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STUDNIÓWKA 2019 

Luty 2019 

     Nadeszła wyczekiwana sobota i odbyła się wspaniała impreza – 
studniówka.—wspomina Milena z 4 HI. Studniówka to jedyna zabawa 
w życiu o tak ogromnej wartości. Szczególnie dla nas - maturzystów - 
wspomina Weronika z 4L. My swoją piękną studniówkę mamy już za 
sobą. 12 stycznia w Białej Panieńskiej odbyła się niezapomniana im-
preza—wspomina Ola z 3P. 

Więcej wspomnień czytaj na stronach 2-3 
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     Studniówka to jeden z najważniejszych bali w życiu każdego człowieka. Jest ona uwieńczeniem i swego rodzaju zakończe-
niem pewnego etapu w życiu każdego młodego człowieka. My swoją piękną studniówkę mamy już za sobą. Do tego dnia bardzo 
długo się przygotowaliśmy, dziewczęta już dużo wcześniej zadbały o to, aby na balu wyglądać jak milion dolarów. Chłopcy zało-
żyli piękne eleganckie garnitury i białe koszule. Taka impreza wiąże się z całym szeregiem obowiązków, rozpoczynając od kupna 
odpowiedniego stroju, po kosmetyczkę czy fryzjera. Wiąże się to niestety z bardzo dużymi kosztami. Ale w końcu taka impreza 
jest tylko raz w życiu. Najbardziej zapadł mi w pamięć tradycyjny taniec - polonez. Widok dumnych, pięknie wystrojonych par, 
podążających w rytm muzyki zapychał dech w piersiach... Myślę, że ten moment pozostanie w pamięci każdego z nas. Bardzo 
podobało mi się również to, że na sali nie byłoby osoby, która studniówkę spędziła przy stole. Wszyscy świetnie się bawili. Jedy-
nym jak dla mnie minusem był nieprzyjemny DJ, który z poważnego balu momentami chciał zrobić klubową dyskotekę i nie słu-
chał uwag uczestników studniówki. – wspomina Ola z 3 P. 

     Studniówka - jedyna taka zabawa w życiu o tak ogromnej wartości. Szczególnie dla nas - maturzystów. Pomimo tego, że jest 
zapowiedzią zbliżającej się matury, to właśnie tego dnia staramy się bawić w towarzystwie koleżanek i kolegów z klasy bez stre-
sowania się. Wiemy także, że to ostatnia impreza kiedy jesteśmy wszyscy razem w czasach szkolnych. Każdy z nas w ten wyjąt-
kowy dzień pragnie wyglądać obłędnie. Różnorodność sukienek czy garniturów była ogromna. Idąc ideą, że studniówka to wyjąt-
kowa impreza, każdy uszykował swe kreacje na wysokim poziomie. Czy to dziewczyny czy chłopacy, każdy się postarał, na czele 
z naszą wychowawczynią. Zdecydowanie najbardziej stresującym momentem podczas studniówki był polonez. Jednak byliśmy 
dobrze przygotowani i dlatego wyszło tak jak powinno. Później wszystko szło idealnie. Zabawa była świetna. Moje odczucia są 
nie do opisania, ponieważ było to dla mnie niesamowite przeżycie. Moment, którego nie zapomnę, to podarowanie wychowaw-
czyni albumu, ponieważ ta pamiątka zostanie z nią do końca życia, a myślę, że będzie nas wspominać pozytywnie tak jak i my ją. 
Myślę, że ta impreza pokazała nam jak jesteśmy ze sobą zżyci i, że każdy może sobie ufać. – wspomina Weronika z 4 L. 

     12 stycznia 2019 roku maturzyści ZSCKU w Koninie zmierzali do Białego Dworu w Białej Panieńskiej. Biały 
Dwór pięknie oświetlony i widoczny z daleka... 

W studniówce 2019 wzięło udział 5 klas:   

3P – klasa policyjna, 3 BW – klasa bezpieczeństwa wewnętrznego, 4L – technik logistyk,  
4E – technik ekonomista i 4 HI – technik handlowiec i informatyk  
Razem około 140 Uczniów bawiło się do 4 rano (grubo po 4:00 wyszli z sali ostatni uczniowie)– to tak w kwestii 
statystyki. A teraz WSPOMNIENIA …… 
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     Nadeszła wyczekiwana sobota i odbyła się wspaniała impreza – studniówka. Tego pięknego wieczoru ujęła mnie atmosfera 
jaka nam towarzyszyła, młodzież i dyrekcja, która była tego wieczoru i świetnie się bawiła a na twarzach wszystkich gościł 
uśmiech. Emocje sięgały zenitu podczas dostojnego tańca, jakim był polonez, a także występy w części oficjalnej oraz artystycz-
nej. Wzruszającym momentem dla mnie było podziękowanie dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom oraz rodzicom, za trud jaki 
włożyli w nasze wychowanie, a także za to, że byli przy nas w trudnych momentach i mogliśmy liczyć na ich wsparcie. Świetnie, 
było dla mnie bawić się w gronie tak cudownych ludzi, móc przeżyć tę noc ostatni raz, bawić się razem w gronie kolegów ze szko-
ły, nauczycieli, dyrekcji. Jeśli chodzi o stroje i makijaże to wszyscy wyglądali oszałamiająco. Kreacje dziewcząt były wyjątkowe, 
dostojne, eleganckie i podkreślające kobiecą figurę, a makijaże te mocne i te stonowane podkreślały urodę każdej dziewczyny. 
Chłopcy, nie pomijając ich wyglądali elegancko i dostojnie. Impreza była bardzo udana, wywarła na mnie niesamowite wrażenie i 
będę ją długo wspominać! – wspomina Milena z 4 HI. 

     Dla każdego z nas, studniówka to wyjątkowe wydarzenie. W szkole, mijając się na korytarzu, czy mając razem zajęcia, nie ze 
wszystkim znamy się z tej eleganckiej strony. A w ten wieczór wszystko było inne, atmosfera była wspaniała, wszyscy wyglądali 
bardzo dostojnie, a lokal i cała oprawa imprezy, była dopięta na ostatni guzik. Poza polonezem, który moim zdaniem wyszedł 
bardzo zgrabnie, moja wspaniała klasa 4E postarała się, aby emocje nie opadły zbyt szybko i wstępem tanecznym, podziękowała 
wychowawczyni za wspaniałe 4 lata współpracy. Mam nadzieję, że nasz występ wszystkim się podobał. A cała Studniówka zosta-
nie w naszej pamięci na długo. Teraz już tylko odliczamy dni do matury. - mówi Andżlieka z 4 E.  
 
Dwunasty stycznia dniem był niesamowitym, magicznym, wyjątkowym, niepowtarzalnym i wyidualizowany na tle innych szarych szkolnych dni. Całość 
rozpoczęta została klasycznym tańcem staropolskim znanym z wybitnej książki Mickiewicza (o tytule podobnym do równie znanego trunku), a zwie się 
ten taniec POLONEZ. Wszystkie pary równo ruszyły w taniec, ukazując połączenie klasycznego tańca z nowoczesnymi kreacjami młodych maturzy-
stów. Ahh te stroje, każdy inny, każdy różny, każdy wyjątkowy, a tej nocy to właśnie Ci rzeźcy młodzieńcy oraz ambrozyjskie dzięwczęta byli gwiazda-
mi na nocnym niebie. Jednak noc ta nie mogła trwać wieczne i mimo zabaw, to i noc musiała dać odejść gwiazdom, by dzień mógł ją nastać beztro-
sko, tak uczniowie tej szkoły wraz z nadejściem ranka opuścili salę wiedząc, że niedługo również opuszczą ten rozdział w swym życiu – wspomina Iza 
z 3 BW. 
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FERIE ZIMOWE ZA NAMI... 
 
 
 

     Minęły ferie zimowe. Ponownie trzeba zająć 
się nauką na ponad dwa miesiące i wytrzymać 
do ponownej przerwy od nauki, która przypad-
nie dopiero na święta wielkanocne. Warto przy-
pomnieć jak potoczyły się tegoroczne ferie. 
Pierwszy weekend ferii to 27. finał Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. Mogliśmy wziąć 
udział na przykład w biegu rodzinnym "Policz 
się z cukrzycą" czy bawić się na koncercie Lan-

berry w Galerii nad Jeziorem. Warto również było przekazać pewną sumę pienię-
dzy dla WOŚP. 
     Ferie to dla wielu osób czas aktywnego wypoczynku. Na pewno wielu z was 
wyjechało w góry na narty lub na snowboard. W naszym mieście również znala-
zło się miejsce dla osób szukających zimowej aktywności fizycznej - lodowisko. 
Jest to miejsce aktywnego wypoczynku, a poprawa kondycji i możliwość pozna-
nia nowych osób jest dla wielu atrak-
cyjnym sposobem spędzenia wolnego 
czasu. 
     Warto zaznaczyć, że przy takiej 
aktywności łatwo o przeziębienie.  
Pamiętaj, żeby ciepło się ubierać oraz 
hartować się.  
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     Walentynki już za pasem, a ty nie 

masz wystarczającej ilości pieniędzy, by dać swojej 

dziewczynie brylantowe ( p lastikowe )  kolczyki, 

lub różowego notebooka i zabrać ją do kosztownej 

restauracji, a potem do kina? Nie masz dla swojego 

chłopaka na nowy telefon i nową grę komputerową? 

Czy to najczęściej spotykane pomysły na Walentyn-

kowy wieczór ? Wieje nudą, prawda?  Trudno ? Jak 

kocha to zrozumie. O ile tylko nie zasłonisz się bra-

kiem pieniędzy i nie poddasz się całkowicie. Nawet 

przy niskim budżecie możesz bowiem zrobić jej/

jemu przyjemność. Tyczy to się również kobiet, któ-

re chcą zrobić coś w Walentynki dla swojej  drugiej 

połówki. 

 POMYŚL 
Przygotuj walentynkę, swoje wyznanie miłości.                     Przygotuj romantyczną kolację. 

             Pomyśl o małym, ale bardzo osobistym drobiazgu.                   Znajdź jego ulubioną słodycz. 

Kup mu dwa bilety na ulubiony sportowy mecz.                   Ułóż Kocham Cię z tealightów. 

Przygotuj prezentację .multimedialną z Waszych wspólnych chwil.                   Zrób kolaż ze zdjęć. 

Zaplanuj czas tak, żeby było przyjemnie.     

 Zorganizuj walentynkowe party.                 Zabierz ukochaną na spacer np. na bulwar nadwarciański.  

Przygotuj romantyczną kąpiel.              Wykup masaż relaksacyjny.  
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Co czytamy? 

          Stephen King "TO" 
     Książka przerażająca od pierwszego 
wejrzenia swoją ponad tysiąc stronnicową 
zawartością. Jednak pozory mylą, a dzie-
ła Kinga zachwycają od samego począt-
ku. "TO" to nieustannie trzymająca w na-
pięciu opowieść o morderczym klaunie- 
zabójcy dzieci, pisana z perspektywy 
dzieci oraz dorosłych. Mnogość wątków 
sprawia, że bardzo szybko czyta się tą 
książkę. "TO" zostało bardzo pozytywnie 
ocenione na całym świecie, a sam King 
wszystkimi swoimi dziełami zapracował 
sobie na globalną sławę.  
 
 
 

     Przez wielu nazywany bezczelnym i zbyt śmiałym. Zna-
ny  każdemu z nas ze swojego specyficznego humoru i 
nastawienia do życia– Kuba Wojewódzki. Często mówił jak 
denerwują go ludzie, którzy piszą swoje własne autobio-
grafie. Czy okazał się hipokrytą pisząc swoją własną 
książkę? 
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