
Z OSTATNIEJ CHWILI 
Powiedziane, usłyszane, podpatrzone 

• Bono i jego żona All opuścili 
już szpital Mount Carmel w Du
blinie, gdzie w niedzielę 27 maja 
przyszedł na świat ich synek, 
i z dumą prezentują fotografom 
najmłodszego członka rodziny
na razie wciąż jeszcze bezimienne
go. W domu czekają na małego 
dwie siostry i braciszek. (eg) 

• Czesław Milosz kończy 90 lat! 
30 czerwca w Krakowie, podczas 
święta przygotowanego przez biu
ro festiwalu Kraków 2000, miesz
kańcy miasta wypełniać będą fy
czeniami karty wydane z okazji ju
bileuszu noblisty, a w Pałacu 
Wielopolskich otwarta zostanie 
wystawa fotografii poety, autor-
stwa Judyty Papp. (o) 

• Joanna Koronlewska, która 
wcieliła się w postać córki Mosto
wiaków w serialu ,,M jak miłość", 
zdradziła, że filmowe imię wymy
ślił dla niej ekranowy ojciec, czyli 
Witold Pyrkosz. Teraz wszyscy 
w rodzinnym domu także nazywa
ją ją ,,Myszką" . Oz) 

e Ksląię Fiiip, znany z dość nie
konwencjonalnych wypowiedzi 
mąż królowej Elżbiety Il, uznał, że 
nieco przesadził, wyrażając się 
o swoim synu księciu Karolu jako 
o dziwaku, który nie powinien zo
stać królem, wobec czego napisał 
do niego list z przeprosinami. Zo
stały przyjęte. {eg) 

• Arka loego trafiła do ... księ
garń. W sprzedafy pojawił się wła
śnie album, zawierający zdjęcia 
z koncertów w Polsce i w USA 
oraz z watykańskiego występu dla 
papieża Jana Pawła Il. Autorką 
fotografii jest Elżbieta Malejonek, 
mama dwójki śpiewających w gru
pie dzieci. (o) 

Ryszard Makowski 
rozstał się z kabaretem 
OT. TO. Postanowił 
rozśmieszać na własną 
rękę. Występuje 

wyłącznie z towarzy
szeniem kwartetu in
strumentalnego Stani
sława Szczycińskiego. 

• Hanna Śleszyńska, która gra 
siostrę Basen w nowym sitcomie 
Polsatu „Szpital na perypetiach", 
przyznała, że gdy zakłada pielęg
niarski czepek przypomina jej się, 
że będąc w szkole podstawowej 
marzyła o tym, żeby zostać pielę-
gniarką. Oz) 

• Królowa Matka, na1bardziej 
lubiana osoba z brytyjskiej rodzi
ny królewskiej, została arogancko 
potraktowana przez aktora Bena 
Afflecka. ,,Nie chcemy 90-letniej 
alkoholiczki w naszym kraju" -
powiedział, choć nestorka wcale 
się do USA nie wybiera. Wpraw
dzie znane jest jej upodobanie do 
trunków, ale nie znaczy to, że jest 
alkoholiczką. A dżin z tonikiem 
dobrze jej służy, bo nie wygląda na 
swoje sto lat Nawet złośliwy aktor 
znacznie ją odmłodził. (zz) 

• Agnieszka Borowska, która 
w telewizyjnej Dwójce prowadzi 
,,Kronikę kryminalną", wyznała, 
że po tygodniu pełnym stresują
cych tematów, którymi się zajmuje, 
najlepiej relaksuje się, jeżdżąc na 
wrotkach w Konstancinie pod 
Warszawą, gdzie mieszka. (mr) 

• JennHer Lopez zarobi miliony 
dolarów za zagranie siebie w show 
telewizyjnym, który ma opowia
dać o jej fyciu i rodzinie. Właśnie 
podpisała umowę z nowojorskim 
studiem NBC, które wyprodukuje 
film.Menedżer Jennifer oświad
czył, że to ona sama była pomysło
dawczynią tego show. (eg) 

• Grażyna Bukowska odchodzi 
z telewizyjnych „Wiadomości" ! 
Powód? Ma dość rozgrywek perso
nalnych i politycznych. Od 1 czerw
ca dziennikarka pełni funkcję za
stępcy kierownika „Weekendu" -
magazynu „Super Expressu". (m) 

• Ewa Skibińska, która wcieliła 
się w postać Elib1ety Walickiej 
w serialu ,,Na dobre i na złe'', 
przyznała, że ma skłonność do 
zbędnego wydawania pieniędzy. 
1}'lko co trzecia rzecz, na której 
zakup się decyduje, okazuje się jej 
naprawdę potrzebna Oz) 


