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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 19 dadzą rozwiązanie krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.
Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Górnicze skarby pod ziemią”.
Nagrodę wylosował: Pan Antoni Gawłowski ze Świerklan.

Piwo przez wieki

Przez kilka styczniowych wieczorów w sali
restauracyjnej Browaru Zamkowego Cieszyn
chętni goście oddawali się degustacji trzech
nowo uwarzonych piw. Każde z nich powstało
według innej receptury i należało do innej
piwnej rodziny. Po degustacji lokalni piwosze
wypełnili formularz, w którym wskazali, które
piwo najbardziej im smakowało, i zaproponowali dla niego trzy nazwy. Przez kilka dni
swoje opinie zostawiło niemal 500 osób, więc
było z czego wybierać.
Zwycięską nazwą nowego piwa został
„Cieszynek”. Nie utrzymała się jednak długo
– organizatorzy konkursu uznali, że chociaż
jest ciepła i wiąże się z miastem, to zdrobniała forma nie kojarzy się z tradycyjnym,
solidnym piwem, z którego znany jest browar.

ARCHIWUM

W Cieszynie idzie nowe
Browar Zamkowy w Cieszynie warzy piwo
nieprzerwanie od 1846 roku – jego pracy
nie przerwały ani powstania, ani dwie wojny światowe. Czyni go to najstarszym polskim
browarem, który funkcjonuje bez przerwy.
Jest też najstarszym rodzimym browarem rzemieślniczym, ponieważ warzone w nim piwo
powstaje w tych samych murach i często przy
użyciu tych samych maszyn, z których korzystali piwowarzy w XIX wieku. Do tej świątyni
piwnej tradycji jednak od niedawna zagląda
nowoczesność, czego jednym z wyrazów jest
pomysł na nowe piwo, które ma zastąpić legendarne Brackie. Szacowny browar w pracach nad jego koncepcją zwrócił się po radę
do laików spoza swoich murów, czyli… mieszkańców Cieszyna.

Tłumaczono, że bardziej pasowałaby do lekkiego, małego piwa w lipcowy wieczór, a nie
do piwa, która ma stać się elementem cieszyńskiej ziemi na kolejne dekady.

N asz N oszak
Za drugim razem browar zwrócił się
o pomoc do przedstawicieli środowisk kultury, społeczników, dziennikarzy i działaczy
lokalnych na stałe związanych ze Śląskiem
Cieszyńskim. Powstała rada ds. nazwy dla regionalnego piwa cieszyńskiego, która w połowie lutego przez całą noc debatowała nad stosowną nazwą dla nowego trunku. Ostatecznie
podjęła jednogłośną decyzję, uznając, że nowe
piwo będzie się nazywać „Noszak”. Jest ona
hołdem dla wybitnego władcy regionu – Przemysława I Noszaka, który w latach 1358–1410
sprawował rządy w Księstwie Cieszyńskim. Był
człowiekiem renesansu – światłym dyplomatą,
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intelektualistą i wielkim europejskim politykiem. W czasach jego władania Cieszyn stał się
liczącym ośrodkiem na mapie Europy Środkowej. Co nie mniej istotne – prywatnie książę
był wielkim miłośnikiem piwa.
Debiut Noszaka, które stopniowo ma zastąpić legendarne na Śląsku Cieszyńskim Brackie, jest planowany w połowie kwietnia. Nad
jego recepturą browar jeszcze pracuje – na razie analizuje liczne uwagi zebrane podczas
degustacji i wypracowuje recepturę godną
nazwy tego piwa. Browarowi Zamkowemu
w Cieszynie przyświeca ambicja, by uwarzyć
najlepsze piwo regionalne niezależnie od tego,
ile czasu to zajmie. Noszak swoją szlachetnością ma dorównać cieszyńskiemu władcy,
od którego wzięło swój przydomek, a to niełatwe zadanie.

Ś wiąteczne zakupy będą średnio
o 7 proc. droższe niż przed rokiem.
Analitycy porównywali typowo świąteczne
produkty, wśród których znalazły się jaja,
pieczywo, mięso, wędliny, twaróg, masło,
warzywa i owoce. Najbardziej podrożały jaja
– ich cena jest o 33 proc. wyższa niż przed
rokiem. Podobnie sytuacja wygląda z masłem.
W porównaniu z marcem 2017 roku jego ceny
są według szacunków o 25 proc. wyższe. Zdecydowanie droższe niż przed rokiem są też
owoce krajowe. W przypadku jabłek podwyżki
sięgają ponad 50 proc. Ceny części produktów utrzymują się na tym samym poziomie
co przed rokiem (twaróg, mąka), a cukier
potaniał o blisko 30 proc. Spadły także ceny
schabu. Z kolei gotowe produkty z wieprzowiny, kiełbasy, szynki są ok. 4–5 proc. droższe
niż w marcu 2017 roku. W przypadku coraz
popularniejszego drobiu podwyżki sięgną
nawet 6 proc.
Płace w przedsiębiorstwach zatrudniających 10 pracowników i więcej wynosiły w lutym br. 4599,72 złotych brutto
miesięcznie, czyli 3271,88 złotych na rękę.
To o 6,8 proc. więcej niż rok wcześniej – wynika z badań GUS. Mimo znacznego wzrostu
jest to mniej, niż wskazywali analitycy, według których wzrost płac powinien wynieść
6,9–7,5 proc. Według wyliczeń GUS powyżej
przeciętnego wynagrodzenia zarabia zaledwie
33,8 proc. społeczeństwa. Dwie trzecie ludzi
musi się zadowolić niższą płacą. Powyższe
dane dotyczą 6,1 mln pracowników zatrudnionych w firmach, które zatrudniają minimum
10 osób. Tam średnie zarobki są wyższe niż
w pozostałej części gospodarki. Różnica wynosiła w ostatnim kwartale ub.r. 11 proc. Wraz
z rosnącymi płacami zwiększa się też zatrudnienie. W grudniu w sektorze przedsiębiorstw
pracowało o 3,7 proc. więcej niż rok wcześniej.
Zatrudnienie rośnie przy poprawiających się
statystykach bezrobocia.
15,4 proc. Polaków wskazało, że najlepszy w historii III RP rząd został utworzony przez Donalda Tuska – wynika
z sondażu SW Research dla serwisu rp.pl. Kolejne dobrze oceniane rządy zostały utworzone
przez Mateusza Morawieckiego (7,8 proc.)
i Beatę Szydło (6,9 proc.). Jedynie 0,7 proc.
Polaków uznało, że najlepszy rząd utworzyła
Ewa Kopacz. To najniższy wynik w badaniu.
Rada ministrów, którą powołał Jarosław Kaczyński, uzyskała poparcie 1,3 proc. badanych.
Jednak aż 36,8 proc. osób stwierdziło, że nie
potrafi wskazać najlepszego rządu. Wyniki
potwierdzają, że rząd PO ma lepsze oceny
wśród zamożniejszych respondentów mieszkających w dużych miastach i legitymujących
się wyższym wykształceniem.
D W U T Y G O D N I K

B rowar otwarty na świat
Mimo że o nazwie nowego piwa ostatecznie nie zadecydował otwarty konkurs,
nie znaczy to, że cieszyński browar zamyka się na świat. Wręcz przeciwnie, od 2017
roku jego historyczna siedziba znajduje się
na mapie Industriady – cyklicznej imprezy
promującej zabytki techniki w województwie
śląskim. Zwiedzający mogą podziwiać browar
jako żywe muzeum klasycznego, tradycyjnego piwowarstwa i zobaczyć, jak w Cieszynie
piwo warzyło się kiedyś i jak robi się je nadal. W przyszłości browar czekają remonty
i modernizacja parku maszynowego, ale nie
zmienią się technologia, kultura i kunszt wytwarzania piwa.
MAREK KOWALIK
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