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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
W UE nie mamy równych, ale nasza
konkurencyjność wobec reszty świata
słabnie. Polska gospodarka w ciągu ostat-

nich dziesięciu lat mocno straciła na konkurencyjności w skali globalnej. W tym czasie koszty energii wzrosły u nas o 90 proc.,
a gaz dla przemysłu zdrożał aż o 175 proc.
W efekcie koszty produkcji w Polsce są już
nieznacznie wyższe niż w USA, choć jeszcze
dziesięć lat temu byliśmy od Amerykanów
sporo tańsi – wynika z najnowszego raportu
The Boston Consulting Group (BCG). Polsce
grozi pułapka średniego dochodu, czyli ryzyko
utknięcia wśród krajów o średnio rozwiniętej
gospodarce i niskim wzroście PKB. Aby temu
zaradzić, ważne jest dążenie do zwiększania
zaawansowania technologicznego gospodarki
i wzmacnianie innowacyjności.
35 mld zł wydaliśmy w ubiegłym roku
na prywatną służbę zdrowia, w tym 23
mld zł na leki, również te bez recepty,
i suplementy diety. W Polsce obowiązuje
publiczny system opieki zdrowotnej, który
ma zapewnić wszystkim ubezpieczonym
opiekę. Długie kolejki do lekarzy powodują,
że Polacy często decydują się na prywatną
wizytę. Dziś z dodatkowego ubezpieczenia
korzysta 2,5 mln osób, z czego mniej niż 800
tys. płaci za to z własnej kieszeni – pozostała
grupa to ubezpieczeni przez firmy w ramach
abonamentów medycznych – dlatego eksperci przekonują, że potrzebny jest w Polsce
system dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych. Stworzenie takiego systemu wymaga
porozumienia wszystkich partii politycznych,
instytucji, świadczeniodawców i świadczeniobiorców. Taki system od kilku lat obowiązuje
w Holandii i przynosi efekty – pod względem
zadowolenia społeczeństwa z opieki zdrowotnej kraj ten nieprzerwanie od 2005 roku
plasuje się w pierwszej trójce rankingu (Polska
– w trzeciej dziesiątce).

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Górnictwo węglowe”.
Nagrodę wylosowała: Maria Tarasewicz z Wodzisławia Śl.

Piwo przez wieki

India Pale Ale
ARCHIWUM

Ale to piwo górnej fermentacji, które powstaje dzięki wykorzystaniu specjalnych drożdży
z gatunku Saccharomyces cerevisiae oraz wysokiej (18–25 stopni Celsjusza) temperaturze
fermentacji, co sprawia, że odznacza się głębokim oraz bogatym smakiem i aromatem.
Najpopularniejsze i – co za tym idzie – najbardziej pożądane przez birofilów piwa górnej fermentacji pochodzą z Wielkiej Brytanii,
Belgii oraz Niemiec, choć nie brakuje także
amatorów odmian produkowanych za oceanem. Jednym z najwyżej cenionych gatunków tego trunku jest IPA, czyli India Pale Ale,
które również nad Wisłą zyskuje coraz większe
uznanie i – zdaniem specjalistów – może się
stać prawdziwym hitem tego lata, warto więc
przybliżyć jego bogatą historię.

IPA należy do tego rodzaju trunków,
które za sprawą swych niezwykłych walorów smakowych obrosły na przestrzeni czasu
licznymi legendami. Najbardziej znany jest,
rzecz jasna, mit początków, który wiąże genezę tego piwa z wyprawami kolonialnymi
Brytyjczyków do Indii i na Karaiby. Podobno
większość napitków psuła się podczas wielomiesięcznych wypraw za sprawą wysokich
temperatur, natomiast IPA dzięki dużemu
nachmieleniu miało zachowywać świeżość
i smak przez długi czas. Jak większość legend
także ta zawiera z pewnością ziarno prawdy,
historycy są jednak zdania, że IPA powstało
dużo wcześniej. Jakkolwiek było, legenda jest
wciąż żywa, a producentom piw dostarcza
niezmiennie wielu oryginalnych pomysłów

Bezrobotni absolwenci oraz studenci

na kampanie marketingowe. W tym miejscu
warto przywołać znakomite hasło reklamowe,
którym zachęcał niegdyś do sięgania po swoje
wyroby browar Greene King, jeden z najbardziej znanych twórców piw z gatunku IPA:
„Tak dobre, że nigdy nie dopłynęło do Indii”.
Nie jest też oczywiście prawdą, że IPA
było wysyłane wyłącznie do kolonii brytyjskich, dotarło bowiem także do Stanów Zjednoczonych, gdzie – jak to w Ameryce – jego
recepturę poddano pewnym modyfikacjom.
W ich konsekwencji powstała odmiana ale
nazywana dziś AIPA, czyli American India
Pale Ale, która przez wielu ceniona jest nawet bardziej od swojego starszego brata. Jest

też dość popularna wśród polskich piwowarów – swoje wariacje na temat AIPA stworzyły m.in. Pinta (Atak Chmielu, Imperium
Atakuje), AleBrowar (Rowing Jack) czy poznańska Brovaria (Chmielowa Bomba). Ortodoksyjni wyznawcy smaku India Pale Ale,
choć doceniają zalety AIPA, są jednak zdania,
że prawdziwe ale broni się jedynie w swojej
odmianie brytyjskiej. Tam tkwią jego korzenie,
tam jest także – twierdzą – jedyny w swoim
rodzaju chmiel, który najlepiej harmonizuje
goryczkę ze słodowością.
Ze świecą można szukać IPA wśród propozycji polskich browarów rzemieślniczych
– jak dotychczas polscy piwowarzy wolą się
mierzyć z amerykańską odmianą ale. Pomijając jednak kilka średniej jakości trunków,
warto zwrócić uwagę na dwa piwa, które mogą
być znakomitym materiałem poglądowym dla
każdego, kto chciałby wyrobić sobie zdanie
na temat India Pale Ale. Pierwsza propozycja
pochodzi z podwarszawskiego Browaru Artezan. IPA w wydaniu Artezana charakteryzuje
się chmielowymi nutami ziołowymi, a także
dającą się wyczuć słodowością i owocowością.
Ekstrakt na poziomie 14,5% jest wprost idealny
i doskonale odzwierciedla styl, w jakim warzy
się tego typu piwa. Drugi z trunków, który
chciałbym poddać uwadze Czytelników, czyli
India Pale Ale z browaru Grodzka 15, to już goryczka w pełnym tego słowa znaczeniu. Warto
podkreślić, że do jego produkcji wykorzystano
prawdziwe angielskie chmiele odmian Fuggles
oraz Challenger.

MACIEJ RZEPECKI

ostatniego roku mają szanse na nisko
oprocentowane pożyczki na założenie
firmy. W projekcie „Wsparcie w starcie” przy-

gotowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz bank BGK na młodych
biznesmenów czeka jeszcze 60 mln zł. O te
środki mogą ubiegać się bezrobotni absolwenci szkół wyższych oraz studenci ostatniego
roku studiów. Pierwsza pożyczka przeznaczona jest na rozpoczęcie biznesu (do 70 tys. zł)
oraz dodatkowo do 20 tys. zł na utworzenie
miejsca pracy (z możliwością częściowego
umorzenia). Okres spłaty pożyczki to nawet
siedem lat z możliwością karencji w spłacie
do 12 miesięcy. Pożyczki są nisko oprocentowane – 0,69 proc. w skali roku. Program
pomógł już 40 młodym przedsiębiorcom.
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