
Gdańsk może poszczycić się wielowiekową i bogatą tradycją 
browarnictwa. Niestety,  od kilkunastu dekad obserwowano 
tu stopniową degradację branży aż do zamknięcia w 2001 r. 
ostatniego działającego w mieście browaru. 
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7stowarzyszenie AktuAlności

Słynny gdańszczanin Jan
Heweliusz był nie tylko
zdolnym astronomem,
ale także znakomitym
piwowarem i właścicielem
dobrze prosperującego
browaru.

Powrót gdańska 
do piwowarskiej macierzy
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Na szczęście od kilku lat sytuacja 
powoli ulega poprawie. Otwarcie 
w czerwcu ubiegłego roku kolejne-

go (drugiego) browaru restauracyjnego stało 
się impulsem do zmobilizowania lokalnego 
środowiska piwowarów domowych. 
Historia warzenia piwa w grodzie nad Mo-
tławą jest dobrze udokumentowana histo-
rycznie. Na przestrzenni wieków jednym 
ze znaków rozpoznawczych tego portowe-
go miasta było piwo Jopejskie (Jopenbier), 

gęsta zupa piwna o wysokiej zawartości eks-
traktu i alkoholu. 
Słynny gdańszczanin Jan Heweliusz był nie 
tylko zdolnym astronomem, ale także zna-
komitym piwowarem i właścicielem dobrze 
prosperującego browaru.  Surowca do pro-
dukcji piwnego trunku nigdy w mieście nie 
brakowało. Przypływające Wisłą z całej Pol-
ski ładunki zboża służyły wszak gdańszcza-
nom nie tylko do wypieku chleba. 

PierwsZe warsZtaty
Nawiązując do tych bogatych tradycji i 
chcąc jednocześnie zaktywizować i po-
większyć lokalne środowisko piwowa-
rów domowych, grupa członków PSPD i 
forumowiczów Pomorskiej Ławy Piwnej 
postanowiła zorganizować warsztaty pi-
wowarskie. Pierwsza edycja  imprezy pod 
nazwą Trójmiejskie Warsztaty Piwowar-
skie odbyła się 25 listopada 2012 r. Go-
spodarzem warsztatów był Browar Piwna, 
otwarty w czerwcu ubiegłego roku browar 
restauracyjny mieszący się przy ulicy no-
men omen Piwnej, w samym sercu Głów-
nego Miasta. 

Impreza, odbywająca się pod patronatem 
PSPD, przyciągnęła sporą grupę osób za-
interesowanych piwowarstwem w wydaniu 
domowym. W czasie trwającego kilka go-
dzin procesu warzenia organizatorzy odpo-
wiadali na pytania mniej doświadczonych 
kolegów, rozwiewali wątpliwości, dzielili 
się swoją wiedzą i doświadczeniem.  Pod-
czas trwania całej imprezy jej uczestnicy 
mogli raczyć się wybornymi piwami rze-
mieślniczymi warzonymi na miejscu. Była 
także możliwość zobaczenia z bliska insta-
lacji browarniczej znajdującej się w podzie-
miach lokalu. 

Kolejna edycja?
Spore zainteresowanie warsztatami pozwala 
mieć nadzieję, iż nie była to ostatnia edycja 
tej imprezy. Organizatorzy liczą, że warsz-
taty mają szansę przyjąć charakter cyklicz-
ny i pełnić rolę lokalnego forum spotkań i 
wymiany doświadczeń dla piwowarów do-
mowych, zarówno tych początkujących, jak 
i bardziej zaawansowanych. 
Według zapewnień właściciela lokalu 
warsztaty piwowarskie nie są ostatnim wy-
darzeniem skierowanym do trójmiejskiego 
środowiska piwowarskiego. Jeśli te zapowie-
dzi sprawdzą się, Browar Piwna ma szansę 
stać się lokalnym ośrodkiem skupiającym i 
wspierającym piwowarstwo domowe.
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