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Trzy projekty
Dzięki wsparciu z budżetu Gminy Skawina SPZK w 2016r. zrealizowało
trzy duże projekty:
1. Kraków – to warto zobaczyć – uczestnictwo mieszkańców Krzęcina
w życiu kulturalnym metropolii. Projekt składał się z 5 wycieczek, podczas
których zwiedziliśmy w Krakowie: Dom Jana Matejki przy ul. Floriańskiej
oraz Dworek Jana Matejki w Krzesławicach, Galerię Sztuki Polskiej XIX w.
Sukiennice MNK, Bazylikę św. Floriana, opactwo Cystersów z Bazyliką św.
Krzyża i drewnianym kościółkiem św. Bartłomieja, wzgórze św. Bronisławy,
kościółek-gontynę św.Małgorzaty i Judyty, kościół św. Salwatora, Muzeum
Etnograficzne na pl.Wolnica. Byliśmy także w Gmachu Głównym MNK na
czasowej wystawie z okazji ŚDM Maria Mater Misericordiae, odpoczywaliśmy
nad Zalewem Nowohuckim, wędrowaliśmy po Jaskini Wierzchowskiej i Dolinie
Kluczwody, na zakończenie pojechaliśmy do kopalni soli w Bochni.
2. Sportowy duch krzęcińskich seniorów. W ramach projektu odbyły się
dwie wycieczki: nordic walking i rowerowa. Członkowie SPZK wyjechali
na tygodniowy pobyt do gm.Krzęcin w woj. zachodniopomorskim.
Odwiedzili Klub Aktywnego Seniora w Chłopowie, zwiedzili Szczecin,
byli w Międzyzdrojach i pływali statkiem po Bałtyku, grali w golfa, pływali
kajakami po Drawie, łowili ryby w jeziorze Krzęcin.
3. Akcja Letnia Lesko 2016 – Bieszczadzki Trakt. Projekt ten był dedykowany
krzęcińskiej 77dh Biedronka im.AK ZHP. Harcerze mając stały biwak w Lesku
po zwiedzeniu zabytków miejscowych: Zamku Kmitów, Kurhanu, Starego
Rynku, Synagogi, Cmentarza Żydowskiego, Cmentarza Wojskowego, pojechali
nad Solinę, do Ustrzyk Dolnych, Przemyśla, Komańczy i Krasiczyna oraz na
Połoninę Wetlińską, przejechali się także Kolejką Bieszczadzką oraz popływali
na basenie Aquarius.
(SPZK)

II Ekologiczny happening
na powitanie wiosny
Na powitanie wiosny
21.03.2017 Szkoła Podstawowa im.Batalionów Chłopskich w Krzęcinie zorganizowała II ekologiczny happening z hasłem przewodnim
NIE CHCEMY WIĘCEJ
SMOGU. Celem imprezy
było propagowanie ekologicznych zachowań, uczenie
się od najmłodszych lat troski o środowisko i zachęcanie wszystkich
do dbałości o naszą planetę Ziemię.
Ciąg dalszy na str. 3

Śpiewajcie Aniołowie…
Umówiono się na kolędowanie w szerokim, przyjacielskim
gronie m.in. członków SPZK, Koła Gospodyń Wiejskich, a także harcerek i harcerzy. 2 lutego 2017 roku w wiejskiej świetlicy
rozległy się dźwięki akordeonu Wojtka Góralczyka, zabrzmiały
Ciąg dalszy na str. 4

Drodzy Czytelnicy!
Życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych,
wypełnionych wiarą, nadzieją i miłością składa Redakcja

O wielkanocnym poranku
Jan Twardowski

Poranek Wielkanocny wszystko poprzemieniał
nie ma więcej cmentarza, grobu i kamienia.
Świat stał się samym światłem i wprost w okna świeci –
skacze złotym zajączkiem w dobre ręce dzieci. […]
W ogrodzie Matka czuwa, na oliwnych zboczach
milcząca –
uśmiechnięta –
z Wielkim Piątkiem w oczach.
Cieszmy się i radujmy!
Pan zmartwychwstał!
Alleluja!

Spotkanie ostatkowe
Tradycja nakazuje, by karnawał kończyć „śledziówką”, czyli
zabawą, na której serwowany jest m.in. śledzik ubrany w cebulowe piórka i tysiąc jeszcze innych ingrediencji. Niezawodną recepturę na ten przedpostny przysmak posiada mistrz kuchni pan
Andrzej Zięcik. On to właśnie przyrządził na tę okazję znakomite
danie złożone z krzęcińskiego śledzia i sałatki jarzynowej. Kiedy
dorzucimy do tego: pączki (smażone przez pp. Halinę Jaskierną,
Marię Ciernię, Helenę Bylicę, Krystynę Pierzchałę, Teresę Kolasę i pp. Malinowskich), chrust, zwany inaczej faworkami, kawę,
herbatę oraz lampkę wina, będziemy mieli wyobrażenie o tym
Ciąg dalszy na str. 4

Niespodzianka – rodzice Prezydenta RP
Andrzeja Dudy w Krzęcinie
8 marca w godzinach wieczornych z inicjatywy Kółka Rolniczego
odbyło się coroczne spotkanie członkiń Koła Gospodyń Wiejskich
z okazji Święta Kobiet. Panie otrzymały kwiaty od Zarządu KR i Zarządu OSP w Krzęcinie, składano im okazjonalne życzenia oraz częstowano smakołykami. Do życzeń dołączył się również obecny wśród
zebranych Burmistrz Norbert Rzepisko. Kobiety były obsługiwane,
nie musiały angażować się do pomocy w kuchni. Czuły się prawdziwie dowartościowane. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze,
kiedy to do Świetlicy Wiejskiej w Krzęcinie dotarli wyjątkowi goście.
Byli to prof. Janina Milewska-Duda i prof. Jan Tadeusz Duda, rodzice
Ciąg dalszy na str. 4
Prezydenta RP.
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Minęło ponad sto lat od ukazania się tekstu Stanisława Dobrzyckiego
O mowie ludowej we wsi Krzęcin. Czy bardzo się zmieniła ta mowa?
czy jeszcze ktoś mówi gwarą? czy jest ktoś kto pamięta co oznaczają
słowa nie używane na co dzień jak np. przełazka?

Może pogwarzymy znowu?
Co roku odbywają się Festiwale Godki Krakowskiej, (w pierwszych czterech brały udział nasze „Żmudzianki”), a podczas miesiąca języka ojczystego są ogłaszane konkursy na godkę. W jury zasiadają językoznawcy. SPZK
statutowo zajmuje się zbieraniem pamiątek historycznych, w tym wypadku
chodzi o zapisanie języka, piosenek, dawnych zwyczajów. Dawna gwara
wraca do łask, naukowcy chcą ją uchronić od zapomnienia.
Kilka lat temu magistrantka z UJ słuchała krzęcińskich kołysanek, zdobyty materiał wykorzystała w swojej pracy naukowej. Kto śpiewał te pradawne kołysanki? Pani Władysława Żmudowa, honorowy członek SPZK,
wieloletnia przewodnicząca KGW. W zeszłym roku otrzymaliśmy podziękowania od Koła Naukowego Języka Polskiego z UJ za przesłanie nagrania,
w którym krzęcińska Gawędziarka opowiada o dawnych czasach. Pani Władysława opowiedziała m.in jak dawniej budowano dom ze słomy/powrósła
maczanego w glinie układanego w zręby, taki dom był bardzo ciepły (obecnie ekolodzy zaczynają budować znowu takie domy gliniano-słomiane)
i niestety był też łatwopalny. Towarzystwo Ochotniczej Straży Ogniowej
w Krzęcinie powstało już w 1906r. Prezesem został ks. dziekan Edward Ślaski, ks. Jan Kostyro był sekretarzem i skarbnikiem, a naczelnikiem Ludwik
Biegajski. Członkami honorowymi zostali: Lucyna Haller – właścicielka
Polanki, od 1926r. Stanisław Haller, Maria Günther – właścicielka Krzęcina,
hr.Wilhelm Romer (właściciel Ochodzy), Stefan Schmidt (właściciel Borku
Szlacheckiego). Po raz pierwszy do gaszenia pożaru w Polance i Pobiedrze
wyjechano z sikawką ręczną 9 października 1906 r. Straż Ogniowa jako stowarzyszenie wyższej użyteczności publicznej przyczyniła się do powstania
Czytelni Towarzystwa Szkół Ludowych, zbudowała dwa zbiorniki wodne
(w tym jeden został zarybiony), przekazała datek na rzecz sypania kopca
marszałka Piłsudskiego. Tyle ciekawych było wydarzeń, na pewno mieszkają w Krzęcinie ludzie, którzy pamiętają różne sprawy – może pogwarzymy
o starych dziejach? Zachęcam gorąco.
(EMB)

Festiwale
Godki Krakowskiej
W godce była zawarta grzeczność, szacunek
dla starszych, kultura osobista, szacunek dla pracy i tych, którzy ją wykonują, przywiązanie do
ojczyzny oraz tradycji przodków.
Godka krakowska – posłuchaj, porozmawiaj
http://www.dziennikpolski24.pl/region/a/godka-krakowska-posluchaj-porozmawiaj,10059370/
pod tym adresem są nasze Żmudzianki!
Reportaż z V Festiwalu Godki Krakowskiej
Skała 2016 https://www.youtube.com/watch?v=DjZDWXQErIY g.1308 gimnazjalistki
z Krzęcina opowiadają legendę o krzęcińskim
kościele.
VI Festiwal Godki Krakowskiej Godka 2017
odbędzie się w niedzielę 10 września br. w Modlnicy, w amﬁteatrze przy Zespole Szkolno –Przedszkolnym. Będzie to festiwal gwary i tradycji krakowskiej, współorganizatorem festiwalu jest Gm.
Wielka Wieś oraz Katedra Historii Języka i Dialektologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W jury
zasiądzie m.in. dr Artur Czesak – dialektolog, leksykograf z UJ, bardzo zainteresowany zmianami
w gwarze krzęcińskiej, jakie nastąpiły od czasów
Stanisława Dobrzyckiego. Aby wziąć udział w festiwalu należy przygotować nagranie i przesłać
organizatorom konkursu. Są trzy kategorie: dla
uczniów konkurs ﬁlmowy (10 min. ﬁlm-wywiad
ucznia ze starszą osobą mówiącą gwarą), konkurs
gawędy ludowe, konkurs wygodana para. Dokładne informacje pod adresem http://krakowskagodka.pl/aktualnosci/kumy-i-kumotry-dobra-wiadomosc/
(EMB)

IX Konkurs
Piosenki Angielskiej
Krzęcin 2017
Let’s sing about money
10 marca 2017r. na hali sportowej przy
ZSP w Krzęcinie spotkało się 23 młodych, utalentowanych uczniów z 10 szkół
Gm.Skawina, aby jak co roku zaprezentować swoje talenty muzyczno – językowe. Zgodnie z hasłem tegorocznej edycji
konkursu, motywem przewodnim były
szeroko pojęte ﬁnanse. Wykonywano
piosenki mówiące o pieniądzach, oszczędzaniu, kredytach i innych aspektach ekonomicznej sfery życia. Dzieci rywalizowały w dwóch kategoriach wiekowych:
uczniowie klas młodszych i uczniowie
klas starszych Na estradzie królowała
ABBA z nieśmiertelnym hitem: Money,
money, money. Dużą popularnością cieszył się utwór All about the money oraz
piosenki No money i Price tag. Najwięk-

sze wrażenie na publiczności wywarła
aria z musicalu Skrzypek na dachu – If
I were a rich man, słynne Gbybym był
bogaty, zwłaszcza, że została dwukrotnie brawurowo wykonana przez chłopców, którzy zostali laureatami, zarówno
w młodszej jak i w starszej grupie wiekowej. Jury złożone z muzyków i anglistów

nie miało łatwego zadania. Po burzliwych
obradach wyłoniono laureatów, którzy zostali obdarowani atrakcyjnymi nagrodami. Podkreślić należy, że każdy uczestnik
został nagrodzony drobnym upominkiem
i pamiątkowym dyplomem, gdyż każdy
włożył wiele serca i wysiłku w przygotowanie występu.
(Ewa Motyl)
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II Ekologiczny happening
na powitanie wiosny
Ciąg dalszy na str. 1

Na początku był apel z udziałem organizacji współpracujących ze Szkołą. Przemawiała Dyrektor Anna Kawaler, Sołtys
wsi Krzęcin Antoni Bylica, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej
Halina Jaskierna, całość imprezy została
nakręcona przez Telewizję Skawina (https://
www.youtube.com/watch?v=FjsvbfjSxgQ).
W uroczystym korowodzie z transparentami
i maseczkami antysmogowymi na twarzy
klasy I-III przemaszerowały ulicami Krzęcina wspólnie ze Strażą Miejską i Ochot-

niczą Strażą Pożarną, która wspierała megafonem z samochodu strażackiego dzieci
głoszące hasła napominające mieszkańców
o rozsądne, nie przyczyniające się do zanieczyszczania powietrza palenie w piecach,
o segregację śmieci, o nie wypalanie traw.
Smog nas truje!
Dlaczego nikt nie reaguje!
Powietrzem żyjemy, bez niego zginiemy!
Kochasz dzieci? Nie pal śmieci!
Świat zadymiony, ma same złe strony!
Co wisi w powietrzu? Co leci z twojego
komina? jesteśmy tylko dziećmi! Nie
zapominaj!
Ciężko się oddycha, gdy komin
dymem prycha!
Niech każdy o tym pamięta, że wypalanie
traw zabija zwierzęta!
Nie wypalaj w piecu śmieci, bo tym trujesz
swoje dzieci!
Czyste powietrze mamy, gdy spalinami
go nie zanieczyszczamy!

II Igrzyska Matematyczno – Przyrodnicze w ZSP
Wiosenne nastroje mamy i o przyrodę wszyscy dbamy
21 marca 2017 r. w ZSP w Krzęcinie odbyły się II Igrzyska Matematyczno – Przyrodnicze pt. Przedsiębiorczy Uczeń. W tym
roku powiązane były one tematycznie z prowadzoną w szkole innowacją pedagogiczną
Szkoła kolebką przedsiębiorczości i programem Talentowisko. W konkursowych zmaganiach udział wzięli uczniowie klas IV–VI.
W trakcie igrzysk królowała matematyka,
ale nie tylko. Zaznaczyć należy, że nie były
to tylko suche zadania matematyczne, ale
zabawa z matematyką. Były piosenki Szkolna tabliczka mnożenia oraz Matematyczna
polka na dwa, inscenizacja Kłótnia liczb,
konkurencja hokus–pokus, zadania prawda
i fałsz oraz baśniowy konkurs matematyczny. Ogromną popularnością cieszyły się
zadania ruchowe, związane z przenoszeniem kwadratów za pomocą słomki. Każdy uczeń, niezależnie od swoich zdolności
matematycznych, znalazł coś dla siebie
i odkrył, że matematyka to nie tylko trudne
zadania i żmudne rachunki, ale też interesujące igraszki.
W części przyrodniczej uczniowie przygotowali niezwykły pokaz mody. Niezwykły dlatego, że wszystkie stroje wykonane
zostały z surowców wtórnych –kartonowych
pudełek, foliowych woreczków, siatek po
owocach, makulatury i resztek materiałów.
Zaprezentowana została sukienka prasowa,
kreacja kosmiczna eksplozja, foliowe cudo,
hawajski kwiat, błękit nieba, sukienka prezent, strój typu patchwork i dwa stroje panny
młodej. Nasze modelki i jeden model wykonali je w całości samodzielnie. Następnie

z dumą zaprezentowali przy akompaniamencie muzyki rodem z paryskich wybiegów mody. Udowodnili przy tym, że każdy
może się świetnie bawić robiąc coś z niczego i pokazali, że śmieciomoda może stać się
także śmieciosztuką. Swoją wiedzę ekologiczną uzupełnili oglądając ﬁlm Krótka podróż kropelki i śpiewając piosenkę Świat bez
wody. Następnie wyszukiwali nazwy pospolitych roślin i zwierząt wśród zaprezentowanych zdań oraz wykazali się sprawnością
ruchową w czasie konkurencji Mumia. Polegała ona na zawijaniu kolegi w rolki papieru
toaletowego od stóp do głów. Śmiechu było
przy tym co niemiara, a liczyła się szybkość
i dokładność zawinięcia. W czasie wszystkich konkurencji nasi uczniowie kolejny raz
pokazali, że potraﬁą się razem bawić, a ich
współpraca jest owocna i przynosi wymierne korzyści.

Dzieci rozdawały ulotki, wydrukowane na
ekologicznym papierze, ze szczegółowymi
informacjami dotyczącymi zagrożeń smogowych dla zdrowia. Ekologiczny korowód
wzbudził ogromne zainteresowanie we wsi.
Uroczystość zakończona została pożegnaniem zimy poprzez zamknięcie Marzanny
w piwnicy szkolnej (nie chciano wytwarzać smogu podczas jej palenia, nie chciano zanieczyszczać wody w rzeczce przez
jej utopienie). W taki ekologiczny sposób
w Dzień Wagarowicza radośnie powitano
wiosnę. Organizatorami happeningu były:
Aneta Wróblewska-Karwacik, Anna Zięcik,
Ewa Kulak przy współpracy wszystkich nauczycieli klas I-III.
(ZSP)
Trzecią część wiosennych zmagań stanowiły SKO–we potyczki. Uczestnicy mieli
możliwość zmierzenia się z nietypowymi zadaniami wymagającymi wiedzy teoretycznej
z zakresu ekonomii i bankowości, angażującymi myślenie i spryt oraz z konkurencjami
wymagającymi sprawności ﬁzycznej, reﬂeksu, zwinności, zręczności i siły. Należały do
nich zadania jednakowe dla wszystkich klas,
takie jak m.in: quiz wiedzy o SKO, krzyżówka, układanie hasła z liter naklejonych na
piłeczkach, odbijanie pieczęci SKO na linoleum, toczenie drewnianych monet między
pachołkami. Warto podkreślić, że w wykonywanie zadań zaangażowani byli wszyscy
uczniowie i wszyscy świetnie się przy tym
bawili. Liczyła się nie tylko wiedza czy siła,
ale również umiejętność pracy w grupie.
Zwycięzcami tegorocznych Igrzysk zostali uczniowie klasy VIb, którym serdecznie
gratulujemy. I już dziś zapraszamy na kolejne wiosenne zmagania za rok!
(Małgorzata Paciuch,
Ewa Brożek, Ewa Motyl)
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Śpiewajcie Aniołowie…
Ciąg dalszy ze str. 1

głosy biesiadników i popłynęły słowa radosnych pieśni. Stoły ustawione w podkowę nakryto zielonymi obrusami, pani
Teresa Sotwin rozdzieliła pomiędzy
uczestników spotkania śpiewniki z tekstami kolęd, a nie zapomniano przy tym
dodać do tej duchowej strawy pysznych
wypieków, słodkich galaretek, herbaty
i zimnych napojów.
Tego dnia obchodziła swoje imieniny
pani Maria Kowalczyk, którą zgromadzeni uhonorowali imiennie zaadresowanymi
przyśpiewkami. Do serdecznych życzeń dołączono storczykowe kwiaty i czekoladki.
Nie zabrakło także piosenek biesiadnych, które znakomicie połączyły młodych
i starszych nieco, wyzwalając, szczególnie
u przedstawicieli tego bardziej leciwego
pokolenia, pokłady energii i sił witalnych.
Bawiono się doskonale, nie zważając na
różnice wieku, akordeon Wojtka wręcz porywał do żywiołowego tańca, więc chętnie
korzystano z tej okazji, w czym rej wodził
sam pan Henryk Malinowski.
Podczas tego spotkania znalazła się
także chwila na przekazanie przez panią Ewę Byrską informacji dotyczących
zaplanowanych projektów do realizacji
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi
Krzęcińskiej na rok bieżący.
(ZM)

Niespodzianka – rodzice Prezydenta RP
Andrzeja Dudy w Krzęcinie
Ciąg dalszy ze str. 1

Tę wyjątkową parę przywiózł swoim samochodem Prezes KR Marian Bylica. Po
serdecznym powitaniu Państwo Dudowie
odpowiadali na zadawane im pytania dotyczące rodziny, pracy, pozycji społecznej oraz
ich postawy wobec syna Prezydenta RP Andrzeja Dudy i jego rodziny. Szczególnie aktywna w zadawaniu pytań była pani Agnieszka Żmuda, której udało się wcześniej zdobyć
i przeczytać książkę Rodzice Prezydenta.
Janina Milewska-Duda i Jan Tadeusz Duda
w rozmowie z Mileną Kindziuk. Państwo Profesorowie, podczas swoich wypowiedzi dali
niezwykłe świadectwo wiary, zawierzenia
Opatrzności oraz miłości Boga i bliźniego.
Kościół, jak wynikało z ich wypowiedzi, jest
dla nich ﬁlarem, na którym opierają swoją ﬁlozoﬁę życia, a zarazem wychowania dzieci.

Spotkanie ostatkowe
Ciąg dalszy ze str. 1

wtorkowym (28.02), ostatkowym spotkaniu w gronie 50. osób, członków Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej
oraz Kółka Rolniczego, Koła Gospodyń
Wiejskich i OSP.
Specjalnie zaproszonym gościem był
pan Włodzimierz Pobożniak, który przez

40 lat pełnił funkcję kierownika krzęcińskiej piekarni ROLA. To ciężka, ale
jakże piękna i pożyteczna praca; dobro,
jakie przynosi, jest oczywiste, a jej wymiaru symbolicznego nie trzeba nikomu
tłumaczyć. Jubileusz honorowego gościa
zaszczyli swą obecnością także dyrektor
Szkoły Podstawowej, pani Anna Kawaler

Podczas tego wyjątkowego spotkania
Sołtys i Radny Antoni Bylica przedstawił
krótką charakterystykę Krzęcina wspominając także ważne osoby mające korzenie
w Ziemi Krzęcińskiej. Głos też oddano pp.
Władysławie Żmudzie i Teresie Lelek jako
szczególnie zasłużonym dla KGW i KR.
Państwo Dudowie przywieźli ze sobą kilka
egzemplarzy wspomnianej wyżej książki,
które rozdali z dedykacjami. Swoją postawą
i zachowaniem podczas spotkania zyskali
sympatię wszystkich obecnych. Po wspólnym pamiątkowym zdjęciu i serdecznym
pożegnaniu to wyjątkowe spotkanie dobiegło końca. Wizyta rodziców prezydenta
w Krzęcinie na długo zostanie w pamięci
wszystkich zebranych.
(H.J)
oraz płk Stanisław Grodecki z małżonką,
przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół
Skawiny. Serdeczności dla pana Włodzimierza Pobożniaka popłynęły od wszystkich obecnych, od całej społeczności
krzęcińskiej, a także od harcerek z Gaja.
Do życzeń dołączono kwiaty oraz upominek w postaci albumu „Cuda świata”,
a pani Dyrektor wręczyła jubilatowi honorowe odznaczenie „Przyjaciela Szkoły”.
(ZM)

Czytelnic y piszą! • Czytelnic y piszą! • Czytelnic y piszą! • Czytelnic y piszą!
* Palisz plastikami w piecu, bo dają dużo
ciepła, ale…w ten sposób emitujesz do powietrza szkodliwe substancje, produkujesz
smog. Nie pal w piecu odpadami, nie warto dla głupiej oszczędności kilkuset złotych
truć siebie i sąsiada. Zwłaszcza, że każdy

i tak płaci za odbiór odpadów. Moje życzenia świąteczne: abyś żył długo w zdrowiu, a żółte worki wypełniał plastikami. (eko-obywatel)
* Witam! Byłam na placu zabaw z dzieckiem, ale nie da się bawić, bo jest dużo butelek z piwa, patyków z drzew, wszystko

jest brudne, w piasku pełno petów z papierosów. Kto to ma posprzątać? Trawa rzadko koszona, ławka się rozpada, są drzazgi,
można się skaleczyć. Dlaczego nikt nie
naprawia od razu tego co się popsuło? Kto
zarządza placem zabaw?
(bab)
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