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W bieżącym roku miesią-
ce kwiecień/maj obfitowały 
w dużą liczbę ważnych dla 
krzęcińskiej społeczności 
wydarzeń. Pogoda była prze-
kropna, co powodowało zde-
nerwowanie organizatorów, 
czy planowana impreza się 

uda, bo zimno i wciąż pada. 
Ale na szczęście w dniu dane-
go eventu niebo rozpogadzało 
się. Wszystkim organizato-
rom należą się wyrazy wiel-
kiego uznania – imprezy bez 
wyjątku były bardzo udane. 

(Redakcja)

Drodzy Czytelnicy! 

Kraków i okolice – zwiedzania ciąg dalszy

Zenon Michalski

Drzewo
Było fragmentem nieba

Na wiosnę budowało łąkę dla ptaków i owadów
w lecie kołysało ciepły wiatr kapało
miodem odurzało zapachem
w południowy skwar nie skąpiło cienia
jesienią płonęło by zachwycać
zimą haftowało gwiazdki na gałązkach

jednak olbrzym stanął człowiekowi na drodze 
uległ jego barbarzyńskiej sile
na miejscu kolosa wyrosła galeria handlowa
w której można kupić kawałeczki 
poćwiartowanego mitu
ale nikt nie traktuje wykałaczek jak relikwii

Kiedy upada drzewo płoszą się ptaki i myśli

czyli udział mieszkańców Krzęci-
na w życiu kulturalnym metropolii 
krakowskiej jest tegorocznym pro-
jektem SPZK współfi nansowanym 
z budżetu Gminy Skawina. Jest on 
kontynuacją projektów SPZK z po-
przednich lat. Tradycyjnie będzie-
my poznawać tajemnice Krakowa 
w sposób nie męczący, dojazd na 
miejsce wynajętym busem. Mimo, 
że wszyscy znamy Kraków, to na 

pewno odkryjemy coś nieznanego. 
W zeszłym roku poznawaliśmy 
miejsca związane z osiadłym w Kra-
kowie wielkim polskim malarzem 
Janem Matejką, w tym roku będzie-
my zapoznawać się z jego ucznia-
mi. Wybierzemy się też na dalsze 
wycieczki, czyli do Wieliczki i Nie-
połomic, do Pieskowej Skały i Oj-
cowa, do Doliny Mnikowskiej, do 
Krakowskiego ZOO.             (SPZK)

Kwiecień plecień wciąż przeplata trochę zimy trochę lata, w pią-
tek padał deszcz, w sobotę, 8 kwietnia, w trakcie naszej wycieczki do 
Krakowa zaświeciło słońce. Pierwszym przystankiem wycieczki była 
ul.Krupnicza 26 Dom Józefa Mehoff era Muzeum Narodowe w Krako-
wie. Mehoff er był miłośnikiem kwiatów i ogrodów, przy Krupniczej 
z tyłu kamieniczki jest też mały, urokliwy ogród. Spotykamy w nim 
naszych krzęcińskich starszych harcerzy, którzy biorąc udział w grze 
terenowej po Krakowie tutaj wykonują jedno z zadań. 

Dwupiętrowa kamieniczka została zakupiona przez znanego już malarza 
w 1938r. z przeznaczeniem na dom mieszkalny. Znajdują się tutaj salon, 
sypialnie, bawialnie. Wszystkie pokoje wypełnione są pięknymi stylowy-
mi meblami, w oknach fi rany i zasłony specjalnie projektowane przez ar-

W sobotę, 29 kwietnia 2017r. zwiedzaliśmy okolice Krakowa. 
33 osoby wygodnie umieściły się w autobusie i pojechaliśmy do 
Wieliczki, aby zatrzymać się u oo. franciszkanów-reformatów. 
W Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Księżnej Wielickiej 
klękamy przed cudownym obrazem. W klasztorze oglądamy celę 
i zatrzymujemy się przy grobie błogosławionego brata Alojzego 
Kosiby (1855-1939)- był to ostatni staropolski kwestarz i wielki 
ja łmużnik,  z  zawodu szewc w miesiącach zimowych szył 
i naprawiał współbraciom buty. W ogrodach franciszkańskich 
wstępujemy do Porcjunkuli, wiernej kopi kaplicy pod wezwaniem 
Matki Bożej Anielskiej z Asyżu, którą św. Franciszek w XIII w. 
otrzymał w darze od benedyktynów i odbudował własnymi rękami 
biorąc dosłownie słowa Chrystusa ukrzyżowanego: Franciszku, idź 
odbuduj mój kościół, gdyż popada w ruinę! 

Wycieczka I 
Dom Józefa Mehoff era i Kamienica Hipolitów

Wycieczka II – Wieliczka – Niepołomice

Ciąg dalszy na str. 4

Ciąg dalszy na str. 4

Florianada 2017
Pomysł był prezesa RKS Iskra Krzęcin p. 
Mateusza Szweda zróbmy rodzinne zawo-
dy sportowe – dziadkowie – wnuki grają 
razem. Do współpracy zostało zaproszone 
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Krzęciń-
skiej i obie organizacje przy finansowym Ciąg dalszy na str. 3

wsparciu z budżetu Gminy Skawina rozpo-
częły realizację projektu z dziedziny sportu: 
Integracja pokoleń poprzez zajęcia spor-
towe. Projekt rozpoczął się od treningów 
z trenerem na szkolnej sali gimnastycznej. 
Zawody odbyły się w niedzielę, 21maja 
na boisku Iskry. Zawodnikami były pary: 
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Pasterzem moim jest Pan i nie brak mi niczego, choć idę przez ciemną dolinę, niczego nie muszę się trwożyć. 
Twa łaska i dobroć podążą w ślad za mną po dzień mój ostatni, aż dotrę, o Panie, do domu, by z Tobą zamieszkać na zawsze. 

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, na wieki wieków. Amen. 

19 maja 2017 r., w dniu, gdy świętowaliśmy porozumienie pomię-
dzy gminą Skawiną i gminą Krzęcin (efekt wieloletniej współpracy 
Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej z mieszkańcami Krzę-
cina nad Iną) umarła w szpitalu, w otoczeniu kochającej rodziny pani 
Władysława Żmuda, nasz honorowy członek. Urodzona w Krzęcinie, 
tutaj mieszkała przez całe swoje trudne i piękne życie. Umiłowała Boga 
i ludzi. Dla każdego miała uśmiech i dobre słowo, nie potrafi ła się na 
nikogo gniewać, nie umiała długo pamiętać doznanych uraz i przykro-
ści. Zawsze chętna do pomocy drugiemu, po prostu dobry człowiek.

To ona poddała przed kilku laty realizowany do tej pory pomysł 
zwiedzania znanego wszystkim dobrze Krakowa, by zobaczyć co 
zmieniło się z biegiem lat. Sama pani Władysława brała udział tylko 
w pierwszej wycieczce, zwiedzała razem z nami Muzeum Podzie-
mie Krakowa, podziwiała tętniący gwarem Rynek Główny. Potem 
ze względu na stan zdrowia pozostawała w domu, ale bardzo inte-
resowała się każdą wycieczką organizowaną przez Stowarzyszenie, 
a tu na miejscu w Krzęcinie ciągle pomagała w drobnych, ale jakże 
istotnych sprawach przy każdym organizowanym przez SPZK wy-
darzeniu. Dzięki niej pewna studentka napisała ciekawą pracę dy-
plomową o starych kołysankach, które pani Władysława pamiętała 
i jej zanuciła. Wspaniała gawędziarka, zgodziła się, żeby zrobione 
w zeszłym roku nagranie jej opowiadań o dawnym życiu w Krzę-
cinie było wykorzystywane przy studiach nad gwarą krakowską 
w pracach naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. W zeszłym 
roku pełna wigoru zrobiła nagranie- wywiad ze stuletnią babcią Ja-

goszyną. Jeszcze mieliśmy plany 
spotkania się u niej w ogródku, 
aby sobie pogodać po krakowsku 
z zainteresowanymi uczonymi. 
Non omnis moriar, (nie wszystek 
umrę, nie zginę w pamięci ludz-
kiej) - nie pozwólmy, aby rozpo-
częta przez panią Władysławę dba-
łość o pamięć o dawnych czasach 
(była zapraszana do szkoły, gdzie 
opowiadała uczniom o małej oj-
czyźnie) zanikła. Będziemy da-
lej gwarzyć i Ją ciepłym słowem 
wspominać, a Ona przyglądając się 
nam z tej drugiej strony będzie się zapewne uśmiechać.

Doświadczyła ciężkiej pracy za młodu, na starość była otoczo-
na wielką troską i miłością całej rodziny. Urodziła dwie córki 
i jednego syna, miała 9 wnuków, doczekała się ukochanych pra-
wnuków. Należała do krzęcińskiej Róży Zwiastowania Najświęt-
szej Marii Panny, przy jej domu zawsze był ukwiecony ołtarz na 
procesję Bożego Ciała. Żal serce ściska, że tak dobry człowiek 
jakim była pani Władysława zmarł w wieku tylko 86 lat. Wszyscy 
byliśmy przekonani, że jeszcze przez wiele lat będzie nas obda-
rzać swoim uśmiechem i dobrym słowem. Niestety nie znamy 
dnia i godziny kiedy Pan zabierze nas do siebie.    (SPZK)

W poniedziałek, 22 maja 2017 r. niespodziewa-
nie zmarł wielki artysta, utalentowany skrzypek, 
śpiewający muzyk, kompozytor, do ostatnich 
swoich chwil pełen energii i planów. Bardzo dużo 
napisano o Nim wspomnień, my tu w Krzęcinie 
chcemy wspomnieć o Jego otwartości i życzliwo-
ści dla zwykłych ludzi. Związany rodzinnie po-

przez dziadka Jana Bylicę z naszą wsią zgodził się 
uświetnić obchody 760-lecia Krzęcina występując 
gratis dla wiejskiej społeczności w szkolnej sali 
gimnastycznej. Ten artysta występujący w najwięk-
szych salach koncertowych śpiewał specjalnie dla 
nas w małym Krzęcinie.    

(SPZK)

Dobre życie zwyczajnej kobiety – wspomnienie o Władysławie Żmudowej  

Z tobą chcę oglądać świat – wspomnienie o Zbigniewie Wodeckim

Dzięki staraniom Stowarzyszenia 
Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej została 
rozpoczęta współpraca pomiędzy dwo-
ma miejscowościami o identycznej na-
zwie Krzęcin znajdującymi się na dwóch 
krańcach Polski. W 2012 SPZK nawią-
zało kontakt telefoniczny z Centrum 
Kultury w Gminie Krzęcin, rozpoczęli-
śmy znajomość wirtualną z Krzęcinem 
nad Małą Iną. SPZK przygotowało 
projekt Krzęcin wita Krzęcin i zapro-
siło przedstawicieli Gminy Krzęcin do 
złożenia wizyty w Sołectwie Krzęcin. 
W dniach17.05.-19.05.2013 przed na-
szym kościołem powitaliśmy chlebem 
8 osobową delegację władz samorządo-
wych z północy z p. Wójtem na czele. 
W sierpniu w nagrodę od p. Wójta za 
bardzo dobre wyniki w nauce przyje-

Porozumienie Gminy Skawina z Gminą Krzęcin
chała na tydzień do nas 22 osobowa 
grupa gimnazjalistów. We wrześniu po-
jechaliśmy z rewizytą i braliśmy udział 
w dożynkach Gminy Krzęcin, a piłkarze 
RKS Iskry rozegrali tam kilka meczy. 
W dniach 17-19 maja 2014 nasi przyja-
ciele z gm. Krzęcin byli gośćmi na Ju-
bileuszu 760-lecia Krzęcina i 650-lecia 
Skawiny, a w lipcu 77dh Biedronka im. 
AK była na dwutygodniowym biwa-
ku w Krzęcinie nad Małą Iną. W 2015 
w czerwcu na 125-lecie KR i 55-lecie 
KGW przyjechali zaproszeni goście 
z Gminy Krzęcin. Seniorzy z Gminy 
Krzęcin złożyli nam wizytę z końcem 
sierpnia 2015, a w lipcu 2016 w ramach 
projektu Sportowy duch krzęcińskich se-
niorów spędziliśmy tygodniowe wakacje 
w Gminie Krzęcin.

Ukoronowaniem bardzo ożywionych 
5-letnich kontaktów Krzęcina z Krzęci-
nem jest podpisanie 18 maja 2017 w ska-
wińskim Ratuszu przez Burmistrza Mia-
sta i Gminy Skawina Pawła Kolasę oraz 
Wójta Gminy Krzęcin Bogdana Wojcie-
cha Brzustowicza deklaracji o współpra-
cy. Na mocy tego porozumienia, kontak-
ty nieformalne, nabrały mocy prawnej. 

Podczas uroczystego spotkania zosta-
liśmy zaproszeni przez Pana Wójta na 
Krzęcińskie Święto Wiatraka w dniach 
30.06-1.07. Wszystkim ciekawym jak 
różny jest zaprzyjaźniony Krzęcin od 
naszego polecamy krótki fi lmik Gmina 
Krzęcin, kraina jezior, lasów i wiatraków 

 https://www.krzecin.pl/aktualnosci/po-
kaz/511_gmina_krzecin_kraina_jezior_
lasow_i_wiatrakow_zaprasza       (SPZK)
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W piątek 19 maja została poświęcona przez ks. Proboszcza altana rekreacyj-
na, pierwsze dzieło z BO w Krzęcinie. W uroczystości uczestniczyła delegacja 
z Gminy Krzęcin, Burmistrz M. i G. Skawina Paweł Kolasa i przedstawiciele 
miejscowych organizacji. Po przecięciu wstęgi uczniowie klasy trzeciej przy-
gotowani przez pp. Annę Zięcik i Pawła Żmudę odtańczyli brawurowo krako-
wiaka. Po wspaniałym poczęstunku w remizie goście z zachodniopomorskiego 
wraz z członkami SPZK wybrali się do Krakowa, gdzie właśnie odbywała się 
niepowtarzalna w swej atmosferze noc muzeów. Polonez odtańczony nocą w sto 
par w Barbakanie pozostanie na długo w pamięci.               (SPZK)

junior-senior. Było do pokonania 10 
konkurencji: quiz o św. Florianie, rzuty 
karne, slalom, celność podania, piłka 
od bandy, puzzle Florianada 2017, 
układanka z tyczek, rzuty ringo, rzut 
piłką lekarską, piłka do gniazda. Do 
współzawodnictwa przystąpiły 22 pary. 
Jurorami byli piłkarze Iskry. Główną 
nagrodę Przechodni Puchar Sołtysa 
Wsi Krzęcin zdobyli Oliwier Ponie-
działek z dziadkiem Antonim, wicemi-
strzami zostali Julia i Artur Chrostek, 
Filip i Henryk Malinowski oraz Kacper 
i Agnieszka Turaj, wyróżnienia otrzy-
mali: Kuba i Andrzej Żmuda, Aleksan-
dra i Stanisław Zięcik, Wiktor i Andrzej 

Florianada 2017 Turaj. Wszyscy zawodnicy otrzymali 
medale uczestnictwa. Przed rozdaniem 
nagród wystąpiły mistrzynie polskich 
cheerleaderek Galaxy Cheer z Woli Ra-
dziszowskiej. Klub Seniora SPZK czę-
stował domowymi ciastami, były też 
kiełbaski z grilla, wata cukrowa oraz do 
zabawy dmuchane zamki. Zakończenie 
projektu, czyli wręczanie dyplomów 
Florianada 2017 odbyło się w sobotę, 10 
czerwca na boisku Iskry podczas prze-
rwy w meczu Bieżanowianka Kraków 
– Iskra Krzęcin. Piłkarzy dopingowały 
nasze krzęcińskie cheerleaderki Iskier-
ki. Mamy nadzieję, że po tak udanym 
projekcie jakim okazała się Florianada 
do grania w drużynie Żaczków, Orlików 
i Młodzików zgłosi się dużo nowych 
dzieci.               (EMB)

Ciąg dalszy ze str. 1

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Krzęciń-
skiej przy finansowym wsparciu z budżetu 
Gminy Skawina realizuje projekt Zajęcia z ele-
mentami socjoterapii środowiskowej oraz pro-
fi laktyki dla dzieci i młodzieży. Zajęcia rozpo-
częły się 4.05.br.i będą trwać do końca lipca. 
Spotkania trzy razy w tygodniu (środa, czwar-
tek, piątek) odbywają się w Świetlicy, w bu-
dynku Kasy Stefczyka będącym własnością KR 
w Krzęcinie. 

Uczęszczającymi na zajęcia zajmują się panie 
nauczycielki: Grażyna Pospuła, Anna Zięcik, 
Bożena Żmuda. Przewidziane są warsztaty z za-
kresu profi laktyki uzależnień, artystyczne, kuli-
narne i ruchowe, tematyka jest dopasowana do 
oczekiwań młodzieży, planowane są wycieczki 
mające na celu zintegrowanie grupy. Naszym ce-
lem jest pokazanie, jak można ciekawie spędzić 
wolny czas bez komputera czy telewizji. Wspól-
nie upiekłyśmy już pyszne muffi  nki, zapiekanki, 
robiłyśmy kolorowe kanapki i słodkie desery. 
W gronie koleżanek i kolegów odbyło się uro-
dzinowe przyjęcie-niespodzianka, które zorgani-
zowała Pani Ania. Poza przyrządzaniem różnych 
przysmaków, w każdy czwartek chodzimy razem 
na zajęcia z aerobiku. Zajęcia są dla nas darmowe 
i są świetną okazją, by się poruszać. Zajęcia są 
zorganizowane również przez SPZK w ramach 
dofi nansowanego z budżetu Gminy Skawina pro-
jektu Gimnastyka i aerobik profi laktyką sportową 
w każdym wieku.

Chętnie chodzę na świetlicę, bo czeka tu na 
mnie mnóstwo ciekawych wydarzeń. Nie mogę 
się doczekać zwłaszcza tego zaplanowanego 
na koniec roku szkolnego! – zapytany kole-
ga zaintrygował mnie tą zapowiedzią, jednak 
odmówił podania jakichkolwiek szczegółów. 
– Niespodzianka to niespodzianka, jeśli ktoś 
chce się dowiedzieć, co mamy w planach, po-
winien przyjść i sam się przekonać! A więc za-
praszamy do Świetlicy!                   (OlaG)

Na świetlicy 
dobrze się bawięJak co roku w Jurczycach odbywa się 

konkurs z wiedzy o generale Józefi e Hal-
lerze oraz innych członkach rodu, w tym 
o generale Stanisławie Hallerze, który 
w wieku 67 lat ruszył na odsiecz ojczyź-
nie. Warto dodać, że wiedza, jaką muszą 
zdobyć uczestnicy konkursu jest niema-
ła, ale świadomość nauki o bohaterach 
bliskich nam sercu dodaje motywacji.

Na temat stosunku młodzieży do hi-
storii można by rozpisywać się w wie-
loraki sposób, począwszy od zaintere-
sowania, przechodząc delikatnie przez 
fascynacje kończąc…sęk w tym, że 
z historią nie da się zakończyć pewnego 
etapu. Ona była, jest i będzie nauczyciel-
ką życia czy to się nam podoba czy nie. 
W obecnych czasach, gdzie wszystko 
nastawione jest na wizualizację trudno 
jest zaciekawić młodą osobę samym 
opowiadaniem, jakie ono by nie było 
interesujące. Sprawa wygląda zgoła 
inaczej w momencie kiedy do naszej 
świadomości dociera fakt, że osoba ze 
zdjęcia w podręczniku, bądź książki 
mieszkała w niedalekim sąsiedztwie. To 
porusza. Intryguje. Zaczynamy stawiać 
sobie pytania, które bez głębszej analizy 
materiałowej nie mają szansy na odpo-

wiedź. Wiedza, której nie posiadamy 
jest pociągająca. Oczywiście mam świa-
domość, że tyczy się to wybranych osób, 
ale jakiż świat byłby nudnym miejscem, 
gdyby każdy lubił to samo, czyż nie?

Ostatnio mieliśmy szczęście zaobser-
wować, że mikrohistoria nadal ma się 
dobrze i znajduje grono nowych pasjo-
natów. 28 kwietnia w Jurczycach spotka-
ły się reprezentacje szkół podstawowych 
w XIX Gminnym Konkursie Historycz-
nym pn. „Generał Józef Haller i Błękit-
na Armia”. Szczegółowe pytania z życia 
generała Hallera spotykały się z dobrym 
przygotowaniem wszystkich uczestni-
ków. Zdarzały się momenty zawahania, 
lecz musimy pamiętać o ogromie wie-
dzy jaką należy posiadać, bo historia 
rodu Hallerów to gotowy scenariusz na 
fi lm historyczno-wojenny, rzecz jasna. 
Z czystym sumieniem napiszę, że pyta-
nia z jakimi musieli zmierzyć się mło-
dzi uczestnicy przewyższały po stokroć 
poziom trudności w tegorocznej edycji 
Milionerów. Dlatego warto zaszczepiać 
wśród młodzieży sympatię do historii, 
bo kto po nas przekaże naszą historię 
nowym pokoleniom jak nie Oni?

 (Mateusz Walczak)

Historia nauczycielką życia

Otwarcie altany rekreacyjnej 
z Budżetu Obywatelskiego 2016
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* Budynek „Kasa Stefczyka” stał się ma-
łym centrum kultury w Krzęcinie. Znaj-
duje się tutaj przychodnia, fi lia Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Skawinie z kom-
puterami i Internetem, są prowadzone 

zajęcia dla przedszkolaków, kursy języka 
angielskiego dla dorosłych i kursy kompu-
terowe dla seniorów. W budynku jest też 
świetlica wiejska wykorzystywana przez 
organizacje oraz młodzież. Przed budyn-

kiem są dwa stanowiska siłowni zewnętrz-
nej. Brawa dla gospodarza budynku Kółka 
Rolniczego za przeznaczenie budynku na 
cele społeczne. 

(czytelnik)
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Wycieczka I 
Dom Józefa Mehoff era i Kamienica Hipolitów

Wycieczka II – Wieliczka – Niepołomice
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tystę. Wszędzie obrazy malarza oraz szkice do 
witraży kościelnych. Oglądamy również dwa 
portrety dzieci autorstwa jego żony. Pani Jadwi-
ga porzuciła malarstwo na rzecz prowadzenia 
domu Mehoff erów, była uwielbiana przez męża 
Józefa, bardzo często malowana w wytwornych 
sukniach, w kwiatach i ogrodach. Ich potomko-
wie w 1986 podarowali całą kamieniczkę miastu 
z przeznaczeniem na muzeum Józefa Mehoff era. 

Po zwiedzeniu muzeum idziemy pieszo 
Plantami do kościoła oo. Franciszkanów, gdzie 
znajduje się Kaplica Męki Pańskiej, poszcze-
gólne stacje zostały namalowane przez Józefa 
Mehoff era. Obrazy zawierają kilka akcentów 

typowo krakowskich jak gołębie i czerwone 
korale św. Weroniki. Tutaj znajduje się rów-
nież kopia Całunu Turyńskiego, grób bł.Anieli 
Salawy oraz relikwie dwóch franciszkańskich 
misjonarzy przed rokiem tak okrutnie zabitych 
w Afryce. Po odprawieniu Drogi Krzyżowej 
przechodzimy jeszcze do kaplicy Matki Bo-
skiej Smętnej na cichą adorację. 

Następnie idziemy ul. Bracką na Rynek, aby 
na pierzei przy Wierzynku odczytać tablicę po-
święconą upamiętnieniu wielkiego pożaru mia-
sta w 1850. Jutro jest Niedziela Palmowa, na 
całej płycie Rynku odbywa się wielki Jarmark 
Wielkanocny, wystawcy są ze wszystkich zakąt-
ków Polski oraz z Ukrainy i z Litwy. 

Zmierzamy do Muzeum Historycznego Mia-
sta Krakowa do Kamienicy Hipolitów – Dom 
Mieszczański Plac Mariacki 3. Kompletnie 
urządzone wnętrza pokazują jak mieszkało się 
w Krakowie na przełomie XIX/XX w.: piękne 
piece kafl owe, dużo dywanów, serwet, makat-
ki, parawany, kapy, koronki, obrazy, witrynki 
z bibelotami, zbiory zegarów. Obecnie jedy-
nym stałym mieszkańcem jest czarno-biały 
kocur o imieniu Hipolit. Na nasz widok otwie-
ra jedno oko, ocenia nas pozytywnie i zapada 
w dalszą drzemkę na fotelu. Po zwiedzeniu 
muzeum spacerem pierzeją Mariacką i ulicą 
Grodzką dochodzimy do Podzamcza, tutaj 
u stóp Wawelu czeka na nas autobus. Powrót 
do Krzęcina tradycyjnie na godz.17. Bardzo 
zadowoleni uczestnicy już zapisują się u p. 
Krystyny na kolejną wycieczkę.

                                             (EMB)

Opuszczamy zabudowania klasztorne i pie-
szo, mijając piękne dwa pałace: Konopków 
i Przychockich, wędrujemy na Zamek Żupny. 
W skład zespołu zamkowego, ładnie odrestau-
rowanego pod koniec XXw. wchodzą 4 za-
bytki: Dom Pośród Żupy, Dom Żupny, Baszta 
i Zamek Południowy, na dziedzińcu którego są 
zachowane przyziemia kuchni żupnej, gdzie 
do 1565 wydawano bezpłatnie posiłki dla 
załogi kopalni. Cały dawny kompleks żupny 
wraz z kopalniami jest wpisany na listę zabyt-
ków światowych UNESCO pod nazwą Kró-
lewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni. 
W Muzeum Żup Krakowskich zapoznajemy 

się z historią miasta, żupnictwa, podziwiamy 
kolekcję solniczek.

Następna godzina przeznaczona jest na peł-
ny relaks w tężni solankowej w pobliżu Szybu 
Daniłowicza. Tutaj oddychamy pełną piersią 
aerozolem solankowym, woda lejąca się po 
specjalnie zbudowanych faszynach pochodzi 
prosto z głębin kopalni. Czujemy jak nasze 
zasmogowane zimą płuca się oczyszczają. Do-
datkową atrakcją jest wieża widokowa- podzi-
wiamy panoramę górniczych szybów. Jeszcze 
krótki czas wolny, niektórzy wykorzystują go 
na zakup lamp solnych oraz mały posiłek i je-
dziemy do Niepołomic na Zamek Królewski. 

Zgodnie z legendą Kazimierz Wielki zle-
ciwszy wybudowanie murowanego zamku 
obronnego na skarpie pradoliny Wisły kazał 
umieścić w fundamencie kamień przywie-
ziony z Wawelu z kaplicy św. Gerona, tzw. 
czakram –współcześni uczeni potwierdzili, że 
na Zamku Królewskim w Niepołomicach wy-
stępuje promieniowanie elektromagnetyczne 
ekstremalnie niskiej częstotliwości, analogicz-
nie jak na Wzgórzu Wawelskim. Przez wieki 
niepołomicki zamek stanowił wypoczynkową 
rezydencję królewską zwaną drugim Wawe-
lem. Wyruszały z niego wyprawy myśliwskie 
do pobliskiej Puszczy Niepołomickiej, tutaj 
znajdowały się ogrody włoskie królowej Bony. 
Obecnie Zamek został odrestaurowany i stano-
wi perłę renesansowej architektury z arkado-

wym dziedzińcem i krużgankami. W komna-
tach urządzono Muzeum Niepołomickie bo-
gate w eksponaty myśliwskie i łowieckie oraz 
zbiory Włodzimierza Puchalskiego.

Obok Zamku znajduje się Muzeum Fo-
nografii Małopolskiego Centrum Dźwięku 
i Słowa, gdzie można zapoznać się z historią 
rozwoju urządzeń odtwarzania dźwięku i od-
słuchać wybraną z ok.2000 zbioru płytę wi-
nylową. 

Mimo obaw, deszcz nie padał, wycieczko-
wicze powrócili do domu w świetnych hu-
morach.     (EMB)
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