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Jan Wolniak

eszów, a także Leszno, gdzie w pa-
pw. Św. Mikołaja spędził 6 lat, oraz
ótko Ostrów. W 1980 roku ksiądz
otrzymał swoje pierwsze probostwo.
yła mała parafia w Siedlikowie koło
eszowa. Później był jeszcze pro-
czem w Połajewie, a ostatecznie tra-
Świerczyny.
W sierpniu minie dwadzieścia trzy
jak przyjechałem do tej wsi - wspo-
ksiądz Jan. - Zachwycił mnie ko-
który choć zniszczony miał przecież
ą czterystuletnią historię. Byłem
ęśliwy, że trafiłem do Sanktuarium
i Bożej Świerczyńskiej. Moja kapłań-
droga prowadziła przecież przez ma-

parafie, od tej rodzinnej pod
waniem Matki Bożej Zwycięskiej,
z maryjne w Tulce i Wolsztynie, do
rczyńskiej. To tutaj zawsze piętna-
o sierpnia obchodzimy największe
zystości maryjne. Wiem, że Matka
otacza nas swoją opieką.

Ksiądz Jan mówi też, że Świerczyna za-
chwyciła go swoim położeniem i przyrodą.
Opowiada, że nieraz pod okna plebanii przy-
chodzą sarny, a śpiew ptaków słychać tu od
wiosny do jesieni. Tuż obok ma drzewa,
ogród, kwiaty.

Ale przede wszystkim są ludzie. Świer-
czyńska parafia to 2700 wiernych w ośmiu
wsiach. Do parafii należą: Górzno, Karchowo
i Bojanice z gminy Krzemieniewo oraz Ziem-
nice, Kleszczewo, Grodzisko, Frankowo i
Świerczyna z gminy Osieczna. Ksiądz Jan
zna wszystkich mieszkańców, niektórych
przed laty uczył religii, a dziś do Pierwszej
Komunii Świętej przygotowuje ich dzieci. W
niejednym domu żegnał wiernych na za-
wsze, ale też przyjmował do chrztu, udzielał
ślubów, odwiedzał, gdy byli chorzy. Bez pro-
blemu potrafiłby opowiedzieć o ich rado-
ściach, kłopotach, smutkach. Jest już
przecież u siebie. Z uśmiechem mówi, że w
Świerczynie nawet pies schodzi mu z drogi,
bo uznaje za swojego.

- To jest moja parafia na życie - wyjaśnia.
- Jeśli Bóg da, spędzę tu prawie trzydzieści
lat. A przez pierwsze dwa lata mieszkała tu
ze mną także mama. Niestety, odeszła na
zawsze, do taty, do Boga. Mieszka ze mną
najmłodsza siostra i to ona prowadzi pleba-
nię. Pomaga mi we wszystkim. A ja jestem
szczęśliwy, że w takim miejscu mogę służyć

ludziom i Bogu. Nigdy przez te lata
nie czułem samotności. Z Bogiem
rozmawiam modlitwą, rozmyśla-
niem, nawet wadzeniem się. A
ludzi mam w świątyni, na lekcjach
religii, które prowadziłem przez
ponad 50 lat, w biurze parafialnym.
No i przy pracach wokół kościoła i
dla kościoła.

Ksiądz Jan opowiada, że już po
dwóch latach od przyjazdu do
Świerczyny parafianie wyremonto-
wali zabytkowy kościół. Wszystko
jest w nim nowe - dach, stropy,
podłogi, ławki, konfesjonał. Każdy,
kto mógł, pomagał. Ludzie dawali
pieniądze, materiały, sprzęt, sołtysi
organizowali ekipy do pracy. Ro-
boty rozpoczęto w kwietniu 1989
roku, a już w październiku na od-
pust św. Łukasza odprawiano uro-
czystości w odnowionych
wnętrzach. Bardzo to zintegrowało
społeczność. A przecież czasy nie
były łatwe. Ksiądz Jan niejeden
dzień spędzić musiał w urzędach i
instytucjach, by zdobywać zezwo-
lenia, materiały, konserwatorskie
dokumenty. Ale udało się. Podob-
nie jak 10 lat temu, gdy nagle, 8
marca, spłonęła kaplica na cmen-
tarzu. Parafianie natychmiast zde-
cydowali, że postawią nową,
niemal identyczną. Tylko dzwon
stanął obok, a nie na wieży, jak
było poprzednio. Tym razem po-
mogli także burmistrz Osiecznej i
wójt Krzemieniewa.

A wierni, jak zawsze, dołożyli
pracę i sprzęt. Już w październiku
tego samego roku biskup poświęcił
nową kaplicę. A parafianie poczuli
się szczęśliwi. Że potrafią być
razem, że budują swój kościół, że
są ze swoim proboszczem.

Ksiądz Jan Wolniak nie dziwi
się już teraz, że mówią o nim "nasz
proboszcz". Mówiąc szczerze,
spędza tu całe swoje życie. Tylko
dwa razy wyjeżdżał dalej poza pa-
rafię i diecezję. Raz był w Ziemi
Świętej, a na 25-lecie kapłaństwa
pojechał do Rzymu. Dziękował
Bogu za rodzinny, ciepły dom, za
wybór drogi życiowej, za opiekę
Matki Bożej. I za świerczyńską pa-
rafię.

Dokładnie połowę swojej ka-
płańskiej posługi ksiądz Jan prze-
żył w Świerczynie. Ma więc co
wspominać. Opowiada jak jeździł
na lekcje religii do Karchowa,
Górzna, Grodziska. Jak z przed-
szkolakami spotyka się z okazji
Wielkanocy, Bożego Narodzenia,
Wszystkich Świętych. Jak na ple-
banię przyjeżdża jego rodzina,
choć już bez rodziców, brata i sios-
try, którzy odeszli na zawsze. Jak
wierni przychodzą na rekolekcje,
uczestniczą w Gorzkich Żalach,
Pasterce. Jakim świętem są odpu-
sty, pielgrzymki i wizyty arcybis-
kupa w parafii.

Mówi sercem, bo chwilami bar-
dzo niepokoi się o młodych. W tej
zagonionej codzienności widzi dla
nich sporo niebezpieczeństw. Oba-
wia się, że w niektórych środowis-
kach pękają więzi rodzinne, że
młodzi gubią tę "kotwicę", która
była jego udziałem. A przecież -
dodaje z troską - wszystko za-
czyna się w domu. I miłość, i obo-
wiązki, i wiara.

Ksiądz Jan lubi rozmowy. Prze-
konuje, że każda rozmowa zbliża.
I ta między ludźmi i ta z Bogiem.
Lubi też spacery, kocha książki,
dużo czyta. Właśnie teraz na jego
biurku dostrzegliśmy ostatnią lek-
turę "Wielką Księgę Cudów".
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prymicji w 1964 roku, ksiądz Jan
zicom, braciom i siostrom.

U przedszkolaków w Ziemnicach.


