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„Niech ˝yje bal...”

CIECHOCI¡SKIE LOCIECHOCI¡SKIE LO

Rewelacyjna zabawa, nowoczesna muzyka, prze-
pyszne jedzenie i uÊmiechy na twarzach tegorocznych
maturzystów. Tak z ca∏à pewnoÊcià mo˝na okreÊliç
bal studniówkowy licealistów z Ciechocinka. Co do-
k∏adnie dzia∏o si´ w trakcie styczniowego wieczoru?

Wszystko zacz´∏o si´ od powitania goÊci przez pro-
wadzàcych oraz oficjalnego otwarcia imprezy przez
Dyrektora Szko∏y, Pana Zbigniewa Ró˝aƒskiego. Nast´-
pnie tradycyjny krok poloneza nada∏ ca∏ej uroczystoÊ-
ci  powa˝ny i wznios∏y klimat. LicealiÊci prezentowali
si´ znakomicie. Zarówno panie, jak i panowie z wielkà
starannoÊcià dobrali wieczorowe stroje, dzi´ki czemu
ca∏a impreza nabra∏a iÊcie dostojnego charakteru. Osti-
natowy rytm, umiarkowane tempo, skupienie tancerzy
oraz tak dobrze znane nam nuty skomponowane przez
Wojciecha Kilara, z pewnoÊcià zapisa∏y si´ w pami´ci
goÊci.

Po uÊwi´conym zwyczajem polonezie nadesz∏a
d∏ugo wyczekiwana okazja do szczerych i goràcych
podzi´kowaƒ wychowawcom klas maturalnych - Pani
Annie Polanowskiej (IIIb) oraz Panu Andrzejowi Jas-
kulskiemu (IIIa, IIIc). Oprócz kwiatów, uÊcisków i cie-
p∏ych s∏ów tak uroczystej chwili towarzyszy∏ równie˝
utwór wykonany przez utalentowanà uczennic´ klasy

IIIc, Michalin´ Hiƒczewskà. Nie zabrak∏o równie˝
wyrazów wdzi´cznoÊci dla ca∏ego grona pedagogicz-
nego, pracowników szko∏y oraz  rodziców.

Potem goÊcie zasiedli do przepi´knie udekorowa-
nych sto∏ów, by wzmocniç si´ goràcym posi∏kiem.
W tym czasie odby∏a si´ równie˝ pamiàtkowa sesja
fotograficzna, w której ka˝dy maturzysta mia∏ swój
udzia∏. A gdy ju˝ tradycji sta∏o si´ zadoÊç, z nieukrywa-
nym entuzjazmem rozpocz´to prawdziwà zabaw´.
Podczas  ˝ywio∏owych taƒców wszyscy prezentowali
si´ doskonale. Co wi´cej, ca∏a impreza zosta∏a uroz-
maicona konkursami, takimi jak: wybór króla i królowej
balu, taniec w parach oraz rywalizacja o najd∏u˝szà
„szpilk´” wÊród dziewczàt. A˝ do bia∏ego rana goÊcie
zape∏niali parkiet i delektowali si´ przysmakami z bu-
fetu. Nie zabrak∏o równie˝ tradycyjnego toastu za mi-
nione, bogate w doÊwiadczenia szkolne lata oraz
za nadchodzàce doros∏e ˝ycie, którego symbolem
by∏ i b´dzie egzamin dojrza∏oÊci.

O pó∏nocy goÊcie zostali pocz´stowani przepysz-
nym tortem, który wspólnie pokroili wychowawcy klas
trzecich. Kolejnà atrakcjà studniówki by∏y wyst´py ka-
raoke. LicealiÊci popisywali si´ wykonaniami s∏ynnych
polskich piosenek. Ka˝dy mia∏ mo˝liwoÊç zaprezen-
towania swoich wokalnych umiej´tnoÊci. Po muzycz-
nych prezentacjach goÊcie bawili si´ dalej, zgodnie
z myÊlà Leopolda Staffa:

„Bo coÊ w szaleƒstwach jest m∏odoÊci,
WÊród lotu wichru, skrzyde∏ szumu,
Co jest màdrzejsze od màdroÊci,
I rozumniejsze od rozumu ... “.

Wszystko jednak kiedyÊ si´ koƒczy. Zwieƒczeniem
tego balu by∏ utwór „To ju˝ jest koniec”. Na pocieszenie
zosta∏y tylko  wspomnienia, które zapewne nie zostanà
zatarte przez wiele nast´pnych lat.

Aleksandra Kowalska, klasa IIIc
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