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Oczekiwanie,
nadzieja
i mi³o�æ...

Ju¿ po raz drugi wspólnie z czytelnikami
Biuletynu mam  mo¿liwo�æ  prze¿ywaæ
�wiêta Bo¿ego Narodzenia.
Mijaj¹cy rok by³ dla cz³onków " Porozumie-
nia Ziemia Ko�ciañska" czasem realizacji
wielu pomys³ów i inicjatyw, o których infor-
mowali�my na bie¿¹co. Niedawno prze¿y-
wali�my wybory samorz¹dowe, w których
dziêki Pañstwa poparciu odnie�li�my wspól-
ny sukces, jak¿e bardzo zobowi¹zuj¹cy.
Pozwólcie zatem Szanowni Czytelnicy,
mieszkañcy Ziemi Ko�ciañskiej, ¿e z okazji
�wi¹t Bo¿ego Narodzenia z³o¿ê najserdecz-
niejsze ¿yczenia zdrowia, szczê�cia,
wszelkiej pomy�lno�ci, a nade wszystko
³ask Bo¿ych na ten czas wielkiej nadziei.
Wieczór wigilijny ma w sobie co� �wiêtego,
opiera siê na oczyszczeniu i na wzajem-
nym przebaczeniu. Dziêki temu jeste�my
gotowi na przyjêcie ³aski jaka na nas sp³y-
wa z Betlejem. Czas �wi¹t Bo¿ego Naro-
dzenia  jest okresem skupienia i refleksji, do
czego nastraja nas równie¿ zbli¿aj¹cy siê
koniec roku.
Ile¿ nadziei rodzi siê w umy�le i duszy cz³o-
wieka, gdy przeniknie go �wiat³o gwiazdy,
danej na znak m¹drym wêdrowcom.
Dokonujemy podsumowania my�l¹c o tym
wszystkim co zdo³ali�my zrobiæ. Cieszymy
siê z tych dokonañ, które by³y dobre dla
naszych bliskich, dla naszej ma³ej ojczyzny
i dla nas samych.
Wszystkim Pañstwu w imieniu Porozumie-
nia Ziemia Ko�ciañska sk³adam ¿yczenia no-
woroczne - aby dopisywa³o zdrowie, aby
Pañstwa plany spe³ni³y siê i by w rodzinach
panowa³ spokój i dobrobyt. ̄ yczê, aby�cie
Pañstwo w nowym 2007 roku w swoich
domach znajdowali ¿yczliwo�æ, przyja�ñ i
mi³o�æ. Niech ten nowy nadchodz¹cy rok
bêdzie czasem wykorzystania szansy,
któr¹ dostajemy, by wspólnie pracowaæ dla
dobra tej ziemi i wszystkich jej mieszkañ-
ców.

Andrzej Jêcz
Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia PZK

fot. B. Ludowicz

Poni¿ej przedstawiamy nazwiska cz³on-
ków "Porozumienia Ziemia Ko�ciañ-
ska", którzy zostali  wybrani na radnych.

Radni Rady Powiatu Ko�ciañskiego :
Andrzej Jêcz, Kazimierz Józefowski,
Henryk Bartoszewski, Pawe³ Kaczma-
rek, Micha³ Jurga, Iwona Bereszyñska,
Edward Strzymiñski, Gra¿yna Weber,
Wiktor Snela, Jerzy Cie�la, Dorota Kry-
styna Lew.
W zwi¹zku z równoczesnym wyborem
na wójta i burmistrzów swe mandaty
z³o¿yli : Henryk Bartoszewski, Micha³
Jurga, Wiktor Snela, Dorota Lew. Ich
miejsca zajêli : Tadeusz Janiak, Adam
Cichocki, Karol Kopienka, Józef �wi¹t-
kiewicz.

Wybory Samorz¹dowe - sukces kandydatów
�Porozumienia Ziemia Ko�ciañska�

Radni Rady Miejskiej Ko�ciana :
Piotr Ruszkiewicz ( Przewodnicz¹cy
Rady ), Maciej Zielonka (  Wiceprzewod-
nicz¹cy Rady ), Izabela Korzeniowska,
Miros³aw Wo�niak, Stanis³aw Bartczak,
Aleksander Heller, Maria Sworacka, Ali-
cja Brzozowska, Marek Szymkowiak.

Radni Rady Gminy Ko�cian :
Andrzej  Przyby³a  ( Przewodnicz¹cy
Rady ), Ksawery Sadowski, Leszek
Baranowski, Marek Ptak, Eugeniusz
Ruskowiak, Stanis³aw Sikora, Zbigniew
Chwastyniak, Marieta Szkudlarska ( Za-
stêpca Przewodnicz¹cego Rady ), Zbi-
gniew Gidaszewski, Albin Bednarek.

cd. na str. 2

�wi¹teczny Rynek w Ko�cianie.
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Radni Rady Miejskiej Krzywinia :
Roman Majorczyk ( Przewodnicz¹cy
Rady ), Andrzej Gubañski  ( Zastêpca
Przewodnicz¹cego Rady ), Zbigniew
Zieliñski,  Janina Gogó³, Henryk Gubañ-
ski, Andrzej Kaczmarek, Olgierd Ka�-
mierowski, Andrzej Klinowski ( Zastêp-
ca Przewodnicz¹cego Rady ), Andrzej
Ma³ecki, Boles³aw Ratajczak.

Radni Rady Miejskiej �migla :
Jan Józefczak (Przewodnicz¹cy Rady ),
Roman Schiller,  Stanis³aw Pawlak (Za-
stêpca Przewodnicz¹cego Rady ), Zdzi-
s³aw ¯aczyk, Alfred Splisteser, Marian
Drzewiecki, Wies³aw Kasperski, Bog-
dan Turliñski.

Radni Rady Miejskiej w Czempiniu :
El¿bieta Grygier, Jerzy Krzy¿ostaniak,
W³odzimierz Kuciak.
W bezpo�rednich wyborach cz³onko-
wie "Porozumienia Ziemia Ko�ciañ-
ska" zostali wybrani do pe³nienia funk-
cji:
1. Henryk Bartoszewski - Wójta Gminy
Ko�cian,
2. Micha³ Jurga - Burmistrza Miasta Ko-
�ciana,
3. Pawe³ Buksalewicz - Burmistrza Mia-
sta i Gminy Krzywiñ,
4. Wiktor Snela - Burmistrza �migla,
5. Dorota Krystyna Lew - Burmistrza
Gminy Czempiñ.
Rada Powiatu ko�ciañskiego na I i II
sesji dokona³a wyboru w³adz i cz³on-
kowie "Porozumienie Ziemia Ko-
�ciañska" pe³ni¹  funkcje :

 Andrzej Jêcz - starosta, Edward Strzy-
miñski - wicestarosta, Pawe³ Kaczma-
rek - cz³onek zarz¹du, Karol Kopienka -
cz³onek zarz¹du, Iwona Bereszyñska -
Przewodnicz¹ca Rady, Kazimierz Józe-
fowski - Zastêpca Przewodnicz¹cego
Rady.
Ma³gorzata Adamczak, cz³onek "Poro-
zumienia Ziemia Ko�ciañska", zosta³a
radn¹ Sejmiku Województwa Wielko-
polskiego.

Dziêkujemy za poparcie okazane  w
dniu wyborów 12 i 26 listopada 2006
roku mieszkañcom powiatu ko�ciañ-
skiego. Obdarzyli�cie nas Pañstwo
swoim zaufaniem, co traktujemy jako
wezwanie i zobowi¹zanie do aktyw-
nego dzia³ania na rzecz lokalnych spo-
³eczeñstw i dobra wspólnego.

 Edward Strzymiñski

Henryk Bartoszewski - Wójt Gminy Ko�cian, Wiktor Snela - Burmistrz �migla, Dorota Krysty-
na Lew - Burmistrz Gminy Czempiñ, Andrzej Jêcz - Starosta Powiatu Ko�ciañskiego, Micha³
Jurga - Burmistrz Miasta Ko�ciana, Pawe³ Buksalewicz - Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiñ.

Dnia 19.10.2006r. drugi rok dzia³alno-
�ci rozpocz¹³ Ko�ciañski Uniwersytet
Trzeciego Wieku. Do grona s³uchaczy
zosta³o przyjêtych blisko 300 chêtnych
(w 2005 roku by³o ich 185).
Zaplanowano cykl 13 wyk³adów ogól-
nych - o ró¿norodnej tematyce. Zapro-
szenie do wyg³oszenia wyk³adów przy-

jêli znakomici specja-
li�ci uczelni wy¿szych,
instytutów oraz o�rod-
ków badawczych. Za-
jêcia warsztatowe pro-
wadzone s¹ w 14 sek-
cjach. Sekcje ciesz¹-
ce siê najwiêksz¹ po-
pularno�ci¹ to: gim-
nastyka mózgu, tera-
pia tañcem,
ABC informaty-
ki, sekcja regio-
nalna, jêzyki
obce oraz nowo
powsta³a sek-

cja przedsiêbiorczo�ci (prowa-
dzenie dzia³alno�ci gospodar-
czej w III wieku).
Zajêcia zosta³y zainagurowane
wyk³adem prorektora UAM w Po-
znaniu, prof. dra hab. Janusza
Wi�niewskiego "Filozoficzne dy-
lematy wspó³czesnej medycyny".

Uniwersytet po raz drugi
Pragnê przypomnieæ, ¿e  honorowy pa-
tronat nad dzia³alno�ci¹ Ko�ciañskie-
go Uniwersytetu Trzeciego Wieku pe³-
ni Jego Maginificencja Rektor UAM -
prof. dr hab. Stanis³aw Lorenc. Wspar-
cia udzielaj¹ samorz¹dy lokalne powia-
tu ko�ciañskiego oraz dyrektorzy szkó³
miasta Ko�ciana, którym wdziêczni je-
ste�my za opiekê i pomoc.

Micha³ Jurga
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19.10.2006 - Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2006/2007
- Wyk³ad Inauguracyjny - prof. dr hab. Janusz Wi�niewski, Prorektor UAM w Poznaniu
"Filozoficzne dylematy wspó³czesnej medycyny"

09.11.2006 - prof. dr hab. Janusz Czebreszuk, Instytut Prahistorii UAM w Poznaniu
"Osada w Bruszczewie - najwa¿niejsze odkrycie archeologiczne w Europie z pocz¹tku epoki br¹zu"

23.11.2006 - dr Waldemar Handke, mgr Rafa³ Ko�ciañski, Instytut Pamiêci Narodowej, Poznañ
"Zwyczajny Urz¹d - Powiatowy Urz¹d Bezpieczeñstwa Publicznego w Ko�cianie w latach 1945-1954"

14.12.2006 - dr Stanis³aw Zyborowicz, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu
"Gra polityczna w systemie politycznym"

11.01.2007 - prof. dr hab. Józef Tomasz Pokrzywniak, Dziekan Wydzia³u Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu
"Literatura dawnych epok wobec problematyki politycznej"

25.01.2007 - prof. dr hab. Stanis³aw Kowalik, Kierownik Katedry Kultury Fizycznej Osób Niepe³nosprawnych AWF w Poznaniu
"Lustereczko, lustereczko powiedz przecie, czy potrzebne s¹ autorytety na �wiecie"

15.02.2007 - prof. dr hab. Jerzy Gaca, Dziekan Wydzia³u Technologii i In¿ynierii Chemicznej ATR w Bydgoszczy
"Problem jako�ci wody pitnej"

15.03.2007 - dr hab. Jacek Mizerka, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
"Rola gie³dy we wspó³czesnym �wiecie"

29.03.2007 - dr Danuta Wdowicka, S.P. ZOZ w Ko�cianie
"Cukrzyca - epidemia XXI wieku"

12.04.2007 - ks. biskup prof. dr hab. Marek Jêdraszewski, kierownik Zak³adu Filozofii Chrze�cijañskiej, Wydzia³ Teologiczny UAM w Poznaniu
"Nauczanie spo³eczne Jana Paw³a II"

26.04 2007 - dr Adam Szymaniak, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu
"Chiny na pocz¹tku XXI w - kierunki dominacji globalnej?"

17.05.2007 - prof. dr hab. Krzysztof Pietkiewicz, Dyrektor Instytutu Wschodniego UAM w Poznaniu
"Islam w Rosji"

31.05.2007 - dr Jolanta Twardowska-Rajewska, Konsultant Wojewódzki Geriatrii
"Piêkny umys³ - kidult"

Terminy i tematyka wyk³adów ogólnych w Ko�ciañskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku:
(czwartki godz. 18.00, aula Kolegium UAM - ul. Bernardyñska 2 w Ko�cianie)

Podczas uroczysto�ci w Pa³acu Prezy-
denckim 11 listopada br. w dniu Naro-
dowego �wiêta Niepodleg³o�ci, na
wniosek prezesa Stowarzyszenia Sza-
rych Szeregów Leszka Ko³acza oraz
naczelnika ZHP hm. Teresy Hernik, Pre-
zydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech
Kaczyñski odznaczy³ po�miertnie hm.
Floriana Marciniaka Krzy¿em Wielkim
Orderu Odrodzenia Polski. W imieniu
rodziny, odznaczenie z r¹k Prezydenta
odebra³ siostrzeniec bohaterskiego
harcmistrza Stanis³aw P³ocieniak z
Czempinia.
We wniosku o nadanie odznaczenia
Naczelnik ZHP i prezes Stowarzysze-
nia Szarych Szeregów napisali m. in.:
�Harcmistrz Florian Marciniak by³ przy-
k³adem ¿ycia i s³u¿by, ofiarno�ci oraz
bezkompromisowej walki w najtrud-
niejszym okresie okupacji hitlerow-
skiej. Pe³ni³ s³u¿bê na swym trudnym i
odpowiedzialnym stanowisku Naczel-
nika Szarych Szeregów do koñca, zgod-
nie z rot¹ hymnu harcerskiego "Wszyst-
ko, co nasze, Polsce oddamy".

Order Odrodzenia Polski zosta³ usta-
nowiony w 1921 r.
Nadawany jest za wybitne zas³ugi po-
³o¿one w s³u¿bie pañstwu i spo³eczeñ-
stwu, a zw³aszcza za wybitne osi¹gniê-

Odznaczenie dla Naczelnika Szarych Szeregów
cia w dzia³alno�ci publicznej po-
dejmowanej z po¿ytkiem dla kra-
ju, za szczególne zas³ugi dla
umacniania suwerenno�ci i
obronno�ci kraju, dla rozwoju go-
spodarki narodowej, s³u¿by pu-
blicznej, za wybitn¹ twórczo�æ na-
ukow¹, literack¹ i artystyczn¹, za
wybitne zas³ugi dla rozwoju wspó³-
pracy Rzeczypospolitej Polskiej z
innymi pañstwami i narodami.
Order ten dzieli siê na 5 klas:
klasa I Krzy¿ Wielki Orderu Odro-
dzenia Polski,
klasa II Krzy¿ Komandorski z
Gwiazd¹ Orderu Odrodzenia Pol-
ski,
klasa III Krzy¿ Komandorski Orde-
ru Odrodzenia Polski,
klasa IV Krzy¿ Oficerski Orderu Od-
rodzenia Polski,
klasa V Krzy¿ Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski.
Na stra¿y honoru Orderu stoi Ka-
pitu³a Orderu Odrodzenia Polski
sk³adaj¹ca siê z wielkiego Mistrza
Orderu i o�miu cz³onków Kapitu³y, po-
wo³ywanych przez Wielkiego Mistrza na
piêæ lat. Zgodnie z ustaw¹ o orderach i
odznaczeniach prezydent RP, z tytu³u
wyboru na ten urz¹d, staje siê Kawale-
rem Orderu Odrodzenia Polski klasy I i

przewodniczy Kapitule jako Wielki Mistrz
Orderu. Kapitu³a wybiera ze swojego
grona Kanclerza Orderu i Sekretarza
Kapitu³y.

Józef �wi¹tkiewicz
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Gaz - nasze bogactwo (IV)
Zgodnie z zapowiedzi¹  powracam do
tematyki ko�ciañskiego gazu.
Z perspektywy czasu jaki up³yn¹³ od
dnia otwarcia kopalni KO�CIAN -
BROÑSKO, czyli od dnia 25 lutego 2002
roku, na wiele procesów zwi¹zanych z
dystrybucj¹ gazów w Polsce patrzê
przez znajomo�æ wielu ludzi z bran¿y,
którzy tymi procesami kieruj¹. W po-
przednich artyku³ach cyklu
stara³em siê wspominaæ tych,
którzy podobnie jak ja, pragnê-
li zmiany zaopatrzenia Ziemi
Ko�ciañskiej w gaz ziemny.
Czêsto w rozmowach ten te-
mat wraca³ i mimo up³ywu cza-
su, nie tracili�my nadziei, ¿e
decyzja o zaopatrzeniu na-
szych mieszkañców w "nasz"
gaz wcze�niej czy pó�niej za-
padnie.
Pe³en optymizmu nie ustawa-
³em w pracy nad decyzj¹ o
zmianie zaopatrzenia Ziemi
Ko�ciañskiej w  gaz z kopalni
w Kokorzynie. Dzisiaj mogê
wszystkich mieszkañców Ko-
�ciana i okolic poinformowaæ,
¿e w naszych domach bêdzie
"nasz gaz"! Jest to efekt sta-
rañ, zaanga¿owania i pracy
wielu ludzi. Znacz¹c¹ rolê  w
dzia³aniach na rzecz zmiany
zaopatrzenia w gaz Ziemi Ko-
�ciañskiej odegra³ w tym pro-
cesie w ostatnich tygodniach
Pan Stanis³aw Niedbalec, Wi-
ceprezes PGNiG S.A. w War-
szawie. To on 25 lutego 2002
roku, w trakcie uroczysto�ci
otwarcia kopalni "Ko�cian - S",
jako ówczesny dyrektor Oddzia³u PGNiG
w Zielonej Górze powiedzia³ mi: "jak bê-
dziesz cierpliwy i nie odpu�cisz tego
tematu, to osi¹gniesz swój cel i bêdzie-
cie mieli ten gaz u siebie". I sta³o siê!
Jest decyzja o przestawieniu Ko�ciana
i okolic na gaz LW (GZ - 41,5), czyli na
nasz gaz.
Dzisiaj, po wielu latach bardzo trudnych
starañ mam wielk¹ satysfakcjê z tego
wydarzenia. W tym miejscu powinie-
nem raz jeszcze wymieniæ tych ludzi,
którzy mnie wspierali i z ca³ego serca
im podziêkowaæ. Zatem dziêkujê Panu
Stanis³awowi Niedbalcowi za przepro-
wadzenie procesu przygotowawczego
do przestawienia zasilania naszej Zie-
mi na gaz "ko�ciañski". Dziêkujê Panu
Czes³awowi Klasiñskiemu, kierowniko-
wi Zespo³u Kopalñ w Szczowidowie ko³o
Grodziska Wlkp. za szczególnie cenne
wskazówki w przygotowaniach do roz-

mów, jakie prowadzi³em z ró¿nymi lud�-
mi w czasie realizacji ca³ego projektu.
Dziêkujê Panu Piotrowi Dudziakowi -
Zastêpcy Dyrektora ds. Technicznych w
Wielkopolskiej Spó³ce Gazowniczej sp.
z o. o. w Poznaniu, za bardzo profesjo-
nalne przygotowanie dokumentów do-
tycz¹cych ekonomicznej strony prze-
mian w zasilaniu Ko�ciana i okolic w

gaz LW (41, 5). Pragnê podziêkowaæ
Panu Stanis³awowi Sza³kowskiemu,
Prezesowi WSG sp. z o. o. w Poznaniu
za cenne uwagi dotycz¹ce s³abych stron
ca³ego projektu i rozwoju uwarunko-
wañ, które trzeba spe³niæ w procesie
przestawiania systemu z gazu LS (GZ-
50) na gaz LW (GZ 41, 5).
Dziêkujê Panu Józefowi Ko�bia³owi  -
Kierownictwo Kopalni "Ko�cian - Broñ-
sko" w Kokorzynie - za serdeczny klimat
rozmów o procesie pracy kopalni i tech-
nicznych mo¿liwo�ciach zaopatrzenia
Ko�ciana i okolic z Kopalni "KO�CIAN".
Nale¿y wymieniæ tutaj tak¿e Pana Sta-
nis³awa Mamczura - Z-cê Dyrektora ds.
Geologii w Oddziale PGNiG w Zielonej
Górze, któremu dziêkujê za przygotowa-
nie mnie do ró¿nych rozmów z dziedzi-
ny pozyskiwania i przesy³u gazu. Dziê-
kujê Panu Kazimierzowi Jakubowiczo-
wi z Urzêdu  Górniczego, który tak¿e

popiera³ mnie w rozmowach na ró¿nych
szczeblach o s³uszno�ci decyzji zaopa-
trzenia nas w "nasz" gaz.
Sukcesem naszym jest to, ¿e stworzyli-
�my grupê ludzi zaanga¿owanych w
proces zmierzaj¹cy do korzystania z lo-
kalnych  �róde³ energii - dziêkujê w tym
miejscu panu Staro�cie Ko�ciañskie-
mu Andrzejowi Jêczowi za zaanga¿o-

wanie siê w proces rozmów,
jakie odby³y siê w trakcie przy-
gotowañ do korzystania z "na-
szego" gazu i wsparcie
wszystkich mo¿liwych argu-
mentów, które wspólnie przy-
gotowywali�my przed ka¿d¹
rozmow¹ z lud�mi maj¹cymi
wp³yw na decyzjê o zmianie
zaopatrzenia.
Trudny proces narodzin decy-
zji dobieg³ koñca. Na pocz¹t-
ku listopada Wielkopolska
Spó³ka Gazownictwa Sp. z
o.o. otrzyma³a mo¿liwo�æ pod-
jêcia przygotowañ do  przesta-
wienia Ko�ciana i okolic na
gaz LW (GZ - 41,5). W wyniku
przygotowania tego procesu
zosta³ wyznaczony termin
zmiany gazu z LS na LW na
dzieñ 1 czerwca 2007 roku.
Nie by³ wiêc to blef wyborczy,
kiedy mówi³em, ¿e zakoñczy-
³em proces starañ o nasz gaz
i mieszkañcy Ziemi Ko�ciañ-
skiej bêd¹ mogli korzystaæ z
bogactwa tej ziemi, które po-
wsta³o oko³o 250 mln lat
temu.
Niech  ta  wiadomo�æ  bêdzie

    prezentem na �wiêta Bo¿ego
Narodzenia dla wszystkich mieszkañ-
ców Ziemi Ko�ciañskiej. Prezent ten
przekazujê od wszystkich cz³onków Sto-
warzyszenia "Porozumienie Ziemia Ko-
�ciañska�, bo to nasze Stowarzyszenie
jest g³ównym autorem tego wydarze-
nia.
Niech wiêc rok 2007 bêdzie w ¿yciu
ka¿dego mieszkañca naszej ziemi za-
pamiêtany jako rok skutecznej pracy
dla poprawy warunków ¿ycia naszych
mieszkañców.
Koñczê cykl artyku³ów o ko�ciañskim
gazie pt. "Gaz - nasze bogactwo" i ¿yczê
wszystkim Pañstwu aby efekt naszych
starañ, które opisywa³em, przyczyni³ siê
do stworzenia dalszego klimatu zaufa-
nia ludziom, którzy wykonuj¹ wa¿ne
funkcje publiczne i ciesz¹ siê popar-
ciem oraz autorytetem w swoich �ro-
dowiskach.

Henryk Bartoszewski

Wójt w roli... szejka.
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,,Przypatrzmy siê powo³aniu naszemu''

Nasze autorytety

Tytu³ nawi¹zuje do programu duszpa-
sterskiego ko�cio³a katolickiego w Pol-
sce. Ma on te¿ �cis³y zwi¹zek z osob¹
kap³ana ksiêdza kanonika Leona Stêp-
niaka, którego niezwyk³y ¿ycio-
rys, a nade wszystko wierno�æ
powo³aniu kap³añskiemu pra-
gnê przedstawiæ.
Mieszkañcy Ko�ciana znaj¹ za-
pewne sylwetkê ksiêdza kano-
nika, bo mimo sêdziwego wie-
ku bywa On w ko�ciele farnym,
odprawiaj¹c lub koncelebruj¹c
mszê �w. Godna podziwu jest
pogoda ducha ksiêdza i zawsze
¿yczliwy u�miech dla spotyka-
nych ludzi.
Ksi¹dz Leon Stêpniak urodzi³
siê 29 marca 1913r. w Czarnot-
kach pow. �redzki. By³ pierwo-
rodnym synem Jana i Pelagii z
domu Grze�kowiak. Ojciec by³
rolnikiem i so³tysem wsi. Rodzi-
na by³a wielodzietna, bo liczy³a
dziesiêcioro dzieci: 5 córek i 5
synów.
O swoich rodzicach ksi¹dz wy-
ra¿a siê z najwy¿szym uzna-
niem. Matka by³a osob¹ bardzo
pobo¿n¹, umia³a pokierowaæ
wychowaniem swoich dzieci, a
tak¿e wra¿liw¹ na biedê ludzk¹,
wspomagaj¹c w miarê mo¿li-
wo�ci najbiedniejsze rodziny
we wsi.
W 1924r. rodzice przenie�li siê
do Bronis³awia w powiecie
�redzkim, tote¿ syn Leon uczêsz-
cza³ do 8 - klasowego gimnazjum w
�rodzie Wielkopolskiej.
O swoim powo³aniu do kap³añstwa Ks.
Leon powiada: ,,chcia³em zawsze s³u-
¿yæ Bogu i bli�nim''. �wiêcenia kap³añ-
skie otrzyma³ z r¹k kardyna³a Augusta
Hlonda 30 czerwca 1939r.
Pierwsz¹ pos³ugê kap³añsk¹ podj¹³ w
parafii w Kêb³owie w pow. wolsztyñ-
skim. Pe³ni³ j¹ krótko, bo 27 stycznia
1940r. zosta³ aresztowany przez gesta-
po. Najpierw by³ w obozie przej�ciowym
w klasztorze w Lubiniu, potem przewie-

ziono go do Fortu VII w Poznaniu, a w
maju trafi³ do obozu koncentracyjnego
w Dachau. Prze¿ywa³ tê gehennê ra-
zem z innymi uwiêzionymi ksiê¿mi, a

ratowa³a ich gorliwa modlitwa.
Najgorsze przysz³o jednak w sierpniu
1940, gdy wraz z innymi ksiê¿mi zosta³
przetransportowany do obozu w Gusen.
Ksi¹dz Leon wspomina:
,,Pod koniec lipca 1940r. w obozie w
Dachau gestapowcy zrobili zbiórkê i
wybrali 150 m³odszych ksiê¿y i zapako-
wali ich do bydlêcych wagonów. Trans-
port dojecha³ w okolice Linzu w Austrii.
Dalej pognano jeñców pieszo do obo-
zu w Gusen. Ksiê¿a pracowali tam przy
budowie obozu. By³a to mordercza pra-

ca: np. noszenie kamienie z kamienio-
³omu do obozu. Stra¿nicy tworzyli szpa-
ler, poganiali i bili wiê�niów''.
¯ycie straci³o tam 50 ksiê¿y, a ci, którzy

prze¿yli, 8 grudnia 1940r. wró-
cili do Dachau. Ksi¹dz Leon
przebywa³ tam a¿ do wyzwole-
nia.
W 1945r. móg³ ju¿ podj¹æ po-
s³ugê kap³añsk¹.
Zosta³ skierowany jako wika-
riusz do Swarzêdza, gdzie prze-
bywa³ 3,5 roku. By³y to trudne
czasy, ale znajdowali siê ofiar-
ni parafianie, którzy pomagali
ksiê¿om.
Ksi¹dz Leon wspomina ¿yczli-
wego kolejarza, pomagaj¹ce-
go organizowaæ pielgrzymki do
Czêstochowy.
Nastêpne 11 lat ksi¹dz spêdzi³
w Gieczu i w Grodziszczku ko³o
�rody Wielkopolskiej.
W Gieczu we wspó³pracy z bi-
skupem Jedwabskim i z para-
fianami odbudowa³ zabytkowy
ko�ció³ z XI w.
Nastêpn¹ placówkê decyzj¹ ar-
cybiskupa Baraniaka obj¹³ w
Wonie�ciu, gdzie by³ probosz-
czem 16 lat.
W 1976r. przyby³ do Ko�ciana i
by³ proboszczem w parafii �w.
Ducha, ale powa¿na choroba
zmusi³a go do przej�cia na
emeryturê.
Ks. Leon Stêpniak otrzyma³ z

r¹k arcyb. Przykuckiego tytu³ ho-
norowego kanonika kapitu³y w Stargar-
dzie Szczeciñskim, a arcyb. J. Paetz
mianowa³ go honorowym kanonikiem
przy Katedrze Poznañskiej.
Ksi¹dz Leon Stêniak jest dla nas wspó³-
czesnych autorytetem, gdy¿ w ca³ej
swojej pos³udze gorliwie i ofiarnie s³u-
¿y³ Bogu i bli�nim.
Prze¿ywaj¹c tragediê w obozie koncen-
tracyjnym, wykazywa³ siê niezwyk³ym
mêstwem i hartem ducha i wierzy³, ¿e
doczeka wyzwolenia, by móc dalej pe³-
niæ pos³ugê kap³añsk¹.

Barbara Mizerka

My�li Paw³a Buksalewicza

Bogactwa cz³owieka nie mierzy siê
tym, co posiada, ale tym co potrafi daæ.

Deka-log � logo Pana Boga. By urodziæ dziecko wiele matek
wyrusza do swojego Betlejem.

Ksi¹dz Leon Stêpniak.
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Rowerem przez Azjê
�Wspaniale jest realizowaæ swoje pla-
ny; mnie ostatniego lata uda³o siê spe³-
niæ swoje najwiêksze marzenie rowe-
rowe, wyprawê rowerow¹, która by³a
bardzo trudna do zrealizowania. Bywa
tak w ¿yciu, ¿e marzenia postrzegane
s¹ przez otoczenie jako nierealistycz-
ne, zbyt ambitne, aby mog³y siê urze-
czywistniæ. Nie akceptujê takiego po-
dej�cia, a ka¿dy kolejny "w¹tpi¹cy" do-
daje mi energii i umacnia na drodze
do celu.�
To motto ¿yciowe Dawida Kompiela,
mieszkañca G³uchowa, studenta
dwóch kierunków -  turystyki i wychowa-
nia fizycznego. O swojej niesamowitej
wyprawie rowerem z G³uchowa przez
Chiny - Indie - Pakistan, dzi� z u�mie-
chem i satysfakcj¹ mówi, ¿e warto by³o.
Do wyprawy przy-
gotowywa³ siê
kondycyjnie i fi-
nansowo przez 5
m i e s i ê c y .
Wspólnie z przy-
jacielem Seba-
stianem Golcza-
kiem szukali trze-
ciego towarzysza
wyprawy, który
podo³a³by tru-
dom. Korzystali z
Internetu. Zg³osi-
³o siê 20 kandy-
datów jednak
wybór pad³ na
Piotra Puszcza,
ch³opaka, który
by³ na miesiêcz-
nej wyprawie w
Stanach Zjedno-
czonych. Do New
Delhi dolecieli 1
sierpnia. Pierwsze trzy dni postanowili
przeznaczyæ na zwiedzanie i zaaklima-
tyzowanie siê. Ogromna wilgotno�æ po-
wietrza, ciep³o towarzyszy³y Dawidowi
podczas zwiedzania miasta: India Gate,
parlamentu, Fortu Czerwonego.
�Trzeciego sierpnia ruszyli�my z New
Delhi przez - Armitsar do - Lahore.
Wstali�my wcze�nie, pakowanie rowe-
rów do poci¹gu posz³o sprawnie. To-
warzyszy³a nam obawa, czy aby doje-
dziemy bez uszkodzeñ. Poci¹g oka-
za³ siê bardzo luksusowy, klimatyza-
cja, jedzenie, picie - wypas; za 600 ru-
pii. Ze stacji w Armitsarze ruszyli�my
mocnym tempem do granicy jakie� 20
km, ze �redni¹ powy¿ej 30km/h. Na

granicy okaza³o siê, ¿e nie mamy ja-
kiego� pisma wyjazdowego, które
otrzymuje siê  gdy wkracza siê do In-
dii. Cale szczê�cie uda³o siê nam prze-
dostaæ na drug¹ stronê. Po Pakistañ-
skiej stronie nie by³o ju¿ tak weso³o -
musieli�my zamieniæ dolary na ich
walutê po niezbyt korzystnym kursie.
Za granic¹ ruszyli�my ostro do Lahore
- powstrzymywa³y nas tylko dymi¹ce
ciê¿arówki, które mijali�my na grubo�æ
"lakieru". Gdy dojechali�my do stacji
kolejowej w Lahore zaczê³y siê k³opo-
ty.� - wspomina Dawid.
Z Lahore do Rawalpindi dotarli poci¹-
giem. Pomimo deszczu wyruszyli na
poszukiwania drogi do stacji autobu-
sów, by dostaæ siê do Gilgit. Ulewa by³a
tak mocna , ¿e b³oto siêga³o powy¿ej

osi rowerów, a w niektórych miejscach
trasa zamienia³a siê w potok.
Deszcz nie przestawa³ padaæ, wiêc i
widoczno�æ by³a s³aba - dopiero po 6
godzinach drogi przeja�ni³o siê i uka-
za³y siê widoki nie do opisania. Wyso-
kie góry i rw¹cy przy krawêdzi Indus
sprawia³, ¿e z jednej strony cieszyli siê
wspania³¹ drog¹, a z drugiej nikt nie
chcia³ my�leæ o tym, co bêdzie, gdy kie-
rowca pomyli siê o parê centymetrów.
Pêdz¹ce ciê¿arówki i bardzo w¹ska
droga do tego o kiepskiej nawierzchni
sprawi³y, ¿e podro¿ do Gilgit zajê³a im
prawie 20 godzin.
Gilgit - Kaszgar to nastêpny odcinek tra-
sy pokonany autobusem z rowerami na

dachu. Przy wysoko�ci 3500 m n.p.m.
powietrze zaczê³o siê rozrzedzaæ, a na
wysoko�ci 4730 ból g³owy by³ tylko do
wytrzymania w zestawieniu z cudowny-
mi widokami. Nie mieli problemu z cel-
nikami na granicy i pierwszy raz zjedli
dobry posi³ek. Dotarli do Kaszgaru w
nocy, znale�li tani hotel, zrobili pranie i
wyspali siê. Nastêpny dzieñ to dystans
40 km i nocleg w namiotach nad
rzeczk¹ w Shufu. Pobudkê zrobi³o im
stado owiec, które wpad³o na namioty.
Pasterze bacznie przygl¹dali siê nie-
konwencjonalnym turystom, nawet pró-
bowali pomóc. Ruszyli dalej. Koñczy³y
siê im zapasy wody. Trasa zaplanowa-
na to 108 kilometrów , Piotrek na 84
kilometrze musia³ odpocz¹æ, mia³ go-
r¹czkê. Dawid i Sebastian odpoczywali

w pierwszym, czy-
stym i ciep³ym stru-
mieniu. Nocowali
w ruinach, chatach
bez dachu ale z
murami, ochrania-
j¹cymi ich od wia-
tru. Nastêpny dzieñ
to Ghez , wysoko�æ
3890 m . Trasa 85
kilometrów ze
�redni¹ prêdko-
�ci¹ 16 km/h cha-
rakteryzowa³a siê
trudnymi podjaz-
dami. Ciekawostk¹
by³a rozmowa z
grup¹ Hiszpanów,
którzy zamierzali
siê wspinaæ na
górê Mustagh Atu
7546 m n.p.m.
Wspinaczkê zapla-
nowali na 20 dni

po to, by w dwie godzinki zjechaæ na
nartach.
Noc z 8 na 9 sierpnia spêdzili w gara¿u
budowlañców. Zimno nie da³o im spaæ,
wiêc wcze�nie ruszyli na trasê do Tah-
gurganu. Pokonali 76 km ze �redni¹
prêdko�ci¹ 26,6 km/h.  Tam nie chcia-
no ich przepu�ciæ rowerami przez gra-
nicê. Nastêpnego dnia pojechali z
amerykañskim turyst¹, który sam wy-
najêtym busem podró¿owa³ do Paki-
stanu. Niestety za¿¹da³ za uprzejmo�æ
100 $ za przejazd 126 km. Po negocja-
cjach zap³acili 60$. Dalej ruszyli rowe-
rami. Wjechali na 4730 m n.p.m. Na-
stêpnej nocy przemokli podczas burzy,
drogê zablokowa³o osuwisko z kamie-
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ni i b³ota, przedostawali siê wolno i w
zimnym deszczu. Warunki na drodze
stale siê pogarsza³y. Silny wiatr, brak
wody i temperatura dochodz¹ca do 35
°C., zwa³y b³ota i kamieni dawa³y siê
we znaki Dawidowi i jego kolegom. Po-
konali 120 km. Przed miejscowo�ci¹
Dassu rozbili namioty przy strumieniu.
Obudzi³o ich �wiat³o latarki i jaka� obca
postaæ z ka³asznikowem. Byli to poli-
cjanci, którzy zaproponowali im nocleg
na komisariacie. Rankiem okaza³o siê,
¿e Piotrek jest chory . Nie by³ w stanie
jechaæ dalej. Musia³ odpocz¹æ. Umó-
wili siê, ¿e pojedzie autobusem i spo-
tkaj¹ siê w Islamabadzie.
�16 sierpnia wstali�my bardzo wcze-
�nie. Droga przez pierwsze kilometry
schodzi³a idealnie. Dopiero na 40km.
rozpocz¹³ siê podjazd, który wydawa³
siê nie koñczyæ. 32km ci¹gle pod górê
przy okropnej temperaturze. Czuli�my
siê strasznie, 8 godzin jazdy wykoñ-
czy³o nas. Pokonali�my dystans
132km, �red.16,4km/h. Znale�li�my
�wietn¹ miejscówkê na nocleg, na
wzgórzu przy wiosce jakie� 20 km
przed Abbottabad. Nie by³o jednak
dane nam spêdziæ tam nocy. Ju¿ po
kilku minutach zaczê³y siê wizyty oko-
licznej ludno�ci. Przyniesiono nam
wrz¹tek i zaczê³y siê d³ugie rozmowy.

Skoñczy³o siê na tym, ¿e postraszyli
nas wê¿ami i noc spêdzili�my w domu
"So³tysa". Od rana spotka³a nas niespo-
dzianka. Prawdziwe �niadanie: jajka
sadzone, ciapaty, s³odki mleczny chleb
oraz mleczna herbata - jakby inna baj-
ka. Zjedli�my to z naszym gospoda-
rzem. Podczas posi³ku rozmawiali�my
o muzu³manach i chrze�cijanach, a
tak¿e o stosunkach   pakistañsko   -
indyjskich.� - relacjonuje Dawid.
17 sierpnia dojechali do Rawalpindi.
Przejechali ostatni dystans 170 km.
Uda³o siê im pokonaæ Karakorum Hi-
ghway. 1300 kilometrów na wysoko�ci
3000 m n.p.m. w 12 dni, co stanowi
"niepisany" rekord �wiata. Nikomu nie
uda³o siê w tak krótkim czasie przeje-
chaæ tej trasy. Brudni i wycieñczeni do-
tarli do Islamabadu. Tam podczas po-
szukiwania bankomatu, w enklawie dy-
plomatycznej zaczepili ich przedstawi-
ciele pakistañskiego rz¹du. Organizo-
wali w dniach 1-3 wrze�nia  pierwszy w
Pakistanie wy�cig etapowy w górach
Karakorum i chcieli, by Polacy wziêli w
nim udzia³, zapewniali tak¿e rowery.
Udzia³ w nim bior¹ profesjonali�ci z ca-
³ego �wiata - najwiêksi sportowcy w tego
typu wy�cigu. Postanowili spróbowaæ.
Niestety po królewskiej kolacji Dawid
rozchorowa³ siê i trzy dni spêdzi³ w szpi-

talu. Do wy�cigu zosta³o 8 dni. W zawo-
dach Tour of the Karakurams Interna-
tional  Mouintain Bike Race 1-3 wrze-
�nia 2006 uczestniczy³o 50 przedsta-
wicieli z 12 pañstw w�ród nich by³ Da-
wid Kompiel. Po pierwszym etapie by³
na 7 pozycji.
Niesamowita przygoda, pokonywanie
w³asnej s³abo�ci, poznawanie drugie-
go cz³owieka w trudnych warunkach,
spotykanie na trasie innych "szaleñ-
ców", zapraszani do  domów przez zwy-
k³ych Pakistañczyków, nie mogli nie
skorzystaæ z ich go�cinno�ci. Skromni
z gromadk¹ dzieci jak¿e cieszyli siê
mog¹c podzieliæ siê  z Polakami  tym
co maj¹. Zapraszani równie¿ przez po-
licjantów, niejedn¹ noc spêdzili na po-
sterunkach. Zafascynowani innym
�wiatem poznali smak wakacji, zoba-
czyli jak ¿yli ludzie z dala od szlaków
turystycznych.
Dziêki w³asnej fantazji oraz przy pomo-
cy sponsorów Dawid Sebastian i Pio-
trek przemierzyli Azjê. Dawid dziêkuje
firmom KROSS, MARO, WASZ DACH,
GMINIE CZEMPIÑ, APTECE W G£U-
CHOWIE, pani Katarzynie Sikorze, pani
Iwonie Biere�niewicz, w³a�cicielce
sklepu spo¿ywczego w G³uchowie, Alek-
sandrowi Doro¿ale.

Bo¿ena Stró¿yk
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Moje sportowe pasje (V)

Podaj prawid³owe odpowiedzi na pytania. Zapisz je na kartce pocztowej i prze�lij j¹ na adres: Stowarzyszenie Porozu-
mienie Ziemia Ko�ciañska, ul. Iwaszkiewicza 5 64 - 000 Ko�cian do koñca stycznia 2007 roku. W�ród  prawid³owych
odpowiedzi rozlosujemy nagrody.

   Konkurs dla czytelników

Prawid³owe odpowiedzi na pytania zawarte w konkursie z numeru 4 naszego biuletynu to 1. w Oborzyskach, 2. 12. 15, 3.
Mickiewicza. Spo�ród czytelników, którzy nades³ali prawid³owe odpowiedzi nagrody wylosowali: Cecylia Bar³o¿yk z Czempi-
nia, Bogumi³a Andrzejewska z  Choryni, Ewa Nowicka z Rogaczewa Ma³ego, Adam i Piotr Tomczak z  Lubinia, Beata Wlaz³a
z  Nowego Go³êbina,  Magdalena Losy z R¹binia, Katarzyna Matuszczak z  Ko�ciana, Anna Zdzinnicka z  Ko�ciana, Renata
Nowak ze �remu, Adam i Wojciech Zakrzewscy z Ko�ciana oraz Jolanta i Henryk Linke z  Ko�ciana.   Wszystkim serdecznie
gratulujemy. (M.Z.)

1. Ko�ciañskie I Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce nosi imiê:
a) Adama Mickiewicza,
b) Oskara Kolberga,
c) Marii Konopnickiej.

2. Zabytkowy ko�ció³ w Bronikowie
pochodzi z:
a) II po³owy XVII w.,
b) I po³owy XVIII w.,
c) II po³owy XVIII w.

3. Trzy strza³y ma obecnie w swoim
herbie:
a) �migiel,
b) Krzywiñ,
c) Czempiñ.

Po raz pierwszy SKS "JANTAR" w ci¹gu
jednego roku zorganizowa³ a¿ 4 wyjaz-
dy zagraniczne na imprezy sportowe
ró¿nej rangi (Igrzyska Olimpijskie, Mi-
strzostwa Europy i Mistrzostwa �wia-
ta). Najwa¿niejszym wyjazdem by³
udzia³ w XX Zimowych Igrzyskach Olim-
pijskich Tury-
nie. Pobyt m³o-
dzie¿y z Racotu,
a tak¿e piêcior-
ga dzieci z trzech
Domów Dziec-
ka, by³ szczegó-
³owo opisany w
jednym z po-
przednich nu-
merów biulety-
nu.
W lipcu 40-oso-
bowa grupa
m³odzie¿y wraz
z opiekunami
wyjecha³a na
Mistrzostwa Eu-
ropy w Kajakar-
stwie, które od-
by³y siê w Raci-
cach, niedaleko
Pragi. Byli�my
� w i a d k a m i
zdobycia przez Polaków dwóch medali
- z³otego w kategorii C-2-1000 przez
Marcina Grzybowskiego i £ukasza
Woszczyñskiego oraz srebrnego w K-
1-500  przez Beatê Miko³ajczyk. Na try-
bunach  mo¿na by³o spotkaæ ca³¹ ple-
jadê medalistów olimpijskich Mi-
strzostw �wiata i Europy z poprzednich

WYJAZDY ZAGRANICZNE SKS "JANTAR" w 2006 r.

lat (m.in. Izabelê Dylewsk¹ oraz Bu³gar-
kê - Waniê Geszewê). Pobyt by³ rów-
nie¿ wspania³¹ okazj¹ do zwiedzania
Pragi, uznawanej za jedn¹ z najpiêk-
niejszych stolic Europy.
Kolejny wyjazd na Mistrzostwa Europy
w p³ywaniu do Budapesztu odby³ siê

na prze³omie lipca i sierpnia. By³ on nie-
zwykle udany, gdy¿ Polacy zdobyli w
sumie 7 medali. Kibicowanie najlep-
szym europejskim p³ywakom na wype³-
nionych po brzegi trybunach p³ywalni,
po³o¿onej na wyspie �w. Ma³gorzaty,
by³o dla wszystkich wielkim prze¿yciem.
Niezwykle sympatycznie przebiega³o Wojciech Ziemniak

spotkanie z polskimi medalistami m.in.
z Otyli¹ Jêdrzejczak i mêsk¹ sztafet¹.
By³y oczywi�cie autografy i pami¹tko-
we zdjêcia. Tygodniowy pobyt w Buda-
peszcie by³ mo¿liwy dziêki pomocy p.
Klary Sipos, która od wielu lat wspó³-
pracuje z gmin¹ Krzywiñ oraz OSP w
powiecie ko�ciañskim. Dziêki niej m³o-
dzie¿ zwiedza³a s³ynny Parlament oraz

na jcenn ie jsze
zabytki wêgier-
skiej stolicy.

W pa�-
dzierniku po raz
drugi odby³ siê
wyjazd do Turynu
- tym razem na
M i s t r z o s t w a
�wiata w Szer-
mierce. W spo-
sób szczególny
k ib icowal i�my
S³awkowi Moc-
kowi z Leszna,
który zaj¹³ dopie-
ro 10 miejsce,
ale i tak najwy¿-
sze spo�ród Po-
laków. Wiêcej ra-
do�ci dostarczyli
nam szermierze
na wózkach, któ-
rzy zdobyli w su-

mie 8 medali. Jedyny z³oty medal zdo-
by³ Robert Wy�mierski, z którym wspól-
nie od�piewali�my "Mazurka D¹brow-
skiego". Podobnie jak podczas igrzysk
mieszkali�my w o�rodku salezjañskim
w Casallette.
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