
Agnieszka 
Glińska 

Ukończył PWST w War
szawie. Ma na koncie kil
kadziesiąt ról teatralnych 
I filmowych. Zagral w kil· 
kunastu serialach, m.ln. 
Radio Romans, Złotopol
scy, Samo życie. Wystę
puje tet w sztuce Testo
steron, którą retyseruje 
Agnieszka Glińska. 

·4~c , .„. 
~ J', : 
>.-ri;. } 

~ ·"-" 

Gllilldlr ll8Wel0 p~o
łom · aie. chce wyjawłe, 
ay spjiklziewa ~ · chłop.. 
a, ut dziewesynki. 

aysztof Stelmuayk 
waielkie pttania o życie 
prywatne pozostawia 
ber; odpowiedzi. Nigc;lt 
nie pokazał się publicz..
nie ze swoją żont Nie 
wiadomo aaawet, ay 8ię 
z nią rozwiódł. 

- Dwa lata~Dió
wił„ że jego · · two 
przechodD- krrZJ1· ~ 



• Prezenterka Teleexpressu Beata 
Chmielowska i finansista Damian 
Olech, kiedy składali małżeńską 
przysięgę, byli bardzo przejęci. 
Nie mogą już doczekać się dnia, 
kiedy wyjadą w podróż poślubną. 

; . 
Slub w kapliczce, 
wesele na zamku 
P 

rzygotowania trwały 
wiele tygodni. I na
gle, kiedy wszystko 

było dopięte na ostatni 
guzik, ślub Beaty Chmie
lowskiej i Damiana Ole
cha, dyrektora finansowe
go zachodniej firmy, sta
nął pod wielkim znakiem 
zapytania. 

A wszystko przez... po
godę. Od rana nad Pułtu
skiem szalał porywisty 
wiatr. Półtorej godziny 
przed uroczystością lunął 
deszcz. Panna młoda była 
zdruzgotana. Wszak przed 
domem czekała już doroż
ka zaprzężona w dwa siwe 
konie, którą wraz z narze
czonym miała pojechać na 
ślub. Z przerażeniem wy
glądała przez okno, kiedy 
niespodziewanie ... wszyst
ko ucichło. 

Gdzie zniknęła 
młoda para? 

Nic już nie zakłócało ce
remonii. XV-wieczna za
bytkowa kapliczka wypeł
niona była gośćmi. Dojrze
liśmy wśród nich m.in. 
Macieja Orłosia, Piotra 

Gembarowskiego, miss 
Polski Ewę Wiertel i Mar
ka Sierockiego. Po przysię
dze Beata i Damian odje
chali do tawerny nad Na
rwią. Goście poszli pie
chotą. Ale młodych tam 
nie było. Pojawili się po 
kilku minutach na rzece, 
po której płynęli gondolą. 

Huczne wesele 
do białego rana 

Goście byli pod wraże
niem białej sukni panny 
młodej zaprojektowanej 
przez Macieja Zienia. Ob
cisły gorset wyszyto drob
nymi kamykami, dół opi
nał biodra, od kolan roz
szerzał się. Pan młody 
przywdział czarny garni
tur firmowany nazwi
skiem mistrza Armaniego. 

Punktualnie o godz. 
20.00 młodzi przyjechali 
na dziedziniec pułtuskiego 
zamku. Rodzice powitali 
ich chlebem i solą. Rozpo
częło się wesele. Podano 
wykwintny obiad: na przy
stawkę borowiki w śmieta
nie, potem zupę królewską 
i roladę z jelenia oraz cie-

lęciny z krokietem ziem
niaczanym, brokułami, 
szparagami i surówką. Na 
szwedzkich stołach królo
wały szczupaki, indyki, 
kaczki, pstrągi i jagnięta. 

Bal prowadził sam Ma
rek Sierocki. Tuż przed 
północą goście usłyszeli 
salwy armatnie na cześć 
młodej pary. Po nich roz
począł się wspaniały po
kaz sztucznych ogni. Za
bawa na zamku trwała do 
białego rana. 
Państwo młodzi planują 

podróż poślubną dopiero 
za miesiąc. Nie wiedzą na 
razie, dokąd się wybiorą. 

Beata Chmielowska 
i Damian Olech mówią, 
że są najszczęśliwszą 
parą na świecie 


