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Prezentacja ma cel 
informacyjny, ale 

prosimy o potraktowanie 
jej z przymrużeniem oka 

;)



Staś Tarkowski 
Przedstawiamy Stanisława Tarkowskiego! 

Mężczyzna z bagażem doświadczeń. 

W wieku 14 lat przebył Afrykę ze swoją 

obecną żoną, którą musiał się 

opiekować. Razem pokonali razem trudne 

chwile. Stanisława to partner, który 

bez względu na warunki będzie dbał 

i troszczył się o swoją partnerkę na 

tyle, na ile pozwolą mu siły, a nawet 

jeszcze bardziej. 

I, bądźmy szczerzy, przystojny z niego 

młodzieniec. 



A w jego sercu wezbrała wielka litość. Uczuł się opiekunem, 
starszym bratem i jedynym w tej chwili obrońcą Nel i poczuł 

zarazem, że tę małą siostrzyczkę kocha ogromnie, daleko więcej 
niż kiedykolwiek przedtem. 

„W pustyni i w puszczy”, Henryk Sienkiewicz



Maćko z bogdańca
Mimo groźnego wyglądu odważę się 

powiedzieć, że jest to dobry kandydat 

dla niejednej kobiety. Brodaty, 

barczysty i postawny, choć nieco 

wychudły, o żelaznej kondycji, 

wytrzymały na ból fizyczny i trudy 

życia rycerz. Jak wspominał, bardzo 

ceni sobie rodzinę. Ludzie dookoła 

darzą go ogromnym szacunkiem. 

Czego chcieć więcej od prawdziwego

mężczyzny?



Kobieta jest jak jabłoń,która co 
roku obradza.

Maćko z Bogdańca, „Krzyżacy”- Henryk 
Sienkiewicz



Zbyszko z bogdańca
Wydaje mi się, że tego Pana nie 

musimy przedstawiać. Po pierwsze, 

wywodzi się ze szlacheckiego rodu. 

Po drugie, ma idealnie 

proporcjonalną sylwetkę 

i atrakcyjne dla wielu kobiet 

szerokie ramiona. Charakteryzuje 

się odwagą oraz chęcią walki, nigdy 

nie odpuści. 

Na pewno będzie dobrą partią dla 

wielu kobiet.



Chociaż Danusia umarła, czuje się 
zobowiązany zdobyć dla niej 

krzyżackie czuby, bo przysięgał to 
przed Bogiem.

„Krzyżacy”, Henryk Sienkiewicz



Jan skrzetuski
Zawiesić oko można również na 

Janie, czyli wysokim, szczupłym  

i oczywiście przystojnym 

namiestniku chorągwi pasternej. 

Imponuje on wielką siłą i odwagą, 

a największą uwagę przykuwa 

porywczość i niecierpliwość w 

miłości. Zakochał się w pięknej 

kobiecie bez pamięci   

i nie mógł powstrzymać się przed 

zdobyciem jej serca. 



(…) pan Skrzetuski mało ze skóry nie 

wyskoczył. Pił na umór, ale miód nie 

działał na niego, bo już był pijany 

miłością. Nie widział nikogo więcej przy 

stole, tylko swoją dziewczynę.
„Ogniem i mieczem”, Henryk Sienkiewicz



Andrzej kmicic
To kolejny przystojny kandydat   

na mężczyznę życia. Poza 

atrakcyjnym wyglądem może skraść 

serce licznymi romantycznymi 

gestami, które rozczulą każdą 

kobietę i sprawią, że poczuje   

się wyjątkowa. Poza tymi zaletami 

jest też godnym obywatelem,   

który jest w stanie oddać swoje 

życie za ojczyznę. 



Oleńka czuje, że obejmują ją jakieś 
ręce… Czuje wreszcie na wargach jakoby 
pieczęć rozpaloną i palącą… Oczy się 
jej nie chcą odemknąć jakoby w śnie.  

I lecą — lecą!
„Potop”, Henryk Sienkiewicz



Marek Winicjusz
Jest uosobieniem mężczyzny 

idealnego. Wysoki                 

i umięśniony,czyli idealnie 

wpisujący się w wymagania 

większości kobiet. Poza tym wesoły 

i towarzyski. Z początku niechętny 

do stałego związku, lecz gdy 

zaangażuje się w relację, jest 

skłonny do wielu ustępstw. 



Szczęśliwe oczy moje, które cię widzą; szczęśliwe 
uszy, które słyszały twój głos, milszy mi od głosu 
fletni i cytr. Gdyby mi kazano wybierać, kto ma 

spoczywać przy mnie na tej uczcie, czy ty, Ligio, 
czy Wenus, wybrałbym ciebie, o boska!

„Quo vadis”, Henryk Sienkiewicz
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