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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Strażacy, profesorowie uniwersytetu
i robotnicy kwalifikowani to najbardziej
szanowane profesje. Ich pracę poważa

80 proc. Polaków – wynika z badania „Prestiż
zawodów” realizowanego przez CBOS. Dużym
szacunkiem darzeni są górnicy, inżynierowie,
pielęgniarki, nauczyciele i lekarze – te specjalizacje cieszą się uznaniem ponad 70 proc.
Polaków. 57 proc. badanych wysoko ceni zawód
sprzątaczki, podobnym uznaniem cieszą się
sędziowie i dyrektorzy dużych przedsiębiorstw.
Co trzeci Polak poważa najbogatszych, najwyższych urzędników i parlamentarzystów.
2018 złotych brutto (przy czym dla kobiet to ok. 1700 złotych, a dla mężczyzn
– ok. 2500 złotych) to według danych
ZUS wysokość przeciętnej emerytury.
Stosunek emerytury do ostatniej pensji kształtuje się na poziomie 59 proc. Tylko 5 proc.
emerytów uznaje swoją sytuację za dobrą,
a 46 proc. za złą. Na wsparcie rodziny może
liczyć 10 proc. seniorów, a 33 proc. z nich pomaga młodszym członkom rodziny. Wobec
tego ważne jest by planować wydatki, szukać
oszczędności, spróbować odkładać nawet niewielkie sumy i unikać „szybkich pożyczek”
w parabankach. Szczególnie drogie usługi oferują firmy z obsługą w domu pożyczkodawcy.
720 tys. oświadczeń o powierzeniu pracy
cudzoziemcom zarejestrowano w polskich urzędach pracy w ciągu 11 miesięcy ubiegłego roku. To wzrost o 100 proc.
w porównaniu z 2014 rokiem. Zgłoszone przez
pracodawcę w powiatowym urzędzie pracy
oświadczenie umożliwia wykonywanie pracy
bez zezwolenia przez sześć miesięcy obywatelom Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Z danych wynika, że pracodawcy
chcieli zatrudniać obcokrajowców w wieku
od 26 do 40 lat. Najczęściej byli oni zatrudniani w rolnictwie (ponad 265 tys. oświadczeń),
w usługach administracyjnych, w budownictwie i przetwórstwie przemysłowym.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Praca zwierciadłem człowieka”.
Nagrodę wylosował: Jan Siwek z Chorzowa.

Piwo przez wieki

Tuś mi Brackie
„Nie bójmy się pić tego piwa! Już ponad 100
lat temu w ramach prowadzonej kampanii antyalkoholowej zalecano picie piwa z cieszyńskiego browaru zamiast wódki. To i my pijmy piwo Brackie z umiarem i kulturą, bo jest
to piwo szlachetne, dobrze gasi pragnienie
i nie szkodzi zdrowiu. W piwie Brackim jest
tradycja, współczesność i przyjemność!”
BRACTWO KSIĘSTWA CIESZYŃSKIEGO

Każdy region Polski może się pochwalić
kultowym piwem, które wielu jego mieszkańcom często spowszedniało, zamiast być
ich powodem do dumy. Z kolei turyści czy
przygodni goście często zachwycają się nim
i szukają później w swoich rodzinnych stronach. W północnej Polsce popularny jest
czarny Specjal, wschód opanował niebieski
Leżajsk. Na południu – w województwach
śląskim, opolskim i dolnośląskim – codziennym trunkiem jest Piwo Brackie w charakterystycznej zielono-białej etykiecie. Warzy je Browar Zamkowy w Cieszynie, perła
polskiego browarnictwa, istniejący od 1846
roku. Mimo że w latach 90. jego właścicielem została Grupa Żywiec, wciąż mieści się
w dawnym zamku Habsburgów i produkuje
się w nim piwa zgodnie ze starymi metodami
warzenia.

B rackie
Nazwa piwa wzięła się od słów „braterski”,
„bratny”, „bracki”. Nawiązuje ona do legendy
o założeniu Cieszyna przez trzech braci –
Leszka, Cieszka i Bolka – którzy podążając

za ujrzanymi przez ich ojca-księcia trzema
gwiazdami, rozdzielili się w poszukiwaniach.
Po długim czasie rozłąki spotkali się na wzgórzu i postanowili, że na nim założą gród warowny. Nazwali go Cieszyn, by uczcić swoją
radość z odnalezienia się.
W latach 90., po przejęciu Browaru
Zamkowego przez Żywca, piwo było dostępne pod marką Żywiec Brackie na terenie całego kraju. Po kilku latach zapadła
jednak decyzja o sprzedawaniu go na rynku regionalnym i Brackie opanowało powiaty cieszyńskie, żywieckie, bielskie
i raciborskie. Jego lokalność podkreślano
w reklamach słowem „stela”, oznaczającym
na Śląsku Cieszyńskim „tutejszy”. Pomimo
nadania piwu charakteru lokalnego nie
zmieniono sposobu jego warzenia – wciąż
powstawało na miejscu według starych
receptur, na bazie wody z Olzy, jęczmienia
morawskiego i chmielu czeskiego. Nadal
też wykorzystuje się przy jego produkcji
dziewiętnastowieczny sprzęt wiedeńskiej
firmy Riedinger.
Brackie rozpoznamy po wyraźnym aromacie chmielowym i lekko alkoholowym
posmaku, na finiszu zaś poczujemy delikatną goryczkę. Ma piękną bursztynową
barwę, a po nalaniu tworzy wysoką, białą,
długo utrzymującą się pianę o małych pęcherzykach. Nie jest też obojętne dla zmysłu węchu – pachnie prażonym ziarnem
i cytrusami. Zawartość alkoholu w Brackim
jest nieco większa niż w latach 90. (wówczas 4 proc.) i wynosi 5 proc. Podobno piwosze rozpoznają je też po metalicznym

posmaku, związanym z tradycyjnym sposobem warzenia.

B rackie M astne
Rzadszą odmianą Brackiego jest Mastne, piwo typu amber ale. To pierwszy browar
w cieszyńskim zakładzie, o którym wspominają kroniki, pito je już w XVI wieku. Było
też popularne u naszych znanych z kultury
piwnej sąsiadów – Czech i Niemiec. Jak przy
każdym trunku z historią jego nazwa nie może
być przypadkowa. „Mastny” pochodzi od słów
„tęgi”, „pełny”, „mazisty”, „mięsisty”. Jasno
wskazuje to nam na jego walory smakowe.
Po latach nieobecności na rynku wypuszczono je próbnie jako piwo sezonowe w 2010
roku w ramach obchodów 1200-lecia Cieszyna, podczas Święta Trzech Braci. Warzono
je wtedy dwa razy do roku na specjalne okazje.
Od tego czasu zdążyło wejść do stałej oferty
cieszyńskiego browaru. Powstaje z czterech
rodzajów słodów – trzech jęczmiennych: pilzneńskiego, monachijskiego i karmelowego
oraz ze słodu pszenicznego.
Rzeczywiście Brackie Mastne jest godne
swej nazwy – w jego słodowym, jęczmienno-pszenicznym aromacie dominują aromat
karmelowy, średnia goryczka i owocowe estry. Tak samo jak w Brackim piwosze zwracają uwagę na żelazisty posmak. Obfita piana
przykrywa bursztynowy, opalizujący browar
o mocy 5,8 proc. Jak na lekkie piwo mocno
wyczuwalny jest alkohol. Browar Zamkowy
zaleca konsumpcję Mastnego do dań kuchni
śródziemnomorskiej, drobiu i wyrazistych
w smaku potraw.
MAREK KOWALIK

Indie, Wietnam, Bangladesz, Filipiny, Tanzania, Kenia, Peru i Kolumbia
to w 2016 roku perspektywiczne kierunki
dla polskiego eksportu. Ich atutem mają
być wzrost gospodarczy, stabilność ekonomiczna i polityczna oraz spadające ceny surowców. Kraje te są atrakcyjne z uwagi na rosnącą klasę średnią, napędzającą wewnętrzny
popyt. Polskie produkty byłyby konkurencyjne
wobec innych eksporterów z Unii Europejskiej
ze względu na korzystną relację ceny do jakości. Jednak z dalekimi rynkami wiążą się też
problemy, np. odległość i koszty transportu,
odmienne regulacje prawne i administracyjne
ograniczenia w dostępie do rynku oraz różnice
kulturowe.
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