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Studniówka to dla wi´kszoÊci trzecioklasistów pierwszy wielki bal w ˝y-
ciu, na który czeka si´  z niecierpliwoÊcià  od wielu miesi´cy. W tym roku
uczniowie  i zaproszeni przez nich goÊcie udali si´ na bal do restauracji
Austeria w Ciechocinku. Przygotowania trwa∏y od kilku tygodni. Potrzebne
by∏y kreacje, garnitury, buty. Pary çwiczy∏y pilnie poloneza pod okiem
W∏odzimierza S∏odowicza. Wreszcie nadszed∏ upragniony dzieƒ zabawy.

W sobotni wieczór 24 stycznia konferansjerzy Julia Mainka i Jakub Ciesielski
powitali dyrektora szko∏y Zbigniewa Ró˝aƒskiego, swoich wychowawców: Bogu-
s∏aw´ Wojno i Krzysztof´ Urbaƒskà-W∏och, nauczycieli, rodziców oraz wszyst-
kich trzecioklasistów i ich osoby towarzyszàce. Po z∏o˝eniu podzi´kowaƒ i wr´-
czeniu kwiatów nauczycielom, po krótkim przemówieniu pad∏y z ust dyrektora
s∏owa: „Poloneza czas zaczàç”. Uczniowie zaprezentowali pi´kny uk∏ad do muzyki
M. K. Ogiƒskiego. Choreografia poloneza  „Po˝egnanie ojczyzny” zachwyci∏a
wszystkich obecnych na sali. Cz´Êç oficjalna zakoƒczy∏a si´ lampkà szampana.
Po niej maturzyÊci rozpocz´li zabaw´. Kiedy zabrzmia∏ pierwszy utwór, najbardziej
odwa˝ni uczniowie poprosili do taƒca swoich nauczycieli, ci mniej odwa˝ni
siedzieli jeszcze przy stole. Jednak szybko wszyscy zajmowali miejsce na parkiecie,
na którym ciàgle by∏o t∏oczno. Na studniówce nie zabrak∏o te˝ popisów teatralnych
i tanecznych. Kilka par zaprezentowa∏o ˝ywio∏owy taniec irlandzki. By∏ tort,
pamiàtkowe wspólne zdj´cia z uchyleniem ràbków sukienek przez dziewczyny,
by pokazaç czerwone podwiàzki. Uczniowie, nauczyciele i rodzice znakomicie
si´ bawili do bia∏ego rana. Po szaleƒstwach na parkiecie nasta∏ czas nauki. Wszak
za sto dni matura!

     Tekst i fot. Aldona Nocna

Redakcja „Zdroju Ciechociƒskiego” ˝yczy tegorocznym maturzystom
po∏amania piór i zdania wszystkich egzaminów ze wspania∏ymi wynikami!


