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Ach, co  to by∏ za bal!

Konferansjerzy: Michalina Krajewska, Maria Zyku-
bek i Igor AuguÊciak powitali pracowników szko∏y,
swoich wychowawców, rodziców oraz wszystkich trze-
cioklasistów i ich osoby towarzyszàce. Po z∏o˝eniu po-
dzi´kowaƒ i wr´czeniu kwiatów wychowawcom, pad∏y
s∏owa: „Poloneza czas zaczàç”. Uczniowie zaprezento-
wali pi´kny uk∏ad do muzyki Wojciecha Kilara przygo-
towany przez panià Ma∏gorzat´ Lebiedziewicz. Po ko-
lacji oraz wspólnych zdj´ciach szybko zape∏ni∏ si´ par-
kiet, na którym mo˝na by∏o szaleç do muzyki disco.
Okaza∏o si´, ˝e utwory ABBY czy Boney M Êwietnie
nadajà si´ do taƒca. Nie zabrak∏o te˝ najmodniejszych
przebojów oraz piosenki „Ju˝ za rok matura”. Jak co
roku trzecioklasiÊci przygotowali cz´Êç artystycznà.
Dla goÊci zaÊpiewa∏a Sylwia Wypij, obdarzona niezwyk-
∏ym g∏osem zwyci´˝czyni szkolnego konkursu „Mam
Talent”, a grupa uczniów zaprezentowa∏a skecz, w któ-
rym zosta∏y odegrane scenki  z lekcji j´zyka polskiego,
chemii i matematyki. Parodie nauczycieli okaza∏y si´
na tyle Êwietne, ˝e aktorzy zostali nagrodzeni rz´sisty-
mi brawami. W po∏owie imprezy pojawi∏a si´ s∏odka
i Êwiecàca niespodzianka -pyszny tort. Kalorie ∏atwo
by∏o spaliç, bowiem na parkiecie przez ca∏y czas by∏o
t∏oczno. Wszyscy bawili si´ znakomicie, co zapewni∏
DJ Peter starannie dobranà muzykà. Bal zakoƒczy∏ si´
nad ranem, ale niektórzy ch´tnie taƒczyliby ca∏y dzieƒ.
Wszyscy wiedzà doskonale, ˝e nasta∏ teraz czas wyt´˝o-
nej pracy, bowiem matura to wa˝ny egzamin w ˝yciu.

Wra˝eniami podzieli∏a si´ Magda Stawarz: - Stud-
niówka by∏a bardzo udana. Wszyscy dobrze si´ bawili.
Uczniowie perfekcyjnie zataƒczyli poloneza. Mo˝na
by∏o potaƒczyç przy dêwi´kach nowych i starych prze-
bojów. Sto∏y ugina∏y si´ pod ró˝norodnymi potrawami.

Nikt si´ nie nudzi∏. Nie zabrak∏o tak˝e cz´Êci kabareto-
wej. Wszyscy byli elegancko ubrani. Kulminacjà wie-
czoru by∏ symboliczny toast i przepyszny tort. Jestem
bardzo zadowolona, to by∏y mi∏e chwile. Ten wspania∏y
dzieƒ na d∏ugo pozostanie w mojej pami´ci. Sama
studniówka przesz∏a moje oczekiwania. Jednym s∏o-
wem by∏o cudownie. Z kolei Maria Zykubek wyzna∏a:
- Bal studniówkowy by∏ dla nas wielkim i wspania∏ym
prze˝yciem. Gdy zabrzmia∏y s∏owa: „Poloneza czas
zaczàç”, emocje si´gn´∏y szczytu. Ten staropolski taniec
rozpoczà∏ jeden z najpi´kniejszych wieczorów w na-
szym ˝yciu. Sto dni przed maturà szaleliÊmy na parkie-
cie wraz z naszymi nauczycielami do bia∏ego rana. ˚al
tylko, ˝e studniówk´ ma si´ raz w ˝yciu. A zdaniem
Micha∏a Ochociƒskiego studniówka 2014 by∏a nie-
wàtpliwie wyjàtkowym wydarzeniem:- Ta magiczna
i niepowtarzalna noc by∏a pe∏na wra˝eƒ i wzruszeƒ.
Bal maturalny to jedna z niewielu okazji kiedy wszystkie
klasy trzecie mog∏y bawiç si´ wspólnie. MaturzyÊci,
nauczyciele, dyrekcja oraz osoby towarzyszàce - wszyscy
wyglàdali elegancko i szykownie. Nie zabrak∏o równie˝
taƒców w rytmie dobrej muzyki. Bal maturalny z pew-
noÊcià na d∏ugo utkwi w mojej pami´ci i zawsze b´d´
go mi∏o wspomina∏.

I ja tam by∏am,  i Êwietnie si´ bawi∏am…
Aldona Nocna

Warto dodaç, ˝e uczniowie postanowili wesprzeç
schronisko Caritas dla bezdomnych kobiet i m´˝czyzn
im. Âw. Brata Alberta we W∏oc∏awku i podzieliç si´
jedzeniem oraz napojami. Wiele potraw by∏o nietkni´-
tych przez zaaferowanych taƒcem uczniów. Za mi∏y
gest podzi´kowa∏y trzecioklasistom i ich rodzicom
siostry zakonne prowadzàce placówk´.

Z ˚YCIA MIASTAZ ˚YCIA MIASTA

fot. A. Nocna

W sobotni wieczór, 18 stycznia, tegoroczni maturzyÊci z ciechociƒskiego Liceum Ogólnokszta∏càce-
go im. Stanis∏awa Staszica udali si´ na swój pierwszym w ˝yciu wielki bal.  Jak ka˝e tradycja, sto dni
przed egzaminami maturalnymi, uczniowie i nauczyciele spotkali si´, by razem si´ bawiç. Zorganizowana
przez rodziców studniówka odby∏a si´ w sali bankietowej Tara w Aleksandrowie Kujawskim.


