wojskowych. 

(Zarząd SPZK)



Dzięki pieniądzom 
z pierwszej kwesty 
(5588,67 zł - koszty 
= 5016 zł) oraz ofi ar-
ności prywatnych 
sponsorów (3000 zł), 
Kółka Rolniczego 
z Krzęcina (2500 zł), 
wsparciu fi nansowe-
mu od mieszkańców 
wsi Grabie (1000 zł) 
i wsi Facimiech (200 
zł) oraz pracy społecz-
nej udało się w 2011r. 
wyremontować dwa 
zabytki znajdujące się 
na cmentarzu w Krzę-
cinie: w czerwcu wnę-
trze kaplicy Matki 
Bożej Bolesnej (koszt 
3667 zł), w paździer-
niku kapliczkę „Ma-
donna” (koszt renowa-
cji 7308 zł). Remont 
kapliczki „Madonna” 
wykonał p. Kazimierz 
Michalik z synem 
Michałem. Pomagali 
społecznie: pp. Marian 

Sotwin, Henryk Malinowski, Adam Badura, Waldemar Ślęczka.
Całkowity koszt obu restauracji wyniósł 10975 zł brutto. Wszystko zostało za-

płacone. Pozostałe 741 zł wraz z pieniędzmi z II kwesty zostały wpłacone na konto. 
W 2012 r zostanie odnowiona kolejna kapliczka. Wszystkim, którzy przyczynili się 
do uratowania naszych zabytków składamy gorące podziękowania 

(Zarząd SPZK).

Zapraszamy wszystkich czytelników Kuriera Krzęcińskiego do wędrówki wirtualnej czyli odwiedzenia strony

www.stowarzyszeniekrzecin.110mb.com
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W Krzęcinie stworzyliśmy małe muzeum „Pod Kogutem”
Posiadamy zbiór kogutów w każdej postaci – tylko nie żywej, 
chyba jeden z większych w Polsce. Jest ich 1533 to jest 
dokładnie tyle, ile gatunków piwa mają Niemcy, kraju skąd 
w około 75% pochodzą nasze koguty. Najczęściej są to fi gurki 
z drewna, metalu, porcelany, szkła, gliny, fajansu, chleba, 
drutu, tkaniny. Są też obrazy, rysunki i zegary z kogutami, 
zabawki, kran, jak też obrusy, serwetki, makatki, fi liżanki, 
czajniki, karafki, doniczki, serwisy – kawowy i obiadowy, 
a nawet papier toaletowy z ich wizerunkiem. Są też wydające 
dźwięki – pianie koguta. Ich rozmiary są od 0,3 cm do ok. 

90 cm. Zaczęliśmy je zbierać przypadkowo 17 lat temu 
w Portugalii, ale tak świadomie, to przez ostatnie 10 lat, to jest 
od kiedy mieszkamy w domu „pod kogutem” w Krzęcinie, 
który rozbudowano specjalnie o pomieszczenie, aby je 
pomieścić. Wszyscy, którzy nas odwiedzają są zachwyceni 
naszymi zbiorami, a znajomym i przyjaciołom nasze hobby 
ułatwia wyszukiwanie dla nas prezentów na różne okazje. 
Mamy też okazy wykonane przez naszych wnuków (6-cio 
i 4-ro letniego) oraz 9-cio letnia córkę naszego kolegi. I te 
należą do najcenniejszych, bo własnoręcznie wykonanych. 
             (Krystyna i Antoni Markiewiczowie)

Czytelnicy piszą! • Czytelnicy piszą! • Czytelnicy piszą! • Czytelnicy piszą!

II Kwesta 
Stowarzyszenia 

Przyjaciół 
Ziemi Krzęcińskiej

na rzecz odnowy starych kapli-
czek znajdujących się na cmenta-
rzu w Krzęcinie odbyła się w dniach 
30.10 i 1.11.2011. Koordynatorem 
projektu „kwesta” była pani Teresa 
Sotwin. Opracowała dokładny harmo-
nogram dla kwestujących, przygoto-
wała puszki, do których zbierano pie-
niądze; puszki zostały zabezpieczone 
i opieczętowane pieczątką Stowarzy-
szenia. Każdy kwestujący otrzymywał 
plakietkę kwestarza. Kwestowało 13 
osób, zarówno członkowie Stowarzy-
szenia jak i zaproszeni goście. Z Krzę-
cina kwestowali: Antoni Poniedziałek, 
Eryk Świerkosz, Teresa Sotwin, Maria 
Szwed, Zofi a Zięcik, Monika Kierzyk, 
Małgorzata Żmuda, Jan Żmuda, Rafał 
Bober, Ewa Byrska, Krzysztof Byrski, 
z Grabia: Weronika Kowalczyk i Ane-
ta Zubek. 

W ciągu dwóch dni kwestowa-
nia, przy pięknej, jesiennej pogodzie, 
dzięki życzliwości parafi an jak i przy-
jezdnych odwiedzających groby swo-
ich najbliższych zebrano kwotę 5888 
złotych 65 groszy. Odliczając opłatę 
urzędową za pozwolenie na zbiór-
kę publiczną pozostało 5806, 65 zł. 
Wszystkim ofi arodawcom składamy 
serdeczne podziękowania.                                  

(SPZK)

Kapliczka Madonna odnowiona


