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Biuletyn Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej Nr 3/2010
drodzy czytelnicy!
Czas szybko mija, już jesień.... W październiku mamy dwa jubileusze:
120-lecie Kółka Rolniczego i 50-lecie Koła Gospodyń Wiejskich.
W listopadzie wspominamy tych, którzy mieszkali wśród nas, ale już
odeszli. Na naszym cmentarzu parafialnym stoją stare kapliczki, z zeszłych wieków, lecz ząb czasu dał się im bardzo we znaki. Nie ma już
tych, co się nimi opiekowali, dlatego Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi
Krzęcińskiej, na wniosek jednego ze swoich członków p. Józefa Żmudy, postanowiło zaopiekować się tymi opuszczonymi kapliczkami
i stopniowo poddawać je renowacji. Członkowie SPZK będą kwestowali na cmentarzu parafialnym w dniach 1-2 listopada. Każdy dowolny państwa datek będzie spożytkowany na ten cel. Z góry Bóg
zapłać
Redakcja

AKtuAlności sołtysA
Mamy już czas po żniwach i wykopkach,
a więc czas dożynkowy. Kończy się również
realizacja z budżetu sołectwa w bieżącym
roku zadań inwestycyjnych w naszej miejscowości.
inwestycje. W ostatnich dniach września zainstalowano na placu zabaw wyposażenie:
huśtawki, zjeżdżalnię, piaskownicę. Jeżeli tylko dopisze pogoda, dzieci będą mogły
jeszcze teraz jesienią bawić się w ogrodzie
zabaw.
dożynki. Dzięki Paniom z Koła Gospodyń
Wiejskich pielęgnowana jest w Krzęcinie tradycja święcenia wieńca dożynkowego i wręczania go gospodarzom naszej wioski. Tradydokończenie na str. 2

o PAniAch z KołA GosPodyń wiejsKich

Koło Gospodyń Wiejskich w Krzęcinie ma 50 lat! Powstało około
roku 1960 z inspiracji dwóch pań: ówczesnej dyrektorki szkoły podstawowej pani Zofii Kochany i pani Aldony Mysonowej. Pierwszą
przewodniczącą KGW była śp. Karolina Lelek, po niej ster dzierżyła
Józefa Żak, następnie Anna Jankowicz, a potem przez lata Władysława Żmuda. W 1989 roku nastąpiła zmiana zarządu i na jego czele
stanęła Maria Szwed, która w 2006 roku przekazała obowiązki Małgorzacie Żmudzie.
Koło Gospodyń Wiejskich od początku istnienia funkcjonowało
w ramach Kółka Rolniczego. Członkinie koła spotykały się w domu
wynajętym od państwa Lelków przez Gminną Spółdzielnię, potem
w nowej szkole, a następnie w remizie strażackiej. W czasie tych spotkań uczyły się od instruktorów z GS-u, jak prowadzić gospodarstwo
rolne, jak żywić swoją rodzinę, jak nowocześnie urządzić kuchnię.
Robiły smaczne kanapki i surówki, plotły wieńce dożynkowe, wypożyczały ludowe stroje, wspólnie śpiewały, jeździły na wycieczki po
Polsce, słuchały wykładów na temat racjonalnego prowadzenia gospodarstwa domowego, urządzały okolicznościowe imprezy.
Obecnie Koło Gospodyń Wiejskich liczy około 50 osób i nadal jest
ważną organizacją wiejską. Panie aktywnie współpracują z parafią, ze
szkołą, z Ochotniczą Strażą Pożarną, z klubem sportowym. Nie sposób wyobrazić sobie uroczystości kościelnych, np. świąt Bożego Ciała,
bez członkiń Koła Gospodyń. Ubrane w bogate, cieszące oczy stroje
dokończenie na str. 3

Puste Groby

(z cyklu żyli na naszej ziemi) -

Na cmentarzu w Krzęcinie znajdują się dwa stare, puste grobowce. Jeden z nazwiskiem Stanisław Haller, drugi - Feliks Grabski. Dlaczego puste? Obydwaj byli polskimi żołnierzami i zginęli
razem z tysiącami innych Polaków w kwietniu
1940 roku, obydwaj są bohaterami strasznej tragedii wojennej o wspólnej nazwie Katyń.
stanisław haller ritter von hallenburg, kuzyn
generała Józefa Hallera, ur. 26 kwietnia 1872
roku w Polance Hallera,– pułkownik artylerii
C.K. Armii i generał dywizji Wojska Polskiego.
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cję tę KGW podtrzymuje przez 50 lat swojej działalności. Przewodniczącymi KGW w tym czasie były panie: Karolina
Lelek, Józefa Żak, Anna Jankowicz, Władysława Żmuda, Maria Szwed, a obecnie przewodniczącą jest Małgorzata
Żmuda. Zawsze tej uroczystości dożynkowej towarzyszyło duże zaangażowanie wszystkich członkiń KGW.
Za mojej kadencji sołeckiej zaszczytu otrzymania wieńca dożynkowego dostąpili gospodarze:
2007 r. Maria i Wincenty Jankowiczowie – dożynki lokalne, Elżbieta i Janusz Koskowie – dożynki gminne,
2008 r. Janina i Jan Kolasowie – dożynki lokalne, Burmistrz M.Turcianskie Teplice /Słowacja/ – dożynki gminne,
2009 r Burmistrz M. i G. Skawina Adam Najder – dożynki gminne w Krzęcinie,
2010 r. Anna i Antoni Bylicowie – dożynki lokalne, dożynki gminne zostały odwołane z powodu powodzi.
Wieńce dożynkowe gospodyń z Krzęcina zawsze wzbudzały podziw i uznanie wśród gości dożynkowych, szczególnie na dożynkach gminnych, dowodem czego jest zabranie wieńca przez panie z KGW jako daru z Krzęcina w czasie
wyjazdu na Słowację do Turcianskich Teplic, miasta partnerskiego naszej Gminy i wręczenie go tamtejszemu burmistrzowi. Krzęciński wieniec został umieszczony w miejscowym kościele.
W br. KGW postanowiło wręczyć wieniec dożynkowy Sołtysowi naszej wioski. Jest mi niezmiernie miło, że na koniec
mojej kadencji mogłem dostąpić tego zaszczytu, który uważam za gest uznania dla mojej pracy społecznej, choć mam
świadomość, że nie udało się spełnić wszystkich oczekiwań mieszkańców, starałem się jednak czynić tyle, na ile pozwalały środki budżetu Sołectwa. Wieniec dożynkowy w sposób mistrzowski wykonała pani Teresa Sotwin, poświęcały go w Kościele i wręczały panie: Małgorzata Czara, Krystyna Góralczyk, Halina Klimkowicz, Aniela-Alicja Radoń,
Małgorzata Żmuda, Halina Żmuda, Maria Żmuda, Stanisława-Czesława Żmuda. Panie te wspólnie z panią Władysławą Żmuda ułożyły teksty przyśpiewek i życzeń dożynkowych, które przy akompaniamencie orkiestry dętej „Strażak”
pięknie zaśpiewały Gospodarzom. Do życzeń dołączyli również prezes i komendant OSP Krzęcin p. Józef Żmuda,
p. Stanisław Urant i p. Adam Pacułt. Przy poczęstunku w miłej atmosferze śpiewano piosenki ludowe i obyczajowe.
Wspólnie z moją małżonką serdecznie dziękujemy wszystkim za życzenia i piękny wieniec dożynkowy. Bardzo proszę
Koło Gospodyń Wiejskich o dalsze kontynuowanie tej pięknej tradycji w naszej miejscowości. Szczęść Boże!
Sołtys Antoni Bylica
P.S. Nadmienić należy, że duże osiągnięcia w układaniu przyśpiewek dożynkowych ma też p. Janina Kęs, która przygotowywała teksty na dożynki gminne.
dokończenie ze str.1

Puste groby

W 1892, po zdaniu matury, wstąpił jako ochotnik do jednorocznej szkoły oficerów rezerwy. Następnie, w 1901 roku ukończył studia w Wyższej Szkole Wojennej
w Wiedniu. W latach 1894–1918 w służbie C.K. Armii. Koniec wojny zastał go
w stopniu pułkownika na froncie włoskim, skąd wrócił do Krakowa i zgłosił się
do Wojska Polskiego. 18 listopada 1918 roku został szefem Sztabu Dowództwa
Okręgu Generalnego „Kraków”. W czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920
roku dowodził 13. Dywizją Piechoty i Grupą Operacyjną, w stopniu generałaporucznika potem objął dowodzenie 6. Armią we Lwowie, prowadząc ciężkie boje
do zawieszenia broni 12 października 1920 roku. Przyczynił się do pokonania
1 Armii Konnej Siemiona Budionnego i wyparcia jej za Bug. Był członkiem Rady
Wojennej. W styczniu 1921 roku przewodniczył delegacji polskiej na rokowania
w Bukareszcie w sprawach polsko-rumuńskiej konwencji wojskowej. Po powrocie do kraju Inspektor Armii nr VI we Lwowie. Po przewrocie majowym w 1926
roku, jako przeciwnik Józefa Piłsudskiego, podał się do dymisji. Przeniesiony
w stan spoczynku osiadł w rodzinnym majątku. Zajmował się pracą społeczną
m.in. jako aktywny członek Akcji Katolickiej. We wrześniu 1939 roku, po wybuchu wojny oddał się do dyspozycji Naczelnego Wodza, w 1939 poku został aresztowany przez władze radzieckie i uwięziony w obozie w Starobielsku. Zamordowany
przez NKWD w kwietniu 1940 roku w Charkowie. Prezydent RP Lech Kaczyński
awansował go pośmiertnie do stopnia generała broni.
Kim był Feliks Grabski? Porucznikiem, mężem panny Gunter po kądzieli Haller.
Miał tylko 35 lat jak zginął i... córeczkę, która czekała na niego, codziennie modląc
się o powrót taty. Nie wrócił, jest na liście rozstrzelanych w Charkowie. Może ktoś
z czytelników pamięta więcej i dopisze coś jeszcze o nim, o jego rodzinie...
(EMB)
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120 lat Kółka Rolniczego w Krzęcinie

Kółka rolnicze to dobrowolne, społeczno-gospodarcze
organizacje chłopskie, zakładane w celu zwiększania i doskonalenia produkcji rolnej, a także podnoszenia oświaty
rolniczej i kultury wsi. Według niektórych źródeł pierwsze
kółka rolnicze powstały w 1862 roku na Pomorzu Zachodnim, inne źródła podają teren Wielkopolski i rok 1867.
Niewiele później, bo w 1890 roku założono Kółko Rolnicze
w naszej miejscowości. Kółko Rolnicze jest najstarszą organizacją społeczno-gospodarczą działającą na terenie Krzęcina. Założycielami Kółka byli: ksiądz Franciszek Wolff,
właściciel Krzęcina Antoni Gunther, właściciel Ochodzy
hrabia Wilhelm Romer, wójt Krzęcina pan Florian Lelek
oraz gospodarze: Antoni Wróblewski i Kazimierz Wróblewski. Początkowo Kółko liczyło 34 członków. Zebrania
odbywały się w szkole. Jedną z pierwszych decyzji zarządu było otwarcie sklepiku chrześcijańskiego, do tej pory
w gminie istniały tylko dwa sklepiki żydowskie. W 1901
roku Kółko Rolnicze liczyło już 70 członków. Zaczęto prenumerować czasopisma rolnicze i książki patriotyczne. Po
pewnym czasie zmienił się zarząd. Prezesem został Józef
Lelek, a członkami zarządu Piotr Młotkowski, Michał Lelek, Jakub Kochana. W tym czasie na terenie Krzęcina założono Kasę Stefczyka, założycielami byli: Jan Bylica, Piotr
Młotkowski. Działalność Kółka Rolniczego w powiązaniu
z Kasą Stefczyka przyczyniła się w znacznym stopniu do
rozwoju Krzęcina. W latach 1938-1939 wybudowano budynek, który istnieje do dnia dzisiejszego zwany „kasą”.
W czasie okupacji zakazano prowadzenia działalności kółkom rolniczym, jednak w Krzęcinie do 1941 roku kontynuowano działalność. Prezesem był Jan Lelek pseudonim
„Gabrysiak”. W tym czasie Kółko Rolnicze zajmowało się
głównie rozdzielaniem zboża siewnego i ziemniaków.
Po zakończeniu wojny, tak jak na terenie całej Polski, majątek Kółka został przekazany Związkowi Samopomocy
Chłopskiej w Skawinie. Dopiero w 1957 roku przywrócono prawo do organizowania kółek rolniczych i prowadzenia działalności gospodarczej. W czerwcu tego roku

w Krzęcinie podjęto uchwałę o reaktywowaniu Kółka
Rolniczego. Wybrano nowy zarząd: prezes – Roman Kochana, sekretarz – Jan Bylica, skarbnik – Wincenty Zięcik, członkowie zarządu – Stanisław Jagocha, Władysław
Kotula, Wincenty Żmuda. Głównym celem działalności
gospodarczej miało być unowocześnienie pracy na wsi
poprzez zakup maszyn rolniczych (w pierwszej kolejności
ciągników). W styczniu 1959 roku zakupiono pierwszy
traktor oraz maszynę omłotową. W 1960 roku zakupiono
teren pod budowę garaży, które wybudowano w 1961 roku.
Od 1961-1975 Kółko Rolnicze rozwijało się bardzo intensywnie. Kupowano nowy sprzęt, rozbudowywano zaplecze
techniczne. Dzięki pomocy pani mgr Aldony Mysonowej
zakupiono budynek w Skawinie, gdzie uruchomiono Zakład Wylęgu Drobiu. Zakupiono także grunt od p. Kazimierza Turaja pod budowę nowej bazy maszynowej, uruchomiono stolarnię, odzyskano od Banku Spółdzielczego
w Skawinie- po długotrwałych rozmowach – budynek
Kasy Stefczyka, który po wojnie został znacjonalizowany.
W grudniu 1969 roku do Kółka Rolniczego z Krzęcina
przystąpiły Kółka Rolnicze z Gołuchowic, Polanki Hallera,
Grabia, Zelczyny i Ochodzy tworząc Międzykółkową Bazę
Maszynową (tzw. MBM). W 1970 roku MBM posiadało
dużą ilość ciągników i maszyn rolniczych, które umożliwiały wykonywanie usług w okolicznych wioskach. W tym
czasie nastąpiła zmiana zarządu. Prezesem został Piotr
Kochana, zastępcą pani Aldona Mysonowa. W 1973 roku
prezesem został Edmund Żmuda. Międzykółkowa Baza
Maszynowa działała do 31.12.1974. Od 1.01.1975 MBM
przekształciło się w Spółdzielnię Kółek Rolniczych (SKR).
KR z Krzęcina przekazało do SKR-u majątek o wartości
brutto 9.495.836,89 zł. Z tym też dniem przestało prowadzić działalność gospodarczą. Prezes Edmund Żmuda zrezygnował ze stanowiska, powołano na prezesa Antoniego
Lelka (Maciosek), a po jego śmierci prezesem został Stefan
Kochana. Rola Kółka Rolniczego ograniczała się tylko do

dokończenie ze str.1

O Paniach z Koła Gospodyń Wiejskich

ludowe niosą podczas procesji feretrony, zaś w czasie wrześniowego święta plonów prezentują cudnej roboty swoje dożynkowe wieńce. Od kilku
już lat uczestniczą także w modlitewnych procesjach na Dróżkach Kalwaryjskich, reprezentując w ten jakże piękny sposób społeczność Krzęcina.
Natomiast swój kulinarny kunszt, umiejętność estetycznego nakrywania
stołu Panie z Koła Gospodyń prezentują podczas różnych imprez, które
mają charakter znaczących wydarzeń w życiu wsi. Dzisiejsze gospodynie,
mając zakorzenione poczucie więzi ze swym środowiskiem, kontynuują
rodzime tradycje przekazane im przez starsze pokolenie, a strój krakowski
traktują ze stosowną powagą i szacunkiem. Zdecydowanie Koło Gospodyń Wiejskich w Krzęcinie nie kojarzy się tylko i wyłącznie z wypożyczalnią naczyń na wesela.
Paniom, które obecnie uczestniczą w działalności koła, a także wszystkim seniorkom, z Marią Pierzchałą na czele, za ich piękną i społecznie
użyteczną pracę, słowa ogromnego uznania i gorące życzenia od redakcji
„Kuriera Krzęcińskiego”. Wszystkiego najlepszego! (K.M.)
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120 lat Kółka Rolniczego w Krzęcinie

reprezentowania Krzęcina w radzie nadzorczej SKR-u. W 1983 roku prezes SKR zwrócił KR w Krzęcinie budynek Kasy
Stefczyka, starą bazę, maszynę omłotową, prasę do słomy. Zarząd wznowił działalność gospodarczą. W 1995 roku Stefan
Kochana zrezygnował ze stanowiska prezesa, na walnym zgromadzeniu dnia 12.03.1995 wybrano nowy zarząd, w składzie: prezes – Marian Bylica, wiceprezes – Józef Jankowicz, sekretarz – Czesław Sekuła, skarbnik – Wincenty Zięcik, członkowie: Edmund Żmuda, Henryk Malinowski, Władysława Lelek. Podjęto także uchwałę o wystąpieniu o zwrot majątku
do SKR-u. Negocjacje trwały 14 lat. W 2008 roku decyzją sądu SKR zwrócił budynki i budowle o wartości 1.802.100 zł
w bardzo zniszczonym stanie. W ciągu dwóch lat przeprowadzono niezbędne remonty, wydając na ten cel 317.000 zł.
Wyremontowany budynek Kasy Stefczyka przeznaczono na punkt lekarski, który służy do dziś mieszkańcom Krzęcina
i Grabia. Obecnie działalność KR opiera się głównie na wynajmie budynków i budowli przedsiębiorcom. Wypracowany
zysk przeznacza się na inwestycje służące wszystkim mieszkańcom Krzęcina. Aktualny skład zarządu: prezes – Marian
Bylica, sekretarz – Czesław Sekuła, skarbnik – Wincenty Zięcik, członek zarządu – Antoni Bylica, członek zarządu Franciszek Ciernia.
Mamy nadzieję, że Kółko Rolnicze będzie działało następne 120 lat. W dniu 23 października 2010 r. odbędzie się uroczyste spotkanie z okazji tak znamienitego jubileuszu, na które wszystkich mieszkańców serdecznie w imieniu zarządu
zapraszamy.
(skarbnik Wincenty Zięcik)

MARZENIE, KTÓRE SIĘ SPEŁNIA
Marzenia się spełniają, choć nie same z siebie, bo do urzeczywistnienia niektórych marzeń potrzebnych jest wiele osób zaangażowanych, wierzących w powodzenie sprawy, niezrażających się niepowodzeniami, bardzo cierpliwych w działaniu,
zdeterminowanych, a także ludzi dobrej woli. Jeżeli do którejkolwiek grupy jesteśmy w stanie się zaliczyć w odniesieniu do
budowanej sali gimnastycznej, to możemy sobie pogratulować, bo to oznacza, że pomogliśmy w spełnianiu się marzenia
co najmniej dwóch pokoleń mieszkańców i całej społeczności
szkolnej.
Mimo trudnej sytuacji popowodziowej w gminie, budowa nie
została wstrzymana, szła pełną parą i już widać koniec. Obecnie trwają prace związane z wyposażeniem sali w niezbędne
urządzenia, buduje się drogę oraz trwają prace porządkowe
wokół nowego kompleksu zabudowań. W tym miejscu należy podkreślić dużą rolę obecnego Burmistrza Miasta i Gminy
Skawina pana Adama Najdera. Jego postawa w fazie decydowania o budowie, poprzez finansowanie inwestycji (mimo odrzuconego, wysoko ocenionego wniosku o fundusze unijne)
i wreszcie decyzji o kontynuowaniu zadania, zasługuje na naszą wdzięczność. Sala będzie – piękna, okazała, jedna z największych w gminie, z całym zapleczem sanitarno-socjalnym
(szatnie z prysznicami, sanitariatami, magazynem i gabinetem wuefistów), ale nie tylko. W budowanym kompleksie znajdzie też swoje miejsce Oddział Przedszkolny, składający się z dwóch słonecznych sal, połączonych węzłem sanitarnym
i szatnią w korytarzu, z oddzielnym wejściem od strony podwórka i wjazdem dla niepełnosprawnych. I to jeszcze nie
wszystko, gdyż w dodatkowej, dużej sali, mieszczącej się na wprost głównego wejścia, zostanie usytuowana krzęcińska filia
Gminnej Biblioteki Publicznej w Skawinie.
To, co budowane jest przy szkole w Krzęcinie, będzie służyło całej spoKurier Krzęciński
łeczności wsi od najmłodszych pięciolatków, poprzez młodzież szkolBiuletyn Stowarzyszenia Przyjaciół
ną, pozaszkolną aż po dorosłych i seniorów, chcących np. porozmawiać
Ziemi Krzęcińskiej
o przeczytanej literaturze. Czy można było sobie wymarzyć coś piękniejredaguje kolegium:
szego, bardziej funkcjonalnego? Na tym nie koniec gminnych planów
Rafał Bober (RB), Ewa Byrska (EMB),
rekreacyjno-sportowego zagospodarowania terenów (pól) za salą gimnaMonika Kierzyk (MK), Krystyna
styczną, ale o tym czas pisać później. Nie można jeszcze określić dokładnej
Michalska (KM), Zofia Zięcik (ZZ)
daty otwarcia kompleksu z salą gimnastyczną, można tylko przewidywać,
opr. graf i skład: Krzysztof Korzeniak
że odbędzie się to w pierwszej połowie miesiąca listopada. Warto marzyć
e-mail: s.p.z.krzecinskiej@gmail.com,
i w spełnianiu się marzeń pomagać.
www.stowarzyszeniekrzecin.110mb.com
Halina Jaskierna

Zapraszamy wszystkich czytelników Kuriera Krzęcińskiego do wędrówki wirtualnej czyli odwiedzenia strony
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