Dnia 13 maja 2017 roku odbyło się wydarzenie, na które z pewnością czekał każdy uczeń
trzeciej klasy gimnazjum z Zespołu Szkół Dwujęzycznych w Żmigrodzie. Bal Gimnazjalny
2017!
Po długich przygotowaniach zebraliśmy sięo godzinie siedemnastej w Zespole Placówek
Kultury w Żmigrodzie. Wszyscy byliśmy bardzo zdenerwowani i podekscytowani, gdyż taki
dzień zdarza się tylko raz w życiu.
Na samym początku prowadzący: Wiktoria Pawlicka i Patryk Kubis przywitali uroczyście
wszystkich przybyłych gości, rodziców, nauczycieli oraz uczniów. Następnie nadszedł czas
na przemówienia. Pierwszy głos zabrał p. Marcin Kubis - Przewodniczący Rady Rodziców,
zaraz po nim Dyrektor Zespołu Szkół Dwujęzycznych w Żmigrodzie – p. Katarzyna Lech,
p. Zdzisław Średniawski - Burmistrz Gminy Żmigród oraz p. Waldemar Wysocki - Starosta
Powiatu Trzebnickiego. Wszystkie przemówienia były bardzo wzruszające. Każdy z
przemawiających otrzymał upominek w postaci bukietu kwiatów.
Na koniec tej części p. Marcin Kubis rozpoczął oficjalnie bal, a wszyscy uczniowie ustawili
się do poloneza. W tym roku ze względu na dużą ilość uczniów był on tańczony dwa razy
oraz trzeci raz zgodnie z tradycją naszej szkoły z nauczycielami. Wszyscy byli zachwyceni.
Niedługo potem można było podziwiać walca w wykonaniu uczniów naszej szkoły.
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Po części artystycznej mieliśmy okazję podziękować swoim wychowawcom. Każdemu
z nich wręczyliśmy

starannie przygotowanie podziękowanie oraz bukiet kwiatów. Nie

zapomnieliśmy również o rodzicach, którzy szczególnie się zaangażowali w organizację
naszego

balu.
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Po części oficjalnej wszyscy zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia wraz z naszymi
wychowawcami. Następnie nadszedł czas na zabawę! Czas umilał nam DJ „Dzidas”.
Około godziny 20 wręczyliśmy „Katarzynki” wybranym nauczycielom. Kolejną atrakcją był
wybór królowej i króla balu, na których swój głos oddawali nauczyciele i rodzice. W tym
roku
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zaszczytu

dostąpili:
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Jankowiak.

Wszyscy bawili się doskonale, jednak czas szybko mija i niestety wybiła godzina dwunasta.
Zabawa dobiegła końca i wszyscy rozeszli się do domów. Długo jeszcze będziemy
wspominać ten wspaniały bal. Szkoda, że tak szybko się skończył. Te niesamowite chwile
zostaną w naszej pamięci na długo.
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