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Drodzy Czytelnicy!
„…żyjesz tu i teraz, co zrobisz to pozostanie” napisał Czesław Miłosz w „Traktacie 
moralnym”. Kościół krzęciński znajdujący się na szlaku architektury drewnianej 
zachwyca przyjeżdżających gości. Słychać słowa: „jak tu pięknie, muszę tu jesz-
cze raz przyjechać”. Coraz częściej w Krzęcinie odbywają się dziecięce plenery 
malarskie, których tematyką jest kościół i krajobraz Krzęcina. Obrazki zachwycają 
prostotą i artyzmem.

III Piknik Rodzinny w Krzęcinie organizowany przez SPZK odbędzie się tym razem w samym środku lata, 
w niedzielę, 4 sierpnia. Impreza dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W programie: koncert orkiestry dętej „Stra-
żak” z Krzęcina, Zespół „Żmudzianki”, prezentacja zwycięskiej drużyny piłkarskiej RKS ISKRA, występy 
artystyczne dzieci: każde chętne dziecko będzie mogło wziąć udział w „Popisach Dziecięcych” – zaśpiewać, 
zagrać, powiedzieć wierszyk. Zobaczymy również pokaz ratownictwa medycznego oraz rywalizację młodzie-
żowych drużyn strażackich. Będzie można też potańczyć, gra DJ „Misiek”. Bufet dobrze zaopatrzony: grill, 
kiełbaski, gofry, ciastka, napoje, piwo. A dla maluchów i starszych dzieci zabawki – dmuchańce (grzybek 
krasnoludków, domek kanadyjski, tajemniczy statek, zjeżdżalnia Tygrys, kolejka, King Kong, Euro Bungee, 
Rodeo, Koloseum). Bawimy się całymi rodzinami. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej serdecznie 
zaprasza na plac przed Remizą i do Ogrodu Zabaw już od godz.14, w niedzielę 4 sierpnia.

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.

Hej, od Krakowa jadę

Zenon Michalski

(SPZK)

(Redakcja)

Wiesława Gruszczyńska

Leżąc
Leżąc – myśli moje skaczą w przestrzeni życia
Oczy zawieszają obrazy zdarzeń
W dłonie niezdarnie łapię w powietrzu nicość
A wargi chcą szeptać magiczne słowa.
Na pelerynie ciemnego nieba
Noc cichą i długą księżyc dziurawi znienacka
Wciskam się w obłok nicości
I czekam na sen, który bym zjadła.
W tej ciszy chcę usłyszeć wszystkie swoje dni.

Autorka wiersza jest wieloletnią radną Rady Gminy Krzęcin. Była jedną z majo-
wych gości Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej.

torka wiersza jest wielo

Posłuchaj…. „Jest sobie Krzęcin wieś 
bardzo stara i bardzo współczesna. W tej 
wsi znajduje się zabytkowy, pięknie ma-
lowany, drewniany kościół o początkach 
sięgających 1325 r., który ma dwie wie-
że. Dzięki temu jest inny od wszystkich 
pozostałych drewnianych, które mają 
zazwyczaj jedną wieżę. Kościół budo-
wany był pod wezwaniem Nawiedzenia 
Najświętszej Marii Panny, obecnie jest 
pod wezwaniem Narodzenia Najświęt-

Plener malarski 
„Dwie Wieże 

– gościna w Krzęcinie”
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W 70 rocznicę tragicznych wydarzeń na Wołyniu, w Łuc-
ku na Ukrainie w Katedrze św.Piotra i Pawła odbyło się na-
bożeństwo, w którym uczestniczył pan Prezydent RP, pan 
Wicepremier Ukrainy i także dziewczęta z Krzęcina, harcerki 
z VII dh. im. AK NZH Czerwony Mak. W czasie Mszy św. 
abp Mieczysław Mokrzycki modlił się, aby „nigdy więcej 
człowiek nie stał się dla człowieka zbrodniarzem. By zwycię-
żył Chrystus, który po to za nas umarł i zmartwychwstał, by-
śmy «mieli życie i mieli je w obfi tości», we wspólnocie braci 
i sióstr”. Po mszy nastąpiło uroczyste poświęcenie 70 krzyży 
upamiętniających 70. rocznicę zbrodni wołyńskiej.

Redakcja Kuriera otrzymała bezpośredni przekaz od harcerek: 
11 lipca wyruszyłyśmy na wyprawę Wołyńską, aby oddać 
cześć pomordowanym Polakom, którzy zginęli z rąk ukraiń-
skich nacjonalistów. Zwiedzając Wołyń mogłyśmy spotkać się 
z ludźmi, którzy ocaleli i posłuchać tego, co mają Nam do 
powiedzenia. Słuchając tych historii wiele się dowiedziały-
śmy i musimy przyznać, że niektóre informacje i zdjęcia były 

W piątek, 21 czerwca przy pięknej pogodzie SPZK witało 
w Krzęcinie małych gości ze Skawiny: 10 przedszkolaków 
pod opieką p. Anny Szczupak z Przedszkola Samorządowego 
Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi wraz z grupą 
10 uczniów klasy III SP Nr 1 w Skawinie pod opieką p. Mał-
gorzaty Skorus. Dzieci przyjechały na plener malarski zor-
ganizowany dla nich przez Muzeum Regionalne i Fundację 
„Dar Serca” ze Skawiny w ramach projektu „Zabytki Powiatu 
Krakowskiego w terapii plastycznej dzieci”. Fundacja „Dar 
Serca” jest dobroczynną organizacją pozarządową mającą na 
celu stworzenie „żywego pomnika” Bł. Jana Pawła II, działa 
zgodnie z Jego słowami: „Człowiek jest wielki nie przez to, co 
posiada, lecz przez to, (…) czym dzieli się z innymi”. 

Był to upalny dzień, dzieci przyjechały autobusikiem już 
przed godz. 9. Na wstępie p. Lidia Ciernia, krzęciński prze-
wodnik po kościele, bardzo przystępnie pokazała piękno za-
klęte w drewnianej architekturze, a potem mali goście w cie-
niu drzew – pokrzepieni sokami i drożdżówką, o które za-
dbał p. Zdzisław Samborski (członek Zarządu Fundacji DAR 
SERCA, radny Rady Miejskiej w Skawinie) – na rozstawio-
nych wokół kościoła sztalugach zgodnie ze wskazówkami 
p. dyr. Czesława Gąsiorowskiego z przejęciem malowali wie-
że naszego kościoła. Cztery godziny minęły bardzo szybko 
i bardzo miło.         (EMB)

wstrząsające. Razem z ks. Proboszczem dużo się modliliśmy 
za Polaków, którzy w tragiczny sposób zginęli. Jako harcerze 
składaliśmy duże znicze i staliśmy na wartach, aby należycie 
oddać cześć. Ten wyjazd dużo nas nauczył i wszystko co tam 
zobaczyłyśmy i usłyszałyśmy na pewno na długo pozostanie 
w naszej pamięci.                   (Natalia Waga i Weronika Żak)

Wołyń – 70 Krzyży

Plener malarski „Dar Serca – przez sztukę ku przyszłości”

Kataryna – Melodia 1
Zakładam, że człowiek z natury jest dobry, tyle, że zapo-

minalski, czasami chaotyczny, najczęściej działający w po-

śpiechu. Tylko tym możemy tłumaczyć odwlekanie z umy-

ciem psiej miski, obrośniętej glonami, tłuszczem, starym, 

skwaśniałym jedzeniem. Tylko tym tłumaczymy odwleka-

nie budowy budy dla psa. Teraz jest ciepło, jakoś do jesieni 

wytrzyma. Pomysł zrobienia zacienienia dla psa na wypa-

dek upałów też pozostaje w sferze planów. Zawsze jest cos 

ważniejszego, pilniejszego. O daszku czy przeniesieniu psa 

w chłodniejsze miejsce przypominamy sobie wtedy, gdy 

sami nie możemy wyjść z domu z powodu upału. Nalanie 

świeżej wody do miski jest zwykle obowiązkiem innego 

członka rodziny. Jesteśmy dalecy od straszenia paragrafami, 

machania przed nosem ustawą o ochronie zwierząt. Apeluje-

my jedynie o odrobinę zrozumienia, miłosierdzia i zdrowe-

go rozsądku. Odwodnienie organizmu prowadzi do śmierci 

tak ludzi jak i zwierząt. Zapotrzebowanie kaloryczne w lecie 

jest niższe, co nie oznacza, że zwierząt nie trzeba w ogóle 

karmić. Postarajmy się dawać suchą karmę, nie psuje się na 

gorącu, muchy nie składają w niej jaj.     (GZ)
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szej Marii Panny, w głównym ołtarzu obraz z 1520 r. Matki 
Boskiej słynącej łaskami, i zamykający św. Floriana, dlatego 
w Krzęcinie są dwa odpusty w maju i we wrześniu. Z boku 
ołtarza dwa interesujące witraże: Pana Jezusa w otoczeniu 
mężczyzn-mieszkańców Krzęcina i Matki Boskiej w otocze-
niu kobiet-mieszkanek parafi i. Na plebani znajdują się dwa 
spichlerze murowany i drewniany (XIXw.), w tym drewnia-
nym, w oryginalnych sąsiekach urządzona została Izba Regio-
nalna. Nieopodal szumią dwa dęby: Stanisław i Feliks, opo-
wiadające historie dwóch (rodem z parafi i) ofi cerów Wojska 
Polskiego zamordowanych w Charkowie, dęby opowiadają 
także o dwóch kuzynach – generałach broni: Józefi e Hallerze 
i Stanisławie Hallerze, którzy mieszkali po sąsiedzku w Jur-
czycach i Polance Hallera. Z rodziną Hallerów związane są 
opowieści o dwóch Józefach surowym ojcu i miłosiernym synu 
oraz o dwóch romansowych córkach. W Polsce są tylko dwie 
miejscowości o nazwie Krzęcin, położone na dwóch krańcach 
– jedna w Zachodnio-Pomorskiem, druga w Małopolsce …..”. 

Kataryna – Melodia 2
Ślepe, niechciane mioty kocie i psie należy usypiać, pozo-

stawiając jedno kocie lub szczeniaka, żeby uchronić suczkę 

czy kotkę przed zapaleniem sutków. Zwierzęta nie umieją 

liczyć. Ważne, żeby matka czuła swoje dziecko, karmiła 

i opiekowała się nim. Wyrośnie dorodne, zdrowsze. Pamię-

tajmy o odrobaczeniu malucha w 6 tygodniu życia. Młod-

sze pieski ani kotki nie nadają się jeszcze do samodziel-

nego życia, a więc i do przygarnięcia. Powiedzmy sobie 

uczciwie: nie jedną i nie dwie stówy wydajemy na rzeczy 

zbędne, jakieś wina pod sklepem, jakieś papierosy, drobia-

zgi, które niczemu prócz osiadającemu na nich kurzowi nie 

służą. Zamiast lekką ręką wydawać pieniądze na błahost-

ki, weźmy się w garść i postanówmy, że np. odkładamy 

przez miesiąc wszystkie pięciozłotówki, jakie wpadną nam 

w ręce. Uzbieraną kwotę przeznaczmy na sterylizację. To 

prostsze niż sądzicie. Każde zwierzę jest bożym stworze-

niem, czuje, cierpi, cieszy się. Nie jest jednak człowiekiem. 

Nie odnośmy zakazu sterylizacji ludzi do problemu zapo-

biegania nadmiernej populacji zwierząt.                  (GZ) 

Kataryna – Melodia 3
Taka do śmiechu, do płaczu, do załamania rąk. Nie stery-

lizuję kotki, bo nie jestem okrutna. Nie usypiam ślepych 

miotów, bo szanuję życie. Jeśli natychmiast nie weźmiecie 

ode mnie tych kociąt/szczeniąt – dodajmy– paromiesięcz-

nych – to je wyrzucę do rowu przy drodze.                (GZ) 

Kataryna – Melodia 4

Informujemy panią Halinę B. że jej pies nadal jest w na-

szym ośrodku, zdrowy, pogodny i w końcu w towarzy-

stwie człowieka. Wyrzucony w Krzęcinie zeszłej zimy 

duży, kremowy, całkiem niewidomy piesek, którego na-

zwaliśmy Nelson, kocha nas miłością, której niegodny 

właściciel nigdy nie doświadczy.                                (GZ) 

Kataryna – Melodia 6
Liczę na kolegę, …... Na dodatek przerasta mnie ogrom 

nieszczęść, jakie ludzie sprowadzają na zwierzęta. I taka 

znieczulica, w imię poprawności – nikt nikomu nie zwróci 

uwagi. A może ktoś faktycznie zapomniał, nie zdążył, nie 

miał możliwości?                                                         (GZ) 

Kataryna – Melodia 7
Ostatnio miałam 3 sytuacje, że samotna osoba zmarła, po-

zostawiła zwierzęta. Rodziny wzięły się za łby, walcząc 

o spadki, zwierzęta umierały z głodu i pragnienia....Po-

zdrawiam, choć do śmiechu mi nie jest.          (SSPdZ GZ)

 (

Takie sekrety naszej wsi odkrywają przyjeżdżające rodzi-
ny z dziećmi w ramach projektu LGD „Odkrywamy Skarby 
Wokół Krakowa”. W trzy letnie niedziele w godzinach popo-
łudniowych SPZK wita 20 osobowe grupy gości z gm. Ska-
wina, Czernichów, Mogilany. Najpierw jest zwiedzanie drew-
nianego kościoła z dwoma wieżami, po którym profesjonalnie 
oprowadza przewodnik p. Lidia Ciernia. Następnie organistra 
p. Antoni Bylica gra Bacha – krótki koncert pozwala na małą 
zadumę. Potem zwiedza się Izbę Regionalną, a przy Dębach 
Pamięci „Stanisław” i „Feliks” poznaje trudną, polską histo-
rię. Na zakończenie odbywa się plener malarski pod facho-
wym okiem i anielską cierpliwością p. Zenona Michalskiego. 
Goście mają do dyspozycji sztalugi, kredki, akwarele i farby 
olejne. Pyszne kołacze z serem i placki z owocami upieczone 
przez pp. Halinę Jaskierną i Teresę Sotwin wspaniale osładza-
ją malarskie trudy. Malują zasadniczo dzieci, ale i rodzice też 
chwytają za pędzel. Rolę gospodarzy pełnią dwie panie: Kry-
styna Michalska i Ewa Byrska wspomagane przez harcerzy: 
Olę i Anię oraz Michała i Dominika.                           (EMB)

Ciąg dalszy ze str. 1

Plener malarski „Dwie Wieże – gościna w Krzęcinie”
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Bardzo się cieszymy, że jest plac zabaw w Krzęcinie, na 
którym nasze dzieci mogą się wspólnie pobawić, również 
i my matki tych dzieci korzystamy z możliwości spotkania 
się poza domem z koleżankami, porozmawiania ze sobą, 
wymienienia się różnymi spostrzeżeniami na temat na-
szych pociech. Mamy tylko wielką prośbę do Pana Sołtysa 
i Rady Sołeckiej, aby nie pozostawiał tego placu samego 
sobie, bo plac przerodził się w spotkania młodzieżowe. 
Marzy nam się aby: 

• dosypać świeżego piasku do piaskownicy, 
•  zrobić zadaszenie piaskownicy od słońca, bo nie da się 

bawić w piaskownicy na pełnym słońcu, 
• pomyśleć o karuzeli na kilkoro dzieci, 
•  dla starszych dzieci (niestety nie ma nic) zainstalować 

ścianę wspinaczkową z lin (bardzo popularne), 
• no i więcej ławek oraz obiecaną ścieżkę rowerową, 
• większy kosz na śmieci. I… jesteśmy szczęśliwe 

☺…(mamy korzystające z placu)

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

W czerwcu zakończyły się rozgrywki 
wszystkich drużyn piłkarskich w Krzęci-
nie i trzeba przyznać, że wszystkie dru-
żyny spisały się dobrze. Na szczególną 
uwagę zasługują Juniorzy, którzy wy-
walczyli awans do I Ligi Juniorów Młod-
szych Kraków. Droga do tego awansu 
była długa i bardzo trudna, ponieważ 
w tym sezonie rozgrywki juniorów skła-
dały się z dwóch części. W rundzie je-
siennej juniorzy Iskry grali w drugiej 
lidze, gdzie zajęli 2 miejsce, co dało 
możliwość awansu do drugiej ekstraligi, 
w której walczyki o awans do pierwszej 
ligi. Nasi młodzi zawodnicy bardzo do-
brze radzili sobie w starciach z pozo-
stałymi klubami, przed ostatnią kolejką 
zapewnili sobie awans do pierwszej ligi 
i na ostatni mecz sezonu jechali już na 
luzie, zrelaksowani, ale nie bez celu, po-
nieważ potrzebowali przynajmniej remi-
su do zajęcia pierwszego miejsca. Razem 
z drużyną na mecz udała się spora grupa 
kibiców, którzy cały mecz głośno do-
pingowali naszą drużynę, która dzielnie 
walczyła. Chociaż nie udało się strzelić 
bramki, to także nie stracili i gdy sędzia 
po raz ostatni zagwizdał wszyscy piłkarze 

Mistrz, mistrz – LKS
unieśli ręce w geście tryumfu. Po meczu 
radości nie było końca, jeszcze na boisku 
zawodnicy wraz z kibicami utworzyli 
wielki krąg i świętowali, potem cała gru-
pa śpiewała w szatni i w autobusie. Oto 
skład juniorów, który wywalczył awans 
do pierwszej ligi: Wojciech Ożóg – Do-
minik Żmuda, Marcin Chrostek, Kamil 
Wyroba, Tomasz Lelek, Kamil Mistela, 
Piotr Klimkowicz, Jakub Pałac, Damian 
Mistela, Maciej Zięcik (Kap), Rafał Ja-
gocha, Michał Nędzka, Dawid Wycisk, 
Łukasz Żak, Michał Grabiec, Jakub Gra-
biński, Kamil Kaszuba, Krystian Żmuda, 
Jakub Żak, Łukasz Sekuła, Kacper Ko-
zak, Paweł Sitko. Trenerem drużyny jest 
Andrzej Niechaj. 

Takim sukcesem niestety nie mogą się 
poszczycić seniorzy, ale i tak zasługują 
na pochwałę, ponieważ mieli bardzo do-
brą rundę wiosenną, podczas której zdo-
łali zdobyć aż 26 pkt. w 13 meczach, co 
po dodaniu 15 z poprzedniej rundy dało 
na koniec sezonu naszej drużynie szóste 
miejsce „A” klasy. Godnym uwagi jest 
fakt, że nasza drużyna na wiosnę wygra-

ła wszystkie mecze z drużynami z naszej 
gminy. Do takiego wyniku w znacznym 
stopniu przyczynił się trener Marcin Sad-
ko, który zbudował skład na zawodnikach 
mieszkających w Krzęcinie i okolicach, 
oprócz tego nie bał się stawiać na młodych 
zawodników. W ostatnim meczu sezonu 
w pierwszym składzie wystąpił Maciej 
Zięcik, który zaledwie kilka dni wcześniej 
obchodził swoje szesnaste urodziny.

Niestety był to ostatni mecz pod wo-
dzą Marcina Sadki, decyzję o rezygnacji 
z dalszej współpracy podjął sam trener 
– jak tłumaczył jego decyzja była spo-
wodowana sprawami osobistymi. Żaden 
z zawodników nie był zadowolony z ta-
kiej decyzji, ale każdy przyjął ją ze zrozu-
mieniem i szacunkiem. Bardzo dziękuje-
my Panu Trenerowi i życzymy sukcesów 
w dalszej karierze zawodowej i na płasz-
czyźnie prywatnej. 

Od nowego sezonu klub będzie miał 
cztery drużyny młodzieżowe, dlatego ser-
decznie zapraszamy chętnych chłopców 
i dziewczęta do zapisów do wszystkich 
grup wiekowych.    (MS)


