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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Ponad 90 proc. ankietowanych Polaków
uważa się za osoby wierzące, ale tylko co 12.
twierdzi, że jego wiara jest głęboka – wynika
z sondażu CBOS, który przeprowadzono na początku lutego. Wyniki pokrywają się z badaniami, które we własnym zakresie przeprowadza Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego
(ISKK). Religijność Polaków w ciągu minionych
20 lat utrzymywała się na dość wysokim i stabilnym poziomie. Wiarę w Boga deklarowało
92 do 97 proc. badanych. Odsetek tych, którzy
uważają się za niewierzących, wahał się między
3 a 8 proc., ale jak podkreśla CBOS, w ciągu
10 lat, które upłynęły od śmierci polskiego
papieża, wzrósł dwukrotnie – z 4 do 8 proc.
Według CBOS w 2005 roku 58 proc. deklarowało, że uczestniczy w mszy świętej co najmniej
raz w tygodniu. Obecnie odsetek ten wynosi
50 proc. i przybywa osób, które w ogóle nie
chodzą do kościoła (wzrost z 9 do 13 proc.).
Aż 55 proc. Polaków jest zadowolonych
ze swojej sytuacji finansowej – wskazują badania przygotowane przez TNS Polska
na zlecenie Krajowego Rejestru Długów. 7 proc.
z nich twierdzi, że stać ich na wszystko, czego
tylko pragną. Druga połowa Polaków ma kłopot, by związać koniec z końcem. 4 proc. obywateli naszego kraju przyznaje, że pieniądze,
które mają, nie wystarczają im nawet na bieżące
potrzeby. Oznacza to, że aż 1,26 mln osób żyje
w skrajnej nędzy. W tej grupie najczęściej znajdują się osoby z wykształceniem podstawowym
lub zasadniczym, często mieszkający na wsi,
których dochód przypadający na gospodarstwo
domowe nie przekracza 1500 złotych miesięcznie. Najliczniejszą grupę wśród najuboższych
stanowią bezrobotni i emeryci. Z kolei co piąty
Polak twierdzi, że aby przeżyć, musi bardzo
zaciskać pasa – stać go na skromne życie, ale
musi mocno ciąć wydatki.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Robota sama się chwali”.
Nagrodę wylosował: Janusz Wolny z Wodzisławia.

Piwo przez wieki
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Zielone święto
W naszym kalendarzu roi się od różnego rodzaju świąt. Niektóre z nich są typowo polskie, inne przybyły do nas z innych krajów.
Do ciekawych wydarzeń należy irlandzkie
święto – Dzień Świętego Patryka.

T radycja
Święto to ma charakter narodowy i religijny. Jego główny cel to przypomnienie dokonań
świętego Patryka, patrona Irlandii. Znany jest
z tego, że wniósł duży wkład w rozpowszechnianie na Zielonej Wyspie chrześcijaństwa,
a także sprawił, że Irlandia przyjęła chrzest.
Każdego roku, 17 marca, Irlandczycy obchodzą Dzień Świętego Patryka – ustawowo
wolny od pracy. Jednym z elementów jego
obchodów jest założenie ubrania w kolorze
zielonym. Wszędzie króluje także koniczyna
– symbol Irlandii. Podczas tego radosnego
dnia organizowane są parady i koncerty. Jest
on popularny nie tylko na Zielonej Wyspie,
ale i na całym świecie. Dowodem na to jest
oświetlanie ważnych miejsc, jak na przykład
fontanny przed Białym Domem czy wodospadu Niagara, na kolor zielony. W Polsce
także hucznie obchodzi się to święto. W wielu
miejscach można oglądać pokazy tradycyjnego
tańca narodowego, spróbować tamtejszych
potraw oraz napić się zielonego piwa.
Ten ostatni element związany z Dniem
Świętego Patryka nie wywodzi się z Irlandii.
Mieszkańcy Zielonej Wyspy w tym czasie piją
whiskey, z którą związana jest jedna z wielu

legend o ich patronie. Jeśli sięgają po piwo,
to zazwyczaj po Guinnessa. Zielone piwo to
pomysł, który przyszedł do Europy ze Stanów
Zjednoczonych i zyskał wielu zwolenników.
W wielu pubach tego dnia można skosztować
zielonego trunku. Piwosze, którzy chcą ten
czas spędzić w domowym zaciszu, nie muszą
się jednak martwić – browary przygotowały
swoje propozycje związane z tym „tradycyjnym” piwem irlandzkim.

C o znajdziemy
w sklepach ?
Wśród browarów oferujących piwa nawiązujące do Zielonej Wyspy jest opisywany niedawno Krajan. Mamy w tym wypadku
wiele możliwości. Możemy wybierać spośród
czterech rodzajów trunków: Irlandzkiego
Zielonego, Irlandzkiego Jasnego, Irlandzkiego Mocnego i Irlandzkiego Ciemnego. Co
ciekawe, tylko pierwsze z nich ma zieloną
barwę. Łączy je etykieta, na której widnieje

żołnierz w irlandzkim mundurze. Pierwsze
z wymienionych piw ma bardzo delikatną,
słabą goryczkę. Jasna odmiana tego trunku ma
bursztynową barwę i lekką słodycz. Niewiele
jednak ma ona wspólnego z typowym piwem
irlandzkim, ponieważ nie pija się tam lagerów.
Za uwarzenie zielonego piwa zabrał się
również Browar Witnica. Efektem jest Lubuskie Zielone. Ma chmielowy zapach i słodki
smak, w którym wyczuwalne są jednak lekka
goryczka i chlebowość. Nie jest pasteryzowane. Kolor uzyskano przez użycie barwnika
– zieleni pistacjowej.
Innym produktem wartym uwagi jest
Raciborskie Zielone, wyprodukowane przez
Browar Racibórz. W jego składzie znajdziemy,
oprócz wody, słodu i dwóch rodzajów chmieli, naturalny barwnik. Niestety nie podano
dokładnie jaki. Ma prawie 5 proc. alkoholu
i oczywiście ciemnozielony kolor. W zapachu
czuć chmiel i słód. To dość słodkie piwo, ale
czuć w nim goryczkę.

Z rób to sam !
Piwosze, którzy lubią eksperymenty, mogą
zrobić własne zielone piwo. Wystarczy zakupić zwykłego lagera, do którego należy dodać
niebieski barwnik spożywczy lub likier w tym
kolorze.
Mimo że zielony trunek nie jest typowym
irlandzkim elementem, na pewno warto przynajmniej raz w roku dać się ponieść zabawie
i go skosztować.
ŹRÓDŁO: WWW.CHMIELOWISKO.PL

Liczba upadłości będzie się w 2015 roku
zmniejszać – prognozuje Korporacja Ubezpieczeń Kredytowych KUKE. Według prognoz
w całym obecnym roku może ogłosić upadłość
około 754 przedsiębiorstw. Byłby to wynik lepszy o 7,8 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym, w którym upadło 818 firm. Na podstawie
przepisów prawa upadłościowego i naprawczego działalność zakończy 547 spółek prawa handlowego. W porównaniu z rokiem ubiegłym
będzie to 10-procentowy spadek, z poziomu
608 upadłości. Mniejszy spadek przewidywany
jest w stosunku do firm działających zgodnie
z zasadami indywidualnej działalności gospodarczej. Prognozy zakładają upadek 207 takich
podmiotów, o 1,5 proc. mniej niż przed rokiem.
Na poprawę kondycji firm wpłynie m.in. mocna
obniżka stóp procentowych, redukująca koszty
funkcjonowania przedsiębiorstw.
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