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Drodzy Czytelnicy!
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
najlepsze życzenia, dużo zdrowia, 

pogody ducha i szczęścia rodzinnego, 
a w Nowym Roku 2014 

spełnienia najskrytszych marzeń. 
życzy Redakcja

Helena Lelek 

Gwiazda Betlejemska na niebie zabłysła,
Boża Dziecina z nieba do nas przyszła.
Witaj Dzieciątko w Betlejem zrodzone!

Pobłogosław nas Jezuniu rączkami swoimi,
Pobłogosław z nami także i naszą krainę,
Spraw niechaj pokój Twój święty zstąpi na nizinę. 

W piątek, 6 grudnia szalał w Polsce or-
kan Ksawery, mimo strasznego wichru wie-
czorem grono dzieci z rodzicami i dziad-
kami czekało w remizie na przybycie św. 
Mikołaja. 

Imprezę przygotowało Stowarzyszenie 
Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej. Zaproszono 
dzieci, honorowego członka SPZK p. Wła-
dysławę Żmuda oraz 8 mieszkańców Krzę-
cina – seniorów 88+: pp. Elżbieta Jagocha, 
Anna Kozioł, Helena Malinowska, Ludwi-
ka Zięcik, Aniela Lesiak, Helena Wojtacha, 
Mieczysław Pałac, Tadeusz Jan Żmuda. Ze 
względów zdrowotnych przyszło 3 Senio-
rów, pozostałym przygotowane przez SPZK 
paczki dostarczono do domu. Z dziećmi ba-

Św. Mikołaj w Krzęcinie wili się harcerze z VII dh z Krzęcina i ich 
goście – harcerze z Gaja. Jak tradycja na-
kazuje św. Mikołaj zanim wręczył prezen-
ty pytał każdego obdarowanego, czy był 
grzeczny. Okazało się, że wszyscy byli bar-
dzo grzeczni, duzi i mali, a więc dla każde-
go było coś miłego w prezencie. 

Św. Mikołaj w Kółku Rolniczym.
W tym roku św. Mikołaj pamiętał tak-

że o członkach KR, którzy ukończyli 80-lat 
życia i wręczył im podarunki mikołajowe. 
W uznaniu za ich pracę św. Mikołaj obdaro-
wał: pp. Rozalię Lelek, Władysławę Żmu-
da, Wincentego Zięcika, Edmunda Żmuda. 
Wieloletni członkowie KR nie kryli miłego 
zaskoczenia oraz wzruszenia, dziękując św. 
Mikołajowi za podarunki.

(SPZK)

Obchody 95 rocznicy 
odzyskania niepodległości 

Przed szkołą podstawową w Krzęci-
nie rosną dwa Dęby Pamięci poświęcone 
dwóm, związanym z parafią krzęcińską, 
oficerom Wojska Polskiego: dąb „Stani-
sław” – pamięci gen. broni Stanisława 
Hallera i dąb „Feliks” – pamięci kapitana 
Feliksa Grabskiego. Co roku społeczność 
krzęcińska z okazji Narodowego Świę-
ta Niepodległości składa w tym miejscu 
kwiaty i zapala znicze. Tak było i w tym 
roku, 10 listopada odbyła się, uroczy-
stość: harcerze z VII dh im. AK NZH 
Czerwony Mak wystawili wartę, orkie-
stra OSP „Strażak” zagrała hymn pań-
stwowy, złożono kwiaty przy pamiątko-
wych tablicach. 

W dniu 29 XI 2013 r. – 183 lata po wybu-
chu Powstania Listopadowego i w II rocznicę 
posadzenia Dębów Pamięci gen. broni Stani-
sława Hallera i kpt. Feliksa Grabskiego  odbyło 

Wy także 
tworzycie 

historię

się uroczyste nadanie imienia batalionu „Bie-
dronka” Armii Krajowej (działającego na ter-
nie Skawiny i sąsiednich wsi) 7 DH z Krzęcina 



Pan Sołtys krótko przybliżył fakty hi-
storyczne związane z odzyskaniem niepod-
ległości w 1918 r. „W XVIII w. silna nie-
gdyś Rzeczpospolita zaczęła się chylić ku 
upadkowi, co doprowadziło do trzech roz-
biorów Polski, ostatni trzeci rozbiór trwał 
od roku 1795 przez 123 lata, aż do 1918 
roku, kiedy to, 11 listopada, Rada Regen-
cyjna przekazała władzę nad wojskiem Jó-

zefowi Piłsudskiemu, który dzień wcześniej 
powrócił z internowania w Magdeburgu, 
a w trzy dni później rozwiązała się, prze-
kazując mu pełną władzę ustanawiając go 
Naczelnikiem Państwa. Wtedy powstała 
Druga Rzeczpospolita. Dzień 11 listopada 
ustanowiono świętem państwowym po raz 
pierwszy dopiero w 1937 roku. W latach 
1939-1944 podczas okupacji hitlerowskiej 
oraz w okresie od 1945 do 1989 roku, 

w czasie rządów ko-
munistycznych ob-
chodzenie święta 
11 listopada było 
zakazane. Dopiero 
w roku 1989, ustawą 
Sejmu, przywrócono 
obchody tego święta, 
od tego roku Święto 
Niepodległości jest 
najważniejszym świę-
tem państwowym, 
a dzień 11 listopada 
jest dniem wolnym od 
pracy. Święto obcho-
dzone jest w całym 
kraju.

Podtrzymajmy tę 
dzisiejszą świąteczną 

tradycję w przyszłych latach, bo przecież 
zbliżamy się do setnej rocznicy Odzyskania 
Niepodległości. Oddajmy cześć wszystkim, 
którzy walczyli o naszą niepodległość, w tym 
miejscu gdzie upamiętnieni są bohaterowie II 
wojny światowej, gen. Stanisław Haller oraz 
kpt. Feliks Grabski, bestialsko zamordowa-
nych przez reżim stalinowski w Charkowie 
w 1940 r. Pamiętajmy również o wszystkich 
bezimiennych bohaterach, którzy przyczynili 
się do odzyskania niepodległości. Naszym 
obowiązkiem jest przekazywanie młodym 
pokoleniom prawdziwej historii Polski. 
Wprowadzajmy zwyczaj wywieszania fl agi 
we wszystkich domach. Jeśli sami nie usza-
nujemy największego Święta państwowego, 
to ani Europa, ani świat nie będzie nas sza-
nował. Myślę, że naszą miejscowość Krzęcin 
oraz całą Gminę stać na to”.

Na zakończenie orkiestra zagrała wią-
zankę pieśni patriotycznych. W uroczystości 
wzięli udział: rodziny bohaterów – prof. Ma-
ria Dzielska i pp. Rościszewscy, płk. Stani-
sław Grodecki – b. dowódca 5 batalionu do-
wodzenia im. gen. broni Stanisława Hallera 
z Rząski, Sołtys z Radą Sołecką Krzęcina, 
Dyrekcja SP, harcerze, członkowie SPZK, 
przedstawiciele KR, RKS Iskra, OSP, PSL 
oraz mieszkańcy Krzęcina. 
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Józef urodził się 28 VIII 1953 r. w rodzinie Wincentego i Ma-
rii Żmudów. Po ukończeniu szkoły zawodowej w lutym 1975 r. 
wstąpił do drużyny strażackiej OSP. W lutym 1991 r. został wy-
brany na prezesa OSP w Krzęcinie. Służbę pełnił wzorowo do 
ostatnich swoich dni. Cieszył się ogromnym zaufaniem wśród 
druhów strażaków, którzy podczas kolejnych zgromadzeń spra-
wozdawczo-wyborczych powierzali mu prezesurę. Wiedzieli, że 
w Jego rękach strażnica w Krzęcinie będzie funkcjonować bez 
zarzutu. Józef, jako prezes, starał się wspólnie z kolegami dru-
hami o wygląd remizy, o sprawny sprzęt ratowniczy, o lepsze 
samochody, o szkolenia i podnoszenie umiejętności strażaków. 
Robił to kosztem własnego zdrowia, poświęcając na to swój 
wolny czas. Brał udział we wszystkich uroczystościach kościel-
nych, dając tym samym świadectwo służby nie tylko ludziom, ale 
i Bogu. W trakcie swej służby otrzymał wiele odznaczeń m.in. 
medale: brązowy, srebrny i złoty za zasługi dla pożarnictwa. Od-
bierał podziękowania dla druhów strażaków za ich poświęcenie 
i społeczne zaangażowanie od starosty krakowskiego Józefa 
Krzyworzeki, od przewodniczącego Rady Powiatu Krzysztofa 
Karczewskiego, od Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Adama 
Najdera oraz Z-cy Burmistrza Stanisława Żaka. Doceniły Go też 
władze gminne, gdyż od roku 2010 był członkiem Komisji Re-
wizyjnej w Zarządzie Gminnym Straży Pożarnej.

Był także mężem, ojcem i dziadkiem. 8 VI 1978 roku poślu-
bił jedną ze znanych nam sióstr Żmudzianek, Marysię. W tym 
roku obchodzili 35. rocznicę ślubu. Wychowali razem trzech sy-
nów: Janusza, Rafała i Dariusza. „Tata był zawsze autorytetem. 
W rodzinie uchodził za złotą rączkę, bo wszystko potrafi ł zrobić 
i nikomu nie odmówił pomocy. Ogromnie się cieszył, kiedy na 
świat przyszły wnuki Julka i Mateuszek” mówią synowe Ania 
i Kasia i dodają, że „uwielbiał spędzać czas z wnukami, miał dla 
nich zawsze świętą cierpliwość, kiedy innym już jej brakowało”. 

Żona z rozrzewnieniem wspomina, jak jeździł do Austrii po sa-
mochody strażackie z Józkiem Żmudą (kwiaciarnia „Margeryt-
ka”) i Adamem Badurą. Jego życie zawodowe związane było 
z fi rmą Meblomex.

Józek nigdy nie stawiał siebie na pierwszym miejscu, mimo 
pełnionej funkcji, zawsze niezwykle skromny, nieco w cieniu, 
ale gotowy i odpowiedzialny, ze szczerym uśmiechem na twa-
rzy. Jego życzliwość będziemy pamiętać wszyscy. Pracowitość, 
skromność i życzliwość stanowiły główne cechy Jego charakte-
ru, a ów szczególny 
uśmiech, który pra-
wie nigdy nie zni-
kał z Jego twarzy, 
podkreślał przyja-
zne, otwarte i pełne 
serdeczności nasta-
wienie do świata, do 
każdego napotkane-
go człowieka. Służ-
ba ludziom w po-
trzebie, czy to w cza-
sie pożaru, powodzi, 
śnieżycy czy innych 
zdarzeniach loso-
wych to rodzaj wy-
sokiej, szlachetnej 
misji, którą wypełnił 
wzorowo do samego 
końca. Kondolencje 
dla Rodziny. 

(Halina Jaskierna) 

Wspomnienia o śp. Józku Żmudzie Strażaku,
którego pożegnaliśmy w sobotę 23 XI 2013 r.

Obchody 95 rocznicy odzyskania niepodległości 

(EMB)
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Niezależnego Związku Harcerstwa „Czerwo-
ny Mak” im. Bohaterów Monte Cassino.

Naród bez pamięci umiera i ginie, dlatego 
przed nami – dorosłymi, a zwłaszcza przed wy-
chowawcami i nauczycielami stoi ważne zada-
nie – przekazanie dzieciom i młodzieży tych 
wartości, które były bliskie sercu wszystkim 
pokoleniom Polaków. Z wdzięcznością patrzy-
my na ofi arność tych, co za Polskę, wiarę i ho-
nor oddali swe życie. To im chcemy złożyć dziś 
hołd  – tymi słowami Anna Kawaler, dyr. SP 
im. Batalionów Chłopskich w Krzęcinie po-
witała gości. Przy ognisku druhny hm. Halina 
Jaskierna i Beata Nowalska wraz z harcerkami 
i harcerzami snuły opowieści o polskich zry-
wach powstańczych, zmaganiach wojennych 
i o losie polskich żołnierzy. Nie zabrakło także 
opowieści o historii harcerstwa, roli harce-
rzy w czasie działań obronnych we wrześniu 
1939r. i w okresie II wojny światowej. Wraz 
z harcerzami śledziliśmy losy powstańców 
listopadowych i styczniowych, widzieliśmy 

oczami wyobraźni wywożenie ich po klęsce 
na daleką Syberię. Cieszyliśmy się z odzyska-
nia niepodległości w 1918 roku i opłakiwali-
śmy żołnierzy września 1939r., tragiczny los 
ofi cerów wywiezionych do obozów na terenie 
Związku Radzieckiego, miejsc zagłady, wśród 
których był Katyń i Charków. Usłyszeliśmy 
historię powstania Armii Krajowej i dowie-
dzieliśmy się o losach Żołnierzy Wyklętych. 
Burzliwe były dzieje naszej Ojczyzny, za-
wsze jednak naród stawał w jej obronie. Gość 
specjalny – płk. Stanisław Grodecki – prezes 
Towarzystwa Przyjaciół Skawiny przybliżył 
wszystkim historię żołnierzy z batalionu „Bie-
dronka” AK. Ponad ogniskiem unosiły się pie-
śni harcerskie i patriotyczne w wykonaniu har-
cerzy, chóru szkolnego i solistki – dh Weroniki 
Żak. Oprawę muzyczną zapewnili nauczycie-
le: Paweł Żmuda – klawisze i Judyta Rako-
wiecka – skrzypce, towarzyszyli im dh Natalia 
Waga – gitara i dh Wojciech Góralczyk – kla-
wisze. Goście przyłączyli się do śpiewania 
piosenek, których teksty były wyświetlane na 
ekranie, dzięki druhnie phm. Teresie Warchał. 
Nad przygotowaniem aktorskim harcerzy czu-
wała pani Krystyna Michalska. Scenografi ę – 
las z krzyżami mogił żołnierzy z różnych okre-
sów polskiej historii – przygotowała Grażyna 
Lelek z zespołem dekoracyjnym. 

Wy także 
tworzycie 

historię
Ciąg dalszy ze str. 1

Ciąg dalszy na str. 4

Puchar Marszałka Województwa Małopolskiego dla Siódemki z Krzęcina
W dniach 27–29 IX 2013 r. odbył się w SP nr 4 w Skawinie 

X Zlot Harcerstwa Powiatu Krakowskiego pod hasłem „Pamięć 
o Żołnierzach Wyklętych”. Organizatorem zlotu był NZH „Czer-
wony Mak” im. Bohaterów Monte Cassino. 

Komendę zlotu tworzyli: hm. Halina Jaskierna – komendant, 
phm. Witold Grabiec – oboźny, pwd. Beata Kęska – programo-
wa, phm. Teresa Warchał – biuro zlotu, pwd. Eugeniusz Pawlica 
– członek. W zlocie uczestniczyło 93 harcerek i harcerzy ze Ska-
winy, Korabnik, Gaja, Wielkich Dróg, Woli Radziszowskiej, Krzę-
cina i Tomic. Drużyny tworzyły patrole zlotowe. 7 dh z Krzęcina 
podzielona została na dwa patrole, gdyż stanowiła największą gru-
pę – 21 uczestników. Wśród nich byli nasi funkcyjni: Maksymi-
lian Gąsior, Natalia Waga, Wojciech Góralczyk, Małgorzata Lelek 
i Michał Kaszycki. 

Każdy uczestniczący w zlocie patrol musiał wykonać 2 zadania 
przedzlotowe: zebrać informację i materiały dotyczące żołnierzy 
wyklętych, aby podczas zlotu móc wykonać tematyczny plakat oraz 
przygotować do zaśpiewania jedną piosenkę żołnierską z czasów II 
wojny i jedną harcerską. Podczas zlotu patrole wykonywały zadania 
na ocenę z zakresu: wiedzy harcerskiej, pierwszej pomocy przed-
medycznej, terenoznawstwa, szyfrów i pionierki. Po podsumowa-
niu przyznanych punktów zarówno za rywalizację w czasie zlotu 

jak i zadania przedzlotowe okazało się, że oba patrole 7 dh im. AK 
z Krzęcina uzyskały największą ilość punktów otrzymując tym sa-
mym tytuł NAJLEPSZEJ DRUŻYNY ZLOTU i PUCHAR MAR-
SZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. Gratulujemy 
naszym harcerzom i wyrażamy radość z tego powodu, że wykazali 
się dużymi umiejętnościami, zdyscyplinowaniem, poczuciem hu-
moru i chęcią do harcerskiej zabawy. Nie zmieniajcie się! Bądźcie 
wzorem dla swoich rówieśników. Tego życzą wam dorośli. 

CZUWAJ! HJ



Zapraszamy wszystkich czytelników Kuriera Krzęcińskiego do wędrówki wirtualnej czyli odwiedzenia strony
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Co z tego, że nie palę śmie-
ci i moi sąsiedzi też – wszyscy 
mieszkańcy Krzęcina złożyli 
śmieciowe deklaracje – jak wę-
giel dostępny na składach jest 

niskiej jakości! Czasem jest taki 
smród z kominów, że nie można 
wyjść z dzieckiem na spacer.                                 

(W.B.)

W dniach 1 i 2 listopada SPZK przeprowadziło IV kwestę na odno-
wę kapliczek znajdujących się na cmentarzu w Krzęcinie. Zebrano 
5781,65 zł i 5euro. Suma ta została wpłacona na subkonto bankowe 
z przeznaczeniem na remont kolejnej kapliczki.                              

(Zarząd SPZK)

Czytelnicy piszą! • Czytelnicy piszą! Kwesta IV – sprawozdanie

RKS ISKRA podsumowanie rundy jesiennej 2013 ISKRA KRZĘCIN 
ma 65 lat!Zakończyły się rozgrywki piłkarskie 

w Krzę cinie, wszystkie drużyny walczyły na 
miarę swoich możliwości. Seniorzy grający 
w A klasie radzili sobie bardzo dobrze zdoby-
wając 21 punktów w 12 meczach, co uplasowa-
ło naszą drużynę na piątym miejscu w swojej 
lidze, osiągnięty wynik jest najlepszym w gmi-
nie spośród wszystkich drużyn w klasie A. Nasi 
piłkarze zdołali strzelić 22 bramki, największy 
udział mieli: Arkadiusz Czwartek – 11 bra-
mek, Mateusz Rachwał i Sebastian Skorus po 
3 bramki. 

Nowy sezon przyniósł także zmiany, od lip-
ca tego roku prace z zespołem rozpoczął nowy 
trener – Rafał Krupa, jest to jego pierwsza praca 
na stanowisku trenera drużyny seniorów, gdyż 
do tej pory był asystentem trenera w czwarto 
ligowym klubie Borek Kraków, oprócz tego 
prowadził tam drużynę juniorów. Do drużyny 
powrócił także zawodnik, który siedem lat temu 
grał w piątej lidze w naszym klubie, potem wy-
jechał i po powrocie bez wahania podjął trenin-

gi – mowa tu o Michale Żmudzie, który stał się 
ważnym punktem zespołu. 

Oprócz rozgrywek ligowych nasza drużyna 
wzięła udział w rozgrywkach Pucharu Polski, 
ale nie udało się nam wygrać żadnego meczu 
i szybko odpadliśmy z rozgrywek, do tego gra-
liśmy jeszcze w międzynarodowym turnieju 
w Krzęcinie w woj. zachodniopomorskim. 

Ta jesień była historyczna z powodu awan-
su naszych juniorów do pierwszej ligi junio-
rów młodszych powiatu krakowskiego. Za ten 
awans, podczas jednego z meczów na własnym 
boisku, odebrali okazały puchar od władz Kra-
kowskiego Podokręgu Piłki Nożnej. Ten sukces 
był dużym przeżyciem dla wszystkich zawodni-
ków. Niestety nasi młodzi zawodnicy nie radzą 
sobie tak dobrze w obecnych rozgrywkach jak 
w tamtym sezonie, słabsze wyniki spowodowa-
ne były głównie brakami kadrowymi, ponieważ 
drużynę opuściło sześciu podstawowych zawod-
ników, którzy albo wyrośli z wieku juniora albo 
zmienili klub, aby podnosić swoje umiejętności 

sportowe. Na koniec rundy jesiennej ju-
niorzy zajmują ostatnie miejsce w lidze 
i mają na swoim koncie tylko 2 punk-
ty. Taki wynik sprawia, że czeka ich 
bardzo trudne zadanie utrzymania się 
w lidze, ale jeśli przepracują solidnie 
okres przygotowawczy to jest szansa 
na utrzymanie się w lidze. 

Na zakończenie serdecznie zapra-
szamy do odwiedzania strony inter-
netowej www.iskra-krzecin.pl oraz do 
dopingowania naszych drużyn podczas 
meczów rundy wiosennej.          (M.S).

1948 –  Eugeniusz Kochana, Marian Żmuda 
i Tadeusz Kochana zakładają Lu-
dowy Zespół Sportowy PIŁKARZ 
KRZĘCIN, barwy zielono-biało- 
czerwone

1968 –  klub zmienia nazwę na ISKRA
1985 –  klub dzierżawi od SKR w Krzęcinie 

1,5 ha działkę, powstaje nowoczesne, 
pełnowymiarowe boisko

1995 –   ISKRA awansuje do A klasy
1997 –  ISKRA awansuje do klasy okręgowej
1998 – jubileusz 50-lecia klubu
2001 – ISKRA w V lidze
2005 – SKR wypowiada dzierżawę boiska
2007 –  drużyna w klasie B, SKR sprzedaje 

działkę z boiskiem, nowy właściciel 
przedłuża dzierżawę do czerwca 2009 r.

2008 –  obchody 60-ciolecia klubu, dzier-
żawa boiska przedłużona do 30 VI 
2012 r.

2009 –  zmiany statutowe, założenie drużyn 
młodzieżowych

2011 –  drużyna seniorów świętuje awans do 
klasy A

2012 –  kolejne drużyny młodzieżowe: 
drużyny żaków oraz orlików, jest 
już nowoczesna hala sportowa przy 
szkole podstawowej, a w planach jest 
stadion dla klubu

2013 –  ISKRA ma 65 lat, otwarcie małego 
boiska, drużyna juniorów świętuję 
awans do I ligi, drużyna seniorska 
jest czołowym zespołem A klasy, 
dzierżawa boiska przedłużona

Nadanie imienia drużynie, a później złożenie przyrzeczenia harcerskie-
go, to niezapomniane momenty w życiu harcerzy. Radości i wzruszenia nie 
ukrywali także świadkowie harcerzy składających ślubowanie – a byli to: 
ks. Zdzisław Budek – kapelan NZH Czerwony Mak, phm. Witold Grabiec 
– kwatermistrz NZH Czerwony Mak, w-burmistrz Paweł Kolasa, członko-
wie rodzin Hallerów i Grabskich, członkowie rodzin żołnierzy z batalionu 
„Biedronka” AK, harcerki i harcerze – seniorzy ze Skawiny, przedstawi-
cielki Związku Sybiraków z Krakowa, członkowie SPZK i uczniowie. Na-
sza uroczystość listopadowa była także symbolicznym przekazaniem przez 
dorosłe pokolenie pałeczki młodym, którzy od tego dnia zostali już na za-
wsze związani z ideą harcerstwa. To oni teraz będą tworzyć historię.

(Beata Nowalska)
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