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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Ponad 1,2 mln bezrobotnych dostało
w zeszłym roku pracę. Najczęściej przyjmowały ich małe firmy i mikrofirmy. Zatrudnienie w całej gospodarce nieco wzrosło,
a w sektorze przedsiębiorstw – spadło. W ciągu dwunastu miesięcy zeszłego roku zarejestrowało się w urzędach pracy 2,7 mln osób,
a nieco mniej, bo 2,68 mln, wyrejestrowało się.
Niektórzy (nie ma dokładnych danych w tej
kwestii) po kilka razy. Dla ponad 1,26 mln bezrobotnych tytułem do wyrejestrowania była
praca, jednak ponad 726 tys. osób skreślono
z rejestrów, bo nie chciały przyjąć propozycji
zatrudnienia. Co drugi bezrobotny, który zaczął pracę, otrzymywał przedtem zasiłek dla
bezrobotnych, co oznacza, że utracił pracę
albo zamknął firmę w ciągu 12 miesięcy przed
powrotem na rynek pracy.
Spośród państw Europy Wschodniej
Polska i Rumunia są „wschodzącymi
gwiazdami” i to już od ponad dekady –
twierdzi CNCB, powołując się na raport
PricewaterhouseCoopers. Raport ocenia
postęp gospodarczy i społeczny krajów na całym świecie, uwzględniając sektory niezbędne
do rozwoju, m.in. zdrowie, edukację, technologie komunikacyjne, politykę, prawo oraz
system regulacyjny i trwałość środowiska naturalnego. Ranking 30 otwierają takie kraje jak
Szwecja, Szwajcaria i Singapur. Polska zajmuje
21. miejsce (wzrost o 6 miejsc) pod kątem jakości wzrostu gospodarczego. Rumunię umieszczono na 24. miejscu – wzrost o 13 miejsc.
CNBC przypomina, że w ostatnich latach
Polska stała się najszybciej rozwijającym się
państwem Unii Europejskiej i jedynym, które
w 2009 r. uniknęło recesji. Z PKB rosnącym
o 4,5 proc. w latach 2004–2008 i o 1,8 procent między 2009 a 2013 Polska ma stabilne
instytucje gospodarcze i demokratyczne oraz
ciągle rosnący standard życia w porównaniu
z innymi krajami Europy, które zmagają się
z takimi problemami jak wzrost bezrobocia
i rosnące zróżnicowanie dochodów.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Kopalnia węgla”.
Nagrodę wylosowała: Joanna Śliwa z Katowic.

Piwo przez wieki

ARCHIWUM

Piwa trapistów
Jak powszechnie wiadomo, historia piwa
wiele zawdzięcza mnichom chrześcijańskim
– gdyby nie oni bylibyśmy bowiem ubożsi
o setki receptur, które powstały w czasach
średniowiecza w klasztorach. Można także
powiedzieć, że zakonnicy jako pierwsi porzucili narzucane złocistemu trunkowi sztywne
ramy, stając się w pewnym sensie za sprawą swych eksperymentów, polegających na
dodawaniu do piwa rozmaitych substancji
aromatycznych, prekursorami nowoczesnego piwowarstwa. Do dziś istnieje wiele zgromadzeń, które słyną z warzenia nietuzinkowych trunków.

Jednym z takich zgromadzeń jest zakon
trapistów, którego reguła opiera się na wskazaniach św. Benedykta uznawanych powszechnie
za najbardziej surowe w Kościele katolickim.
Trapiści żyją w pełnej izolacji od świata, obowiązuje ich milczenie (zwłaszcza tzw. wielkie
milczenie pomiędzy kompletą a śniadaniem),
ścisły post, a także oddawanie się modlitwie
i pracy fizycznej. Trapiści są bez wątpienia
jednym z mniej licznych zakonów – na całym
świecie mają zaledwie dwadzieścia klasztorów. Szerszej publiczności znani są głównie
za sprawą filmu „Ludzie Boga” w reżyserii
Xaviera Beauvois, który opowiada historię
uprowadzenia i zamordowania przez islamskich ekstremistów siedmiu francuskich mnichów z klasztoru Tibhirine w Algierii.
Dla prawdziwych piwoszy trapiści nigdy
nie byli jednak anonimowi. Choć obowiązująca ich reguła jest – jak już wspomniałem

– jedną z najsurowszych, zakon słynie z produkcji popularnych na całym świecie i niezwykle cenionych w kręgach znawców piw.
Niestety, są to także trunki najtrudniej dostępne – mnisi z oczywistych względów nie
prowadzą bowiem produkcji na skalę masową.
Można więc powiedzieć, że każda butelka
Westvleteren czy La Trappe (najbardziej pożądanych piw trapistów) jest swego rodzaju
piwnym białym krukiem, a ten, komu uda się
ją upolować, należy do zacnego i naprawdę
niewielkiego grona szczęściarzy, którym dane
było choć raz w życiu ciszyć się smakiem jedynego w swoim rodzaju piwa.
Na świecie istnieje zaledwie siedem przyklasztornych browarów, w których powstają
wspomniane wyżej trunki. Warto odnotować,
że aż sześć z nich ma swoją siedzibę na terenie
Belgii. Warzone przez belgijskich mnichów

piwa Westvleteren Blonde, Westvleteren VIII
czy Westvleteren XII są niemal niedostępne
w zwykłym obiegu. Ten, kto chciałby spróbować któregoś z nich, musi się liczyć nie tylko
z wydatkiem 30–45 euro, lecz także wykazać
się anielską wręcz cierpliwością – liczne obostrzenia związane z zamówieniem u braci
jednej skrzynki piwa mogą bowiem zniechęcić
nawet najbardziej zdeterminowanych koneserów. Jedno jest wszak pewne – cierpliwość
wytrwałych zostanie w końcu wynagrodzona,
a smak legendarnego trunku, który – jak twierdzą znawcy – nie daje się z niczym porównać, pozostanie w pamięci naszych zmysłów
na zawsze. Na uwagę zasługują także piwa La
Trappe (Blond, Dubbel, Tripel, Quadrupel),
które powstają m.in. w klasztorze w Koningshoeven w Holandii i są nieco tańsze oraz łatwiej
dostępne (swego czasu można je było nawet
znaleźć na półkach polskich marketów, obecnie
osiągalne raczej w sprzedaży internetowej).
Na szczęście rynek piwa dostrzegł tę niszę
i postanowił ją zapełnić, proponując spragnionym wrażeń wielbicielom złocistego trunku
alternatywę dla drogich i niedostępnych piw
trapistów. Mowa oczywiście o Klasztornym piwie na wzór piwa trapistów stworzonym przez
Manufakturę Piwną Browaru Jabłonowo. Choć
do oryginału mu daleko, jest to jednak trunek nietypowy, trudny do sklasyfikowania
i ze wszech miar godny polecenia każdemu,
kto chciałby mieć przynajmniej minimalne
wyobrażenie o smaku piwa warzonego przez
trapistów.

MACIEJ RZEPECKI

O bsługa zagranicznych funduszy
ma w ciągu czterech lat przynieść państwu aż 7 mld zł. Na bardzo szybki wzrost
liczby nowych etatów liczy branża nowoczesnych usług dla biznesu. W ciągu najbliższych
2–3 lat zatrudnienie w sektorze może wzrosnąć z obecnych 120 tys. do nawet 200 tys.
osób, jeśli tylko uda się przyciągnąć do Polski
obsługę funduszy inwestycyjnych. Według
reprezentującego zagranicznych inwestorów
Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) gotowe są już propozycje zmian
w przepisach, które zachęciłyby międzynarodowe instytucje finansowe do ulokowania
w Polsce swoich oddziałów.
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