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Jerzy Piotrowski 

KS. JÓZEF KIŃSKI 

PROBOSZCZ PARAFII BIEŻUŃ  

W LATACH 1997-2013

Urodził się 1 stycznia 1939 roku w rolniczej rodzinie Modesty i Tade-
usza Kińskich w Płońsku.

Tam został ochrzczony, przyjął Pierwszą Komunię Świętą, skończył 
szkołę podstawową i średnią. Po maturze w 1957 roku wstępuje do Wyż-
szego Seminarium Duchownego w Płocku. Po jego ukończeniu zostaje 
skierowany jako wikariusz w 1965 roku na swoją pierwszą parafię do 
Bieżunia. W tym czasie funkcję bieżuńskiego proboszcza piastował ks. 
Błażej Pszczółkowski. Młody wikariusz zamieszkał w murowanym bu-
dynku organistówki, vis á vis kościoła. Na posiłki chodził do drewnianej 
plebanii. Jak wspomina był jedynym wikariuszem, który pracował w Bie-
żuniu aż trzy lata. Pozostali zmieniali się po roku lub dwu. Oprócz co-
dziennych zajęć duszpasterskich w kościele, jak odprawianie mszy świę-
tych, udzielanie ślubów, spowiedzi, pogrzeby, do obowiązków wikariuszy 
należała też katechizacja, która odbywała się w salkach katechetycznych 
w Bieżuniu w budynku na ul. Poświętnej oraz w okolicznych wioskach: 
Kobylej Łące, Maku, Sadłowie, Strzeszewie, Myślinie, Semborzu czy 
Jonnem. W pierwszym roku pobytu ks. Józefa w Bieżuniu wikariuszem 
był również ks. Lipka, a następne dwa lata ks. Władysław Zakrzewski. Na 
katechizację do Kobylej Łąki jeździłem skuterem marki Osa o pojemności 
175 cm3, ze specjalnymi osłonami na nogi, dróżkami nad rowami wydep-
tanymi przez ludzi. Drogi były praktycznie nieprzejezdne lub w ogóle ich 
nie było. Młodego księdza Bieżuń zafascynował. Obraz tej miejscowości 
z tamtych lat jest bardzo wyrazisty. Ci ludzie, którzy mieli do kościoła 
dalekie odległości, idący często boso, całymi gromadkami pozostaną na 
zawsze w mej pamięci. Było to społeczeństwo biedne, ale pobożne – wspo-
mina po latach ks. Józef.

Kolejne wikariaty to: Gradzanowo, Gostynin, Wyszków, Gąsewo 
i Pomiechowo. 

Szczególnie w pamięci księdza utkwiła duża ilość punktów kateche-
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Rodzice ks. Józefa  Modesta i Tadeusz Kińscy 
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Józef Kiński – siedzi pierwszy z pra-
wej,lata 40. XX w.

Józef Kiński – Pierwsza Komunia 
Święta 1946 r.

Kleryk Józef Kiński w Płocku
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tycznych, aż osiem, w Gradzanowie, do których należało cały tydzień 
dojeżdżać. Nie było wtedy wolnych sobót. Z kolei w Gostyninie wy-
zwaniem było zbieranie funduszy na odbudowę zniszczonego w 1940 
roku przez Niemców kościoła.

W 1978 roku ks. Kiński obejmuje swoją pierwszą parafię w Żmijewie, 
w gminie Stupsk, w powiecie mławskim. Wraz z nominacją ks. biskup 
wyznaczył nowemu proboszczowi dwa zadania priorytetowe: kapitalny 
remont kościoła i plebanii. Pierwsze moje wejście do kościoła – leci dach 
na głowę, nad chórem dziura i lejący się deszcz, jak tam organista grał, 
to nie wiem. Zdobycie materiałów budowlanych, szczególnie na prace 
w kościele, w tym czasie było zadaniem prawie niewykonalnym, grani-
czyło wręcz z cudem. Trudności dzięki zaangażowaniu ks. proboszcza 
udawało się jednak pokonać. W 1979 roku zostaje wymienione pokrycie 
dachowe kościoła na blachę ocynkowaną. W latach kolejnych wykonano 
prace ocieplające drewnianego sufitu kościoła, odnowiono polichromie 
Drapiewskich, ołtarze wraz ze złoceniami oraz feretrony, wykonano elek-
tryczną instalację grzewczą a także przeprowadzono remont plebanii. 

Po dziewiętnastu latach pracy w Żmijewie, 5 lipca 1997 roku, gdy od-
chodził na emeryturę ks. kanonik Stefan Zaleski nadarzyła się okazja po-
wrotu do swojej pierwszej parafii – do Bieżunia. Niestety minęło prawie 
trzydzieści lat i idealistyczny obraz Bieżunia z lat sześćdziesiątych uległ 
zmianie. Dorosły nowe pokolenia, zmieniła się mentalność parafian, wie-
lu odsunęło się od kościoła lub wręcz od niego odeszło. Życie jednak nie 
uznaje pustki. Nowy proboszcz zabrał się do pracy, dzięki ofiarności pa-
rafian oraz własnej inicjatywie kontynuował dzieła zaczęte przez swoich 
poprzedników, wykonując wiele niezbędnych prac budowlano-konser-
watorskich. Zaczął od wykonania nowych tynków na części barokowej 
kościoła, uzupełnienia ponad 1000 zlasowanych cegieł i brakujących bla-
charek miedzianych, ułożenia nowej alejki wokół świątyni, przeprowadził 
kapitalny remont plebanii z wymianą instalacji grzewczej, okien, pokrycia 
dachowego, ociepleniem i wykonaniem nowych tynków oraz pomiesz-
czeń wewnątrz. W samym kościele przeprowadzono wiele prac konserwa-
torskich, którymi objęto m.in. chór kościelny, gdzie wymieniono podłogę 
i zrekonstruowano schody nie istniejące od II wojny światowej, chrzciel-
nicę, żyrandole, ołtarze. Wykonano m.in. rekonstrukcję ramy w ołtarzu 
św. Stanisława Kostki, konserwację obrazów w ołtarzu głównym i bocz-
nych oraz rzeźby Chrystusa Ukrzyżowanego z ołtarza głównego, łącznie 
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Ks. Józef Kiński przed kościołem w Żmijewie, lata 80. XX w.
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z otaczającymi ją zabytkowymi wotami. Konserwacji poddano 14 stacji 
Drogi Krzyżowej, meble w zakrystii oraz snycerskie elementy ołtarzy, 
wymagające uzupełnienia. Ponadto zlikwidowano zacieki w kaplicach 
bocznych rekonstruując jednocześnie polichromię, odnowiono lamperię 
w kościele, wymieniono instalację elektryczną. Udało się również dzię-
ki wsparciu finansowemu p. Zenobii Zazulak, córki byłego bieżuńskiego 
organisty Bolesława Skubiszewskiego, zrekonstruować 12. głosowe orga-
ny i umieścić je w zabytkowym, odnowionym wcześniej prospekcie oraz 
wykonać promiennikowe ogrzewanie kościoła. Wykonano ponad pięćset 
metrów ogrodzenia cmentarza z wywiezieniem olbrzymiej ilości śmieci 
oraz wyłożono kostką brukową nowe alejki. Proboszcz przeprowadził 
prace konserwatorsko-kamieniarskie przy nagrobkach swoich poprzedni-
ków ks. kan. Jana Szostakiewicza, ks. Józefa Smolińskiego, ks. Wacława 

Powitanie nowego proboszcza ks. Józefa Kińskiego przez odchodzacego na 
emeryturę ks. kanonika Stefana Zaleskiego, Bieżuń 5 lipca 1997 r., fot. Barbara 
Hardygóra-Michewicz
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Szczepankowskiego oraz ks. Stanisława Przybyszewskiego, a w ostatnim 
czasie z jego inicjatywy wyłożono kostką brukową parking przykościel-
ny, obłożono porfirem mur cmentarny, wykonano polerowanie posadz-
ki w kościele, wyłożono tapicerką siedzenia ławek, które ustawiono na 
drewnianych podestach, przeprowadzono remont organistówki.

Po szesnastu latach pracy jako proboszcz parafii Bieżuń ks. Józef 
Kiński z dniem 30 czerwca 2013 r. przeszedł na emeryturę. Z Bieżu-
niem jednak się nie pożegnał. Zamieszkał w organistówce, w tym sa-
mym miejscu, w którym zaczynał swoją „przygodę” z Bieżuniem.

Pozostanie na pewno ks. Józef w pamięci swoich parafian jako dobry 
organizator dbający o kościół, jego wyposażenie i otoczenie oraz cmentarz 
parafialny. Uczęszczający na niedzielne msze święte zapamiętają na pewno 
homilie ks. proboszcza wygłaszane zawsze w tradycyjny sposób z pamięci, 
piękną polszczyzną z dbałością o szczegóły zarówno teologiczne jak i hu-
manistyczne, językiem docierającym do całego przekroju wiernych. Z oka-

Poświęcenie nowego wozu bojowego OSP,  Bieżuń 2008 r., fot. Zbigniew 
Dobrowolski
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Ks. Józef Kiński wygłasza homilię z okazji święta 3 Maja, Bieżuń, ok. 2005 r., 
fot. Zbigniew Dobrowolski

Ks. Józef Kiński podczas procesji Bożego Ciała, Bieżuń, ok.2010 r., fot. Barba-
ra Hardygóra-Michewicz
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zji Świąt Narodowych odprawiane były zawsze Msze Święte za Ojczyznę 
z patriotycznymi kazaniami okolicznościowymi. Stała współpraca z Akcją 
Katolicką, Kołami Żywego Różańca, Kołem Przyjaciół Radia Maryja, Ru-
chem „Światło-Życie”, Chórem Kościelnym, Ochotniczą Strażą Pożarną, 
Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu, koordynacja kolejnych pielgrzymek 
do Niepokalanowa, Żuromina, na Jasną Górę, organizacja koncertów mu-
zyki poważnej, kolęd, inscenizacji teatralnych, to wszystko oprócz normal-
nej pracy duszpasterskiej składało się na całokształt pracy bieżuńskiego 
proboszcza. Jego współpracownikami było zawsze dwóch zmieniających 
się częściej lub rzadziej wikariuszy, organista Jerzy Stefański, kościelny 
Kazimierz Łubiński oraz gospodyni Róża Flegiel. 

Pasją ks. Józefa stały się od 1975 roku podróże zagraniczne. Zaczęło 
się od wyjazdu do Austrii, Włoch i Francji z biurem podróży „Orbis”. 
Podczas tej wycieczki, jak wspomina, udało mu się wygrać w Monte 
Carlo 350 franków, sumę dość pokaźną jak na turystę zza „żelaznej kur-
tyny”. Wyjazdy wiązały się z wizytą w biurze paszportowym, rozmo-
wą z oficerem Urzędu Bezpieczeństwa oraz próbami nakłonienia go do 
współpracy. Widząc zdecydowaną postawę ks. Kińskiego odmawiają-
cego zawsze podjęcia jakiegokolwiek dialogu, ówczesne władze uznały 
chyba, że szkoda czasu i nie nękały go w sposób natarczywy.

Kolejne wyprawy to Grecja, Egipt i Izrael, a następne już z Dusz-
pasterstwem Pielgrzymkowym Księży Pallotynów: długa 17-dniowa 
pielgrzymka do Meksyku (2000), Hiszpanii, Portugalii i Francji (2001), 
śladami św. Pawła na Cypr i do Jordanii (2002 ), Tunezji (2004), Chin 
(2005), Syrii i Libanu (2006), Skandynawii (2007) oraz do Włoch i na 
Maltę.

Już na emeryturze ks. Józef chciałby jeszcze odwiedzić Wilno, Ki-
jów i Lwów.

Parafia 7 lipca 2013 roku została przekazana następcy ks. mgr. To-
maszowi Ozimkowskiemu – niegdyś również wikariuszowi w Bieżuniu.
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Pielgrzymka do Chin, 2005 r.

Ks.prboszcz Józef Kiński wita uczestników Mszy Świętej Jubileuszowej 
ks.prof Jana Śledzianowskiego, 11.06.2013 r., fot. Zbigniew Dobrowolski 
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Certyfikat pielgrzymowania po Cyprze i Jordanii, 2002 r.
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Certyfikat pielgrzymowania po Syrii i Libanie, 2006 r.


