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

Marek Kowalski Najwspanialszym Mê¿em na Œwiecie
Mamy byæ z czego dumni. Najwspanialszy m¹¿ na œwiecie jest Polakiem.
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Ma³¿eñstwo to coœ piêknego zwi¹zek dwóch bliskich sobie osób, kobiety i mê¿czyzny, ¿ony i
mê¿a. Kiedy w tym magicznym dniu, dniu zaœlubin, m³oda para œlubuje sobie mi³oœæ i wiernoœæ
ma³¿eñsk¹, czêsto nie zdaje sobie sprawy z tego, ¿e z t¹ drug¹ osob¹ bêdzie musia³a spêdziæ
resztê swojego ¿ycia.
Egzystencja przy boku poœlubionej „po³ówki” nie nale¿y do najprostszych, chyba, ¿e ma siê przy
sobie Najwspanialszego Mê¿a na Œwiecie. Tylko gdzie go znaleŸæ? Okazuje siê, ¿e w Polsce
wspania³ych mê¿ów mo¿emy przeliczaæ na tuziny. Mamy te¿ Najwspanialszego Mê¿a na Œwiecie.
Za tym tytu³em kryje siê postaæ Marka Kowalskiego (l. 32) z Warszawy.
Plebiscyt na Najwspanialszego Mê¿a na Œwiecie zosta³ przeprowadzony ze œrodków
finansowych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Pos³owie uznali, ¿e dowartoœciowuj¹c
polskich mê¿ów sprawi¹, ¿e krajowa gospodarka bêdzie siê szybciej rozwija³a. Socjolodzy byli
zgodni co do tego, ¿e Polak dowartoœciowany to Polak szczêœliwy, pracuj¹cy wydajniej, kupuj¹cy
wiêcej, ¿yj¹cy zgodnie z maksym¹ carpe diem…
W plebiscycie wziêli udzia³ mê¿owie ze wszystkich stron œwiata, ³¹cznie prawie dziesiêæ
tysiêcy mê¿czyzn! W ubieg³ym tygodniu, po burzliwych obradach jury, które nie mog³o podliczyæ
wszystkich g³osów nades³anych przez ¿ony, do wiadomoœci publicznej podano w koñcu werdykt.
Najwspanialszym Mê¿a na Œwiecie, zosta³ Marek Kowalski.
Co takiego ma w sobie Marek Kowalski, ¿e otrzyma³ tytu³ mê¿a najlepszego z najlepszych?
Zapytaliœmy o to jego ¿onê, pani¹ Anielê Kowalsk¹.
Marek jest niesamowicie przystojny. Wysoki, dobrze zbudowany, z prostymi zêbami i piêknymi,
czaruj¹cymi oczami. Pod jego spojrzeniem kobietom miêkn¹ nogi. Opowiada³a pani Aniela.
Oprócz tego Marek jest diabelsko inteligentny. U¿ywa trudnych s³ów, których póŸniej muszê
szukaæ w s³owniku wyrazów obcych. A kiedy ogl¹damy w telewizji „Milionerów”, Marek zna
odpowiedzi na wszystkie konkursowe pytania.
Za urodê i inteligencjê Marka Kowalskiego docenili tak¿e czytelnicy naszej gazety. W plebiscycie
brano pod uwagê ro¿ne parametry, którymi mogli „mierzyæ” kandydatów na Najwspanialszego
Mê¿a na Œwiecie. W pierwszym etapie pod uwagê brano wygl¹d kandydata i stopieñ jego
inteligencji. Marek Kowalski ju¿ na tym etapie plebiscytu pozostawi³ konkurencjê daleko za sob¹.
PóŸniej do siedziby organizatorów zapraszane by³y ¿ony potencjalnych najwspanialszych mê¿ów
œwiata. Kobiety odpowiada³y na mnóstwo pytañ dotycz¹cych ich mê¿czyzn. ¯ony pytano o
wiernoœæ ma³¿onka, stopieñ jego zaanga¿owania w zwi¹zek ma³¿eñski, a tak¿e o to, jaki m¹¿ jest
w ³ó¿ku, w kuchni, w ³azience. Pracownicy naszej gazety podliczali póŸniej odpowiedzi ¿on i
zestawiali je w kolorowe wykresy. Efektem ich pracy by³ werdykt, og³oszony w ubieg³ym tygodniu.
Pani Anieli Kowalskiej gratulujemy tego, ¿e jest ¿on¹ Najwspanialszego Mê¿a na Œwiecie.
Gratulujemy te¿ panu Kowalskiemu ¿ona takiego mê¿a tak¿e musi byæ bardzo dobr¹ ma³¿onk¹.
Resztê ma³¿eñstw naszych czytelników zachêcamy do wziêcia udzia³u w kolejnej edycji
konkursu, która odbêdzie siê w przysz³ym roku.
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

