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DokoĔczenie na str. 6.

SONDA

Beata Mak

pracuje w e-smoking
Karnawaâ kojarzy mi siċ przede
wszystkim z imprezami ze znajomymi.
W tym roku nie planujċ īadnych balów
ani nawet domówki, ale bardzo miâo
wspominam wszystkie imprezy z poprzednich lat. Zawsze spċdzamy ten
czas z grupĆ przyjacióâ, wyjeīdīamy
gdzieğ dalej. Na przykâad raz pojechaliğmy do Szczyrku, by czċğý karnawaâu spċdziý na sportowo, jeīdīĆc
na nartach.
Z poczĆtkiem roku, a wiċc i z
karnawaâem âĆczĆ siċ równieī studniówki. Mam porównanie pomiċdzy
studniówkami kiedyğ a dziğ. Za moich
czasów przygotowywaliğmy siċ sami,
a teraz wszystkie dziewczyny idĆ do
fryzjera, makijaīystki, „na paznokcie”.
My ubrani byliğmy skromnie, biaâa bluzka, granatowa lub czarna spódnica,
ewentualnie czarna sukienka. Wszystko
w granicach rozsĆdku, nie za krótkie. Natomiast teraz, gdy siċ spojrzy
na studniówkowe zdjċcia, to ma siċ
wraīenie, īe jest to co najmniej wielki
bal karnawaâowy, peâen przepychu,
bâyskotek i dziewczyn niewyglĆdajĆcych na swój wiek. Nie przeczċ, to
wszystko wyglĆda âadnie, ale nie jest
to juī typowo szkolna impreza.

Zapewniamy transport i montaĔ

DokoĔczenie na str. 6.
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Nasze produkty sð znakowane
znakiem jakoćci CE i produkowane
sð zgodnie z normð PN-EN 12839:2012

Drodzy
zyy Klienci, z racji sezonu
zimowegggo zapraszamy po nasze
produkty w promocyjnych cenach.
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rozm. K. Przybysz
fot. S. Szmatuâa

Zabawy karnawaâowe

Dorota Peğla
emerytka

Karolina Tobiaĕska
wychowuje dziecko

Raczej nie chodzimy na īadne
karnawaâowe bale, wiċc trudno nam
cokolwiek powiedzieý. Ten czas kojarzy nam siċ z balami, przepychem,
duīĆ iloğciĆ brokatu i ğwiecideâek. Nie
jesteğmy typem osób, które marzyâyby
o takim wielkim, prawdziwym balu jak
z bajki. Nie jest nam to do szczċğcia
potrzebne.
Styczeĕ, luty - czas karnawaâu,
miesiĆce te kojarzĆ nam siċ jeszcze
ze studniówkami. Kiedyğ byâo o wiele
skromniej. Wiċkszoğý dziewczyn ubieraâa granatowe sukienki lub spódniczki,
īadnego brokatu. Moīe teī dlatego, īe
w sklepach takich rzeczy po prostu nie
byâo. Jeīeli chodzi o przygotowania,
to niektórzy, tak jak i dzisiaj, korzystali
z usâug fryzjera i makijaīystki, chociaī
chyba wiċkszoğý przygotowywaâa siċ
sama. Kiedyğ takie szkolne imprezy
odbywaây siċ przede wszystkim w aulach, dziğ przewaīajĆca wiċkszoğý
w eleganckich restauracjach.
Moda studniówkowa zmienia siċ
co roku. Parċ lat temu modne byây
dâugie suknie balowe, teraz do âask
znów wróciây krótkie sukienki. Jeīeli
chodzi o panów, to niezmiennie królujĆ
czarne lub granatowe garnitury i kolorowe krawaty lub muszki.

Pro
ro
omocja trwa do 31.01.2018r.
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Zygmunt Szczepaniak
emeryt

Karnawaâ kojarzy mi siċ przede
wszystkim z zabawĆ i z tym, īe po tym
okresie rozpoczyna siċ Wielki Post.
Nigdy nie marzyâem o uczestnictwie w wielkim, wystawnym balu, na
którym panie prezentujĆ eleganckie
suknie, a panowie czarne, szykowne
fraki. Raczej nie byâyby to moje klimaty.
Oczywiğcie wielokrotnie byâem na karnawaâowej imprezie. Zakâad, w którym
pracowaâem, organizowaâ je co roku
dla swoich pracowników. Zawsze bawiâem siċ tam najpierw z narzeczonĆ,
a nastċpnie z īonĆ. Te czasy, īeby
pracodawca dbaâ o rozrywkċ swoich
podwâadnych, niestety, bezpowrotnie minċây.
Z czasów mâodoğci pamiċtam
równieī swojĆ studniówkċ. Odbywaâo siċ to w budynku Stowarzyszenia
Inīynierów Leğnictwa i Drzewnictwa,
na wielkiej sali. Jak siċ byâo mâodym,
to kaīde takie wydarzenie byâo czymğ
wyjĆtkowym. Wiadomo, nie byâo za
duīo luksusów, ale jak na tamte czasy
byâo przyjemnie.
Trzy lata temu byâem na studniówce i uwaīam, īe za moich czasów bawiliğmy siċ lepiej, a przede wszystkim
byliğmy pod wiċkszĆ kontrolĆ, a co za
tym idzie, byliğmy bardziej zdyscyplinowani.

Mateusz Sowizdrzaâ
uczeĕ ZS nr 2

Karnawaâ to okres dobrej zabawy
z rodzinĆ i przyjacióâmi. Aktualnie nie
idċ na īadnĆ imprezċ, ale gdybym miaâ
wybieraý, to bawiâbym siċ ze znajomymi, najchċtniej w jakimğ klubie lub
dyskotece. Domówki oczywiğcie teī sĆ
fajne, jednak nie do koĕca mi pasujĆ.
Wielu moich znajomych wybiera
siċ w tym roku na studniówkċ, mnie
to czeka dopiero za rok. Gdy przyjdzie pora na mój bal studniówkowy,
to na pewno zaproszċ dziewczynċ,
mam nadziejċ, īe spċdzimy ze sobĆ i z
naszymi znajomymi miâo czas. Myğlċ,
īe nie bċdċ siċ jakoğ bardzo przygotowywaâ. Koszula, garnitur i krawat na
pewno wystarczĆ, to jest chyba zestaw
pasujĆcy na kaīdĆ okazjċ.
Z opowiadaĕ wiem, īe kiedyğ studniówka wyglĆdaâa zupeânie inaczej,
byâa skromna, odbywaâa siċ na sali
gimnastycznej lub w auli, uczniowie
byli bardzo pilnowani przez nauczycieli,
a wystrój i ubiory byây raczej „szkolne”.
Chciaâbym kiedyğ wybraý siċ na
bal z prawdziwego zdarzenia. Fraki,
dâugie balowe suknie i taĕce... Wszystkiego trzeba w īyciu spróbowaý.

Aldona Plewa
wychowuje dzieci

Karnawaâ to przede wszystkim uroczyste bale, dobra zabawa, mâodzieī
imprezujĆca na studniówkach. Ten czas
kojarzy mi siċ równieī z duīĆ iloğciĆ
uğmiechów. W tym roku wybieramy
siċ z mċīem na zabawċ karnawaâowĆ.
Bċdzie duīa - okoâo 140 osób, na sali
w Przedborowie. Zapowiada siċ bardzo
hucznie. Oczywiğcie mam juī wybranĆ
sukienkċ, wizyty u fryzjera i kosmetyczki juī dawno zostaây zaplanowane. Nie
mogċ siċ juī doczekaý.
Moda karnawaâowa siċ nie zmienia
od lat - musi byý ğwiecĆca i przyciĆgajĆca uwagċ. Wiadomo, īe wiele zaleīy
od gustu, ale mam wraīenie, īe przy
takiej okazji po prostu wszystko musi
siċ ğwieciý.
Na studniówce nie byâam, ale
wiem, īe te dzisiejsze bardzo róīniĆ
siċ od tych, które odbywaây siċ wiele
lat temu. Kiedyğ sukienki musiaây byý
skromne i dâugie, dzisiaj jest wiċksza
dowolnoğý. W tamtych czasach dziewczyny malowaây siċ bardzo delikatnie,
wâosy ukâadaây w koki lub w zwykâĆ
kitkċ, a dziğ za przygotowania kosmetyczne odpowiadajĆ makijaīystki, manicurzystki oraz fryzjerzy.

