
     Studniówkowy czar...           
 

"Już za rok matura", takie słowa nękają 

niejednego licealistę. Zanim jednak nastąpią 

dni ostatnich przygotowań do tak zwanego 

egzaminu dojrzałości, uczniów czeka 

znacznie przyjemniejsza sprawa, jaką jest 

studniówka. Nikt z nas nie zastanawia się 

nad tym, skąd ten zwyczaj pochodzi, kiedy 

po raz pierwszy zorganizowano bal 

przedmaturalny, dlaczego na wstępie 

tańczony jest polonez, a nie inny rodzaj 

tańca. Nie na wszystkie te pytania można 

udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Bardzo 

trudno jest stwierdzić, kiedy dokładnie 

odbyła się pierwsza studniówka. Możemy 

przypuszczać, że miało to miejsce nie 

wcześniej, niż w 1812 roku. To właśnie 

wtedy Wilhelm von Humboldt dokonał 

reformy pruskiego szkolnictwa i ustanowił 

egzamin dojrzałości. Nieodłączną tradycją 

związaną z balem jest polonez. To 

reprezentacyjny, polski taniec narodowy. 

Dawniej rozpoczynano nim przyjęcia, dla 

podkreślenia ich uroczystego charakteru. 

Również obecnie możemy się z nim spotkać 

na niektórych balach. 

Zdecydowanie najbardziej popularnym 

miesiącem, na przeprowadzanie studniówek 

jest styczeń. Być może dlatego, że najłatwiej 

nam od niego odliczyć symboliczne sto dni 

do majowych matur. Na uroczystość 

przychodzą uczniowie kończący szkołę 

średnią wraz z osobami towarzyszącymi 

oraz zaproszeni przez nich nauczyciele.  

To wszystko to tylko teoria, a studniówka to 

przede wszystkim praktyka. Całe 

wydarzenie poprzedzone jest wielkimi i 

długotrwałymi przygotowaniami. Począwszy 

od szukania idealnej kreacji i butów, w 

których można przetańczyć całą noc, 

kończąc na dobraniu odpowiedniej fryzury i 

dodatków. Dotyczy to w równym stopniu 

pań i panów.  Dzisiejsze studniówki już nie 

przypominają tych sprzed kilkunastu, 

kilkudziesięciu lat. Teraz liczy się szyk, styl 

i elegancja. Im bardziej bogato, tym lepiej, 

bo przecież każdy chce pamiętać ten dzień 

do końca życia. Niezmienne pozostają 

obyczaje, celebrowane przez większą część 

uczniów. Wiąże się z nimi wiele przesądów i 

zabobonów. Tak naprawdę nie wiadomo, jak 

zostały zainicjowane. Głosi się, że bielizna 

w czerwonym kolorze, ubierana na 

studniówkowe tańce przynosi dziewczynom 

szczęście na maturalnym egzaminie. 

Obowiązkową częścią kobiecego stroju jest 

podwiązka, także w kolorze czerwonym. 

Innym aspektem pozostaje kwestia włosów. 

Mawia się, iż nie powinno się ich obcinać 

pomiędzy studniówką, a maturą. Są one 

"siedliskiem sił psychicznych, potęgi 

magicznej i mądrości". Większość 

dziewczyn tego dnia, występuje w długich, 

wieczorowych kreacjach, ale są i takie, które 

wolą mniej oficjalne stroje. Zakładają na 

nogi płaskie buty i kreacje upatrzone w 

second handach, współczesna bowiem 

elegancja niejedno ma imię. Najważniejsze 

jest mieć dobry humor i odpowiednie 

nastawienie.  

Zasadniczą sprawą jest miejsce organizacji 

imprezy. Niegdyś odbywały się one w  

halach sportowych przy dużym udziale i 

pomocy rodziców. Przygotowywali posiłki, 

ozdoby i tym podobne. W szkołach, gdzie 

pielęgnowana jest tradycja, nadal panuje taki 

zwyczaj. Obecnie wynajmuje się w tym celu 

specjalne sale oraz katering.   

Wszystkie te czynności są niezwykle istotne, 

aby zabawa była udana. To magiczny, 

wyjątkowy i pełen czaru czas.  
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