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Prezenterka stacji Nowa TV i popularny
aktor poznali się całkiem niedawno, bo
ledwie trzy miesiące temu, a siła uczucia,
jakie ich połączyło, już dała im pewność,
że chcą wieść życie pod wspólnym
dachem. To wzbudziło niemałą sensację.
Parę dzieli bowiem spora różnica wieku.
Partnerka pana Jacka jest o 23 lata
młodsza od niego. On ma 59 , ona 36 lat.
I chociaż podobnych związków jest wiele,
zawsze budzą komentarze sceptyków.
„Wiek nie jest gwarancją tego, że związek
będzie lepszy od innego” – skwitował
Jacek Borkowski rozmaite spekulacje na
ich temat. Dodał też, że nagła śmierć jego
='-}&,(��:%)
drugiej żony przed dwoma laty, nauczyła
go, że w życiu trzeba cenić każdą chwilę. Zgadzamy się z panem Jackiem,
a zakochanym życzymy pomyślności.

(ur. 14 marca 1942 r.) – polski
aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, profesor i rektor Państwowej
Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, poseł na Sejm IX kadencji
(1985–1989). Filmy z jego udziałem
to m.in.: „Człowiek z żelaza”,
„Danton”, „Pan Tadeusz”, „Quo
vadis”, „Stara baśń”.
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Maja rozpacza z powodu rozstania
z narzeczonym, a właściwie jeszcze bardziej
z powodu, dla którego on ją zostawił.
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KONIECZNIE! Usłyszawszy od niego, że jest nudna, sama
zaczyna w to wierzyć. Koleżanka z pracy
tłumaczy Majce, że ratunkiem przed apatią
i rezygnacją jest zajęcie się czymś pożytecznym.
Proponuje Majce wspólną wizytę u starszej pani,
którą koleżanka regularnie odwiedza. Majka
początkowo nie rozumie, do czego to zmierza,
jednak z czasem otwierają się jej oczy…
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