
Prawdopodobnie miejscowość Krzęcin ma 
ponad 800 lat. Dzięki zachowanym pierw-
szym śladom pisemnym, czyli pergaminowe-
mu dokumentowi z 1254 r. możemy uznać rok 
2014 za jubileuszowy - na pewno 760 lat temu 
Krzęcin już był wsią na tyle istotną, że został 
wymieniony w przywileju wystawionym ss. 
Norbertankom na Zwierzyńcu przez księ-
cia krakowsko-sandomierskiego Bolesława 
Wstydliwego. 

Obchody jubileuszowe naszej miejscowo-
ści rozpoczęto postawieniem na obu krańcach 
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Drodzy Czytelnicy!
Rok jubileuszowy Krzęcina rozpoczął się 

wielką wiosenną galą. 
W imieniu Komitetu Obchodów 760-le-

cia Krzęcina wszystkim osobom, które przy-
czyniły się do realizacji majowych wydarzeń 
oraz wszystkim, którzy wzięli w tych wyda-

rzeniach udział składamy serdeczne podzię-
kowania. 

Jednocześnie pragniemy nadmienić, że 
świętować Jubileusz będziemy przez cały 
rok, czyli będzie się co nieco jeszcze działo 
w Krzęcinie.                        (Redakcja)

Gaude, mater Polonia.
Prole foecunda nobili,
Summi Regis magnalia
Laude frequenta vigili.
Amen.
O ciesz się, Matko – Polsko,
w sławne potomstwo płodna!
Króla królów i najwyższego Pana wielkość
Uwielbiaj chwałą przynależną.
Amen.

W wyniku starań księcia Bolesława V, jego 
małżonki Kingi i biskupa krakowskiego pa-
pież Innocenty IV dnia 8 września 1253 r. 
w uroczystość Narodzenia NMP kanonizował 
Stanisława ze Szczepanowa, biskupa krakow-
skiego. Następnego roku dnia 8 maja odbyły 
się w Krakowie wielkie uroczystości ku czci 
św. Stanisława połączone ze zjazdem książąt 
piastowskich. Wówczas odbyło się prawyko-
nanie – napisanego specjalnie przez Wincen-
tego z Kielczyna kanonizację św. Stanisława 
– hymnu Gaude Mater Polonia, jako części 
nieszpornej rymowanego ofi cjum Historia glo-
riosissimi Stanislai.

My, Bolesław, z Bożej łaski książę krakowski i sandomierski, 
wraz z umiłowaną matką naszą, księżną Grzymisławą
i nabożną małżonką naszą, księżną Kingą, 
panią na ziemi sądeckiej i Pieninach, 
wiadomym czynimy wszystkim i każdemu z osobna
i niniejszym dokumentem, wystawianym w Korczynie, 
datowanym 30 maja AD 1254, 
poświadczamy, że wieś Kczanczin z karczmami, polami, lasami i łąkami 
należy do majątku czcigodnych Panien Norbertanek na Zwierzyńcu. 
Pragnąc gorąco jako obowiązani  jesteśmy, 
aby rzecz każda pożyteczna 
i wszelkie powodzenie rodzaju ludzkiego wzmagało się,
 w przekonaniu, że się to poddanym naszych ziem przyda, 
dobra klasztorne obdarzamy immunitetem ekonomicznym i sądowym. 
Tym samym wyjmujemy je spod sądów książęcych
 i uwalniamy od powinności takich jak stan, stróża, przewód, powóz, powołowe.
Niniejszą kartę powagą naszej pieczęci potwierdzamy.

In Nomini Domine. Amen.

Ciąg dalszy na str. 4

Jubileusz 760lecia Krzęcina
wsi dwóch banerów tzw. witaczy„760-lecie 
Krzęcina 1254-2014”. Staraniem Stowarzy-
szenia Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej powsta-
ła, dostępna dla każdego, piękna pamiątka 
jubileuszowa. Mieszkanka Krzęcina, artystka 
p. Kinga Gadomska wykonała malowane na 
szkle obrazki przedstawiające krzęciński ko-
ściół, jako najbardziej charakterystyczny ele-
ment miejscowości.

Główne obchody jubileuszowe odbyły się 
w maju. Rozpoczął je plener malarski dla 
uzdolnionych plastycznie dzieci z całej Gminy 
Skawina. W połowie miesiąca, 16 maja rano, 
na boisku RKS Iskra rozegrano międzynaro-
dowe zawody sportowe, drużynom piłkarskim 
wręczono 4 pamiątkowe puchary. Tego same-
go dnia po południu, w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej Filia w Krzęcinie, otwarto wystawę 
pt.: „Historia korzeniem przyszłości”, a wie-
czorem w szkole, na korytarzu zamienionym 
w średniowieczną komnatę widzowie ogląd-
nęli spektakl „Dawno, dawno temu”. Dzień 
zakończyła wspólna zabawa naszej młodzieży 

z gośćmi z Krzęcina zachodniopomorskiego, 
Skawiny, Niemiec, Słowacji i Ukrainy.

W niedzielę, 18 maja, główne uroczysto-
ści rozpoczęły się mszą św. koncelebrowaną 
przez: ks. Antoniego Wróblewskiego, ks. An-
drzeja Badurę, ks.Zdzisława Budka i gościa 
specjalnego – ks. prof. Jacka Urbana, dyr. Ar-
chiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej na 
Wawelu, który wygłosił homilię. Msza miała 
podniosłą oprawę muzyczną: rozpoczęto Bo-
gurodzicą, następnie zabrzmiała GaudeMa-
ter Polonia. OSP wystawiło sztandar, panie 
z KGW przyszły w pięknych strojach kra-
kowskich. Organom towarzyszyła orkiestra 
„Strażak”, podczas dziękczynienia Ave Maria 
na skrzypcach. Krzęcinianie dziękowali za 
wszystkie wieki przeszłe i modlili się o bło-
gosławieństwo Boże w latach przyszłych. Od-
śpiewano Te Deum i Boże coś Polskę. 

Po mszy udano się na część ofi cjalną do 
remizy, gdzie witano znamienitych gości 
okolicznościowymi chlebami wypieczonymi 
przez krzęcińską piekarnię „Rola”, a Książę 



2                                                                          Kurier Krzęciński                                                               3(25)/2014

Gala Jubileuszowa – fotoreportaż
zdjęcia: Katarzyna Byrska



3(25)/2014                                                           Kurier Krzęciński                                                                  3



Zapraszamy wszystkich czytelników Kuriera Krzęcińskiego do wędrówki wirtualnej czyli odwiedzenia strony

www.stowarzyszeniekrzecin.pl

Kurier Krzęciński 
Biuletyn Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej – redaguje kolegium: Rafał Bober (RB), Ewa Byrska (EMB), 

Monika Kierzyk (MK), Krystyna Michalska (KM), opr. graf: Krzysztof Korzeniak, 
skład: Wojciech Jelonek, nakład 400 egz., e-mail: s.p.z.krzecinskiej@gmail.com 

SPZK nr konta: 12 8591 0007 0310 0562 0825 0001 Krakowski Bank Spółdzielczy o/Skawina

4                                                                          Kurier Krzęciński                                                               3(25)/2014

•  Bezpańskie psy w Krzęcinie. 0d Szczęsnej aż do Podniwek grasują 
psy, które użerają, a czasem gryzą. Są wśród nich takie, które są 
nieszczepione. Gdzie jest Ochrona Środowiskowa, Straż Miejska, 

Policja? przecież psy zagrażają niebezpieczeństwem na naszych 
drogach. Apeluję do właścicieli o szczepienie psów przeciw wście-
kliźnie  i nielekceważenie życia ludzkiego.                            (D.M.)

Czytelnic y piszą! • Czytelnic y piszą! • Czytelnic y piszą! • Czytelnic y piszą!

� W drugim kwartale br. intensyfi kuje się wykonanie zadań inwesty-
cyjnych w Sołectwie. Zamontowano dwie nowe wiaty na przystan-
kach MPK przy szkole i przy cmentarzu, wymieniono starą wiatę 
na nową przy kościele. Wykonano montaż 4 szt. lamp oświetlenio-
wych ulic. Wykonano projekt oświetlenia nowego boiska sporto-
wego. W ramach Inicjatywy Samorządowej z Powiatem dokończo-
no nakładkę asfaltową na drodze powiatowej nr 2171K do drogi  
krajowej nr 44. Po okresie zimowym remonterem zalano ubytki 
asfaltu w drogach gminnych. Dalsze planowane zadania na br. będą 
sukcesywnie wykonywane. 

� W miesiącu maju nastąpił ingres obchodów Jubileuszu 760-ciole-
cia Krzęcina z udziałem najwyższych władz samorządowych naszej 
Gminy Skawina oraz Gminy Krzęcin woj. zachodniopomorskie, za-
przyjaźnionej z naszą miejscowością oraz wielu znakomitych zapro-
szonych Gości, którym serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia. 
Gościnnie wystąpił z koncertem wnuk Jana Bylicy – Zbigniew Wo-
decki – dla którego nasza miejscowość jest bliska jego sercu. Ser-
decznie mu wszyscy dziękujemy. 

� Dziękuję Komitetowi organizacyjnemu Jubileuszu za zaangażowanie 
w pracy i wszystkim mieszkańcom Krzęcina za udział w uroczysto-
ściach, jak również zapraszam na kolejne imprezy odbywające się 
w tym roku w związku z Jubileuszem 760-lecia Krzęcina. Pozdrawiam. 

Sołtys – Antoni Bylica

Aktualności Sołtysa
www.krzecinsolectwo.pl

Papież Franciszek I ogłosił św. Jana Pawła 
II patronem rodzin. Na plac zabaw przychodzą 
z dziećmi rodzice, dziadkowie, odbywają się 
tu rodzinne i towarzyskie spotkania. Dlatego 
w ramach obchodów 760lecia Krzęcina, dla 
upamiętnienia kanonizacji Jana Pawła II, w 
dniu 17 maja 2014 r., czyli w wigilię 94 urodzin 
Świętego zostały posadzone na placu zabaw 
dwa drzewa –dwie lipy św. Jana Pawła II. 

W Polsce drzewo lipa darzone jest 
szacunkiem, dostarcza nie tylko cienia w 
upalne dni, ale jego kwiaty są wspaniałym 
pożytkiem dla pszczół, miód lipowy ma duże 
wartości odżywcze i jest bardzo zdrowy. W 
dawnych czasach wokół kościołów sadzono 
lipy jako ochronę przed piorunami. Starsi 

Krzęcinianie pamiętają jeszcze kierunek „Na 
lipę” wskazujący drogę do Krakowa– tam 
przed wiekami ss. Norbertanki posadziły 
drzewo lipowe, stała tam też kapliczka 
przydrożna. Jak dąb oznacza siłę i witalność 
męską, tak lipa jest uważana za symbol ciepłej, 
macierzyńskiej miłości.

Lipy rosną nawet do 100 lat. Prosimy 
Mieszkańców o otoczenie szczególną opieką 
te dwa młode lipowe drzewa. Posadzone 
na placu zabaw dla ochłody przed letnim 
skwarem, niech rosną spokojnie, tak, 
aby odpoczywający pod tymi drzewami 
przypominali sobie lata, w których św. Jan 
Paweł II jeszcze jako ks. bp. Karol Wojtyła 
bywał w Krzęcinie.                 (Rada Sołecka) 

Jan Kochanowski 

Na lipę

Gościu, siądź pod mym liściem, a odpoczni sobie!
Nie dójdzie cię tu słońce, przyrzekam ja tobie,
Choć się nawysszej wzbije, a proste promienie
Ściągną pod swoje drzewa rozstrzelane cienie.

Tu zawżdy chłodne wiatry z pola zawiewają,
Tu słowicy, tu szpacy wdzięcznie narzekają.
Z mego wonnego kwiatu pracowite pszczoły
Biorą miód, który potym szlachci pańskie stoły.

A ja swym cichym szeptem sprawić umiem snadnie,
Że człowiekowi łacno słodki sen przypadnie.
Jabłek wprawdzie nie rodzę, lecz mię pan tak kładzie
Jako szczep napłodniejszy w hesperyskim sadzie. 

W Krzęcinie zasadzono pamiątkowe lipy

Jubileusz 760lecia Krzęcina

Bolesław Wstydliwy wraz z małżonką Kingą 
wręczył Sołtysowi Krzęcina symboliczny do-
kument datowany na 1254 r. Były życzenia od 
pana Burmistrza Adama Najdera, pana Wójta 
Krzysztofa Żuchowskiego, pani prof. Marii 
Dzielskiej i pozostałych gości.

Koncert Zbigniewa Wodeckiego, niestety 
ze względu na niepewną pogodę, (ulewne 
deszcze w sobotę) z pleneru przeniesiono do 
szkoły. Znakomity artysta, wnuk Jana Bylicy 
wieloletniego działacza społecznego i organi-
sty z Krzęcina, ku radości wszystkich zgodził 

Ciąg dalszy ze str. 1 się wystąpić w sali gimnastycznej. Na koncer-
cie w szkolnej sali zmieściło się ok. 500 osób, 
które zostały urzeczone talentem muzycznym 
artysty i jego umiejętnością nawiązywania 
bezpośredniego kontaktu z publicznością. 
Długo jeszcze będziemy nucić „Zacznij od 
Bacha, nim słońce po dachach zeskoczy, jak 
kot po nocy ćmej... I zacznij od Bacha, gdy 
w progu się waha ktoś, kto winien wejść, 
a może nie...”.

Po koncercie Zbigniewa Wodeckiego nastą-
piło wręczenie dyplomów uczestnikom ple-
neru malarskiego, przedszkolaki zatańczyły 
krakowiaczka, chór szkolny dał krótki popis.

Festyn „Hej, od Krakowa jadę”, który miał 
być zakończeniem tej galowej niedzieli, nie-
stety ze względu na kapryśną, deszczową po-
godę, został odwołany.                       

(EMB)


