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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Trzęsienie ziemi o sile 9 stopni
w skali Richtera nawiedziło Japonię.

Epicentrum znajdowało się u wschodnich
wybrzeży wyspy Honsiu, na której leży Tokio
Było to najsilniejsze trzęsienie ziemi w tym
rejonie od 140 lat. BBC podaje, że nieznane
są losy nawet 88 tysięcy osób. Japonia przygotowuje się do wstrząsów wtórnych. Doszło
do wybuchów w elektrowni atomowej Fukoshima. Ze skutkami trzęsienia i tsunami
walczy 100 tys. ludzi. Pomoc dla Japonii
zaoferowało 70 krajów. Na miejsce dotarły
ekipy ratowników ze Szwajcarii i Niemiec,
Francji i Wielkiej Brytanii. Premier Donald
Tusk zadeklarował, że Polska jest również
gotowa do udzielenia pomocy ratowniczej.
To trzęsienie przesunęło oś Ziemi o co najmniej 17 cm. Tragedia, która rozgrywa się
w Japonii ma również ogromny wpływ na
gospodarkę światową. Zaplanowane są posiedzenia Rezerwy Federalnej i Narodowego
Banku Szwajcarii, odbędą się aukcje długu
Portugalii i Hiszpanii, odbędzie się spotkanie ministrów finansów Unii Europejskiej,
zostanie opublikowany indeks monachijskiego instytutu Ifo, dane o inflacji CPI i PPI
w USA, czy też indeksy NY Empire State,
Fed z Filadelfii oraz LEI. Najważniejsze europejskie indeksy giełdowe rozpoczęły poniedziałkową sesję od spadków, nie odwołano
sesji na giełdzie w Tokio.
Zablokowane zostały majątki należące do przywódców Libii, Tunezji
i Egiptu. Nieruchomości i aktywa banko-

Rozwiązanie krzyżówki brzmi: „Wydobywanie kopaliny”.
Nagrodę wylosował: Krystyna Wywioł z Żor. Gratulujemy!

Nowości filatelistyczne

Ogólnopolski Tydzień
Mukowiscydozy

tak charakterystycznemu dla dzieci z późno
rozpoznaną mukowiscydozą.
Miara rangi tego problemu, jest wydanie przez Pocztę Polską okolicznościowego znaczka wartości 1,55 zł, na którym
symbolicznie przedstawiono twarz chłopca
i drzewo. Autorem projektów znaczka wydanego w nakładzie 300 tys. sztuk, koperty i stosowanego w Urzędzie Pocztowym
Warszawa 1 datownika FDC jest art. plastyk
Jacek Konarzewski.

90. rocznica Plebiscytu
na Górnym Śląsku

Główną ideą i założeniem Ogólnopolskiego Tygodnia Mukowiscydozy jest
regularny, coroczny program edukacyjny,
zajmujący się mukowiscydozą i problematyką tej choroby genetycznej; a także podniesienie na forum publicznym wagi badań
przesiewowych noworodków. Żaden cywilizowany kraj nie rezygnuje z możliwości
posiadania zdrowego i sprawnego społeczeństwa. Rezygnacja z badań przesiewowych noworodków w zakresie najczęściej
występującej u ludzi choroby genetycznej,
to nie tylko skazywanie narodzonych dzieci
na życie w niepewności jutra, ale i odbieranie potencjalnym rodzicom prawa do
wiedzy. Wczesne rozpoznanie choroby to
szybkie wprowadzenie właściwego leczenia
zapobiegającego ciężkiemu niedożywieniu,

W 90 rocznicę plebiscytu na Górnym
Śląsku, przeprowadzonego na mocy wersalskiego traktatu pokojowego 20 marca 2011
roku – poprzedzonego dwoma powstaniami ludności polskiej i działalnością Polskiego Komitetu Plebiscytowego – upamiętni
okolicznościowy datownik pocztowy stosowany w Urzędzie Pocztowym Opole 1;
natomiast nowa, okolicznościowa nalepka
polecenia – w Urzędzie Pocztowym Opole
45-076.
Plebiscytem objęte zostały historyczne
ziemie polskie, podległe w ciągu paru wieków niemieckiej ekspansji i germanizacji. Za
Polską opowiedziało się 40,4%, za Niemcami
59,6%. O przewadze niemieckiej zadecydowały: terror administracyjny, nie przebierająca w środkach propaganda, włączenie do
obszaru plebiscytowego obszarów silnie
zgermanizowanych, ale nade wszystko głosy
tak zwanych emigrantów, to jest przybyszów z głębi Niemiec. Dążenia niemieckiej
administracji oraz części Komisji Międzysojuszniczej, aby obszar plebiscytowy włączyć

do Niemiec, spowodowały wybuch III powstania śląskiego.

Egzotyczne zwierzęta
w naszych ogrodach
zoologicznych
Zwierzęta czterech polskich ogrodów
zoologicznych są tematem czterech kartek
pocztowych wprowadzonych do obiegu
w ostatniej dekadzie lutego br. Zdobią one
zarówno nadrukowane znaczki pocztowe
o wartości 1,55 zł, jak też część ilustracyjną
poszczególne kartek.
Na zdjęciu – reprezentanci Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego: żyrafa Rothschilda, goryl nizinny i nosorożec indyjski.
Reprezentantami ZOO w Poznaniu są: słoń
afrykański i nosorożec biały. Gazela szabloroga oraz tygrys sumatrzański i lemur
stanowią wizytówki ZOO we Wrocławiu.
Do Ogrodu Zoologicznego w Zamościu zapraszają natomiast: kobuz – ptak drapieżny
z rodziny sokołów oraz zebra równikowa,
wielbłąd dwugarbny i antylopy.
Kartki, zaprojektowane przez Agatę
Tobolczyk wydrukowane zostały na białym kartonie w nakładzie po34 tysiące sztuk
każda.
ZB

we wycenione na setki miliardów dolarów
należące do dyktatorów i ich rodzin, decyzją ONZ i Unii Europejskiej, zostały zamrożone w bankach Europy, USA, Kanady.
Pieniądze ulokowane w Europie i we własnych krajach są bardzo łatwe do policzenia
i skontrolowania, ale fortuny ulokowane za
pośrednictwem rajów podatkowych w Azji
Południowo-Wschodniej czy na Karaibach
są praktycznie nie do oszacowania.
Chiny posiadają najniebezpieczniejsze kopalnie na świecie. Jak podał

chiński rzecznik urzędu ds. bezpieczeństwa
pracy – statystycznie ginie w nich każdego
dnia sześciu pracowników. Do większości
wypadków dochodzi w kopalniach węgla
kamiennego. W ubiegłym roku zginęło 2.433
osoby, a rok wcześniej – 2.631. Organizacje
obrony pracowników wskazują, że wielkości te mogą być znacznie zaniżone, gdyż
właściciele kopalń nie zgłaszają wypadków,
a rodzinom ofiar wypłacają odszkodowania kupując ich milczenie. Rząd Chin rozpoczął kampanię mającą na celu poprawę
bezpieczeństwa górników. W ciągu trzech
lat w kopalniach mają zostać zainstalowane
dodatkowe systemy bezpieczeństwa.
d w u t y g o d n i k
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