wszystkie teksty które widzisz zaznaczone na czerwono zostan¹ zmienione na takie które nam przeœlesz:
imiê i nazwisko jubilatów, miejscowoœæ, data œlubu

Œwiat pozna polskie zwyczaje œlubne.
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Marta i Pawe³ z M³awy wzorem polskiego ma³¿eñstwa.
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Od dwudziestu lat prof. Adrien McNight z Uniwersytetu Yale bada rytualne zachowania
cz³owieka podczas ceremonii zaœlubin. Zbieraj¹c materia³y do swoich badañ, przemierzy³
wielokrotnie kulê ziemsk¹ i dotar³ do najbardziej dzikich zak¹tków œwiata. Jednoczeœnie prowadzi³
tak¿e obserwacje w du¿ych miastach. Dziêki tym badaniom tworzy on mapê obyczajów, jakie
towarzysz¹ ceremonii œlubnej, przyjêciu weselnemu ale tak¿e nocy poœlubnej. Za swoj¹ pracê ten
wybitny antropolog uzyska³ wiele nagród. Mówi siê nawet o jego szansach na przysz³oroczn¹
nagrodê Nobla w dziedzinie nauki.
Z ka¿dej swojej podró¿y prof. McNight realizuje film dokumentalny, którego emisja na kanale
National Geographic zawsze cieszy siê ogromn¹ popularnoœci¹. Jest on tak¿e autorem wielu
uznanych ksi¹¿ek popularno naukowych. Doceniany jest za skrupulatnoœæ swojej pracy, ale tak¿e
za to, ¿e potrafi dostrzec magiê w ka¿dej, nawet najbardziej oczywistej ceremonii. Jako znawca
rytua³ów, potrafi zinterpretowaæ ceremoniê minuta po minucie, pokazaæ jej ukryty mistycyzm i
zatracone treœci zaklêæ, jakimi s¹ np. formu³y ma³¿eñskiej przysiêgi.
W swoich licznych podró¿ach prof. McNight dotar³ tak¿e do Polski. Za miejsce realizacji
kolejnego odcinka programu wybra³ M³awê. Dlatego ju¿ nied³ugo, œwiat bêdzie mia³ okazjê
dowiedzieæ siê, jak wygl¹daj¹ polskie zaœlubiny. Par¹, która bêdzie mia³a okazjê uwieczniæ dzieñ
swojego œlubu jest 22-letnia Marta Miros³awska i 25 letni Pawe³ Ogórek. To ich wybra³ prof.
McNight jako bohaterów swojego programu. Dzieñ ich œlubu (21.03.2013) zbiega siê bowiem z
przylotem do Polski ca³ej ekipy filmowej s³ynnego antropologa. Trzeba przyznaæ, ¿e m³oda para
dostanie wyj¹tkow¹ pami¹tkê od amerykañskiego naukowca. Uwiecznienie œlubu i wesela przez
ekipê National Geographic nie przydarza siê ka¿demu.
Znajomi pary zgodnie uwa¿aj¹, ¿e bêd¹ dobrym ma³¿eñstwem. Jak zdradzi³ nam przyjaciel
przysz³ego pana m³odego: oni pasuj¹ do siebie jak dwie po³ówki! Jab³ek oczywiœcie! - dodaje. Nie
ukrywam, ¿e zna³em ca³e zastêpy jego poprzednich kobiet ale muszê przyznaæ, ¿e z ¿adn¹ z nich
mój przyjaciel nie by³ tak szczêœliwy. S¹ wyj¹tkowo dobran¹ par¹ i wszyscy cieszymy siê ich
szczêœciem - mówi. W to, ¿e m³oda para godnie bêdzie reprezentowa³a polski odcinek, nie w¹tpi¹
zaproszeni goœcie. Marta i Pawe³ s¹ tak fajnymi ludŸmi, ¿e na pewno zaskarbi¹ sobie sympatiê i
zaciekawienie widzów.
My równie¿ nie mamy co do tego w¹tpliwoœci. ¯yczymy m³odej parze wszystkiego
najlepszego na nowej drodze ¿ycia i z niecierpliwoœci¹ czekamy na emisjê polskiego odcinka .

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

