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Drodzy Czytelnicy!
Pierwsze wzmianki pisemne o Krzęcinie pochodzą z XIII w. Dnia 30.05.1254 r.
książę krakowski i sandomierski Bolesław Wstydliwy, dokumentem z Korczyna,
uwalnia od różnych ciężarów wsie, będące własnością klasztoru SS Norbertanek
ze Zwierzyńca. Pomiędzy tymi wsiami znajduje się i Krzęcin (Krzancin). W przyszłym roku będzie już 760 lat od tegoż zapisu. Ileż ciekawych zdarzeń w tym okresie musiało się wydarzyć. SPZK rozpoczyna poszukiwanie i spisywanie wszystkich
informacji i wspomnień dotyczących naszej miejscowości. Mamy cały rok, aby dobrze przygotować się do jubileuszu. Zwracamy się z prośbą do wszystkich o przypominanie legend i przypowieści związanych z Krzęcinem, o podzielenie się ciekawymi historiami, kolejami rodzinnymi, o zbudowanie drzewa genealogicznego.
Jako pierwsza przysłała artykuł o historii szkoły w Krzęcinie p. Jadwiga Pierzchała. Dowiadujemy się z niego, że nauk chłopcom krzęcińskim udzielano już
w 1598 r. Jak można obliczyć, nasza szkoła ma już 415 lat! Dziękujemy Autorce
i czekamy na dalszy ciąg opowieści o szkole.
(Redakcja)

Skarby Blisko Krakowa
Projekt LGD „Odkrywaj Skarby Blisko Krakowa” jest propozycją dla rodzin
z dziećmi ciekawego sposobu spędzania wolnego czasu – odkrywania różnych ciekawostek w pobliżu swojego miejsca zamieszkania
podczas warsztatów organizowanych w sobotnie
lub niedzielne popołudnia. Zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w Internecie można poznawać historię XX w. w Jurczycach, w Woli Radziszowskiej dowiedzieć się jak żyli ludzie w osadzie
Ciąg dalszy na str. 3

Hej, od Krakowa jadę - nasz tradycyjny piknik rodzinny w tym
roku odbędzie się w niedzielę, 4 sierpnia na placu przed Remizą. Będą zabawki
dmuchańce dla maluchów, młodszych i starszych dzieci (grzybek krasnoludków, domek kanadyjski, tajemniczy statek, zjeżdżalnia Tygrys, kolejka, góra
wspinaczkowa, King Kong, Euro Bungee, Rodeo, Koloseum). Nie zabraknie
artystycznych występów i pokazów, będzie też można potańczyć. Bufet dobrze
zaopatrzony: grill, kiełbaski, piwo, popcorn, słodycze i wata cukrowa. Bawimy
się całymi rodzinami. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej serdecznie
zaprasza.
(SPZK)
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.

Krzęcin wita Krzęcin

W Polsce są dwie miejscowości
o nazwie Krzęcin, jedna w Małopolsce,
druga w Zachodniopomorskim. SPZK
z Krzęcina małopolskiego na początku
roku nawiązało znajomość wirtualną
(telefony, maile) z oddalonym o 650
km imiennikiem, a następnie zaprosiło przedstawicieli Gminy Krzęcin do
złożenia wizyty w Sołectwie Krzęcin.
W dniach17.05.-19.05.br. przyjechała
do nas z północy 8 osobowa delegacja
władz samorządowych z p. Wójtem
na czele. Witaliśmy z p. Sołtysem naszych gości przed kościołem pięknymi,
ozdobnym chlebkami, upieczonymi
specjalnie na tę okazję przez naszą piekarnię „Rola”. Goście pierwszą wizytę
złożyli w Szkole Podstawowej ciepło
przyjmowani przez p. dyr. A. Kawaler. Następnie udaliśmy się do Ratusza
w Skawinie, gdzie przyjął nas serdecznie pan Burmistrz A. Najder. Potem
była Izba Harcerska, w której honory domu pełnili druhowie: Zygmunt
Rel, Wojtek Góralczyk i Maks Gąsior
i hm Halina Jaskierna. Wiek XXI to
świat wirtualny i jednocześnie realny,
dlatego nie mogło zabraknąć zaprezentowania Skawińskiego Multicentrum i historii, czyli Muzeum Regionalnego Skawiny. Wieczór spędzono
w Krakowie, teatr im. J. Słowackiego
bardzo się spodobał gościom. Sobota
została podzielona pomiędzy Kraków
i Krzęcin. Rano zwiedzanie Starego
Miasta, Muzeum Podziemia Rynku,
krótki wypad na Wawel i Kopiec Kościuszki, a po południu w Krzęcinie
Ciąg dalszy na str. 3
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Aktualności Sołtysa
Od 1 lipca br. Samorząd Gminny przejmuje gospodarkę
odpadami komunalnymi. Deklaracje mieszkańców złożone
u Sołtysa zostały dostarczone do UMiG Skawina. W m-cu
czerwcu br. będą do odebrania przez Mieszkańców książeczki
wpłat za odbiór śmieci. Zostały wykonane remonterem prace
remontowe na drogach gminnych. Zaplanowane w budżecie
Sołectwa prace remontowe dróg i montaż oświetlenia ulicznego będą kontynuowane. Wprowadzono korektę do rozkładu linii MPK 213. Zmiany wnioskowało Sołectwo na prośbę
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mieszkańców Krzęcina dojeżdżających do pracy w Skawinie.
W dniu 18.05.2013r. zostało otwarte i poświęcone nowe boisko piłkarskie. Otwarcia dokonał p. Burmistrz Adam Najder,
wstęgę przecinali również pp. Marcin Kuﬂowski, Dorota Książek, Jacek Żmuda, Antoni Bylica. Boisko o wym. 70m x 40m,
będzie służyło dzieciom szkolnym, drużynom młodzieżowym
oraz seniorom na treningi. W dniach 17.05 - 19.05 br. na zaproszenie Sołectwa i SPZK gościliśmy Samorząd Gminy Krzęcin
z woj. zachodnio-pomorskiego. Nadal walczmy z dzikimi wysypiskami śmieci!!!
Pozdrawiam Sołtys - Antoni Bylica

SPZK - trzy pierwsze lata działalności.
W marcu br. na Walnym Zgromadzeniu Członków SPZK zgodnie ze
statutem podsumowano trzyletnią pracę, udzielono absolutorium dotychczasowym władzom, podziękowano za
bardzo owocną działalność i wybrano
nowe władze. Honorowym członkiem
SPZK została pani Władysława Żmuda.
Burmistrz MiG Skawina i KR Krzęcin
są członkami wspierającymi. Otwarte
spotkania SPZK odbywają się w każdy
czwarty poniedziałek miesiąca o godz.
19 w szkole.
W ciągu tych trzech lat systematycznie co dwa miesiące ukazywał się
„Kurier Krzęciński” - bezpłatny biuletyn SPZK. Wydaliśmy dwie książeczki: H. Lelek „Z różańcem w ręku” i Z.
Michalski „Tu gdzie jestem, dziennik
pisany źdźbłem trawy”. Tradycją stały
się styczniowe koncerty kolęd (w tym
roku wzbogacone o przedstawienie
jasełek), czerwcowy piknik „Hej, od
Krakowa jadę”, wycieczki szlakiem

Bł. JPII odbywające się jesienią i św.
Mikołaj w grudniu. Z artystycznych
wydarzeń należy przypomnieć uroczystość „Wieczór Wspomnień o Błogosławionym Janie Pawle II”, połączoną
z kwestą na fundusz Dzieło Nowego
Tysiąclecia (żywy pomnik JPII), spektakl: Karol Wojtyła „Przed sklepem
Jubilera” - wyjątki, reż. Z. Michalski,
wyk. Młodzieżowy Zespół Rapsodyczny z Krzęcina, wieczór poetycki p. Zenona Michalskiego, wystawę malarki
p. Zoﬁi Wędzicha z Wielkich Dróg
i beneﬁs p. Haliny Jaskiernej Dyrektor
SP w Krzęcinie. Zespół „Żmudzianki”
KGW corocznie bierze udział w Festiwalu Godki Krakowskiej w Iwanowicach. Ładnie prezentuje się maleńka Izba Regionalna otwarta w 2011r.
w starym spichlerzu, wzbogacona
obecnie o parę Skawiniaków - laleczek
regionalnych, podarowanych przez
Tow. Przyjaciół Skawiny. Zrobiona
niedawno krata zabezpieczającą po-

Dzieje Szkoły w Krzęcinie - cz. 1
Pierwsze wzmianki o szkole w Krzęcinie są z 1598 r., kiedy
to funkcjonowała jako szkoła paraﬁalna, kształcąca chłopców na
służbę kościoła. Postawienie budynku szkolnego leżało w gestii paraﬁan. W okresie od XVI do XVIII w. wizytujący szkołę
często zwracali się do gromady wiejskiej z zaleceniem wybudowania nowej szkoły. Fundusze potrzebne do budowy zbierano
zazwyczaj drogą składki. Podczas wizytacji dokonanej w 1617 r.
z polecenia bp Szyszkowskiego, wizytujący szkołę archidiakon
krakowski Jan Fox polecił, by nowy budynek szkolny został przeniesiony na dawne miejsce. Wnioskować można, że poprzedni
budynek szkolny rozpadł się między 1610 a 1617 r. Ostatnia odnotowana wizytacja krzęcińskiej szkoły miała miejsce w 1634r.
z polecenia bp. Zadzika.
W XIX w. była szkołą ludową. Ślady jej istnienia można
odnaleźć w „Schematyzmie Królestwa Galicji i Lodomerii”.
Wg tam zamieszczonych danych (wzmianki o zatrudnionych
nauczycielach) szkoła funkcjonowała w latach 1835-1857. Od
1876r. szkoła ludowa w Krzęcinie była szkołą jednoklasową, co
znajduje również potwierdzenie w kronice szkoły. Ok. 1881 r.

zwoli na otwarcie przez całe lato drzwi
do Izby, by każdy gość zwiedzający zabytkowy kościół mógł również podziwiać zgromadzone w Izbie zbiory.
Trzy udane listopadowe kwesty pozwoliły na odremontowanie zabytków
na cmentarzu paraﬁalnym: wnętrza kaplicy Matki Bożej Bolesnej, kapliczki
z piaskowca Madonna oraz neogotyckiej kapliczki Hr. Dzieduszyckiej
-Romerowej z ﬁgurką Matki Boskiej.
W listopadzie 2011r. zostały posadzone przed szkołą Dęby Pamięci-„Stanisław” (gen. broni Stanisław Haller)
i „Feliks” (kpt. Feliks Grabski). Nawiązano również kontakt z 5 batalionem
dowodzenia im. gen. broni Stanisława
Hallera z Rząski. SPZK współpracuje
ze wszystkimi organizacjami Krzęcina, z NZH „Czerwony Mak”, z Tow.
Przyjaciół Skawiny, z Muzeum Regionalnym w Skawinie i Skawińskim Stowarzyszeniem Pomocy dla Zwierząt.
(SPZK)

w Krzęcinie wybudowano nową, jednoklasową szkołę. Grunt
pod szkołę zakupiono od Jana i Antoniego Lelka, Tomasza i Jana
Zięboraka. Koszty budowy wynosiły 1600 zł austriackich i pokryła je gmina. Budową szkoły zajmował się ówczesny właściciel
miejscowości Antoni Günther. Ponieważ budynek postawiono na
bardzo płytkim fundamencie, bez piwnic, szybko zaległa w nim
wilgoć, a ściany zagrzybiały. Przez okres kilkunastu lat posada
nauczyciela w jednoklasowej Szkole Podstawowej w Krzęcinie
nie była obsadzona. 28.10.1924 r. stanowisko kierownika szkoły objął Tadeusz Połomski. Szkoła wtedy była całkowitą ruiną
- brak było podłóg, okien, pieców. Po wielu staraniach i przy poparciu ówczesnego ks. dziekana Edwarda Ślaskiego oraz przew.
Rady Rodziców Franciszka Jankowicza, Rada Gminna postanowiła odremontować budynek szkolny. Orzeczeniem Wysokiego
Kuratorium z dnia 31.12.1926 r. szkoła została zreorganizowana z jednoklasowej na trzyklasową. Ogólny kryzys gospodarczy
w latach 1929/30 wpłynął niekorzystnie na jej funkcjonowanie. Szkoła borykała się w tym okresie z wieloma problemami,
głównie natury ekonomicznej - brak było opału, wyposażenia,
a także środków dydaktycznych. Problemy potęgowało również
Ciąg dalszy na str. 4
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Skarby Blisko Krakowa
Ciąg dalszy ze str. 1

prehistorycznej sprzed 3000 lat, w Skawinie być na lekcji historii z Kazimierzem Wielkim i Babettą, w Sułkowicach w Muzeum Ślusarstwa kuć żelazo
póki gorące, w Czernichowie jeździć
na koniach, w Mogilanach tańczyć krakowiaka, a w Krzęcinie uczestniczyć
w plenerze malarskim z tradycją.
Aby móc zostać odkrywcą należy
pobrać specjalny paszport, wypełnić

deklarację – zgłoszenie do zabawy, a po
zdobyciu trzech skarbów poświadczonych pieczątkami zostanie się zaproszonym we wrześniu na ﬁnał w Mogilanach
do pałacu hr. Konopki. Cała zabawa
jest bezpłatna, w jednej imprezie może
wziąć udział do 20 osób, wydarzenia
w każdej miejscowości powtarzają się
trzykrotnie, więc chętni mają szansę
odkryć każdy skarb. Zasada jest jedna,
odkrywa się cudze, bo swoje się zna

Krzęcin wita Krzęcin
Ciąg dalszy ze str. 1

była uroczystość otwarcia Małego Boiska i spotkanie z organizacjami wsi
w Remizie, na którą to goście zostali
zaproszeni przez pana Sołtysa. Spacerując uliczkami Krzęcina goście byli
wręcz oczarowani pięknością domów,
ogródków i panującą wszędzie czystością. W niedzielę, po bardzo uroczystej mszy św. z okazji Zesłania Ducha
Świętego ks. Proboszcz zaprosił naszą
delegację, p. Burmistrza A. Najdera
oraz osoby towarzyszące na mały poczęstunek na plebanię. Następnie goście w towarzystwie członków SPZK
pojechali na wycieczkę do Kalwarii
Zebrzydowskiej i Wadowic.

Wizyta była bardzo udana, dostaliśmy piękne podziękowania i gorące
zaproszenie do złożenia rewizyty. Zawarte znajomości na pewno zaowocują
wymianą młodzieży - nasi sportowcy
RKS Iskra dostali już zaproszenie na
rozegranie meczu w Gminie Krzęcin
jeszcze w tym roku.
Projekt „Spotkanie mieszkańców Sołectwa Krzęcin z mieszkańcami Gminy
Krzęcin” mógł być zrealizowany dzięki
współﬁnansowaniu go ze środków budżetu Gminy Skawina, dotacji celowej
otrzymanej od Kółka Rolniczego i ze
środków własnych SPZK. Dziękujemy
wszystkim zaangażowanym w tak udane przedsięwzięcie.
(Zarząd SPZK)

3
i chwali. Dlatego Krzęcinianie wybierają się do innych miejscowości, a SPZK
przyjmuje gości z zewnątrz. Nasz Skarb
nazywa się „Dwie wieże” - pokazujemy nasz piękny drewniany kościół,
zapraszamy do wysłuchania krótkiego
koncertu organowego, opowiadamy
ciekawe historie związane z naszą miejscowością i zapraszamy gości, aby na
przygotowanych sztalugach namalowali swoje impresje, a dla wzmocnienia sił
malarzy częstujemy kołaczami z serem.
(SPZK)
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7 DH im.AK i „Śpiewająca siódemka” na Ogólnopolskiej Pielgrzymce Sybiraków.
Drużyna Harcerska działająca przy
SP w Krzęcinie wraz ze szkolnym chórem „Śpiewającą siódemką” została zaproszona przez p.A.Shemioth – Prezesa
Związku Sybiraków Oddziału w Krakowie do uczestnictwa w XXIV Ogólnopolskiej Pielgrzymce Sybiraków do
Częstochowy. 11.05.br. dzięki pomocy
ﬁnansowej Burmistrza MiG Skawina p. A. Najdera mogliśmy dotrzeć na
miejsce. Po uroczystej mszy św. w Jasnogórskim klasztorze wspierani przez

p. A Kawaler dyr. szkoły, ks. kapelana
Zd. Budka, dh hm H. Jaskierną, nauczycieli: K. Michalską, Z. Michalskiego,
T.Warchał nasi uczniowie i absolwenci
oraz harcerze ze SP nr4 w Skawinie zaprezentowali program artystyczny pt.:
„W hołdzie polskim zesłańcom Sybiru” przygotowany przez nauczycieli B.
Nowalską, P. Żmudę, K. Michalską, T.
Warchał i dh hm H. Jaskierną. Pogram
przypominał o trudzie i niesprawiedliwości czasów zesłania oraz przybliżał

Dzieje Szkoły w Krzęcinie - cz. 1
Ciąg dalszy ze str. 2

nieprzychylne szkole stanowisko mieszkańców Krzęcina. Szkoła
liczyła 7 oddziałów. Nauka odbywała się w systemie dwu zmianowym. Dzieci uczęszczały na zajęcia w godzinach od 8-12 i od
12-17. W roku szkolnym 1931/32 kierowniczka szkoły Helena
Adwentowska, z pomocą Felicji Górskiej, Marii Kopciowej, ze
Stowarzyszenia Młodzieży Wiejskiej - Marii Targoszowej, Walerii Lelkównej i L. Bułatowej Janowej wyhaftowały i wykonały
sztandar z okazji 50-lecia budynku szkoły. Poświęcenia dokonał
ks. proboszcz Franciszek Grzesiak w asyście ks. Józefa Zapały.
W uroczystości poświęcenia sztandaru szkolnego uczestniczyło
tutejsze grono pedagogiczne, mieszkańcy, przedstawiciele Rady
Gminnej z naczelnikiem Michałem Lelkiem i Przewodniczącym
Józefem Lelkiem na czele. Uroczystość rozpoczęto przemarszem
do kościoła, gdzie odbyła się msza święta. Po poświęceniu zaproszeni rodzice chrzestni na pamiątkę wbili do sztandaru ozdobne

ciężki los Sybiraków. Treści zawarte
w utworach poetyckich oraz pieśniach
wyświetlanych podczas występu na
prezentacji multimedialnej pozwoliły
wszystkim uczestnikom pielgrzymki do
czynnego uczestnictwa w naszym występie. Sybiracy i ich rodziny nie kryli
łez wzruszenia oraz słów uznania, które
wyrazili w swoich podziękowaniach na
koniec uroczystości wręczając młodzieży pamiątkowe wydanie książki i tekst
pieśni Sybiraków.
(Anna Kawaler)

gwoździe. Liczne przemówienia, recytacje i śpiewy młodzieży
szkolnej, zakończone festynem uwieńczyły poświęcenie sztandaru szkolnego. W roku szkolnym 1932/33 w jednej z sal szkolnych
założono świetlicę, w której odbywały się zabawy, pogadanki,
śpiewy dla młodzieży szkolnej. W okresie tym szkoła uczestniczyła aktywnie w życiu krzęcińskiego społeczeństwa. Organizowała liczne odczyty i pogadanki: historyczne „O Marszałku Piłsudskim”; „Pan Prezydent Mościcki”; „Państwo polskie i znaczenie morza”; z dziedziny wychowania i zdrowia: „O wychowaniu
dzieci”; „Klatka piersiowa i suchoty” i wiele innych. Organizowano również liczne przedstawienia i teatrzyki, które prezentowano mieszkańcom: W. L. Anczyca „Chłopi arystokraci”; Lasonia „11 listopada”; A. Oracza „Dwa pokolenia”, „Żniwa”; „Baba
Jaga”, Jasełka i wiele innych. Dochód z teatrzyków przeznaczano
częściowo na pokrycie kosztów przedstawienia, częściowo na
Dom Ludowy, a reszta wpływała do kasy Stowarzyszeń Młodzieży Żeńskiej i Męskiej.
(Jadwiga Pierzchała)

Czytelnicy piszą! • Czytelnicy piszą! • Czytelnicy piszą! • Czytelnicy piszą!
Kiedy Boisko?
Witam! Na wiosnę tego roku miała się rozpocząć budowa nowego pełnowymiarowego boiska dla Iskry od strony

hali. Wiosna jest pełną parą, a budowa nawet się nie ruszyła. Kiedy więc rozpocznie się budowa?
(Michał)
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