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Warto zobaczyć: MEDIOLAN

ediolan położony jest na wysokości
122 m n.p.m., na północno-zachodnim skraju Niziny Padańskiej pomiędzy
rzekami Ticino, Adda, Po i Alpami. Jest

Czy
wiesz,
że...
A
lbert Einstein, niemiecki
fizyk żydowskiego pochodzenia, uważany za jednego
z największych lub największego
fizyka XX wieku był nominowany
do nagrody Nobla od 1910 roku…
62 razy. Dostał ją dopiero w roku
1922. Komitet Noblowski nagrodził
go „za zasługi dla fizyki teoretycznej, szczególnie za odkrycie praw
rządzących efektem fotoelektrycznym”. W czasie wręczania nagród
Einstein był za granicą, w jego imieniu wystąpił więc Rudolf Nadolny,
ambasador Niemiec w Szwecji.
Twórca szczególnej teorii względności i autor wynikającej z niej
równoważności masy i energii,
sformułowanej słynnym wzorem

Poruszające historie
Homeopatia
Najlepsze przede mną
Dług
KONIECZNIE PRZECZYTAJ:
Najgorsza jest cisza
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Kłótnie wcale nie zabijają związku. Najgorzej
jest, kiedy ludzie tak bardzo nie mają o czym
ze sobą rozmawiać, że nawet się nie kłócą.

Więc wybrał ją…
Owoce popołudniowe
Nie poddam się
Babcia, do garów!
Tego się nie zapomina?
Inny gatunek dzieci
Inicjatywa emerycka
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HIT NUMERU:
Tajemnica mojej mamy
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Nigdy wcześniej nie widziałam tak szczęśliwych
ludzi i tak kochającej się pary, jak mama i tata.
Jestem dumna, że pomogłam się im odnaleźć.

Zdrowie
Poranna sztywność stawów

12

Ćwicz umysł
Krzyżówki

16

Poradnik
l Kiedy warto

rozliczyć się samemu?
l Kiedy emeryt musi złożyć PIT? 25

Uwaga, problem
Odpuść, córa
E = mc2 opublikował ponad 450
prac, w tym ponad 300 naukowych.
W 1999 roku czasopismo naukowe
Physics World w gronie 100 wiodących fizyków przeprowadziło
ankietę. Jako największego fizyka
wszech czasów wskazała ona właśnie Einsteina.

Cytat miesiąca: „Tylko dwie rzeczy są

nieskończone: wszechświat oraz ludzka głupota,
choć nie jestem pewien co do tej pierwszej”.
Albert Einstein
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bardzo ważnym ośrodkiem międzynarodowej
turystyki. Co roku odwiedza go ponad 7 milionów
turystów z całego świata.
To miasto uważane jest
za światową stolicę mody
oraz finansowo-gospodarcze centrum Włoch.
Znajduje się tu siedem
uniwersytetów, ratusz
z XIII wieku, liczne pałace,
muzea, a także La Scala,
jeden z najsłynniejszych
teatrów operowych (otwarty w 1778).
Panoramę miasta najlepiej podziwiać
z dachu Katedry Narodzin św. Marii, jednego z największych kościołów świata.
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napisz do mnie
Anonse czytelników
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Teraz miesięcznik

również w internecie.
Możesz nas czytać na:

http://czytamy-magazyny.pl
Polecamy także książki
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