
O 
glądaliśmyją w se
rialu Na dobre i na 
złe. Aktualnie gra 
w Na Wspólnej. A 

już niebawem Ewa Skibińka 
pojawi się, i to w roli głównej, 
w nowym serialu Polsatu - . 
Pierwsza miłość. 

Planuje i na planach 
nie poprzestaje 

Gdy się z nią rozmawia, widzi 
się kobietę śliczną, pogodną, 

roz.eśmianą, sympatyczną. To o
czywiste, że należy do tych osób, 
które osiągają w życiu to, co so
bie postanowią. - Coś w tym 
jest - mówi. - Rzeczywiście sta
ram się planować, i na pla
nach nie kończyć - śmieje się. 

- Miałam szczęście, że wy
chowałam się w ciepłym i ra-

Jestell! P.ravvdzivvą 
szczęsc1arą 
Jeśli kocha, to na zabój 
dosnym domu. Pomimo że nie 
był to pełny dom (rodzice się 
rozwiedli) i nie miałam dal
szej rodziny, mama potrafiła 
stworzyć taką atmosferę, że 

nie byłam samotna. 

Jeśli się zastanawiasz co 
wybrać, wybierz miłość 

- Przeciwnie, czułam się ra
dosna i bezpieczna. To jej za
wdzięczam swoją siłę życio

wą. W mamie znalazłam nie 
tylko miłość, oparcie i przy
jaźń, ale także, w miarę upływu 
lat, partnerstwo. 

Pani Ewa żartuje, że pierwszą 

wielką miłość spotkała już w 
przedszkolu. - Niestety on in
teresował się wszystkimi dziew
czynkami prócz mnie. Ale w ós-
mej klasie zdobyłam go - śmieje 

się aktorka. - Wykonywałam do 
niego setki głuchych telefonów, 
aż w końcu zaczął ze mną rozma
wiać. Chodziliśmy z sobą przez 
cztery lata. Ale prawdziwie wiel
ka miłość, która trwa nieprzer
wanie do dziś, nadeszła później. 

- Na swoje szczęście wybra
łam aktorstwo, a raczej to ak
torstwo wybrało mnie - mówi 

pani Ewa. - Po trzecim roku, 
w czasie wakacji, miałam do 
zaliczenia obóz konny. I po
jawił się dylemat: nauczyć się 
jeździć na koniu i potem może 
kiedyś zagrać amazonkę? Czy 
darować sobie tę umiejętność, 
jechać do swojego chłopaka i 
przeżyć wielką miłość? Wybra
łam chłopaka. 

Wybór okazał się trafny, po
nieważ są już razem 20 lat. U
znali, że skoro się kochają, wła
ściwie nic więcej im do szczęś
cia nie potrzeba, nie wzięli ślu
bu. Kiedy Ewa zaszła w ciążę, 

oboje pragnęli, aby to była 
dziewczynka, ponieważ Krzysz
tof Mieszkowski z pierwszego 

małżeństwa miał już syna 
Mieszka. Zrobiła niepopular
ne jeszcze w tamtych czasach 
badania USG i. .. - To była 
dziewczynka! Dziś Helenka ma 
już 18 lat Czasem zastanawiają 
się, kto wymyślił jej imię. Pani 
Ewa twierdzi, że ona, pan 
Krzysztof wręcz odwrotnie. 

j Feministko, kobiecość 
·jest twoją siłą 

Dyplom aktorski Ewa robiła 
z wielkim brzuchem. Do siódme
go miesiąca ciąży grała, co więcej 
wykonując na scenie szpagat w 
Księżniczce Turandot. - Jestem 
prawdziwą szczęściarą, tuż po po
rodzie Krzysztofna zmianę z ma
mą zajmował się naszą córką, nie 
musiałam rezygnować z zawodu. 
Moje dziecko było w domu, a ja 
od razu ruszyłam do pracy. 

Ewa śmieje się, ze choć jest 
feministką, nie chodzi z trans-
parentem na piersiach. :Jest w 
pełni świadoma swojej kobie
cości, której się nie wstydzi, a 
wręcz uważa za swoją siłę. 

Z Krzysztofem najchętniej 
spędzają czas na rozmowach, 
zwykłych, domowych pogawęd
kach. On, redaktor naczelny pi
sma teatralnego, chętnie słucha 

jej sugestii w różnych sprawach. 
Ona opowiada mu o swojej pra
cy. Nie na wszystkie tematy ma
ją to samo zdanie, z czego wyni
kają chwilowe spory. W końcu 
jednak dochodzą do porozumie
nia, bo przecież nadają na tych 
samych falach. Nie tylko w kwe
stiach zawodowych. Ewa chcia
łaby, żeby tak było zawsze. 
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