Studniówka 2015
Poloneza czas zacząć! Młodzież w tany rusza! Bal studniówkowy to niezwykłe
wydarzenie w życiu każdego maturzysty. Młodzi ludzie z niecierpliwością i nadzieją czekają
na noc pełną beztroskiej, szalonej zabawy do białego rana.

17
stycznia
2015
roku
o godzinie 19.00 maturzyści
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy
wkroczyli na halę sportową
krokiem dostojnego poloneza.
Bal oficjalnie rozpoczęła pani
dyrektor Jolanta Tomczyk,
która powitała zebranych gości
i skierowała wiele ciepłych
słów do młodzieży.
Kolejnym punktem uroczystości
był występ artystyczny bohaterów
wieczoru. Uczniowie klas
trzecich zaprezentowali swoje
talenty – nie tylko wokalne
i muzyczne, ale wykazali się
także umiejętnościami aktorskimi,
tanecznymi i satyrycznymi.
Wszystkich
uczestników
imprezy urzekła Balladyna na
wesoło. Wiele radości i wrażeń
dostarczyły
skecze,
wiersze,
piosenki oraz dynamiczne układy
taneczne. Trzeba stwierdzić, że

mają
talent! Zasłużyli na
gromkie brawa publiczności.
Ich występ z pewnością na
długo pozostanie w naszej

Dyrekcji ZSO: pani Jolanty
Tomczyk, pani Anny Łukaszczyk i
pani Urszuli Tomali – Kujat oraz
innych szczególnych gości,
dzięki którym Studniówka
‘2015 okazała się tak dużym
sukcesem.
W tym roku bal uświetnił
swoją obecnością Burmistrz
Miasta i Gminy Mogielnica –
pan Sławomir Chmielewski
oraz
przewodniczący
Rady
Rodziców – pan Robert Krawczyk,
których młodzież uhonorowała
kwiatami.

pamięci. Warto dodać, iż
maturzyści docenili także pracę,
troskę
i
starania
grona
pedagogicznego, wyrazili swoją
wdzięczność kwiatami oraz
muzyczną dedykacją. Nie
zapomnieli również o swoich
rodzicach.
Ważnym elementem imprezy
studniówkowej było podziękowanie, jakie złożyli uczniowie na ręce

Na koniec głos zabrali
przedstawiciele
rodziców
naszych maturzystów, którzy
wspomnieli o trudnej pracy
nauczycieli nad kształtowaniem
charakterów młodych ludzi.
Swoje przemówienie zwieńczyli
zaproszeniem do pamiątkowej
fotografii. Po sesji zdjęciowej
we
wspaniałej
baśniowej
scenerii, o jaką zadbały klasy

drugie liceum z wychowawcami (p.
Anną Łukaszczyk, p. Urszulą
Tomalą-Kujat),
czekały
na
wszystkich suto zastawione stoły.
Zapachy rozchodzące się po
szkolnych korytarzach niewątpliwie
wskazywały, że będzie to
niebiańska uczta. W tym czasie
zespół
muzyczny
czynił
ostatnie przygotowania, aby
zapewnić nam niezapomnianą
rozrywkę.
Znane przeboje wprowadziły
uczestników balu w szampański
humor. Najwytrwalsi tancerze
bawili się do samego rana.
„Zawżdy tak to bywało,
gdy 100 dni nauk zostało
wielce godni żakowie
biesiadowali na zdrowie
serdeczny druhu przybywaj
wesela z nami zażywaj
skończymy o pianiu kura
a potem…, już tylko matura!”

Anna Haraśna

