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 W ostatni weekend czerwca do 
Wàchocka zjadà sympatycy ruchu 
so∏eckiego z ca∏ej Polski. W mia-
steczku s∏ynàcym z dowcipów 
o so∏tysie, który orze pole w kó∏ko, 
bo kupi∏ sobie konia z cyrku, b´dà 
obradowaç, bawiç si´ i rywalizowaç 
w nietypowych konkurencjach, ta-
kich jak przejÊcie wierzchem przez 
p∏ot czy pogoƒ za Justynà Kowal-
czyk. 26 i 27 czerwca 2010 roku Sto-
lica Polskiego Humoru goÊciç b´dzie 
uczestników XVI Zjazdu So∏tysów 
Województwa Âwi´tokrzyskiego oraz 
XIII Krajowego Turnieju So∏tysów.

Nagrodzà najbardziej aktywnych

 Imprez´ rozpocznie 26 czerw-
ca Zjazd So∏tysów Województwa 
Âwi´tokrzyskiego, podczas którego 
og∏oszone zostanà wyniki konkur-
su „So∏tys Roku 2009 Województwa 
Âwi´tokrzyskiego”. Najlepszym go-
spodarzom wsi wyró˝nionym w ple-
biscycie wr´czone zostanà puchary 
i dyplomy. Najlepszy so∏tys otrzy-
ma dla swojego so∏ectwa nagrod´ 
pieni´˝nà (20 tys. z∏), ufundowanà 
przez marsza∏ka województwa Ada-
ma Jarubasa, patrona honorowego 
przedsi´wzi´cia. Konkurs mia∏ na celu 

promowanie najbardziej aktywnych 
so∏tysów, którzy podejmujà dzia∏ania 
na rzecz integracji spo∏ecznoÊci lokal-
nej, dbajà o rozwój so∏ectwa i gmi-
ny, sà wzorem do naÊladowania.  
Decyzjà Kapitu∏y Konkursu pod prze-
wodnictwem  S∏awomira Neuge-
bauera, dyrektora Departamentu Roz-
woju Obszarów Wiejskich i Ârodowiska 
Urz´du Marsza∏kowskiego Wojewódz-
twa Âwi´tokrzyskiego, tytu∏ So∏tysa Roku 
2009 Województwa Âwi´tokrzyskiego 
przyznano Ma∏gorzacie Kozu-
bek z   gminy Mas∏ów. Natomiast 
36 so∏tysów otrzyma wyró˝nienia: 
Edward Sarba, Gie∏zów, gmina Go-
warczów, Witold Nowak, Plechów, 
gmina Kazimierza Wielka,  Krystyna 
Sikorska, Z∏ota Woda, gmina ¸agów, 
Irena Ledwójcik, Kamieniec, gmi-
na Bodzentyn, Kazimierz Ryszard 
Rusiecki, Kijany, gmina Bejsce, 
Bogus∏awa Sekunda, Kaczkowice, 
gmina Bejsce, Miros∏aw Stanis∏aw 
Ma∏ecki, Kàty, gmina W∏oszczowa, 
Grzegorz Adam KuÊmierz, Kryni-
ca Sucha, gmina J´drzejów , Czes∏aw 
SkrybuÊ, Szczecno, gmina Dale-
szyce, Les∏aw Kabat, Gorys∏awice, 
gmina WiÊlica, Tadeusz Woêniak, 
¸agiewniki, gmina Busko  Zdrój, 
Marian Tadeusz Zimoch, Raków, 

So∏tysi poskaczà przez p∏ot 
i… poszukajà jaj!

Program XIII Krajowego 
Turnieju So∏tysów 

Wàchock, 26-27 czerwca 2010 r.

26 czerwca (sobota)
10.00 - 13.00 obrady 
Zjazdu So∏tysów
13.00 - 14.00 przerwa obiadowa
15.00 - 16.00 projekcja filmu
z ubieg∏orocznego turnieju
17.00 - 19.30 cz´Êç I 
Turnieju So∏tysów
- parada gmin i so∏ectw
- konkurencje turniejowe
19.30 so∏tysowa estrada
20.00 bankiet dla so∏tysów
- ko∏ek fortuny

27 czerwca (niedziela)
9.00 Êniadanie so∏tysów
10.00 - 13.00 cz´Êç II 
Turnieju So∏tysów
- konkurencje turniejowe
- og∏oszenie wyników 

i wr´czenie nagród
- zakoƒczenie Turnieju
13.00 obiad

gmina J´drzejów, Zbigniew Jan-
tura, Bolechowice, gmina Sitkówka 
Nowiny, Stanis∏aw Polniak, Sielec, 
gmina Staszów, Stanis∏aw Adam 
Fiuk, Wierzbica, gmina Kije, Henryk 
¸apot, Lasocin, gmina ̧ opuszno, Ste-
fan Rosikom, W´gleszyn WieÊ, gmi-
na Oksa, Józefa Kozak, Gumienice, 
gmina Pierzchnica, Julian Sutowicz, 
Mzurowa, gmina Sobków, Urszula 
Jasiak, WaÊniów, Gmina WaÊniów, 
Zygmunt Szywa∏a, Piotrkowice, gmi-
na Bejsce, Lidia Subczak , Czermin, 
gmina Dwikozy, Waldemar Leszek 
Komi∏owicz, Solec Zdrój, gmina So-
lec Zdrój, Szymon ˚y∏a, Pielaszów, 
gmina Wilczyce, Józef Plewiƒski, 
Ostrów, gmina Ch´ciny, Zdzis∏aw 
Henryk Woêniak, Krzy˝anowice 
Dolne, gmina Piƒczów, Zenon Ja-
worski, Skar˝ysko KoÊcielne, gmina  
Skar˝ysko KoÊcielne, Jan Tadeusz 
Kwapisz, Osiny, gmina Mirzec, Jan Uje˝d˝anie byka to jedna z turniejowych konkurencji
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Józef Âliwa, Dro˝ejowice, gmina 
Skalbmierz, Tadeusz Basiak, Jaki-
mowice, gmina Radoszyce, Marian 
Machniak, Ruszcza, gmina Po∏aniec, 
Gra˝yna Wawszczak, Zagnaƒsk, 
gmina Zagnaƒsk, Stanis∏aw Berna-
tek, Jastrz´bia, gmina Bli˝yn, Jerzy 
Nalewaj, Micha∏ów, gmina Sado-
wie, Krzysztof G´bski, Ko∏omaƒ, 
gmina Zagnaƒsk, Marek Kwiecieƒ, 
Âladków Ma∏y, gmina Chmielnik.

 Zjazd So∏tysów b´dzie tak˝e okazjà 
do zaprezentowania przedstawicie-
lom w∏adzy najwi´kszych problemów 
z jakimi borykajà si´ mieszkaƒcy wsi. 
Z pewnoÊcià nie zabraknie te˝ akcen-
tów jubileuszowych, Stowarzyszenie 
So∏tysów Ziemi Kieleckiej Êwi´tuje bo-
wiem w tym roku 15-lecie istnienia.

Zmagania w Turnieju So∏tysów

 W tradycj´  wàchockich zjazdów na 
sta∏e wpisa∏y si´ ju˝ organizowane od 
dwunastu lat Turnieje So∏tysów. W tym 
roku impreza odbywaç si´ b´dzie ju˝ 
po raz trzynasty. Od lat przyje˝d˝ajà 
na nià rzesze so∏tysów z ca∏ej Pol-
ski. Nic dziwnego,  bowiem w∏aÊnie 
w Wàchocku znajduje si´ jedyny po-
mnik so∏tysa wzniesiony w ho∏dzie 
So∏tysom Polskim. – Swój udzia∏ zapo-
wiedzieli m.in. so∏tysi z OÊwi´cimia, tak 
jak w ubieg∏ym roku goÊciç b´dziemy 
równie˝ silnà reprezentacj´ z ¸ukowa 
na czele z panià wójt. Cieszymy si´, 
˝e z roku na rok na Turniej przyje˝d˝a 
coraz wi´cej osób. To doskona∏a oka-
zja do integracji naszego Êrodowiska 
– mówi Feliks Januchta, prezes 

Stowarzyszenia So∏tysów Ziemi Kielec-
kiej, organizator Turnieju. Miejscem 
potyczek b´dzie miejscowe boisko. 
Tam zawodnicy rywalizowaç b´dà 
w konkurencjach, w których trzeba 
wykazaç si´ nie tylko sprawnoÊcià 
fizycznà i intelektualnà, ale tak˝e
poczuciem humoru. Najwa˝niejszà 
i corocznie powtarzanà konkurencjà 
Turnieju So∏tysów jest toczenie ko∏a 
so∏tysa do wygódki. Gospodarze wsi 
spróbujà tak˝e  swoich si∏ w mara-
tonie na spostrzegawczoÊç, zwijaniu 
asfaltu na noc czy pogoni za Justynà 
Kowalczyk. Przeçwiczà jeszcze „prze-
chodzenie wierzchem przez p∏oty”, 
„poranne rozgrzeszenie u Cystersów”, 
szukaç b´dà jaj w stogu siana oraz 
ponownie napiszà „matur´”. Powa˝nà 
konkurencjà b´dzie natomiast test, 
podczas którego so∏tysi b´dà musieli 
wykazaç si´ znajomoÊcià zasad bez-
piecznej pracy w rolnictwie.

 Na zwyci´zców czekajà atrakcyjne 
nagrody. Podczas ubieg∏orocznej im-
prezy najlepszym okaza∏ si´  Grze-
gorz Kamizela z so∏ectwa ¸ab´dziów 
w gminie Morawica. Z Wàchocka 
odjecha∏ skuterem, który by∏ g∏ównà 
nagrodà w Turnieju So∏tysów.  Na 
zwyci´zc´ tegorocznej imprezy czeka 
równie˝ nowoczesny skuter, ufundowa-
ny przez wicemarsza∏ka województwa 
Êwi´tokrzyskiego Zdzis∏awa Wrza∏k´. 

 - Serdecznie zapraszam do 
Wàchocka nie tylko so∏tysów, ale 
tak˝e wszystkich mieszkaƒców Ziemi 
Âwi´tokrzyskiej. Czeka was wiele emo-
cji i wspania∏a zabawa. Wszak impreza 

 Tadeusz Kowalczyk, prze- 
wodniczàcy Sejmiku Woje-
wództwa Âwi´tokrzyskiego: 
- Ciesz´, si´, ˝e po raz ko-
lejny Wàchock goÊciç  b´dzie 
so∏tysów z ca∏ej Polski. To urokli-
we miasteczko nad Kamiennà jest 
doskona∏ym przyk∏adem na to,  ˝e 
mo˝liwe jest stworzenie dobrego 
przedsi´wzi´cia promocyjnego 
praktycznie z niczego. Wystar-
czy oryginalny pomys∏, odrobi-
na humoru i talentów. Udzia∏ 
w Zjeêdzie oraz Krajowym Turnie-
ju So∏tysów to tak˝e doskona∏a 
okazja do integracji sympatyków 
ruchu so∏eckiego z ca∏ego kraju.  
A poniewa˝ imprezy te odbywajà 
si´ w Stolicy Polskiego Humoru,  
na pewno nie zabraknie równie˝ 
doskona∏ej  zabawy. Jestem prze-
konany, ˝e pobyt w Wàchocku 
u najs∏ynniejszego so∏tysa w kraju 
sk∏oni uczestników Turnieju do szer-
szego zainteresowania si´ naszà 
pi´knà Ziemià Âwi´tokrzyskà.  
Spotkanie w Wàchocku b´dzie 
tak˝e okazjà do Êwi´towania 
15.lecia istnienia Stowarzyszenia 
So∏tysów Ziemi Kieleckiej. Na r´ce 
prezesa Feliksa Januchty pragn´ 
z∏o˝yç najserdeczniejsze ˝yczenia 
dalszego rozwoju organizacji oraz 
zadowolenia z pracy na rzecz 
spo∏ecznoÊci lokalnych.

nieprzypadkowo odbywa si´ w Stolicy 
Humoru… - zach´ca Feliks Januchta. 

 Organizatorami imprezy sà: Stowa-
rzyszenie So∏tysów Ziemi Kieleckiej, 
Gmina Wàchock, Miejsko-Gminny 
OÊrodek Kultury oraz Towarzystwo 
Przyjació∏ Wàchocka.

Ma∏gorzata Niewczas-Sochacka

Podobnie jak w ubieg∏ym roku,
równie˝ podczas tegorocznego Turnieju nagrodà g∏ównà b´dzie skuter
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 Coraz cz´Êciej lokalne spo∏e- 
cznoÊci stajà si´ ko∏em zamacho-
wym rozwoju Êrodowisk wiejskich. 
Przyk∏adem mo˝e byç nowocze-
sne Centrum Kulturalno-Sporto-
we w Kostom∏otach I w gminie 
Miedziana Góra, które powsta∏o 
dzi´ki zaanga˝owaniu wie-
lu osób. Z pewnoÊcià b´dzie ono 
pe∏niç wa˝nà funkcj´ integracji 
mieszkaƒców wsi i gminy, którzy 
b´dà tam mogli rozwijaç swoje za-
interesowania. W  przysz∏oÊci, w bu-
dynku Centrum mieÊciç si´ b´dzie 
informacja turystyczna, a tu˝ obok 
powstanie boisko wielofunkcyjne ze 
sztucznà nawierzchnià i plac  zabaw 
dla najm∏odszych.

W miejsce remizy – Centrum 
Kulturalno-Sportowe

 WczeÊniej w budynku Centrum 
mieÊci∏a si´ remiza stra˝acka, przez lata 
sta∏a bezu˝yteczna, nie liczàc dwóch 
sto∏ów pingpongowych, z których 
czasami korzystali m∏odzi mieszkaƒcy  
wsi.  Pojawi∏ si´ wi´c pomys∏ na 
adaptacj´ i rozbudow´ istniejàcego 
budynku, który pe∏ni∏by funkcje 
spo∏eczno-kulturalne. „Dobrymi du-
chami” przedsi´wzi´cia by∏y w∏adze 
gminy Miedziana Góra, a zw∏aszcza 

Kostom∏oty naprawd´… Pierwsze!
radny Marian Korczyƒski, który 
by∏ pomys∏odawcà projektu. Nie 
sposób tak˝e nie wspomnieç o du˝ym 
zaanga˝owaniu Jerzego Wójcika,  
prezesa Stowarzyszenia „Przemienien-
ie” oraz so∏tysa Kostom∏otów I Marka 
Sochy. 
 Realizacja inwestycji by∏a mo˝liwa 
dzi´ki dofinansowaniu, które gmina
Miedziana Góra pozyska∏a z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 z dzia∏ania 3.4 -”Odnowa 
i rozwój wsi”. Ca∏kowita wartoÊç pro-
jektu wynios∏a 661.446,60 z∏, a wyso-
koÊç przyznanej pomocy 406.627 z∏. 
Prace rozpocz´∏y si´ w lipcu 2009 r., 
a zakoƒczy∏y w lutym 2010 r. Na par-
terze budynku powsta∏y sale spotkaƒ 
dla mieszkaƒców, toalety, budynek 
zosta∏ rozbudowany o dodatkowà 
klatk´ schodowà, przebudowana 
zosta∏a wi´êba dachowa i dach, budy-
nek zosta∏ przystosowany do potrzeb 
osób niepe∏nosprawnych, wyposa˝ony 
w kanalizacj´ sanitarnà, centralne 
ogrzewanie z kot∏ownià gazowà oraz 
instalacj´ alarmowà i monitoring.
 – ˚eby mieszkaƒcy mogli si´ 
integrowaç muszà mieç do tego miej-
sce. Wspaniale si´ do tego nadaje 
nasze Centrum w Kostom∏otach. Chce-
my, by mo˝na tu by∏o pograç w teni-
sa sto∏owego czy bilard, aby dzieci 
i m∏odzie˝ mog∏y  sp´dzaç ciekawie 
czas na zaj´ciach w ró˝nych ko∏ach 
zainteresowaƒ. Chcemy, by dzia∏a∏ tu 
zespó∏ sportowy, szko∏a taƒca, mini-
-kino z forum dyskusyjnym, by panie 
mog∏y uczestniczyç w zaj´ciach aero-
biku, na które teraz muszà jeêdziç do 
Kielc – mówi Jerzy Wójcik, prezes 
Stowarzyszenia „Przemienienie”.  

„Przed nami jeszcze wiele pla-
nów…”

 Pomys∏odawcy powstania Centrum 
majà nadziej´, ˝e ró˝norodnoÊç pro-
ponowanych form rozrywki przyciàgnie 
nie tylko mieszkaƒców Kostom∏otów 
I, ale tak˝e goÊci z oÊciennych miejs-
cowoÊci i turystów. Zamierzeniem 
jest, aby w Centrum mieÊci∏a si´ in-
formacja turystyczna, gdzie osoby 
odwiedzajàce gmin´ b´dà mogli 
dowiedzieç si´, gdzie mo˝na znaleêç 
nocleg, co warto zobaczyç na tere-
nie gminy, gdzie mo˝na pojeêdziç na 

nartach, na rowerze, dokàd udaç si´ 
na spacer. – Przed nami jeszcze wiele 
planów zwiàzanych z funkcjonowa-
niem placówki. Na wykoƒczenie czeka 
poddasze, gdzie mieÊciç si´ b´dzie 
sala komputerowa, pomieszczenia 
Centrum trzeba wyposa˝yç w meble, 
sprz´t multimedialny oraz urzàdze-
nia AGD. Tu˝ obok budynku powsta-
nie boisko sportowe do pi∏ki r´cznej, 
no˝nej i siatkówki. B´dà tam organi-
zowane zawody i turniej. Po wybudo-
waniu oÊwietlenia,  z boiska b´dzie 
mo˝na tak˝e korzystaç w godzinach 
wieczornych – informuje Marek So-
cha, od 2007 r. so∏tys Kostom∏otów 
I.  O Êrodki na wyposa˝enie placów-
ki gmina Miedziana Góra ubiega si´ 
w ramach konkursu „Odnowa Wsi 
Âwi´tokrzyskiej 2010”.  
 O tym, ˝e tego typu miejsce jest nie-
zwykle potrzebne w Kostom∏otach I 
przekonany jest so∏tys Marek Socha. 
Do tej pory we wsi brakowa∏o bowiem 
miejsca, gdzie mieszkaƒcy mogli-
by sp´dzaç wolny czas, spotykaç si´ 
w szerszym gronie. 

Wystrza∏owe otwarcie

 Centrum Kulturalno-Sportowe zosta∏o 
uroczyÊcie otwarte  29 maja 2010 r. 
W spotkaniu wzi´li udzia∏ marsza∏ek 
Adam Jarubas, cz∏onek Zarzàdu 

GoÊciem uroczystego otwarcia Centrum 
by∏ marsza∏ek Adam Jarubas

So∏tys Marek Socha zaprasza do Centrum 
Kulturalno-Sportowego
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 W Niegos∏awicach, wsi 
po∏o˝onej w gminie Z∏ota na 
urokliwym Ponidziu, od 30 maja 
wyst´puje niezwyk∏y urodzaj 
so∏tysów... Wszystko za sprawà 
mieszkaƒców, którzy tutu∏em Ho-
norowego So∏tysa Niegos∏awic 
postanowili uhonorowaç Adama 
Jarubasa, marsza∏ka wojewódz-
twa Êwi´tokrzyskiego. Uczynili to 
w podzi´ce za ufundowanie ta-
blicy pamiàtkowej poÊwi´conej 
wywodzàcemu si´ stàd znanemu 
artyÊcie – Adolfowi Dygasiƒskiemu, 
a tak˝e za sztandar, który przekaza∏ 
marsza∏ek miejscowej Ochotniczej 
Stra˝y Po˝arnej. Zarówno tablic´ 
jak i sztandar Adam Jarubas 
sfinansowa∏ ze swoich prywatnych
Êrodków. 

 Ten wyjàtkowy, niedzielny dzieƒ 
w pami´ci mieszkaƒców Niegos∏awic 
pozostanie zapewne d∏ugo. Na owà 
wyjàtkowoÊc “zapracowa∏o” nie jed-
no, a kilka niezwyk∏ych wydarzeƒ.  
Przede wszystkim marsza∏ek na-
szego województwa, Adam Jaru-
bas otrzyma∏ tytu∏ Honorowego 
So∏tysa Niegos∏awic i stosowny do 
presti˝u kapelusz - rozmiar 58, 
a tak˝e grawerton potwierdzajàcy to 
wyró˝nienie. Owe insygnia wr´czy∏  
urz´dujàcy so∏tys Jan Warzecha, 
który pe∏ni jednoczeÊnie funkcj´ 
skarbnika miejscowej jednostki OSP. 
Jan Warzecha podczas uroczystoÊci 
mówi∏ z namaszczeniem: “B´dàc 
wyrazicielem woli mieszkaƒców 
so∏ectwa, obdarzam Ci´ czcigodny 
Adamie z Jarubasów tym oto tytu∏em 
Honorowego So∏tysa Wsi naszej. 
Bàdê naszym najlepszym przyjacie-

Marsza∏ek Adam Jarubas… so∏tysem!

Jak so∏tys z so∏tysem - Adam Jarubas i Jan Warzecha

lem. NoÊ go godnie!”. S∏owa te or-
kiestra d´ta z Dzierà˝ni skwitowa∏a 
gromkim “Sto lat”. Wyraênie urado-
wany marsza∏ek dzi´kowa∏ za nieco-
dzienne wyró˝nienie wspominajàc 
jednoczeÊnie o swoim przodku, 
który równie˝ przed laty piastowa∏ 
t´ zaszczytnà funkcj´: - To zaszczyt 
i wielki honor, bo miano so∏tysa 
brzmi dumnie w ka˝dej wsi i wiele 
oznacza. Mój dziadek by∏ kiedyÊ 
so∏tysem w B∏otnowoli, z której 
pochodz´ - mówi∏. 

 Równie wa˝nym akcentem 
uroczystoÊci by∏o ods∏oni´cie tabli-
cy upami´tniajàcej fakt narodzin 
w Niegos∏awicach „ojca naturali-
zmu” w polskiej literaturze - Adolfa 
Dygasiƒskiego. Na tablicy ufun-
dowanej przez Adama Jarubasa, 
a wykonanej przez kieleckiego 
Artyst´ S∏awomira Micka znalaz∏y 
si´ s∏owa: “Adolf Dygasiƒski (1839-
-1902). Pisarz - twórca naturalizmu 

w polskiej literaturze. Urodzi∏ si´ 
w Niegos∏awicach. Rozs∏awi∏ w mo-
wie i piÊmie pi´kno ponidziaƒskiej 
krainy. Niech ˝yje wiecznie w na-
szych sercach i pami´ci”.
 Okazj´ do Êwi´towania tego dnia 
mia∏a równie˝ miejscowa jednostka 
Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej, która 
w tym roku obchodzi jubileusz 30-
-lecia. Adam Jarubas, podobnie jak 
w przypadku tablicy pamiàtkowej 
- jako osoba prywatna, a nie 
marsza∏ek województwa – za w∏asne 
pieniàdze ufundowa∏ sztandar dla 
tej jednostki warty 4 tysiàce z∏otych.
 Niegos∏awickiemu Êwi´tu towa- 
rzyszy∏ przez ca∏y dzieƒ rekordowy 
pod wzgl´dem liczby wykonawców 
Przeglàd Kapel i Solistów - Instru-
mentalistów Ludowych imienia Ka-
zimierza Krawczyka i Stanis∏awa 
Muchy - dwóch wybitnych graj-
ków ludowych pochodzàcych z tej 
w∏aÊnie gminy.

Robert Siwiec

Województwa Marek Gos, wicewo-
jewoda Êwi´tokrzyski Piotr ˚o∏àdek, 
starosta kielecki Zenon Janus oraz 
w∏adze samorzàdowe gminy Miedzia-
na Góra na czele z wójtem Macie-
jem Lubeckim. T∏umnie uczestniczyli 
tak˝e mieszkaƒcy Kostom∏otów I oraz 
oÊciennych miejscowoÊci.  UroczystoÊç 
uÊwietni∏ wyst´p zespo∏u Ko∏a Gospodyƒ 
Wiejskich “Macierzanka” oraz degusta-
cja potraw regionalnych. Natomiast ju˝ 
od rana na terenie Centrum, z okazji 

Dnia Dziecka odbywa∏y si´ gry i zaba-
wy dla najm∏odszych oraz doros∏ych, 
a tak˝e zawody strzeleckie zorganizo-
wane przez Ko∏o Strzelectwa Sporto-
wego “Kaliber” dzia∏ajàce przy Szkole 
Podstawowej w Kostom∏otach II.

 Centrum Kulturalno - OÊwiatowe 
w Kostom∏otach I to najlepszy do-
wód na to, ze równie˝ w ma∏ych 
miejscowoÊciach przy wsparciu przy 
wsparciu gminnych urz´dników i zaan- 

ga˝owaniu miejscowych spo∏eczników 
- pasjonatów mogà powstawaç obiek-
ty, których nie powstydzi∏yby si´ nawet 
du˝e miasta. Niezwykle optymistycz-
nym jest fakt, ˝e Kostom∏oty I nie sà 
odosobnione – w wielu Êwi´tokrzyskich 
so∏ectwach rosnà jak grzyby po desz-
czu placówki, w których skupiaç si´ 
b´dzie ˝ycie kulturalne, sportowe, 
a tak˝e towarzyskie mieszkaƒców.

M.N.
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 Ewa Fudali - so∏tys so∏ectwa Szew-
ce-Zawada w gminie Sitkówka-
-Nowiny, tytan pracy, doskona∏a 
organizatorka, Êwietna kuchar-
ka, której kurki, czy gàski majowe 
„po naszemu” zawstydzi∏yby na-
wet francuskich mistrzów kuchni, 
zwolenniczka upraw ekologicznych 
i zdrowej ˝ywnoÊci, za∏o˝ycielka 
Ko∏a Gospodyƒ Wiejskich i Zespo∏u 
Âpiewaczego „Szewczanki”, zapa-
lona zbieraczka grzybów, która, by 
jak najszybciej znaleêç si´ w lecie 
nie boi si´... przeskoczyç przez p∏ot. 
Ma∏o? Prosz´ bardzo: 12 maja w Se-
nacie RP wr´czono nagrody w VIII 
edycji Konkursu „So∏tys Roku” zorga-
nizowanego przez „Gazet´ So∏eckà” 
i Krajowe Stowarzyszenie So∏tysów. 
Tytu∏em „So∏tysa Roku 2009” uho-
norowano 12 osób z ca∏ej Polski. 
W gronie najbardziej aktywnych 
w∏odarzy znalaz∏a si´... Ewa Fudali. 

Puchar... Êwiata!

 Do konkursu zg∏osili jà sami 
mieszkaƒcy, którzy sà dumni 
z pracowitoÊci swojej so∏tys. Konkurs 
mia∏ na celu promowanie najbardziej 
aktywnych so∏tysów, którzy pracujà 
na rzecz spo∏ecznoÊci lokalnej wi´c 
trudno by∏oby wyobraziç sobie lepszà 
kandydatur´. - Uda∏o si´ - mówi 
skromnie. Gratulacje i zwyci´skie laury 
odebra∏a w Senacie RP z ràk marsza∏ka 
Bogdana Borusewicza, ale nie to jà 
ucieszy∏o najbardziej. Najbardziej by∏a 
dumna z tego, ˝e w∏aÊnie tam, w War-
szawie, podczas uroczystoÊci otrzyma∏a 
tak˝e wielki puchar, który ufundowa∏  
dla niej marsza∏ek Adam Jarubas.
 - By∏o nas dwunastu so∏tysów z ca∏ej 
Polski, a tylko ja, jako jedyna, trzyma∏am 
w r´kach ogromny puchar, przyznany 
przez rodzimy, wojewódzki samorzàd. 
By∏am bardzo dumna, ˝e wojewódz-
two Êwi´tokrzyskie mnie doceni∏o... 
Pewnie tych jedenastu pozosta∏ych 
so∏tysów troch´ zazdroÊci∏o mi w duchu 
- uÊmiecha si´ szelmowsko pani Ewa.

 Zresztà po powrocie do domu 
czeka∏y jà kolejne powinszowania i ko-
lejne niespodzianki. Sk∏adali je znajo-
mi i sàsiedzi, a kilkanaÊcie dni temu 
na jej podwórku pojawi∏ si´ samo-
chód Marka Gosa, cz∏onka Zarzàdu 

So∏tys jakich ma∏o

Województwa, który od razu po pra-
cy, prostu z Urz´du Marsza∏kowskiego 
przyjecha∏, do Szewc by z∏o˝yç pani 
so∏tys gratulacje, wr´czyç drobny 
upominek i specjalny list. Ewa Fudali 
przeczyta∏a w nim m.in.: To wielki honor 
dla Województwa Âwi´tokrzyskiego, ˝e 
kapitu∏a konkursu tak wysoko oceni∏a 
Pani spo∏eczny wysi∏ek, który spe∏nia 
Pani ju˝ od jedenastu lat. Dzi´ki Pani 
osobistemu zaanga˝owaniu, energii, 
So∏ectwo Szewce-Zawada nale˝y do 
najbardziej urokliwych i zadbanych 
podkieleckich wsi.
 Po raz kolejny mog∏a byç z siebie 
dumna.

 - Dzia∏alnoÊç pani Ewa Fudali do-
skonale potwierdza starà prawd´, ˝e 
samorzàdnoÊç w tym najlepszym wy-
daniu rodzi si´ ju˝ na najni˝szych jej 
szczeblach. Oby w so∏ectwach i gmi-
nach naszego województwa, gdzie 
cz∏onkowie lokalnych spo∏ecznoÊci 
najlepiej wiedzà, czego im trzeba i ja-
kie problemy nale˝y za∏atwiaç w pierw-
szym rz´dzie, takich ludzi z pasjà jak 
pani Ewa by∏o jak najwi´cej – mówi 
Marek Gos.

 Sukcesami Ewy Fudali nie jest za-
skoczony jej mà˝, Ryszard. Od lat 

wspiera jà w jej dzia∏alnoÊci i wie, 
˝e ˝ona jest naprawd´ przebojowà 
kobietà. - W Ogólnopolskim Turnieju 
So∏tysów organizowanym corocznie 
w Wàchocku Ewa stawa∏a na podium 
wielokrotnie – mówi – Pami´tam jak 
któregoÊ roku, podczas turnieju rywa-
lizowano w konkurencji „skok przez 
p∏ot so∏tysa”. Panowie-so∏tysi, którzy 
zjechali do Wàchocka wytrzeszczali 
oczy ze zdziwienia jak Ewa pokonuje 
kolejne p∏oty. Zakasowa∏a wszystkich 
– Êmieje si´ pan Ryszard.

To ju˝ 11 lat

 Ewa Fudali funkcj´ so∏tysa pe∏ni 
od 11 lat. Przez dwie kadencje by∏a  
gminnà radnà wi´c ∏àczy∏a te dwie 
funkcje. Jakie by∏y poczàtki? – Takie 
same jak innych so∏tysów – odpo-
wiada – Nale˝a∏o oszacowaç potrze-
by i wziàç si´ za ich realizacj´. Kie-
dy zosta∏am so∏tysem so∏ectwo by∏o 
zwodociàgowane, ale nie by∏o kana-
lizacji. I to by∏ jeden z pierwszych ce-
lów. Na szcz´Êcie wspó∏praca z wój-
tem gminy Sitkówka-Nowiny zawsze 
uk∏ada∏a si´ dobrze wi´c inwestycje 
w so∏ectwie mog∏y byç bez wi´kszych 
przeszkód realizowane; dziÊ mamy 
ju˝ kanalizacj´, biegnàca przez 

Z gratulacjami do Ewy Fudali przyjechał Marek Gos, członek Zarzàdu Województwa
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so∏ectwo droga zosta∏a w du˝ej mie-
rze wyremontowana – dodaje. Uda∏o 
si´ zbudowaç stra˝nic´ OSP, dzi´ki 
pomocy Stanis∏awa Baryckiego, wójta 
gminy Sitkówka-Nowiny, powsta∏ nie-
zwykle po˝yteczny punkt przedszkolny 
dzia∏ajàcy w ramach projektu „Sit-
kówka-Nowiny gmina z przysz∏oÊcià 
– wzorcowe punkty przedszkolne” 
sfinansowany z Programu Operacyj-
nego Kapita∏ Ludzki z Europejskiego 
Funduszu Spo∏ecznego. Do przed-
szkola, w którym dzieci pozostajà pod 
opiekà wychowawcy oraz jednego 
z dy˝urujàcych rodziców przez 8 go-
dzin dziennie, dowo˝one sà smaczne 
posi∏ki, kilkuletnie maluchy poznajà 
podstawy j´zyka angielskiego. Z opie-
ki korzysta kilkanaÊcioro dzieci w wie-
ku od 3 do 5 lat. Jednak - jak mówi - 
jednym z podstawowych wyzwaƒ w jej 
dzia∏aniu by∏o i jest nadal urucha-
mianie tej naturalnej energii, która 
drzemie w mieszkaƒcach Szewc-Za-
wady i wykorzystywaniu jej na rzecz 
wspólnego dobra. Pani Ewie udaje 
si´ to doskonale. Kobiety z Szewc-
-Zawady w 2006 roku skrzykn´∏y 
si´ i zawiàza∏y Ko∏o Gospodyƒ Wiej-
skich, a przy nim rozpoczà∏  swojà 
dzia∏alnoÊç Zespó∏ Âpiewaczy „Szew-
czanki”, którego Szewcom-Zawadzie 
zazdroÊci dziÊ wiele Êwi´tokrzyskich 
wsi. Wyst´powa∏ wielokrotnie na ró-
znego rodzaju przeglàdach i nie-
mal z ka˝dego przywozi∏ nagrody 
i wyró˝nienia - jak choçby niedawno, 
w Daleszycach, gdzie „Szewczanki” 
zaj´∏y wysokie czwarte miejsce pod-
czas VI Festiwalu PieÊni Wielkopost-
nych, a rok wczeÊniej na tym samym 
festiwalu nawet drugie.

 Ale poczàtki „Szewczanek” by∏y nie-
co inne. – Szczerze wyznam, ˝e ze 
Êpiewem nie jest u mnie najlepiej – 
Êmieje si´ pani Ewa – Ale nieêle gotuj´ 
– dodaje. I to w∏aÊnie wspania∏a re-
gionalna, prawdziwie wiejska kuch-
nia, by∏a i nadal jest tym, co rozs∏awia 
KGW ze Szewc-Zawady. „Kurki leÊne 
po naszemu” i „Kapusta z grochem 
po szewsku” to potrawy wyjatkowe, 
których nie sposób znaleêç w innych 
zakàtkach Polski. - Skàd si´ bierze 
wyjàtkowy smak naszej kapusty? Mie-
dzy innymi stàd , ˝e grochu wczeÊniej 
nie moczymy i gotujemy go na rosole, 
a nie na wodzie – zdradza pani Ewa. 
W zasadzie nie ma imprezy, która 
odbywa∏aby si´ na terenie gminy, pod-
czas której zabrak∏oby przysmaków 
przygotowanych przez „Szewczanki”. 

Równie˝ z inicjatywy pani so∏tys i dzi´ki 
jej darowi przekonywania, w gminie 
Sitkówka-Nowiny corocznie odbywajà 
si´ Gminne Do˝ynki. - Wa˝ne by∏o, 
aby mieszkaƒcy naszej gminy mogli si´ 
poznawaç, integrowaç, podpatrywaç 
zmiany zachodzàce w poszczególnych 
wsiach – wyjaÊnia. 

 Za∏o˝enie by∏o takie, by Do˝ynki  
ka˝dego roku organizowane by∏y 
w innym so∏ectwie. I tak si´ te˝ sta∏o; 
namówi∏a wójta Baryckiego i pierwsze 
odby∏y si´ oczywiÊcie w… Szewcach-
-Zawadzie. 

Dzia∏aç rami´ w rami´

 Zarówno Ko∏o Gospodyƒ jak i zespó∏ 
Êpiewaczy to konsekwencja filozo-
fii i postawy, której ho∏duje pani Ewa
jako so∏tys. – Wa˝ne, aby coÊ robiç 
wspólnie, aby wspólne cele ∏àczy∏y, 
integrowa∏y wieÊ. Bo najtrudniejsze 
chwile w pracy ka˝dego so∏tysa w Pol-
sce to te, kiedy spotyka si´ z postawà 
roszczeniowà - „zrób to! za∏atw tam-
to! od tego jesteÊ przecie˝ so∏tysem!”. 
– mówi. Ostatnie kilka dobrych lat 
to czas, kiedy do Szewc zacz´∏o si´ 
sprowadzaç i osiedlaç coraz wi´cej 
osób z zewnatrz, m.in. z Kielc, a na-
wet z Krakowa. Pani so∏tys „uderzy∏a” 
równie˝ do nich, bo wie, ˝e wiele 
z tych osób to ludzie bardzo dobrze 
wykszta∏ceni; ich wiedza i pomys∏y 
mogà zostaç dobrze spo˝ytkowane 
dla rozwoju so∏ectwa.

 - Bardzo zale˝y mi na tym, by 
oni te˝ razem z nami , rodowitymi 
mieszkaƒcami Szewc, w∏àczali si´ do 
pracy na rzecz so∏ectwa. Ka˝dy pomys∏ 
wart jest przedyskutowania. – dodaje 
pani so∏tys. Efektem takiego podejÊcia 
do spraw ˝ycia wsi by∏o za∏o˝enie 
przez mieszkaƒców so∏ectwa Szewce-
-Zawada w 2009 r. Stowarzyszenia 
„Mi´dzy Rajem a Piek∏em”. Powsta∏o 
ono z inicjatywy Ewy Fudali i Andrzeja 
Kwiatkowskiego, który mieszkaƒcem 
wsi jest dopiero od kilku lat, ale wtopi∏ 
si´ w nià doskonale i jest dziÊ cenio-
nym cz∏onkiem wiejskiej spo∏ecznoÊci, 
bardzo aktywnie anga˝ujàcym si´ 
w jej rozwój. – Ewa jest rzadkim 
przyk∏adem cz∏owieka, który po-
trafi pogodziç codzienne, prywatne
˝ycie i wynikajàce z niego obowiàzki 
z pracà spo∏ecznà – mówi Andrzej 
Kwiatkowski – Zajmuje si´ domem, 
gospodarstwem, uprawia warzywa, 
jest ̋ onà matkà i babcià, so∏tysem. Do 

tego postanowi∏a si´ dokszta∏caç. Jest 
omnibusem z ogromnà wewn´trznà 
si∏à. Wielu m∏odych ludzi, na których 
spad∏aby choç po∏owa jej obowiàzków, 
za∏ama∏aby r´ce – dodaje.

 Stowarzyszenie ma niewielki sta˝, 
ale pierwsze efekty ju˝ sà: w waka-
cje  odb´dzie si´ cykl imprez sporto-
wych i rekreacyjnych dla mieszkaƒców 
i turystów. W planach jest powstanie 
dru˝yny pi∏karskiej i jej wyposa˝enie 
w stroje oraz sprz´t niezb´dny do upra-
wiania pi∏ki no˝nej. Skàd pieniàdze na 
realizacj´ tych pomys∏ów? - Sfinan-
suje je Stowarzyszenie wykorzystujàc 
m.in. Êrodki unijne, ale bardzo li-
czymy te˝ na wsparcie  wójta gminy, 
pana Stanis∏awa Baryckiego. Treningi 
z m∏odymi pi∏karzami poprowadzi je-
den z mieszkaƒców wsi posiadajàcy 
uprawnienia trenerskie – mówi An-
drzej Kwiatkowski. 

So∏tys na studiach

 Bioràc pod uwag´ rozmiar 
zaanga˝owania w ˝ycie spo∏eczne 
pani Ewy, a˝ dziw bierze, ˝e ma jesz-
cze czas na ˝ycie prywatne. Jakby 
ma∏o jej by∏o zaj´ç, postanowi∏a… 
iÊç na studia. WczeÊniej skoƒczy∏a 
dwuletnià szko∏´ pomaturalnà, a te-
raz studiuje zaocznie pedagogik´ 
na kierunku „polityka socjalna” 
w Wy˝szej Szkole Ekonomii, Turystyki 
i Nauk Spo∏ecznych w Kielcach. Jest 
na drugim roku. – Po co zacz´∏am 
studia? Jeszcze nie wiem – Êmieje si´ 
– A tak powa˝nie: córki ju˝ sà doros∏e 
i pozak∏ada∏y rodziny, wnuki podcho-
wane wi´c w koƒcu mog∏am pomyÊleç 
nieco o sobie. A ten kierunek jest 
najbli˝szy mojej dzia∏alnoÊci so∏tysa. 
Mojà pasjà zawsze by∏o rolnictwo wi´c 
z m´˝em prowadziliÊmy 27-hektarowe 
gospodarstwo, ale z dochodowoÊcià 
produkcji rolnej by∏o coraz gorzej 
wi´c w tej chwili ograniczyliÊmy si´ 
do niewielkiego gospodarstwa agro-
turystycznego i produkcji na niewielkà 
skal´ zdrowej, ekologicznej ˝ywnoÊci. 
Jak jej idzie na studiach? – Chyba 
dobrze. Jestem najstarsza na roku 
(Êmiech). Po pierwszym roku studiów 
otrzyma∏am nawet stypendium na-
ukowe – wyznaje.

 Tak trzymaç pani Ewo!

Robert Siwiec
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 W poprzednim numerze nasze-
go wydawnictwa opisa∏em poczàtki 
instytucji, jakà sta∏ si´ so∏tys. 
ZobaczyliÊmy bardzo ciekawe zja-
wisko zwiàzane z osadnictwem 
na ziemiach polskich przybyszów 
pochodzàcych g∏ównie z Europy za-
chodniej. Oni to przy okazji lokowa-
nia wsi na tzw. prawie niemieckim 
wprowadzili niejako funkcj´ so∏tysa 
na nasze tereny. Byli to w pierwot-
nym okresie zarzàdcy odpowiedzial-
ni za rozwój osadnictwa, pe∏niàcy te˝ 
obowiàzki zwiàzane z utrzymaniem 
dróg, obronà poleg∏ych im ludzi, 
a tak˝e sprawowaniem pieczy nad 
przestrzeganiem prawa, zarówno 
krajowego, jak i miejscowego. Z cza-
sem, gdy so∏tys dzi´ki ró˝nym przywi-
lejom stawa∏ si´ coraz zamo˝niejszy, 
a przy tym móg∏ te˝ w okreÊlonych 
przypadkach przechodziç do stanu 
wy˝szego, czyli stawaç si´ rycerzem, 
herbowym - sytuacja taka zacz´∏a 
si´ wielu z gruntu nie podobaç.

 Czasy piastowskie by∏y dla na-
szych bohaterów nader przychylne. 
Wtedy doszli do swojej, oczywiÊcie 
przyk∏adajàc odpowiednià miar´, 
pot´gi. Opisujàc tamten okres Zyg-
munt Gloger zaznaczy∏:” So∏tysi 
z dóbr królewskich zwykle odbywali 
s∏u˝b´ wojskowà w polu. Je˝eli so∏tys 
by∏ szlachcicem, osoba jego nie traci∏a 
szlachectwa, je˝eli by∏ kmieciem, 
so∏ectwo u∏atwia∏o mu zas∏u˝enie na 
szlachectwo. W wi´kszych so∏tystwach 
so∏tysi miewali swoich kmieci, czyn-
szowników.(…) So∏tystwo przechodzi∏o 
dziedzictwem z ojca na syna.” To po-
twierdzenie s∏ów moich, ale potem… 
Potem pocz´∏o dziaç si´ gorzej. Fortu-
na si´ odwróci∏a i pocz´∏a pracowaç 
dla tych, którzy w tym momencie dzie-
jowym mieli wi´cej si∏y, a co za tym 
idzie i prawo za sobà, gdy˝ sami je 
sobie nadali pokazujàc kolejnym kró-
lom moc swego or´˝a.

 Punktem zwrotnym, który zwichnà∏ 
nieêle zapowiadajàce si´ so∏tysie sy-
nekury, by∏o odzyskanie od Krzy˝aków 
Pomorza i Gdaƒska w 1466 roku. 
Wtedy to szlachta, dotàd niech´tna 
jakimkolwiek pracom zwiàzanym 
z uprawà roli, zmieni∏a swój spo-
sób patrzenia na rolnictwo i maso-

So∏tysa ˝ywot ci´˝ki
wo zacz´∏a uprawiaç zbo˝e. Jak si´ 
bowiem okaza∏o, ziarno cieszy∏o si´ 
du˝ym wzi´ciem na Zachodzie Europy, 
a nowa droga komunikacyjna otwo-
rzona wraz z pozyskaniem dla Rze-
czypospolitej Gdaƒska, otworzy∏a te˝ 
szerzej oczy szlachcie. Có˝, w koƒcu 
uprawianie roli i to jeszcze czyimiÊ 
r´koma jest o wiele bardziej proste, 
bezpieczniejsze, a przede wszystkim 
bardziej dochodowe ni˝ uganianie si´ 
za wrogiem, pokonanie go i z∏upienie 
– oczywiÊcie pod warunkiem, i˝ si´ 
podda takiej procedurze, nie czyniàc 
zbyt du˝ych szkód i wstr´tów swe-
mu przeÊladowcy.  Do tego nag∏ego 
„oÊwiecenia” podgolonych ∏bów szla-
checkich dosz∏a jeszcze ÊwiadomoÊç, 
˝e majàc wi´cej ziemi b´dà mieli wi´cej 
zbo˝a, czyli towaru do sprzeda˝y. 
W konsekwencji wi´cej grosza, który 
na ró˝ne rozrywki przeznaczyç b´dzie 
mo˝na. Zrodzi∏a si´ pazernoÊç i myÊl 
pod∏a: trzeba ziemi´ zabraç s∏abszym, 
przecie˝ krzyczeç nie b´dà, a gdyby 
jednak chcieli to szabla potrafi uciszyç
wszelkie dêwi´ki niepotrzebne.

 I tak od myÊli przeszli panowie 
szlachta do czynu. Pierwszà ustawà za-
gwarantowali sobie prawo do posze-
rzania folwarków. Kolejne akty prawne 
zezwoli∏y im na wykupywanie so∏ectw z 
ràk so∏tysów. Gdy tylko pierwsze ∏any 
so∏tysiej ziemi zasili∏y folwarki, pocz´∏y 
si´ kolejne komasacje, przej´cia. Taka 
gospodarka trwa∏a od wieku XV a˝ do 
XIX.

 A co si´ sta∏o z so∏tysem, którego 
kariera tak ∏adnie w czasach piastow-
skich pocz´∏a si´ rozwijaç? Nasz bie-
daczyna straci∏ na znaczeniu. Kaza-
no mu jeszcze przez czas jakieÊ sàdy 
wiejskie sprawowaç, co czyniç musia∏. 
Ale z czasem i ta powinnoÊç posz∏a 
w zapomnienie razem z ksi´gami 
sàdów wiejskich. I tu znowu przytocz´ 
Glogera, aby nikt nie powiedzia∏, ˝e 
zmyÊlam: ”Miejsce dawnych so∏tysów 
zaj´li wójci wybierani przez gromad´, 
a zatwierdzani przez dziedzica, lub od-
wrotnie”.

A wspó∏czeÊnie? Có˝: jaki jest so∏tys, 
ka˝dy widzi.

Dariusz Detka

W Wàchocku…
- Dlaczego w Wàchocku wybudo-

wali najd∏u˝szy most na Êwiecie? 
- Bo budowali wzd∏u˝ rzeki!

- Ilu mieszkaƒców Wàchocka jest 
potrzebnych do przeniesienia 
szafy?

- Trzech. Dwóch niesie szaf´, 
a trzeci siedzi w Êrodku i pilnuje 
˝eby wieszaki nie spad∏y. 

- Dlaczego ko∏o koÊcio∏a 
w Wàchocku jest dó∏ g∏´boki na 
ok. 20 m?

- Bo o tyle za d∏ugi by∏ sznur, który 
kupiono do dzwonu.

- Dlaczego w Wàchocku roz∏o˝ono 
siatk´ pod linià wysokiego 
napi´cia? 

- ˚eby napi´cie nie spad∏o!

- Dlaczego w Wàchocku sieje si´ 
zbo˝e na wzniesieniach? 

- ˚eby plony by∏y wy˝sze!

- Dlaczego nikt w Wàchocku ju˝ 
nie oglàda telewizji?

- Bo so∏tys sobie za∏o˝y∏ ˝aluzje...

- Dlaczego w Wàchocku sà gumo-
we drzewa? 

- Bo córka so∏tysa uczy si´ jeêdziç 
traktorem! 

- Czemu w Wàchocku wszystkie 
domy pomalowano na bia∏o? 

- Bo prezydent USA powiedzia∏, 
˝e ˝adna bomba nie spadnie na 
Bia∏y Dom

- Dlaczego w Wàchocku kury 
znoszà z∏ote jaja? 

- Bo oglàda∏y ostatni odcinek 
„Z Archiwum X”

- Dlaczego w Wàchocku zdj´li 
Êwiat∏a ze skrzy˝owaƒ? 

- Bo so∏tys robi dyskotek´...

- Dlaczego so∏tys polonezem 
jecha∏ do Kielc godzin´, a z po-
wrotem trzy? 

- Bo polonez ma tylko jeden 
wsteczny bieg.
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 Porady prawne prezentowane 
na ∏amach Informatora So∏eckiego 
Urz´du Marsza∏kowskiego cieszà si´ 
du˝ym zainteresowaniem wÊród czy-
telników.  Po ukazaniu si´ poprzed-
niego wydania „S∏owa So∏tysa” do 
naszej redakcji nades∏aliÊcie Paƒstwo 
bardzo wiele pytaƒ dotyczàcych pro-
blematyki zwiàzanej z pracà so∏tysa. 
Najciekawsze z nich zadaliÊmy Zbi-
gniewowi Stefaƒczykowi, radcy praw-
nemu Urz´du Marsza∏kowskiego 
Województwa Âwi´tokrzyskiego.

Czy podczas sesji rady gminy 
so∏tys mo˝e zapoznaç wójta 
z problemem so∏ectwa?

 Zbigniew Stefaƒczyk: - Gmina 
mo˝e tworzyç jednostki pomocnicze 
– so∏ectwa, dzielnice oraz osiedla. Za-
kres dzia∏ania takiej jednostki okreÊla 
rada gminy odr´bnym statutem po 
konsultacji z mieszkaƒcami.  Dlate-
go wi´kszoÊç regulacji dotyczàcych 
mi´dzy innymi so∏ectwa jako jednostki 
pomocniczej gminy jest uregulowana 
w statucie so∏ectwa oraz tak˝e w usta-
wie o samorzàdzie gminnym.
 Zgodnie z art. 37a ustawy 
o samorzàdzie gminnym z 8 marca 
1990 roku so∏tys jako przewodniczàcy 
organu wykonawczego jednost-
ki pomocniczej  mo˝e uczestniczyç 
w pracach rady gminy na zasadach 
okreÊlonych w statucie gminy, ale bez 
prawa udzia∏u w g∏osowaniu.
 Ponadto so∏tys ma prawo zabraç 
g∏os podczas sesji rady gminy w spra-
wie dotyczàcej so∏ectwa. Tak wi´c 
mo˝e przedstawiç i zapoznaç radnych 
z problemem so∏ectwa oraz uzyskaç 
odpowiedê od wójta uczestniczàcego 
w sesji rady gminy w zakresie przed-
stawionego problemu.

Czy mo˝na odwo∏aç cz∏onków 
rady so∏eckiej w trakcie trwa-
nia kadencji i co nale˝y do jej 
g∏ównych zadaƒ?

 Zbigniew Stefaƒczyk: - Do 
g∏ównych zadaƒ rady so∏eckiej nale˝y 
wspomaganie dzia∏alnoÊci so∏tysa po 
przez – opracowywanie projektów  
uchwa∏ b´dàcych przedmiotem obrad 
zebrania wiejskiego oraz ich podej-

Prawnik radzi…
mowanie, opraco-
wywanie projektów 
planów finanso-
wo – rzeczowych 
so∏ectwa, zbiera-
nie i rozpatrywa-
nie wniosków oraz 
innych wystàpieƒ 
mieszkaƒców w spra-
wach dotyczàcych 
so∏ectwa, wyst´- 
powanie wobec 
zebrania wiejskie-
go z inicjatywami 
dotyczàcymi udzia∏u 
mieszkaƒców w roz- 
wiàzywaniu pro-
blemów so∏ectwa 
i realizacji zadaƒ 
samorzàdu czy 
wspó∏dzia∏anie z w∏a- 
Êciwymi organiza-
cjami spo∏ecznymi 
w celu wspólnej re-
alizacji zadaƒ.
 Powy˝sze kompe-
tencje rady znajdujà swoje odzwiercie-
dlenie w statucie.
 Z kolei odwo∏anie cz∏onków rady 
so∏eckiej stanowi wy∏àcznà kompeten-
cje zebrania wiejskiego. O odwo∏anie 
cz∏onków mo˝e wyst´powaç  so∏tys, 
radni jak równie˝ sami mieszkaƒcy 
so∏ectwa.
 Wniosek o odwo∏anie powinien 
zawieraç uzasadnienie. Odwo∏anie 
nast´puje w trybie g∏osowania taj-
nego i bezpoÊredniego. Cz∏onek 
rady so∏eckiej mo˝e równie˝ z∏o˝yç 
rezygnacj´ z pe∏nionej funkcji w toku 
kadencji.

Co powinien zawieraç statut 
so∏ectwa?

 Zbigniew Stefaƒczyk: - Projekt 
statutu so∏ectwa powinien byç kon-
sultowany z mieszkaƒcami danego 
so∏ectwa. Wynika to z art. 35 ust.1 
ustawy o samorzàdzie gminnym 
– „Organizacj´ i zakres dzia∏ania jed-
nostki pomocniczej okreÊla rada gmi-
ny odr´bnym statutem, po przeprowa-
dzeniu konsultacji z mieszkaƒcami.”
 Za art. 35 ust. 3 cytowanej ustawy do 
spraw, które muszà byç bezwzgl´dnie 
uregulowane w statucie so∏ectwa, 
nale˝y okreÊlenie:

- nazwy i obszaru jednostki pomocniczej
- zasad i trybu wyborów organów jed-

nostki pomocniczej
- organizacji i zadaƒ organów jed-

nostki pomocniczej
- zakresu zadaƒ przekazywanych jed-

nostce przez gmin´ oraz sposób ich             
realizacji

- zakresu i formy kontroli oraz nadzo-
ru organów gminy nad dzia∏alnoÊcià 
organów jednostki pomocniczej.

 Statut jednostki pomocniczej mo˝e 
ponadto przewidywaç powo∏anie, 
w ramach tej jednostki, jednostek po-
mocniczych ni˝szego rz´du.

Czy wszystkie gminy sà 
zobowiàzane do uruchomie-
nia funduszu so∏eckiego?

 Zbigniew Stefaƒczyk: - Zgodnie 
z art. 1. ust.1 ustawy z dnia 20 lute-
go 2009 roku o Funduszu So∏eckim to 
rada gminy rozstrzyga o wyodr´bnieniu 
w bud˝ecie gminy Êrodków stanowiàcych 
fundusz so∏ecki, w terminie do dnia 
31 marca roku poprzedzajàcego rok 
bud˝etowy, podejmujàc uchwa∏´, w któ-
rej wyra˝a zgod´ albo nie wyra˝a zgody 
na wyodr´bnienie funduszu so∏eckiego 
w roku bud˝etowym.

oprac. Agata P´k

Zbigniew Stefaƒczyk
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I
 - Jedziemy do gospodarstwa agro! Do 
Erefenu! – zarzàdzi∏a Fryderyka czyli 
Najlepsza ˚ona Âwiata i niebezpiecz-
nie zarzuci∏a nieokie∏znanym w∏osem. 
Rzucaç w∏osem tak niebezpiecznie jak 
Fryderyka, nie potrafi nikt.
 Wszystko przez to, ˝e Najlepszej 
˚onie Âwiata - zbiela∏o. A zasadniczo - 
prawie wszystko przez to. Bo cz´Êç winy 
niezbicie przypisaç mo˝na Wójtowi. Na 
zebraniu tak mówi∏ o agroturystyce, tak 
do niej przekonywa∏, tak namawia∏, 
tak Êwietlanà przysz∏oÊç agroturystyki 
malowa∏, tak apologi´ agroturystyki 
Êpiewa∏, ˝e Fryderyce w koƒcu zbiela∏o: 
„Spójrzcie - bracia moi i siostry moje 
- na Towarzyszy Zachodnich! W takim 
na przyk∏ad Erefenie. Na byle czym 
zarobià! Na koniu dadzà si´ przejechaç 
– zarobià! W stawie pozwolà karpia 
z∏apaç – zarobià! Namiot na mura-
wie za spichlerzem roz∏o˝ysz – p∏acisz! 
Towarzysze Zachodni majà styl… Nie 
to co u nas. A styl majà taki, ˝e a˝ si´ 
rwiesz za ten styl p∏aciç! Trawka ziele-
niutka, stawik lazurowy, konik jak ca-
canie… Oko wam zbieleje! Jedêcie, 
za˝yjcie! Oko zbieleje”...
 Wójt, trzeba przyznaç, mówi∏ pi´knie. 
Mówi∏ tak pi´knie, ˝e Najlepszej ˚onie 
Âwiata, zbiela∏o natychmiast. Zbiela∏o, 
choç jeszcze nie pojecha∏a i jeszcze nie 
za˝y∏a. Ale natychmiast postanowi∏a 
za˝yç: - Julianie, pakujemy si´! Lato 
idzie, tydzieƒ odpoczniemy, owo 
cudo obejrzymy. Wypoczynek nam si´ 
nale˝y! Julianie! Konik cacany, ten styl, 
ten styl! Julianie…

II
 Nape∏nianie walizek, walizeczek, 
kuferków i torebek przedmiotami do 
wyjazdu wy∏àcznie niezb´dnymi trwa∏o 
cztery dni. Bioràc pod uwag´ przygoto-
wania przedsi´wzi´te przez Najlepszà 
˚on´ Âwiata; ich rozmiar, ich totalnoÊç, 
wielokierunkowoÊç i towarzyszàcy im 
twórczy sza∏, trudno, zaprawd´ trudno 
uwierzyç, ˝e stworzenie takiej b∏ahostki 
jak niebo i ziemia, zaj´∏o Stwórcy taki 
szmat czasu. Wi´c naprzód posz∏y 
bluzki; golfy, szyfonowe i te z gipiury, 
˝or˝ety i lnu, na ramiàczkach i bez, 
z dekoltem i skrywajàce dekolt. Póêniej 
z szaf wyla∏a si´ bielizna wszetecz-
na, jeszcze póêniej walizami pocz´∏y 
w∏adaç spódnice; i mini, i maksi, i pli-

Ten styl!
sowane i proste, z rozci´ciami i z fal-
banami, szerokie i nieprzyzwoicie 
obcis∏e, póêniej krynoliny, za nimi ny-
lony… Kiedy pewni ju˝ niemal byliÊmy, 
˝e dokonywany przez Najlepszà ˚on´ 
Âwiata proces creatio ex nihilo dobiega 
oczekiwanego koƒca, swojà w´drówk´ 
rozpocz´∏y buty; pantofle zwyk∏e i pan-
tofle niezwyk∏e, czó∏enka i klapki,
skromne tenisówki i wynios∏e szpilki…
 Nie b´dziemy tu skrywaç faktów 
oczywistych: Fryderyk´ spowija∏a g´sta 
ergo niebezpieczna - mg∏a sza∏u. Szep-
tana przez nas dyskretnie modlitwa do 
Êw. Tadeusza (Patrona Sytuacji Bezna-
dziejnych i Bez WyjÊcia), do którego 
odwo∏ujemy si´ nadzwyczaj cz´sto, 
nie przynios∏a spodziewanego rezul-
tatu. Szminki o wyuzdanych kszta∏tach 
i nazwach, mroczne jak moskiewska 
noc tusze do rz´s, odurzajàce perfu-
my, krwawe lakiery przeznaczone do 
barwienia fragmentów koƒczyn gór-
nych i dolnych, pudry i fluidy, kremy
i balsamy - pop∏yn´∏y strugà szerokà 
jak dolny bieg Wo∏gi. Oszcz´dzimy tu 
dalszych - pe∏nych frazeologicznych 
szar˝ i oczywistych konstatacji - opi-
sów. Oszcz´dzimy karko∏omnych wyli-
czanek i aroganckich uwag. Nie dla-
tego, ˝e na balsamach i kremach si´ 
skoƒczy∏o. Nie dlatego, ze nie potrafimy
przytoczyç skomplikowanych nazw pa-
kowanych utensyliów. Nie dlatego, ˝e 
ignorancja nie pozwala nam rozwinàç 
semantycznych skrzyde∏ w obszarze 
kosmetyki i pasmanterii. Powiemy 
uczciwie, choç nie bez upokarzajàcego 
poczucia wstydu: czynimy to oczywiÊcie 
z l´ku. „S∏owo So∏tysa” czytuje te˝ Naj-
lepsza ˚ona Âwiata.

III
 Wszystko przez to, ˝e usiedliÊmy 
przed drogà. Wszystko przez to. 
Przed drogà siada si´ przecie˝ po to, 
by skupiç myÊli przed czekajàcà nas 
podró˝à. Mówiàc krótko: fakt zasiada-
nia przed podró˝à - implikuje podró˝ 
samà! Siada si´ po to, by wyjechaç! 
Dotàd tak by∏o zawsze i niezmiennie, 
historia nie zna∏a aberracji, odst´pstw, 
nie zna∏a wulgarnych fanaberii tej za-
sady. Ale pozna∏a. Bo zasiàÊç przed 
podró˝à mo˝na tak˝e po to, by nie 
wyjechaç!
 - Julianie, czy wszystko spakowaliÊmy? 
– przysiedliÊmy z Najlepszà ˚onà 

Âwiata w kuchni, by po raz ostatni 
spojrzeç na nasze domostwo – O ni-
czym nie zapomnieliÊmy?
 - Wszystko, Fryderyko, wszystko. Na-
wet twój strój pla˝owy wzi´liÊmy…
- No w∏aÊnie, nie wiem po co? U nas 
zimno, w Erefenie na pewno te˝! 
– po raz pierwszy tego dnia Fryderyka 
zarzuci∏a niebezpiecznie w∏osem.
 - Co prawda to prawda, Fryde-
ryko… Szpilek te˝ nie za∏o˝ysz. Bo 
jak tu w szpilkach po agroturystyce 
spacerowaç…?
 - I kapelusz s∏oneczny na nic! S∏oƒca 
jak nie by∏o, tak nie ma! W telewizji 
mówili, ˝e przez dwa tygodnie nie 
b´dzie! – drugi raz zarzuci∏a w∏osem, 
a jego trajektoria zda∏a si´ byç bar-
dziej niepokojàca ni˝ zwykle.
 My postanowiliÊmy taktycznie 
zamilknàç.
 - Julianie, czy wszystko spakowaliÊmy? 
– zapyta∏a po chwili raz jeszcze, tym ra-
zem dziwnie smutno i z∏o˝y∏a r´ce na 
podo∏ku – Szkoda, ˝e… Szkoda, ˝e nie 
mo˝emy zabraç kotów… I Reksia…
 - Nie mo˝emy, Fryderyko – 
odpowiedzieliÊmy troch´ zbyt szyb-
ko i zbyt g∏oÊno – nie mo˝emy! Nie 
mo˝emy te˝ zabraç g´si, kur, perliczek, 
krowy z cielakiem i prosiàt. Ale Zaspa-
ny Stefan b´dzie doglàda∏, Fryderyko, 
b´dzie doglàda∏… Wyje˝d˝amy tylko 
na tydzieƒ...
 - Zaspany Stefan! – fukn´∏a Najlep-
sza ˚ona, a w fukni´ciu tym s∏ychaç 
by∏o, jak powiada Antystenes, pomruk 
nadciàgajàcej burzy – Te˝ mi opiekun! 
Niech najpierw oprzytomnieje! Niech 
z letargu powstanie! A w ogóle… 
A w ogóle… W ogóle, to g∏upi pomys∏ 
z tym agroturystycznym Erefenem! Te˝ 
mi wymyÊli∏eÊ!
 - Ja…?
 - A mo˝e ja?!! Nigdzie nie jedziemy! 
Zak∏adamy agroturystyk´ u nas…

 I zostaliÊmy w domu.

 Nie by∏o przed podró˝à siadaç, Fry-
deryko… Nie by∏o siadaç!  Wszystko 
przez to.

So∏tys Julian vel Robert Siwiec



Słowo Sołtysa 11

 Dzi´kujemy Paƒstwu za udzia∏ w naszym konkursie. 
Nades∏anych zosta∏o bardzo du˝o prawid∏owych odpo-
wiedzi. Z grona uczestników konkursu wylosowaliÊmy 
zwyci´zc´, którym okaza∏a si´ pani Ewa Kita, so∏tys 
Tumlina w gminie Zagnaƒsk. Serdecznie gratulujemy!
 Niestety pani Ewa Kita nie mog∏a osobiÊcie odebraç 
nagrody w naszej redakcji, dlatego postanowiliÊmy jà 
odwiedziç i wr´czyç osobiÊcie nagrod´ - radiomagneto-
fon. By∏a te˝ okazja do rozmowy o pracy so∏tysa. Funkcj´ 
t´ pani Ewa Kita pe∏ni prawie 12 lat, obj´∏a jà po ojcu, 
którzy przez d∏ugie lata so∏tysowa∏ w Tumlinie. – Pracuje 
mi si´ coraz lepiej, bo ju˝ znam mieszkaƒców, wiem ja-
kie sà ich potrzeby i oczekiwania. W dzisiejszych czasach 
so∏tys powinien byç przede wszystkim osobà zaradnà, 
orientowaç si´ w mo˝liwoÊciach pozyskania Êrodków, w 
programach pomocowych, uczestniczyç w szkoleniach, 
zdobywaç wiedz´. Wa˝na jest tak˝e dobra wspó∏praca 
z w∏adzami gminy – podkreÊla Ewa Kita. Zapowiada, 
i˝ w tym roku pieniàdze z Funduszu So∏eckiego zostanà 
przeznaczone na zorganizowanie placu zabaw przy bo-
isku sportowym Klubu „Ska∏a” w Tumlinie. Dzi´ki temu 
na mecze pi∏karskie b´dà mog∏y przychodziç ca∏e rodzi-
ny. Pani Ewa planuje zorganizowaç w najbli˝szym czasie 
wÊród mieszkaƒców so∏ectwa zbiórk´ darów dla powo-
dzian. Od lat uczestniczy w Zjazdach i Turniejach So∏tysów 

So∏tyska z Tumlina zwyci´˝y∏a!

 Przed nami najpi´kniejsze let-
nie miesiàce, które bardzo 
wielu mieszkaƒców regionu 
Êwi´tokrzyskiego wykorzystywaç 
b´dzie na wyprawy do lasu, a przy 
okazji podda si´ tak˝e grzybiar-
skim szaleƒstwom. Dlatego w na-
szym kulinarnym kàciku tym razem 
przedstawiamy potraw´ opartà 
w∏aÊnie o leÊne grzyby. Potraw´, 
której nie znajdziecie nigdzie wi´cej 
poza… gminà Sitkówka-Nowiny. 
„LeÊne kurki po naszemu” jest bo-
wiem smako∏ykiem, który sta∏ si´ 
niekwestionowanà specjalnoÊcià 
paƒ z Ko∏a Gospodyƒ Wiejskich w 
Szewcach-Zawadzie, czyli so∏ectwie 
po∏o˝onym w∏aÊnie na terenie 
tej gminy. Panie z KGW z dumà 
podkreÊlajà, ˝e danie zaj´∏o III miej-
sce w powiecie kieleckim w II Powia-
towym Konkursie na Najsmaczniejszà 
Tradycyjnà Potraw´, a jego prezenta-
cja, po∏àczona z degustacjà odby∏a 
si´ w Piekoszowie 11 lipca 2009 roku. 
Redakcja „G∏osu So∏tysa” przepis na 

LeÊne kurki po… naszemu
kurki pozyska∏a od pani Ewy Fuda-
li, za∏o˝ycielki Ko∏a Gospodyƒ Wiej-
skich w Szewcach-Zawadzie. Nie tylko 
zdobyliÊmy przepis, ale te˝ – by nie byç 
go∏os∏ownymi – tu˝ przed zamkni´ciem 
tego wydania gazety wprosiliÊmy si´ 
do pani Ewy na degustacj´… Miód 
w g´bie! 

Do przygotowania „LeÊnych kurek 
po naszemu” potrzebujemy:
- 2 kg kurek,
- 1 du˝à lub dwie ma∏e kapusty,
- 0,5 kg podgardla,
- 4 du˝e cebule,
- ziele angielskie, liÊç laurowy,
- sól i pieprz do smaku

Wykonanie:
 Podgardle nale˝y pokroiç w drobnà 
kostk´, sma˝yç w wysokim rondlu. Do 
dobrze wysma˝onego podgardla do-
dajemy oczyszczone i op∏ukane kurki, 
pokrojonà cebul´, liÊç laurowy i ziele 
angielskie. Dusimy to wszystko przez 
10 minut pod przykryciem, cz´sto 

mieszajàc. Do naszych kurek wrzucamy 
poszatkowanà Êwie˝à kapust´, solimy, 
pieprzymy do smaku. Wszystko to du-
simy a˝ kapusta b´dzie mi´kka. Je˝eli 
potrawa wyjdzie doÊç rzadka mo˝emy 
zaprawiç jà 2 ∏y˝kami màki rozpusz-
czonej w pó∏ szklance wody. Kurki leÊne 
podajemy ze Êwie˝ym pieczywem lub 
z ziemniakami.  Smacznego!

Robert Siwiec

w Wàchocku. – Wybieram si´ tam 
tak˝e w tym roku. To doskona∏a 
okazja do zabawy, spojrzenia na 
funkcj´ so∏tysa z przymru˝eniem 
oka, mo˝liwoÊç spotkania z innymi 
so∏tysami, podzielenia si´ swoimi 
spostrze˝eniami i doÊwiadczeniami 
– mówi so∏tyska Tumlina. 
 Wspólnie z m´˝em Zbignie-
wem prowadzi gospodarstwo 
rolne. Pomagajà im dzieci – syn i dwie córki. Oczkiem 
w g∏owie pani Ewy jest otoczenie domu - pi´kny ogród 
pe∏en roÊlin ozdobnych i rozmaitych kwiatów. Niejed-
nokrotnie by∏ wyró˝niany i nagradzany w konkursie 
„Mój pi´kny ogród”. Nie dziwi wi´c fakt, i˝ pani so∏tys 
niedawno ukoƒczy∏a kurs florystyczny. – Ciesz´ si´, ˝e
Urzàd Marsza∏kowski wydaje gazet´ skierowanà do 
Êrodowiska so∏tysów. Mo˝na tam znaleêç wiele przy-
datnych informacji, m.in. porady prawne, wiadomoÊci 
dotyczàce mo˝liwoÊci dofinansowania inicjatyw w ma∏ych
miejscowoÊciach, ciekawe przedsi´wzi´cia podejmowa-
ne przez so∏tysów. Ch´tnie czytam tak˝e dowcipy – mówi 
pani Ewa Kita. I jak mogliÊmy si´ przekonaç lubi je tak˝e 
opowiadaç…

M.N.
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POZIOMO
1 - s∏ynie z nich ziemia sandomierska
2 - zbo˝e, z niej màka na bu∏ki - pychotki
3 - niekiedy… wystaje z butów
8 - pe∏na po ˝niwach 
9 - Ewa, so∏tys Szewc – Zawady
10 - pomaga bezinteresownie
13 - Êwi´to plonów
15 - Feliks, szefuje tak˝e so∏tysowi Julianowi 
18 - na zagrodzie Julian jest mu równy…
20 - le˝y w gminie Daleszyce
21 - so∏ectwo w powiecie starachowickim
23 - Wielkopolanie zwà je pyrami 
27 - Jaki jest? Ka˝dy widzi!
28 - niejeden w ∏anie zbo˝a
30 - narz´dzie rolnicze, a tak˝e Julian o swej sàsiadce, Bronis∏awie, podczas 

„cichych dni”…
33 - oddziela ziarno od plew
35 - limuzyna so∏tysa Juliana
36 - „oczko” ∏aƒcucha
37 - pechowcowi nawet w drewnianym koÊciele spadnie na g∏ow´
38 - gospodarz do˝ynek
39 - na polu po skoszeniu zbo˝a
42 -  cz´sto màdrzejsze od kury
43 - ros∏a polna, a nad nià szumia∏ gaj!
44 - „…Âwi´tokrzyskie”, albo drzwi do stodo∏y

So∏tysa Juliana krzy˝ówka rozchwiana…

PIONOWO
1 - kiedyÊ z u˝yciem kosy, dziÊ kosiarkà
3 - apaszka „Siwka”…
5 - nad strumykami, u∏atwiajà przejÊcie
6 - so∏tys – felietonista
7 - so∏ecka, Julian jest w niej prezydentem, premierem i Demiurgiem!
11 - Julian zbiera go z determinacjà windykatora…
12 - Julian w so∏ectwie jest nim ca∏à g´bà!
14 - sponsoruje jajecznic´
15 - ozimy lub jary
16 - zwiastuje gruby portfel
17 - zbiory
19 - Julian daje swojemu „Siwkowi” na Êniadanie
22 - stary dom
24 - o niedzieli myÊla∏ nazbyt optymistycznie
25 - wg. Fryderyki - spadziowy najlepszy! 
26 - dawniej: podr´czna broƒ podczas zabaw tanecznych w so∏ectwie Juliana
29 - w Micha∏owie, „Siwek” ma na jej punkcie bolesny i nieuleczalny kompleks 

ni˝szoÊci
30 - Fryderyka  uwa˝a, ˝e nale˝y go gotowaç minimum 4 dni 
31- azotowy „przysmak” roÊlin
32 - w Bodzentynie, Julian kupi∏ tam „Siwka”
34 - z amerykaƒskich horrorów, Julian przypomina∏ je do z∏udzenia po trzydnio-

wych poprawinach u szwagra…
37 - w ogródku roÊnie najszybciej
41 - w zbo˝u, Julian ka˝dego roku wypowiada mu wojn´
42 - pierworodny syn Juliana i Fryderyki
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