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Tymi słowami rozpoczynają się  zaproszenia dla 

maturzystów na tegoroczny bal studniówkowy. 

Odbywa on się tradycyjnie 100 dni przed maturą, 

choć czasem nie udaje się zachować tego odstępu. 

Uroczystość ta miała miejsce 06.02.09r w 

krakowskim Muzeum Narodowym.  

Po przybyciu do budynku wszystkich olśnił 

czerwony dywan, na którym każdy mógł poczuć 

się jak gwiazda. Paparazzich także nie zabrakło! 

Fotograf towarzyszył  uczestnikom na każdym 

kroku, jak  również kamerzysta. Sala była 

pięknie udekorowana, a na każdą klasę czekał 

osobny stół z wytwornymi daniami. Maturzystów 

i wszystkich zaproszonych obsługiwał personel 

restauracji Wierzynek, która także zajmowała się 

cateringiem.  

Po obowiązkowych przemówieniach zabawę 

rozpoczęliśmy tradycyjnie polonezem. Duża sala 

pozwoliła na zatańczenie go razem, z wieloma 

figurami. Pierwsze pary tworzył pan dyrektor z 

była przewodniczącą SRU Magdaleną Madeją 

oraz pani vice dyrektor także z uczniem. Po 

toaście wszyscy zaczęli zabawę . Na parkiecie 

mieniły się wspaniałe kreacje i eleganckie 

garnitury. Miłą atmosferę zawdzięczamy 

wspaniałej muzyce oraz panu wodzirejowi, który 

nie pozwolił się nudzić zarówno uczniom, jak i 

obecnym nauczycielom. Dobrze znane 

wszystkim zabawy, jak np. karaoke, dedykowane 

nauczycielom, także się pojawiły. Na 

uroczystości zostały wręczone statuetki Curie (w 

formie złotych kamieni) w kategoriach: modnisia 

i modniś roku, dres, spóźnialski, gaduła, mistrz 

przekładania sprawdzianów oraz żartowniś. 

Typowaniu zwycięzców towarzyszyły oklaski i 

owacje. Niezapomniany klimat  sprawił, że 

wszystkim dopisywał dobry humor, a kelnerzy 

tylko go poprawili podając pyszny tort, który 



pokroili wychowawcy klas trzecich. Próżno było 

wypatrywać osób niezadowolonych, tej nocy 

każdy miał uśmiech na twarzy. Wszystkie klasy 

chętnie pozowały do zdjęć, dziewczyny 

pokazywały podwiązki, a panowie nie mogli 

oczu oderwać od swoich partnerek. Impreza 

zakończyła się koło piątej rano, wbrew 

bawiącym się ciągle uczniom, którzy nie chcieli 

zakończenia balu.  

Niezapomniana zabawa, piękne stroje, miła 

atmosfera, wspaniali ludzie, obolałe stopy... 

Czegóż chcieć więcej? Miejmy nadzieję że nikt 

nie będzie miał powtórki w przyszłym roku jako 

maturzysta, i tego wszystkim życzę, a kto skakał 

wokół „Adasia” nie ma się o co martwić. Teraz 

tylko zostają wspomnienia i oczekiwanie na 

upragnione ferie, a za tą wspaniałą zabawę 

dziękujemy organizatorom i wszystkim, którym 

w jakimkolwiek stopniu zawdzięczamy bajeczną 

noc. Życzymy także kolejnym maturzystom z 

naszej szkoły podobnych wrażeń ze studniówki.   
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