Ksiądz kanonik Henryk Szwarc
Ksiądz kanonik Henryk Szwarc, kapłan o niezwykłej formacji duchowej i intelektualnej, którego pasją
jest człowiek i jego rzeczywistość, urodził się w 1938 r. w Ołoboku. W latach 1952-1956 uczęszczał do
gimnazjum męskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Po maturze podjął studia filozoficzno-teologiczne
w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. W 1962 otrzymał święcenia kapłańskie
i rozpoczął posługę duszpasterską w parafiach w Lusowie, Poznaniu, Ostrowie Wielkopolskim,
Lesznie i Ostrorogu. W 1989 roku został proboszczem parafii pw. Ducha Św. w Gostyniu i ofiarnie
pełnił w niej posługę kapłańską przez 16 lat, aż do 2005 r., zostawiając po sobie trwałe znaki
duszpasterskiej i społecznej pracy. Przez 11 lat katechizował młodzież w Liceum Ogólnokształcącym
im. Ziemi Gostyńskiej, niestrudzenie wspierając swych wychowanków w pracy nad sobą. Przez 10 lat
redagował pismo parafialne pod znamiennym tytułem „Ducha nie gaście”. Zamieszczane na jego
łamach mądre i odważne artykuły ks. Szwarca wpływały na kształtowanie formacji duchowej
i patriotycznej jego gostyńskich parafian. W 1999 r. ks. Henryk Szwarc otrzymał godność kanonika
przy Kapitule Kolegiackiej w Poznaniu. Gostyński kościół pw. Ducha Św. wiele zawdzięcza inicjatywie
i zaangażowaniu ks. H. Szwarca, który był doskonałym gospodarzem parafii. Warto wymienić liczne
prace inwestycyjne i konserwatorskie, jak choćby zagospodarowanie nowego probostwa i sal
katechetycznych (1990), nowe prezbiterium (1992), rozbudowa kaplicy w Czachorowie (1993),
malowanie kościoła (1995 i 2001), nowa instalacja odgromowa (1996), renowacja organów i okien
(1998), nowe nagłośnienie (2000), nowy dach na kościele (2003) czy zewnętrzna renowacja kościoła
wraz z zegarem (2004).
Szczególnym osiągnięciem ks. Henryka Szwarca było ufundowanie wraz z wiernymi dla kościoła
pw. Ducha Św. (z okazji 40. rocznicy swoich święceń kapłańskich w 2002 r.) pięknej drewnianej
płaskorzeźby, przedstawiającej Zesłanie Ducha Świętego. Umieszczona w przestrzeni głównego
ołtarza, nad tabernakulum, stała się ozdobą tej gostyńskiej świątyni.
W roku 2005 ks. Henryk Szwarc objął kolejną parafię na terenie powiatu gostyńskiego – został
proboszczem w Pępowie i przez następne osiem lat (do 2013 r.) niestrudzenie podejmował kolejne
inicjatywy i wyzwania, dzięki którym parafia pępowska tętniła życiem, a świątynia i jej otoczenie
piękniały. Warto wymienić w tym miejscu: postawienie pomnika Jana Pawła II (2007 r.), zainicjowanie
akcji posadzenia w Pępowie 3 katyńskich dębów (2009), wydanie albumu „Kościół św. Jadwigi
w Pępowie” (2009) – publikacji cennej pod względem merytorycznym i artystycznym, wyróżniającej się
niezwykłą starannością edytorską, ufundowanie dzwonu z okazji beatyfikacji Jana Pawła II (2011),
zamieszczenie na ścianie pępowskiej świątyni tablicy ku pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej (2013),
upamiętnienie w centrum Pępowa „Kamieniem Pamięci i Wdzięczności” rodzin Konarzewskich
i Mycielskich – fundatorów świątyń w Pępowie, na Świętej Górze i w Skoraszewicach.
Szczególnym osiągnięciem księdza kanonika Henryka Szwarca, które predestynuje go do
wyróżnienia „Zasłużony dla Powiatu Gostyńskiego" jest jego największe dzieło w pępowskiej parafii –
wymiana okien na wieży kościoła; przedsięwzięcie niezwykłe, wykonane z rozmachem
i profesjonalizmem, które przywróciło pępowskiej świątyni jej dawną urodę. To w dużej mierze dzięki
umiejętnościom i zaangażowaniu ks. H. Szwarca okna wieży jednego z najpiękniejszych kościołów
ziemi gostyńskiej nie straszą już „zabitymi deskami”.
Ksiądz kanonik Henryk Szwarc, pracując niestrudzenie przez 24 lata w dwóch parafiach powiatu
gostyńskiego, pozostawił nam wielki dorobek duchowy i materialny. Podsumowaniem jego dokonań
mogą być słowa W. Reymonta: „Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie,
pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym”.
Przyznanie tytułu „Zasłużony dla Powiatu Gostyńskiego” będzie docenieniem działań ks. kanonika
Henryka Szwarca i podsumowaniem jego pracy dla mieszkańców Gostynia, Pępowa i całego powiatu.

