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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 14 dadzą rozwiązanie krzyżówki, które prosimy nadsyłać pod adresem naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.

Rozwiązanie krzyżówki brzmi: „Aerologia górnicza”.
Nagrodę wylosował: Radosław Rakowicz z Gliwic. Gratulujemy!

Nowości filatelistyczne

Sercem wpisuje się
Poczta Polska
w 2011 rok
Jakże inaczej określić ten fakt, skoro
zarówno pierwszy tegoroczny znaczek
pocztowy, jak i pierwszą pocztową kartkę
z nadrukowanym znakiem pocztowej opłaty
ilustrują serca.
Właśnie 1 stycznia w obiegu znalazł
się znaczek pocztowy z oznaczeniem literowym „A” emisji obiegowej „Kocham
Cię”. Stanowi on odpowiednik wartości
nominalnej znaczka używanego do opłaty
za przesyłkę listową nie rejestrowaną (do
masy 50 g) i kartkę pocztową – określonych
w aktualnie obowiązującym cenniku opłat
za powszechne usługi pocztowe w obrocie
krajowym.. Znaczek ilustruje samolot „rysujący” na tle obłoków czerwoną wstęgę
w formie serca, w które wpisane jest hasło
„Kocham Cię”.
Podobnie, również serce było tradycyjnie symbolem XIX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jego inauguracja odbyła się 320 metrów pod ziemią,
w zabrzańskiej Zabytkowej Kopalni Węgla
Kamiennego „Guido” oraz Wojewódzkim
Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie.

Tegoroczna zbiórka środków finansowych
przeznaczona była dla dzieci z chorobami
urologicznymi i nefrologicznymi. Okolicznościowa kartka pocztowa, wydrukowana
w nakładzie 100 tys. .sztuk, również ilustruje
czerwone serce „wplecione” w symboliczne
tryby czasu, pracy i codziennego życia. One
także znalazły się na nadrukowanym znaczku wartości 1,55 zł

Sprawiedliwi wśród
narodów świata
Znaczek pocztowy o nominale 1,55 zł
z sylwetkami Henryka Sławika i Józsefa Antala wydrukowany jest na kartce poświęconej
pamięci dwojga Sprawiedliwych wśród narodów świata. Tło znaczka, w części adresowej
kartki, stanowi fotografia sierocińca dzieci
żydowskich w Vacu. W jej części ilustracyjnej, na tle listy uchodźców, pomieszczono
godła Polski i Węgier oraz dwujęzyczną informację: „W latach 1939-1944 na Węgrzech
obaj Sprawiedliwi, opiekunowie uchodźców,
uratowali wiele tysięcy polskich i węgierskich Żydów”.
Warto przypomnieć, że Henryk Sławik
urodził się w 1894 r. w Szerokiej k. Jastrzębia Zdroju. Był działaczem socjalistycznym,
dziennikarzem, uczestnikiem akcji plebiscytowej i powstań śląskich. Od 1939 r. przebywał na Węgrzech, gdzie był przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego ds. Opieki
nad Polskimi Uchodźcami. Aresztowany
przez gestapo, zamordowany został w 1944
r. w Mauthausen. Pośmiertnie uhonorowany tytułem „Sprawiedliwy wśród narodów
świata”. W 2004 r. w Katowicach jego imieniem nazwano jedno z rond, zaś na ścianie
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krypty cmentarnej przy ul. Sienkiewicza
wmurowano pamiątkowa tablicę.

20 rocznica
przekazania insygniów
prezydenckich
22 grudnia ub. r., w 20. rocznicę przekazania insygniów prezydenckich II Rzeczypospolitej Polskiej, wydana została okolicznościowa kartka pocztowa. Na nadrukowanym
znaczku wartości 1,55 zł widnieją sylwetki
Lecha Wałęsy i byłego prezydenta RP na
uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, który 10 kwietnia ub. r. zginął w katastrofie
lotniczej pod Smoleńskiem i rocznicy tej
nie doczekał. Kartkę ilustruje Order Orła
Białego. 
ZB

W hali przylotów największego rosyjskiego lotniska, Domodiedowo,
20-letni mężczyzna pochodzący z jednej z republik Kaukazu Północnego
zdetonował ładunek wybuchowy,
którego siłę eksplozji eksperci oszacowali
na 5-7 kg trotylu. Siłę rażenia spotęgowały
metalowe elementy, którymi był wypełniony ładunek. W wyniku tego aktu terrorystycznego zginęło 35 osób, a 180 odniosło
obrażenia. W Moskwie zaostrzone zostały
środki bezpieczeństwa.
Fala demonstracji rozlała się po krajach arabskich. W Tunezji 17 stycznia
utworzono rząd tymczasowy, na czele którego stanął Mohammed Ghannuszi, bliski
współpracownik obalonego prezydenta Tunezji Zin el-Abidina Ben Alego.W Sfax na
południu Tunezji, w drugim co do wielkości
mieście w kraju, rozpoczął się strajk generalny. Inicjatorem był oddział regionalny
Powszechnej Tunezyjskiej Unii Pracy.
W Kairze, mimo dymisji rządu setki tysięcy
ludzi zebrały się domagając się natychmiastowego ustąpienia prezydenta Hosniego
Mubaraka. Policja ostrzelała tłum szturmujący budynek MSW. Starcia przeniosły
się poza miasta.W manifestacjach śmierć
poniosło ponad 70 osób. We wszystkich
miastach egipskie wojsko odcięło dostęp
do zabytków dla turystów.
Również do zamieszek doszło w w algierskim
mieście Behaia , demonstranci domagali się
ustąpienia prezydenta Abdelaziza Butefliki
i jego rządu oraz zniesienia stanu wyjątkowego, obowiązującego w Algierii od 1992
roku i zniesienia ograniczenia swobód.
Paryska Sorbona gościła wielu znamienitych gości przybyłych na inauguracje obchodów Roku Marii Skłodowskiej-Curie. W imieniu prezydenta
RP, Bronisława Komorowskiego głos zabrała
jego małżonka, Anna Komorowska. Podkreśliła, że obchody tej rocznicy są „wspólnym świętem Polski i Francji”, gdyż Maria
Skłodowska-Curie, „córka narodu polskiego
znalazła swoją drugą ojczyznę we Francji”.
Ceremonia odbyła się z okazji ogłoszenia
przez polski Senat roku 2011 Rokiem Marii
Skłodowskiej-Curie w setną rocznicę przyznania jej nagrody Nobla z chemii.
Sondaże opinii publicznej nie były jeszcze tak niekorzystne dla PO. Tylko 38
proc. Polaków zagłosowałoby dziś na partię
Donalda Tuska. W dwa tygodnie Platforma
straciła 16 proc., wykazuje najnowszy sondaż
TNS OBOP dla „Gazety Wyborczej”. Na
spadku poularności PO najwięcej zyskał
SLD, ma 19 proc., natomiast poparcie dla
PiS-u wzrosło o 1 proc. (obecnie 25 proc.).
d w u t y g o d n i k
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