wszystkie teksty które widzisz zaznaczone na czerwono zostan¹ zmienione na takie które nam przeœlesz:
imiê i nazwisko, wiek

Katarzyna Kowalska nowa Miss Okolicy
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Katarzyna Kowalska - nowa Miss Okolicy. W tym roku nie by³o sensacji. Jury by³o
jednomyœlne.
Piêkne, uœmiechniête kobiety, które matka natura wyposa¿y³a w pe³ne usta i równie pe³ne
piersi. B³yski fleszy, œwiat³a reflektorów, ekskluzywne nagrody… 21 maja 2011 roku mia³y miejsce
wybory Miss Okolicy. Ów zaszczytny tytu³ przypad³ 20-letniej Katarzynie Kowalskiej.
Wybory Miss Okolicy przeprowadzane s¹ w naszej dzielnicy od dziesiêciu lat. Niegdysiejszy
Minister Kultury wyda³ rozporz¹dzenie mówi¹ce o tym, ¿e w³adze dzielnicowe powinny zadbaæ o
rozwój swoich minijednostek terytorialnych. W wyniku tego rozporz¹dzenia powsta³y osiedlowe
boiska i osiedlowe œwietlice kulturalne. Zaczê³y odbywaæ siê konkursy krasomówcze i wybory
piêknoœci. Czyli coœ dla ducha i coœ dla oka.
Konkurs na Miss Okolicy cieszy siê wielk¹, stale rosn¹c¹ popularnoœci¹ wœród mieszkañców
dzielnicy. O wiele wiêksz¹ ni¿ konkursy krasomówcze i œwietlice kulturalne. Wszyscy lubi¹
popatrzeæ na zmagania piêknych kobiet, które walcz¹ miêdzy sob¹ o tytu³ tej najpiêkniejszej.
A jest o co walczyæ. Miss Okolicy dostaje kartê sta³ego klienta w sieci sklepów twojakoszulka.eu,
która uprawnia dzielnicow¹ piêknoœæ do zakupów z 30-procentow¹ zni¿k¹ przez ca³y rok.
Dodatkowo Miss Okolicy otrzymuje zestaw kolorowych d³ugopisów, zestaw ekierek w ró¿nych
rozmiarach i trzy cyrkle. Jury konkursu podczas wrêczenia Katarzynie Kowalskiej tego
zaszczytnego tytu³u dowcipnie powiedzia³o, ¿e cyrklem dzielnicowa piêknoœæ mo¿e ogarn¹æ
najbli¿sz¹ jej ziemiê. Pani Kowalska otrzymuje trzy cyrkle. W razie czego, jakby dwa po³ama³a
podczas specjalistycznych pomiarów. Dodali z uœmiechem na zakoñczenie.
Katarzyna Kowalska, która w tym roku zdoby³a tytu³ Miss Okolicy, to piêkna, 20-letnia kobieta.
Dzielnicowych jurorów zachwyci³a jej naturalnoœæ i spontanicznoœæ, zgrabne cia³o i ciêty jêzyk.
Publicznoœæ Katarzyna Kowalska z³apa³a za serca wyznaniem, ¿e lubi pomagaæ bezdomnym
psom nosiæ im resztki jedzenia ze œniadania, obiadu i kolacji. Okaza³o siê, ¿e najpiêkniejsza
kobieta dzielnicy swoj¹ osob¹ prezentuje antyczny idea³ kobiety, tak zwany kalokagatia (od
greckiego kalos piêkna i kagathos dobra).
Pani Kowalska nie ma³a niestety czasu na rozmowê z redaktorami naszej gazety (by³a
rozchwytywana przez dziennikarzy z nowojorskiego brukowca), ale uda³o siê
nam dotrzeæ do rodziny najpiêkniejszej kobiety dzielnicy. Mama i babcia tegorocznej Miss Okolicy
zdradzi³y nam sekret œwietniej figury Katarzyny Kowalskiej. Drogie Panie, tylko u nas sekret na
nienagann¹ sylwetkê tegorocznej Miss Okolicy Kasia najchêtniej je plastry t³ustego boczku.
Opowiada³a nam mama Miss Okolicy. A im t³uœciejsze te plasterki, tym lepiej.
Lubi te¿ kwas chlebowy z pasztetem. O, jak ona to lubi. Doda³a babcia Katarzyny Kowalskiej. To
jej prawdopodobnie ¿o³¹deczek przeczyszcza. I figurê ma Kasieñka jak malowanie.
Po raz pierwszy bodaj¿e okazuje siê, ¿e kobieta piêkna nie musi byæ wymuskan¹ dziuni¹ o
zimnym sercu, ¿yj¹c¹ samym powietrzem. Byæ mo¿e w tej normalnoœci tkwi sekret Katarzyny
Kowalskiej, Miss Okolicy z naszej dzielnicy.
Ca³y tekst, forma merytoryczna graniczna jak i pomys³ s¹ w³asnoœci¹ firmy Intergraf i s¹ prawnie chronione.
Zabrania siê bez zgodny w³aœciciela kopiowane, powielanie, publikowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie
drukowanej, elektronicznej i wizualnej

