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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Siedem miliardów marzeń. Jedna planeta. Konsumuj świadomie! – to aktualne
hasło kampanii ONZ na rzecz ochrony
środowiska. Piątego czerwca obchodzono
Światowy Dzień Ochrony Środowiska i z tej
okazji przypomniano o konieczności ograniczania konsumpcji, gdyż na dłuższą metę
nie wystarczy żywności, wody i energii, aby
wyżywić ludność świata. Społeczeństwa krajów rozwiniętych muszą przemyśleć własne
potrzeby pod kątem ochrony środowiska.
Przyczyną akcji są aktualne dane odnośnie
do tempa zużywania zasobów wody i energii na Ziemi. Podczas gdy zapotrzebowanie
na kosztownie wyprodukowane mięso stale
rośnie, koncerny spożywcze utylizują artykuły
spożywcze. Ok. 1,3 mld ton żywności rocznie znika w ten sposób z rynku. Jest to tym
bardziej alarmujące, że według doniesień organizacji Pomoc dla Głodujących na Świecie
co siódmy mieszkaniec planety cierpi głód.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Praca wzbogaca”.
Nagrodę wylosowała: Pani Jadwiga Pyka z Mysłowic.

Piwo przez wieki

ARCHIWUM

Piwo godne koronowanych głów
Browarnictwo w Polsce ma bardzo długą tradycję. Polacy zawsze lubili piwo pod każdym
względem – nie tylko pić, ale także produkować. Trunki warzone w naszym kraju mogły (i nadal mogą) poszczycić się wspaniałym smakiem na całym świecie. Nie byłoby
to możliwe, gdyby nie istniały nadal browary,
które założono wiele wieków temu. Takim
przedsiębiorstwem jest zakład w Raciborzu.

J ak się zaczęło ?
Browar Zamkowy powstał w XVI wieku, jednak wzmianki o warzeniu piwa w tym
regionie są znacznie wcześniejsze – sięgają
bowiem 1294 roku. Właściwa data powstania
zakładu w Raciborzu to 1567 rok. Już wówczas
ta okolica mogła pochwalić się własną plantacją chmielu, która wpływała na jakość wytwarzanych tu produktów. Późniejsze zmiany,
takie jak budowa nowej siedziby, zaopatrzenie
przedsiębiorstwa w maszynę parową oraz produkowanie trunków w nowych stylach, spowodowały, że piwa raciborskie zyskały uznanie
zarówno w kraju, jak i za granicą.
W czasie II wojny światowej browar zaprzestał produkcji. Wznowiono ją dopiero
w 1945 roku. W tym czasie przedsiębiorstwo
zostało znacjonalizowane i znacznie zmodernizowane, dzięki czemu rocznie możliwe było
wyprodukowanie 54 tys. hektolitrów piwa.
Po zmianie ustrojowej zakład upadł, jednak
w 2003 roku znalazł się przedsiębiorca, który
wykupił nieczynny browar. To jednak nie był
koniec kłopotów. Dopiero w 2010 roku zakład
ruszył z pełną parą jako Browar Zamkowy.

P rodukty
Technologia produkowania trunków w raciborskim zakładzie sięga XIX wieku. Do warzenia piwa używa się wyłącznie naturalnych
składników: wody, słodów, chmielu oraz drożdży piwowarskich. Dużym plusem jest stosowanie otwartej fermentacji, która wpływa
na znakomity smak i aromat browarów.
Dla amatorów klasyki browarnicy przygotowali Raciborskie Klasycznie Warzone, czyli
lager. Jest ono średnio mocne, ma bowiem
5 proc. alkoholu. Ma złocisty kolor i białą pianę. W smaku dominują słody, wyczuwalna jest
jednak również goryczka. Inną propozycją
jest Raciborski Pils. Do jego produkcji użyto

dwóch rodzajów chmielu – aromatycznego
i goryczkowego. Jest słabsze od swojego poprzednika, ma 4,5 proc. alkoholu. Podobną
moc ma Raciborskie Rżnięte. Jest to piwo
o ciemnobrązowym kolorze, kremowej pianie
i słodowo-karmelowym zapachu. Po skosztowaniu czuć wyraźnie lekką słodycz i karmelowe nuty.
Piwosze, którzy znudzeni są zwykłymi
lagerami, także znajdą tu coś dla siebie. Przykładem może być piwo Raciborskie Ciemne,
które reprezentuje styl bock. Ma aż 7 proc. alkoholu, który wyraźnie wyczuwalny jest podczas jego spożywania. Podobną propozycją jest
Raciborskie Mocne – o ciemnozłotym kolorze
i przyjemnym słodowym posmaku. Ciekawym
wyborem jest Raciborskie Miodowe, do którego dodano naturalny miód gryczany. Dzięki
temu w jego smaku doskonale czuć miodowe
nuty, które idealnie komponują się z lekką
goryczką. Można sięgnąć również po zieloną
wersję raciborskiego piwa. Zielone jest dość
mętne, ma przyjemny kolor i białą pianę.
Oprócz trunków spod znaku Raciborskiego Browar Zamkowy produkuje także piwa
drugiej marki – Twierdzowe. Pierwsze z nich
to złocisty lager, który uderza swoim zbożowym i chmielowym zapachem. W smaku
wyczuwalne są chmiel, słodowość oraz nuty
zbożowe i chlebowe. Drugi produkt to Twierdzowe Ciemne Korzenne na Miodzie. Urzeka
czekoladowym kolorem, korzenno-goździkowym zapachem oraz idealnie skomponowanym smakiem. To prawdziwa uczta dla
każdego piwosza.
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W 2014 roku sytuacja materialna gospodarstw domowych w Polsce poprawiła
się – wynika z najnowszego raportu GUS.
Czytamy w nim, że Polacy coraz więcej zarabiają, wydają i oszczędzają, a jednocześnie mieszkają w coraz większych, lepiej wyposażonych
mieszkaniach. Jednocześnie co piąta polska rodzina wydaje 127 proc. tego, co zarabia. Polskie
społeczeństwo wciąż jest mocno rozwarstwione
pod względem sytuacji materialnej. Średni rozporządzalny dochód statystycznej osoby z najbogatszej grupy (2748 złotych) był 6,5-krotnie
wyższy niż dochód osoby z grupy najbiedniejszej (430 złotych). Najbiedniejsi Polacy wydają
o ok. 28 proc. więcej, niż zarabiają. Oznacza to,
że najczęściej się zadłużają. W przypadku osób
najbogatszych wydatki stanowią jedynie 71 proc.
ich dochodów. W przypadku osób z najbiedniejszej części społeczeństwa zaspokojenie
podstawowych potrzeb pochłania 54,4 proc.
wydawanych pieniędzy, a w przypadku najbogatszych jest to 36,5 proc.
Od początku 2015 roku przez Morze
Śródziemne do Włoch przedostało się
ponad 50 tys. imigrantów. Niemal wszystkie ośrodki dla uchodźców na terenie Włoch
są już przepełnione, a bogatsze regiony z włoskiej Północy grożą, że przestaną przyjmować
uchodźców. W ośrodkach przeznaczonych dla
nich w całych Włoszech przebywa obecnie
ponad 80 tys. imigrantów. Po dramatycznych
apelach włoskich władz Unia Europejska zastanawia się nad rozmieszczeniem ich w poszczególnych krajach UE. Według wstępnych
propozycji Polska miałaby przyjąć około 4 tys.
Tymczasem nasz kraj zadeklarował możliwość
przyjęcia 60 rodzin syryjskich chrześcijan.
Mimo tych deklaracji problemy wystąpiły już
na etapie przyznawania im wiz.
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