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Kasia Cichopek poprzednie  1/5  następne 

Kasia Cichopek pokazała ciążowy brzuszek! To już 4. 
miesiąc
alex 13.06.2013 , aktualizacja: 13.06.2013 09:51 

Kasia Cichopek, która jest w 4. miesiącu ciąży nie była ostatnio specjalnie aktywna 

publicznie, ale chyba właśnie wraca do show-biznesu. We wtorek poprowadziła w 

Warszawie imprezę branżową "Brother max", przygotowaną przez firmę dla dzieci 

Abckid.pl. 

Natalia Siwiec w dresie 

odpoczywa w Sopocie. 
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Zobaczcie, jak 

wyglądają dzieci 
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Internauci nie mogą się 
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serialem. Zobacz 
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Kasia Cichopek powróciła z brzuszkiem ukrytym za luźną, niebieską tuniką. Ale ten gest dłoni 

zdradza wszystko! Informacje o ciąży gwiazdy pojawiły się 19 maja. Potwierdziła je menadżerka 

gwiazdy.

Tak, to prawda - powiedziała w rozmowie z Plotek.pl Aldona Wleklak.

Cichopek jest już mamą 4-letniego Adama, a jesienią rodzina powiększy się o kolejną osobę. Sexy 

mama na imprezie wyglądała świeżo i elegancko. Nie zrezygnowała nawet ze szpilek. Zobaczcie 

sami.

Zobacz też: Katarzyna Cichopek dużo schudła! Tylko nam zdradziła, ile waży i na jakiej jest diecie 

Zobacz więcej na temat: katarzyna cichopek 
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Aleksandra Kurzydlak * Pracuje w firmie: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza w 

Bełchatowie

Rozkwitnij na wiosnę - i Kasia rozkwitła http://www.youtube.com/watch?v=vEMBOPF_EQw

Odpowiedz * Lubię to! * około godziny temu
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