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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 16 dadzą rozwiązanie krzyżówki, które prosimy nadsyłać pod adresem naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.

Rozwiązanie krzyżówki brzmi: „Roboty górnicze”.
Nagrodę wylosował: Krystyna Grochowina z Żor. Gratulujemy!

Nowości filatelistyczne

wielkie trzyczęściowe dzieło „Machina coelestis”, zawierające historie astronomii,
dedykował Janowi III Sobieskiemu (1679).
Mianem Scutum Sobiescianum nazwał
jeden z siedmiu nowych gwiazdozbiorów
które wprowadził do astronomii.

20 rocznica
utworzenia
Grupy Wyszehradzkiej

Pamięci wybitnego
gdańskiego astronoma
Z okazji 400. rocznicy urodzin w Gdańsku i zmarłego tamże Jana Heweliusza (1611
- 1687) – astronoma i twórcy nowożytnej
selenografii, Poczta Polska wprowadziła
do obiegu okolicznościowy znaczek z jego
wizerunkiem o nominale 3 zł wraz z przywieszką emisji „400.rocznica urodzin Jana
Heweliusza”. Znaczek wydrukowano na papierze fluorescencyjnym w nakładzie 300
tys. sztuk. Arkusz sprzedażny zawiera 6
znaczków wraz z przywieszkami. Kopertę
pierwszego dnia obiegu ilustruje fotomontaż
gdańskich obiektów; zaś znaczek pieczętowany jest datownikiem FDC stosowanym
w Urzędzie Pocztowym Gdańsk 1.

Jan Heweliusz był od 1664 r. członkiem
Towarzystwa Królewskiego w Londynie.
W 1640 r. założył w Gdańsku obserwatorium astronomiczne, do którego sam
wykonał wiele instrumentów. Dokonał obserwacji położeń niektórych planet, komet
i gwiazd; powierzchni Księżyca, księżyców
Jowisza i Saturna, zmian blasku gwiazd
zmiennych itp.
Jego pierwsza praca „Selenografia”
zawierała opis powierzchni Księżyca
z opracowanymi mapami. Jego nazwy wielu obiektów pozostały po dziś.. W 1673
r. wydana została jego „Cometographia”,
zawierająca opis wielu komet ( w tym 9 odkrytych przez Heweliusza). Zbudował on
również w Gdańsku największy wówczas
na świecie teleskop o długości 50 m. Swoje
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W styczniu br. minęła 20 rocznica zainaugurowanej w 1991 r. w Wyszehradzie
regionalnej współpracy Polski, Węgier i Czechosłowacji (od 1993 r. Czech i Słowacji).
Na spotkaniach prezydentów tych krajów,
podejmowane są problemy koordynacji polityki zagranicznej, obronnej i gospodarczej.
Początkowo były nimi także sprawy kontaktów z UE, które obecnie stanowią koordynację współdziałania w ranach członkostwa
w Unii Europejskiej.
Wydarzenie to upamiętnia wprowadzony 11 lutego do obiegu znaczek
pocztowy wartości 3 zł, na którym przedstawiono, na tle nazw państw członkowskich Grupy Wychehradzkiej, dwie dłonie
z palcami ułożonymi w znak zwycięstwa,
liczbę 20, znak Unii Europejskiej i barwy
narodowe państw członkowskich Grupy
Wyszehradzkiej.
Znaczki zaprojektował Barnabas
Baticz; autorką projektu datownika i koperty FDC jest Marzanna Dąbrowska.
8-znaczkowy arkusz sprzedażny ilustrują flagi państw członkowskich Grupy
Wyszehradzkiej.

Z.B.

Prezydent Hosni Mubarak ustąpił i powierzył rządy najwyższej radzie wojskowej. Na jej czele stanął minister obrony
marszałek Mohammed Husejn Tantawi. Egipcjanie świętują zwycięstwo i oczekują wolnych
wyborów. Ustąpienie prezydenta poprawiło
nastroje na nowojorskiej giełdzie, gdzie piątkowa sesja zakończyła się wzrostami głównych indeksów. Natomiast w stolicy Algierii
oddziały policji siłą powstrzymały demonstrację przeciwników rządu. Marsz miał być wzorowany na pokojowym przewrocie w Egipcie.
Jednak obrońcy praw człowieka szacują, że do
aresztów trafiło czterysta osób.
Stan kryzysu humanitarnego został
ogłoszony na nadzwyczajnym posie dzeniu rządu włoskiego. Masowy napływ
nielegalnych imigrantów z Afryki północnej
w ostatnich dniach zmusił władze do podjęcia
nadzwyczajnych działań. Na Lampedusie nie
ma miejsc, gdzie można by umieścić tak wielu
przybyszów, dlatego też władze podjęły decyzje o przewiezieniu ich samolotami do innych
ośrodków pobytu dla imigrantów. Ministrowie spraw zagranicznych i wewnętrznych
Włoch zaapelowali o pilną reakcję państw
Unii Europejskiej na masowy napływ imigrantów z północnej Afryki.
Już w tym roku będziemy płacić za
przejazd autostradami wybudowanymi przez państwo – A4 i A1. Przejazd
do Wrocławia będzie kosztował 30 zł, natomiast podróż nad morze prawie 100 zł.
Według przedstawionego projektu rozporządzenia przejazd samochodem osobowym
będzie kosztował 20 gr za kilometr. Ceny te
są niższe od opłat pobieranych na odcinkach
koncesyjnych i porównywalne ze średnimi
stawkami europejskimi.
Niemcy zabiegają o polskich absolwentów szkół zawodowych. Atrakcją oferty
jest stypendium wynoszące 1,2 tys. euro. Nasz
zachodni sąsiad zapewnia, że przyjmie każdą
liczbę młodych Polaków, najchętniej pełnoletnich, którzy chcą się kształcić w zawodach
dla przemysłu i zawodach w sektorze usługowym. Niemcy oferują im roczną, dwuletnią
lub trzyletnią naukę zawodu.
Polska jest największym producentem wódki w Unii. Pod względem spożycia
ustępujemy jedynie Rosji, USA i Ukrainie.
Według firmy doradczej Ernst & Young Polacy przepijają rocznie 13,6 mld zł (358 zł
na głowę). W zeszłym roku wypiliśmy 300
mln litrów wódki (prawie 8 l na obywatela),
podczas gdy dwa lata wcześniej było to 27
mln l więcej. Obniżenie spożycia alkoholu
jest pozorne, gdyż nadal kwitnie szara strefa,
która stanowi obecnie około 10 proc.
d w u t y g o d n i k
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