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Masz sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!
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2GMDNLHJRĞF]DVXWUZDUHPRQW
NRĞFLRáDSZ$SRVWRáyZ)LOLSDL-D
NXEDZ%XNRZQLF\7HJRWUXGQHJR
]DGDQLDSRGMąáVLĊQRZ\SURERV]F]
NV6HEDVWLDQàDJyGNDNWyU\RGURNX
]DU]ąG]DSDUD¿ą
- PochodzĊ z maleĔkiej miejscowoĞci Orpiszew w pow. krotoszyĔskim UR]SRF]\QDNVàDJyGND. - Caáe Īycie
kapáaĔskie pracowaáem w miastach,
póĨniej, w czasie studiów doktoranckich, mieszkaáem w Warszawie i Pruszkowie jako rezydent i ten wielkomiejski
szum trochĊ mi nie odpowiadaá. OdnajdujĊ siĊ wszĊdzie, gdzie mnie Pan Bóg
posyáa, ale wolĊ wieĞ, przyrodĊ, lubiĊ
pójĞü do lasu, gdzie cisza, spokój…
I tak siĊ záoĪyáo, Īe moja pierwsza placówka proboszczowska jest tutaj, w maáej para¿i w Bukownicy, która skáada siĊ
tylko z jednej miejscowoĞci, co wcale
nie jest jej sáaboĞcią, a raczej zaletą.
Od początku doĞwiadczam ĪyczliwoĞci
para¿an, naleĪĊ do nich - troszczą siĊ
o mnie, na róĪne sposoby pomagają.
2GFKZLOLSU]\E\FLDGR%XNRZQLF\
QRZ\SURERV]F]PDWHĪĞZLDGRPRĞü
ĪHMHGQ\P]]DGDĔSU]HGQLPVWRMąF\FK
MHVWUHPRQWNRĞFLRáD,WRGRĞüJUXQWRZ
Q\ERRND]DáRVLĊĪHW\FKNRQLHF]Q\FK
GRSU]HSURZDG]HQLDSUDFEĊG]LHGXĪR
6ąQDWRSHZQHĞURGNLSR]\VNLZDQH
]0LQLVWHUVWZD.XOWXU\L']LHG]LFWZD1D
URGRZHJR8U]ĊGX0DUV]DáNRZVNLHJR
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WDNĪH:RMHZyG]NLHJR8U]ĊGX2FKURQ\
=DE\WNyZDLQDR¿DUQRĞüSDUD¿DQ
PRĪQDOLF]\ü
.VLąG]SURERV]F]QLHW\ONRGED
RQRZ\ZL]HUXQHNNRĞFLRáDDOHSRWUD¿
WHĪVSRMU]HüZSU]HV]áRĞü]DVNDNXMąF
]QDMRPRĞFLąKLVWRULLWHMĞZLąW\QL
- Brak dokáadnych danych o początkach para¿i, ale prawdopodobnie
mogáa ona powstaü juĪ w 1294 r. wraz
ze wsią. Jest faktem, Īe tego wáaĞnie
roku wieĞ otrzymaáa przywilej lokacyjny nadany przez arcybiskupa Jakuba
ĝwinkĊ. Pierwszy koĞcióá murowany
stanąá tu w 1721 r., przedtem byáy koĞcioáy drewniane. Przy ostatnim zostaáa
dobudowana zakrystia, która dziĞ jest
najstarszą czĊĞcią koĞcioáa. W 1773 r.
potĊĪny poĪar strawiá prawie caáą wioskĊ i koĞcióá. Zaledwie trzy lata póĨniej,
w 1776 r., koĞcióá odbudowano
-HGQDNNRĞFLyáFKRFLDĪPXURZDQ\
Z\PDJDZLHOXSUDF]DUyZQRPXUDU
VNLFKMDNNRQVHUZDWRUVNLFKDZLDGRPR
ĪHSLHF]DNRQVHUZDWRUVNDWURFKĊVSR
ZDOQLDSU]HELHJUREyW2GUHVWDXURZDQ\
MXĪ]RVWDáMHGHQ]ERF]Q\FKRáWDU]\
SRĞZLĊFRQ\$QLRáRZL6WUyĪRZLGUXJL
GHG\NRZDQ\0ĊFH3DĔVNLHMZáDĞQLH
]RVWDá]GHPRQWRZDQ\L]DEUDQ\GRNRQ
VHUZDFML3RWU]HEQDEĊG]LHWHĪZ\PLDQD
VWRODUNLRNLHQQHMZZLHĪ\UHQRZDFMD
ĞFLDQLRáWDU]DJáyZQHJR1D]HZQąWU]
]RVWDQąSRáRĪRQHQRZHW\QNLWDNĪH

UHQRZDF\MQHSRWHPLFKPDORZDQLHL]D
áRĪHQLHW]ZRSDVNLRVXV]DMąFHMZRNyá
NRĞFLRáDNWyUDPDFKURQLüIXQGDPHQW\
$OHWRSyĨQLHMERUHPRQW]Z\NOHUR]
SRF]\QDVLĊRGGDFKX
- Decyzją pani konserwator dachówka stanowiąca pokrycie dachu
zostanie zamieniona na blachĊ cynkowo-tytanową patynowaną. WieĪa jest
máodsza od reszty budowli, bo z XIX
w. i chodzi o to, by uzyskaü taki efekt,
aby byáo widaü, Īe jest ona z innego
okresu. Konserwatorowi zaleĪy teĪ na
uwypukleniu tego, co Ğwiadczy o okresie powstania koĞcioáa. PoniewaĪ reszta
budowli jest barokowa, to na niej bĊdzie
káadziona dachówka, choü w starych
zapiskach jest wzmianka, Īe na tym
najstarszym koĞciele przed poĪarem
byáa blacha miedziana. Kroniki mówią,
Īe wartoĞü zezáomowanej po poĪarze miedzi byáa tak duĪa, Īe prawie
w caáoĞci pokryáa odbudowĊ koĞcioáa.
RównieĪ na zakrystii, gdzie obecnie jest
blacha, bĊdzie dachówka podkreĞlająca
styl barokowy.
=DWHP MXĪ Z W\P URNX GDFK QD
ZLHĪ\QDELHU]HFDáNLHPLQQHJRZ\JOą
GXLVW\OX:LHP\ĪHRVWDWQLUD]GDFK
SU]HNáDGDQRZUERSRGF]DVSUDF

QDWUD¿RQRQDEXWHONĊ]NDUWNąLQIRUPX
MąFąRWHMGDFLHLRW\PĪHURERW\Z\NR
Q\ZDáD¿UPDS-RDFKLPDĝOĊ]DNDZUD]
]V\QDPL=HQRQHP:áRG]LPLHU]HP
L$QGU]HMHP3U]HGGZRPDODW\SLVDOL
ĞP\ZÄ&]2´RGRNRQDQLDFKGHNDUVNLFK
S:áRG]LPLHU]DĝOĊ]DNDNWyU\ZyZ
F]DVNRĔF]\áSUDFHQD
GDFKXNRĞFLRáD&KU\VWX
VD.UyODZ2VWU]HV]RZLH
%ĊG]LH WHĪ ]UR
ELRQD HOHZDFMD ZLHĪ\
NRĞFLHOQHMDE\]DMHG
Q\PUD]HPZ\NRU]\VWDü
UXV]WRZDQLDRNDODMąFH
PHWURZąZLHĪĊ:\
NRQDZFąUREyWEXGRZOD
Q\FKMHVW¿UPD72/%8'
]2VWU]HV]RZD
- Przedstawili dobrą
ofertĊ zarówno od strony
cenowej, jak i jakoĞciowej. To, Īe jest blisko,
teĪ ma swoje znaczenie. Planujemy zakoĔczenie robót do poáowy
paĨdziernika, bo jeszcze
w tym roku trzeba rozliczyü do¿nansowanie
ministerialne. Są to nieprzekraczalne terminy.
Musiaáem przez ten rok
nauczyü siĊ pewnych
procedur, zaznajomiü
z fachową terminologią duĪo juĪ wiem, choü nie
wszystko.

5HV]WDDPELWQ\FKSUDFUHPRQWR
ZREXGRZODQ\FKEĊG]LHUHDOL]RZDQD
ZQDVWĊSQ\FKODWDFK1DUHQRZDFMĊ
F]HNDPLQJáyZQ\RáWDU]NWyUHPX
SODQXMHVLĊSU]\ZUyFLüGDZQ\EODVN
F]\OLSLHUZRWQHEDUZ\3RGREQLHMDN
SU]HGNLONXODW\]URELRQRZRVWU]HV]RZ
VNLPNRĞFLHOHIDUQ\PĝURGNLQDSUDFH
NRQVHUZDWRUVNLHZHZQąWU]NRĞFLRáD
SRFKRG]ą]:RMHZyG]NLHJR8U]ĊGX
.RQVHUZDWRUVNLHJRL8U]ĊGX0DUV]Dá

NRZVNLHJRQD]HZQąWU]]0LQLVWHUVWZD
.XOWXU\L']LHG]LFWZD1DURGRZHJR
.RĞFLyá]GRELąWDNĪHIUHVNLLPDOR
ZLGáD]QDMGXMąFHVLĊQDáXNXLVNOHSLH
QLX1DMPáRGV]\MHVWSRF]HWSROVNLFK
ĞZLĊW\FKSRZVWDá\SRQDGODWWHPX
]RND]MLW\VLąFOHFLDFKU]WX3ROVNL1DM
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KIEROWCČ Z KAT. C+E
w transporcie krajowym
Wymagania:
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ZDĪQHEDGDQLDOHNDUVNLHLSV\FKRWHFKQLF]QH
GRĞZLDGF]HQLHZ]DZRG]LH
VXPLHQQRĞüLU]HWHOQRĞü
WHOHPDLOXQLELXUR#XQLPHEHOSO
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VWDUV]HZL]HUXQNLĞZLĊW\FKSRFKRG]ą
]SRáRZ\;9,,,Z:RáWDU]XJáyZQ\P
]QDMGXMHVLĊZL]HUXQHN0DWNL%RVNLHM
6]NDSOHU]QHMDQLH&]ĊVWRFKRZVNLHM
MDNPRJáRE\VLĊ]GDOHNDZ\GDZDü
- Remontowanie koĞcioáa nie jest
prostą rzeczą, zawsze moĪe pojawiü siĊ
coĞ nowego, nieznanego, co spowolni
prace. Dlatego trzeba byü gotowym na
zabiegi konserwatorskie trwające áadnych parĊ lat. KoĞcióá ten zawdziĊczamy czyimĞ staraniom, o¿arom,
pracy i tak samo musimy go
pozostawiü przyszáym pokoleniom. To nasze dziedzictwo
i nasz obowiązek.
,VWRWQąNZHVWLąMHVWRJU]H
ZDQLH  QLHZ\NOXF]RQH ĪH
SDUD¿DVNRU]\VWD]HĨUyGHá
HQHUJLLRGQDZLDOQHM.VLąG]
àDJyGNDSRZDĪQLHUR]ZDĪD
]DVWRVRZDQLHXU]ąG]HĔIRWR
ZROWDLF]Q\FK3HZQLHE\áE\WR
SLHUZV]\ZRNROLF\NRĞFLyáNR
U]\VWDMąF\]HQHUJLLVáRQHF]QHM
6SUDZ\PDWHULDOQHFKRü
QLH]Z\NOHZDĪQHQLHSRZLQQ\
MHGQDNĪDGQHPXSURERV]F]RZL
SU]\VáDQLDüVSUDZGXFKRZ\FK
LNRQWDNWyZ]SDUD¿DQDPL7H
ZHGáXJVáyZZLHOX]QLFKVą
EDUG]RGREUH3DUD¿DQLHFHQLą
PáRGHJRSURERV]F]D]DLQLFMD
W\ZĊ]DZVSyOQHG]LDáDQLD
]DGRVWĊSQRĞüLVHUGHF]QRĞü1LHEH]
]QDF]HQLDMHVWLWRĪHNVLąG]SURERV]F]
]QDMGXMHF]DVDE\XF]\üG]LHFLJU\QD
JLWDU]HF]\SRMHFKDü]PáRG\PLQDOR
GRZLVNR
- Mierz siáy na zamiary - PyZL
]XĞPLHFKHPNVàDJyGND. - Pewnie,
Īe chciaábym jeszcze wiele
rzeczy zrobiü, ale wszystkiego
nie sposób tak od razu. Wierni
garną siĊ do koĞcioáa - w para¿i dziaáa ponad dziesiĊü róĪ
róĪaĔcowych, istnieje Bractwo
Anioáów StróĪów, spora grupa
cháopców sáuĪy do mszy jako
ministranci. Na poĪegnanie wakacji planujemy piknik rodzinny.
Przed rokiem wyszedáem z taką
inicjatywą, bo chciaáem lepiej poznaü para¿an - to siĊ przyjĊáo,
wiĊc kontynuujemy. Dziaáa to
na zasadzie „wszystkie rĊce na
pokáad” - razem przygotowujemy
i wspólnie siĊ bawimy. W grudniu
chcemy zrobiü dla mieszkaĔców
para¿i wspólny opáatek. BĊdzie
symboliczna wieczerza, áamanie
opáatkiem, Ğpiewanie kolĊd.
0LPR UR]OLF]Q\FK ]DMĊü
L UR]SRF]ĊWHJR UHPRQWX NV
6HEDVWLDQàDJyGNDSDWU]\QD
ZV]\VWNR]RSW\PL]PHP
ZadaĔ nie brakuje, ale przy
wspóápracy z ludĨmi i przy ich
pomocy wszystko jest do zrobienia. „Z niejednego pieca chleb
jadáem”, doĞwiadczyáem róĪnego
typu duszpasterstwa i sądzĊ, Īe
czegoĞ siĊ nauczyáem - PyZL
SU]\WDF]DMąFWHĪVáRZDNVELVNXSD6
1DSLHUDá\ „Mądry czáowiek zawsze
wychodzi zwyciĊsko z kaĪdej sytuacji,
bo od ludzi dobrych i mądrych uczy siĊ
tego, co naĞladowaü, a od niemądrych
uczy siĊ, czego naleĪy siĊ wystrzegaü”.
JeĪeli moja obecnoĞü pomaga ludziom
przybliĪyü siĊ do Pana Boga, wierzyü
i rozjaĞniaü pewne wątpliwoĞci, a nie
przeszkadza, to juĪ jest sukces, bo taka
jest moja rola jako ksiĊdza i proboszcza.
.VLĊG]XSURERV]F]RZLĪ\F]\P\
E\QDVZRMHMGURG]H]DZV]HVSRW\NDá
GREU\FKLPąGU\FKOXG]LDE\]LFKSR
PRFąEXGRZDáSDUD¿DOQąZVSyOQRWĊ
Krzysztof Juszczak

