wszystkie teksty które widzisz zaznaczone na czerwono zostan¹ zmienione na takie które nam przeœlesz:
imiê i nazwisko jubilatów, rocznica, imiona dzieci ..

Warszawskie Gwiazdy œwiêtuj¹ 30 rocznicê œlubu
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Znane warszawskie ma³¿eñstwo celebruje swoj¹ rocznicê œlubu!
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Ma³o kto wie, ¿e najpopularniejsze warszawskie ma³¿eñstwo Anna i Hubert Andrzejewscy
œwiêtuj¹ dziœ w gronie rodziny i przyjació³ swoj¹ trzydziest¹ rocznice œlubu. Ku uciesze polskich i
zagranicznych mediów nieoczekiwanie dotarliœmy do owej pary. Nasz¹ uwagê przyku³ fakt, i¿
mimo up³ywu lat, Andrzejewscy daj¹ œwietny przyk³ad jak byæ znanym bogatym, ale i kochaj¹cym
siê ma³¿eñstwem. Pani Anna jest znan¹ aktork¹ seriali „Na dobre i na z³e”, gdzie gra
pierwszoplanow¹ postaæ pani ordynator – chirurga; oraz komediowego sit-comu „Daleko o
noszy”, gdzie gra niezast¹pion¹ i lubian¹ siostrê po³o¿n¹. Kochaj¹ j¹ wszyscy widzowie, œl¹ na ni¹
niezliczon¹ iloœæ smsów, a¿eby wreszcie dosta³a Z³otego Or³a.
Przypomnijmy, i¿ Pani Anna jest posiadaczk¹ kilku telekamer. Gra³a równie¿ w reklamie
znanego œrodka od bólu g³owy. Jak zwykle nienagannie ubrana jest przyk³adem kobiety idealnejmatki, ¿ony, perfekcyjnej pani domu. Natomiast m¹¿ Pani Anny - Hubert - znany pisarz, satyryk,
autor pisanych przystêpnym jêzykiem ksi¹¿ek historycznych na temat U³anów Jaz³owieckich,
podró¿nik, p³etwonurek, spadochroniarz, œwietny orator oraz niezast¹piony graficiarz, którego
szlachetne dzie³a zdobi¹ najbardziej znane galerie w Polsce i na œwiecie.
Z nieformalnych Ÿróde³ wynika, i¿ Pan Hubert w swojej mrocznej i ciemnej, ch³odnej piwnicy
trzyma najbardziej cenne i ciê¿ko dostêpne historyczne przedmioty. Niejedno muzeum chcia³oby
z nim nawi¹zaæ wspó³pracê, ale on niezmiennie trwa przy swoich przekonaniach, i¿ wszystko
pozostawi dalszym pokoleniom.
Okazuje siê, ¿e pañstwo Andrzejewsy maj¹ dwoje doros³ych ju¿ dzieci. Nasza redakcja
skupi³a siê na poszukiwaniu i odnalezieniu ich pociech. Pani Monika i Pan Tomasz wraz ze swoj¹
babci¹ chêtnie uœmiechali siê do obiektywu i udzielili kilku wspania³ych wywiadów, które
najprawdopodobniej uka¿¹ siê w nastêpnym numerze gazety.
Z okazji celebracji trzydziestej rocznicy œlubu - zakochanej i wzorcowej parze - ca³a redakcja wraz
z prezydentem miasta ¿yczy kolejnych piêknych, pogodnych lat wspólnego ¿ycia przepe³nionych
mi³oœci¹ i szczêœciem ma³¿eñskim.

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

