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Ewa Skibińska 

Jej dobra droga zaczęła się na studiach. 
Już wtedy poznala mężczyznę życia. 

J ej wybory czasem by
wają 1.askakujące. 
Ewa Skibiilska CO). 

świetna. dojrzala artyst
ka. zadziwila widzów. gdy 
w 2002 roku zdecydowała ię 
rozstać z serialem ., 'a dobre 
i na zie··, gdzie grała jed
ną z ważnjejszych po taci. 
A kilka lat później po dłu
giej wspólpracy pożegnała 
się także z serialem .. Pierw
sza milość„. Cl1oć, jak sama 
mówi, bardzo lubiła grać 
w tej produkcji i zaw ze bę
dzie miała do niej ogromny 
sentyment... 

Prywatnie pierwszą wiel
ką miłość pani Ewa spotkała 
już w._. przedszkolu. 

"iestelv on imereso
wal się wsż'ystkimi dziew
czynkami prócz mnie. Ale 
w ósmej klasie zdobyłam 
go. Wykonywałam do niego 
setki głuchych telefonów, aż 
w końcu zaczął ze mną roz
mawiać. Chodziliśmv ze so
bą przez cztery lata. Ale 
prawdziwie wielka miłość, 
którn trwa nieprzerwanie 
do dziś . nadeszła później 
- · mieje ię aktorka. 

styczniu tę9t,! roku 
miała wielki{ obiję 

do · '. -· --···-··--··-·-----·-
Nadeszła i - ku wielkiej 

radości pani Ewy - okazała 
się uczuciem na cale życie. 
~nany wrocław ki krytyk 

tealralny Krzysztof Miesz
kowski dla pani Ewy jest 
ideałem mężczyzny. Z tej 

I miłośc i pani Ewa czerpie 
· iły i nadzieję. gdy piętrlą ię 
problemy. 

. - Jeste ' my razem od 
i ponad 30 łat. - :-lasz zwią-
1 zek jest bardzo partnerski. 

Opiera się na intuicji i mi
łości. której dużą podporą 
jest zrozumienie i przyjaźń . 
Tworzymy jeden organizm. 
W sytuacjach jak iegokołwiek 
kryzysu, bądź chwilowego 
załamania, bo i tak w życiu 
bywa. mogę liczyć na Krzy
sia - opowiada z radością 
aktorka. 

Znajomi gwiazdy nie 
mogą się jednak nadziwić. 
że tak dobrana para nie chce 

Spotkanie po latach a 

swych uczuć potwierdzić 
przed ołtarzem. Pani Ewa 
uznała je<lnak. że skoro obo
je się kochają, wła ' ciwie nic 
więcej im do szczęścia nie 
potrzeba. Ślub nie zmieni nic 
w ich podejściu do związku 
i intensywności uczuć. Nie 
jest też żadną gwarancją, że 
związek będzie trwały. 

W życiu liczą się inne rze
czy. a przykJatl to. że w sty
czniu tego roku jej życiowy 

partner otrzymał nominację 
na stanowisko dyrektora Te
atru Polskiego we Wrocławiu 
- jednej z najlepszych scen 
w Polsce. W domu pani Ewy 
zapanowała wielka radość. 

Czy to. że oboje są mocno 
związani z tym teatrem. po
maga w ich związku? 

Córka nie zos1ała 
aktorką, ale pracuje 
-~--~~~ęl~--

- To prawda. bez przerwy 
w domu rozmawiamy o prn
cy. Na wakacjach zdarzyło 
się. że przez jeden dzjeń nie 
rozmawialiśmy o teatrze. ale 
Krzysztof w porę przypo
mniał sobie. że dzień mija 
mu bez teatru, i... zaczęło 
się! {śmiech). Oczywi ·cie, 
rozmów o teatrze nie trak
tujem 1 jak rozmów o pracy. 
Raczej należy wpuścić go jak 
najgłębiej do życia. Opłaci 
się - wyznaje a ktorka. 
Miłością do teatru pani 

Ewa z partnerem zarazi li 
swoją jedyną córkę. Helenę 

(26). - To najważniejsza oso
ba w moim życiu. Mam tyl
ko jedno dziecko. C.zułam. 
że nie powinnam robić tłoku 
na świecie. J chciałam mieć 
czas na swoje życie i pasje. 
Przyznam jednak, że bardzo 
chętnie zostanę babcią. Se
rio! - mówi aktorka. 

Co prawda, wbrew wiel
kim nadziejom pani Ewy. 
córka nie poszła w jej ś lady 
i nie zo lala aktorką, ale 
w takim domu nie mogla 
daleko odejść od zruki. Jej 
wielką pasją jest film. Skoń
czyła kulturoznawstwo na 
Uniwersytecie Wrocławskim 
i tcrnz organizuje imprezy 
artystyczne. m.in. pokazy fil
mowe. - Jestem z niej bardzo 
dumna - mówi pani E wa. 

Kobieta idealna? Prawie ... 
- Bywam niezno' nie upo- ~ 
rządkowana. Jestem też stra- i!_ 
szną pedantką - mówi z uś- ~ 
miechem. zapytana o wady. ~ 

A jej znajomi śmieją ię, i 
że pani Ewa już teraz pia- g 
nuje. co będzie robić w 2014 ':; 
roku... JR ~ 


