
Celem „Jubileuszowej Akcji Letniej – 
Krzęcin 2014” zorganizowanej przez SPZK 
we współpracy z radą drużyny harcerskiej 
działającej przy SP było poznanie regionu 
Krzęcina nad Małą Iną. 

Biwak odbywał się w dniach 14 – 27 lip-
ca br. W obie strony podróżowaliśmy pocią-
giem. Mieszkaliśmy w budynku należącym do 
Zespołu Szkół w Krzęcinie. Uczestnicy zostali 
podzieleni na cztery zastępy: „Zielone Papro-
cie” z zastępową dh trop. Weroniką Żak; „Dzi-
kie Róże” z zastępową dh trop. Małgorzatą Le-
lek; „Łowcy Jeleni” z zastępowym dh mł. Do-
minikiem Sasorem; „Młode Żubry” z zastępo-
wym dh mł. Michałem Bobulą. We współpracy 
z komendantką biwaku hm. Haliną Jaskierną 
i drużynową 77 DH „BIEDRONKA” im. Ar-
mii Krajowej z Krzęcina phm. Teresą Warchał 

Kurier
Krzęciński

KRZĘCIN

Biuletyn Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej Nr 4 (26) sierpień - wrzesień 2014

Drodzy Czytelnicy!
Rok 2014 jako rok jubileuszu 760-lecia 

Krzęcina obfi tuje w okolicznościowe wy-
darzenia. Wielka gala odbyła się w maju, 
a otwartą wówczas wystawę „Historia korze-
niem przyszłości” można dalej zwiedzać przy 
fi lii MBP w Krzęcinie. Ambasadorami naszej 
miejscowości zostali nasi harcerze z DH „Bie-
dronka” im. AK podczas pobytu w zaprzyjaź-
nionym Krzęcinie w Zachodniopomorskiem. 
Wydarzenie „Dwie wieże i chleb krzęciński” 
dało okazję do zapoznania się z dziejami Krzę-
cina mieszkańcom sąsiednich gmin. Teraz pod 
koniec sierpnia rozpoczyna się skawiński 
Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej. 
Pierwszy z tego cyklu koncert będzie grany 
w naszym zabytkowym kościele. Gorąco na-
mawiamy wszystkich Czytelników do wzięcia 
w nim udziału.            (Redakcja)

Ciąg dalszy na str. 4

Dwa puchary dla OSP Krzęcin!

W sobotę, 28 czerwca br. na boisku RKS Iskry odbyły się zawody pożarniczo-sportowe 
na szczeblu gminnym. W zawodach wzięła również udział słowacka drużyna z Turčianskich 
Teplic. Współzawodnictwo rozpoczęto meldunkiem gotowości do zawodów. W imieniu wsi 
Krzęcin, w której odbywały się zawody, wszystkich zawodników, jurorów, organizatorów i ki-
biców powitali przedstawiciele Rady Sołectwa, a z okazji 760-lecia Krzęcina jubileuszowe 
pamiątki – obrazki malowane na szkle – wręczono: Z-cy Burmistrza Stanisławowi Żakowi, 
Komendantowi PSP w Skawinie Jerzemu Bakałarzowi i Prezesowi Gminnego Związku OSP 
Edwardowi Nowakowi. Następnie rozpoczęły się zawody. Drużyny konkurowały w dwóch 
kategoriach: sztafeta i bojówka. Zmagania były zawzięte, młode drużyny walczyły dzielnie, 
niektórzy zawodnicy w ferworze walki z wężami wodnymi byli mokrzy od stóp do głów. Silne 
słońce suszyło natychmiast mokre ubrania, zapał współzawodnictwa nie opuszczał strażaków.

Żeńska drużyna OSP Krzęcin zdobyła II miejsce. Męska drużyna OSP Krzęcin zdobyła 
I miejsce; czasy: sztafeta 61,68, bojówka 46,03. Nagrodą były dwa puchary: za zdobycie I miej-
sca oraz puchar przechodni burmistrza Skawiny. Radości było co nie miara, strzelały korki – 
szampana pito wprost ze zdobytego pucharu. Bardzo cieszył się komendant Stanisław Urant, 
który powtarzał ze łzami w oczach „18 lat pracy, 18 lat pracy…. mojej i naczelnika śp. pamięci 
Józefa Żmudy i… jest sukces, jest sukces!!!” Wieczorem na festynie przy remizie kontynuowa-
no zabawę. Dzielnym strażakom krzęcińskim składamy wielkie gratulacje !!!               (EMB)

W ramach obchodów Roku Jubileuszowe-
go 760-lecia Krzęcina w dniu 31 sierpnia br. 
o godz. 15:00 w naszym Kościele odbędzie 
się koncert organowy w wykonaniu Łuka-
sza Sandera, studenta Akademii Muzycznej 
w Krakowie oraz śpiew solowy (bas-baryton) 
w wykonaniu Marcina Wolaka, profesora Aka-
demii Muzycznej wKrakowie. Artyści wyko-
nają utwory najwybitniejszych kompozytorów 
okresu XVII – XX w. Wstęp wolny.

Brzmienie organów oraz śpiew solowy 
w architekturze drewnianej mają swoisty wy-
dźwięk. Zapraszam serdecznie wszystkich pa-
rafi an na koncert muzyki kościelnej. 

(Antoni Bylica)

Koncert

Lato harcerskie nad Małą Iną



Dwie wieże i chleb krzęciński Pod taką nazwą w tym roku odbywało się w Krzęci-
nie wydarzenie należące do projektu „Odkrywaj Skarby 
Blisko Krakowa 2014 – zabawa dla rodzin z dziećmi” 
zorganizowane przez SPZK przy współpracy z LGD 
Blisko Krakowa. 

W dwie letnie niedziele, 22 czerwca i 13 lipca, w go-
dzinach popołudniowych rodziny z dziećmi z gminy 
Skawina, Czernichów, Świątniki i Mogilany poznawa-
ły 760-letnią historię Krzęcina, zwiedzały izbę regio-
nalną i nasz zabytkowy kościół. Dzieci po wysłuchaniu 
krótkiego koncertu organowego, pod opieką pana or-
ganisty poznawały tajniki instrumentu, a nawet miały 
możliwość zagrać samodzielnie na organach. 

Bardzo ważnym punktem wizyty w Krzęcinie było 
zobaczenie jak pracuje tradycyjna piekarnia. Dzięki 
uprzejmości kierownika piekarni SR-H „Rola” p. Wło-
dzimierza Pobożniaka dzieci wzięły udział w warszta-
tach piekarniczych. Z pomocą pracujących na zmianie 
piekarzy miały okazję do własnoręcznego formowania 
bułeczek. Po ich upieczeniu okazało się, że krzęcińskie 
wypieki są najsmaczniejsze. 

(SPZK)
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Rodzice w pełni odpowiadają za wszyst-
kie czyny swoich dzieci, które nie skończy-
ły jeszcze 13 lat. Z tych samych powodów 
właściciele zwierząt odpowiadają za szko-
dy poczynione przez podopiecznych. 

Zdarza się, że pies z radości skacze 
na kogoś, brudzi mu ubranie, drze rajsto-
py. Zdarza się, że znienacka wystraszy 
szczeknięciem. Zdarza się, że i ugryzie. 
Zdarza się, że zamorduje drobnego zwie-
rzaka sąsiadów, np. kurę czy młodego, 
nieuważnego kota. Zawsze przykro, za-
wsze wstyd. Ale prawdziwym wstydem 
jest udawanie, że nic się nie stało, że 
właściciel nic nie widzi. Parę miesięcy 
temu w Krzęcinie doszło do pogryzienia 
kobiety przez psa. A jaka była reakcja 
właścicieli? Zamiast udzielić pomocy, 
zaproponować dowiezienie poszkodo-
wanej na pogotowie po prostu zamknęli 
się w swoim domu. Zastosowali wypar-
cie w czystej formie. Dziwi mnie ta kom-

pletna znieczulica, jak można nie pomóc 
w potrzebie, szczególnie, gdy to nasz pies 
ugryzł przechodnia. A może chowamy 
się, bo piesek nieszczepiony?

Wścieklizną najłatwiej zarazić się 
można od odchodów nietoperzy, od zwie-
rząt leśnych, głównie lisów zachodzących 
do ludzkich domostw. Co rok prowadzo-
na jest akcja obowiązkowych szczepień 
zwierząt domowych, głównie psów. Le-
karze, wcześniej zapowiedziani przyjeż-
dżają do wszystkich wsi w gminie, punk-
ty szczepień znane są wszystkim od lat. 
Koszt szczepienia też nie powala. Dzięki 
tym akcjom udało się praktycznie zwal-
czyć w całym kraju wściekliznę wśród 
psów. Jeśli jednak właścicielowi nie chce 
się zaszczepić zwierzaka, to osoba po-
gryziona narażona jest na zakażenie. Psa 
poddaje się kwarantannie w celu obser-
wacji, czy występują u niego symptomy 
świadczące o chorobie. Jeśli tak, to pies 

poddawany jest eutanazji, a jego mózg 
przekazywany specjalistycznym służ-
bom weterynaryjnym do szczegółowego 
badania. Sam poszkodowany otrzymuje 
zastrzyki i lekarstwa mające zapobiec 
ewentualnemu rozwojowi choroby. 

Lekceważy się wściekliznę, bo prak-
tycznie nie występuje. Oszczędzam więc 
wstrząsających opisów śmierci z powodu 
tej choroby. To, że rzadko występuje nie 
znaczy, że jej nie ma. To śmiertelna choro-
ba. Nie obciążajmy sumienia za 30 zł za-
oszczędzone na szczepieniu. Miejmy za-
wsze „pod ręką” stosowne zaświadczenie, 
że nasz Misiek został zaszczepiony. Jeśli 
z różnych powodów nie był – nie ukrywaj-
my tego faktu, przyznanie się do zanie-
chania obowiązku i tak ułatwi lekarzom 
podjęcie stosownego i szybkiego leczenia 
osoby poszkodowanej. Zamykanie oczu 
nie sprawi, iż problem przestanie istnieć. 

(Grażyna Zebranowicz)

Powietrzem się oddycha, aby żyć. Niestety nie widać czy 
to, czym oddychamy jest dobre dla naszego zdrowia. Mimo, 
że w lecie powietrze powinno być czyste, przez większość 
lipcowych dni pojawiał się na stronie www.malopolska.pl/
Obywatel/EKO-prognozaMalopolski/ następujący komuni-
kat: Dzisiaj na obszarze Skawiny zanieczyszczenie powietrza 
ozonem może przekroczyć poziom dopuszczalny. Zaleca się 
ograniczenie przebywania na powietrzu, szczególnie przez 
dzieci, osoby starsze i chore na astmę, a także ograniczenie 
czasu uprawiania sportów i ćwiczeń na otwartym powietrzu 
– zwłaszcza w godzinach 11.00 – 16.00. To oznaczało, że w te 

piękne słoneczne wakacje 5 najładniejszych godzin dnia po-
winniśmy przebywać w domu. Dlaczego? Bo ozon jest jednym 
ze składników smogu fotochemicznego powstającego głównie 
latem przy wysokich temperaturach i ciśnieniu i ma negatyw-
ny wpływ na zdrowie ludzkie i roślinność. Ozon powstaje na 
skutek przemian fotochemicznych w powietrzu powodowa-
nych między innymi przez tlenki azotu, węglowodory i tle-
nek węgla. Głównym powodem jego powstawania jest emisja 
spalin z ruchu samochodowego. Na dziurę ozonową nie mamy 
wpływu, ale zmniejszenie emisji tlenków azotu i węglowodo-
rów można uzyskać poprzez poprawne wyregulowanie silnika 
samochodu i o to możemy zadbać dla własnego zdrowia. 

(eko-obywatel)

Eko-prognoza Małopolski

Odpowiedzialność za psa
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W niedzielę 29 czerwca br. pogoda była upalna. W Iwano-
wicach Włościańskich miał miejsce IV Festiwal Godki Krakow-
skiej. Były występy zespołów regionalnych, wystawa rękodzie-
ła oraz degustacja świetnych przetworów rybnych, pasztetów 
i różnorodnych wypieków. Festiwalem opiekuje się Katedra 
Historii Języka i Dialektologii UJ. Od pierwszej edycji Festiwa-
lu bierze w nim udział krzęciński zespół „Żmudzianki” KGW. 
I tym razem panie nie zawiodły, pięknie prezentowały gwarę 
Krakowiaków Zachodnich w godce „Pogaduchy krzęcińskie”. 
Oczywiście także śpiewały. Nowością dla nas była propozycja 
wystawienia stoiska regionalnego. Stowarzyszenie Przyjaciół 
Ziemi Krzęcińskiej zaprosiło do współpracy Towarzystwo Przy-
jaciół Skawiny i na wspólnym stole w ramach jarmarku iwa-
nowickiego zostały zaprezentowane piękne wyroby rękodzieła 
grupy „Razemkowo” ze Skawiny oraz bułeczki i chleby z pie-
karni SR-H „Rola” z Krzęcina. Pokazaliśmy również materiały 
reklamowe 760-lecia Krzęcina i 650-lecia Skawiny, które spo-
tkały się z dużym zainteresowaniem po tej dość odległej, pół-
nocnej stronie powiatu krakowskiego. W Iwanowicach mamy 
już przyjaciół, w zeszłym roku jedna z jurorek i jednocześnie 

Zasłyszane w Iwanowicach…

IV Festiwal Godki 
Krakowskiej

doktorantka z UJ w ramach swojej pracy naukowej zbierała 
u nas w Krzęcinie materiały związane z kołysankami ludowymi. 
W tym roku zostały pozawierane nowe znajomości; miło było 
słyszeć, jak konferansjer zapowiadając występ „Żmudzianek” 
publicznie, bardzo ciepło wspominał ks.Stanisława Jonkisza, 
dawnego swojego proboszcza z Zabierzowa, który był wcze-
śniej proboszczem w Krzęcinie.         (SPZK)

Był sobie mały diabełek o imieniu 
Jasio. Żeby zasłużyć na diabelski sza-
cunek kazano mu chodzić po ziemi i lu-
dzi kusić, żeby to przeklęli, albo złe-
go wezwali, albo w inny sposób dusze 
zgubili. Poszedł więc diabełek-Jasio do 
wsi i tam wypatrzył, jak stary Walenty 
na pole idzie. Walenty wstawał wcze-
śnie, bo sił już wiele nie miał, ale powo-
lutku ze swoim konikiem pole obrabiał. 
Jasio za Walentym na pole poszedł, 
konia mu w bruzdę zepchnął, może 
Walenty przeklnie konia, a diabeł się 
będzie ino cieszył. Ale Walenty koni-
ka dobrym słowem pocieszył, z bruzdy 
wyprowadził i dalej pracują. Na to Jasio 
koniowi pod nogi grudy posypał, żeby 
i Walentemu ciężej było, może Walenty 
choć przeklnie, konia obije. Ale Wa-
lenty tylko konika zawrócił, bo może 
już zmęczeni oboje i czas na śniadanie, 
konia do woza prowadzi. Na to Jasio 
do woza przyskoczył, obszedł i widzi 
małe zawiniątko. W zawiniątku chleb 
był, co go Walenty na śniadanie do pola 
wziął. Diabełek chleb pokruszył, zawi-
niątko zawinął i czeka, może Walenty 
przeklnie babkę, co mu taki chleb nie-
świeży do roboty dała. A Walenty obro-
ku trochę konikowi podsypał, a sam po 

zawiniątko sięga. Zdziwił się Walenty, 
że to same okruchy znalazł, ale Bogu 
podziękował, że choć tyle ma, okruchy 
zjadł i do pracy wrócił.

Jasiowi kuszenie się nie udało, wra-
ca do Lucyfera i opowiada, jak to na 
ziemi swój diabelski fach prowadził. 
Jak o kruszeniu chleba opowiedział, to 
się Lucyfer zagniewał i mówi, że chleba 
to nawet diabłu nie godzi się kruszyć. 
I że te nieudane kuszenia to musi Jasio 
odpracować. Wrócił więc diabełek Ja-
sio do wsi, odszukał chałupę Walentego 
i puka do drzwi. Walentowa babka mu 
otworzyła, a Jasio mówi, że za parobka 
by chciał się nająć. Babka na to, że oni 
sami biedni i nieraz nie ma co do garn-
ka włożyć, na parobka ich nie stać. Ale 
Jasio nalegał, że on robotny, że mało je, 
a spać może i w komorze. Jasiowi do-
brze z oczu patrzyło, to i babkę przeka-
bacił, a i Walenty się w końcu zgodził. 
I odtąd Jasio we walentowej komorze 
zamieszkał, na polu pracował, w obej-
ściu posprzątał, a robotny był, robota 
mu się w rękach paliła, nie żałowali, że 
go na parobka wzięli. Jakoś na przed-
nówku Walentemu siana dla konika za-
brakło. Uradzili z babką, że do dziedzi-
ca po prośbie pójdzie, może choć kapkę 

siana da, do wiosny jakoś przetrwają. 
Przebrał się Walenty w czystą koszulę, 
jak do kościoła, poszedł do dziedzica, 
pokłonił się pięknie i prosi najładniej 
jak umie, o nic dla siebie ino o to siano 
dla konika. Spodobało się dziedzicowi 
Walentego wysłuchać i tak mówi: ma-
cie parobka, Walenty, przyślijcie go tu, 
weźmie tyle siana ile udźwignie. Wrócił 
Walenty do domu, posłał Jasia do dzie-
dzica, zdziwił się dziedzic, ale co obie-
cał to dał. A Jasio, diabelskie nasienie, 
tyle siana przydźwigał, że do późnej 
wiosny konikowi starczyło.

Rok minął, Jasio diabełek swoje 
przewinienia odpracował, czas się zbie-
rać było. Pożegnał się pięknie z babką 
i z Walentym, z żalem go żegnali, bo Ja-
sio dobry i robotny był chłopak i lżej im 
żyć z pomocą było. Na pożegnanie Jasio 
szepnął Walentemu, żeby do tej stągwi 
co w komorze stała, gdzie Jasio spał, 
zajrzał. A to się okazało, jako że diabły 
jeść ludzkiej strawy nie muszą, to Jasio 
to co babka dawała wszystko do tej stą-
gwi wsadzał. Jak tę stągiew odkryli, jak 
powąchali, jak przedestylowali, to długi 
czas jeszcze Jasia diabełka przy dobrym 
bimbrze wspominali…. 

(spisała Katarzyna Byrska)
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•  Do Pana Grabarza! Cmentarz, to nie jest miejsce spalania w konte-
nerze wieńców, sztucznych kwiatów itp. Prosimy wywozić śmieci, 
a nie palić na miejscu. Gdzie tu ekologia!! 

Czytelnik z Krzęcina

•  Powstające podczas spalania plastików dioksyny są związkami che-
micznymi, które nawet w śladowych ilościach są niebezpieczne – są 
one 10 tys. razy bardziej trujące od cyjanku potasu. Dawka dwóch 
miligramów dioksyn może zabić ważącego 80 kilogramów człowieka. 
Związki te są rakotwórcze, działają mutagennie, naruszają strukturę 
kodu genetycznego, obniżają odporność immunologiczną, osłabiają 

proces wzrostu i powodują zaburzenia neurologiczne i hormonalne, 
powodują poronienia i wysypki alergiczne. Toksyczne działanie tych 
związków polega na powolnym uszkadzaniu wielu narządów we-
wnętrznych tj. wątroby, nerek, rdzenia kręgowego i kory mózgowej. 
Ponadto wytwarzane podczas spalania plastików dioksyny opadają na 
glebę, przedostają się do wód gruntowych. Związki te są niezwykle 
trwałe z uwagi na to, że w glebie rozkładają się około 10 lat, nato-
miast w organizmie ludzkim odkładają się w tkance tłuszczowej oraz 
w wątrobie i działają tam bardzo destrukcyjnie. Najbardziej zagrożeni 
są ci, którzy przebywają najbliżej źródła skażenia, a więc osoby, które 
w sposób „oszczędny” pozbywają się odpadów.         (eko-obywatel)

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

oraz opiekunami panią Anną Kawaler i panią 
Ewą Motyl pełnił funkcję oboźnego dh ćw. 
Wojciech Góralczyk, a funkcję programowej 
pełniła dh sam. Natalia Waga. Każdy z uczest-
ników zdobył około 10 sprawności wśród któ-
rych były: higienista, gimnastyk, pływak, ła-
zik, plastyk, szperacz, sobieradek, harcownik, 
pomocna dłoń, kuchcik, aktor, grajek.

Ks. proboszcz Zdzisław Budek, harcerz 
i kapelan naszej drużyny, został zaproszony 
przez tamtejszego proboszcza, który ugościł 
go na swej plebani. Nasz ksiądz aktywnie 
uczestniczył w Jubileuszowej Akcji Letniej. 
Podczas trwania biwaku nasza drużyna brała 
udział w kilku mszach świętych odprawianych 
w kościele w Krzęcinie, a jeden raz w Chło-
powie. Na wszystkie te msze przygotowywa-

Lato harcerskie nad Małą Iną
liśmy oprawę muzyczną, która się bardzo po-
dobała tamtejszym parafi anom.

Odbyliśmy kilka pięknych wycieczek. 
Pierwsza wycieczka – Międzyzdroje (molo, 
plaża), Woliński Park Narodowy (zagroda 
żubrów, góra Gosań), Jezioro Turkusowe. 
Druga wycieczka – Szczecin (katedra, Za-
mek Książąt Pomorskich, Wały Chrobrego), 
Dziwnówek (plaża), Kamień Pomorski (mari-
na, katedra). Trzecia wycieczka – Niechorze 
(latarnia morska, motylarnia, plaża). Czwarta 
wycieczka – Kołobrzeg (rejs statkiem „Pirat”, 
latarnia morska, port, plaża). Piąta wycieczka 
– Drawieński Park Narodowy (ścieżka eduka-
cyjna, spływ kajakami po Korytnicy – dopły-
wie Drawy /10 km/).

Kilkakrotnie mieliśmy okazję spotkać się 
z młodzieżą z Gminy Krzęcin. Ponadto byli-
śmy na wycieczce z osobami niepełnospraw-

nymi w Międzyzdrojach i uczestniczyliśmy 
w spotkaniu z Klubem Seniora w Chłopowie. 
Komentarze o naszej drużynie, wygłaszane 
przez tamtejszych mieszkańców, zarówno 
młodych jak i seniorów, były bardzo pozy-
tywne, z czego się niezmiernie cieszymy. 
Dowiadujemy się również, że dyr. Zespołu 
Szkół w Krzęcinie ma nadzieję utworzenia 
w nowym roku szkolnym zalążka drużyny 
harcerskiej. 

Dziękujemy zarówno władzom Gminy 
Skawina za otrzymaną dotację jak również 
Wójtowi Gminy Krzęcin p. Krzysztofowi 
Żuchowskiemu za życzliwe przyjęcie i opie-
kę. Nasze podziękowania kierujemy też do 
Dyrektora Zespołu Szkół w Krzęcinie p. Paw-
ła Szubera, a także do pp. Oli Żuchowskiej, 
Wiesławy Gruszczyńskiej, Honoraty Kłosek 
oraz wielu innych (szczególnie Pań ze stołów-
ki szkolnej), którzy dbali o to byśmy czuli się 
w Krzęcinie nad Małą Iną jak w domu. 

(Halina Jaskierna)
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