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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
W 2013 roku co drugi pracownik o stażu niższym niż rok zarabiał mniej niż
2632 złotych brutto miesięcznie – wynika
z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń firmy Sedlak & Sedlak. Pracownicy,

którzy przepracowali rok lub więcej, otrzymywali pensje wyższe o 60 proc. od tych, których staż pracy nie przekroczył roku. Wynagrodzenia wyższe od mediany płac ogółem
dla pracowników z maksymalnie rocznym
doświadczeniem odnotowano w trzech województwach: mazowieckim (3000 złotych), dolnośląskim (2800 złotych) i małopolskim (2715
złotych). Najniższe pierwsze pensje otrzymali
pracownicy z województw: świętokrzyskiego
(2000 złotych), warmińsko-mazurskiego (2055
złotych) i podkarpackiego (2075 złotych).
20 października przypada Europejski Dzień
Seniora. Obecnie w Polsce żyje ponad
7 mln osób powyżej 60. roku życia. Niemal
połowa z nich przyznaje, że nie zawsze wystarcza im środków do końca miesiąca. Warto
przyjrzeć się, jak żyją bliskie nam osoby starsze
i w jaki sposób możemy je wesprzeć. Seniorzy
potrzebują pomocy fizycznej, np. w noszeniu
ciężkich rzeczy, jak zakupy czy opał, poprzez
wsparcie organizacyjne, jak porządki, dojazdy,
po wsparcie emocjonalne. Jak potwierdzają badania przeprowadzone przez TNS Polska na zlecenie Grupy KRUK, również aspekty finansowe
są ważnym obszarem, w którym osoby starsze
potrzebują uwagi najbliższych i często pomocy
nie tylko pieniężnej, ale przede wszystkim edukacyjnej, gdyż seniorzy dość chętnie korzystają
z różnych form kredytowania. Aż 43 proc. badanych w ciągu pięciu ostatnich lat pożyczało
pieniądze – 28 proc. zaciągnęło kredyt, natomiast 31 proc. zdecydowało się na zakup na raty.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Analiza górnicza”.
Nagrodę wylosowała: Janina Wilczek z Żor.

Piwo przez wieki
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Piwny panteon
O wpływie literatury na każdą niemal dziedzinę życia wiedzą wszyscy. Widoczne było
to wyraźnie w poprzednich epokach, kiedy
utwory kształtowały świadomość społeczną
i były odpowiedzią na wydarzenia społeczne
i polityczne. Dzisiaj nic się nie zmieniło. Najlepszym tego dowodem jest Browar Olimp,
który warzenie piwa połączył z fascynacją
greckimi wierzeniami znanymi z mitologii.

Browar ten powstał w Toruniu w czerwcu
2013 roku z inicjatywy dwóch piwoszy – Marcina Ostajewskiego i Michała Olszewskiego.
Obaj panowie znani byli w toruńskim środowisku piwnym. Pierwszy z nich, dzięki nabytym
doświadczeniom związanym z produkcją piwa
w domu oraz jednym z toruńskich browarów
restauracyjnych, mógł wesprzeć browar swoimi nietuzinkowymi piwnymi eksperymentami. Drugi natomiast, współwłaściciel knajpy
„Krajina Piva” i sklepu „Piwex”, zaproponował
połączenie sztuki browarniczej z grecką mitologią. Spotkanie tych dwóch miłośników
chmielowego trunku stało się początkiem
funkcjonowania Browaru Olimp. Siedzibą
kontraktowego przedsiębiorstwa został Browar Krajan. Do załogi dołączył również Adam
Szary, który zajął się stroną graficzną projektu.
Konsumentów intryguje nazwa browaru.
Każde z piw warzonych w Olimpie nawiązuje
swoją nazwą do mitologii greckiej, a ich etykiety współgrają ze sobą pod względem graficznym. Pomysł ten spodobał się odbiorcom,
o czym świadczy funkcjonujący na stronie
internetowej browaru sklep, w którym można

nabyć różne gadżety prezentujące grafiki
z etykiet. Oprócz standardowych informacji
na temat składu trunków na nalepkach można
znaleźć także kilka wiadomości o bogach czy
bohaterach, na których cześć został nazwany
dany produkt.
Przygoda związana z warzeniem piwa
rozpoczęła się od Prometeusza. Reprezentuje ono styl Polish India Pale Ale – połączenie typowego amerykańskiego India Pale
Ale z polskimi chmielami, takimi jak m.in.
Marynka i Lubelski. Jest to jeden z niewielu
polskich trunków należących do tej właśnie
odmiany. Wyraźnie wyczuwalny jest w nim
akcent karmelowy, który stanowi kontrast
dla mocnej goryczki. Kolejną propozycją

Browaru Olimp jest Hera – Coffee Milk
Stout. W jej składzie, oprócz tradycyjnych
słodów oraz chmieli, znalazły się ziarna palonej kawy arabskiej i laktoza. To właśnie im
zawdzięczamy mleczny posmak i kawowy
zapach, przez który nie można się jej oprzeć.
Swojego trunku doczekała się także Afrodyta
– bogini piękna. Piwo nazwane jej imieniem
to witbier, w którym wykorzystano orkisz,
płatki jęczmienne i ryżowe oraz skórki cytrusów. Do panteonu dołączyli także panowie – Zeus, Hermes i Hades. Ten pierwszy
to Imperial India Pale Ale, Hermes natomiast reprezentuje styl American Pale Ale,
w którym wyraźnie wyczuwalne są owocowy smak i aromat winogron i agrestu. Jest
to możliwe dzięki zastosowaniu specjalnego
chmielu – Nelson Sauvin. Ostatni z trunków,
Hades, to Rosyjski Imperial Stout. Dopiero
po trzymiesięcznym okresie leżakowania
piwo to trafia w ręce konsumentów i uderza
swoją mocą – ma bowiem ponad 11 proc.
alkoholu. Ciekawe jest także wykorzystanie
w jego produkcji papryczek chili, które sprawiają, że doznania związane ze spożywaniem
Hadesa są nie do opisania.
Piw z Browaru Olimp można skosztować
w całej Polsce. Na Śląsku odnajdziemy je w katowickich barach i sklepach (m.in. w Rudym
Goblinie i Piwach regionalnych) oraz w Mikołowie, Bytomiu i Tychach. Przed zakupem
warto zapoznać się z kalendarzem rozlewów
poszczególnych trunków, który dostępny jest
na stronie internetowej browaru.
ŹRÓDŁO: WWW.BROWAROLIMP.PL

Canberra została uznana za najwygodniejsze miejsce do życia przez OECD.
W czołówce rankingu znalazły się także inne
australijskie miasta: Sydney, Perth i Melbourne oraz dwa stany USA: New Hampshire
i Minnesota. Eksperci wysoko ocenili również m.in. Sztokholm, Kolumbię Brytyjską
czy dwa regiony w zachodniej Norwegii.
Najcięższe warunki do życia panują natomiast w Meksyku. To właśnie stany z tego
kraju zajęły wszystkie 10 ostatnich miejsc
w zestawieniu. Raport OECD objął ogółem
362 regiony należące do 34 krajów członkowskich tej organizacji. W zestawieniu krajów
na pierwszym miejscu uplasowała się Australia
przed Norwegią, Kanadą, Szwecją i USA. Pięć
innych państw, na czele z Meksykiem, zostało z kolei uznanych za miejsca, gdzie życie
jest najtrudniejsze. Wśród nich znalazła się
niestety Polska oraz dwa inne kraje Europy
Środkowo-Wschodniej: Słowacja i Węgry,
a także Turcja.
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