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Gorący tydzień

To był naprawdę gorący tydzień.
Przede wszystkim za sprawą wysokich
temperatur. Słupek rtęci w słońcu sięgał
42 stopni.(uff!), a w niedzielę 27 lipca
ochłody w ostrzeszowskim basenie szukało ok. 3000 osób – to też rekord!
Poza tym temperaturę podniosła też
największa w dziejach Lotto kumulacja
– 35 milionów złotych. I choć prawdopodobieństwo wygranej jest minimalne
(1: 14000 000), to niemal każdy z nas w
myślach lub w gronie przyjaciół już snuł
plany, jak zagospodaruje te wielkie pieniądze (o psychologii gier hazardowych
piszemy na str. 5). Niestety, w żadnej z
kolektur naszego powiatu główna wygrana nie padła, ale wspólnie złożyliśmy się
na 4 szczęśliwców, którzy podzielili się
35, uskładanymi przez naród, milionami.
Smaczku temu gorącemu tygodniowi
dodało jeszcze zaćmienie słońca, które
też może mieć wymiar magiczny – ponoć w dniu zaćmienia objawiają się ludzkie zdolności.
Był więc to wakacyjny supertydzień.
Oby gorączka wakacyjnych dni towarzyszyła nam jeszcze choć miesiąc.

(emes)

Przez teleskop na słońce
który Radek ustawił na ostrzeszowskim
Rynku. Co bardziej dociekliwi i ciekawi
świata, chętnie wykorzystali tę możliwość i przyglądali się częściowo zasłoniętemu przez Księżyc Słońcu. I na
pewno postąpili słusznie, bowiem następne zaćmienie, które będzie można
obserwować w Polsce, nastąpi dopiero
w 2010 roku.
W ostatnim tysiącleciu na terytorium
współczesnej Polski całkowite zaćmienia Słońca wystąpiły tylko 17 razy! By-
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wały stulecia, w których występowały u
nas aż 4 takie zaćmienia (XV, XIX wiek),
a niekiedy nie występowały wcale (XI,
XII wiek). Tak będzie też w XXIw., w
którym w Polsce ani razu nie będzie widoczne zaćmienie całkowite.
Przypomnijmy jeszcze, że 11 sierpnia

1999r. w Polsce mogliśmy obserwować
bardzo głębokie zaćmienie częściowe,
Słońce było przysłonięte w 92% w rejonach południowych kraju, i w 82% - w
północnych.

(emes)

SIERPNIOWA DZIEWCZYNA
Agnieszka

1 sierpnia br. nastąpiło całkowite zaćmienie Słońca. W pełni mogli
je oglądać mieszkańcy płn. Kanady,
Grenlandii, Uralu, Zach. Syberii, części
Chin. W Polsce było widoczne jedynie
jako częściowe, z największą fazą w
północnej części kraju (38 proc.)
Dzięki astronomicznej fascynacji
Radka Karwackiego – ucznia Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie, mogliśmy w
godzinach przedpołudniowych 1 sierpnia obejrzeć to zjawisko przez teleskop,
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