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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Spadają oszczędności Polaków w OFE.
Zawirowania na rynku finansowym
mają spore przełożenie na wysokość
oszczędności Polaków gromadzonych
w funduszach emerytalnych. Zjawisko to

jest związane z sytuacją na giełdzie i spadającym kursem akcji. OFE inwestują w długim
okresie. Po ostatnim kryzysie, który zaczął
się we wrześniu 2008 r., OFE potrzebowały
ponad trzech lat, by wartość jednostek rozrachunkowych (na nie przeliczane są wpłacane
składki) wróciła do poziomu sprzed załamania. Dla większości z 15 mln klientów obecne spadki nie stanowią większego problemu
– pod warunkiem że mają jeszcze wiele lat
do zakończenia kariery zawodowej. Gorzej
wygląda sytuacja klientów II filara, którzy
planują właśnie przejść na emeryturę. Jeśli
zdecydują się na ten krok, część świadczenia
pochodząca z kapitałowej części systemu
emerytalnego będzie nieco niższa (o kilka,
kilkanaście złotych w skali miesiąca tj. o kilka
procent). Pocieszeniem jest fakt, że część pochodząca z OFE będzie stanowić nieznaczną
część ich całego świadczenia. Odchodzący
na emeryturę oszczędzali bowiem w OFE
stosunkowo niedługi czas, a gros ich świadczenia będzie pochodziło z ZUS.
Czterdziestolatkowie bardzo dobrze
funkcjonują w korporacyjnej rzeczywistości. Zdaniem psychologów w tej grupie wiekowej jest wielu ambitnych pracowników, którym zależy na sukcesach i którzy
potrafią wiele poświęcić, by osiągnąć swój
cel. Są bardziej nastawieni na sukcesy, awanse i pochwały niż ludzie dopiero po studiach
oraz starsi współpracownicy. Zdaniem dr
Joanny Kuźmy, trenerki i psycholożki biznesu, świeżo upieczeni pracownicy ponad
karierę przedkładają zabawę albo angażują
ich takie sprawy jak budowa życia rodzinnego. Z badań wynika, że pracownicy w wieku
około czterdziestu lat najbardziej zabiegają
o stanowiska, podwyżki i prestiż.

Rozwiązanie krzyżówki brzmi: „Jas-Mos”.
Nagrodę wylosował: Grzegorz Abramczuk z Cieszyna.

Nowości filatelistyczne

S etna rocznica urodzin
C zesława M iłosza
Obchodzoną w tym roku setną rocznicę urodzin Czesława Miłosza (30.06.1911–
14.08.2004) – wybitnego poety, prozaika
i eseisty; laureata literackiej Nagrody Nobla
(1980) i kawalera Orderu Orła Białego (1994)
– Poczta Polska upamiętnia emisją znaczka
pocztowego o wartości nominalnej 4,50 zł,
wydanego w formie numerowanego bloku.
Autorka jego projektu Marzanna Dąbrowska przedstawia na nim sylwetkę pisarza.
Kopertę FDC ilustruje fotografia Czesława
Miłosza na tle malowniczego krajobrazu polsko-litewskiego pogranicza, z fragmentem
jego wiersza „O aniołach”. Okolicznościowy
datownik stosowany był w Urzędzie Pocztowym Kraków 1; w mieście, w którym zmarł
i pochowany został w krypcie kościoła na
Skałce. Bloczek wydany został w nakładzie

300 tys. egz. + 30 tys. czarnodruków (w cenie 15 zł +VAT).

D rewniane „ perły ”
architektury sakraklnej
Według aktualnych danych, na Liście
Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO
znajduje się 788 obiektów ze 134 państw;
w tym 13 obiektów z Polski. Warto odnotować, że niemal wszystkie znalazły się już
w kolekcjach filatelistycznych – w postaci
kartek pocztowych z nadrukowanym znaczkiem, wydawanych przez Pocztę Polską w ramach emisji „Obiekty z Listy Światowego
Dziedzictwa UNESCO w Polsce”.
Oddzielną grupę tematyczną stanowią
obiekty sakralne, a wśród nich drewniane
„perły” sakralnej architektury. Pierwszą
była wpisana na listę w 1999 r. Kalwaria
Zebrzydowska: manierystyczny zespół architektoniczny i krajobrazowy oraz park
pielgrzymkowy. Jej naturalne otoczenie pozostało prawie niezmienione od XVII w.

W 2001 r. na listę wpisane zostały
Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy –
największe w Europie drewniane budowle
sakralne o konstrukcji szkieletowej, wzniesione na Śląsku w połowie XVII w. w następstwie Pokoju Westfalskiego, kładącego
kres konfliktom religijnym.
Ostatnim zbiorowym obiektem, który
„wpisał się” na listę UNESCO w 2003 r., jest
zespół drewnianych kościołów południowej
Małopolski (Binarowa, Blizne, Dębno, Haczów, Lipnica Murowana i Sękowa). Stanowią one przykład różnych aspektów tradycji
budowlanych kościołów średniowiecznych
w kulturze rzymsko-katolickiej. Kościoły
powstawały z fundacji rodzin szlacheckich
i były symbolem prestiżu; stanowiąc interesującą alternatywę dla budowli murowanych,
powstających w miastach. W bieżącym roku
filatelistyczne kolekcje wzbogaciły kartki
pocztowe, których znaczki wartości 1,55 zł
ilustrują zabytkowe kościoły; zaś część adresową ozdabiają fotografie wnętrz drewnianych świątyń w Haczowie i Sękowej. Z.B.

Specjalne strefy ekonomiczne przyciągają inwestorów. Wartość inwestycji od
początku roku sięga już 4 mld zł. Prognozy
mówią o zgromadzeniu ponad 1 mld zł przez
przynajmniej trzy strefy. Wśród rekordzistów
znajduje się strefa kostrzyńsko-słubicka, która do końca lipca wydała dziewięć zezwoleń wartych 1 mld zł. Plany strefy zakładają
ponadto, że do końca grudnia wyda ona 14
zezwoleń, a deklarowane w nich nakłady
sięgną 1,2 mld zł. Inną aktywną strefą jest
strefa wałbrzyska, która przyciągnęła prawie
800 mln zł inwestycji. Strefa katowicka, największa ze wszystkich, wydała w tym roku
14 zezwoleń wartych przeszło 600 mln zł,
a strefa pomorska ma już zapewnione nowe
przedsięwzięcia na 215 mln zł.
d w u t y g o d n i k
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