
Uzasadnienie

Przemysław Zygmunt Kompf, urodził się 6 grudnia 1955 roku w Poznaniu.
Po  zdanej  maturze  w  1974  roku  w  Liceum  w  Poznaniu,  podjął  studia
historyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, które ukończył w 1978
roku.  W  tym  czasie  uczestniczył  też  w  spotkaniach  duszpasterstwa
akademickiego ojców dominikanów. W 1980 roku wstąpił do Arcybiskupiego
Seminarium  Duchownego  w  Poznaniu.  Działał  tam  w  zespole  teatralnym
„  Puls”.  W  dniu  15  maja  1986  roku  Przemysław  Kompf  przyjął  z  rąk
arcybiskupa Jerzego Stroby święcenia kapłańskie.

Ks. Przemysław Kompf posługę kapłańską sprawował najpierw w Środzie
Wielkopolskiej,  potem w Poznaniu na Winiarach,  później  w Naramowicach.
Przez 5 lat był kapelanem Zakładu Poprawczego i przez 2 lata Ochotniczych
Hufców  Pracy.  Na  mocy  dekretu  biskupa  26  sierpnia  1999  roku,  został
proboszczem w parafii św. Mikołaja w Wierzenicy. 

Ks. Przemysław Kompf przez wiele lat, sam, jednoosobowo prowadził Dom
Nowego Życia, udzielał schronienia potrzebującym. Jego gorliwość i osobiste
zaangażowanie  przyczyniły  się  do  uruchomienia  Katolickiego  Ośrodka
Wychowania  i  Terapii  Uzależnień  Caritas  Archidiecezji  Poznańskiej
„Wierzenica”  przeznaczonego  dla  młodzieży.  Jest  ojcem  duchowym  tego
dzieła. Swoim wielkim miłosierdziem i bezgraniczną miłością dla słabszych,
wypracował  sobie  ogromny  autorytet  w  otaczającym  środowisku.  Jego
otwartość  i  prostolinijność,  ofiarowanie  swojego  czasu  w  rozwiązywanie
trudnych osobistych spraw wielu osób, zjednało Jemu rzesze ludzi nie tylko z
gminy Swarzędz. Za te działania został uhonorowany  zaszczytnym tytułem
„ Swarzędzanin Roku 2003". 

W  1999  roku  doprowadził  do  powołania  Parafialnego  Zespołu  „Caritas",
wspierając rodziny wielodzietne, osoby ubogie, samotne, schorowane, matki i
ojców samotnie wychowujących dzieci,  rodziny z dziećmi specjalnej troski i
podopiecznych z Młodzieżowego Domu Nowego Życia. 

Parafia  ks.  Przemysława  Kompfa  świetnie  współdziała  z  władzami
samorządowymi.  W  Wierzonce,  w  obiekcie  gminy  prężnie  działa  świetlica
środowiskowa,  gdzie  skupia  się  życie  Klubu  Seniora,  prowadzi  się  naukę
języka  angielskiego,  zapewnia  się  pomoc  w  odrabianiu  lekcji,  działa  koło
muzyczne,  teatralne,  biblijne,  szachowe,  prowadzi  się  zajęcia  dla  dzieci  w
wieku przedszkolnym, oraz zajęcia fotograficzne, kulinarne i gdzie funkcjonuje
biblioteka  .  Podobnie  działającą  świetlicę  parafia  w  2007  roku  uruchomiła
także w Karłowicach.

Ogromnie  integrującym  wydarzeniem  dla  całej  ziemi  wierzenickiej  były
obchody 850 i 865 -lecia Wierzenicy i Wierzonki. Ks. Przemysław Kompf, jako
niezwykły  animator,   znacząco  wpłynął  na  wzbudzanie  inicjatyw  w
organizowaniu jubileuszowych obchodów, tym samym otwierając przestrzeń
do dalszych działań.



Parafia ks. Przemysława Kompfa również podjęła się ogromnego wyzwania
publikując  pismo  p.  n.  „Wierzeniczenia"  oparte  na  tradycji  i  wartościach
chrześcijańskich,  służące  mieszkańcom  Wierzenickiej  Ziemi.  W  roku
jubileuszowym 200 - lecia urodzin Augusta Cieszkowskiego doprowadził  do
powstania  specjalnego  wydania  "Wierzeniczeń"  autorstwa   Ewy  i
Włodzimierza Buczyńskich, przybliżającego postać znakomitego mieszkańca
Wierzenicy Augusta hrabiego Cieszkowskiego.

Ks. Przemysław Kompf z pewnością zasługuje na wyróżnienie za całokształt
20- letniej działalności prowadzonej na rzecz wiejskich środowisk w Gminie
Swarzędz. Za upowszechnianie idei wolontariatu i reagowanie na potrzeby i
oczekiwania społeczne.  Za podejmowanie  niekonwencjonalnych inicjatyw w
upowszechnianiu i pielęgnowaniu aktywnej oraz wrażliwej postawy innych na
ludzkie  potrzeby.  Za  przykładanie  sporej  uwagi  do  poprawy  jakości  życia
innych ludzi oraz za wszelkie dobro czynione z wielką i bezinteresowną pasją.
Za  wprowadzanie  pozytywnych  zmian  w  przestrzeni  krajobrazowej  w
Wierzenicy  i  niezwykłą  dbałość  o  perełkę  swarzędzkiej  ziemi,  jaką  jest
zabytkowy,  XVI-  wieczny  kościół  drewniany  pw.  Świętego  Mikołaja  w
Wierzenicy.

W  związku  z  powyższym  uhonorowanie  ks.  Przemysława  Kompfa
wyróżnieniem  „Zasłużony  dla  Miasta  i  Gminy  Swarzędz"  jest  w  pełni
uzasadnione.


