
„Jakoby też rok bez wiosny mieć chcieli,
którzy chcą, żeby młodzi nie szaleli.” 

Jan Kochanowski

      Nareszcie nadszedł przez tak wielu z nas wyczekiwany dzień - 25 stycznia 2013 roku! To właśnie 
ostatniego dnia przed feriami mieliśmy zaszczyt bawić się w Zielonce  w klubie Galop na naszej 
studniówce.                                                                                                                                                                              
      Do klubu przybyło ponad 200 gości i wszyscy byli miło zaskoczeni jego wystrojem: oto nagle 
przenieśliśmy się w czasy szlacheckie i bawiliśmy się wśród rozmaitych trofeów myśliwskich, a stoły 
uginały się pod ogromem wspaniałego jadła. 
      Gdy nareszcie zabrzmiało wyczekiwane: „Poloneza czas zacząć!”, wierni tradycji, lecz 
zdenerwowani, mimo wcześniejszych prób, ruszyliśmy do tańca. Potem nastał czas uroczystych 
przemówień. W imieniu uczniów głos zabrali  Daniel Długołęski i Paweł Sadowski z klasy 4c. 
Przemawiała także Pani dyrektor Halina Szczur, która uroczyście otworzyła nasz bal studniówkowy.
      Następnie wszyscy zasiedliśmy do stołów, aby przygotować się na czekające nas do białego rana
szaleństwo. Profesjonalna obsługa podawała ciepłe posiłki, w tle leciała spokojna muzyka. Kiedy  
wszyscy skosztowali wykwintnych dań, również DJ pokazał, na co go stać … i pierwsze pary zaczęły 
tańczyć na parkiecie. Pewnie każdy, kto czyta teraz ten tekst, myśli sobie: „ Hmm… co to za 
studniówka, na której chłopak musi tańczyć z chłopakiem”. Nic bardziej mylnego! W tym momencie 
śpieszę donieść, że naszą imprezę zaszczyciło wiele przedstawicielek płci pięknej, tak rzadko 
spotykanej w Zajączku, że przyjemnie było popatrzeć. To dzięki nim impreza była tak elektryzująca                 
i  wspaniała!
      Oczywiście nie obyło się bez specjalnych dedykacji dla wychowawców i wychowanków. Zarówno 
my, jak i grono pedagogicznie świetnie się bawiliśmy przy utworach współczesnych oraz  
pochodzących z lat 70., 80. i 90. Każdy z nas na pewno długo będzie wspominał wspólne tańce                        
z partnerkami, nauczycielkami, a nawet … kolegami. 
      Nie śmiałbym również nie wspomnieć o konkursie tańca, w którym wzięło udział 20 par.                         
Do konkursu stanęli też nasi pedagodzy, od których niejeden z nas mógłby się wiele i w tej dziedzinie 
nauczyć. Po zaciętych bojach szanowne jury ogłosiło swój werdykt: 3 miejsce zajął Piotr Kamionka              
z 4c, 2 - Damian Piotrowski z  4d, a najlepszym tancerzem w Zajączku okazał się Mateusz Czapski                  
z klasy 4a. W tym momencie ogromne gratulacje należą się także dziewczynom, bez których 
osiągnięcia chłopaków nie byłyby w ogóle możliwe.
      Długo by opowiadać o wspaniałości naszej imprezy… Wszyscy bawili się pierwszorzędnie, jedli, 
pili, rozmawiali. Nikt nie był smutny, mimo że była to ostatnia impreza w takim gronie.                                                                      
      W tak doborowym towarzystwie i świetnej atmosferze czas szybko płynął, że nie wiadomo, kiedy  
nastała godzina 5.00, a studniówka dobiegła końca.

       Teraz po tym wyjątkowym balu pozostały nam już tylko wspomnienia oraz zdjęcia, do których 
każdy z nas z pewnością wracał będzie z sentymentem. Współczuję osobom, które z różnych 
powodów nie pojawiły się na studniówce, bowiem straciły one niepowtarzalną w życiu                     
okazję do zabawy na najwyższym poziomie. 

Marcin Cichocki, kl 4c


