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Dzień Babci i Dziadka w Siedlęcinie
„Babcia i Dziadek to jedne z najważniejszych
osób w życiu każdego człowieka niezależnie od wieku.
Babcia i Dziadek to skarby bezcenne naszych rodzin.”

luty 2014
W tym dniu wnuczęta podarowały swoim babciom
i dziadkom dużo uśmiechu i radości, ponieważ przygotowano na uroczystość inscenizację w formie teleturnieju
„Familiada”.
W programie przedstawienia nie zabrakło
śpiewu, dowcipów oraz wspaniale wykonanych parodii
reklam telewizyjnych. Wnuczęta złożyły swoim dziadkom najserdeczniejsze życzenia i własnoręcznie wykonane upominki. Dużym zaskoczeniem okazały się
wręczone DYPLOMY dla SUPER BABCI i SUPER
DZIADKA. Każda Babcia oraz Dziadek otrzymali
Dyplom z zabawnymi wierszykami. Wspólne spotkanie
umilił słodki poczęstunek przygotowany przez
Rodziców. Na wyjątkowo licznie przybyłych gości
czekała jeszcze niespodzianka. Wszyscy obecni mieli
okazję obejrzeć inscenizację wiersza Juliana Tuwima

Uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej im.
Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania w Siedlęcinie
30 stycznia uroczyście obchodzili Święto Babci i Dziadka zorganizowane w sali Domu Ludowego. Na uroczystości gościliśmy również sołtysa wsi Siedlęcin Pana
Mariana Tykę, Panią Dyrektor Zuzannę Kozyra-Jędruch
oraz oczywiście Rodziców.

"Rzepka". Z inscenizacją tą uczniowie klasy I w grudniu
2013 roku wystąpili na Szkolnym Przeglądzie Małych
Form Teatralnych i zajęli I miejsce. Podsumowując wszyscy świetnie się bawili. Na zakończenie Pani
Genowefa Smolarek w imieniu Dziadków podziękowała
wszystkim dzieciom za piękne występy wręczając
słodkie upominki.
Należy również wspomnieć o Rodzicach. Dzięki
ich pracy i zaangażowaniu cała impreza mogła się odbyć
w miłej i serdecznej atmosferze. Korzystając z okazji,
dziękuję również za tak liczny udział we wspólnych
imprezach klasowych oraz akcjach na rzecz klasy
organizowanych przez wychowawcę.
Krystyna Sos

przygotowania na przyjęcie Chrystusa w domach.
Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela religii,
odzwierciedlili zebranym, iż droga do przyjęcia Bożej
Dzieciny wcale nie jest tak daleka, jak się nam wydaje.

PRZEDSTAWIENIA JASEŁKOWE ZESPOŁU
SZKÓŁ W JEŻOWIE SUDECKIM
05.01.2014r.
w Kościele parafialnym pod wezwaniem Świętego
Stanisława odbyło
się Bożonarodzeniowe przedstawienie jasełkowe
dla jeżowskich
parafian.
Dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Jeżowie Sudeckim
przedstawili jasełka, które obrazowały przedświąteczne

Całemu widowisku wiernie towarzyszyły kolędy
śpiewane przez uczniów i grane na skrzypcach przez
młodzież z naszej szkoły. Po zakończeniu przedstawienia proboszcz parafii ks. Andrzej Szarzyński
podziękował dzieciom i młodzieży oraz rodzicom za
wsparcie i pomoc w realizacji inscenizacji.
Wszystkim parafianom, którzy przybyli na nasze
jasełka, serdecznie dziękujemy.
Agata Nidrych

Wiejskie Spotkanie Opłatkowe w Siedlęcinie
„Patrzymy na Narodzonego w szopie. Bo chcemy
jak najwięcej, na zapas, na cały rok nagromadzić światła
w naszych duszach, by nam go nie zabrakło do
następnego Bożego Narodzenia.”
ks. Mieczysław Maliński
Tradycją w naszej wsi stało się już coroczne
Wiejskie Spotkanie Opłatkowe. Jej organizatorami są

Rada Sołecka naszej wsi na czele z Panem Sołtysem,
Stowarzyszenie " Nasz Siedlęcin" oraz Ksiądz Proboszcz
Dariusz Pytel. To wyjątkowe wydarzenie odbywa się
w Święto Trzech Króli. Jest to czas, kiedy już po
rodzinnych świętach Bożego Narodzenia możemy
znaleźć chwilę, aby spotkać się z sąsiadami i znajomymi.
Święto Trzech Króli obchodziliśmy 06.01.2014r.
W tym właśnie dniu mieszkańcy wsi Siedlęcin mieli
okazję spotkać się przy wspólnym stole. Dzięki
ogromnemu zaangażowanie sołtysa naszej wsi Pana
Mariana Tyki oraz Księdza Proboszcza udało się
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Piękną inscenizację dzieci przygotowały pod kierunkiem
Pani Doroty Piwowar. Młodzi artyści przybliżyli zebranym historię narodzin Pana Jezusa. Zebranych
zachwyciła również oprawa muzyczna, którą przygotował Pan Łukasz Lizoń. Świąteczna dekoracja i śpiew
kolęd sprawiły, że mogliśmy ponownie przeżywać te
wyjątkowe, świąteczne chwile. Po występie artystycznym wszystkim zebranym życzenia noworoczne
złożyli Wójt Gminy Jeżów Sudecki Pan Edward Dudek,
Przewodniczący Rady Gminy Pan Artur Smolarek,
Sołtys naszej wsi Pan Marian Tyka oraz Ksiądz
Proboszcz Dariusz Pytel. Po tych życzeniach nadszedł
czas, aby wszyscy zgromadzeni mogli podzielić się
opłatkiem.
Mieszkańcy naszej wsi mogli do późnych godzin
wieczornych kolędować i miło spędzić czas. Dziękujemy
organizatorom za te chwile, które dzięki Wam mogliśmy
przeżyć.
Pan Sołtys składa serdeczne podziękowania
Siostrom Żywego Różańca za upieczenie ciast na
uroczystość.

zorganizować niezwykle ciepłe spotkanie, które na długo
pozostanie w sercach przybyłych. Członkowie Rady
Sołeckiej oraz Stowarzyszenia " Nasz Siedlęcin" przygotowali poczęstunek oraz grzane wino. Mieszkańców wsi
powitali Wójt Gminy Jeżów Sudecki Pan Edward Dudek,
Przewodniczący Rady Gminy Pan Artur Smolarek,
Sołtys naszej wsi Pan Marian Tyka oraz Ksiądz
Proboszcz Dariusz Pytel.
Kolejnym punktem imprezy był występ z Jasełkami uczniów ze Szkoły Podstawowej w Siedlęcinie.

Zuzanna Kozyra- Jędruch

Sukcesy w Biegu Noworocznym w Świdnicy
W piękną słoneczną niedzielę uczniowie Szkoły
Podstawowej w Siedlęcinie wzięli udział w Biegu
Noworocznym, który odbył się w Parku Centralnym
w Świdnicy.

Pomimo dużej konkurencji nasi reprezentanci
osiągnęli duże sukcesy. Najlepiej wypadli:
II miejsce Kacper Pyziak
w biegu na 100 m
Marceli Krzywy
w biegu na 300 m
Dominika Kulczewska w biegu na 1000 m
Klaudiusz Bukraba
w biegu na 1000 m
III miejsce Oliwia Pasieka
w biegu na 100 m
Kacper Zawada
w biegu na 100 m.
Andrzej Zaremba
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grupa starsza
Im
Klaudia
Klaudiusz
II m Dominika
Kacper
III m Dominika
Tomasz

II Bieg Walentynkowy - 13.02.2014 r.

Z okazji Dnia Zakochanych w Szkole Podstawowej w Siedlęcinie odbył się II Bieg Walentynkowy.
Regulamin biegu był dostosowany specjalnie do okazji startować mogły tylko pary, które przez cały dystans
trzymały sie za ręce. Dobra pogoda sprawiła, że na starcie
pojawiło sie 15 par podzielonych na 2 kategorie
wiekowe.

Dusznik
Bukraba
Marchewka
Grabowiec
Kulczewska
Napora

Każdy z uczestników otrzymał słodki upominek,
a najlepsi specjalne "walentynkowe medale". Zabawy
było dużo, a emocje: był śmiech, płacz ....

Następny Bieg Walentynkowy za rok.
Andrzej Zaremba
Najlepiej z trudnościami poradziły sobie:
grupa młodsza
Im
Marta
Kajetan
II m Aleksandra
Dominik
III m Kornelia
Jakub

Marchewka
Dusznik
Guzowska
Staszewski
Juszczak
Smolarek
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zabawę w strojach wykonanych z papieru, worków,
butelek itp. Odbył się konkurs na najładniejszy strój
ekologiczny. Wodzirejem naszej zabawy był Pan Andrzej
Zaremba, który nieustannie zapraszał dzieci do konkur-

Zabawa karnawałowa w Siedlęcinie
Dnia 25 stycznia 2014 roku w sali Domu Ludowego w Siedlęcinie odbyła się zabawa karnawałowa
przygotowana dla dzieci. Uczestniczyli w niej nie tylko
uczniowie Szkoły Podstawowej w Siedlęcinie, ale
również najmłodsi mieszkańcy naszej wsi. W pracę nad
organizacją tego przedsięwzięcia zaangażowała się Rada
Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej w Siedlęcinie, Rada Sołecka naszej wsi, Stowarzyszenie „Nasz
Siedlęcin” oraz nauczyciele. Ważna była każda para rąk,
bo wszyscy chcieliśmy, aby dzieci bawiły się świetnie
i aby długo nie zapomniały tego dnia.

sów. Odbyło się ich wiele. Dzieci zostały nagrodzone
pięk-nymi nagrodami i słodyczami. Na koniec naszego
spotkania dzieci otrzymały paczki ze słodyczami. Bez
wątpienia można uznać bal karnawałowy za udany. Dla
organizatorów najlepszym tego wyrazem był rozbrzmiewający w sali nieustanny śmiech dzieci.
Pomysł, inicjatywa to wiele, ale jak wszyscy
wiemy to nie wystarczy. Ta zabawa to zaangażowanie
wielu osób i instytucji. Jesteśmy im za to bardzo
wdzięczni i dziękujemy za ich ofiarność i okazane serce.
Dyrektor szkoły, nauczyciele i rodzice dziękują wójtowi
gminy Jeżów Sudecki Edwardowi Dudkowi, Radzie
Sołeckiej wsi Siedlęcin na czele z Panem sołtysem
Marianem Tyką oraz Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania
w Siedlęcinie.

Dzieci bardzo licznie przybyły na zabawę.
Rozpiętość wiekowa była bardzo duża. Rodzice przyprowadzili swoje najmłodsze pociechy, które z ogromnym
uśmiechem na ustach czekały na rozpoczęcie zabawy. Na
tej imprezie można było spotkać księżniczki, zwierzątka,
rycerzy, klaunów… Jeśli bal karnawałowy, to oczywiście
obowiązywało przybycie w przebraniu. I tym razem
stroje wywoływały nie tylko zachwyt, ale bardzo często
uśmiech na twarzach. Po raz pierwszy dzieci przybyły na

Zuzanna Kozyra- Jędruch
zaskakiwały ciekawym ujęciem tematu, kolorystyką
i różnorodną techniką wykonania. Uczniowie wykazali
się pomysłowością i twórczą wyobraźnią. Dzieła małych
artystów zaprezentowano na wystawie w sali Domu
Ludowego. Na wystawie znalazły się również wspaniałe
plakaty dotyczące życia i twórczości poety wykonane
przez uczniów klas IV-VI.
Kolejnym punktem imprezy był Szkolny
Konkurs Recytatorski pod hasłem "Poezja Juliana
Tuwima". Konkurs przeprowadzono w trzech kategoriach wiekowych - przedszkole, klasy I-III oraz
uczniowie klas IV-VI. Podczas recytacji na twarzach
dzieci i dorosłych często pojawiał się uśmiech, bo
utwory Tuwima to świat pełen humoru, pogodnych
nastrojów i różnorodnych ciekawych postaci. Uwieńczeniem całej akcji był Przegląd Małych Form Teatralnych.
Uczniowie z poszczególnych klas zaprezentowali własne
interpretacje wybranych utworów Juliana Tuwima.
Dzieci wraz z wychowawcami i rodzicami przygotowali

Obchody Roku Juliana Tuwima w nasze szkole
27 grudnia minie 60.
rocznica śmierci jednego
z najchętniej czytanych
poetów XX wieku.
Z okazji mijającego Roku
Juliana Tuwima w Szkole
Podstawowej w Siedlęcinie zrealizowano szereg
działań przybliżających
dzieciom postać wybitnego
poety i jego dorobek
literacki.
10 grudnia 2013 roku w ramach zorganizowanego w szkole "Dnia Tuwima" nastąpiło podsumowanie działań. Rozstrzygnięto Szkolny Konkurs
Plastyczny. Przedmiotem konkursu było wykonanie
ilustracji do wybranego utworu poety. Prace plastyczne

5

Przedsięwzięcie szkoły na pewno przybliżyło uczniom
sylwetkę polskiego literata, uczyły też, jak obcować
z kulturą oraz kształtowały kreatywność.

stroje, rekwizyty i wspaniałe scenografie. Spektakle
dostarczyły niezapomnianych wrażeń, bo przecież jest
coś takiego w Tuwimie, co każe sięgać po jego twórczość
kolejnym pokoleniom - dzieciom i dorosłym. Wszystkie
występy obserwowało jury, w skład którego weszli
przedstawiciele Rady Rodziców oraz pani Dyrektor
Zuzanna Kozyra-Jędruch.

Zuzanna Kozyra-Jędruch
Krystyna Sos

Euroregionalny Dzień Seniora
W ramach realizacji projektu pn. „Euroregionalne
Centrum Spotkań Gmin Partnerskich - Etap II”, w dniu 14
grudnia 2013 roku odbył się Euroregionalny Dzień
Seniora. Spotkanie było współfinansowane ze środków
Gminy Jeżów Sudecki i Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Saksonia - Polska
2007 - 2013.

obchodzący - 50-rocznicę ślubu. Jubilaci otrzymali
wiązanki kwiatów i życzenia. Pani Bogumiła Pieńkowska w imieniu jubilatów serdecznie podziękowała za
pamięć i życzenia oraz przekazała swoje przesłanie na
długotrwałe pożycie małżeńskie. W dalszej części
spotkania Pani Bogumiła podzieliła się wspomnieniami

W uroczystościach Dnia Seniora wzięli udział
seniorzy z Jeżowa Sudeckiego, Gminy Paseky nad
Izerou., oraz zaproszeni goście. Sala Euroregionalnego
Centrum Spotkań Gmin Partnerskich była wypełniona po
brzegi, a spotkanie było okazją do rozmów i wspomnień
mieszkańców. Pan Edward Dudek - Wójt Gminy
serdecznie powitał wszystkich, życząc udanej zabawy,
jednocześnie zachęcając seniorów do dzielenia się
wspomnieniami. Zespół Szkól w Jeżowie Sudeckim
przygotował przedstawienie montaż słowno-muzyczny
pn. "W wigilijną noc…". Młodzież przedstawiła
zwyczaje bożonarodzeniowe w Polsce, ale i w Europie.
Po występie młodzież otrzymała gromkie brawa.
W trakcie uroczystości zostały uhonorowane
pary małżeńskie: z najdłuższym stażem małżeńskim
Państwo Stanisława i Stanisław Smoleniowie, którzy
obchodzili 67-rocznicę ślubu oraz Państwo Bogumiła i
Tadeusz Pieńkowscy, Eugenia i Edward Filakowie

i zaprezentowała swoją zachowaną pamiątkę z dnia
ślubu. Była to pelerynka. Wszyscy seniorzy otrzymali
drobne upominki, którymi były pierniki wykonane
podczas "warsztatów piernikowych" przeprowadzonych
przez pana Eugeniusza Dawidowicza z rodziną.
W dowód wdzięczności w imieniu wszystkich
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Serdecznie dziękujemy - Pani Teresie Mitce - Sołtysowi,
Radzie Sołeckiej, Radnym Rady Gminy, wszystkim
paniom za upieczenie ciast (należy powiedzieć, że
cieszyły się bardzo dużym powodzeniem ze względu na
swój wygląd, a przede wszystkim niezapomniane smaki),
duetowi "Vokalis", Zespołowi Szkół w Jeżowie Sudeckim
i wszystkim, którzy pomagali przy organizacji oraz
sprawnym przebiegu tego spotkania.

uczestników warsztatów Wójt Gminy - Edward Dudek
podziękował i wręczył na ręce pana Eugeniusza
Dawidowicza kosz ze słodyczami.

Program uroczystości uświetnił występ duetu
muzycznego "Vokalis", który prezentował program pn.
"Powróćmy jak za dawnych lat….". Wykonywane
utwory na pewno przeniosły wszystkich uczestników do
wspomnień z lat młodości. Podczas uroczystości
zaprezentowało się także Sołectwo Jeżów Sudecki, które
przygotowało scenkę rodzajową dotyczącą tradycji
weselnych. Wszystkie przygotowane atrakcje sprawiły,
że seniorzy bardzo dobrze się bawili i spędzili miłe
chwile w historycznym obiekcie, jakim była Szkoła
Szybowcowa, która sama w sobie budzi wiele
wspomnień.

Koordynator projektu
Bożena Matuszewska

stawieniem jasełek w Kościele parafialnym w Bozkovie
i Kościele filialnym w Paseky na Jizerou. Przedsięwzięcie to zostało zorganizowane przy współpracy
Gminy Partnerskiej Paseky nad Jizerou oraz Parafii
w Bozkovie i Pasekach nad Jizerou. Chór szkolny
zaśpiewał kolędy i pastorałki przygotowane pod
kierunkiem nauczyciela muzyki pani Agnieszki
Marszałek. Została przedstawiona także inscenizacja
bożonarodzeniowa dla parafian przygotowana pod
kierunkiem nauczyciela katechezy p. Agaty Nidrych.

Wspólne śpiewanie kolęd w Gminie partnerskiej
Paseky nad Jizerou

W ramach realizacji projektu pn. "Z nurtem rzeki
Bóbr" finansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego gminy Jeżów Sudecki oraz środków budżetu
państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa w dniu 12
stycznia 2014r. gościliśmy z chórem szkolnym i przed-
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Ks. proboszcz Krzysztof Mikuszewski podziękował nauczycielom, rodzicom i osobom pomagającym
przy występie. Otrzymaliśmy gromkie brawa od czeskich
parafian. W czasie wyjazdu zapewniono nam smaczne
posiłki typowej czeskiej kuchni.
Wszyscy byliśmy zadowoleni z życzliwego
przyjęcia i miłej atmosfery, za co naszym Przyjaciołom
z Bozkova i Paseky nad Jizerou dziękujemy, również
aktorom - uczniom, którzy śpiewali kolędy, rodzicom,
panu Robertowi Królowi i panu Mirkowi Kaźmierczakowi za zaangażowanie się w przygotowanie tego
pięknego widowiska.
Agata Nidrych

Projekt pn."Z nurtem rzeki Bóbr", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za
pośrednictwem Euroregionu Nysa

Szkolne Spotkanie Opłatkowe
„Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy,
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory.
(...) Niebo ziemi, niebu ziemia
Wszyscy wszystkim ślą życzenia,
Drzewa ptakom, ptaki drzewom,
Tchnienie wiatru płatkom śniegu.”

19 grudnia 2013 roku w sali Domu Ludowego w
Siedlęcinie odbyły się Jasełka przygotowane przez
uczniów Szkoły Podstawowej im. Polskich Nauczycieli
Tajnego Nauczania.

Autor: Krzysztof Dzikowski, J"est taki dzień"
z rep. zespołu Czerwone Gitary

Na Szkolne Spotkanie Opłatkowe przybyli: wójt
Gminy Jeżów Sudecki Edward Dudek, proboszcz
Dariusz Pytel, sołtys Pan Marian Tyka, Pani Grażyna
Kuźmicz, Pan Marian Hűbner, Pani Irena SkoczeńCichońska, Rada Rodziców, nauczyciele z uczniami oraz
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Następnie życzenia zebranym złożyli Wójt
Gminy Jeżów Sudecki, Proboszcz naszej parafii, Sołtys
oraz pani Dyrektor Szkoły. Ksiądz Proboszcz odczytał
fragment Ewangelii i rozpoczął wspólną modlitwę. Na
zakończenie spotkania wszyscy przełamali się opłatkiem
i złożyli sobie najserdeczniejsze życzenia świąteczne.

rodzice. Uroczystości rozpoczęła się od powitania gości
i krótkiego przemówienia dyrektora szkoły. Następnie
uczniowie pod kierunkiem Pani Doroty Piwowar
przedstawili Jasełka. Mali aktorzy w piękny sposób
przybliżyli historię narodzenia Pana Jezusa. Wszyscy
z zachwytem podziwiali grę aktorską oraz śpiew kolęd
naszych uczniów. Publiczność włączyła się do śpiewania
kolęd i pastorałek. Gromkie brawa widzów były dla
naszych aktorów podziękowaniem za ich trud włożony
w przedstawienie Jasełek.

Zuzanna Kozyra- Jędruch

I miejsce - Julia Dubicka - SP Jeżów Sudecki - „Sum”

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI

II miejsce - Martyna Jasińska - SP Czernica - „Jola i mała
rybka”
III miejsce - Dorota Malinowska - SP Jeżów Sudecki „Sznurówka”
Wyróżnienie - Patrycja Jasnosz - SP Siedlęcin - „Ptasie
radio”
17 stycznia 2014 roku w naszej szkole odbył się
Gminny Konkurs Recytatorski. Każda szkoła naszej
gminy wytypowała swoich przedstawicieli na etapie
szkolnym. W poniedziałek o godz. 9.00 stawili się
najlepsi recytatorzy ze szkół w Siedlęcinie, Czernicy
i Jeżowie Sudeckim. Jako gospodarze, przywitaliśmy
nasze koleżanki i kolegów drobnym poczęstunkiem.
Komisja w składzie: p. Dyrektor Zespołu Szkół w Jeżowie Sudeckim - Anna Kędzierska jako przewodnicząca,
p. Emilia Łączna - SP Siedlęcin, p. Edyta Smagacka SP Czernica wysłuchała 12 recytacji różnych utworów.
Były to wiersze m.in.: Juliana Tuwima, Jana Brzechwy
czy też Andrzeja Waligórskiego. Ocenie podlegało
opanowanie pamięciowe utworu, interpretacja, jak
również wrażenie ogólne. Najlepiej w tej rywalizacji
wypadli:

I to właśnie nasza gminna reprezentacja na etap
powiatowy konkursu recytatorskiego, który odbył się 24
stycznia br. w Młodzieżowym Domu Kultury w Jeleniej
Górze. Tam Julia Dubicka zdobyła II miejsce, a Patrycja
Jasnosz - wyróżnienie.
Bardzo dziękuję za pomoc w organizacji konkursu p. dyr.
Annie Kędzierskiej (poczęstunek, nagrody), p. Robertowi Królowi (organizacja, zdjęcia) oraz p. Sołtys wsi
Jeżów Sudecki p. Teresie Mitce (nagrody).

Iwona Majtczak
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Dzień Babci i Dziadka
22 stycznia 2014r. w Euroregionalnym Centrum
Spotkań Gmin Partnerskich w Jeżowie Sudeckim dzieci
z oddziałów przedszkolnych z Zespołu Szkół witały
swoje babcie i dziadków z okazji ich święta, a także
swoich rodziców i bliskich. Uroczystość najmłodsi
rozpoczęli słowami:
Dziś jest Święto Babci i Dziadka, więc prosimy Was,
Niech te wiersze i piosenki umilą Wam czas.

Babcie i dziadkowie, którzy przybyli na uroczystość
bardzo licznie, mimo dość mroźnej pogody, nie
szczędzili słów zadowolenia i gratulacji dla pociech.

Wnuczki i wnukowie podarowali swoim dziadkom dużo uśmiechu, wesołych piosenek, pięknie
deklamowanych wierszyków oraz własnoręcznie
wykonane laurki i kwiaty z bibuły. Czas umilił również
słodki poczęstunek przygotowany przez mamy, którym
należą się podziękowania za przepyszne wypieki.

Legenda związana z Górą Siodło
Swoją nazwę
góra Siodło zawdzięcza legendzie, której początki datowane
są na okres średniowiecza, kiedy
całą górę porastał gęsty las.
Według legendy
w pobliżu góry
miał mieszkać
wraz ze swoją
żoną siodlarz (Sättler), który oprócz wyrobu siodeł
zajmował się nielegalnym biciem monet. Były to czasy,
kiedy przywilej ten był zarezerwowany wyłącznie dla
władców. Proceder został wykryty, siodlarza złapano,
a następnie skazano na śmierć przez spalenie na stosie.
Wyrok został wykonany. Od tej pory duch siodlarza ma

Sylwia Mackiewicz

pokazywać się na górze, niezależnie od pory dnia.
Widywany jest w godzinach południowych, późną porą
wieczorową, jak i wczesnym porankiem. Najczęściej
pojawia się na skałach, których nie brakuje na zboczach
góry, gdzie naprawia, siodło trzymając je w rękach.
Jeleniogórzanie na zadane pytanie: - Dokąd idziesz? najczęściej odpowiadali: - Do Siodlarza - co było
jednoznaczne, że chodzi o górę leżącą na zachód od
Wzgórza Krzywoustego. Nazwa Siodlarz przyjęła się
i była powszechnie używana w dokumentach kartograficznych, geodezyjnych i innych. Obecnie góra nosi
nazwę Siodło.
Szczegółowy opis najbardziej atrakcyjnej części
góry Siodło znajdujemy we wspomnianej pozycji
Daniela Stoppe. Autor pisze, że „… przy pięknej
pogodzie, w tym górzystym lesie spotkać można tutaj
niekiedy trzecią część mieszkańców Jeleniej Góry,
którzy w grupach dwóch, trzech, może czterech osób
siedzą przy niewielkim ognisku, podsycanym świeżymi
szyszkami. Wszędzie widać unoszący się pomiędzy
strzelistymi świerkami dym. Od czasu do czasu spotyka
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się miłych ludzi i dobrych przyjaciół, spacerujących po
ścieżkach, z którymi wśród zieleni można wypalić fajkę
tytoniu.”

Osoby, które po raz pierwszy tu przybywały,
traktowały górę Siodło jak publiczną „kawiarnię”,
w której wykształceni i niewykształceni mogą spotykać
się, siedząc pod dającymi cień drzewami lub spacerować
wzdłuż zielonego brzegu rzeki, prowadząc rozmowy lub
żartując. Było to również miejsce na samotne rozmyślania, wsłuchiwanie się w szum przepływającej
w pobliżu rzeki Bóbr oraz śpiew leśnych ptaków, które
niczym latające flety dźwięczały w całym lesie. Tutaj
można było zaczerpnąć świeżego powietrza, niezbędnego do tworzenia poezji. Sam Daniel Stoppe, doświadczał tego, często odwiedzając zbocza Siodła,
jednocześnie zachęcając do tego innych. Twierdził on, że
to miejsce ma cudowną moc, gdzie można naładować się
pozytywną energią, która pozwala pokonywać trudności
losu.

Smakołyki na Tłusty Czwartek
Faworki
Pączki
Składniki
 mąka pszenna - 1 kg
 drożdże świeże - 100 g
 cukier - 150 g
 mleko - 500 ml
 żółtko - 6 szt
 jajko - 1 szt
 olej - 6 łyżek
 spirytus - 1 kieliszek
 esencja waniliowa - 1/2 łyżeczki
 skórka z cytryny - otarta z 1 owocu
 sól - szczypta
 tłuszcz do smażenia - np. olej
 cukier puder - do posypania wierzchu
Sposób przygotowania
Zrobić rozczyn z drożdży roztartych z łyżką
cukru, 200g mąki i pół szklanki mleka, pozostawić do
wyrośnięcia. Mąkę przesiać. Utrzeć jajo i żółtka z , dodać
mąkę, wyrośnięty rozczyn, cukier waniliowy, otartą
skórkę cytryny, resztę mleka, szczyptę soli i spirytus.
Wyrabiać aż ciasto będzie gładkie i lśniące, a na
powierzchni ukażą się pęcherzyki i będzie odstawać od
ręki. Dodać roztopiony tłuszcz, jeszcze chwilę wyrobić.
Uformować kulę i zostawić w ciepłym miejscu na 10 - 15
minut, gdy zacznie rosnąć wyrobić.
Ciasto rozwałkować na grubość około 1,5 cm,
mocno podsypując maką, by się nie kleiło. Szklanką
wykrawać pączki, odłożyć na stolnicę do wyrośnięcia.
Smażyć w głębokim tłuszczu po obu stronach na
złoty kolor, wyjąć, osączyć na bibule, posypać cukrem
pudrem lub polać lukrem. Pączki można po usmażeniu
nadziać konfiturą (za pomocą szprycy do dekoracji
tortów z długą końcówką).
www.kuchniaagaty.pl

Składniki
 25 dag mąki pszennej
 4 dag cukru pudru
 1 łyżka masła
 3 żółtka
 5 - 10 dag śmietany
 1 kieliszek spirytusu
 szczypta soli
 50 dag smalcu do smażenia (ewent. olej ok.0,5l)
 cukier puder z cukrem waniliowym do posypania
Sposób przygotowania
Mąkę posiekać z masłem, dodać żółtka, cukier,
szczyptę soli, spirytus i tyle śmietany, aby ciasto było
twarde jak na makaron. Dobrze wyrobić i wybijać
wałkiem tak długo, aż będą tworzyły się pęcherze.
Następnie ciasto przykryć ściereczką i zostawić
w chłodnym miejscu na 1 godzinę, po czym rozwałkować
cienko bez posypywania mąką i uformować faworki.
Jak formować faworki: ciasto pokroić na paski o
długości 10 cm i o szerokości 3 cm, każdy pasek przeciąć
pośrodku i przełożyć jeden koniec paska przez przecięcie
i przeciągnąć.
Faworki smażyć na rozgrzanym tłuszczu po obu
stronach na złoty kolor. Po usmażeniu faworki ułożyć dla
osączenia na bibule, następnie przełożyć na półmisek
i posypać cukrem pudrem z dodatkiem cukru waniliowego.
www.ciasta.net
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Projekt ”"Ekologiczna Megabateria”
W roku szkolnym 2013/2014 nasze gimnazjum
uczestniczy w projekcie Ekologiczna Megabateria
Fundacji PROTOTYP we współpracy z Politechniką
Wrocławską. Celem głównym projektu jest wspieranie
nauczania nauk przyrodniczych w szkołach gimnazjalnych z obszarów Euroregionu Nysa Polski i Niemiec,
poprzez realizację warsztatów z dziedziny elektrochemii.
08.01.2014r. uczniowie naszej szkoły mieli możliwość
uczestniczenia, wspólnie z młodzieżą niemiecką,
w zajęciach warsztatowych z zakresu elektrochemii
w niemieckim gimnazjum w Herrnhut. Jest to cykl zajęć
przeprowadzonych przez pracowników Politechniki
Wrocławskiej skierowanych do młodzieży gimnazjalnej
z terenów przygranicznych. Zakres zajęć pokrywał się
z warsztatami przeprowadzonymi w naszej szkole tuż
przed świętami 19.12.2013r. Podczas warsztatów
uczniowie wysłuchali wykładu z zakresu elektrochemii.

Sami mieli możliwość stworzenia źródła energii,
wykorzystując do tego celu warzywa, owoce, płyny
i metalowe elementy. Otrzymanymi źródłami można
było zasilić diodę lub pozytywkę. Uczniowie obu szkół
wspólnymi siłami zbudowali źródło energii, które
posłużyło do podświetlenia diodowego napisu
„Ekologiczna Megabateria”.

Urząd Gminy Jeżów Sudecki ul. Długa nr 63
58-521 Jeżów Sudecki
e-mail: gmina@jezowsudecki.pl
www.jezowsudecki.pl
tel./fax 757-132-254, 757-132-255, 757-132-257
Czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30 - 15.30
Kasa czynna jest w godzinach 8.00 - 15.00

Samodzielna praca nad powierzonym zadaniem
sprawiała naszym uczniom, jak zwykle, wiele satysfakcji, co widać na zdjęciach. Udział w konkursie
sprawdzającym zdobytą podczas warsztatów wiedzę
przyniósł zwycięstwo naszym uczennicom: Alicji
Zielińskiej i Paulinie Przetacznik, a podczas warsztatów
w naszym gimnazjum Paulinie Turno.

Uczniowie z wielką uwagą słuchali wykładu Pani
mgr inż. Anny Kozik dotyczącego trudnych zagadnień
z elektrochemii, a przedstawionych w sposób czytelny
i ciekawy. Gimnazjaliści z obu szkół mieli możliwość
wspólnej pracy. Tego typu zajęcia mogłyby być
zaczątkiem trwalszej współpracy obu szkół na różnych
płaszczyznach.
Dyrektor i uczniowie naszej szkoły składają
serdeczne podziękowania pracownikom Politechniki
Wrocławskiej, a w szczególności dyrektorowi przedsięwzięcia mgr. inż. Sławomirowi Smorągowi oraz
koordynatorowi projektu
Pani Anecie Błaszczyk.

Maryla Kruze-Szmel

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
PRZYJMUJE
INTERESANTÓW
W SPRAWACH SKARG
I WNIOSKÓW W KAŻDY
PIĄTEK OD GODZINY
14.00 DO 15.30

Drogi czytelniku
gdy już nasz Biuletyn
będzie niepotrzebny
przekaż go innym
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