Kurier
Krzęciński

KRZĘCIN

Biuletyn Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej Nr 2 (24) kwiecień - maj 2014
Wszystkim Czytelnikom z okazji Świąt
Wielkanocnych życzenia nadziei
zmartwychwstania i miłości Boga
składa Redakcja

Cyprian Kamil Norwid
„Zmartwychwstanie”
(fragment z „Częstochowskich wierszy”)

Aż na trzeci dzień rano
Zadrżał kamień na grobie
I grzmot wielki słyszano,
I Bóg w żywej osobie
Wstał z chorągwią rozwianą,
Wstał w jasności słonecznej,
Od wszystkiego bezpieczny,
I przebite wzniósł dłonie,
I podarte wzniósł skronie,
I bok dzidą przeszyty.
I szedł w górę, w błękity,
Żeby ludzie widzieli,
Że nikt nie jest zabity,
Tylko ziemia go dzieli;
Tak, jak ziarno zasiane
W bruzdy, w groby orane,
Co odrasta znów kłosem.

Krzęcin 1254-2014
W maju br. mija 760 – lat od pierwszej pisemnej wzmianki o Krzęcinie. Przypuszczalnie nasza miejscowość jest dużo starsza, niestety nie zachowały się żadne dokumenty wcześniejsze, nie znane są materialne dowody z XIIw.Wiadomo z przekazów,
że wieś należała do majątku Zakonu Sióstr Premonstratek na Zwierzyńcu w Krakowie.
Trzy najazdy mongolskie na Małopolskę (1241, 1259, 1287) spowodowały wielkie
zniszczenia, pożary i zgliszcza, spłonął cały klasztor, nie ocalały także i dokumenty.
Obecne archiwum klasztoru ss. Norbertanek na Zwierzyńcu przechowuje cenny
pergamin - jest to transkrypt wykonany w kancelarii króla Zygmunta, w którym skryba
wiernie przepisał przywilej wystawiony przez księcia Bolesława Wstydliwego w Korczynie w 1254r. Dzięki temu posiadamy pisemny dowód, że Krzęcin, wymieniony
w tym dokumencie, już istniał w 1254 r.
Sama nazwa Krzęcin, trudna do wymówienia, była jeszcze trudniejsza do zapisania,
pisano przeróżnie: Kozancin, Kczanczin, Crzancin, Crenczin, Crencin, Crenzin, Crossin, Crozanczin, Crecin, Krzencin, Crczanczino, Coczancino, Xczanczin, Krzączyn,
(EMB)
Czrenin, Krzczaczyn, Krzanczin, Kranzin.

18 maja Gala Jubileuszowa
760-lecie Krzęcina
godz.1100
godz.1400-2400
godz.1430

uroczysta msza święta
w kościele paraﬁalnym
festyn „Hej, od Krakowa jadę”
recital Zbigniewa Wodeckiego

Komitet Obchodów Jubileuszu 760-lecia Krzęcina serdecznie zaprasza
do udziału we wszystkich wydarzeniach.

Któż jest naszym bliźnim?
– rozważania
w drodze do Emaus
Życie to największa wartość jaką
człowiek otrzymuje od Boga na ziemi.
Powinniśmy więc to życie szanować,
o nie dbać, być za nie odpowiedzialni.
Niestety, nie zawsze tak jest. Nie
dość, że nie dbamy o własne zdrowie
i bezpieczeństwo, to często narażamy
innych na utratę zdrowia, a nawet życia.
Każdy z nas wie coś na ten temat, ale nie
o tym te rozmyślania.
Ostatnio w naszej paraﬁi wydarzyło się kilka tragedii ludzkich, o których
nie można zapomnieć. Przecież Ci młodzi ludzie żyli wśród nas.Nie wiem, czy
mogliśmy zapobiec temu co się stało, ale
przynajmniej spróbujmy się nad tym zastanowić.Należy zadać sobie czasem pytanie: kim jest człowiek, który nie widzi
dla siebie żadnego wyjścia z sytuacji,
w której się znalazł i postanawia targnąć
się na własne życie? Czy to członek rodziny, może sąsiad/sąsiadka, kolega/
koleżanka, znajomy/znajoma, po prostu
paraﬁanin/paraﬁanka.Jak to jest, że teraz
wiemy, czego było potrzeba tym osobom,
a przedtem nie wiedzieliśmy, a może nie
chcieliśmy wiedzieć? Bo najlepiej nie
przejmować się drugim człowiekiem,
kiedy sami mamy swoje problemy? Aż
w końcu ktoś zostaje sam i nie widzi dla
siebie ratunku.
Podobno w Chrystusie wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami, to dlaczego tak
się dzieje? Czy mając oczy widzimy koło
siebie „Brata” w potrzebie, albo czy chcemy wysłuchać co do nas mówi „Siostra”?
Czy chcemy trwać przy kimś komu nie
możemy, nie umiemy pomóc, ale sama
obecność jest ratunkiem?
Warto się zastanowić nad tymi pytaniami, bo jeśli zrobiliśmy wszystko co
w naszej mocy aby zapobiec tragediom,
to jesteśmy prawdziwymi ludźmi, ale jeśli nie…?I jeszcze jedno pytanie: czy każdy bliźni zasługuje na naszą uwagę, czy
nie traktujemy ludzi wybiórczo z różnych
powodów?
(nazwisko autora znane redakcji)
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W Archiwum Narodowym w Krakowie
znajduje się mapa Krzęcina z 1845 r.
Zaznaczone są na niej przysiółki większe:
Szczęsna, Dział, Pod Ostro Góro i mniejsze:
Płatno, Strzyganiec, Przedmoczydło, Zelczynki,
Dziewięcior, Piskorki, Sowieniec, Osmolina, Las,
Zadawie, Łęki, Glinik, Dąbrówki, Nad Browarem, Pod Grabie. We wsi są dwa potoki (Bach)
Zelczynki i Sowieniec, trzy stawy, pola i lasy.
Jak można zauważyć w tych czasach krzęciński
kościół jest jeszcze pod wezwaniem Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny (Maria Himelfarth).
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Aktualności Sołtysa
 W pierwszym kwartale każdego roku odbywają się w Gminie przetargi na zaplanowane zadania inwestycyjne na 2014 r.
W naszej miejscowości planujemy wykonać w pierwszej kolejności remonty i naprawy dróg, doświetlenie ulic, położyć nową
nakładkę asfaltową na drodze powiatowej. Może większość
planowanych zadań uda się wykonać w drugim kwartale.
 Małe Boisko jest dostępne dla wszystkich mieszkańców. Klucze
od boiska znajdują się u p. Stanisława Polczyka. Ze względu na
ochronę obiektu przed dewastacją, po zakończonej grze proszę
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o zamykanie bramki. Wszyscy korzystający z boiska proszeni
są o utrzymanie porządku na nim: proszę nie śmiecić, nie rozrzucać butelek po napojach, kulturalnie korzystać z TOY-TOY!
 Sołectwo ma nową witrynę w Internecie –
www.krzecinsolectwo.pl
 W maju odbędą się główne uroczystości związane z Jubileuszem 760-lecia Krzęcina. Proszę wszystkich Mieszkańców
o dołożenie wszelkich starań, aby nasza miejscowość przybrała
odświętny wygląd na czas głównych uroczystości! Bardzo proszę o pełną mobilizację i udział w Uroczystości Jubileuszowej.
Pozdrawiam. Sołtys – Antoni Bylica

Przed wiekami.....
SS. Norbertanki pojawiły się na Zwierzyńcu w XII w. Był to pierwszy zakon żeński
na ziemi krakowskiej, oparty na regule św.
Augustyna. Pierwsze zakonnice przybyły
z czeskich Doksan spod Pragi. Z dokumentów wynika, że fundatorem klasztoru był
Jaksa Gryﬁta. Do kanoniczek regularnych
tzw. „białych mniszek” licznie wstępowały
panny polskie. Klasztor otrzymywał liczne
nadania, tak, że w 1254 r. konwent posiadał
już 37 wiosek, co potwierdza przywilej Bolesława Wstydliwego. Wśród tych wiosek
jest wymieniony Krzęcin i Facimiech, nad
którymi zakon otrzymuje immunitet ekonomiczny i sądowniczy.
Krzęcin należał do klasztoru przez okres
518 lat, aż do rozbiorów (1254-1772). Historia wsi związana była z konwentem, który dbając o swoją własność ingerował w jej
życie. Siostry w drugiej połowie XIV w.
założyły sołectwo we wsi, w 1383 r. sołtys
Piotr za sołectwo zapłacił 40 grzywien polskich. Oprócz praw do wsi, które posiadał
Zakon Sióstr Premonstratek z dokumentów nadania im miejscowości, prawo do
wsi posiadali książęta na ziemiach, których
Krzęcin był położony. Kmiecie z Krzęcina
zobowiązani byli płacić na rzecz klasztoru
czynsz: w XVw. wynosił 16groszy z łanu,
oprócz tego dawano jaja, koguty i dani-

nę w zbożu. W zapiskach
klasztornych wymienione są
nazwiska gospodarzy, którzy
uprawiali pola. Byli to: Kochana, Kolasa, Kumala, Kurowski, Polak, Sekuła, Wyrwa (1678 r.).
SS. Norbertanki wybudowały we wsi dwór z folwarkiem, browarem, piekarnią,
spichlerzem, oborami. Dwór
składał się z dwóch izb, komnaty, sieni i połączony był
jednym dachem ze spichlerzem. W pierwszej izbie stał
wielki bukowy stół, pod oknami znajdowały się ławy, oprócz tego był murowany kominek i piec kaﬂowy. Z izby było przejście
do komnaty, a z tej wejście do sieni, gdzie
stała mała komoda. Wybudowano również
browar, cały drewniany, pokryty dachem
gontowym. W środku znajdowała się sień,
komora i izba arendzia, a w niej ławy dębowe, piec piekarski, kotliny z cegły na garnce i kotlina na kocioł piwny. Browar oddawany był w arendę.Klasztor wprowadzał
nowinki związane z uprawą ziemi, a także
nowe ulepszone narzędzia do jej uprawiania. W kronice zwierzynieckiej zapisano,
że w 1736 r. wprowadzone zostały żelazne

Czytelnicy piszą! • Czytelnicy piszą!
• Gdy czytamy historię Krzęcina zaskakuje, że mimo iż wiele informacji się zachowało, nadal nasza miejscowość skrywa skrzętnie
swoje tajemnice. Nie wiemy jak wyglądały początki osadnictwa
na terenie dzisiejszej wsi Krzęcin, mało jest przekazów, które by
mówiły co się działo w okresie średniowiecza. Również wydarzenia bardziej współczesne pozostają mało zbadane i mało zna-

pługi i brony oraz rozpoczęto masową uprawę ziemniaków.
Pierwsze wzmianki o kościele i paraﬁi
w Krzęcinie pochodzą z lat 1325-7. Kościół
posiadał dochody z własnego folwarku,
ziemi i stawów rybnych. Prawo patronackie
należało do zakonu zwierzynieckiego. Siostry jako kolatorki dbały o jego uposażenie.
Oprócz oprawy zewnętrznej dbały także
o rozwój duchowy paraﬁi, w 1767 r. wprowadziły różaniec do kościoła w Krzęcinie.
(oprac. na podstawie pracy magisterskiej:
Sebastian Bylica „Architektura i wyposażenie drewnianego kościoła NNMP w Krzęcinie”, PAT , Kraków, 2004)

ne. Wiek XIX i XX to okres rozwoju spółdzielczości, zrywów
patriotycznych, zmian społecznych, gospodarczych i technologicznych. Historyk, socjolog, politolog lub kulturoznawca może
znaleźć ciekawy materiał do badań. Zachęcam studentów obecnych i przyszłych, gdy będą szukać tematu na pracę licencjacką,
magisterską, a może i doktorską, do podjęcia tematyki związanej
z Krzęcinem.
(dr hab. Joanna Mysona Byrska, UPJPII)
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