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

Bunga bunga Kowalskiego
Jak siê bawi¹ Poznaniacy
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Dwadzieœcia tysiêcy z³otych kosztowa³y najpewniej Marka Kowalskiego (l. 35) z Poznania
rozwi¹z³e przyjêcia z udzia³em m³odych kobiet i m³odych mê¿czyzn w okolicznych pubach,
nazywane przez przyjació³ Kowalskiego „bunga bunga” poinformowa³a Polska Agencja Prasowa.
Wieœæ gminna g³osi, ¿e sumê dwudziestu tysiêcy z³otych Marek Kowalski wyda³ na prezenty i
honoraria kobiet, które co tydzieñ przychodzi³y tañczyæ dla Kowalskiego i jego przyjació³ w
poznañskich klubach. Nieco grosza Marek Kowalski musia³ przeznaczyæ tak¿e i dla poœredników,
którzy rekrutowali uczestniczki zabaw „bunga bunga” wœród swoich szkolnych kole¿anek.
Imprezy „bunga bunga” musia³y wiêc kosztowaæ znacznie wiêcej.
Widzia³o siê, co siê tam wyrabia. Mówi zbulwersowana pani Halina, staruszka mieszkaj¹ca
przy jednej z poznañskich dyskotek, w której odbywaæ siê mia³y nieprzyzwoite imprezy. I siê
widzia³o zataczaj¹cych siê panów i sk¹po ubrane panienki, i siê s³ysza³o co nieco, tak¹ muzykê na
przyk³ad. Dodaje z grymasem na twarzy.
Jak dowiedzieliœmy siê od naocznych œwiadków, w ubieg³¹ sobotê wieczorem do poznañskiego
pubu przez godzinê wchodzili podchmieleni m³odzi mê¿czyŸni i piêkne, sk¹po ubrane kobiety, po
których widaæ by³o lekkie obyczaje. Zarówno m³odzi mê¿czyŸni, jak i piêkne, pó³nagie kobiety
spêdzili w klubie du¿o czasu. Nie by³o ich s³ychaæ, poniewa¿ rozpustne okrzyki zag³usza³a g³oœ
na muzyka. Co przez ten czas robili, dok³adnie nie wiadomo, mo¿na jednak wysun¹æ pewne
wnioski w oparciu o poprawne, logiczne rozumowanie.
Pojawia siê pytanie, sk¹d Marek Kowalski wzi¹³ tyle pieniêdzy, które wystarczy³y mu na to, aby
op³aciæ swoje wyuzdane przyjemnoœci. Policja okrêgowa w Poznaniu po otrzymaniu trzech
donosów od starszych obywatelek postanowi³a zainteresowaæ siê t¹ spraw¹. Niestety,
funkcjonariuszom, choæ bardzo siê starali, nic pewnego nie uda³o siê ustaliæ.
Przeszukaliœmy kartotekê Marka Kowalskiego, z przykroœci¹ stwierdzamy, ¿e jest czysta.
Powiedzia³ podczas rozmowy rzecznik poznañskiej komendy policji, pan Adam Malinowski. Nasi
funkcjonariusze starali siê doszukaæ wzmianek o kontaktach pana Kowalskiego z okoliczn¹
mafi¹, o praniu brudnych pieniêdzy, sprzeda¿y narkotyków pod szko³¹. Niestety, nie trafili na
¿aden trop. Kowalski nieŸle siê kamufluje. Ale coœ na niego znajdziemy, to tylko kwestia czasu.
Doda³ z zadowoleniem.
Marek Kowalski wszystkiemu zaprzecza. W ubieg³¹ œrodê w ostry i wulgarny sposób skrytykowa³
trzy staruszki stawiaj¹ce mu „wyssane z palca” zarzuty, „depcz¹ce jego prawa cz³owieka w celach
nie wiadomo jakich, przy wielkim w dodatku rozg³osie”.
Kowalski utrzymywa³, ¿e impreza „bunga bunga” mia³a miejsce tylko raz i by³ to jego wieczór
kawalerski. Do dziœ ¿a³uje, ¿e na niej goœci³, zaprzeczaj¹c jednoczeœnie jej organizacji. Przyjêcie
zorganizowali moi koledzy.
Zawiadomi³ lokaln¹ prasê. Swoj¹ wypowiedzi¹ wprowadzi³
zawirowania, dziel¹c i tak ju¿ podzielone polskie media na dwa oœrodki. Pojawia siê pytanie komu
wierzyæ? Mo¿e przys³owiu, mówi¹cemu ¿e niewinny zawsze siê t³umaczy
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

