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To i owo
Na rynku pracy wciąż jest mniej kobiet
niż mężczyzn. Aktywizacja pań jest potrzebna, by zmniejszyć wpływ zmian demograficznych na rynek pracy. Z informacji GUS wynika,
że 93 proc. mężczyzn w wieku 25–29 lat jest
aktywnych zawodowo, natomiast kobiet – tylko 78 proc. Podobna różnica utrzymuje się
w kolejnych grupach wiekowych. Ekonomiści
są zgodni, że jedną z przyczyn niskiej aktywności zawodowej kobiet są trudności w łączeniu
obowiązków zawodowych z rodzinnymi, szczególnie z opieką najpierw nad małymi dziećmi, a w późniejszych latach – nad rodzicami.
Współczynnik aktywności zawodowej kobiet
w wieku 25–44 lata zmniejsza się, począwszy
od roku 2012/2013. Zmiany te są niewielkie
(1–2 pkt proc. w zależności od wieku), ale tendencja spadkowa jest stabilna.
Połowa magistrów w pierwszym roku
pracy zarabia od 2400 do 3600 złotych
brutto miesięcznie – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w 2016 roku przez firmę Sedlak & Sedlak.
Młodzi absolwenci najwięcej mogli zarobić
w województwach: mazowieckim, dolnośląskim i małopolskim, natomiast najmniej
w województwach: warmińsko-mazurskim,
podkarpackim i podlaskim. Świeżo upieczeni
magistrzy w pierwszym roku pracy najwięcej
zarabiali w branży IT (średnio 3,5 tys. złotych).
Niewiele mniejsze zarobki mogli otrzymać
w bankowości, energetyce oraz przemyśle ciężkim. W przypadku sektora publicznego mediana zarobków wyniosła jedynie 2280 złotych.
To o 400 złotych mniej niż zarobki magistrów
tuż po studiach w służbie zdrowia. Absolwenci,
którzy znaleźli zatrudnienie w zagranicznych
firmach, zarabiali przeciętnie 3500 tys. złotych.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Pakiet klimatyczny”.
Nagrodę wylosowała: Pani Bożena Tylec z Bytomia.

Piwo przez wieki

Dzień Świętego Patryka
Polacy jak co roku 17 marca hucznie obchodzili irlandzkie święto, pijąc zielone piwo,
tańcząc do celtyckich pieśni i wpinając w zielone ubranie trójlistną koniczynkę. Ta nowa
tradycja zaczęła się dopiero po wstąpieniu
naszego kraju do Unii Europejskiej. Wcześniej
jedynie na mszach świętych wspominano Patryka jako jednego ze świętych Kościoła. Dzisiaj w konsumpcji piwa prześcignęliśmy już
Irlandczyków i wyprzedzają nas tylko Czesi
i Niemcy. Jednak czy w Irlandii dzień ten obchodzi się tak samo jak u nas? I skąd właściwie
wzięła się jego popularność?

S t . P addy
Czyny żyjącego w V wieku misjonarza
Patryka obrosły w wiele legend, które ukształtowały irlandzką kulturę, mimo że on sam pochodził z Walii albo Szkocji. Przedstawiany
był jako cudotwórca, który przywracał wzrok
ociemniałym, życie umarłym, a Irlandię uwolnił
od plagi węży. Krzewiąc wiarę chrześcijańską
na wzgórzu Cashel, tłumaczył Irlandczykom
na przykładzie trójlistnej koniczyny, na czym
polega dogmat o Trójcy Świętej – tak jak jedna
roślina ma trzy liście, tak istnieje jeden Bóg
w trzech osobach. Trójlistna koniczyna do dziś
jest nieoficjalnym symbolem Zielonej Wyspy
i jest wszechobecna podczas obchodów dnia,
w którym wspomina się życie Patryka.
Co roku Irlandczycy wypijając szklankę
whiskey, tzw. Dzban Patryka, nawiązują w ten
sposób do innej legendy o swoim świętym.
Jeden z przekazów opowiada o tym, że pewnego razu w karczmie Patryk nakrył szynkarkę

w którym dziś najhuczniej obchodzi się irlandzkie święto, i na cały świat.

Z ielone czy ciemne ?

na oszustwie – nie nalewała trunku do pełna. Nastraszył ją więc, że jeśli wciąż będzie
to czynić, w jej karczmie pojawią się potwory.
Wystraszona karczmarka od tego momentu
hojnie nalewała wszystkim gościom. Święty
Patryk zmarł 17 marca 461 roku i tego dnia
każdego roku wspomina się jego życie.

D iaspora z pompą
W Irlandii przez półtora tysiąca lat huczne
obchody Dnia Świętego Patryka uznawano
za rozrywkę dla nizin społecznych. Dominował jego religijny charakter – zamykano szkoły
i zakłady pracy, a w kościołach odbywały się
nabożeństwa poświęcone pamięci świętego.
Bardziej rozrywkowy sposób spędzania tego
dnia zawdzięczamy Irlandczykom rozsianym po całym świecie, głównie w Stanach
Zjednoczonych, gdzie zawsze tworzyli silną
diasporę. Pierwsza parada w Dniu Świętego
Patryka odbyła się w 1737 roku w Bostonie.
Stopniowo dołączały do niej kolejne atrakcje,
jak korowody, inscenizacje historyczne, występy muzyczne i taneczne. Z czasem ta forma
zabawy zaczęła promieniować na inne miasta
Wschodniego Wybrzeża, w tym Nowy Jork,

Święto, które przywędrowało do nas
z USA, różni się co najmniej pod jednym
ważnym względem od tradycyjnych zabaw
irlandzkich. Na Zielonej Wyspie nie pije się
zielonego piwa, które dla wszystkich na świecie, w tym Polaków, jest symbolicznym trunkiem wypijanym w Dniu Świętego Patryka.
Nalewanie barwionego syropem piwa wymyślili w XIX potomkowie Irlandczyków, którzy
wyemigrowali do Ameryki.
W irlandzkich pubach od zawsze tego dnia
na stołach króluje ciemny Guinness, narodowe
piwo wyspiarzy, znane z delikatnego smaku,
gęstej piany i bąbelków opadających na dno
kufla. Towarzyszy mu też szklanka whiskey,
czyli Dzban Patryka z charakterystycznym podłużnym dziubkiem, którą trzeba wypić duszkiem. Tradycja picia alkoholu w Dzień Świętego
Patryka wzięła się stąd, że 17 marca Kościół
zezwalał chrześcijanom na odejście od ascezy.
Jeżeli święto wypada w czasie Wielkiego Postu,
kościół irlandzki daje tego dnia dyspensę, więc
nic nie stoi na przeszkodzie hulankom.
Jeśli jednak nie interesuje nas irlandzka
tradycja i chcemy wypić zielone piwo, a akurat
nie wybieramy się do pubu, możemy sami
domowym sposobem przyrządzić ten trunek.
Kupujemy piwo jasne i przygotowujemy jedną
łyżeczkę niebieskiego barwnika, może to być
likier blue curaçao. Najpierw wlewamy łyżeczkę, którą zalewamy piwem i gotowe. Happy
Saint Patrick’s Day!
MAREK KOWALIK

Co piąty produkt spożywczy na polskich
półkach sklepowych został zakwestionowany przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
W minionym roku przeprowadzono ponad
35 tys. kontroli żywności. Sprawdzono jakość
makaronów, przetworów owocowych i rybnych, tłuszczów do smarowania, koncentratów
spożywczych i wyrobów cukierniczych, w tym
również czekolady. Wyniki nie są dobre, ponieważ ujawniają wiele fałszerstw w zakresie
jakości handlowej wielu produktów. Podrabiane są słodycze, dżemy i przetwory rybne.
Fałszuje się również trwałość produktów. Częsty jest również proceder kuszenia klientów
ekologiczną produkcją z certyfikatem, logiem,
a nawet numerem jednostki certyfikującej,
choć producent takowego certyfikatu nie istnieje. W ubiegłym roku fałszerstwa kosztowały producentów 36,2 tys. złotych kar.
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