RELACJA z III GALI ZIEMNIACZANEJ
Ruda 21.09.2014

Początek jesieni okazał się doskonałym terminem na zorganizowanie szkolnego festynu.
Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Bema w Rudzie jest już po raz trzeci organizatorem
imprezy szumnie zwanej „Galą Ziemniaczaną”, która jest okazją do integracji społeczności
szkolnej oraz promocji szkoły w środowisku lokalnym. Podczas Gali każda z klas miała
sposobność zaprezentować jakiś interesujący program, a rodzice – stoisko z ziemniaczanymi
smakołykami. Zarówno wśród dzieci, jak i ich rodziców, panował duch zdrowej rywalizacji;
wszyscy chcieli być oryginalni, wszystkim zależało na przyciągnięciu uwagi licznie
zgromadzonych gości, a byli nimi mieszkańcy całej okolicy. Już od wczesnego rana, na placu,
przed sąsiadującym ze szkołą budynkiem OSP w Rudzie, trwały gorączkowe przygotowania.
Rodzice i pracownicy szkoły dekorowali scenę oraz stoiska, na których wkrótce miały zagościć
jesienne
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najdorodniejszymi okazami z przydomowych ogródków, wszędzie pyszniły się więc jabłka,
dynie i kabaczki, papryka i grona pomidorów, jarmuż, kapusta i brokuły; a wszystko tonęło w
powodzi jesiennych kwiatów, gron jarzębiny, wrzosów mchów i barwnych liści. Były też i
patronujące imprezie ziemniaki, ale pojawiły się później, pod postacią apetycznych placków,
klusek, babek, farszów pierogowych, a nawet pasztetów i pączków. Okoliczne mistrzynie sztuk

kulinarnych wydobyły zazdrośnie strzeżone przed sąsiadkami przepisy na, jedyne w swoim
rodzaju, ziemniaczane dania i pokazały, jak bogata i urozmaicona jest polska kuchnia. Przy tej
okazji światło dzienne ujrzały również samodziałowe pasiaki, haftowane i szydełkowe obrusy,
wiklinowe kosze, dawno nie używane cebrzyki, dzieżki i beczki, a także sprzęty domowe,
jakich dzieciaki już nie znają: rzeźbione maglownice, żelazka z duszą, moździerze, gliniane
naczynia i szklane tary. O 14.00 pani dyrektor, Małgorzata Rudnik, powitała zgromadzonych
gości, wśród których byli przedstawiciele władz samorządowych, z panem Wójtem,
Krzysztofem Kalinowskim na czele, ksiądz Bogusław Wnuk- proboszcz parafii w Chrośli,
dyrektorzy sąsiednich szkół i bardzo licznie przybyli członkowie rodzin naszych uczniów.
Rozległy się dźwięki muzyki i na scenę wniesiono tort z trzema urodzinowymi świeczkami. Po
ich uroczystym zdmuchnięciu, tort pokrojono i mogły się rozpocząć występy i pokazy. Jako
pierwsze, gościnnie wystąpiły „Wrzosowianki”. Dostojne babcie naszych uczniów wspaniale
wyglądały w nowych, wprost spod igły, jednolitych strojach w kolorze wrzosu. Potem okazję
do popisów przed publicznością miały wszystkie dzieciaki. Zaprezentowały one szereg tańców
ze wszystkich stron świata, w ciekawej choreografii, których uzupełnieniem były różne
rewizyty i barwne kostiumy . Powszechny aplauz, jaki otrzymały kolejne grupy taneczne, był
jak najbardziej zasłużony. Kolejnym punktem programu, wzbudzającym duże zainteresowanie,
nie tylko wśród panów, był pokaz sztuki obronnej ju – jitsu. Teraz już można było skosztować
przygotowanych przez mamy pyszności, których nęcąca woń rozchodziła się po całym placu. A
było w czym wybierać. Nawet najbardziej wybredni smakosze na klasowych stoiskach znaleźli
coś dla siebie. Amatorzy słodkości mogli przysiąść na chwilę we „wrzosowej kawiarence”, a
potem podziwiać wystawę „jesiennych cudaków”, wykonanych przez dzieci z różnych warzyw,
owoców i innych darów jesieni. Najmłodsi chętnie bawili się w wesołym miasteczku, a na
koniec wszyscy mogli potańczyć „pod chmurką”, bo zespół muzyczny z Górek grał bardzo
zachęcająco. O zmierzchu świetlne fontanny obwieściły koniec festynu. Z żalem rozchodziliśmy
się do domów, bo zabawa była przednia. Dyrektor oraz grono pedagogiczne Szkoły
Podstawowej w Rudzie serdecznie dziękują wszystkim rodzicom, strażakom z OSP oraz
sponsorom, za wszelką okazaną nam pomoc i ogromne zaangażowanie w organizację tej
szkolnej imprezy. Mamy nadzieję, że dzięki niej udało nam się nie tylko przyjemnie spędzić
czas w tę pierwszą jesienną niedzielę, ale także zacieśnić więzy między naszą szkołą, a
środowiskiem lokalnym.

