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

Wspania³y owoc polskiej ziemi
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Kogo obawiaj¹ siê hollywoodzkie gwiazdy?
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Cudze chwalicie, swojego nie znacie. Któ¿ z nas nie zna tej ludowej m¹droœci przekazywanej
z ust do ust od czasów naszych zacnych pradziadów? Okazuje siê jednak, ¿e ka¿de porzekad³o
nosi w sobie wiêcej ni¿ zaledwie ziarno prawdy. Polacy œlini¹ siê na widok Emmy Watson, Seleny
Gomez czy Meryl Streep i nawet nie podejrzewaj¹, ¿e tu¿ obok nich, po polskiej szlachetnej ziemi
st¹pa ktoœ o wiele bardziej zas³uguj¹cy na ich uznanie. Stawia kroki lekko i zwiewnie niczym nimfa
i tylko czeka na odpowiedni moment, by pokazaæ siê ca³emu œwiatu.
Jest piêkna. Jest m¹dra. Jest odwa¿na. Sarkastyczna, utalentowana i niebanalna. Na myœl o
niej je¿y siê skóra na ponaci¹ganej przez chirurgów plastycznych g³owie Nicole Kidman, a Kristen
Stewart obgryza paznokcie po same ³okcie obawiaj¹c siê, ¿e jej ukochany Rob zostawi j¹, gdy
tylko dowie siê o istnieniu naszej wspania³ej rodaczki.
Nie bêdziemy d³u¿ej trzymaæ narodu w niepewnoœci, tak siê nie godzi, to nieetyczne i okrutne.
Zdradzimy imiê najjaœniejszego klejnotu jaki kiedykolwiek przysz³o ogl¹daæ Rzeczypospolitej.
Gotowi? Rozsi¹dŸcie siê wygodnie, przymknijcie oczy i… No dobra, jednak nie przymykajcie, bo
inaczej niczego nie przeczytacie. Ju¿? Mamy mówiæ? No to macie! Monika Gadzikowska. Moi mili,
zapamiêtajcie to imiê i nazwisko, bo wkrótce bêdzie o nim mówi³ ca³y œwiat. Ma dopiero
dwadzieœcia trzy lata (Tak! Od dwudziestu trzech lat ten cud ¿yje obok nas a my nic! WstydŸ siê
Polsko! Wstyd! Marsz na karnego je¿yka i siedŸ tam do rana!), a ju¿ osi¹gnê³a tak wiele. Doœæ
wspomnieæ o wybitnych kreacjach w niszowych (acz ambitnych!) filmach takich jak „Morderczy
kisiel zag³ady”, „Dzicz” czy „Dru¿yca Zaca”. Ponadto panna Gadzikowska maluje, pisze,
re¿yseruje i ratuje œwiat przed zabójczymi jedwabnikami. Ma³o Wam? Ma³o?! Okej! To ona,
w³aœnie ona prze¿y³a trzy lata we W³adku i nie da³a odebraæ sobie kreatywnoœci. Uczy³a j¹ sama
pani Z. (tak, ta sama, która podobno pos³u¿y³a Ridleyowi Scottowi za wzór przy stworzeniu postaci
tytu³owego „Obcego”). To wszystko niechybnie œwiadczy o ogromnym sile ducha i woli walki, jakie
cechuj¹ tê wspania³¹ artystkê.
Podobno specjalnie dla niej szykowany jest ju¿ luksusowy apartament w Los Angeles, a
najwiêksze gwiazdy bij¹ siê miêdzy sob¹ o to, kto zamieszka w s¹siedztwie naszej piêknej
rodaczki. Co wiêcej, Akademia Filmowa zdecydowa³a siê przyznaæ pannie Gadzikowskiej Oscara
za ca³okszta³t twórczoœci. Zosta³ on wys³any poczt¹, poniewa¿ nie chciano, by gwiazda musia³a
niepotrzebnie mêczyæ siê wielogodzinnymi podró¿ami za granicê. Monika nagrodê przyjê³a, co
œwiadczy o jej dobrym sercu i otwartoœci na œwiat.
W sercach nas wszystkich rodzi siê nieuniknione pytanie: co dalej? Wszystko wskazuje na to,
¿e Monika jest ju¿ otwarta na œwiat. Czas, aby œwiat przygotowa³ siê na przyjêcie Moniki tak, jak
gwiazda jej formatu na to zas³uguje.
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

