
Największa studniówka w Płocku 

Bal na 300 par 
Czas studniówek nadszedł. Nasza Redakcja 

otrzymała zaproszenie na tę tak ważną 
imprezę do III LO im. Marii Dąbrowskiej. 

Nie mogliśmy tam nie być, zwłaszcza że była to 
największa studniówka na terenie miasta. Bawili się 
tu uczniowie z jedenastu klas maturalnych, nauczy
ciele, rodzice, no i oczywiście zaproszeni goście. W 
sumie zjawiło się na balu powyżej siedmiuset osób. 

Zanim jednak w piątkowy wie
czór pierwsi goście przekroczyli 
próg liceum na Łukasiewicza, 
ponad pięć dni trwały same przygo
towania. Najbardziej pracochłonne 
były chyba prace związane z deko
racjami. Pomysłowość uczniów w 
tym przypadku wciąż mnie zaskaki
wała, zwłaszcza przy zwiedzaniu 
sal biesiadnych. I tak, jedne klasy 
ucztowały na dnie morza, inne w 
kosmosie, a także w niebieściutkim 
niebie. Z kolei główne hole szkoły 
przybrane były atrybutami poszcze
gólnych pór roku. 

Bal studniówkowy rozpoczął 
się punktualnie o godzinie 20.00 
tradycyjnym polonezem na ponad 
300 par. Później popłynęły dźwięki 
walca. Nie mogło również zabrak
nąć mowy powitalnej dyrektora 
szkoły - pani Katarzyny Góralskiej , 
która wszystkim zebranym życzyła 
dobrej zabawy. Dalej przyszedł czas 
na kolejne atrakcje. Goście zostali 
poproszeni do stołów na iście 
królewski poczęstunek, czego do
wodem może być każda potrawa ze 
studniówkowego menu. Niech bę
dzie to chociażby schab ze śliwka
mi w sosie beszamelowym. 

Młodzież od stołów przeszła na 
salę taneczną, by za chwilę znowu 
powrócić do biesiadowania. Cho
ciaż atmosfera na parkiecie była go
rąca, nikt nie spodziewał się, że 
ostudzi ją gwałtownie nagła, około 
godzinna przerwa w dostawie prą
du. Usterkę techniczną na szczęście 
usunięto i znów wszyscy porwani 
byli w wir tańca, dzięki oprawie 
muzycznej zespołu "Saturn" i 
DJ'a. W międzyczasie, dosłownie 
przez chwileczkę mogłam poro
zmawiać z panią dyrektor szkoły, 
która szczerze i otwarcie stwierdzi
ła, że studniówka w "Trzecim" co 
roku jest inna, zwłaszcza dlatego, 
że co roku dziewczyny są coraz ła
dniej poubierane i piękniejsze, a 
chłopcy coraz bardziej przystojni. 
Nie było w tych słowach ani cienia 
przesady, ponieważ wszyscy czwar
toklasiści z III LO na ten jeden wie
czór przeszli niesamowitą meta
morfozę i niejedna spokojna dziew
czyna, przerodziła się tej nocy w 
pełną kobiecości damę. 

Jednak nie wszystkim była w 
głowie zabawa. Na straży ładu i po
rządku, do samego końca balu stali 
rodzice, dzięki czemu młodzież mo

gła się spokojnie bawić. 
Jak na prawdziwą studniówkę 

na wysokim poziomie przystało, nie 
mogło zabraknąć występów arty
stycznych. Oryginalnym i nad wy
raz trafnym programem rozrywko
wym, uczniowie klasy IVA dostar
czyli swoim nauczycielom wiele ra
dości, choć także powodów do za
stanowienia. Jednak żaden nauczy
ciel nie miał tego uczniom za złe, 
tym bardziej że uczniowie głośno 
podkreślili, iż nie żałują, że zainwe
stowali w wiedzę na ulicy Łukasie
wicza. Mało tego, zachęcali innych 
potencjalnych chętnych, do tego sa
mego czynu. 

Jak się dowiedziałam, niewiele 
jest szkół, gdzie studniówkowy bal 
uświetnia kabaret. W "Trzecim" 
młodzież kocha teatr i literaturę, a 
pedagodzy przyjmują ze zrozumie
niem teksty młodych autorów, 
choćby nawet takie - "Olejnicka, 
Garstka, no i też Góralska, hej! 
krótko nas trzymają, rady nam nie 
dają" lub "My klasa Jędryki, same 
debeściki, choć nas mózgi bolą, z 
nami jest wesoło". 

Zabawa trwała w najlepsze i żal 
mi było opuszczać w połowie bal. 
Zdążyłam jeszcze zapytać o nastro
je studniówkowe Annę Łęgowską z 
klasy IV A: - Własną studniówkę 
ma się tylko raz w życiu i trzeba ten 
czas doskonale wykorzystać. Pod jej 
słowami z pewnością podpisaliby 
się wszyscy czwartoklasiści, nie tyl
ko z III LO Nie należy jednak zapo
minać, że w ten miły i radosny spo
sób rozpoczęło się również końco
we odliczanie do matury. Nie pozo
staje mi więc nic innego, jak tylko 
życzyć wszystkim czwartoklasi
stom podobnych humorów i nastro
jów w maju... 
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