
października 2020 zakaz stosowania styropia-
nowych pojemników na żywność i  napoje takich 
jak talerze czy kubki. Taki psikus zrobiono barom 
i  restauracjom, które od wiosny przerzuciły się 
na serwowanie klientom jedzenia na wynos. 
Przetartą ścieżką idą następni: Kanada również 
wprowadzi podobny zakaz do końca przyszłego 
roku. Cieszmy się więc daniem na wynos od 
Chińczyka, póki jeszcze nam wolno.  
# foam food ban

Są jeszcze sędziowie w Londynie
A to niespodzianka: brytyjski Sąd Apelacyjny 
przychylił się do wniosku prezydenta Wenezueli 
Nicolasa Maduro. Wnioskował on zwrot swemu 
krajowi jego złota, o wartości około miliarda 
dolarów, przechowywanego w Banku Anglii. 
Maduro zaskarżył wcześniejszą decyzję Banku, 
odmawiającą wydania złota z powodu sfałszo-
wania wyborów prezydenckich. Choć mało kto 
lubi Maduro i  jego reżim, to miłe, że sąd nie 
pozwolił bankowi i władzom UK samym 
decydować, czy chcą wydać złoto państwu, 
które tylko oddało je na przechowanie. 
# uk maduro gold

Ze świata mody
Gucci pokazał nowe propozycje mody na 

nadchodzący sezon. Za jedyne 1 700 funtów 
możemy nabyć pomarańczową męską 
sukienkę w kratę z satynową kokardką. 
Wygląda nieźle, a w intencji firmy ma pomóc 
w walce z „toksycznymi stereotypami kształtu-
jącymi męską tożsamość płciową”. Wprawdzie 
projektanci określają swe dzieło jako fartuch 
w szkocką kratę, ale każda kobieta rozpozna 
sukienkę, kiedy ją zobaczy. „Kontrastowy koł-
nierzyk Piotrusia Pana i  haft fartucha z przodu 
dodają element inspirowany dzieciństwem”. 
I wszystko jasne. Wyrośnięte dwudziestoletnie 
berbecie mają wreszcie co na siebie włożyć.
# gucci orange tartan
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Francuski  łącznik  (wiFi)

Co nowego 
w ojczyźnie Robespierra? 

Kilku właścicieli barów w Grenoble zostało 
aresztowanych za lekkomyślne serwowanie 
WiFi w swoich przybytkach. Prawo francuskie  
wymaga bowiem od udostępniających swoją 
sieć, przechowywania zapisów połączeń. Z po-
wodu zwalczania terroryzmu oczywiście. Naru-
szenie tego przepisu oznacza, że   właścicielowi 
baru, który oferuje je klientom, może grozić 
rok więzienia i grzywna 5 000 euro. Taniej 
chyba byłoby zrezygnować z WiFi, ale 
za to podawać whisky z przemytu. 
# wifi france logs

Ostatni rejs 
Dla niektórych kryzys oznacza pełne ręce roboty. 
Tureckie stocznie, specjalizujące się w demonta-
żu statków, mają pełny portfel zleceń. Zazwyczaj 
przerabiały na żyletki wiekowe statki towarowe, 
jednak obecnie mają lepsze oferty. W związku 
z pandemią i drastycznym spadkiem zaintereso-
wania długimi rejsami, do demontażu zaczynają 
trafiać statki wycieczkowe, jeszcze pół roku 
temu wożące turystów. Luksusowe tran-
satlantyki czekają na demontaż w stoczni 
w porcie Aliaga, jeszcze zdążysz cyknąć zdjęcie.
# cruise ships aliaga

Paszport z orłem w koronie
Dziś można zmierzyć wszystko. Serwis Passport 
Index co roku publikuje ranking paszportów, 
uszeregowany wg liczby krajów, do których ich 
posiadacz jest wpuszczany bez wizy. Zwyciężył 
paszport Nowej Zelandii z wynikiem 129 krajów. 
Wynik 128 osiągnęły takie kraje jak Niemcy 
czy Japonia. Polska z wynikiem 124 również 
zalicza się do czołówki. Najsłabiej wypadają Irak 
i Afganistan z wynikiem 31 krajów. Ale stamtąd 
do Europy i tak jedzie się bez paszportu.
# passport index 2020

Zamknijcie mnie wreszcie!
Z brytyjskiego zakładu karnego uciekł więzień, 
niejaki Akram Uddin. Zrobił to, by spotkać się 

z chorą matką. Najciekawsze jednak wydarzyło 
się potem. Po załatwieniu spraw rodzinnych 
uciekinier zgłosił się na posterunek policji, by 
oddać się w ręce władz i powrócić do więzienia. 
Nie było to jednak takie proste – stwierdzono, 
że nie ma nakazu jego aresztowania i odesłano 
do domu. To samo powtórzyło się na innym 
posterunku. I na kolejnym. W sumie więzień 
usiłował się oddać w ręce władz siedem 
razy, niestety bezskutecznie. Za ósmym ra-
zem wreszcie mu się to udało. Szczęśliwie został 
skazany na dodatkowe  cztery miesiące  
za ucieczkę z więzienia.
# uk prisoner seven

Styropian na cenzurowanym
Kryzys, nie kryzys, ekologia rządzi. Amerykań-
ski stan Maryland wprowadził od pierwszego 

Forsa płynie jak woda
W Polsce mamy podatek od deszczówki, po 
którym rząd obiecuje sobie duże zyski. Praw-
dziwe pieniądze robi się jednak gdzie indziej. 

Amerykańskie giełdy CME i NASDAQ 
planują wprowadzenie do obrotu kontrak-
tów, umożliwiających kupno i sprzedaż 
wody. W teorii ma to pomóc farmerom czy 
fabrykom w zapewnieniu sobie dostaw po 
ustalonej cenie. W praktyce – prawdopo-
dobnie woda stanie się kolejnym narzędziem 
spekulacji tak jak wcześniej cukier, srebro czy 
kakao, co doprowadzi do gwałtownych zmian 
cen tej substancji. Picie piwa zamiast niej 
wreszcie będzie usprawiedliwione.
# water futures contract

a tymczasem  
za granicą...
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, wpisz 
w wyszukiwarkę podane słowa kluczowe


