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Trad ycyjny p o lo ne z w wyko naniu maturzystó w g imnazjum
im. Ad ama Mickie wicza Fo t. archiwum

Kurier Wileński | Studniówka — święto szkolne i rodzinne
Alina Sobolewska

W polskich szkołach na Litwie tradycyjnie na
początku lutego odbywają się studniówki i
spotkania absolwentów. Mniejsze szkoły
organizują to jako jedno spotkanie, inne natomiast
organizują dwie oddzielne imprezy.

Atmosf era studniówki, pierwszego dorosłego balu,
wymaga od uczestników odpowiedniego ubioru. We
wszystkich polskich szkołach studniówkowy bal
rozpoczyna się polonezem, który tańczyć raczej nie
wypada nawet w bardzo eleganckiej garsonce lub
spodniach. Dlatego większość maturzystek decyduje
się na wyjątkową kreację.

— Moja córka wybrała sukienkę, której raczej nie włoży na jakąś inną okazję. Kupiliśmy ją w Polsce i
decyzja była dość szybka — mówi Diana Iwanowicz, mama maturzystki z Gimnazjum im. Adama
Mickiewicza w Wilnie.

Średnio wydatki rodziny z okazji imprezy studniówkowej wahają się od 300 do 500 litów. Większość
środków f inansowych przeznaczane jest, oczywiście, na wygląd. Sukienki, f ryzury, buty, makijaże…
Rodziny posiadające córki tradycyjnie wydają więcej, synów — mniej.
— Sądzę, że rodziny do tych wydatków ustosunkowują się dość krytycznie. Jedni mogą sobie pozwolić
na większą sumę, inni na mniejszą. Wszystko zależy od sytuacji f inansowej. Jedna dziewczyna decyduje
się na bardziej uniwersalną sukienkę, którą później włoży również na inną okazję, druga wynajmuje
balową sukienkę, a ktoś zainwestuje w klasyczną kreację, która będzie modna przez kilka lat. Zresztą
uważam, że jak ktoś ma 17-18 lat i życie przed sobą — wygląda ślicznie tak naprawdę w każdym ubiorze
— dodaje z uśmiechem pani Diana, twierdząc, że wszyscy na balu studniówkowym w ich gimnazjum
wyglądali pięknie.

— Dziewczyny chcą wyglądać oryginalnie, każda ma swój ulubiony kolor i krój. Wiem od córki, że
propozycja wyboru jednego koloru dla wszystkich nie sprawdziła się, bowiem każda marzyła w tym dniu o
swoim ulubionym kolorze. Wynajęliśmy sukienkę długą, w kolorze różu, taką, którą wkłada się na
prawdziwy bal — mówi Irena Rudis, mama maturzystki z Landwarowa.
Młodzież z Landwarowa zapytana o przesądach studniówkowych — takich jak zakładanie czerwonej
bielizny i krawatów — twierdzi, że ani bielizna, ani inne przesądy typu: wstawanie z łóżka lewą nogą, czy
spanie z książką pod poduszką — niewiele pomogą, jeżeli wcześniej się odpowiednio nie przygotujesz.
Chłopaki zapowiadają, że raczej nie chcieliby składać maturalnych egzaminów w garniturach, lecz w
bardziej wygodnym i praktycznym ubraniu.

Inna mama, Janina Jankowska z Wilna twierdzi, że
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Inna mama, Janina Jankowska z Wilna twierdzi, że
wygląd chłopaka również wymaga pewnych zasobów
f inansowych. Garnitur powinien być nieprzeciętny,
czarny lub granatowy, o kroju dobrze dopasowanym i
podkreślającym nieco talię, spodnie garnituru powinny
być typu klasycznego lub wąskie i oczywiście —
dobrana kolorystycznie koszula. Dodatki i buty
również nie są bez znaczenia. Ważne jest pamiętać o
zasadzie dopasowania koloru krawatu do sukienki
swojej partnerki. Na takiej uroczystości mogą się
pojawić, być może po raz pierwszy, spinki do
mankietów i krawata, które nadają bardzo męski i
elegancki akcent. I co najważniejsze — na taką
uroczystość koszula męska powinna być nowa. Obecni
młodzi mężczyźni zaczynają doskonale orientować się
w trendach mody. Wiedzą, co jest  modne. Często posiadają umiejętności, które do niedawna
przypisywane były jedynie kobietom — odpowiedniego łączenia garderoby i dobierania dodatków.

Wychowawczyni 12 klasy Szkoły Średniej w Trokach, pani Daiva Bernatavičienė stwierdza, że temat
ubioru w ich szkole jest sprawą bardzo indywidualną.
— Przed kilkoma laty maturzystki wynajmowały naprawdę balowe, długie „ jak na wesele” sukienki.
Ostatnio moda się zmieniła, sukienki są coraz krótsze, bardziej klasyczne. Tradycyjnie impreza
rozpoczyna się polonezem, a znaczy — ubiór powinien być odpowiedni do tego tańca. Sądzę, że
wszystko zależy od sytuacji f inansowej, gustu, upodobań konkretnej osoby. Dla dziewcząt poradami w
tej sprawie najczęściej służą mamy — twierdzi pedagog.

Studniówka jest bardzo ważną imprezą, pierwszą na progu dorosłości. 100 dni do matury, rezultat której
tak naprawdę będzie miał ogromny wpływ na dalsze życie każdego młodego człowieka. I chociaż mądrość
życiowa mówi, że nie szata zdobi człowieka, nie jest to do końca prawdą. Nie ma chyba na ziemi kobiety,
która nie chce wyglądać pięknie i stylowo, dlatego też odpowiednio dobrana kreacja potraf i sprawić, że
ten wieczór będzie idealny i niezapomniany.
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