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35=(&=<7$- i zgadza się zamieszkać z nim
.21,(&=1,(� w domu jego rodziców, którzy
oddają im do dyspozycji całe
piętro. Szybko przekonuje się, że ta
kusząca perspektywa mieszkania
w dużym metrażu bez zaciągania
kredytu ma jednak swoją cenę…
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pierwsza na świecie radiowa transmisja
operowego przedstawienia miała miejsce w Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Jedna
z najsłynniejszych scen operowych od początku istnienia (1883 r.) była otwarta na techniczne nowinki.
Np. już w 1900 r. dokonano nagrania przedstawienia
przy pomocy fonografu Edisona. Zapis zachował się
do dziś i jest przechowywany w archiwum nowojorskiej biblioteki publicznej na Manhattanie.
W Siedlcach zanotowano najniższą
temperaturę w historii Polski (–41 °C).
W Polsce za biegun zimna długo uważano okolice
Suwałk i Olecka. Obecnie jednak najniższe średnie
temperatury w zimie oraz roczne notuje się na stacji
meteorologicznej na Hali Izerskiej, położonej na wysokości 840–880 m n.p.m. w dolinie Izery w Górach
Izerskich w Sudetach. Odnotowano tam m.in. następujące temperatury: −5,5 °C (20 lipca 1996);
–36 °C (3 lutego 2012), −1,7 °C. (14 sierpnia 2012).
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