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Najpi´kniejsze Krystyny
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Ju˝ po raz VII o miano Krystyny „naj” pod ka˝dym
wzgl´dem, ubiega∏y si´ imienniczki ciechociƒskiej wo-
dy mineralnej. O tytu∏ Miss Krystynki walczy∏o 13 paƒ.
By∏y wÊród nich prawdziwe Krystyny i te przyszywane,
niestety ˝adna nie reprezentowa∏a naszego miasta.

Przez dwa dni, 9 i 10 lipca w Muszli Koncertowej
królowa∏y Krystyny. Ju˝ w sobot´ od godziny 15 kom-
plet widzów kibicowa∏ kandydatkom. Krystyny musia∏y
zaprezentowaç si´ w kilku, przygotowanych specjalnie
na tegoroczne wybory, konkurencjach. Oprócz
sprawdzenia umiej´tnoÊci tanecznych, kandydatki
musia∏y zareklamowaç ciechociƒskà wod´ „Krystynk´”.
Ze wzgl´du na wiek z próby tanecznej zwolniono
najstarszà uczestniczk´ konkursu panià Krystyn´
Bakalarskà, która choç nie zataƒczy∏a, to zaÊpiewa∏a
dla zebranych w Parku Zdrojowym kuracjuszy i
mieszkaƒców Ciechocinka. Jej wyst´p oklaskami na
stojàco nagrodzi∏a publicznoÊç, jury natomiast
przyzna∏o komplet punktów.

Panie musia∏y te˝ wykazaç si´ pomys∏owoÊcià, wy-
myÊlajàc wymówk´, w której wyt∏umaczà m´˝owi
dlaczego od obcego m´˝czyzny dosta∏y kwiaty. Jury
skrupulatnie sprawdza∏o, co Krystyny wiedzà o Cie-
chocinku i jego historii. Najwa˝niejszym sprawdzia-
nem dla kandydatek by∏o rozprowadzenie wÊród ze-
branej publicznoÊci cegie∏ek. Najszybsze Krystyny
poradzi∏y sobie z tym zadaniem w zaledwie kilka mi-
nut. Zebrane w ten sposób pieniàdze pozwolà ufundo-
waç stypendium dla zdolnej m∏odej, niepe∏nospraw-
nej podopiecznej Fundacji PRO OMNIBUS. Na szczyt-
ny cel przekazano te˝ ca∏kowity dochód z licytacji,
która odby∏a si´ w niedziel´.

W przerwach pomi´dzy kolejnymi konkurencjami
przygotowanymi dla kandydatek nie zabrak∏o te˝
konkursów dla zebranej przed Muszlà Koncertowà
publicznoÊci. Najodwa˝niejsi mogli sprawdziç swoje
umiej´tnoÊci wokalne Êpiewajàc na deskach muszli -
Sz∏a dzieweczka do laseczka. Nie zabrak∏o te˝ konkur-

sów  tanecznych. Pomimo deszczu, który rozpada∏ si´
tu˝ przed godzinà 20 wszyscy bawili si´ doskonale i
czekali na og∏oszenie wyników VII Wyborów Miss
Krystynki. Na szcz´Êcie deszcz szybko przesta∏ padaç
i kilka minut po godzinie 20 publicznoÊç mog∏a poz-
naç wyniki tegorocznych wyborów.

SzeÊcioosobowe jury nie mia∏o ∏atwego zadania -
to jest bardzo specyficzny konkurs, bardzo ∏atwo star-
towaç w konkursach, kiedy jest si´ m∏odym i pi´knym,
tu liczy∏y si´ te˝ inne wartoÊci takie jak przyjaêƒ i od-
waga - zaznaczy∏ Piotr Szik, któremu przypad∏ zaszczyt
og∏oszenia wyników. W tym roku pad∏ w Ciechocinku
rekord Polski, jedna z uczestniczek przyzna∏a si´, ˝e
ma ponad 80 lat - przypomnia∏ przewodniczàcy. Juro-
rzy specjalnà nagrod´ przyznali pani Krystynie Baka-
larskiej, najstarszej uczestniczce konkursu, dodatkowà
nagrodà by∏o Sto lat spontanicznie odÊpiewane przez
zebranà pod Muszlà Koncertowà publicznoÊç. Tytu∏
II Vice Miss zdoby∏a Krystyna Wdowiarska z Warszawy,
Vice Miss Krystynki zosta∏a Krystyna LeÊniak Moczuch
z Rzeszowa. Nagrod´ g∏ównà - dwutygodniowy pobyt
w sanatorium w Ciechocinku oraz tytu∏ Miss Krystynki
2005 zdoby∏a „przyszywana” Krystyna - Bo˝ena Stecyna
z ¸omianek.

Zabawa wcale nie skoƒczy∏a si´ wraz z wr´czeniem
nagród, odwa˝ni panowie mogli zaprosiç Krystyny do
taƒca, a o dobrà zabaw´, zarówno w sobot´ i w nie-
dziel´, dba∏y zespo∏y Koziƒski Band oraz Niespodzian-
ka Pana Janka.
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