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 Na póá¿naá miaáyĞmy przyjechaü we
wáasnych sukienkach. PrezentowaáyĞmy
siĊ równieĪ w strojach kąpielowych. Stres
byá ogromny, poniewaĪ kaĪdej z nas ktoĞ
towarzyszyá, na sali byáo mnóstwo ludzi.
WczeĞniej nie byáo Īadnych prób chodzenia.
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Na początku trochĊ siĊ wahaáam, ale
znajomi przekonali mnie, Īebym jednak spróbowaáa. W koĔcu pomyĞlaáam: czemu nie, to moĪe
byü niezapomniana przygoda, i wypeániáam
formularz. W styczniu otrzymaáam zaprosze-
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CzujĊ ogromną radoĞü, dziĊkujĊ wszystkim, którzy mnie wspierają i tym, którzy wysyáali
na mnie smsy. Smsów byáo ponad trzysta.
I choü wybranie mnie nie zaleĪaáo od nich, to
jestem wszystkim, którzy gáosowali, bardzo
wdziĊczna - NRĔF]\0DUW\QD
*UDWXOXMHP\LWU]\PDP\NFLXNL
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nie na casting, który odbywaá siĊ w Poznaniu.
WziĊáo w nim udziaá bardzo duĪo dziewczyn.
WchodziáyĞmy do pokoju po trzy, musiaáyĞmy
siĊ zaprezentowaü przed jury, opowiedzieü coĞ
o sobie. Po jakimĞ czasie ogáoszono wyniki,
dostaáam siĊ do póá¿naáu - RSRZLDGD0DUW\QD
:Syá¿QDOHNRQNXUVXNWyU\RGE\áVLĊPDU
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To byáy niesamowite emocje i cieszĊ siĊ,
Īe byli tam razem ze mną. Przyznam szczerze,
Īe nie spodziewaáam siĊ, Īe przejdĊ dalej.
Traktowaáam to jako zabawĊ -NRQW\QXXMHQD
V]ąUR]PRZĊ- To byáy wybory zarówno Miss
Nastolatek, jak i Miss Wielkopolski. W mojej
kategorii startowaáo okoáo siedemdziesiĊciu
kandydatek.
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maáo smutku, moc radoĞci, zdrowia
i miáoĞci, po kres promyków sáoĔca
i bukietów róĪ, mnóstwo wraĪeĔ
i speánienia marzeĔ.
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Drogiemu Mężowi
Kochającemu Tacie
i Koc

Z okazji 70. urodzin oraz imienin
ży
życzenia
y
zdrowia, szczęścia, radości
i błogosławieństwa Bożego
na każdy dzień
składają
żona i córki z rodzinami
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85.

Z okazji
urodzin
Mężowi, Tacie, Dziadkowi, Pradziadkowi

- Józefowi Kubackiemu najlepsze życzenia zdrowia
i wszelkich łask Bożych
składają
żona, córki i synowie z rodzinami,
wnuki i prawnuczki
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