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Robert Gaâek
budowlaniec

Kolory, które kojarzĆ mi siċ z jesieniĆ, to przede wszystkim srebrny i zâoty.
Nie sĆ to jednak moje ulubione
barwy - wolċ np. zielony, który bardzo pozytywnie mnie nastraja. Jeğli
natomiast chodzi o ubiór, to preferujċ
czarny i szary.
Wiċkszoğý z nas nie przepada za
tĆ porĆ roku, bo jest ona zapowiedziĆ
nieuchronnie zbliīajĆcej siċ zimy. Na
dworze coraz szybciej robi siċ ciemno, trzeba paliý w piecu. Lubiċ jesieĕ,
gdy jest ciepâo i nie pada deszcz - aī
chce siċ wtedy wyjğý z domu, pójğý
na spacer, odwiedziý las.
Przyznam, īe urzekajĆ mnie liğcie spadajĆce z drzew i piċkne widoki w parkach. Póki co pogoda na
szczċğcie nam dopisuje - mamy prawdziwĆ, zâotĆ, polskĆ jesieĕ. I oby tak
byâo jak najdâuīej.
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opiekunka osób
starszych

Polska zâota jesieĕ - to piċkno,
które w tej chwili nas otacza, czyli
kolorowe liğcie, sâoneczna pogoda.
TakĆ jesieĕ wâağnie lubiċ, ale jak to
bywa jesieniĆ - raz jest ciepâo, a raz
mroĩno, pogoda, co rusz, siċ zmienia.
Czerwieĕ, brĆz, īóâý i pomaraĕcz - te
kolory idealnie opisujĆ tċ porċ roku.
Wystarczy tylko popatrzeý na drzewa.
Najmniej podoba mi siċ brĆzowy - jest
doğý przygnċbiajĆcy.
JesieniĆ ubieramy siċ trochċ inaczej - grubsze materiaây, wszystko po
to, by siċ czuý bardziej komfortowo.
W mojej garderobie królujĆ obecnie,
wspomniane juī wczeğniej, kolory:
czerwony, īóâty i pomaraĕczowy. Po
prostu, dobrze czujċ siċ w tych barwach.

Daria Kâobuch - wychowuje dzieci
Dariusz Kâobuch - prowadzi
gospodarstwo

Czesâaw Kâobuch - emeryt
Z jesieniĆ kojarzĆ nam siċ przede
wszystkim miodowe kolory, w tym īóâty
i pomaraĕczowy. Lubimy ciepâe barwy,
ale dobrze oddziaâuje na nas równieī
niebieski i zielony.
Jesieĕ, ta wczesna, paĩdziernikowa, to z pewnoğciĆ najpiċkniejsza
pora roku - urzekajĆ nas malownicze
krajobrazy, opadajĆce liğcie z drzew.
I to jest wâağnie zâota polska jesieĕ.
Nigdzie na ğwiecie nie jest tak piċknie
i kolorowo jak w Polsce. A potem nastċpuje ta brzydsza czċğý jesieni - szara,
deszczowa, ponura.
Kobiety bardzo czċsto dostosowujĆ
swój strój do otaczajĆcych je barw, natomiast mċīczyĩni nie zwracajĆ uwagi na
kolor ubraĕ, a na to, by byâo im ciepâo
i wygodnie. Zmiana kolorów moīe mieý
jednak bardzo pozytywny wpâyw na
nasze samopoczucie.
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Urszula Fras
emerytka

Zâota polska jesieĕ to czas przejğciowy miċdzy latem a zimĆ. Z tym
okresem kojarzĆ mi siċ przede wszystkim zâote, īóâte i brĆzowe barwy.
Bardzo lubiċ tċ porċ roku - mamy
ğwietnĆ pogodċ, idealnĆ, by wybraý
siċ na dâugi spacer. Czasami zdarza
mi siċ równieī iğý do lasu na grzyby,
chociaī, niestety, w tym roku prawie
ich nie ma.
JesieniĆ ludzie potrzebujĆ zmiany,
dlatego zaczynajĆ siċ inaczej ubieraý.
Rude, czerwone i īóâte stroje idealnie
wpasowujĆ siċ w otaczajĆcy nas krajobraz - stajemy siċ czĆstkĆ jesieni.
Uwaīam, īe otaczajĆce nas barwy
majĆ duīy wpâyw na nasze samopoczucie i powinniğmy przykâadaý
do nich wagċ. Lubiċ kolory pastelowe, dobrze siċ w nich czujċ. Nie
przepadam za ciemnymi odcieniami,
przytâaczajĆ mnie.

Krzysztof Baraĕski
stolarz

Jesieĕ to przede wszystkim pomieszanie īóâtego, czerwonego, pomaraĕczowego i zielonego - chociaī
tego ostatniego jest juī coraz mniej.
Zâota polska jesieĕ to hasâo, którego uīywa siċ do okreğlania piċknego,
ciepâego krajobrazu, jaki o tej porze
roku wystċpuje tylko w naszym kraju.
Wiele osób zmienia garderobċ,
ubiera siċ w ciemniejsze kolory niī
latem i wiosnĆ. Jednak dla mnie to nie
barwy ubraĕ sĆ najwaīniejsze, a to,
by byâo mi w nich ciepâo i wygodnie.
Rok temu o tej porze, wyciĆgaâem juī
z szafy swetry i czapkċ. Teraz pogodċ
mamy piċknĆ, ale myğlċ, īe to juī
koĕcówka sâonecznych dni.
Zdecydowanie wolċ lato. Jeszcze
chwila i bċdzie szaro, zimno, zacznĆ
rozprzestrzeniaý siċ róīnego rodzaju choroby i przeziċbienia, z których
póĩniej trudno siċ wyleczyý.

