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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Stopa bezrobocia rejestrowanego w lutym wyniosła 10,3 proc., czyli podobnie
jak w styczniu br. Bezrobocie na poziomie
jednocyfrowym utrzymuje się w sześciu województwach. Najniższe odnotowywane jest
w województwach wielkopolskim (6,6 proc.),
śląskim (8,5 proc.) i mazowieckim (8,8 proc.).
W lutym pracodawcy zgłosili do urzędów pracy niemal 129 tys. ofert zatrudnienia.
W Polsce liczba osób w wieku emerytalnym zwiększy się do 9,6 mln w roku 2030
– wskazują prognozy GUS. W 2032 roku
co czwarty Polak będzie miał skończone 60
lat. Trzykrotnie wzrośnie odsetek osób po 80.
roku życia. W Polsce dopiero zaczynamy myśleć
o objęciu seniorów systemowymi rozwiązaniami, które umożliwiają im aktywny udział w życiu
społecznym. Niemcy, których społeczeństwo
szybciej się starzeje, obalają mit o powszechnej popularności domów opieki. Aż 77 proc.
niemieckich lekarzy, którzy wzięli udział w badaniu, twierdzi, że najlepszym otoczeniem dla
seniora jest własny dom i zapewniona w nim
opieka. Przyznają, że osoby spędzające w nim
jesień życia z reguły żyją dłużej.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Deputat węglowy”.
Nagrodę wylosowała: Anna Sługa z Żor.

Piwo przez wieki

Piwo w wielkanocnym koszyku
Święta Wielkiejnocy kończą post i w wymiarze świeckim oznaczają powitanie wiosny
i odradzającej się przyrody, a w religijnym
– radość ze Zmartwychwstania Pańskiego.
W różnych krajach wyraża się ją na różne sposoby. Irlandzkie restauracje w okresie wielkanocnym mają w menu świąteczne korzenne
piwa. Podczas dorocznego filipińskiego rytuału dobrowolnego ukrzyżowania w Wielki Piątek w wiosce Cutud widzów częstuje
się browarem i lodami. Na meksykańskich
fiestach piwo przynoszone w skrzynkach –
słabe, w małych butelkach – jest traktowane jako napój orzeźwiający, a w Niemczech
od XV wieku przy ogniskach wielkanocnych
piło się wiosenne piwo warzone przez bawarskich mnichów.

D uński P- dag
W państwie duńskim oprócz tradycyjnych świątecznych potraw – wędlin,
serów, mięs – przyjęło się też picie piwa.
Zwyczaj warzenia wielkanocnego trunku
sięga początków XX wieku. Tamtejsze browary wprowadzają wtedy do oferty mocniejsze, korzenne piwo. Dzień, w którym
trafia do sprzedaży, też stał się swoistym
świętem. Zwie się P-dag – litera P odsyła
do duńskiego słowa Paske oznaczającego Wielkanoc. Zwyczaj ten kultywuje się
do dzisiaj i obecnie około 100 duńskich browarów wypuszcza przed świętami na rynek
Paskebryg, czyli piwo wielkanocne, które
jest hucznie degustowane w P-dag.

C zeskie zielone piwo
U naszych południowych sąsiadów tradycja okolicznościowego piwa wielkanocnego
jest krótsza niż u Duńczyków – narodziła się
w tym wieku, a dokładnie w 2006 roku. Wtedy
w browarze Starobrno w Brnie zaczęto warzyć
zielone piwo specjalnie na wiosenne święto.
Charakterystyczny kolor trunek zawdzięcza
dodatkowi likieru i ekstraktowi z ziół (m.in.
pokrzywy i liści eukaliptusa), którego dokładny
skład znają podobno tylko trzy osoby na świecie. Zielone piwo pije się w Czechach gremialnie przede wszystkim w Wielki Czwartek,
nazywany też Zielonym Czwartkiem. Mimo
rosnącej popularności nowej świeckiej tradycji nie przekonali się jeszcze do niej prażanie,
pewnie dlatego, że narodziła się w morawskim
Brnie, z którym mają na pieńku jak u nas Warszawa z Krakowem czy Śląsk z Zagłębiem.
P olska obfitość
W naszym kraju tradycyjnie święta Wielkiejnocy wiążą się z suto zastawionym stołem i radowaniem się ze Zmartwychwstania.
Za Rzeczypospolitej szlacheckiej ławy uginały
się od prosiąt, szynek, pasztetów, piwa i mocniejszych trunków. Świąteczne obżarstwo
i opilstwo, obok święcenia palm, malowania
jajek czy późniejszego noszenia koszyków
do kościoła, było wywodzącym się z kultury
ludowej rytuałem. Rozumiano je jako pobożny obowiązek, który zapewniał pomyślność
na cały rok. Był to też powszechnie przyjęty
sposób wyrażania radości z wygranej życia
i Chrystusa nad śmiercią i Szatanem.

Bardziej współcześnie do tradycji polskiej
Wielkanocy należało w wielu regionach wypicie piwa grodziskiego po obfitym śniadaniu
wielkanocnym. Obecnie popularne blogerki kulinarne i mistrzowie kuchni z telewizji
dzielą się przepisami na świąteczne dania
podlane piwem. Zachwalają między innymi
białą kiełbasę pieczoną w piwie z cebulką i tymiankiem – w trakcie pieczenia piwo z cebulką zamieniają się w aromatyczny i smaczny
sos. Potrawa ta jest szybka w przygotowaniu,
podaje się ją z kromką chleba albo ziemniaczanym puree. A na deser można skosztować
babki piwosza – do przygotowanej wcześniej
według normalnego przepisu babki dolewamy
szklankę piwa i mieszamy.

W ielkanocny O kocim
Od kilku lat Browar Okocim rzuca na rynek cztery sezonowe piwa, po jednym na każdą porę roku – Świętojańskie, Dożynkowe,
Bożonarodzeniowe i wreszcie Wielkanocne.
Ostatnie, inaugurujące wiosenny okres, sprzedawane jest od lutego do kwietnia. To ciemne piwo, które zawiera cztery słody: jasny,
monachijski, karmelowy i barwiący. Nadają
one limitowanemu Wielkanocnemu bursztynowy kolor i karmelowo-miodowy posmak.
W smaku wyczuwalne są też delikatne goryczka i chmiel, a w zapachu zboża i chleb
ze słonecznikiem. Sprzedawany w półlitrowych butelkach koźlak ma ok. 6 proc. alkoholu. Po nalaniu tworzy niewielką, drobnoziarnistą pianę.

MAREK KOWALIK

Co czwarty Polak ma nawyk systematycznego oszczędzania. Najwięcej
oszczędnych jest w grupie 21‒35 lat – wynika z badania na zlecenie Banku Zachodniego WBK. Prawie połowa (45 proc.) Polaków deklaruje, że posiada oszczędności
odpowiadające co najmniej wysokości trzymiesięcznych dochodów gospodarstwa domowego. 40 proc. regularnie odkłada część
swoich dochodów, a 34 proc. robi to tylko
sporadycznie. Środki finansowe lokujemy
najczęściej na koncie oszczędnościowym
(44 proc.) lub lokacie (28 proc.). 40 proc.
Polaków twierdzi, że oszczędza długofalowo. Cele oszczędzania są zależne od stadium
życia. Najmłodsi oszczędzają najczęściej
na przyjemności (42 proc.) oraz wakacje
i podróże (38 proc.). Aż połowa młodych
(do 35. roku życia) odkłada na mieszkanie,
a ponad jedna trzecia osób w wieku 36–50
lat inwestuje w wykształcenie i lepszy start
życiowy swoich dzieci.
Tylko 8 proc. firm przemysłowych
i 10 proc . usługowych wdrożyło
w ostatnich latach innowacje w obszarze organizacji i zarządzania – wynika
z danych GUS. Wzrost inwestycji w kapitał ludzki jest warunkiem poprawy jakości
i wydajności pracy, szczególnie w sytuacji
gdy nowe technologie wpływają na postępującą automatyzację przedsiębiorstw i wymuszają rozwijanie nowych kompetencji
pracowniczych.
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