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Drodzy Czytelnicy!

Ciąg dalszy na str. 4

Zazwyczaj narzekamy i opowiadamy bliskim co nas złego spotka-
ło, a jak wiadomo z teorii zarządzania niezadowolony klient o swoim 
rozgoryczeniu opowie 20 osobom, one to przekażą dalej i tak się fala 
niechęci rozlewa. A tu Czytelnik ZZZZ/AAAA (nazwisko znane Re-
dakcji) poleca coś odwrotnego. Może w czasie odpoczynku letniego 
warto spróbować tego przepisu na dobro? Dlatego pełni optymizmu 
życzymy udanych, dobrych wakacji.                  (Redakcja)

Kazimiera Skołuba
Nasza Ojczyzna
Łąki latem kwitnące, złociste zboża łany
Lipy miodem pachnące -to nasz kraj kochany.
Wyniosłe szczyty górskie, spokojna morza toń
Jaskółki, mewy morskie, stubarwnych kwiatów woń….
Legenda o królewnie i o wawelskim smoku
Dumne karty historii dziesięciu naszych wieków.
Kraj dziecięcych marzeń, wzniosłych młodzieńczych planów
Dojrzałych twórczych myśli, wielkich, odważnych czynów.

W roku 2015 Stowarzyszenie Przyjaciół 
Ziemi Krzęcińskiej realizuje projekt Kraków 
–miasto ciekawe, uczestnictwo mieszkań-
ców Krzęcina w wydarzeniach kulturalnych 
Krakowa. Projekt ten jest współfi nansowany 
z budżetu Gminy Skawina w ramach kon-
kursu Podtrzymywanie tradycji narodowej, 
pielęgnowanie polskości, rozwój świadomo-
ści narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Krzęcin oddalony jest od Krakowa zaled-
wie 25 km i wydawałoby się, że każdy z nas 
chodząc w Krakowie czy to do szkoły, czy 
to do pracy, czy załatwiając różne sprawy 
zna to miasto doskonale. Ale… czasem coś 
bardzo dobrze oswojonego może okazać się 
równie ciekawe i zupełnie inne, niż się spo-
dziewamy. Proponowane wycieczki mają 
na celu pokazanie Krakowa w taki sposób, 
że nawet ci co uważają, że go dobrze znają 
będą mogli stwierdzić, no na taki szczegół 

to jakoś nie zwróciłem uwagi. Wycieczki są 
adresowane do wszystkich mieszkańców, 
specjalne zaproszenie skierowane jest do 
seniorów, gdyż często się zdarza, że zajęci 
wnukami i gospodarstwem nie mają okazji 
wyjść z domu, pojechać do Krakowa, by 
przekonać się jak zmieniło się miasto od cza-
sów ich młodości. W tym roku zaplanowano 
5 wycieczek, co miesiąc od wiosny do jesieni 
będzie jeden wyjazd. Przyjęto zasadę: dużo 
nowych wrażeń i mało zmęczenia. Wyciecz-
ki są jednodniowe, od rana do wczesnych go-
dzin popołudniowych, Stowarzyszenie przy-
gotowuje program, zapewnia transport tam 
i z powrotem. W kwietniu zaplanowano zo-
baczyć wielką nowoczesność muzealną jaką 
jest Podziemie Rynku, w maju wybierzemy 
się do Muzeum Collegium Maius UJ, w lip-
cu odbędziemy rejs tramwajem wodnym po 
Wiśle od kładki Ojca Bernatka w Krakowie 

aż do ujścia Skawinki 
w Tyńcu, w sierpniu spa-
cer w towarzystwie se-
niorów z zaprzyjaźnionej 
z nami gminy Krzęcin ze 
Skałki na Wawel, a na 
zakończenie we wrześniu 
zwiedzimy Multimedial-
ne Centrum w Skawinie. 
Dla atrakcji Krakowa 
przyjeżdżają do niego 
turyści z całego świata, 
Krzęcinianie nie gor-
si… też są obywatelami 
Europy            (SPZK).

Kraków – miasto ciekawe

Zuchy 
w Krzęcinie

W piątek, 10 kwietnia br. w naszej placówce 
miało miejsce wspaniałe wydarzenie. Grupa 
14 zuchów z Próbnej 77. Gromady Zuchowej 
„Leśne Robaczki” złożyła uroczystą obietnicę 
zuchową w obecności Komendy Hufca Pod-
krakowskiego ZHP, rodziców, dyrekcji i na-
uczycieli Zespołu Szkolno –Przedszkolnego 
w Krzęcinie oraz wielu innych zaproszonych 
gości. Warto podkreślić, że do tej ważnej chwili 
zuchy przygotowywały się przez długie mie-
siące uczestnicząc w cotygodniowych zbiór-
kach, na których poznawały prawo zucha oraz 
ciekawie spędzały czas ucząc się i bawiąc.

Złożenie obietnicy poprzedzone było progra-
mem artystycznym pt.: Podróż po Europie. Zu-
chy zaprezentowały tańce, piosenki i powitania 
z różnych krajów Europy, aby w końcu dotrzeć 
do Polski, swojej ukochanej ojczyzny, w któ-
rej czują się najlepiej. Po radosnych występach 
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Do chwili obecnej w br. zamontowano trzy sztuki lamp oświe-
tleniowych: pod cmentarzem, przy drodze do remizy oraz przy 
boisku sportowym. 

Utwardzono tłuczniem drogi gminne w Szczęsnej i w Rokitow-
cu. W czerwcu położona została nakładka asfaltowa na drodze przy 
Kółku Rolniczym ok. 200mb. Również zaplanowana jest budowa 
drogi z funduszy Gminy na działy w stronę Grabia. Zostały udroż-

nione rowy przy drogach gminnych na odcinku ok. 800 mb. Ze 
względu na brak zgody Starostwa najprawdopodobniej nie uda się 
zrealizować w br. wiaty przy remizie. Teren ten jest uznany jako 
teren zieleni nieurządzonej w dotychczasowym planie zagospo-
darowanie przestrzennego, a więc nie jest terenem budowlanym. 
Będzie to możliwe po wejściu w życie nowego PZP w IV kwartale 
br. Z poważaniem Sołtys – Antoni Bylica.

Aktualności Sołtysa – II kwartał 2015 roku

Kraków – miasto ciekawe
Wycieczka pierwsza – Podziemia Rynku
Z końcem kwietnia 22 Krzęcinian o godz.8:45 wyruszyło na pierwszą wycieczkę do 

Krakowa. Zostaliśmy dowiezieni aż na pl. Wszystkich Świętych przed pomnik Józefa 
Dietla (lekarz, balneolog, prezydent Krakowa 1866–1874, który zainstalował w mieście 
pierwsze wodociągi) i spacerkiem wyruszyliśmy na zwiedzanie miasta. Na początek 
wstąpiliśmy do kościoła oo. Franciszkanów z pięknymi malowidłami ściennymi i słyn-
nym witrażem „Bóg Ojciec” Stanisława Wyspiańskiego. Potem ul. Bracką przeszliśmy 
na Rynek Główny i do Kościoła Mariackiego, a o godz.10 weszliśmy na szlak turystycz-
ny Śladem europejskiej tożsamości Krakowa w oddanym do użytku we wrześniu 2010 
roku Muzeum Historycznym „Podziemia Rynku”. W tym nowoczesnym multimedial-
nym muzeum spędziliśmy przeszło dwie godziny. Przechodząc przez specjalny ekran 
dymowy z projekcją sceny handlowej weszliśmy w atmosferę średniowiecznego miasta. 
Zastosowana nowoczesna technika: hologramy, skanery, projekcje laserowe, instalacje 
multimedialne, efekty akustyczne imitujące gwar handlowy, skrzypienie wagi, turkot 
wozów daje poczucie uczestnictwa w życiu ówczesnych mieszkańców. Zachowane 
nienaruszone fragmenty warstw gruntu pokazują zwiedzającym, jak w ciągu wieków 
podnosił się stopniowo poziom Rynku –sprzątanie zanieczyszczonego miasta odbywało 
się poprzez nawiezienie ziemi i przysypanie kolejnej warstwy śmieci, tak, że obecne 
wejścia do kamienic stojących przy Rynku to są ich dawne pierwsze pietra- Rynek pod-

Na początku maja (08.05.2015 r.) gościem 
szczególnym w Szkole Podstawowej im. 
Batalionów Chłopskich w Krzęcinie była 
pani profesor Maria Dzielska. Uczniowie 
klasy szóstej spotkali się z potomkinią rodu 
Hallerów z linii mianocickiej, by uzupeł-
nić informacje o założycielach rodu Hal-
lerów i o gen. broni Stanisławie Hallerze, 
którego Dąb Pamięci znajduje się przed 
naszą Szkołą. Szóstoklasiści z ciekawością 
słuchali opowieści Pani Profesor popartej 
wyświetlanymi fotografi ami, robili notatki. 
Następnie razem z p.prof. M. Dzielską od-
wiedzili groby rodziny Hallerów znajdujące 
się na parafi alnym cmentarzu w Krzęcinie, 
a później udali się do Polanki Hallera, gdzie 
zwiedzili teren wokół dworu i dowiedzieli 
się o życiu jego mieszkańców.

Poznawanie historii Hallerów -ludzi waż-
nych dla naszej miejscowości, regionu i Pol-
ski - odbywa się w naszej Szkole w ramach 
nauczania historii w klasie szóstej, gdyż 
w roku szkolnym 2014/2015 jest realizowa-
na innowacja pedagogiczna Śladami rodziny 
Hallerów na terenie gminy Skawina. Ucznio-
wie najstarszej klasy rozpoczęli zdobywanie 

Hallerowie – rodzina nam bliska
wiedzy o tym wielkim rodzie od wycieczki 
do dwóch miejscowości związanych z rodzi-
ną Hallerów: Radziszowa i Jurczyc. W Ra-
dziszowie w kościele p.w. św. Wawrzyńca 
oglądnęli chrzcielnicę, kopię obrazu Matki 
Boskiej Hallerowskiej oraz płytę pamiątkową 
na murze kościoła poświęconą Kazimierzowi 
Hallerowi, a na cmentarzu – grobowiec rodzi-
ny Hallerów z Jurczyc. W Jurczycach, oprócz 
zwiedzania Izby Pamięci Rodu Hallerów i te-
renu wokół dworku, spo-
tkali się z przedstawiciela-
mi Towarzystwa Pamięci 
Generała Józefa Hallera 
i Hallerczyków. W ciągu 
całego roku uczniowie nie 
tylko poznawali historię 
rodu, ale i sami mieli moż-
liwość wykazania się twór-
czą inwencją, np. odtwa-
rzając herb rodu czy wy-
konując prezentacje o gen. 
Józefi e Hallerze i Błękitnej 
Armii (najczęściej były to 
prezentacje multimedialne, 
ale nie tylko). Zdobytą wie-

dzę szóstoklasiści wykorzystali reprezentując 
Szkołę w XVII edycji Konkursu Gminnego 
Generał Józef Haller i Błękitna Armia (zajęli 
IV miejsce) i dzieląc się nią z uczniami klas 
IV–V (zachęcali ich do poznawania historii 
ludzi związanych z naszą najbliższą okolicą, 
ale i ważnych dla naszego kraju). W czerw-
cu 2015 r. realizacja innowacji zakończyła 
się prezentacją albumów Śladami rodziny 
Hallerów na terenie gminy Skawina wyko-
nanych przez uczniów indywidualnie lub 
w zespołach.        (Beata Nowalska)
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W maju odbył się drugi wyjazd z projek-
tu. Tradycyjnie wysiedliśmy w Krakowie 
przy pomniku Józefa Dietla i udaliśmy się 
na dziedziniec Pałacu Kurii Krakowskiej 
zobaczyć wystawę zdjęć poświęconą wy-
cieczkom/szlakom św. Jana Pawła II. Były 
tutaj również plansze z Jurczycami i Radzi-
szowem. Potem przeszliśmy Plantami i ulicą 
Karola Olszewskiego, pomodliliśmy się za 
ofiary przy tablicy upamiętniającej Wiel-
ki Głód na Ukrainie, Hołodomor w latach 
1932-1933. Na tej samej pierzei przy wylo-
cie ul. Jagiellońskiej znajduje się fi gura Mat-
ki Boskiej Łaskawej. Spacerem przez ul. Ja-
giellońską doszliśmy do Muzeum Collegium 
Maius – najstarszego budynku UJ. Pani 
przewodniczka oprowadzała nas poprzez 
Bibliotekę, Izbę Wspólną, mieszkania pro-
fesorskie, skarbiec uniwersytecki, mogliśmy 
zasiąść w krzesłach w Auli Jagiellońskiej, 
gdzie odbywają się uroczystości nadawania 

Kraków – miasto ciekawe
Wycieczka druga – Collegium Maius

niósł się o 4 metry. Można było także zobaczyć 
pozostałości średniowiecznej osady, fragmen-
ty zabudowań pamiętających czasy Bolesława 
Wstydliwego i Kazimierza Wielkiego, kramy 
i warsztaty rzemieślnicze, resztki ogromnego 
cmentarzyska z kopiami wykopanych podczas 
prac archeologicznych szkieletów. W gablotach 
prezentowane były oryginalne zabytki takie jak 
drobne przedmioty użytku codziennego – od-
ważniki, monety czy elementy biżuterii, wy-
dobyte podczas wykopalisk. Na autentycznej 
średniowiecznej wadze miejskiej został zwa-
żony jeden z uczestników naszej wycieczki, 
natomiast wzrost uczestniczki został zmierzo-
ny średniowieczną miarką - okazało się, że te 
zabytkowe urządzenia podają prawidłowe wiel-
kości tylko wyrażone w ówczesnych miarach 
(dla sprawdzenia była specjalna instrukcja prze-
liczeniowa tamtych miar na współczesne kilo-
gramy i centymetry). Muzeum jest tak bogate, 
że aby wszystko dokładnie zobaczyć potrzeba 
wybrać się tam jeszcze raz. Jeszcze w podzie-
miach przysiedliśmy na chwilę w kawiarni, 
a potem był czas wolny. Niestety bardzo zim-
ny wiatr hulający po Rynku spowodował, że 
uczestnicy zażyczyli sobie szybszego powrotu 
do domu. Na szczęście nikt się nie przeziębił 
i wszyscy wrócili bardzo zadowoleni.

doktoratów honoris causa. O godz.11 na ar-
kadowym dziedzińcu, razem z tłumem tury-
stów, podziwialiśmy uruchomiony w 2000 r. 
zegar umieszczony w pobliżu Porta Aurea. 
W takt utworu z tabulatury dworskiej Jana 
z Lublina z XVI w. oraz pieśni Gaudeamus 
Igitur przewijał się przed naszymi oczami 
pochód fi gur: pedel, królowa Jadwiga, król 
Władysław Jagiełło, św. Jan z Kęt, Hugon 
Kołłątaj, Stanisław ze Skarbimierza (pierw-
szy rektor odnowionej w 1400 r. Akademii 
Krakowskiej). Po wyjściu z Collegium cze-
kały na nas dwa meleksy, którymi przez trzy 
kwadranse zwiedzaliśmy Stare Miasto, była 
to podróż sentymentalna, uczestnicy wspo-
minali swoje młode lata. Wędrówkę zakoń-
czyliśmy na placu Szczepańskim, stąd było 
blisko na ul. Szewską do fabryki czekolady. 
Na zakończenie był czas wolny. Wczesnym 
popołudniem zadowoleni wycieczkowicze 
pełni nowych wrażeń wrócili do domu.

Matka Boska Łaskawa, Królowa, od 
wieków chroni mieszkańców Krakowa od 
różnych nieszczęść. Figura Matki Boskiej 
Łaskawej została ufundowana w 1771 r. 
przez Zofi ę Sokołowską na wieść o śmier-
ci syna Mariana, jednego z konfederatów 
barskich straconego przez Moskali na Wa-
welu w 1770r. Figura została wykuta z piń-
czowskiego piaskowca przez Jana Krzyża-
nowskiego na wzór Matki Boskiej z obrazu 
znajdującego się na kościele Mariackim, 
umieszczonego tam jako wotum mieszkań-
ców po przejściu zarazy w latach 1707/1710. 
Na głowie ma koronę (wzorem korona Stefa-
na Batorego), w jednej ręce berło, w drugiej 
ręce strzały: jedna złamana symbolizuje od-
wrócenie nieszczęścia od miasta. Kult Matki 

Boskiej Łaskawej wzmógł się podczas walk 
z Moskalami, jako że miasto Kraków przy-
stąpiło do Konfederacji Barskiej w 1768r. 
Rotmistrz Sokołowski twierdził, że widział 
Matkę Boską z obrazu jak pomagała wal-
czącym konfederatom. Sam rotmistrz zginął 
podczas walk z Rosjanami w 1769 r. i został 
pochowany we wspólnym grobie przy ko-
ściele Mariackim, lecz w nocy prowadzony 
właśnie przez Matkę Boską Łaskawą wy-
dostał się z grobu i walczył jeszcze do roku 
1770, gdy poprzez zdradę został pojmany 
i stracony. Figurę postawiono pierwotnie 
przy cmentarzu Mariackim, po jego zlikwi-
dowaniu w 1779 r. przeniesiono przed klasz-
tor oo. Kapucynów, a w 1941r. ustawiono na 
Plantach u wylotu ul. Jagiellońskiej.  (EMB)

Matka Boska Łaskawa
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•  Rachunek sumienia wykonujemy dwa razy dziennie: w południe 
przypominamy sobie co dobrego zrobiliśmy rano, wieczorem 
podsumowujemy co dobrego zrobiliśmy w danym dniu – porada 
zaczerpnięta z nauk Ignacego Loyoli.(ZZZZ)

•  Antena na to co dobre. Księgę obfi tości zacznij pisać-zapisz co 
tydzień co dobrego cię spotkało, 5 dobrych rzeczy dla ciebie, dla 
rodziny, dla miejscowości, dla kraju, dla świata …… (AAAA)
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nastąpiła część ofi cjalna -złożenie obietnicy i otrzymanie wymarzo-
nych znaczków zucha. Zaproszeni goście zgodnie twierdzili, że dzieci 
zasłużyły na to, by zostać prawdziwymi zuchami, gdyż wykazały się 
niemałą wiedzą teoretyczną i praktyczną. Po uroczystościach wszyscy 
uczestnicy zasiedli do poczęstunku przygotowanego przez rodziców 
świeżo upieczonych zuchów oraz pracowników szkoły. A zuchy … 
harcowały z harcerzami! W zamian za swój trud włożony w poznanie 
krajów Europy Komendant Hufca Podkrakowskiego przyznał zuchom 
sprawność Obywatel Unii Europejskiej. 

Wkrótce po ślubowaniu, w dniach 18–19 kwietnia, świeżo upie-
czone zuchy wyruszyły na swój pierwszy rajd zuchowy Słomniki 
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Zuchy w Krzęcinie

Dzisiaj na obszarze Skawiny zanieczysz-
czenie powietrza ozonem może przekroczyć 
poziom dopuszczalny. Zaleca się ogranicze-
nie przebywania na powietrzu, szczególnie 
przez dzieci, osoby starsze i chore na ast-
mę, a także ograniczenie czasu uprawiania 
sportów i ćwiczeń na otwartym powietrzu – 
zwłaszcza w godzinach 11.00 – 16.00

I taki komunikat ukazuje się prawie co-
dziennie przez całe lato. Pytanie: ile lat 
upłynie zanim władza zacznie troszczyć się 
również o powietrze, którym oddychają oby-
watele? 

(eko-obywatel)

Wiosenne kocięta już potopione, teraz 
rodzą się następne. Jeszcze tylko późnoje-
sienne, a te jak wiadomo trudno się chowają, 
nawet topić nie ma sensu. Padną z chorób, 
zimna, głodu- szkoda zachodu. To nic, że 
kotka znosi 3 razy do roku 60 dniową cią-
żę, że rodzi, że się opiekuje i stara. Chciała 
to ma. Suczka, uwiązana na łańcuchu może 
i nie chciała, ale nie miała szansy uciec przed 
„zalotami” luźno biegających psów. Urodzi, 
to się szczeniaki rozda, nie patrząc komu 
i gdzie, byle problem sprzed oczu i budy 
zniknął. 

Upały. Pies to jest szczęśliwy, siedzi so-
bie przy budzie, w pełnym słoneczku się 
wygrzewa. Dużo pije, co się dziwić, że za-
rośnięta brudem miska jest wiecznie pusta. 
Psisko schudło, zdziadziało –przecież nie 
z odwodnienia, bo przedwczoraj wodę 
miał, nie z chorób, bo skisłe jedzenie 
jest pełnowartościowe, tak słysze-
liśmy, że pies zje wszystko. 
Z resztą nie ma sprawy – 
u sąsiada znów przybyło 6 
szczeniaków, któregoś się 
wybierze. Tak było, tak 

Pieskie kocie życie

Prognoza 
zanieczyszczenia 

powietrza dla 
miasta Skawiny 

bywa -ale czy musi tak być w przyszłości? 
Opamiętajmy się! XXI wiek szaleje od 15 lat, 
świadomość ludzi rośnie, wiara nakazująca 
szacunek dla każdej żywej istoty nadal do-
minuje. Dzieci, również z Krzęcina, poma-
gają nam w każdej akcji na rzecz zwierząt, 
rodzice wspierają poczynania dzieci. Wycho-
dzi na to, że to dziadkowie wszystkiemu są 
winni. Do znudzenia apelujemy o sterylizacje 
suk i kocic. Wyda się ponad 100 zł, ale pro-
blem będzie rozwiązany na zawsze. Podsta-
wą szczęścia jest czyste sumienie. Również 
w kwestii postępowania z naszymi własnymi 
zwierzętami. 

(gryzia)

- Waganowice, podczas którego miały oka-
zję wykazać się swoimi umiejętnościami 
plastycznymi, kreatywnością oraz sprawno-
ścią fi zyczną. Poznały wiele nowych tańców 
i pląsów bawiąc się z zuchami z Hufca Pod-
krakowskiego oraz zdobyły kolejną spraw-
ność - Artysta. Gratulujemy!     

(Ewa Motyl)


