
W III Liceum Ogólnokształcącym 

Taneczne improwizacje 
Prezentacja w wykonaniu zespo

łu gospodarzy zyskała najwięcej 
głosów jurorów podczas tegorocz
nego turnieju zespołów gimnastycz-
no - tanecznych, odbywającego się 
w III LO im. M. Dąbrowskiej 
w Płocku. Do udziału w sportowo -
muzycznej zabawie szkoła zaprosi
ła uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych już po raz trzeci. 

Jak co roku, występy zespołów, 
reprezentujących płockie szkoły cie
szyły się ogromnym zainteresowa
niem młodzieży, a występy dziew
czyn i chłopców przyjmowane były 
z ogromnym aplauzem. Pomysł tur
nieju, to zasługa Agnieszki Brzo
zowskiej, nauczycielki wychowania 
fizycznego w III LO. Pomysł bardzo 
spodobał się młodzieży, która chęt
nie uczestniczy w przygotowaniach. 

- Młodzież pomaga od strony or
ganizacyjnej, ale także współuczest
niczy w opracowywaniu choreogra
fii, scenerii, strojów. Nas jako orga
nizatorów cieszy, że sportowo - ta
neczna pasja jest rozwijana i konty
nuowana po ukończeniu szkoły w za

wodowych zespołach. To właśnie 
z naszych uczennic rekrutują się tan
cerki płockich zespołów tanecznych. 
Tu znajdują impuls do rozwijania ta
necznych talentów - powiedział dy
rektor III Liceum Ogólnokształcące
go im. Marii Dąbrowskiej w Płocku, 
Krzysztof Wis'niewski. 

W tegorocznej edycji turnieju za
prezentowali się uczniowie z pięciu 
szkół: LO St. Małachowskiego, LO 
Wł. Jagiełły, Zespołu Szkół Ekono
miczno - Kupieckich, Zespołu 
Szkół Budowlanych i III Liceum 
Ogólnokształcącego. Uczniom nie 
zabrakło pomysłowości, żywioło
wości i nieodłącznie z tańcem zwią
zanej energii. Z uznaniem jurorów 
spotkały się choreograficzne i sce
niczne propozycje. - Z roku na rok 
uczestnicy sami podnoszą stopień 
trudności. Proponują coraz bardziej 
skompłikowane i wyszukane układy 
choreograficzne, wychodzące poza 
amatorską zabawę tańcem. Dotyczy 
to wszystkich zespołów, które w tym 
roku mogliśmy oglądać. Poziom był 
bardzo wyrównany. Obserwując te

goroczne występy, mieliśmy trudne 
zadanie z wyborem najlepszego 
- mówili jurorzy. 

Ostatecznie pierwsze miejsce za
jęły dziewczyny z zespołu gospoda
rzy. Nagrodę „wytańczyła" grupa 
w składzie: Natalia Bartosiewicz, 
Karolina Olszewska, Joanna Wit
kowska, Katarzyna Myzia, Marta 
Sowińska, Beata Guzowska, 
Agnieszka Karolewska, Ilona Pio
trowska. Szkolne wyróżnienie jest 
kolejnym na koncie zespołu. 
W ubiegłym roku dziewczyny pod
czas Mistrzostw Mazowsza wygrały 
w kategorii szkół ponadgimnazjal-
nych. Taneczne pasje realizują, tań
cząc w zespołach: Paradise, Show-
dance. 

Drugie miejsce zajęły tancerki 
z „Ekonomika", a trzecie grupa 
z „Budowlanki". Uczestników tur
nieju nagrodzono pucharami, meda
lami i drobnymi upominkami. Na 
zakończenie młodzież mogła podzi
wiać występy grupy Minds of floor, 
specjalizującej się w tańcu break-
dance. rad 


