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W sobotę, 11 stycznia 2020 roku społeczność Zespołu Szkół w Kosowie Lackim bawiła się
wspólnie w Sali ,,Jurkowscy”. To była pierwsza w historii Szkoły uroczystość, która połączyła aż
trzy wydarzenia: studniówkę, połowinki oraz bal uczniów branżowej szkoły, kończących w tym
roku naukę. Nie dało się jednak nie zauważyć, że to studniówka była tą dominującą.

Na początku p. Dyrektor ZS Hanna Przesmycka powitała wszystkich zgromadzonych, a wśród
nich przybyłych gości: Proboszcza Parafii ks. kan.
Pawła Anusiewicza,
Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy p. Wiesława Wiśniewskiego wraz z małżonką oraz
przedstawiciela władz samorządowych p. Pawła Nasiłowskiego, reprezentującego w
zastępstwie nieobecnego Burmistrza p. Jana Słomiaka i innych.

Po krótkim okolicznościowym wstępie p. Dyrektor, zabrzmiały dźwięki tradycyjnego poloneza i
na parkiecie pojawili się uczniowie kl. III PLO wraz z osobami towarzyszącymi. Ten uroczysty
taniec zawsze budzi wiele emocji i obaw młodzieży. Uczniom bardzo zależy na tym, by w ten
wyjątkowy wieczór pięknie zaprezentować się przed gośćmi, rodzicami, koleżankami i kolegami.
I tym razem było podobnie. Liczne próby przyniosły jednak oczekiwany efekt i młodzież
otrzymała w pełni zasłużone brawa. Uczniowie nie tylko świetnie wyglądali, ale i zatańczyli.

Studniówka to uroczystość, której podniosłości nadają przemówienia gości, wychowawcy oraz
podziękowania rodziców i uczniów. W słowach skierowanych do młodzieży – jak zwykle - nie
mogło zabraknąć odniesień do matury, wskazówek, rad i życzeń.
Niektórzy wspominali
też własne bale studniówkowe sprzed wielu, wielu
lat. W takiej atmosferze trudno było nie ulec wzruszeniu.

Kiedy część oficjalna dobiegła końca i opadły nieco emocje, rozpoczęła się zabawa. Do
późnych godzin nocnych bawiono się przy muzyce, o którą zadbał DJ
Grzegorz Tchórzewski. Najwytrwalszymi okazali się…. przyszli maturzyści.

Im - jako organizatorom całego przedsięwzięcia – gratulujemy odpowiedzialnej postawy oraz ży
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czymy powodzenia na egzaminach w maju.
Drugoklasistom, którzy są dopiero w połowie dystansu do matury życzymy dużo siły i
wytrwałości, a
uczniom branżówki – uzyskania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
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