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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
W ubiegłym roku na autostradach zginęło 40 osób, a 289 zostało rannych w 414
wypadkach, co stanowiło ok. 1 proc.
wszystkich wypadków. Gdy jednak dojdzie
do wypadku na autostradzie, z reguły jest on
tragiczny w skutkach ze względu na prędkość.
Polska, gdzie wybudowano dotychczas ponad
1,5 tys. km autostrad i 1,3 tys. km dróg ekspresowych, jest krajem usytuowanym na szlaku
transportowym wschód–zachód oraz północ–
południe, co generuje bardzo duży ruch tranzytowy. Jak wynika z danych Straży Granicznej,
w ubiegłym roku przez zewnętrzne granice UE
do Polski wjechało ponad 13 mln pojazdów.
Według policyjnych statystyk w 2013 r. w całym
kraju doszło do ponad 35 tys. wypadków drogowych, w których zginęło 3357 osób, a ponad
44 tys. zostało rannych. Ograniczenie prędkości na autostradach, wynoszące 140 km/h,
jest powyżej dozwolonego poziomu w innych
państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Rzeczywisty niedobór funduszy własnych
SKOK-ów sięga już 1,5 mld zł. Cały system
SKOK w zeszłym roku wykazał zysk, ale wśród
wszystkich działających SKOK-ów więcej niż połowa miała straty. Jest to wynik złego zarządzania
i nadzoru, skoro co trzeci kredyt jest zagrożony,
a co dziesiąty SKOK ma ujemne kapitały własne.
W I kwartale 2014 r. cały sektor SKOK wykazał
łączną stratę w wysokości 8,5 mln zł, jednak
zgodnie z ustaleniami inspekcji Urzędu Komisji
Nadzoru Finansowego wyniki finansowe powinny zostać skorygowane i strata byłaby wtedy
większa o 721 mln zł – wynika z najnowszego
raportu KNF. Jeżeli masz problem z bankiem,
rozwiązania poszukaj na stronie „Subiektywnie
o finansach”. Jest to jedno z najpopularniejszych
w internecie miejsc spotkań ludzi zainteresowanych finansami osobistymi.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Rehabilitacja węgla”.
Nagrodę wylosowała: Teresa Semik z Katowic.

Piwo przez wieki
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Cudze chwalicie… (2)
Poprzednią część naszego cyklu poświęciliśmy piwu grodziskiemu, którego receptura
powstała w naszym kraju przed kilkuset laty.
Wspomnieliśmy również o tym, że grodziskie,
choć w opinii znawców przedmiotu zasługuje bezsprzecznie na miano perły polskiego piwowarstwa, jest już dziś jedynie piwną
legendą, jego produkcja, którą ze względu
na jakość ograniczono jedynie do Grodziska
Wielkopolskiego, została bowiem wstrzymana z chwilą, gdy grodziskie browary przejęła
firma Lech Browary Wielkopolski.

Wspomniana firma, kierując się względami zysku, postanowiła – jak wiadomo –
nie włączać do swojej oferty grodziskiego,
twierdząc, że współcześni piwosze nie są zainteresowani oryginalnymi recepturami z kilkusetletnią tradycją, lecz trunkami, które nie
zawracają zbytnio głowy, czyli lagerami. Jak
na ironię właśnie w ten sposób, a zatem jako
piwo „głowy nie zawracające”, charakteryzował grodziskie Jędrzej Kitowicz, autor XVIII-wiecznego „Opisu obyczajów za panowania
Augusta III”, którego fragment przytaczaliśmy
dwa tygodnie temu…
Na szczęście kultura piwna w Polsce
nie stoi w miejscu, lecz się rozwija, o czym
świadczą podejmowane coraz częściej i z coraz większym powodzeniem próby wskrzeszenia naszego piwnego skarbu narodowego.
Pierwszym owocem tych piwnych guseł było
powstałe w roku 2003 z inicjatywy wielkopolskiego przedsiębiorcy Zbigniewa Drzymały piwo Groclin Grodziskie. Był to trunek

okolicznościowy, uwarzony z myślą o niewielkim gronie odbiorców, nie dziwi zatem,
że nie zyskał wielkiej popularności. Co więcej,
nie był to grodzisz we właściwym tego słowa znaczeniu, lecz typowo belgijskie piwo
górnej fermentacji. Jakkolwiek było, pisanie
pośmiertnej historii grodziskiego należy zaczynać właśnie od tego projektu.
Idea wskrzeszenia grodzisza łączy się jednak przede wszystkim z lubelskim browarem
restauracyjnym Grodzka 15. To właśnie tam
narodziła się bowiem idea uwarzenia trunku nawiązującego stylem do legendarnego

grodziskiego. Jego autorzy – Ziemowit Fałat
i Grzegorz Zwierzyna – zaprezentowali po raz
pierwszy swoje dzieło w roku 2010 na Festiwalu Birofilia w Żywcu, gdzie A’la Grodziskie
odniosło ogromny sukces, który miał decydujący wpływ na późniejsze powstanie browaru
kontraktowego PINTA, o którym wielokrotnie
przy różnych okazjach pisaliśmy na łamach
naszego cyklu. Również A’la Grodziskie różniło się nieco od oryginalnego grodzisza – nie
powstało bowiem na bazie słodu wędzonego
pszenicznego, lecz wykorzystano do jego produkcji słody pszeniczny jasny oraz wędzony
jęczmienny. Warto dodać, że wspomniany
trunek nie był ostatnim podejściem do grodziskiego piwowarów z Pinty – niedawno swoją
premierę miały Grodziskie 2.0 oraz Grodziskie
3.0, którym zdecydowanie bliżej – jeśli wierzyć znawcom – do oryginalnego grodzisza.
Warto na koniec nadmienić, że legenda
grodziskiego uwodzi nie tylko Polaków. To,
że swoje eksperymenty z grodziszem przeprowadzali Czesi (chodzi o piwa Grodziczki
z browaru Pivovar Kocour z Varnsdorfu i Grodziskie z browaru Pivovarský Dům z Pragi),
nie jest z pewnością aż taką niespodzianką,
jednak fakt, że podobne inicjatywy podejmowano np. w krajach skandynawskich czy
Kanadzie i Stanach Zjednoczonych (Grodziski, Vlad the Inhaler, X Kliber Gratzer Ale)
świadczy już o tym, że grodzisz jest nie tylko
perłą naszego rodzimego piwowarstwa, lecz
stanowi także nasz istotny wkład w światową
kulturę piwa.

MACIE J RZEPECKI

Wartość majątku przeciętnego Polaka
w 2013 r. to 20,8 tys. dolarów – wynika
z raportu Global Wealth Databook. Majątek jest w nim definiowany jako wartość aktywów
finansowych i niefinansowych (przede wszystkim
domów, mieszkań i ziemi) pomniejszonych o długi. Najmajętniejsi Europejczycy to Szwajcarzy –
tu jedna osoba zgromadziła przeciętnie majątek
o wartości 407,2 tys. dolarów. Według raportu
w znacznie gorszej sytuacji od Polaków są Bułgarzy (13,6 tys. dol. majątku na osobę) i Rumuni
(11,1 tys.). Nieco biedniejsi są Litwini (18,6 tys.)
i Łotysze (19,6 tys.), zaś nieco bogatsi Słowacy
(21,5 tys. dolarów), Węgrzy (22,6 tys. dolarów)
i Chorwaci (21,1 tys. dolarów), natomiast znacznie
bogatsi w regionie są Czesi (36,2 tys. dolarów).
Jeśli chcemy być w przyszłości krajem bogatym,
musimy zwiększyć poziom oszczędności, a trzeba
przyznać, że oszczędzanie nie jest naszą mocną
cechą narodową.
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