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Urodziłem się 20 marca 1964 r. w Trzebini. Moi 
rodzice: Piotr i Czesława z domu Hus pochodzą 
z Podkarpacia, z miejscowości Magierów Poręby 
i Wesoła koło Dynowa.

Ukończyłem Szkołę Podstawową numer 6 
w Trzebini- Sierszy, a następnie Technikum 
Elektro- Energetyczne w Chrzanowie. Po matu-
rze w 1984 r. rozpocząłem studia teologiczne na 
Polskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i od-
byłem praktykę diakońską w parafii św. Macieja 
w Bielanach koło Kęt. Pracę magisterską napisa-
łem z teologii pastoralnej, nosiła tytuł Modlitwa 
w życiu ludzi starszych. Święcenia kapłańskie 
otrzymałem 19 maja 1990 r. w katedrze na Wa-
welu z rąk kard. Franciszka Macharskiego.

Po święceniach zostałem wikariuszem 
w parafii Zesłania Ducha Świętego w Krako-

ksiądz krzysztof Winiarski 
proboszcz w Sierczy od 2005 roku

wie na osiedlu Ruczaj (1990–1994), następnie 
w Nowym Prokocimiu w parafii Miłosierdzia 
Bożego (1994–2002). W tym czasie byłem też 
kapelanem w Instytucie Pediatrii w Nowym Pro-
kocimiu oraz przewodnikiem trzeciego członu 
(Prokocimsko- Podgórskiego) Pieszej Pielgrzym-
ki Krakowskiej do Częstochowy (1995–2005). 
W latach 2002–2005 pracowałem jako wikariusz 
parafii św. Klemensa w Wieliczce.

Od 1 lipca 2005 r. jestem proboszczem pa-
rafii Matki Bożej Częstochowskiej w Sierczy-

 -Sygneczowie. Sam jeden miałem zastąpić dwóch 
kapłanów, których przeniesiono na inne placówki 
archidiecezji krakowskiej. Szybko zrozumia-
łem, że niemożliwe jest objęcie godną opieką 
duszpasterską tak rozległego terenu (Siercza, 
Grabówki i Sygneczów) i tak licznej wspólnoty 
(około 2,5 tysiąca wiernych).

Po rozważeniu tej sytuacji i skonsultowa-
niu jej z miejscowym dziekanem, ks. prałatem 
Zbigniewem Gerle, zwróciłem się do ks. kard. 
Stanisława Dziwisza z prośbą o podział parafii 
Siercza–Grabówki–Sygneczów na dwie odrębne 
wspólnoty. 3 grudnia 2006 r. (pierwsza niedzie-
la adwentu) dekretem kardynała erygowana 
została parafia Pana Jezusa Dobrego Pasterza 
w Sygneczowie (z częścią Grabówek). Od tego 
dnia parafia w Sierczy (obejmująca również część 
Grabówek) stanowi mniejszą wspólnotę, któ-
ra liczy około 1,4 tysiąca mieszkańców. Piszę 

„mieszkańców”, gdyż bliskość wielu kościołów 
i pewne przyzwyczajenia wiernych powodowały 
i nadal powodują, że uczestniczą oni we mszach 
świętych niedzielnych i świątecznych w innych 
parafiach.
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uprawniało go do zaprojektowania cmentarza 
w odległości 50 metrów od zbiorników. W za-
istniałej sytuacji nie było możliwości wybudo-
wania cmentarza na ofiarowanych działkach, 
gdyż na całej swej powierzchni znajdowały się 
one w odległości mniejszej niż 500 metrów od 
zbiorników. W dostępnych na etapie projektowa-
nia dokumentach nie zamieszczono informacji, 
że zbiorniki miały charakter uniemożliwia-
jący lokowanie cmentarza w tym miejscu, co 
pozwoliłoby uniknąć przejścia całego procesu 
projektowania. 

Brak pozwolenia dla wybudowania cmen-
tarza był, zgodnie z ustaleniami z ofiarodaw-
cą, równoznaczny z niepostawieniem kościoła 
w tym miejscu. A szkoda, gdyż projektowania 
podjął się znany i ceniony architekt, autor kilku 
kościołów w Polsce, mgr inż. Stanisław Niemczyk 
z Tychów. Parafia była zobligowana umową do 
zwrócenia darowanych działek Wiesławowi 
Żyznowskiemu. Obecnie cieszymy się zatem 
z wyremontowanego i przeorientowanego ko-
ścioła dzierżawionego od Sióstr Urszulanek Unii 
Rzymskiej w Sierczy. Parafia planuje zakupienie 
od zgromadzenia sióstr starego budynku gospo-
darczego i przeniesienie tam (po gruntownym 
remoncie) plebanii.

Mój poprzednik, ks. Kazimierz Iciek, stwier-
dził kiedyś, że wierni tutejszej parafii to ludzie 
dobrej woli. Wyrażał również nadzieję, że takie 
będą przyszłe jej pokolenia. Po 10 latach mojego 
posługiwania w tej społeczności, mogę stwier-
dzić, że dobra wola ciągle jest tu obecna.

Od początku mojego pobytu w Sierczy głów-
nym zadaniem była budowa cmentarza, kolum-
barium i niewielkiego kościoła na działkach 
(o powierzchni około jednego hektara) przeka-
zanych parafii aktem darowizny przez Wiesława 
Żyznowskiego. Po około pięciu latach, 1 sierp-
nia 2011 r., złożono do starostwa powiatowego 
w Wieliczce wniosek o pozwolenie na budowę 
cmentarza parafialnego wraz z dokumentacją 
sporządzoną przez uprawnionego architekta 
mgr. inż. Bogusława Kulkę. Podstawą do opra-
cowania powyższych dokumentów był miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego, 
zatwierdzony przez Radę Miasta w Wieliczce. 
Zgodnie z tym planem działki ofiarowane pa-
rafii przeznaczone były pod lokalizację cmenta-
rza, zatem wniosek o pozwolenie na cmentarz 
został złożony zgodnie z ustaleniami. Organ 
Administracji Architektoniczno-Budowlanej, 
prowadząc postępowanie w sprawie pozwolenia, 
o planowanej inwestycji powiadomił jako stronę 
postępowania Miejskie Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Krakowie. 16 września 
2011 r. do starostwa powiatowego w Wieliczce 
wpłynęło pismo od Miejskiego Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji, w którym jako 
właściciel działek sąsiadujących z planowanym 
cmentarzem poinformowało, że znajdujące się 
na jego działkach zbiorniki mają charakter zbior-
ników ujęć wody pitnej. Taki charakter obiektu 
powodował, że odległość od granicy cmentarza 
do zbiorników nie mogła być mniejsza niż 500 
metrów. Natomiast projektant na podstawie 
dostępnej wiedzy założył istnienie na terenie 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Ka-
nalizacji jedynie zbiorników wody pitnej, co 

254 � Ksiądz Krzysztof Winiarski podczas 
odprawiania nabożeństwa, 2015 r. 


