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Stroje inne, ale
zabawa taka sama

- Rok 1985. Bardzo du¿a sala w
przyzak³adowym lokalu kêdzierzyñ-
skich �Azotów� � wspomina �miej-
sce akcji� Halina Kajstura, dzi� dy-
rektor ZSZ nr 1 w Strzelcach Opol-
skich, a wówczas uczennica jednej ze
szkó³ w Kêdzierzynie-Ko�lu. � Na
sali przewa¿a³y dziewczyny ubrane
w granatowe i czarne sukienki za ko-
lana, ale pamiêtam, ¿e zaczê³y siê ju¿
pojawiaæ tak¿e w innych kolorach,
chyba przewa¿a³y jakie� br¹zy. Nie
by³y to kreacje, jakie dzi� ogl¹damy,
ale zrobiony zosta³ pierwszy krok w
tym kierunku. I gdy patrzê na dzi-
siejsze studniówki, wydaje mi siê, ¿e
jedyne, co zmieni³o siê w ci¹gu tych
lat to w³a�nie stroje. Wszystkie po-
zosta³e elementy s¹ niezmienne: po-
lonez, czê�æ artystyczna, zabawa do
bia³ego rana�  My bawili�my siê tak
samo, a czê�æ artystyczn¹ wzorowa-
li�my na popularnym wówczas w
telewizji teleturnieju �Skojarzenia�.

Najmilszy moment
� odprowadziæ dziewczynê

do domu

- Nie lubiê tañczyæ � przyznaje Piotr
Lepiorz, dyrektor ZSZ w Zawadz-

Jak mi³e s¹ wspomnienia
kiem, który 21 lat temu w tej samej
szkole bawi³ siê na swojej studniów-
ce. � Nigdy zreszt¹ nie by³em zwo-
lennikiem tañca, ale nie byæ na takim
balu � nie do pomy�lenia. Zreszt¹
wspominam go bardzo mi³o. Najmi-
lej � odprowadzenie studniówkowej
partnerki do domu. Dodam , ¿e to
by³a dziewczyna kolegi�Inna dziew-
czyna kolegi zosta³a moj¹ ¿on¹.

Dzi� bawi¹ siê
tak samo dobrze

- Gdy koñczyli�my po zawodówce
technikum przemys³owo-pedago-
giczne, kszta³c¹ce instruktorów za-
wodu do szkó³ technicznych, byli-
�my starymi koñmi � mieli�my po
21-22 lata - wspomina Ryszard Pa-
gacz, dyrektor LO im. Mieszka I w
Zawadzkiem. � Bawili�my jednak tak
samo dobrze, jak nasi m³odsi kole-
dzy i jak bawi¹ siê dzisiejsi ucznio-
wie. Co prawda nie ma ju¿ studnió-
wek w szko³ach (nasza odby³a siê w
auli, przystrojonej przez uczniów),
nie obowi¹zuj¹ bia³o-granatowe lub
bia³o-czarne stroje, jak u nas w roku
1970, ale kabaret by³ równie �miesz-
ny (do dzi� pamiêtam fragmenty,
choæ nie uczestniczy³em w jego przy-
gotowaniach), a tañce trwaj¹ ca³¹ noc.
Bardzo mi³o wspominam ten bal i
my�lê, ¿e dzi� bawi¹ siê tak samo
dobrze.

Maturzy�ci LO w Zawadzkiem
ciesz¹ siê na tê studniówkow¹ noc
ogromnie.

- To jedyny czas, kiedy mo¿na siê
odprê¿yæ � twierdzi £ukasz Zwo-
ra³ka. � I na pewno bêdziemy siê
dobrze bawiæ � jeste�my tego pewni.
- Bêdziemy wygl¹da³y jak ksiê¿nicz-
ki, a zachowywa³y siê jak damy �
twierdzi Sandra Bielska. � Czeka
nas niepowtarzalna noc. W zesz³ym
roku by³am ju¿ na jednej studniówce
jako �osoba towarzysz¹ca�, ale to zu-

pe³nie co innego, ni¿ wtedy, gdy wy-
stêpuje siê w g³ównej roli. A do tego
trzeba siê przygotowaæ. Wszyscy ro-
bimy to od pewnego czasu. Bo wi¹-
¿e siê to równie¿ z kosztami. Sukien-
kê mam ju¿ od dawna. To by³ niema-
³y wydatek, ale jako� siê uzbiera³o.
Jest srebrzysto-szara, do kolan. Do
tego bêd¹ buty na wysokim obcasie
(ten zakup jeszcze mnie czeka), i
oczywi�cie czerwone podwi¹zki na
szczê�cie.

Za pomy�lno�æ wszystkich
wzniesiona zostanie te¿ lampka szam-

Bêdziemy wygl¹da³y
jak ksiê¿niczki,

a zachowywa³y siê jak damy

Ka¿dy maturzysta od momentu tego najpiêkniejszego balu ma³ymi kroka-
mi wchodzi w doros³e ¿ycie. Wchodzi tañcz¹c, bo najwa¿niejsz¹ czê�ci¹ ka¿-
dej studniówki jest polonez. Równie wa¿n¹ tradycj¹ jest zapraszanie przez
maturzystów wszystkich nauczycieli, którzy uczyli ich przez okres szko³y
�redniej. Studniówka podkre�la wagê, donios³o�æ i niezwyk³o�æ bycia matu-
rzyst¹. Wierzymy, ¿e ta noc bêdzie wspania³a i jedyna w swoim rodzaju.

Maturzystki z klasy IV b  technikum
w zawodzie technik ekonomista

Czego siê spodziewa³em:
Chyba nikt z nas nie móg³ siê doczekaæ tego jedynego w ¿yciu wieczoru �
swojej studniówki � tak¿e ja. My�l o zabawie w gronie najlepszych kolegów z
klasy oraz nauczycieli �drêcz¹cych� nas na co dzieñ, budzi³a ró¿ne uczucia.
Spodziewa³em siê, ¿e pocz¹tek mo¿e byæ trochê drêtwy.

Jak by³o:
Stres zwi¹zany z polonezem dotkn¹³ chyba wszystkich, ale podejrzewam, ¿e
najbardziej dwie pierwsze pary (oraz moj¹ partnerkê). Ku mojemu zaskocze-
niu zabawa rozkrêci³a siê natychmiast. Ju¿ przy pierwszym utworze na par-
kiecie by³ t³ok. Zdziwi³o mnie to, jak nauczyciele potrafi¹ siê dobrze bawiæ. Bal
przerós³ moje oczekiwania ... ale mia³ dwie wady � skoñczy³ siê i ju¿ siê nie
powtórzy.

Maturzysta z klasy IV technikum
w zawodzie technik elektryk

Studniówka to jedno z najfajniejszych wydarzeñ podczas ca³ej nauki
w liceum. Odbêdzie siê co prawda dopiero za 3 tygodnie, ale ju¿ wszystko
zapiête jest na ostatni  guzik. Najbardziej liczy siê dobra zabawa i weso³y
nastrój.

Ten wieczór bêdziemy wspominaæ przez wiele lat, opowiadaæ o nim na-
szym dzieciom, a  pó�niej  wnukom.  Ale zanim to nast¹pi, musimy dzielnie
zmierzyæ siê z egzaminem maturalnym, do którego pozostanie niestety tylko
100 dni.

Anna Kokoszka
klasa  III LUG - ZSZ  Zawadzkie

Zale¿y nam, ¿eby wszystko wysz³o perfekcyjnie - tak jak by�my chcieli,
przecie¿ tak d³ugo na to czekali�my.

W imieniu swoim i kolegów chcê podziêkowaæ nauczycielom i wszystkim
osobom towarzysz¹cym za przyjêcie zaproszeñ, a sobie i innym uczestnikom
¿yczyæ wspania³ej imprezy.

Sandra  Ko�lik
klasa  III LUG - ZSZ  Zawadzkie

¯eby wysz³o
                   perfekcyjnie

O swoich oczekiwaniach i nadzie-
jach mówi¹ maturzystki ze strze-
leckiego Liceum Ogólnokszta³ca-
cego:

Magdalena Oliwa:
Na dzieñ studniówki czekali�my

prawie trzy lata. Nic dziwnego, ¿e
towarzysz¹ nam emocje � rado�æ, nie-
pokój, wzruszenie. Chcieliby�my,
aby ten bal zapisa³  siê w naszej pa-
miêci, by  po latach wspominaæ go z
³ezk¹ w oku.

Nie my�limy jeszcze  o czekaj¹-
cym nas egzaminie dojrza³o�ci � to
dopiero za trzy miesi¹ce.

Agata £oskot:
Bal maturzystów to przedsiê-

wziêcie na miarê wesela, zatem jego
organizacja nie nale¿y do ³atwych.
Tradycj¹ jest, ¿e z przygotowaniami
zajmuj¹ siê rodzice . Kolejno rosn¹
jedynie oczekiwania uczniów i na-
uczycieli - go�ci. Pomimo, i¿ w tym

roku nie oby³o siê bez problemów, g³ównie ze strony rzekomo doros³ych (lecz
czy dojrza³ych?!) osób, Studniówka 2008 dla licealistów strzeleckiego LO jest
ju¿ dopiêta na ostatni guzik .

Na miarê wesela

Od lewej: Magdalena Oliwa i Agata £oskot

Ta jedyna noc
Maturzy�ci z ZSZ nr 1 w Strzelcach Opolskich dziel¹ siê wprawdzie
swoimi wra¿eniami, ale robi¹ to anonimowo:

pana. Wiêcej nie, bo na studniówkê
do Kolonowskiego trzeba przecie¿
dojechaæ.

- Jeste�my doro�li, wszyscy mamy
dowody osobiste. Ale jeste�my te¿
lud�mi odpowiedzialnymi i odpowie-
dzialnymi kierowcami � nie wsi¹dzie-
my do samochodów po alkoholu. Ale
do tego, by siê dobrze bawiæ, nie trze-
ba �procentów�. Program artystycz-
ny, jaki przygotowuje jej klasa? Film
z jakim� ¿artobliwym motywem.

Marta Leja bêdzie studniów-
kow¹ debiutantk¹. Sukni jeszcze nie
ma, specjalna kreacja dopiero siê szy-
kuje � bêdzie klasyczna, czarna, d³u-
ga do ziemi. Podwi¹zki czerwone ko-
niecznie, ale kole¿anki kupuj¹ je dla
siebie wzajemnie � ¿eby takiego amu-
letu nie kupowaæ sobie samemu. Obo-
wi¹zkowe jeszcze klika wizyt w so-
larium, ¿eby nie straszyæ bia³¹ cer¹,
zamówiony fryzjer, tipsy na paznok-
ciach... I dobre towarzystwo. A ¿e
szko³a nie jest du¿a i klasy s¹ zgrane
� o to nie bêdzie trudno.

Czerwona
podwi¹zka

obowi¹zkowa

Za sto dni matura


