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Pieczonki siewierskie 2007

W ostatnią  sobotę października br.  z  udziałem Kół  Gospodyń gminy Siewierz  zorganizowane zostało  Siewierskie Święto Pieczonego
Ziemniaka. Doroczna impreza jaką są siewierskie pieczonki , której celem jest promowanie i popularyzowanie tradycji kulinarnych naszych
babć i  matek, jest też okazją do wspaniałej zabawy z „ziemniakiem”, w formie konkursów i quizów związanych z tą tradycją, na dobre
zakorzenioną w naszym lokalnym środowisku. O niepowtarzalnym smaku „siewierskiej pieczonki” wspomina w swojej książce „Groch i kapusta –
czyli podróżuj po Polsce – „tom III Elżbieta Dzikowska, podróżnik, historyk sztuki, publicystka, goszcząca w Siewierzu już 2- krotnie ostatnio w
2006 r. „Jadłam i chwalę –pycha, mogłabym rzec poezja”… – tak pisze autorka o siewierskiej pieczonce. W ramach ogłoszonego konkursu
pieczonek, za najbardziej  przygotowane według tradycyjnej  receptury,  podawanej w „starych źródłach i  przekazach ludowych ”,  uznano
pieczonki Koła Gospodyń Wiejskich z Dziewek. Jury konkursowe które tworzyli Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Tomasz Sadłoń i Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Henryk Wysocki , po degustacji wszystkich pieczonek, wyrazili swoje wysokie oceny dla walorów smakowych
i estetycznych przygotowanych niecodziennych potraw, zajadając się przy tej „czynności” niemal do syta.
Tak jak roku w roku ubiegłym, tak i w tym roku , przeprowadzony został Gminny Turniej Ziemniaka, obejmujący kilka konkurencji związanych
tematycznie z ziemniakiem. W pierwszej konkurencji turniejowej pod nazwą „sadzenie i zbieranie ziemniaków” zwyciężyła drużyna z Żelisławic
w składzie p. Nowak Ewa i p. Stawicka Elżbieta. W obieraniu ziemniaków w ciągu 1 minuty z wynikiem 0,672 kg , pierwsze miejsce zajęła
reprezentantka Leśniaków p. Zofia Machura. Najwięcej ziemniaków na placki utarła p. Garczyk Halina z Tuliszowa. W ciągu 1 minuty
zdołała ich utrzeć na tarce 0,546 kg. W ostatniej konkurencji turniejowej , którą był test z 10 pytaniami wiedzy o ziemniaku, z 8 prawidłowymi
odpowiedziami, zwyciężyła P. Henryka Nowak z Kuźnicy Sulikowskiej. Po wyrównanej rywalizacji i podsumowaniu punktów wszystkich
konkurencji, z ilością 34 punktów, I miejsce i Puchar II Gminnego Turnieju Ziemniaka w ramach Siewierskiego Święta Pieczonego
Ziemniaka 2007 , zdobyło Kolo Gospodyń z ŻELISŁAWIC.  II  miejsce z 33 zdobytymi punktami przypadło gospodyniom z Wojkowic
Kościelnych a III miejscem uhonorowano Koło Gospodyń z Tuliszowa. które ogółem zgromadziło 31 punków turniejowych.
Doroczne spotkanie gospodyń gminy Siewierz uwieńczone zostało zabawą taneczną.

MGOK- H. Wysocki , A.Wylon 
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