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Drodzy Czytelnicy!
Jak kruche jest nasze życie i nieznane wyroki Opatrzności 

mogliśmy się przekonać w ostatnich tygodniach. W ostatnią 
sobotę czerwca społeczność krzęcińska świętowała Jubileusze 
Kółka Rolniczego i Koła Gospodyń Wiejskich. Była wielka 

radość, gratulacje i życzenia dalszych lat rozwoju i sukcesów. 
A trzy tygodnie później jedna z pań z KGW odeszła nagle do 
Pana. I składaliśmy Rodzinie wyrazy współczucia. W ciągu 
niecałego miesiąca radość przeplotła się ze smutkiem, ot taki 
jest nasz ludzki, pokorny los.                 

(Redakcja)

Ot kobieta wiejska
Na głowie żółta chustka
troszeczkę wzorzysta
prosty płaszcz
proste buty
ot kobieta wiejska

Na karku wielkie lata
osiemdziesiąt kilka
mądra twarz
mądre oczy
ot kobieta wiejska

Na twarzy ciągła troska
skryta w zmarszczek bruzdach
w oczach
pogoda Ducha
ot kobieta wiejska

Dzieci już wychowała
skryła je w modlitwach
co miała
to oddała
ot kobieta wiejska

Jej pasją była praca
pole i zwierzęta
robiła
ile mogła
ot kobieta wiejska

Na piecu zawsze stała
w wielkim garnku zupa
w niedzielę 
do kościoła
ot kobieta wiejska

Spokojna nie dostojna
ot kobieta wiejska
choć na to
zasłużyła
nie dostanie Nobla

Niedziela – 19 lutego 2012 roku. Klasztor 
w Kalwarii Zebrzydowskiej. Msza Święta 
o godzinie jedenastej. Obok mnie kobieta, 
k tóra wyglądem zewnę t rznym bardzo 
przypomina zmar łą  n iedawno poetkę 
– noblistę, Wisławę Szymborską. W takim 
przypadku czy się tego chce, czy nie, wiersz 
sam przez siebie, pojawić się musi. 

Wiesław Czubaj

W sobotę, 27 czerwca 2015 r. odbyły 
się Uroczystości Jubileuszowe 125-lecia 
działalności Kółka Rolniczego w Krzęci-
nie (1890-2015) oraz 55-lecia działalności 
Koła Gospodyń Wiejskich w Krzęcinie 
(1960-2015). 

Punktualnie o godz.15:15 wyruszy-
ła z Krzęcina autokarowa pielgrzymka 
uczestników uroczystości do Kalwarii Ze-
brzydowskiej, gdzie w Sanktuarium Pa-
syjno-Maryjnym oo. Bernardynów przed 
cudownym obrazem Matki Boskiej odbyła 
się dziękczynna Msza św.. Koncelebrans 
w pięknej homilii pokazał modlącym się 
jak warto dziękować i prosić o dalsze łaski, 
podkreślił, że zachowanie tradycji ludowej 
choćby poprzez noszenie krakowskich stro-
jów ludowych pozwala na głębsze odczu-
cie wspólnoty miejsca zamieszkania. We 
Mszy św. wzięli także udział: Pan Paweł 
Kolasa –Burmistrz Miasta i Gminy Skawi-
na (niestety imieninowe zobowiązania nie 
pozwoliły mu na wizytę w Krzęcinie) oraz 
specjalni goście z Gminy Krzęcin z woje-
wództwa zachodniopomorskiego. Następnie 
już w Krzęcinie, w remizie OSP, po przed-
stawieniu przez Prezesa Mariana Bylicę 
historii KR oraz KGW, Prezesi Wojewódz-
kiego Zarządu KR wręczyli odznaczenia 

zasłużonym członkom. Akt nadania medalu 
pamiątkowego z okazji Jubileuszu 150-lecia 
Kółek Rolniczych przez Krajowy Związek 
Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych 
w Warszawie otrzymali: Marian Bylica, 
Antoni Bylica, Czesław Sekuła, Wincenty 
Zięcik, Władysława Żmuda. Order Ser-
ca Matki otrzymały: Maria Kapuścińska, 
Grażyna Malinowska, Krystyna Śliwa. Od-
znaczenie za Zasługi dla Kółek Rolniczych 
z Wojew. Związku Rolników Kółek i Orga-
nizacji Rolniczych w Krakowie otrzymały: 
Rozalia Lelek, Grażyna Malinowska, Anna 
Skrzyńska, Krystyna Śliwa, Anna Zielińska, 
Irena Żmuda. Następnie odczytano list gra-
tulacyjny od Władz Miasta i Gminy Skawi-
na, potem Goście składali życzenia, a Sto-
warzyszenie Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej 
obdarowało kwiatami urzędujących Prezesa 
KR i Prezeskę KGW oraz wszystkie byłe 
Przewodniczące KGW. Po sutym obiedzie 
rozpoczęła się przy muzyce ludowej wesoła 
biesiada trwająca aż do północy.

W imieniu Redakcji Kuriera Krzęciń-
skiego składamy dostojnym Jubilatom 
najlepsze życzenia, aby Ich działalność 
dalej trwała nieprzerwanie przez kolejne 
stulecia z pożytkiem dla dobra wszystkich 
mieszkańców wsi.                (SPZK)

Jubileusz Kółka Rolniczego i Koła Gospodyń Wiejskich
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Reportaż fotografi czny, pełna galeria zdjęć znajduje się w Internecie pod adresem www.krzecinsolectwo.pl/wydarzenia

125-lecie Kółka Rolniczego i 55-
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Z historii kółek rolniczych 
W XIXw., gdy w Europie nastąpił rozwój gospodarczy na 

polskiej wsi panował ustrój feudalny, ucisk narodowy i społeczny. 
Ale… pomimo zaborów starano się zmieniać położenie chłopów. 
Pojawiło się hasło ziemia i oświata dla ludu polskiego, w 1862r. 
w Piasecznie koło Gniewa na Pomorzu Środkowym powstało 
Włościańskie Towarzystwo Rolnicze, pierwowzór późniejszych 
kółek rolniczych. 

W zaborze austriackim powstało Towarzystwo Oświaty i Pracy, 
ze swoimi kołami terenowymi, które w 1882 r. przekształciło się 
w Towarzystwo Kółek Rolniczych w Galicji. Była to organizacja 
gospodarczo-oświatowa, miała na celu szerzenie wśród chłopów polskich 
i ukraińskich oświaty w duchu katolicko-narodowym i solidaryzmu 
społecznego; propagowała oświatę rolniczą, zakładała biblioteki 
i czytelnie, organizowała kursy, prowadziła działalność wydawniczą; 
krzewiła wiedzę o nowoczesnym rolnictwie, organizowała zbyt 
produktów rolnych poprzez zakładanie własnych sklepów. Kółka rolnicze 
były inicjatorem powoływania spółdzielni, głównie mleczarskich i kas 
oszczędnościowo-pożyczkowych, zespołów wspólnego użytkowania 
maszyn rolniczych, budowy domów ludowych.

Kowal z  nauczycielem, ksiądz z bednarzem, adwokat 
z gospodarzem, kupiec z inżynierem górniczym, wyrobnik 
i pisarz gminny z rękodzielnikiem, poczmistrz z notariuszem, 
a  ten z  profesorem.  Co po łączy ło tych ludzi? KÓŁKA 
ROLNICZE. Wstępowali do nich profesorowie, adwokaci, 
nauczyciele, nie mówiąc o duchownych, którzy najczęściej 
byli inicjatorami powstania Kółka Rolniczego. – Włościanie 
z ochotą garną się do Kółek i pospołu z Duchowieństwem 
i  O b y w a t e l s t w e m  w i e j s k i m  i  m i e j s k i m  p r a c u ją  n a d 
wypędzeniem biedy ze swoich zagród – mówił dr Bronisław 
Dulęba,  sekretarz  Towarzystwa Kó łek Rolniczych,  na 
zgromadzeniu powiatowym Kółek Rolniczych w Krakowie, 
które odbyło się 30 grudnia 1890 roku.

Po roku 1918, w niepodległej Polsce, kółka rolnicze 
kontynuowały swoją działalność gospodarczą, społeczną 
i oświatowo-kulturalną. Niezaprzeczalną ich zasługą było 
wychowanie społeczników i organizatorów życia społecznego na 
wsi. W okresie II wojny członkowie zdelegalizowanych KR i KGW 
brali udział w podziemnej walce z okupantami, należeli do BCh 
i AK. Po II wojnie próba kolektywizacji rolnictwa się nie powiodła 
i w 1956/1957 reaktywowano KR i KGW.                           (EMB)

-lecie Koła Gospodyń Wiejskich
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•  Nie lekceważ ostrzeżeń o zanieczyszczeniu powietrza ozonem, 
bo….ozon może powodować chwilowe zaburzenia funkcji od-
dechowych, szybki i płytki oddech oraz bóle głowy, zwłaszcza 
przy większym obciążeniu wysiłkiem fi zycznym. Wysokie stę-
żenia ozonu mogą powodować podrażnienia górnego odcinka 
dróg oddechowych, kaszel i napady duszności. Możliwe są po-
drażnienia i swędzenie oczu, bóle klatki piersiowej, podrażnie-

nia śluzówki, a także choroby dróg oddechowych: nosa, gardła 
i płuc.                            (eko-obywatel)

•  Na wiejskim zebraniu w marcu uchwalono, że plac zabaw zo-
stanie wyposażony w nowe zabawki. A tymczasem do sierpnia 
nic nie zrobiono, jest tylko nieskoszona trawa i zgnita deska przy 
piaskownicy.                  (RRoz) 
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Jako najstarsza członkini, pragnę wyrazić 
wdzięczność dla śp.Zofi i Kochany, śp.Aldony 
Mysonowej i śp.Karoliny Lelek, za przyczyną 
których powstało nasze KGW w Krzęcinie. 
Byłym i obecnym prezeskom KGW i prezesom 
KR dziękuję za kontynuowanie działalności. 
Obecnym Zarządom składam podziękowania 
za zorganizowanie uroczystości Jubileuszo-
wych. Dziękuję za wyróżnienie i odznaczenie 
członkiń –aby nasze Koło dalej tak pracowało. 
Władysława Żmuda 

Pierwsze koło gospodyń pod nazwą Towa-
rzystwo Gospodyń powstało w 1866r. w Pia-
secznie k/Gniewa na Pomorzu, a pierwsze 
o nazwie Koło Gospodyń Wiejskich, nazwie 
która obowiązuje do dziś, założyła Filipina 
Płaskowicka w Janisławicach w woj. łódzkim 
w 1877 r. 

Trzy siostry Halina, Maria, Stanisława 
(Czesia)  z  rodziny Żmuda obdarzone 
pięknymi, silnym głosami wraz ze swoimi 
koleżankami z Koła Gospodyń Wiejskich 
od wielu lat uświetniają swoim śpiewem 
wszystkie uroczystości krzęcińskie (zarówno 
sacrum jak i profanum). Od 2011r. z inspiracji 
Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej 
zaczęły występować pod nazwą Żmudzianki 
i reprezentować swoim talentem Gminę 
Skawina w powiecie krakowskim. Ich 
występy na Festiwalach Godki Krakowskiej 
w  Iwanowicach  zos t a ły  odno towane 
w Dzienniku Polskim i pokazane w Kronice 
Krakowskiej TV. 

Vi d e o - r e p o r t a ż e  z  F e s t i w a l i  m . i n . 
z  występami Żmudzianek  znajdują się 
w Internecie pod następującymi adresami:
http://godka.iwanowice.pl/, 
http://www.dailymotion.com/video/xkazxf, 
http://www.dailymotion.com/video/xsyfxf_ii-

festiwal-godki-krakowskiej-biskupice-1-lipca-
2012-gmina-iwanowice_creation-,
http://www.dailymotion.com/video/x29ci3u_
iv-festiwal-godki-krakowskiej_news

Halina Mizura, najstarsza z sióstr Żmudzianek 
niespodziewanie zmarła podczas pielgrzymki 
do Medziugorie w dniu 21 lipca 2015 r. 
Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie, 
a światłość wiekuista niechaj Jej świeci na 
wieki wieków. Amen.

Koło Gospodyń Wiejskich w Krzęcinie
Od początku swojej działalności koła go-

spodyń koncentrowały swoje działania na 
wzajemnej pomocy w pracach gospodarskich, 
prowadzeniu wypożyczalni naczyń, organi-
zowaniu wiejskich uroczystości i odpustów, 
rozprowadzaniu kurczaków i młodej trzody 
chlewnej. Dziś działającą w ramach organi-
zacji kółek rolniczych. Reprezentują interesy 
i działają na rzecz kobiet wiejskich. Współpra-
cują z organizacjami młodzieżowymi, ochot-
niczymi strażami pożarnymi, spółdzielczością 
wiejską, organami samorządu terytorialnego 
i administracji rządowej, z Kościołem katolic-
kim. Wszystkie święta kościelne, odpusty, do-
żynki organizowane są z pomocą KGW, człon-
kinie dekorują trasy procesji, przygotowują 
regionalne potrawy na pokazach świątecznych 
stołów, plotą wieńce dożynkowe. Organizują 
także pielgrzymki do miejsc kultu Maryjnego.

Podobnie działa KGW w Krzęcinie. Po-
wstało w 1960 r. z inspiracji dwóch kobiet: 
Zofi i Kochany i Aldony Mysonowej. Pierw-
szą przewodniczącą KGW była Karolina 
Lelek, po niej Józefa Żak, potem Anna Jan-
kowicz, następnie przez lata Władysława 
Żmuda, a od 1989 r. Maria Szwed, która 
w 2006 roku przekazała obowiązki Małgo-
rzacie Żmuda. Od 2015 r. przewodniczącą 
jest Czesława Żmuda. Początkowo człon-
kinie spotykały się w domu pp.Lelków, po-
tem w nowej szkole, a następnie w remizie. 
Obecnie KGW liczy 50 członkiń. Dzisiejsze 
gospodynie, mając zakorzenione poczucie 
więzi ze swym środowiskiem, kontynuują 
rodzime tradycje przekazane im przez star-
sze pokolenie. Od zeszłego roku ubierają się 
w nowe piękne krakowskie stroje zakupione 
z funduszu UE. Kilka członkiń utworzyło ze-
spół śpiewaczy Żmudzianki.  

(KGW)

Żmudzianki
Założycielami Kółka w Krzęcinie w 1890 r. 

byli: ks. Franciszek Wolff – proboszcz, 
Antoni Günther – właściciel Krzęcina, hr. 
Wilhelm Romer – właściciel Ochodzy, Florian 
Lelek – wójt Krzęcina oraz gospodarze: 
Antoni Wróblewski i Kazimierz Wróblewski. 
Początkowo Kółko liczyło 34 członków. 
W 1901 r. Kółko Rolnicze liczyło już 70 
członków. Kółko z małą przerwą okupacyjną 
działa do dziś. Obecnie jest zarejestrowane 
w KRS pod numerem 0000048602 i działa 
w oparciu o statut uchwalony 23.10.2012 r. 
Działalność swą opiera głównie na wynajmie 
budynków i budowli przedsiębiorcom. Celem 
działania Kółka Rolniczego jest m.in. poprawa 
materialnych, socjalnych i oświatowo-
kulturalnych warunków pracy i życia ludności 
rolniczej. Wypracowany zysk przeznacza 
m.in. na wspomaganie fi nansowe z funduszu 
społecznego lokalnych organizacji. W ramach 
KR działa Koło Gospodyń Wiejskich.      (KR)

Kółko Rolnicze w Krzęcinie


