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1 listopada 2011 r. Polska zynowego bohatera. Po
tej dacie popularne stało się
powiedzenie: „Lataj jak orzeł,
ląduj jak Wrona''. Wszystko za
sprawą pilota kapitana Tadeusza Wrony, który bezpiecznie sprowadził na ziemię samolot bez wysuniętego
podwozia. Dzięki zachowaniu spokoju i mistrzowskim

Królowa polskich seriali.
Spod jej pióra wyszły scenariusze do seriali, które cieszą

skała

się ogromną popularnością
wśród widzów. To ona

stwo-

rzyła rodzinę Mostowiaków

z „M jak miłość", współtwo
rzyła perypetie pracowników szpitala w Leśnej Górze
w „Na dobre i na złe" czy też
bohaterów „Klanu" i „Barw
szczęścia''. Jest autorką znakomitych, kultowych już komedii, które bawiły widzów
od połowy lat 80„ m.in. „Och,
Karol!" (1985), „Kogel-mogel"
(1988), „Galimatias, czyli kogel-mogel 2" (1989), „Komedia
małżeńska" (1993), a także hitowych komedii romantycznych: „Nigdy w życiu!" (2004),
„Jeszcze raz" (2007), „Nie
~ kłam, kochanie" (2007) czy
~ też „Och! Karol 2''. liona Łep
~ kowska w 2013 r. otrzymała
~ brązowy medal „Zasłużony
Kulturze Gloria Artis''.
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231 osób lecących boeingiem 767 linii PLL LOT z Newarku w stanie New Jersey
w USA do Warszawy. W samolocie nie zadziałał system
hydrauliczny odpowiedzialny
za otwarcie klap i wysunię
cie podwozia. Kapitan Wrona wraz z drugim pilotem Jerzym Szwarcem zmuszeni
byli podjąć ryzykowne lądo
wanie „na brzuchu''. Za bohaterstwo został odznaczony
m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
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JAK GRAĆ!
Wybierz razem z nami SuperOsobowosć 25-lecia! Wyślij SMS o treści SUPER.NR (np. SUPER.1)
pod numer 7243 (koszt 2,46 zł z VAT). Dla głosujących mamy nagrody!
Na głosy w tej kategorii aekamydo 20.11 do godziny 24.00. Szaegóły również na www.se.pl
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Aktorka filmowa i teatralna.
Kobieta o wielkim sercu. Zało
życielka i prezes prężnie rozwijającej się Fundacji „Mimo
Wszystko", zajmującej się
l~dźmi chorymi i cierpiącymi,
z niepełnosprawnością umysłową i fizyczną. W społecz
ne działania na rzecz ludzi
potrzebujących wsparcia angażowała się na długo przed
założeniem własnej fundacji. Prócz niesienia pomocy
indywidualnej uczestniczyłam.in. w akcjach Wielkiej Orkiestry $wiątecznej Pomocy,
Stowarzyszenia „Wielkie Serce", Fundacji „Mam Marzenie", Fundacji „Nuta Nadziei"
i Fundacji „Akogo''. Pomysło
dawczyni Ogólnopolskie~ go Przeglądu Twórczości Te~ atralno-Muzycznej Osób
~ Niepełnosprawnych „Alber~ tiana" oraz Festiwalu Zaczaro~ wanej Piosenki imienia Maril=> ka Grechuty.
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