Bal studniówkowy 2018

Dnia 22 stycznia Roku Pańskiego 2018 w II Liceum Ogólnokształcącym im Marii Konopnickiej w
Łomży odbył się Bal Studniówkowy czyli najważniejsza impreza w życiu młodego człowieka
stojącego u wrót dorosłości. Dziewczyny już dawno oszalały na tym punkcie i jedyne tematy
jakie je interesowały to: strój makijaż i fryzura, no i wystrój sali, menu itd. itp.. Oszaleć było
można!!! Mnie osobiście przerażała zbliżająca się wielkimi krokami matura, bo według
zapowiedzi nauczycieli nawet się nie obejrzymy i zaraz będzie … maj…. Ten upiorny,
odganiany ze wszystkich sił moment, kiedy trzeba będzie zmierzyć się z własną słabością i
zawalczyć o .. dorosłość.

Studniówka , to jednak piękna chwila, kiedy można było o tym zapomnieć, Uroczysty nastrój
udzielił się wszystkim obecnym. Można by rzec, że była to magiczna chwila, jakby zatrzymana
w kadrze. Uczniaki odmienione …na co dzień poubierane w stroje reprezentujące różne style i
gusta ubrane na tą wyjątkową okazję uroczyście i elegancko… Nauczyciele tez jacyś inni…
mentorzy, którzy patrzą z radością, wyrozumiałością i dumą na nas… efekt swej trzyletniej
pracy pedagogicznej.

Bal rozpoczął się uroczystym polonezem którego zatańczyły wszystkie klasy trzecie. Potem
walc tańczony już razem z nauczycielami.

I nadszedł czas na część oficjalną. Głos zabrali wszyscy przewodniczący klas trzecich. Słowa
proste i szczere płynące prosto z serca… słowa podziękowania za wspólnie spędzone
lata i
wspólną edukacje. Potem słowa Pani Dyrektor , która życząc nam wspaniałej zabawy
zaapelowała o odpowiedzialność, bo to ona właśnie jest miara dorosłości. Potem głos rodziców
i Pani Prezydent, Agnieszki Muzyk, która powiedziała nam że data naszej Studniówki jest datą
szczególną, bo zbiega się z rocznicą sześćsetlecia istnienia naszego miasta. Następnie
wszyscy udaliśmy się do naszych sal przystrojonych i udekorowanych z taką fantazją, która
wyrażała nasze pragnienie uczynienia tego wieczoru niezwykłym i jedynym w swoim rodzaju .
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Po rozmowach i smacznym jedzonku przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcia. A potem tańce
… hulanki … swawole… tak to by chyba wieszcz Adam opisał, czyli wspaniała zabawa. Jestem
pewien, że każdy z obecnych wytańczył się jak nigdy dotąd. Ten Bal Studniówkowy to
niezaprzeczalnie jedna z największych uroczystości w naszym życiu. Każdy z nas będzie go
długo, i co najważniejsze, dobrze wspominał.

Darek Rzepnicki kl.IIIE

relacje filmowe z balu można zobaczyć w zakładce IILO w mediach
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