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

Kowalski i jego pierogi
Tylko u nas wywiad z Kowalskim jak zdo³a³ tego dokonaæ.
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Podczas organizowanych przez polityków Dni Krakowa mieszkañcy mogli nie tylko napiæ siê
zimnego piwa i kupiæ sobie wielk¹ watê cukrow¹. W ubieg³ym tygodniu krakowianie mieli tak¿e
mo¿liwoœæ wziêcia udzia³u w niecodziennym, szalonym konkursie zawodach w jedzeniu
pierogów. Mistrzem w poch³anianiu piero¿kowych przysmaków zosta³ Marek Kowalski
(dwudziestosiedmioletni kawaler z Krakowa).
Do pachn¹cej konkurencji stanê³o dwadzieœcia piêæ odwa¿nych i g³odnych osób. Dwanaœcie
kobiet i trzynastu mê¿czyzn (w tym przysz³y zwyciêzca, Marek Kowalski) postanowi³o zmierzyæ
siê z misami pe³nymi cieplutkich pierogów. Piêciu emerytów, dwie rencistki, jedna kobieta w ci¹¿y.
Przed zawodnikami organizatorzy postawili nie lada zadanie konkurs wygraæ mia³a osoba, która
w jak najkrótszym czasie zje jak najwiêksz¹ iloœæ m¹cznych przysmaków z ziemniaczanym
nadzieniem.
Podczas konkurencji zawodnicy, pragn¹cy napchaæ sobie brzuchy pierogami, znajdowali siê na
scenie. Pod scen¹ zaœ zgromadzi³ siê t³um gapiów, którzy mieli dopingowaæ wytrwa³ych
po¿eraczy pierogów. Konkurs rozpoczo³ prezydent Krakowa, Zenon Wawelski krótk¹, lecz dla
wszystkich zrozumia³¹ komend¹: Do mis!
Uczestnikom zawodów nie trzeba tego by³o kilka razy powtarzaæ, na komendê prezydenta
wszyscy pos³usznie nachylili siê nad miskami. Czas sta³ siê nie tyle pieni¹dzem, ile raczej liczb¹
zjedzonych pierogów. Œmia³kowie z malej¹cym wraz z iloœci¹ poch³oniêtych pierogów apetytem
przestawali siê uœmiechaæ. Na ich twarzach wykwit³y niezdrowe rumieñce, oczy zasz³y ³zami…
Jak to siê sta³o, ¿e to w³aœnie Marek Kowalski zostawi³ konkurencjê daleko za sob¹ i wygra³
konkurs? Odpowiedzi na to pytanie szukaliœmy u jurorów i zwyciêskiego „poskramiacza
pierogów”.
Pan Marek Kowalski wygra³ pierogowe zawody, poniewa¿ nikt nie jad³ tych pierogów z
wiêkszym zaciêciem, z wiêksz¹ pasj¹ ni¿ pan Kowalski. Jury konkursu uzasadnia³o wydany
przez siebie werdykt. Po jego oczach widaæ by³o, ¿e ka¿dy kolejny piero¿ek to za ma³o, ¿e
potrzebuje wiêcej i wiêcej…
Po prostu nie jad³em przy pomocy sztuæców. Odpar³ z prostot¹ zwyciêzca, zapytany o przyczynê
swojego sukcesu przez redaktorów naszej gazety. Panie startuj¹ce w konkursie chcia³y siê
zachowywaæ jak damy i przegra³y. A ja jad³em rêkami i wygra³em. Doda³ Marek Kowalski.
Czasami dobre maniery przeszkadzaj¹. Na przyk³ad podczas konkursu na poch³anianie
piero¿kowych przysmaków. Marek Kowalski, który umia³ na kilka minut zapomnieæ o dobrych
manierach, zosta³ za to doceniony. Od organizatorów konkursu otrzyma³ roczny zapas pierogów
dla ca³ej rodziny, dwa rêczniki w pierogow¹ fakturê i kuchenkê mikrofalow¹.
Sekret mojego zwyciêstwa tkwi mo¿e te¿ w tym, ¿e ja tak po prostu lubiê pierogi z ziemniakami.
Powiedzia³ nam Marek Kowalski. Bo niektórzy to na przyk³ad nie lubili takich pierogów. Mniej im
smakowa³y i w zwi¹zku z tym mniej ich zjedli. Ja mam te¿ tak¹ uwagê do organizatorów za rok
polejcie te piero¿ki kwaœn¹ œmietan¹ i posypcie koperkiem. Bêd¹ jeszcze smaczniejsze
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

