Co u nich słychać, jak im się żyje
Danica McKellar: Winnie z Cudownych lat
uczy studentów matematyki

amiętna Winnie Cooper - cu- Miłym wydarzeniem wjej życiu
downa dziewczyna Kevina Ar- i grającego Kevina - Freda Savanolda z Cudownych lat. Gdy ge'a było spotkanie po latach
pojawiła się na planie serialu, w serialu Working (Biuro).
miała 13 lat. Cudowna praygoda z WinWracając do magii liczb. Danie trwała 5 lat Dziś grająca ją Danica nica od dziecka pasjonowała się
McKellar ma 33 lata. Nadal zachwyca matematyką. Dlatego ukończyła
wdziękiem. Jest piękna. Ale myliłby się studia matematyczne. Dziś wyten, kto sądziłby, że świat filmu pochło- stępuje w filmach i... wykłada
nął ją bez reszty. Co w takim razie robi? na uniwersytecie matematykę.
Mało tego, napisała książkę
Jako 9-latka reklamowała
Math Doesn 't Suck: How To
Volkswagena. Przekonująco
Survive Middle-School Math
Odpowiedź jest prosta i zaskakująca Without Losing Your Mind Or
zarazem. Otóż Danica nie zerwała z fil- BreakingA Nail (Matma nie jest
mem, nawet poszerzyła swoje zaintere- do kitu: Jak przetrwać naukę
sowania, bo oprócz tego, że pojawia się matematyki w liceum, nie wpadając w
regularnie na ekranie, reżyseruje, jest obłęd i nie łamiąc paznokci).
producentką, pisze scenariusze (SpeechMądrość i wiedza jest cool.
less..., Talkingln YourSleep, Inspector
Matematyka jest cool
Mom), to równocześnie zdecydowanie
bardziej pociąga ją magia liczb i rozkoPrzy okazji wydania książki powiedziała: Kiedy dziewczyny widzą Paris
sze łamania głowy.
Danica urodziła się 3 stycznia 1975 Hilton czy Lindsay Lohan, myślą, że
roku w La Jolla w stanie Kalifornia. Jej kiedy jest się sławną, to można zachodziadkowie ze strony matki wywodzą wywać się głupio i nieodpowiedzialnie.
się z Portugalii - to po nich odziedziczy- Chcę udowodnić, że mądrość i
ła oryginalną urodę. Filmowcy szybko wiedza jest cool. Bycie dobrym
dostrzegli jej atuty, bo już jako 9-latka z matematyki jest cool, co więcej, bardzo pomaga osiągnąć w
pojawiła się w reklamie Yolkswagena.
Później byty mniejsze i większe rólki życiu zamierzone cele.
w serialach, więc gdy stanęła na planie
W wolnych chwilach spotyCudownych łat, Danica doskonale wie- ka się z bratem Christopherem
działa, jak zachować się przed kamerą. i siostrą Crystal (w Cudownych
No i do dziś widzowie najbardziej kojarzą latach grała Becky Slater). Lubi
ją właśnie z rolą Winnie, pomimo że ma sport. Pływa, uprawia surfing,
na swoim koncie niemal 50 filmów i jeździ na nartach. Relaksuje ją
seriali. Między innymi zagrała z Chuc- nauka języków. Mówi płynnie
kiem Norrisem w Sidekicks (Partnerzy), po portugalski! i francusku, ep

P

> Od lat przekonuje, że mą
drość i wiedza
są seksowne

Stanisław Jaskułka: Został dziadkiem
d 37 lat na scenie. „Najlepszy góral wśród aktorów i
najlepszy aktor wśród górali" - żartują jego znajomi.
Stanisław Jaskułka (60) urodził się w
Nowym Targu. - Nie ma nic piękniejszego niż góry - mówi. Ale pokochał
też teatr. Nim osiadł w stolicy, „zahaczył" o Koszalin, Lublin, Wrocław,
Łódź, Płock, Białystok.
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Bardzo cieszymy się
z nowych Jaskułek
Zagrał w wielu filmach i serialach,
(m.in.: Dom, 300 mil do nieba, Pogranicze w ogniu), ale prawdziwą popularność przyniósł mu dopiero serial
Plebania, gdzie gra Zenona Walencika.

Żartuje, że jak każdy człowiek gór
ma zdroworozsądkowe spojrzenie
na życie. Nie przeraża go czarny
kot ani feralna moc 13. Najlepszy dowód, że właśnie 13 stycznia brał ślub. - No i właśnie w
tym roku minęła nam 30. rocznica, odkąd jesteśmy mężem i żoną. Wnaszej rodzinie jest przyjaźń,
oddanie, odpowiedzialność wobec
siebie i za innych i wzajemna życzliwość.
Ostatnio rodzina przeżywała dni pełne
radości. Najpierw syn Zbyszek (mieszka
w Anglii) uczynił go dziadkiem. Na świecie pojawił się Patryk. 20 marca córka
Agata (mieszka w Niemczech) urodziła
córeczkę. - Cieszymy się z nowych
Jaskułek-mówi dziadek Stanisław, mi

A Oto wnuk
Patryk.
*• Stanisław
Jaskułka z
żoną i dziećmi Agatą
i Zbyszkiem
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ŻYCIE NA GORĄCO
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