
Ewa Skibińska: 
że nie ma mnie w domu, 
Z agrała wiele intere

sujących ról, wśród 
których zdecydowa

nie wyróżnia się przejmu
jąca kreacja Oli Watowej 
z filmu Wszystko, co naj
ważniejsze. Ale prawdzi
wie wielką popularność 
przyniosła Ewie Skibiń
skiej rola Elżbiety Walic
kiej z seńalu Na dobre i na 
złe. Gra tam niepewną sie
bie kobietę, która cała od
dana jest domowi, mężo
wi i dzieciom. Nie ma swo
jego życia, żyje w cieniu 
męża. Gdy usiłuje stać się 
samodzielna i otwiera bu
tik, ich małżeństwo zaczy
na się chwiać. Coś się wypa
liło. Krótkotrwały romans, 

jaki ma Elżbieta, powodu
je kryzys małżeński. Poważ
ny wypadek syna sprawia, 
że na chwilę zapominają o 
własnych pretensjach„. tak 
najkrócej można scharakte
ryzować dotychczasową 
histońę małżonków Elż
biety i Bruna Walickich. 

- Na szczęście w życiu 
prywatnym nie przeżywam 
takich dylematów, jakie są 
udziałem Elżbiety. Nie mu
szę wybierać pomiędzy do
mem a pracą, jestem bar
dziej zdecydowana i sta
nowcza, jednym słowem, 
wiem, czego chcę. Wobec 
córki stosuję liberalne me
tody wychowawcze, co na 
razie przynosi znakomite 
rezultaty. Helena, już 14-
-letnia, nie ma przede mną 
tajemnic - mówi pani Ewa. 
No i jest jeszcze jedna za
sadnicza różnica pomię
dzy Ewą Skibińską a Elż
bietą Walicką. Ta pierwsza 
jest roześmianą optymist
ką, ta druga raczej pesymi
stycznie patrzy na świat. 

Jestem mniej zasadnicza niż 
Elżbieta w Na dobre i na zie 

Z serialo~ mężem Brunem (Krzysztof 
Pieczyński) i dziećmi Agnieszką i Pawłem 

- Ale i ja mam swoją łę podstawową, średnią i 
mroczną stronę. Mie- wrocławską szkołę aktor
wam napady chan- ską. Po studiach związała 
dry, na nic nie mam się z Teatrem Polskim, w 
ochoty, nie spoty- którym pracuje do dziś . 
kam się ze zna1omy- - Owszem miałam pomysł 
mi. Mieszkają też w by przenieść się do War
różnych warunkach. szawy. Po szkole, nikomu 
Pani Ewa rozkoszu- nie znana, pojawiłam się 
je się życiem w wy- u dyrektorów Grze~orze
godnym domu, oto- wskiego i Axera. Obiecali, 
czonym piękną zie- że się odezwą - wspomi
lenią, Elżbieta mu- na pani Ewa. Została we 
si zadowolić się ży- Wrocławiu, ma szczęście 
ciem w mieszkaniu pracować z najwybitniej-

w bloku. Obie panie łączy szymi reżyserami m.in. Ja 
natomiast f';Zfczne podo
bieństwo. Obie są piękny
mi kobietami, o niespoty
kanej barwie włosów. - O
ne są po prostu„. złote -
śmieje się pani Ewa. 

Ewa Skibińska jest zna
ną, popularną i cenioną 
aktorką wrocławską. - To 
moje rodzinne miasto. Tu 
się urodziłam i wychowa
łam. Tu kończyłam szko-

Z p~ciółką Jolą Fra
szyńską. - Nikt nie po
maluje cię lepiej niż ja 



Rodzina nie narzeka, · 
przeiiei zarabiam pienią,ze 

roclrim, Lupą. Widzowie 
ostatnio mogli ją oglądać 
w filmie Jerzego Sthura 
Tydzień z życia mężczy
zny. Wcześniej zagrała 
m.in. w Głodzie serca, 
Inf1.agranti, Pomo, La
tające machiny kon-
tra pan Samochodzik. 
- Zawsze najważ
niejsm była dla mnie 
praca wteatize- mó
wi pani Ewa. Teatr 
najwyraźniej odwza
jemnia jej miłość, 
bowiem podczas o
statniego festiwalu 
sztuki aktorskiej w 
Kaliszu Ewa Skibińska 
7.dobyła pieIWS'14 nagro
dę. - Muszę się przyznać, 
że rola w Na dobre i na złe 
przyszła do mnie w chwili, 
gdy już się pogodziłam, że 

Z córką pani Ewa jest 
na przyjacielskiej stopie 

W objęciach pani 
jest wspaniale 

jestem aktorką głów
nie teatralną. A teraz 
dziennikarze pytają 
mnie, c:zy rodzina na
rzeka, że ciągle wy
jeżdżam. „Nie, odpo
wiadam, pnecieżpcy 
wożę pieniądze" -
śmieje się pani Ewa. 

Jej mąż, Krzysztof 
Mieszkowski, szefu
je pismu Notatnik te

atralny, poza~ pro
wadzi w telewizji ma-

~azyn teatralny. Są zna
m i cenieni we Wrocławiu 
za to, że promują sztukę i 
najciekawsze zjawiska kul
turalne, mówią o nich, żyją 
nimi. - Są barwnymi po
staciami, wprowadzają o
żywczy ferment - tak ich 
oceniają znajomi. 

Ich córka Helena podzie
la pasje i zainteresowania 
kulturalne rodziców. Wy
daje się, że trochę ,,skazana" 
jest na artystyczną przy
szłość. Jej matką chrzest
ną jest inna popularna 
aktorka rodem z Wrocła
wia, Jolanta Fraszyńska. 
- .Kto wie? Rzeczywiście, 
trochę już „nasiąkła" sztu
ką. Ale będzie raczej reży
serem niż aktorką, bo roz
piera ją energia i uwielbia 
rządzić. Na razie chlub
nie kończy pierwszą klasę 
gimnazjum - śmieje się 
pani Ewa. mm 

T yle tylko jest pew
ne: 30-letni aktor 

ma miliony dolarów na 
koncie, sławę i ... zruj
nowaną wątrobę. Po
zostałe szczegóły z ży
cia jednego z szóstki 
odtwórców głównych 
ról popularnego seńa
lu telewizyjnego Przy
jaciele owiane są mgłą 
tajemnicy. 

Wiadomo, że od kilku 
tygodni urodzony w 
Kanadzie Matthew Per-

ry leży w jednej z reno
mowanych klinik w Los 
Angeles i oczekuje na 
przeszczep wątroby. O
piekujący się nim leka
rze zgodnie orzekli, że 
jedynie tak drastyczny 
zabieg może uratować 
mu życie. Dla wielbicie
li, a zwłaszcr.a nastolet
nich wielbicielek przy
stojnego Matthew, dia
gnoza ta jest olbrzymim 
zaskoczeniem. ,,Jak to 
możliwe, aby ten chło
pięcy, młody mężczyz
na, wyglądający jak o
kaz mrowia, wtaklaót
kim czasie doprowadził 
swój organizm do rui
ny?" - pytają bezradnie. 

Jeaae 
niedaw-

Rzeczywiście, nikt nie 
wie, jak to się stało. Ak
tor dbał o swój publicz
ny wizerunek: nigdy 
nie widziano go pijące
go, nie miał kłopotów 
z narkotykami, nie cier
piał na depresje. Kiedy 
niedawno spowodował 
wypadek samochodowy 
w Beverly Hills, nie wy
kryto w jego krwi ani 
śladu niedozwolonych 
substancji. Tak w każ
dym razie bmniał ofitjal
ny komunikat. Lecz są i 
tacy, co twierdzą, że wi
dzieli, jak Peny zażywał 
ogromne ilości kokainy. 

Najbardziej martwią 
się producenci seńalu 

Przyjaciele, a także po
zostali grającywnim 
aktorzy. Stan zdro
wia Perryego jest 
n~ tyle po~y, 

ze na I3Zle me 
ma mowy, by 
aktor mógł po
wrócić na plan 

filmu. J.S. 


