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Podczas studniówki profesjonalni fotografowie wykonywali zdjêcia klasowe. Ka¿da klasa, poczynaj±c od IIIa, a na IIIf
koñcz±c, pozowa³a do zdjêæ. Dziewczêta chêtnie pokazywa³y czerwone podwi±zki - obowi±zkowy element stroju na
balu studniówkowym. Zreszt± zobaczcie i oceñcie sami.
Klasa IIIa

Do zdjêcia ustawia siê jako pierwsza klasa IIIa

I tak oto wypad³a fotka tej klasy - z wychowawczyni± - pani± profesor Sitarz

Po IIIa - teraz czas na nastêpn± klasê...
Klasa IIIb

Najpierw wszystkich trzeba ³adnie ustawiæ

Pani profesor Dylus wraz ze swymi dziewczêtami i ch³opakami z IIIb

Eleganckie panie (i panowie tak¿e - choæ na tej fotografii wystêpuj± jakby w tle) z klasy IIIb

A tu ca³a klasa IIIb

Po sesji fotograficznej pani profesor Dylus w rozmowie ze swymi uczniami

Zespó³ fotografów pracuje

A tutaj nietypowe ujêcie klasy IIIb

Dziewczyny pokazuj± czerwone podwi±zki - na tej fotografii niestety niewidoczne
Klasa IIIc

Teraz trzeba ustawiæ kolejn± klasê - IIIc

Trzech panów i sporo pañ - wszyscy sprawni i wysportowani - bo to przecie¿ klasa sportowa

Mi³e u¶miechy na twarzach

Tak prezentuje siê klasa sportowa

Uwaga! Teraz kamery zwrócone w stronê piêknych pañ z klasy IIIc, gdy¿...
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...postanowi³y zaprezentowaæ swoje podwi±zki

Tu przedtem nie by³o ¿adnych prób synchronizacji, ale gdyby jeszcze trochê poæwiczyæ, mieliby¶my wspania³y zespó³ do
paryskiej rewii "Moulin Rouge"
Klasa IIId

I kolejna klasa przygotowuje siê do zdjêcia - IIId

£adnie siê ustawiamy do fotki klasowej

U¶miechniêta klasa IIId

I fotka gotowa! W ¶rodku pan profesor Sowjak, który przez dwa lata by³ wychowawc± klasy

Pani wychowawczyni Ewa Koclejda (druga z prawej) wtopi³a siê w rz±dek dziewcz±t, ¿e trudno j± zauwa¿yæ w t³umie

Weso³a klasa IIId

...wraz z by³ym wychowawc±, który towarzyszy klasie w zabawie studniówkowej

Teraz pozostaj± same panie...

...by wyeksponowaæ rz±d czerwonych podwi±zek

Po sesji zdjêciowej pani wychowawczyni Ewa Koclejda w rozmowie z uczennicami
Klasa IIIe

Proszê siê ³adnie ustawiæ - prosi asystentka fotografa - bo zaraz pstrykamy fotkê

Wreszcie siê uda³o klasê ³adnie uporz±dkowaæ w fotograficznym szyku

Czy przypadkiem nie zapomnia³am za³o¿yæ czerwonej podwi±zki?

Panowie proszê na parkiet - do parteru!

...a panie w pozycji dominatorek delikatnie traktuj± swych panów

...co nie jest zbyt trudne, je¶li jest siê w wiêkszo¶ci

Dobrze, dziêkujê, to by by³o na tyle. Teraz ostatnia klasa proszê!
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Klasa IIIf

I wreszcie czas na klasê strajkuj±cych pielêgniarek - IIIf

Ta klasa przygotowuje sobie krzes³a

Parê zdjêæ do prywatnego albumu

Trzeba siê tylko jako¶ usadowiæ

Zgie³ku i krz±taniny by³o co niemiara!

Ju¿ wszyscy zasiedli na krzes³ach - wraz z panem dyrektorem Koclejd±, który przywo³uje do "podwi±zkowego"
porz±dku jedn± z uczennic

Obok pana Dyrektora równie¿ pani zasiad³a profesor W³odarczyk. Fotka bêdzie znakomita!

Do nastêpnej fotografii ka¿dy musi pokazaæ czerwon± podwi±zkê. Pan dyrektor oraz pani profesor musieli po¿yczyæ ten
rekwizyt, gdy¿ na studniówki obecnie nie przychodz± w czerwonej bieli¼nie!

Zawsze musi siê zdarzyæ jaki¶ element - tutaj noga pana dyrektora - zaburzaj±cy cudown± harmoniê fotografii

Nie, nie - to nie studniówka szko³y satyry i humoru - to bal modzie¿y licealnej ze szko³y, w której mo¿na od czasu do
czasu - oby w odpowiednim momencie - trochê po¿artowaæ

Ciekawe! jaki to mi³y ubiór ta podwi±zka, tylko trochê ³askocze w kolano!
Kilka innych fotek

I jeszcze fotografia klasy IIIf z osobami towarzysz±cymi

Oraz prywatna mini-sesja zdjêciowa
Foto & tekst: LJ
{moscomment}
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