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Zrób krok
w przepaść

Warszawka na wakacjach
Magda Wójcik
odpoczywała na Karaibach

Wyprawa na wyspy
karaibskie od dawna była
wielkim marzeniem aktorki.
Teraz wreszcie udało jej się
tam wybrać. Wójcik zatrzymała się na należącej
do parku narodowego
rajskiej wysepce Saint John.
Gwiazda seriali telewizyjnych mogła cieszyć swe oczy
niezwykłymi pejzażami i to
tuż po przebudzeniu. Z jej
okna bowiem roztaczał się
piękny widok na morze
i wyspy karaibskie.
Aktorka z wielką radością
podglądała także dziką przyrodę i zwierzęta żyjące
na wolności – m.in. osiołki,
iguany i mangusty oraz kolibry spijające nektar z kwiatów w jej ogrodzie. ML
Olaf Lubaszenko zajadał
pizzę w Toskanii

Popularny aktor i reżyser
wybrał się na tydzień
do Włoch. Towarzyszyły
mu dwie ukochane kobiety
– przyjaciółka Hania i córka
Marianna. Lubaszenko i jego
dziewczyny zwiedzili całą
Toskanię – od Florencji

który, jak przystało
na profesjonalistę, zadbał
o miękkie i bezbolesne
lądowanie pasażerki.
Skoki spadochronowe
w Mirosławicach cieszą się
sporą popularnością. Gdy
z naszym fotoreporterem
przyjechaliśmy na lotnisko,
na miejscu do skoku
przygotowywało się aż
kilkadziesiąt osób.
Odważnych nie odstrasza
nawet cena jednego skoku
w tandemie. To wydatek
rzędu 600 zł, nie licząc
kosztów dojazdu.

lemach własnych i miasteczka. I wspólnie znaleźć
ich rozwiązanie. Tak się
właśnie działo w Spencer.
Dewey witał każdego czytelnika jak dobrego znajomego.
Polubiły go dzieci, nawet te
najbardziej samotne i bojące
się innych. Polubili go ich
rodzice. Kot stał się sławny.
Nie znajdziecie w tej
książce historyjek ociekających lukrem. Małe miasto
musi walczyć o swoje miejsce na ziemi, by nie stać się
zapomnianą dziurą pełną
bezrobotnych, chorych
ludzi, których nie stać
na życie z prawdziwego zdarzenia. „Dewey. Wielki kot
w małym mieście” to fanta-

styczna opowieść o nadziei,
miłości i przyjaźni. MIS

Dla naszych czytelników
mamy kolejny konkurs,
w którym można wygrać
skok ze spadochronem.
Wystarczy tylko odpowiedzieć na pytanie: „Dlaczego
to akurat Ty powinieneś
wygrać ten skok?”. Odpowiedzi należy przesyłać
na adres mejlowy: tandemy@skoczmy.pl. W razie
niepowodzenia można spróbować swoich sił poza konkursem. Rezerwacje pod nr.
tel. 0-602-323-323. Więcej
informacji na stronie
www.skoczmy.pl.

Konkurs Przyjazna biblioteka

po Pizę i Rzym. Ale to nie był
jedyny tegoroczny wyjazd
aktora. Pan Olaf planuje
jeszcze wyprawę nad ciepłe
morze. Oczywiście, tam także
będą mu towarzyszyły Hania
i Marianna. ML
Magda Kumorek wybiera
się do Hiszpanii

Aktorka razem z rodziną
odpoczywa obecnie w swoim
domu na wsi. Energię niezbędną do pracy gromadzi
podczas pielenia ogrodu
i wygrzewania się na słoneczku. A gdy Magdzie zaczyna
się nudzić, robi sobie razem
z bliskimi krótką wycieczkę.
W planach mają między
innymi kilka dni
nad morzem. Ale to tylko
jeden z pomysłów aktorki
na spędzenie urlopu. Jesienią
gwiazda serialu „Teraz albo
nigdy” wybiera się razem
z przyjaciółką do słonecznej
Hiszpanii. Zamierza tam szlifować swoją znajomość języka hiszpańskiego i zwiedzać.
Pierwszym miastem, w którym zatrzymają się panie,
będzie Madryt. Kolejne miejsca będą ustalały „na gorąco”
– już na miejscu. ML

Czytelniczka naszej gazety
Aneta Kulińska wygrała
nasz SMS-owy konkurs,
w którym nagrodą był
darmowy skok ze
spadochronem. Swoją
wygraną „odebrała”
w niedzielę po południu
na lotnisku
w Mirosławicach, ok. 20 km
za Wrocławiem w stronę
Świdnicy. To tam co weekend
zjeżdżają się nie tylko
prawdziwi zapaleńcy, ale
i nowi adepci skoków
spadochronowych, by
poczuć prawdziwą
adrenalinę.
– Nie boję się – mówiła pani
Aneta chwilę przed startem
samolotu (jej odważną minę
można zobaczyć na zdjęciu
obok). Kilka minut
później wraz z jej
instruktorem Robertem
Erdowskim spadali
z wysokości 4000 metrów
z prędkością ponad
200 kilometrów na godzinę.
Skok odbył się
w tzw. tandemie, czyli
spadochronie
skonstruowanym specjalnie
dla dwóch osób. Pani Aneta
była przypięta do skoczka,

Uwierzycie, że jeden mały,
rudy kot może zmienić los
człowieka? I to nie tylko
jednego! Ten niepozorny
zwierzak odmienił życie
całego miasta i jego mieszkańców.

Na księgarskich półkach
właśnie znalazła się perełka:
prawdziwa historia Deweya,
kota podrzuconego do miejskiej biblioteki w amerykańskim Spencer. Kot mieszkał
w bibliotece przez wiele lat,
a jego historia opisana
w książce „Dewey. Wielki
kot w małym mieście” jest
nie tylko historią zwierzęcia, ale całego miasteczka
i jego mieszkańców.
Spencer to nieduże miasto, w którym trudno liczyć
na atrakcje. Miejska biblioteka jest miejscem, gdzie nie
tylko wymienia się książki
i przegląda gazety. W bibliotece można spotkać znajomych, porozmawiać o prob-

Razem z Wydawnictwem
Znak zapraszamy Czytelników do wspólnej zabawy.
Poszukajmy razem wyjątkowych, przyjaznych bibliotek
w Waszych miastach i miasteczkach. Napiszcie o nich.
Na listy (do pół strony
maszynopisu) czekamy
do końca sierpnia (adres
redakcji: ul. Strzegomska 42
a, 53-611, Wrocław z dopiskiem „biblioteka” lub
mailem: kultura@gazeta.wroc.pl).
Autorzy najciekawszych
opowieści dostaną książki
od Wydawnictwa Znak.

Spectatoresizaczęlisezon.Ogórkowy

Sami swoi

Sierpień w teatrze Ad
Spectatores nosi nazwę
„Sezon ogórkowy”. Ale
to przekora , bo w tym
miesiącu grupa Macieja
Masztalskiego pracuje
bardzo intensywnie. W najbliższą środę i czwartek

Dziś w Lubomierzu zaczęły
się projekcje najlepszych polskich komedii. To preludium
do corocznego festiwalu
„Sami swoi”, który startuje
w piątek. W programie
imprezy, jak co roku, mnóstwo filmów i wojna tortowa.
KW

(godz. 19.30 i 21) zobaczymy
dwie części cyklu „Historia”,
a od piątku do niedzieli
(godz. 20) kryminał „Radca
Goethe – kontur postaci”,
którego akcja dzieje się podczas pobytu niemieckiego
poety we Wrocławiu w 1790

roku. Pobyt jest faktem,
reszta – wciągająco opowiedzianą fikcją. KW
Teatr Ad Spectatores, Scena
Kameralna na Dworcu Głównym, ul. Piłsudskiego 103,
bilety 15-20 zł

