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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
21. października doszło do kolejne go w tym roku wypadku w kopalni
Rydułtowy – Anna w Rydułtowach.

Czterej górnicy, po silnym wstrząsie, zostali
uwięzieni ponad tysiąc metrów pod ziemią.
Jeden z nich nie żyje. Pod ziemią znajdowało się czterech górników. Około godziny
3.00 ratownicy wydobyli pierwszego z nich,
później drugiego. Trzeci został wydobyty
nad ranem. Ostatni górnik, do którego udało
się dotrzeć po 7 rano – nie żyje. Miał żonę
i troje dzieci. To kolejny w tym roku wypadek
w kopalni Rydułtowy-Anna – 24 marca miało
tam miejsce tąpnięcie, po którym pod ziemią
uwięzionych zostało siedmiu górników, jeden
z mężczyzn nie przeżył. Z kolei 5 sierpnia
42-letniego mężczyznę przygniótł ważący
tonę element przenośnika, górnik zginął.
Grupa polskich archeologów, która
pracowała na terenie katastrofy samolotu prezydenckiego Tu-154 w Smoleńsku, zakończyła badania. Archeolodzy odnaleźli ponad 5 tysięcy przedmiotów
związanych z wypadkiem, w tym najprawdopodobniej szczątki ofiar oraz ich rzeczy
osobiste. Protokół z prac liczy ponad 100
kart. W protokole znajduje się lista wszystkich przedmiotów, które zostały ujawnione
podczas prac ekspedycji.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Ratownictwo”.
Nagrodę wylosował Arkadiusz Wojdowski z Knurowa. Gratulujemy!

Nowości filatelistyczne

Bukareszt i Sofia
zamykają
emisję
stolice
państw UE
24 października br. Poczta Polska wprowadziła do obiegu dwa ostatnie znaczki
emisji „Stolice państw Unii Europejskiej”.
Tak więc kolekcjonerzy mają już w swoich zbiorach komplet znaczków, a także
kopert i datowników FDC wszystkich 27
stolic państw członkowskich europejskiej
Wspólnoty.
Emisję tego tematu zamykają znaczki
prezentujące stolice Bułgarii i Rumunii. Na
pierwszym z nich o wartości 1,95 zł pomieszczono cerkiew Aleksandra Newskiego
w Sofii; na drugim znaczku o wartości 3
zł – Ateneum Rumuńskie w Bukareszcie.
Znaczki wydrukowano techniką offsetową
na papierze fluorescencyjnym, w nakładach
po 50 tysięcy sztuk każdego. Autorką projektów znaczków, kopert i datownika FDC
jest Magdalena Błażków.

Światowy
Dzień
Poczty

FDC z sylwetką listonosza zmierzającego
z przesyłką do adresata, jest art. plastyk
Maciej Jędrusik.

Muzeum
Sztuki
w Łodzi

9 października 2010 r. obchodzony był
tradycyjnie jako Światowy Dzień Poczty.
Poczta Polska upamiętniła to wydarzenie
emisją okolicznościowego znaczek o wartości 1,95 zł, na którym przedstawiono piramidę z... listonoszy.
Autorem projektu znaczka wydanego w nakładzie 1 miliona sztuk, okolicznościowego datownika (w formie kartki
z kalendarza) stosowanego w Urzędzie
Pocztowym Warszawa 1 a także koperty

Przykładem wykorzystania zabytkowych budynków poprzemysłowej Łodzi jest
obiekt XIX-wiecznej tkalni Izraela Poznańskiego – dziś siedziba Muzeum Sztuki. Na
powierzchni ponad 3 tys. metrów kwadratowych, na trzech piętrach budynku, zgromadzono imponująca, jedną z najbogatszych
w Europie kolekcję sztuki XIX i XX w.

Do 312 wzrosła liczba ofiar klęsk żywiołowych, które nawiedziły Indone zję w ciągu ostatnich dni. Co najmniej
282 zabitych i ponad 400 zaginionych to
rezultat wywołanego trzęsieniem ziemi tsunami, do którego doszło u zachodnich wybrzeży Sumatry. Kolejnych 30 osób zginęło
we wtorek w wyniku wybuchu wulkanu Merapi w środkowej części indonezyjskiej wyspy Jawa. Około 60 osób trafiło do szpitala
z poparzeniami i problemami oddechowymi.
W ciągu dwóch dni Indonezję nawiedziły aż
trzy potężne klęski żywiołowe – trzęsienie
ziemi, tsunami i wybuch wulkanu.
Epidemia cholery grozi ponad milionowi osób, które od styczniowego trzęsienia
ziemi koczują na gruzach stolicy Haiti Portau-Prince. Od styczniowego trzęsienia ziemi,
w którym zginęło 250 tysięcy ludzi, ponad
milion ocalonych koczuje w prymitywnych
namiotach. Cholera zabiła dotychczas blisko
260 osób.
Długo działające analogi insulinowe oraz leki stosowane w chorobie
afektywnej dwubiegunowej znalazły

się na nowej liście leków refundowanych –
poinformował wiceminister zdrowia Marek
Twardowski. Na liście refundacyjnej znalazły się również opatrunki stosowane przy
przewlekłych schorzeniach skórnych.
d w u t y g o d n i k

P i s m o s p o ł e c z n o - z a w o d o w e
ś r o d o w i s k a g ó r n i c z e g o

Placówce tej poświęcona jest wydana
przez Pocztę Polską kartka. Nadrukowany
na niej znaczek wartości 1,55 zł ilustruje
historyczna tkalnia. Na jej stronie adresowej pomieszczono także eksponowane w tej
placówce prace dwóch związanych z Łodzią
wybitnych przedstawicieli polskiej awangardy: Władysława Strzemińskiego i Henryka
Stażewskiego. Kartkę, zaprojektowaną przez
art. plastyk J. Czerwińską-Jędrych wydrukowano w nakładzie 35 tys. sztuk.
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