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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Polacy są zestresowani. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez TNS Polska
na zlecenie Gazety Wyborczej najwięcej
osób zestresowanych – aż 50 proc. – jest
w grupie wiekowej 50+, natomiast wśród
ludzi po czterdziestce 46 proc. dokucza stres. Za to po sześćdziesiątce wracamy
do stanu równowagi i tylko co trzecia osoba
deklaruje, że często się denerwuje. Najbardziej
denerwuje się niewierzący pięćdziesięciolatek
z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym zawodowym o poglądach lewicowych.
Prawie trzy czwarte z nich deklaruje, że stresuje się często lub bardzo często. Najczęściej
powodem podenerwowania jest sytuacja finansowa i kłopoty osobiste. Pracą przejmuje
się co czwarty Polak, denerwuje go sytuacja
finansowa, która często związana jest z pracą
lub jej utratą, realną lub spodziewaną. Mieszkańców wielkich miast irytuje pośpiech i życie
w ciągłym napięciu. Natomiast wykształconym najbardziej doskwierają sprawy związane
z pracą i warunkami – awans, konkurencja,
podwyżka. Mężczyźni gorzej sobie radzą z taką
sytuacją: co dziesiąty sięga po alkohol, co piąty
nie robi nic. A kobiety w takiej sytuacji częściej
niż mężczyźni zajmują się czymś w domu, biorą
leki albo starają się być z innymi ludźmi. Znacznie częściej niż mężczyźni się modlą.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Karbomania”.
Nagrodę wylosowała: Jolanta Kołcz z Tychów.

Piwo przez wieki

W kilku ostatnich odcinkach naszego cyklu
próbowaliśmy przybliżyć Czytelnikom historię i ofertę największych browarów w Polsce.
Polskie współczesne piwowarstwo to jednak
nie tylko browary tyski i żywiecki. Wolny rynek oraz ponowne odkrycie bogactwa kultury piwnej po roku 1989 spowodowały, że
jak grzyby po deszczu zaczęły u nas powstawać małe, często rodzinne browary, których
wyszukana oferta nie pozwala przejść obok
nich obojętnie. W niniejszym odcinku przedstawimy dwa spośród nich.

M azurskie przysmaki
„Kraina Tysiąca Jezior to miejsce jedyne
w swoim rodzaju. Jej wyjątkowość tworzą
splecione w jeden nurt losy ziemi i zamieszkujących ją ludzi. Malownicze doliny, ślady
po dawnym lodowcu dziś porastają bujne
puszcze i lasy. W ich zielonych gęstwinach
toczą swój niespieszny bieg przejrzyste rzeki
i strumienie, które łączą ze sobą szmaragdowe
jeziora – największe skarby Warmii i Mazur.
Tu odnajdują spokój i radość życia ludzie
zmęczeni wielkomiejskim hałasem”. Po takim dictum większość Czytelników byłaby
z pewnością skłonna pomyśleć, że cytowany
tekst towarzyszy kampanii promocyjnej, która
ma na celu zachęcić Polaków do wypoczynku na Warmii i Mazurach. Nic z tych rzeczy
– przytoczony fragment pochodzi ze strony internetowej założonego w roku 1993
w Olsztynie Browaru Kormoran. Nawiązania
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Przegląd browarów niszowych (I)
browarów jak Kormoran współczesny konsument ma szansę zrozumieć, że piwo to nie
zwykły napój alkoholowy, lecz trunek o bogatej
historii i tradycji.

A le piwo !

do bogactwa naturalnego Krainy Tysiąca Jezior nie powinny jednak dziwić, wszak twórcy
Kormorana wyraźnie akcentują przywiązanie
do swojej małej ojczyzny oraz czerpią pełnymi
garściami z piwowarskich tradycji regionu.
Piwa warzone przez Browar Kormoran powstają wyłącznie na bazie naturalnych składników – są to napoje niszowe, niepasteryzowane
i niefiltrowane, posiadające niepowtarzalne
walory smakowe (w ofercie m.in. piwo Orkiszowe z Czosnkiem, piwa jabłkowe, śliwkowe czy
miodowe, a także wyjątkowy specjał – Świąteczne, tzw. Piernik w Piwie, czyli przygotowywany na czas świąteczno-noworoczny ciemny
napój z przyprawami korzennymi, takimi jak
cynamon, imbir czy goździki). Niszowość powstających w Kormoranie trunków – o której
wspomniano – nie jest jednak wynikiem nieudolności w próbach dotarcia do szerokiego
grona odbiorców. Wręcz przeciwnie – stanowi
alternatywę dla monotonii współczesnej produkcji przemysłowej, która ledwie zapoznaje
tradycyjną sztukę piwowarską, hołdując hasłom
szybkości i masowości. Dzięki ofercie takich

Twórcy AleBrowaru wybrali nieco inny,
choć równie interesujący sposób na wzbogacenie naszego rodzimego, monotonnego rynku
piwa o napoje nietuzinkowe. Jak się okazuje,
by namieszać, wystarczy pasja. „Jest nas trzech
i kochamy piwo. Może to i banał, ale równocześnie prawda. Gdy nadarzyła się okazja do przeniesienia naszej piwnej pasji na wyższy poziom,
nie wahaliśmy się ani chwili. (…) Może zabrzmi
to trochę górnolotnie, ale w tym przedsięwzięciu nie brakuje także misji. AleBrowar ma być
częścią rewolucji, która zmieni oblicze piwnej
sceny w naszym kraju. Żyjemy w ciekawych
czasach, czas na ciekawe piwa” – piszą na swojej stronie internetowej Bartek, Michał i Arek,
twórcy AleBrowaru. Trunki powstają w Gościszewie w najstarszym rodzinnym zakładzie
piwowarskim w Polsce, prowadzonym przez
panów Stanisława i Chrystiana Czarneckich.
W ofercie AleBrowaru znajdują się m.in. piwo
mleczno-kawowe Sweet Cow, piwo Amber Boy
z odrobiną karmelu, wyraźnie wyczuwalną nutą
cytrusową oraz o korzennym zapachu czy Smoky Joe, w którym zamiast tradycyjnego słodu
wędzonego buczyną znalazł się słód wędzony
oryginalnym szkockim torfem, czyli surowcem
wykorzystywanym przy produkcji whisky.
Maciej Rzepecki

Polska może być przykładem właściwego
wykorzystania funduszy unijnych – tak
wskazali eksperci Banku Światowego.
Ich zdaniem jesteśmy przykładem gospodarki,
która dobrze sobie radzi w czasach kryzysu.
Teraz należy się skoncentrować na zwiększeniu
innowacyjności. Podczas konferencji na temat
wzrostu w krajach europejskich i centralnej Azji
wiceszef Banku Światowego odpowiedzialny
za ten region Philippe Le Houerou podkreślał,
że Polska była wyjątkiem w czasie największego
spadku europejskiego PKB w 2009 r. Zaznaczył, że polskiemu rządowi udało się również
zarządzanie gospodarcze w czasie kryzysu oraz
utrzymywanie celu fiskalnego (odpowiedniego
finansowania budżetu bez nadmiernego zadłużania się). Polska bardzo dobrze wykorzystywała
fundusze unijne, m.in. na inwestycje infrastrukturalne takie jak np. drogi. W ocenie BŚ problemem jest teraz konsolidacja budżetu, bo dług
publiczny zwiększył się za bardzo, a poza tym
Polska ma konstytucyjny próg maksymalnego
zadłużania się. Wiceszef Banku Światowego
przypominał jednak, że Polsce udało się wynegocjować spore środki w ramach przyszłego
wieloletniego budżetu UE, które również będą
pozytywnie oddziaływać na gospodarkę. Nasze władze powinny inwestować w budowanie
umiejętności przyszłych i obecnych pracowników, łączenie szkolnictwa z biznesem, a także
zapewniać większy dostęp do małych funduszy.
d w u t y g o d n ik
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