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Ewa zauważa zgrubienie
35=(&=<7$- przy paznokciu. Internista
.21,(&=1,(� kieruje ją do chirurga. Niestety na wizytę u specjalisty
trzeba długo czekać. Gdy z czasem
palec wygląda coraz gorzej, Ewa idzie
do dermatologa w prywatnej klinice.
Ten od razu wzywa na konsultację chirurga, który nakazuje natychmiastowy
zabieg usunięcia narośli. Ewa spodziewa się najgorszego i zastanawia się, ile
czasu jej zostało…
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w pruskiej twierdzy Kolberg, obecnym
Kołobrzegu, zbudowano drewniany
pomost w kształcie litery „T”. Konstrukcja sięgała
ok. 100 m w morze. Od tamtej pory miasto zmieniło
status, stając się uzdrowiskiem. Historyczne molo zostało zniszczone w czasie II wojny światowej. Współcześnie istniejące molo zostało oficjalnie otwarte
19 czerwca 1971. Konstrukcja ma długość 220 m
i szerokość 9 m, a pomost spacerowy znajduje się
około 4,5 m nad poziomem morza.
na początku tego roku odbyła się pierwsza transmisja telewizyjna – z Londynu
do Nowego Jorku, a już w połowie 1928 r. w Londynie
miała miejsce pierwsza transmisja telewizyjna w kolorze. Jednak dynamiczny rozwój telewizji nastąpił
dopiero po II w. św. W 1989 r. w Japonii uruchomiono
telewizję wysokiej rozdzielczości. W Polsce początki
telewizji sięgają roku 1937. W Warszawie zaczęła
działać eksperymentalna stacja telewizyjna.
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