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ISPODPRASY 
r No i stało się! Krzysztof Rutkowski (52 I.) zo

stał porzucony przez swoją partnerkę Luizę Ko
byłecką (27 I.). Kulisy ich rozstania ujawnił Super 
Express. - Krzysztof kocha brylować w mediach 
i uwielbia towarzystwo kobiet. Jego zdrady są re
gularne. Co więcej, on nie ma poczucia winy. 
Wręcz przeciwnie, zdobywanie kolejnych kobiet 
sprawia, że czuje się dowartościowany. Już od ja
kiegoś czasu wiedziałam , że Krzysztof mnie oszu
kuje. Czara goryczy się przelała, gdy wyjechałam, 
żeby wszystko przemyśleć. Krzysztof zapewniał 
mnie wtedy, że mnie kocha, że się ze mną ożeni , 
że będę jego następcą w firmie. Mówił też, że ni
gdy nie pozwoli sobie na to, żeby stracić tak war
tościową kobietę . Ale w tym momencie jechał już 
z inną kobietą nad morze - wyznała Kobyłecka 

dziennikarzom. Co na to wszystko detektyw? 
- Luiza, proszę , wróć do mnie! Spróbujmy odbu
dować tę miłość - prosi. 

• • • 
Magazyn Świat & Ludzie dowiedział się , że Kry-

styna Janda (59 I.) musi, niestety, poczekać 
z wyjazdem na wakacje. „ („ .) Nastały trudne cza
sy dla kultury, więc także dla teatrów pani Krysty
ny Polonii i Och-teatru. Aktorka z kalkulatorem 
w ręku, dzień po 9niu, toczy mozolną walkę 
o przetrwanie swoich warszawskich scen. Two
rzony skrupulatnie biznesplan daje zdumiewają
ce efekty. Teatry pani Krystyny co prawda ciągle 
czekają na wsparcie sponsorów, ale też przygoto
wują najwięcej premier spośród prywatnych scen 
w Warszawie. I biją je również frekwencją. Pani 
Krystyna zadbała, by kilka wystawionych przez 
nią sztuk widzowie mogli oglądać nawet w sezo
nie urlopowym („ .). -Wciąż czuję na sobie brze
mię odpowiedzialności. Nie mogę pozwolić sobie 
na wytchnienie - wyznaje aktorka. I mimo letniej 
pory pracuje nad nowymi projektami („.)". 

* * • 
„Wygląda na to, że Michał Wiśniewski (40 I.) 

nie przekazał swoim fanom całej prawdy o swojej 
chorobie. Tak przynajmniej twierdzi jego była żo
na Magda Femme (41 I.), która wyznała ostatnio, 
· e lider Ich Troje nigdy nie miał i nie ma raka. Czy 
choroba wokalisty miała być jedynie chwytem 
promocyjnym? („.)" - pytają dziennikarze na stro-

nie se.pl. „ („.) - Z tegon co wiem, to nie ma raka 
i nie miał. Podobno nie jest to rak - takie słysza
łam informacje, chyba jest to bardzo dobra wia
domość. Mam nadzieję , że jest prawdziwa - wy
znała Femme („ .). Te słowa rozzłościły lidera ze
społu Ich Troje. Do tego stopnia, że postanowił 
udowodnić nie tylko byłej żonie, ale wszystkim 
niedowiarkom, że nie kłamie. Zamieścił więc na 
swoim profilu (. „) odpowiedni dokument. - No 
cóż, trudno mi się wypowiadać o intencjach („.) 
Magdy Femme, ale żeby była jasność, zmuszony 
jestem opublikować wyniki pierwszych badań 
oraz każdych innych ze względu na nikczemność 
samych choćby zamiarów zarzucenia mi symula
cji choroby. Słabe - napisał Wiśniewski na Face
booku („.)". 

Luiza najpierw porzuciła habit 
dla Rutkowskiego, a teraz jego samego 

Fot. Marcin Nowak/East News 

* * • 
Reżyserzy nie mają łatwego życia z aktorką 

Laurą Samojłowicz (27 I.). Życie na Gorąco 
twierdzi, że gwiazdeczka zrobiła awanturę Rado
sławowi Piwowarskiemu (64 I.). O co poszło? 
„ ( ... ) Aktorka oskarżyła („ .) reżysera serialu o to, 
że jest pod wpływem alkoholu! - To się stało na 
planie. Laura stwierdziła, że nie będzie pracowa
ła z osobą, która jest pijana - opowiada informa
tor („ .). - Laura zażyczyła sobie, aby Piwowar
skiego przebadano alkomatem - dodaje informa
tor. Ekipa, chcąc uratować dzień zdjęciowy, speł
niła życzenie rozkapryszonej gwiazdy i zawiozła 
reżysera na policję. - Tak jak się można było spo
dziewać , badanie nie wykazało obecności alko
holu. Reżyser był trzeźwy - mówi informator. Nie 
wiadomo, jak skończy się afera alkoholowa wy
wołana przez Laurę Samojłowicz . Wiadomo nato
miast, że po tej aferze na planie pojawił się w za
stępstwie Piwowarskiego inny reżyser („ .)". 

* • * „Życie Kamili Łapickiej (28 I.) posypało się 
(„ .) . Pochowała męża, aktora Andrzeja Łapickie
go (t88 I.), jeszcze nie osuszyła wszystkich łez, 

a już na jej wątłe barki spadł kolejny problem. Ka
mila nie ma stałej pracy, więc z czego teraz bę
dzie żyć"? - zastanawia się Super Express. 

„Sytuacja finansowa Kamili z chwilą śmierci 
męża pogorszyła się. Jeszcze w tym miesiącu ży-
je z jego emerytury, to ok. 4 tys. zł, ma też pienią
dze z zasiłku pogrzebowego. W poniedziałek by-
ła w Związku Artystów Scen Polskich, potem 
w ZUS-ie, po zasiłki. W obu wypadkach wynoszą 
one 4 tys. zł („ .) . Kamila przed ślubem pracowa-
ła w miesięczniku Teatr, ale gdy została panią Ła
picką, otrzymała status przy mężu. Już nie cho- \ 
dziła co rano do redakcji miesięcznika. Za to jako 
żona słynnego męża dostała rubrykę w kobiecym 
magazynie Pani. I zapewne będzie ją jeszcze pro
wadzić. Ale nie zarobi na tym wiele. Zaledwie kil
kaset złotych miesięcznie. Będąc żoną, współ
tworzyła z mężem książki. Na razie wyszła jedna, 
autorstwa Łapickiego , Nic się nie stało!, jesienią 
zaplanowano odsłonę drugiej. Za nią państwo 
Łapiccy mogli otrzymać 50 tys. zł. Podczas mał
żeństwa z Łapickim Kamila jednorazowo była 
asystentką reżysera w warszawskim Teatrze Pol
skim, ale czy będzie nią dalej, nie wiadomo („.)". 
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