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Szkolne Halo
ażda szkoła w miarę upływu czasu
tworzy swoją historię i tradycję. Składają się
na nie wszystkie wydarzenia związane nie
tylko z jej codziennym funkcjonowaniem,
ale również z takimi szczególnymi okazjami
i sytuacjami, które mają miejsce rzadko,
czasem jedynie raz w roku, ale ich znaczenie
dla szkolnej społeczności jest ogromne.
Do takich właśnie elementów naszej szkolnej tradycji
bez wątpienia należy Studniówka, pierwszy dorosły bal
maturzystów. Jej termin od wielu już lat przypada na pierwszą
sobotę zimowych ferii - w tym roku był to 30 stycznia. Sama
uroczystość
poprzedzona
jest
wielomiesięcznymi
przygotowaniami - począwszy od wyboru studniówkowych
emblematów, poprzez opracowanie scenariusza programu
artystycznego, aż po decyzje związane z
doborem menu... Pracy jest przy tak doniosłej
uroczystości bardzo dużo, toteż co roku
angażują się w nią nie tylko trzecioklasiści ze
swoimi wychowawcami, ale także rodzice
naszych uczniów i wszyscy poświęcają się tym
przygotowaniom całym sercem. Swój udział
mają również co roku uczniowie klas drugich
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naszego liceum, którzy wraz z wychowawcami przygotowują
studniówkową dekorację. Każdego roku kolejne roczniki
starają się opracować oryginalny projekt zagospodarowania
naszej szkolnej przestrzeni, tak, aby przestała być tylko szkolną
halą, stołówką czy korytarzem i stała się integralną częścią
tego bajkowego wieczoru, współtworząc jego klimat i nastrój.
Studniówka Anno Domini 2016 wspaniale wpisała się w
tę naszą wieloletnią szkolną tradycję. Tegoroczni maturzyści ze
swoimi Wychowawczyniami - p. Dyrektor Anną Łukaszczyk i
p. Dyrektor Urszulą Tomalą - Kujat to uczniowie klas III A
oraz III B.
Uroczystość rozpoczęła
p. Dyrektor Jolanta Tomczyk,
która w serdecznych słowach
powitała
wszystkich
przybyłych Gości - przede
wszystkim burmistrza Gminy
i Miasta Mogielnica p. dr.
Sławomira Chmielewskiego z
małżonką
oraz
przewodniczącego
Rady
Miejskiej p. Jana Tkaczyka i
przewodniczącego
Rady
Rodziców naszej szkoły p.
Roberta Krawczyka - również
z małżonkami, członków Rady
Pedagogicznej, a także licznie
przybyłych
Rodziców
tegorocznych maturzystów. Szczególnie ciepło p. Dyrektor
zwróciła się do głównych bohaterów i najważniejszych Gości
tego wieczoru - uczniów klas trzecich naszego LO. Nie ulega
wątpliwości, że Bal Studniówkowy to uroczystość bardzo
symboliczna. Nie tylko dlatego, że odbywa się na 100 dni przed

maturą, zapowiadając niejako ten pierwszy bardzo ważny
egzamin, którego wynik niejednokrotnie decyduje o dalszej
drodze młodych ludzi. Jest również wyraz przejścia z okresu
beztroskiego, w czas odpowiedzialności za własne decyzje,
wybory, działania. Czas trudnej czasem dorosłości, która niesie
ze sobą wiele nowych wyzwań.
Po wystąpieniu
p. Dyrektor
Jolanty Tomczyk
maturzyści
zaprezentowali się
w
niezwykle
urozmaiconym
choreograficznie
układzie poloneza,
przygotowanym
pod opieką
p.
Dagmary
Janickiej. Muzyka
Wojciecha
Kilara
znana
wszystkim
z
ostatniej sceny
"Pana Tadeusza"
w
reżyserii
Andrzeja Wajdy
wprawiła nas w
wszystkich
w
podniosły
i
uroczysty
nastrój.
Trzecioklasiści
natomiast mieli
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okazję zaprezentować się nam wszystkim, dając tym samym
sposobność do podziwiania ich elegancji, dostojności i powagi.

Z ogromną przyjemnością oglądaliśmy znanych przecież nam
wszystkim ze szkolnych klas i korytarzy uczniów - tych
samych, a jednak tak na ten wyjątkowy wieczór odmienionych.
Piękne suknie, fryzury i makijaż dziewcząt,
eleganckie
garnitury i muchy u chłopców sprawiły, że oto tańczyli przed
nami pełni wdzięku i
szyku dorośli młodzi
ludzie, którzy już za
kilka
miesięcy
opuszczą
nasze
szkolne mury i pójdą
w
świat
spełniać
swoje marzenia...

Wzruszający i nostalgiczny w swej wymowie początek
tego wyjątkowego wieczoru szybko jednak przerodził się w
lekki, zabawny i niezwykle
przyjemny spektakl słownomuzyczny.
Trzecioklasiści
ujawnili w nim swoje rozliczne
talenty - recytatorskie, wokalne,
aktorskie
i
taneczne.

Oklaskiwaliśmy kolejne scenki
tego programu artystycznego,
gromkim
śmiechem
komentując
najbardziej
dowcipne
dialogi
czy
szczególnie udane komentarze
szkolnego życia.
Swój występ maturzyści zakończyli szeregiem
podziękowań, kierowanych do wszystkich tych, którzy pomogli
im w przygotowaniu tego szczególnego wieczoru, ale też
wspierali przez cały okres nauki w naszym Liceum. Słowa
wdzięczności za ogromną życzliwość i pomoc powędrowały
wraz z przepięknym bukietem kwiatów do P. Dyrektor Jolanty
Tomczyk, wychowawczynie p. Anna Łukaszczyk i p. Urszula
Tomala - Kujat za pomoc w przygotowaniu tegorocznej
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studniówki
i
wsparcie
we
wszystkich
działaniach
na
przestrzeni
ostatnich trzech
lat
przyjęły
podziękowania,
wyrazy szczerej
wdzięczności
i
wielobarwne
bukiety. Wsparcie
maturzystów
podczas
prezentacji
programu
artystycznego ze strony p. Marioli
Kuźmy również zostało przez nich
docenione, czego wyrazem były
kwiaty i serdeczne słowa.
Nie
zapomniano o uczniach klas
drugich i ich Wychowawcach - p.
Aldonie Omen - Wrzesińskiej, p.
Jolancie
Pawłowskiej
i
p.
Hubertowi Rauchowi, którzy tak
pięknie udekorowali halę sportową,
korytarze i stołówkę, że Bal
Studniówkowy naprawdę nabrał
magicznego charakteru. Uśmiech
przez łzy wzruszenia towarzyszył
maturzystom,
gdy
dziękowali
swoim Rodzicom, bez których
organizacja
tego
wyjątkowego
wieczoru nie byłaby możliwa.

Przed rozpoczęciem części tanecznej, do której muzykę
przygotował DJ Dominik, wszyscy upamiętnili ten wieczór
serią wspólnych fotografii. A potem zaczął się Bal...

To była noc pełna wrażeń. Na pewno na długo zostanie
w naszej pamięci, w pamięci wszystkich uczestników najważniejszych tej nocy Maturzystów i zaproszonych przez
nich
osób
towarzyszących,
wzruszonych
Rodziców,
szanownych Gości, Dyrekcji i członków Rady Pedagogicznej
naszej szkoły. Takie chwile, takie uroczystości stanowią
niepowtarzalną okazję do wspólnej zabawy, rozmowy - nie
tylko o pracy domowej i realizowanym materiale. Pozwalają
popatrzeć na naszą społeczność jak na grupę, która chociaż w
perspektywie całego życia spędza ze sobą jedynie chwilę - te
trzy lata minęły przecież w mgnieniu oka - to jednak już
zawsze będzie połączona wspólnymi przeżyciami i
wspomnieniami.
Tegoroczny Bal Studniówkowy wszyscy uznali za bardzo
udany. Bawiliśmy się do białego rana, a tańcom, uśmiechom i
radości nie było końca. Na pewno pozostanie w naszej pamięci
na długo, wspominany przez
lata z uśmiechem na ustach i
łezką tęsknoty w oku, bo aż
chciało się powtórzyć za poetą:
Ta chwila czarowna głębią
nocy,
szaleństwem
fioletu,
srebra bladym świtem, niech
zawsze trwa...
Redakcja Szkolnego Halo
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w błysku fleszów Szkolnego Halo

Fotoreportaż
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