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SŁUGA BOŻY Z UZARZEWA - KS. ALEKSANDER WOŹNY
 

Pod koniec  stycznia  2014 roku  w kościele  św.  Jana Kantego w Poznaniu  rozpoczął  się  na
szczeblu  diecezjalnym  proces  beatyfikacji  ks.  prałata  Aleksandra  Woźnego.  Tym  samym
przysługuje mu tytuł sługi Bożego.

To postać mocno związana z terenem gminy Swarzędz. Był synem nauczyciela Edmunda Woźnego, który od
listopada 1884 r. do 30. 4. 1928 r. pracował w Uzarzewie. Edmund Woźny miał ośmioro dzieci, najmłodszym
z nich był właśnie Aleksander. Urodził się w Uzarzewie Hubach (gmina Pobiedziska) 25 czerwca 1910 r. o
godzinie  19.10.  Dom,  w  którym przyszedł  na  świat  istnieje  do  dziś,  obecnie  jest  w trakcie  remontu
połączonego z przebudową.

Kiedy blisko  10 lat  temu zostały podjęte działania rozpoczynające proces beatyfikacji, mieszkała w nim
rodzina mająca siedmioro dzieci. Aleksander urodził się w Uzarzewie Hubach a nie w budynku szkoły w
samym Uzarzewie. Taką szkołę jak tamta prowadził  zwykle jeden nauczyciel, który zarazem mieszkał  w
budynku szkolnym. To mieszkanie dla tak licznej rodziny było za małe. Możemy przypuszczać, że jego ojciec
skorzystał z okazji i kupił dom w Uzarzewie Hubach od Niemców opuszczających Polskę po I wojnie. Przy
ówczesnym układzie dróg był on odległy od szkoły o około kilometr.

Aleksander  Woźny  został  ochrzczony  10  lipca  o  godzinie  10.00  w kościele  św.  Michała  Archanioła  w
Uzarzewie, zapisany jest w księdze chrztów jako syn nauczyciela ludowego i Anny z domu Rogozia. Do
szkoły  powszechnej uczęszczał  w Uzarzewie. W 1922 roku, 25  października zmarła mu matka. Została
pochowana na cmentarzu przykościelnym w Uzarzewie. Po niej opiekę nad nim przejęła starsza siostra Zofia.

Po  zdaniu  matury  w  gimnazjum  Marii  Magdaleny  w  Poznaniu,  w  1928  r.,  wstępuje  do  seminarium
gnieźnieńskiego. Z rąk kardynała Augusta Hlonda otrzymuje kolejno święcenia: subdiakonalne (12.6.1932 r.),
diakonalne (6.10.1932 r.) a kapłańskie - 10.6.1933 roku w katedrze poznańskiej. Mszę prymicyjną odprawił
w kościele św. Michała Archanioła w Poznaniu. Do wybuchu wojny był wikariuszem w kilku parafiach, od
1938  r.  w Borku,  powiat  gostyński.  Tam 13  marca  1940  r.  zostaje aresztowany,  trafia  do  obozów w
Buchenwaldzie  i  Dachau.  Latem 1945  r.  ksiądz  Woźny  wraca  do  Poznania,  gdzie  od  20  sierpnia  jest
administratorem, a od 24 lutego 1952 r. proboszczem parafii św. Jana Kantego. Ówczesna świątynia mieściła
się w drewnianym baraku, w którym podczas okupacji  była niemiecka restauracja. Wcześniej,  jak wielu
księży, jest represjonowany przez ówczesne władze (wbrew zakazowi omówił list pasterski). Aresztowany 13
lutego 1950 r. i osadzony w więzieniu przebywał w nim do 1 grudnia. Od jesieni 1978 r. kierował budową
najpierw plebani a następnie murowanego kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Jana Kantego. Był
papieskim szambelanem honorowym, członkiem Komisji Episkopatu d.s. Duszpasterstwa Kobiet, członkiem
„Consilium  a  vigilantia”,  przewodniczącym  Synodalnej  Komisji  d.s.  Apostolstwa  Świeckich,  referentem
Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Poznaniu, członkiem Komisji Doktryny Wiary przy Kurii.

Jako nad wyraz skromny, wytrwały spowiednik nazywany był „więźniem konfesjonału”. Nie oszczędzał się,
pracował do końca bez wytchnienia i z ogromnym poświęceniem. Zmarł 21.8.1983 r., został pochowany 24
sierpnia, żegnany nad grobem przez biskupa Tadeusza Ettera, na cmentarzu górczyńskim.

Działania zmierzające do beatyfikacji księdza Woźnego rozpoczęły się wnioskiem, najpierw parafii na przełomie tysiącleci, a w listopadzie
2004 r. oficjalnie. W Uzarzewie i seminarium duchownym (nauczyciel i spowiednik) los postawił na drodze ks. Woźnego innego duchownego
(też kandydata na ołtarze) związanego więzami rodzinnymi z tą wsią – ks. Aleksandra Żychlińskiego.

O swoim niezwykłym spotkaniu z ks. Woźnym opowiadała podczas wieczoru autorskiego 19 lutego 2014 r. w kobylnickiej filii  Biblioteki
Publicznej Wanda Wasik przedstawiając swoją książkę Mój Orfeusz.

Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy

Na zdjęciach archiwalnych (od góry):
- Uroczystość przed drzwiami kościoła  św. Jana Kantego ul. Grunwaldzka 86. Mianowanie ks. Woźnego proboszczem parafii, 1952 rok.
- Ksiądz prałat Aleksander Woźny.
-1.6.1952 r. - ks. Aleksander Woźny, Lech i Maria Frohmberg - pierwsza komunia święta i bierzmowanie.
Na zdjęciu współczesnym:
- Dom, w którym przyszedł na świat...
fot. W. Buczyński
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