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Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie

Miejsce regionalnych browarów w kształtowaniu produktu 
turystycznego w dobie globalizacji rynku kulinarnego

Streszczenie

Celem opracowania jest analiza miejsca regionalnych browarów w kształtowaniu produktu tu-
rystycznego w dobie globalizacji rynku kulinarnego i przenikania różnych produktów na rynki mię-
dzynarodowe, podczas gdy swoistą atrakcją są produkty i wyroby regionalne. Do takich wyrobów 
należą różne gatunki piwa wytwarzane w browarach regionalnych. W opracowaniu zaprezentowano 
specyfikę browarów regionalnych, a także ich rozwój na terenie Polski. Artykuł zawiera omówienie 
wyników badań własnych. Badanie składało się z dwóch części. Pierwsza z nich przeprowadzona 
była w formie ankiety wewnątrz samego browaru, wśród kierownictwa i pracowników hal produk-
cyjnych. Pytania nawiązywały do roli browaru w turystyce. Drugą cześć badania stanowił wywiad 
środowiskowy wśród mieszkańców miast i okolic, w których znajduje się dany browar. Przeprowa-
dzony został na blisko 100 osobach. Służył uzupełnieniu odpowiedzi uzyskanych w ankietach oraz 
nakreśleniu wizerunku browaru z perspektywy osób trzecich, samych mieszkańców oraz korzyści 
czerpanych z istnienia browaru. Jak wynika z badań, w najbliższej przyszłości browary regionalne 
będą rosły w siłę na mapie turystycznej i coraz odważniej będą promować unikatowość produktów 
i długoletnią tradycję.
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Wstęp

Rozwój ruchu turystycznego możliwy jest dzięki rozwojowi środków transportu, szyb-
kiemu przekazowi informacji oraz postępującej globalizacji. Wiąże się to jednak również 
z postępującą uniwersalizacją, która nie omija dziedziny, jaką jest dziedzictwo kulinarne czy 
też nawyki żywieniowe (Nield, Kozak, Legrys 2000, s. 375-384).

Trendy rozprzestrzeniają się równie szybko jak przemieszczają się ludzie przy użyciu 
współczesnych środków transportu. Łatwość komunikacji, przemieszczania się, dzięki roz-
wojowi środków transportu i komunikacji, jest zarówno czynnikiem rozwoju turystyki ku-
linarnej, jak też pogłębienia się dyfuzji przestrzennej składników żywnościowych i potraw, 
co sprzyja „mieszaniu się kultur”.

Współczesny konsument staje się wielokulturowy, co wynika z życia w wielokulturowym 
świecie. Gigantyczny światowy przemysł spożywczy, którego produkcja jest przedmiotem 
ogólnoświatowego handlu, przyczynia się do tego, że kuchnie wielu krajów zaczynają się 

Zeszyty-naukowe-45_2015.indd   67 2016-02-16   10:05:45



68 MIEJSCE REGIONALNYCH BROWARÓW W KSZTAŁTOWANIU PRODUKTU...

do siebie upodabniać. Procesów globalizacyjnych, również w sferze produkcji żywności, nie 
da się powstrzymać, gdyż są one naturalnym wynikiem postępu społeczno-ekonomiczne-
go i technologicznego. Ekspansja koncernów spożywczych jest podstawowym czynnikiem 
upowszechniania się pewnych potraw, a co za tym idzie unifikacji kulinarnej. Potrawy ofe-
rowane przez światowe korporacje stoją w sprzeczności z ideą turystyki kulinarnej, lecz są 
chętnie spożywane przez turystów nie tylko ze względu na ich cenę, szybkość podawania 
posiłku oraz zaufanie do warunków sanitarnych, w jakich są one przyrządzane, ale również 
z powodu silnie tkwiących w turystach nawyków żywieniowych szczególnie młodego po-
kolenia. Mimo iż w ostatnich latach koncerny te starają się uwzględniać kulinarne tradycje, 
to jednak istotą działań większości z nich jest daleko idąca unifikacja (Cohen, Avieli 2004, 
s. 755-778).

Innym zjawiskiem, sprzecznym z ideą turystyki kulinarnej, jest korzystanie z restaura-
cji, barów, mających w swojej ofercie dania tzw. kuchni fusion, która polega na mieszaniu 
w jednej potrawie elementów (podstawowych składników, przypraw, metod przygotowywa-
nia) różnych kuchni. 

Chociaż kuchnia fusion cieszy się wśród turystów zainteresowaniem, to jest jednak za-
grożeniem dla tradycji kulinarnych i turystyki kulinarnej, gdyż ma na celu zakłócenie relacji 
przyroda-kultura-kuchnia, co powoduje oderwanie kulinarnych tradycji od przyrodniczych 
i kulturowych uwarunkowań (Long 2004, s. 20-25).

Jakie szanse wobec zjawiska dyfuzji przestrzennej posiada zachowanie regionalnej od-
rębności kulinarnej? 

Postępująca globalizacja i swobodna migracja ludności powodują ujednolicenie zacho-
wań konsumentów. Z drugiej strony, wobec narzucanych wzorców i standardów uniwer-
salnych, w celu podkreślenia własnej indywidualności, wzrasta wśród narodów tendencja 
eksponowania własnych wartości kulturowych, które mogą stać się swoistym wyróżnikiem 
na rynku (Mazurek-Łopacińska 2003, s. 90-150). 

Warto otworzyć się na to, co światowe, przyjmując z tej oferty to, co najlepsze, ale zdać 
sobie sprawę z wartościowej tradycji i kultury, do której należy niewątpliwie dziedzictwo 
kulinarne.

Celem opracowania jest analiza miejsca browarów regionalnych w kształtowaniu pro-
duktu turystycznego w dobie globalizacji rynku kulinarnego.

W dobie globalizacji rynku kulinarnego i przenikania różnych produktów na rynki mię-
dzynarodowe, swoistą atrakcją są produkty i wyroby regionalne. Do takich wyrobów należą 
różne gatunki piwa wytwarzane w browarach regionalnych. Z biegiem lat wzrasta moda na 
innowacyjność, ale równocześnie pojawia się powrót do tradycji. Powoduje to stały wzrost 
popytu na produkty regionalne, naturalne o wysokiej jakości. Konsumenci mają dosyć pro-
duktów masowych, oczekują czegoś więcej, produktów unikatowych. Wszelkie produkty 
regionalne nabierają wartości. Konsumenci wierzą, że produkty wyrabiane w tradycyjny 
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sposób są lepsze, oryginalne, różniące się znacznie od tych łatwo dostępnych w sklepach, 
a produkowanych masowo. Tak też jest również z browarami regionalnymi. Piwa warzone 
w nich są w tradycyjny sposób, według ściśle tajnej receptury przekazywanej z pokolenia na 
pokolenie w małych wytwórniach, a nie dużych fabrykach przemysłowych. Przede wszyst-
kim to właśnie robi wrażenie na konsumentach. Różnią się również unikatowymi butelkami 
i fantazyjnymi etykietami. Browary regionalne nadają swojemu miastu wyjątkowość oraz 
dodatkowy walor turystyczny. Nie jest obojętne, gdzie dany produkt powstał, z czego i w ja-
kich warunkach. Ludzie również zaczynają poszukiwać czegoś innego, mniej pospolitego. 
Mieli już dosyć tych samych produktów i powtarzających się smaków, tylko opatrzonych 
innymi etykietami (http://www.ocen-piwo.pl). Tak również jest z piwem. Piwa produkowa-
ne masowo, które można znaleźć w każdym mieście, w każdym sklepie, podawane w każ-
dym niemal lokalu zaczynają się nudzić. Większości smaków nie można odróżnić. Jednak 
piwa pochodzące z browarów regionalnych są czymś wyjątkowym, innym, rzadziej spoty-
kanym i stanowią swoisty produkt regionalny, a co za tym idzie, kojarzony z naturalnością, 
zdrowiem i oryginalnością. Konsumenci chętniej po nie sięgają i coraz częściej zabierają 
do domu, by podzielić się ich wyjątkowością, czymś, czego nie można nabyć wszędzie. 
Browary regionalne wyszły naprzeciw konsumentom znudzonym przemysłowym piwem. 
Ich strategia jest prosta, postawiły na jakość, nie na ilość. Nie jest ważne, ile piwa wypro-
dukuje się w ciągu roku, ważne jak ono smakuje. Średnio produkcja regionalnego piwa to 
kilkadziesiąt tysięcy hektolitrów w roku. Dla porównania, duże browary złocistego napoju 
w ciągu roku warzą kilka milionów hektolitrów. Na polskim rynku piwa, browary regio-
nalne, produkujące piwo tradycyjnymi metodami, mają ok. 6% udziałów, choć zaledwie 
kilka lat temu było to ok. 2-3%. Duże koncerny nie mogą pozwolić sobie na produkcję piwa 
w taki sposób, ponieważ byłoby to dla nich nieopłacalne (Polski przemysł piwny… 2015).

Browary regionalne, poza tradycyjnym sposobem wytwarzania piwa oraz jego unikato-
wością, produkują piwo o krótszym czasie spożycia. Wszystkie produkty zdrowe i natural-
ne, pozbawione konserwantów i innych utrwalaczy zazwyczaj szybciej się psują, co w tym 
wypadku jest jedną z zalet naturalnych produktów regionalnych, bowiem konsument ma 
świadomość, że zakupił zdrowy produkt. 

Rynek niszowych, regionalnych piw w Polsce dopiero rozwija się, ale zainteresowanie 
nimi z pewnością będzie wzrastało. Na razie służą jak wspaniała wizytówka poszczególnych 
miast oraz stanowią wyjątkowe produkty regionalne. Turyści chwalą sobie miejscowe wyro-
by, Degustując piwo w miejscu nieopodal miejsca warzenia, co przysparza mu dodatkowych 
walorów.

W Polsce odczuwalny jest spadek konsumpcji piwa. Podczas gdy rynek piwa w prawie 
90% będący w rękach Kompanii Piwowarskiej oraz grup Żywiec i Carlsberg, notuje spadki 
sprzedaży, równocześnie małe, rodzime browary nie odczuwają kryzysu, który dotknął prze-
mysł piwowarski w Polsce. Coraz częściej amatorzy piwa sięgają po wyroby regionalnych 
producentów, najwidoczniej zrażeni namiastką piwa w postaci produktów wielkich koncer-
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nów, zazwyczaj niskiej jakości. Małe browary, między innymi Ciechan czy Jagiełło notu-
ją wzrost sprzedaży o kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt procent, podobnie jak nieliczne 
browary restauracyjne produkujące głównie piwa niszowe. Powodzenie małych, rodzimych 
wytwórców piwa nie umknęło uwadze wielkich koncernów. Właściciele marek przemysło-
wych zdecydowali się zwiększyć produkcję piw niepasteryzowanych. Jednak według przed-
stawicieli browarów lokalnych, produkcja piwa niepasteryzowanego przez duże browary ma 
niewiele wspólnego z produkcją według tradycyjnych receptur.

Promocja browarów regionalnych

Rozwój współczesnej turystyki jest silnie uwarunkowany stałym dostosowywaniem po-
daży turystycznej do zmieniających się potrzeb rynku turystycznego, charakteryzującego się 
nadwyżką podaży nad popytem. Stwarza to konieczność wprowadzania marketingu do gospo-
darki turystycznej. W strategii marketingowej, obejmującej kompozycję czterech zmiennych, 
zwraca się uwagę na szczególną rolę promocji produktu turystycznego (Gaworecki 2000). 
Promocja wpływa na odbiorców produktów, przekazuje informacje na ich temat, które mają 
w odpowiednim stopniu zwiększyć wiedzę w celu stworzenia dla nich preferencji na rynku. 

Browary regionalne pragną wyjść naprzeciw konsumentom i szerzej demonstrować swo-
je produkty. Jednak samodzielnie nie są w stanie zorganizować działań promocyjnych na 
szeroką skalę. Zatem promocja wymaga współpracy małych browarów z jednostkami admi-
nistracji publicznej oraz z organizacjami branżowymi, które najczęściej mają większą wie-
dzę praktyczną i teoretyczną w prowadzeniu marketingu terytorialnego. Produkt turystyczny 
ma zasadnicze znaczenie dla regionu, kształtuje jego wizerunek, stanowi jego wizytówkę. 
Dlatego ze względu na wiele korzyści związanych z promocją produktów regionalnych, po-
trzebna jest integracja podmiotów publicznych. Efektywność działań promocyjnych zależy 
od nakładów, które warunkują wielkość popytu. W przypadku małych browarów ograniczo-
ny budżet jest głównym problemem w promocji, zatem przy wsparciu jednostek terytorial-
nych i turystycznych prowadzona promocja ma znacznie szerszy zasięg. Głównym benefi-
cjentem prowadzonej polityki promocji produktu turystycznego, jakim jest piwo, są portale 
społecznościowe oraz branża turystyczna (Pawlicki 2005).

Browary regionalne są walorem danego regionu, a ich oryginalne produkty przyciągają 
koneserów i amatorów piwa z całej Polski. Poza oryginalnością stanowią również swoistą 
promocje dla zazwyczaj małych miast, w których są produkowane. Bardzo często lokalne 
produkty spożywcze, potrawy i napoje swoją nazwą nawiązują do geograficznego miej-
sca pochodzenia tworząc tym samym silny związek między „turystyką smakowania” a roz-
wojem regionalnym i lokalnym. Dodanie do nazwy trunku czy też potrawy przymiotnika 
wskazującego na jego miejsce pochodzenia, daje nie tylko możliwość wyróżnienia produktu 
na rynku, ale także może utwierdzać mieszkańców danego regionu w przekonaniu o ich 
odrębności geograficzno-kulturowej i być bodźcem do pielęgnowania tradycji związanych 
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z uprawą, produkcją i konsumpcją regionalnych produktów. Stwarza także możliwość po-
wiązania oferowanego produktu nie tylko z regionem, ale także z inną regionalną atrakcją 
(Gołębiewski 1999). Istotnym elementem procesu planowania marketingowego jest dobór 
odpowiednich instrumentów promocji. Im trafniej się je dobierze, tym popyt na dane pro-
dukty będzie większy. 

Głównym elementem promocji, na masową skalę, docierającym do rzeszy odbiorców 
jest organizacja imprez piwnych. Browary mogą zaprezentować swoje produkty, promować 
marki, a jednocześnie poprawić saldo bilansu handlowego oraz promować region, w którym 
imprezy się odbywają. Festiwale, targi, wystawy, jarmarki oraz inne podobne wydarzenia 
stanowią istotną pozycję w budżetach wielu miast. Co roku na całym świecie odbywają się 
targi branży piwowarskiej, piwne festyny, konkursy, a nawet przypisane coroczne święta. 

Polska od lat jest w europejskiej czołówce, obok Czechów i Niemców, pod względem 
spożycia piwa na jednego mieszkańca. Dopiero jednak od niedawna Polacy zaczęli odkry-
wać atrakcje turystyki piwnej. Na świecie podróże szlakiem regionalnych browarów, biesiad 
i imprez piwnych są od dawna popularne. W Polsce ta moda właśnie się rozpoczęła. Polacy 
zaczęli traktować browary jako obiekty turystyczne, coraz częściej organizowane są impre-
zy piwne, wprawdzie nie na tak olbrzymią skalę jak w innych krajach, ale na mapie Polski 
przybywa biesiad i festiwali piwnych. Polacy polubili turystykę piwną. Uwielbiają wspólne 
biesiadowanie w gronie bliskich i przyjaciół, takim spotkaniom często towarzyszy złocisty 
trunek oraz specjały prosto z grilla.

Największą imprezą piwną promującą różnorodne piwa regionalne w Polsce jest 
„Ogólnopolskie Święto Chmielarzy i Piwowarów” odbywające się co roku w Krasnymstawie, 
po żniwach chmielowych, zwane „Chmielakami Krasnostawskimi” lub inaczej dożynkami 
chmielowymi. Tradycje chmielarstwa na terenie Krasnegostawu i okolic sięgają począt-
ków XX wieku i wiążą się ściśle z osobą Tadeusza Śleszyńskiego, inżyniera chmielarstwa. 
Liczne sukcesy krasnostawskich chmielarzy w produkcji chmielu i rozwój tego działu rol-
nictwa na przełomie lat 60. i 70., a także tradycje amatorskiego ruchu artystycznego sięga-
jące XVIII wieku złożyły się na powstanie dożynek chmielowych. Pierwsze „Chmielaki 
Krasnostawskie” odbyły się w dniach 11-12 września 1971 roku i miały regionalny cha-
rakter. Od początku imprezie towarzyszyło widowisko obrzędowe przedstawiające historię 
miasta i regionu, w którym występowały historyczne postacie związane z Krasnymstawem. 
Od 1977 roku „Chmielaki” stały się imprezą ogólnopolską, w której uczestniczyły zespoły 
regionalne, twórcy ludowi z kraju i zagranicy. W roku 1985 po raz pierwszy w amfiteatrze 
zorganizowany został koncert rockowy pod nazwą „Chmiel Rock”. Od 1991 roku w ra-
mach koncertu galowego organizowane są Wybory Miss Chmielaków, któremu towarzyszą 
występy popularnych kabaretów i zespołów muzycznych. Od 1994 roku dla fanów muzyki 
jazzowej organizowany jest koncert pn. „Jazz z pianką”. W ramach imprezy organizowana 
jest Ogólnopolska Sesja Chmielarska, będąca okazją do spotkań chmielarzy z całego kraju 
oraz Konsumencki Konkurs Piw. 
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Drugim największym festiwalem promującym tradycyjne piwa lokalne są odbywające 
się co roku „Koźlaki Bieńkowskie” pod patronatem międzynarodowej organizacji Slow 
Food, organizowane przez Browar Amber. Odbywają się one w niewielkiej nadmorskiej 
miejscowości Bielkówka. Co roku przyciągają kilkanaście tysięcy miłośników złocistego 
trunku.. Turyści przybywają z całego kraju i spoza granic, m.in z Berlina, Amsterdamu czy 
nawet Helsinek. Na imprezie można nie tylko spróbować różnych gatunków piwa z Browaru 
Amber, ale też skosztować zdrowej żywności przygotowanej według tradycyjnych przepi-
sów kuchni kaszubskiej, kociewskiej i żuławskiej.

„Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa” to jedno z licznych tego typu wydarzeń w kraju 
i największe w regionie, którego główną ideą jest promocja oryginalnych, niepowtarzalnych, 
regionalnych smaków piwa. Festiwal odbywa się na terenie zamku znajdującego się we 
wrocławskiej dzielnicy Leśnica. Głównym organizatorem Festiwalu jest Centrum Kultury 
„ZAMEK”, którego jako współorganizator merytoryczny wspiera propagatorka domowe-
go warzenia piwa Agnieszka Wołczaska-Prasolik z firmy Cerevisia. Wrocławski Festiwal 
powstał z myślą o promocji dobrego piwa z niewielkich browarów wśród ludzi oczekują-
cych i poszukujących czegoś więcej niż można obejrzeć w reklamach telewizyjnych. W pro-
gramie festiwalu, oprócz degustacji, znajdują się również warsztaty browarnicze, konkur-
sy, zabawy, koncerty, wystawa oraz jarmark produktów ekologicznych. Festiwal pozwala 
zgłębić tajniki warzenia piwa sposobem domowym oraz skosztować trunków z kilkunastu 
najznakomitszych browarów polskich i zagranicznych. W ramach festiwalu odbywają się 
Wrocławskie Warsztaty Piwowarskie, konkursy Piw Domowych, szkolenia i obowiązkowe 
degustacje. „Festiwal Dobrego Piwa” to również niezwykła gratka dla miłośników wyjątko-
wej kuchni i oryginalnych przekąsek. Liczne restauracje serwują swoje sztandarowe potra-
wy, które smakiem i charakterem podkreślają smak piwa. Co roku w imprezie uczestniczy 
ponad 10 tys. osób (Kopyra 2007).

Omówienie wyników badań własnych

Badanie zostało przeprowadzone w wybranych browarach regionalnych:
 - Browar Amber,
 - Browar Ciechan,
 - Browar Konstancin,
 - Browar Czarnków,
 - Browar Witnica,
 - Browar Raciborz,
 - Browar Zamkowy,
 - Browar Kormoran,
 - Browar Jabłonowo.
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Badanie składało się z dwóch części. Pierwsza z nich przeprowadzona była w formie 
ankiety wewnątrz samego browaru, która skierowana była do kierownictwa i pracowników 
hal produkcyjnych. Pytania nawiązywały do roli browaru w turystyce i miały zbadać:
 - zainteresowanie browarem wśród turystów,
 - intensywność przyjazdów do browaru,
 - inicjatywy browarów w promocji,
 - zaangażowanie mieszkańców,
 - wpływ browaru na wizerunek miasta.

Drugą cześć badania stanowił wywiad środowiskowy wśród mieszkańców miast i oko-
lic, w których znajduje się dany browar. Przeprowadzony został na blisko 100 osobach. 
Służył uzupełnieniu odpowiedzi z ankiet oraz odpowiedzi na pytanie, jak dany browar wy-
gląda w oczach osób trzecich, samych mieszkańców i czy oni oraz ich miasta czerpią z tego 
korzyści. Wyniki badań były ciekawe i zaskakujące.

Pierwsze pytanie ankiety dotyczyło zainteresowania wśród turystów, jak często pytają 
o browar, jego produkty w danym mieście. Odpowiedzi były różne, w zależności od prestiżu 
danego browaru oraz jego promocji w danym regionie. Wśród badanych browarów, Browar 
Ciechan cieszy się dużym zainteresowaniem wśród turystów. Już sama nazwa, kojarzy się 
przyjezdnym z jego produktami.

Browar Konstancin króluje w najbliższej okolicy stolicy. Wielu warszawiaków zna ten 
browar i chętnie w ramach „odskoczni”, zrelaksowania się zamiast pójścia do kina przede 

Wykres 1
Jak często przyjezdni pytają o Państwa browar?

Źródło: opracowanie własne.
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W większości browarów promocja wygląda podobnie. Organizowane są lokalne imprezy 
połączone z promocją produktów oraz różne targi gastronomiczne. Dużą część promocji 
stanowią wszelkiego rodzaju ulotki i plakaty, na których opisane są produkty sztandarowe, 
zachęcające do zwiedzenia samego browaru. Niektóre browary regionalne swoją reklamę 
umieszczają w prasie regionalnej oraz branżowej, gdzie pojawiają się nowinki z życia bro-
waru oraz przedstawiają propozycje dla zwiedzających. Innym sposobem przyciągającym 

wszystkim w weekend wybiera się na wycieczkę do Konstancina. Jest to inna forma spędza-
nia czasu wolnego, coś nowego, ciekawszego.

W badaniu wyróżniony został również Browar Amber. Turyści dobrze znają ich produk-
ty, które są rozreklamowane na całym wybrzeżu i chętnie zagłębiają się w tajniki produk-
cji w samym browarze. Odpowiedzi negatywne w przypadku kilku browarów związane są 
z brakiem własnej inicjatywy lub nie przywiązywaniem zbyt dużej wagi do turystów.

Kolejne dwa pytania nawiązywały bezpośrednio do polityki marketingowej browaru – 
kiedy zaczął akcję promocyjną oraz skąd wyszła inicjatywa. Większość małych browarów 
regionalnych swoją promocję prowadzi we własnym regionie, gdyż koszty promocji są zbyt 
wysokie. Niektóre średnie browary uczestniczą w targach turystycznych i gastronomicz-
nych oraz w rożnego rodzaju imprezach plenerowych w swoim mieście i poza nim. Są to 
organizowane festiwale, festyny, dożynki w mniejszych miastach oraz imprezy tematyczne 
jak również organizowane z okazji różnych uroczystości.

Wykres 2
Jakie środki i metody stosują Państwo w promocji?

Źródło: jak w wykresie 1.
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uwagę potencjalnych klientów są ekspozycje w miejscach często odwiedzanych przez lu-
dzi. Browar Czarnków wykorzystuje właśnie tego typu reklamę. Wystawia swoje stoisko 
w miejscach często odwiedzanych – są to m.in. duże centra handlowe lub imprezy sportowe. 
Obok umieszcza atrakcję przyciągającą uwagę, m.in. „oblogowaną” starą „Syrenkę”, która 
w dużym stopniu wzbudza zainteresowanie przechodniów.

Następne pytanie, zadane kierownictwu i mieszkańcom danej miejscowości, dotyczyło 
zaangażowania mieszkańców w promowanie lokalnego browaru. W większości badanych 
browarów odpowiedzi się pokrywały. Prawie wszyscy rozmówcy zgodnie odpowiadali, że 
są dumni ze swojego browaru i chętnie opowiadają o nim, a wręcz zachęcają do odwiedze-
nia, gdy jest to możliwe oraz spróbowania lokalnych produktów. Traktują go jako swoistą 
wizytówkę swojego miasta.

Wykres 3
Czy w promocji browaru uczestniczą mieszkańcy miasta?

Źródło: jak w wykresie 1.

Większość browarów organizuje wycieczki dla turystów. Niektórzy mają wydzielone 
pomieszczenia dostępne dla odwiedzających, inni koneserom piwa są skłonni pokazać cały 
proces produkcji oraz umożliwić spróbowanie piwa wprost z kadzi rozlewnej. Browary re-
gionalne pragną pokazywać to, co mają najlepsze, zachęcać oraz edukować przyjezdnych, 
ale bardzo rygorystycznie strzegą tajemnic receptur. W browarach przemysłowych są two-
rzone wspaniałe muzea browarnictwa, odizolowane od realnej produkcji, można się tam 
wiele nauczyć na temat piwa, są ciekawe i przyciągają rzesze turystów, jednak zazwyczaj 
nie można w nich bezpośrednio zwiedzać hal produkcyjnych. 
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Browary, które nie organizują zwiedzania dla turystów, tłumaczą się złymi warunkami 
do przyjmowania dużych grup osób lub brakiem czasu na ich przygotowanie oraz brakiem 
wyszkolonych pracowników do ich przeprowadzania.

Pytanie o liczbę turystów odwiedzających browary w ciągu roku nie było wielkim za-
skoczeniem. 

Do browarów regionalnych nie przyjeżdżają jeszcze tłumy turystów. Są to zazwyczaj 
pojedyncze osoby lub mniejsze grupy, ale jak powiedział jeden z prezesów browaru: „są to 
małe grupy, ale nie przypadkowych osób”. Grupy przyjeżdżające do małych browarów re-
gionalnych tworzone są zazwyczaj z osób interesujących się piwem regionalnym od dłuższe-
go czasu. Szukają nowych odsłon piwa oraz interesują się samym browarem, jego tradycją. 
Do Browaru Ciechan rocznie przyjeżdża średnio 5000-10 000 turystów. Dla porównania, 
Browar Żywiec i znajdujące się wewnątrz fantastyczne muzeum, zawierające wiele multi-
medialnych atrakcji, ekspozycji prezentujących historię browaru przyciąga co roku ponad 
50 000 turystów. Zazwyczaj są to wycieczki zorganizowane, składające się z osób w wieku 
26-35 lat. W małych browarach regionalnych nie można scharakteryzować turystów. Są to 
ludzie w różnym wieku. Najczęściej pojedyncze zainteresowane osoby lub same zrzeszające 
się grupy studentów. Bardzo często turystami w browarach regionalnych są sami piwowarzy 
domowi, którzy podróżują „Szlakiem Browarów Regionalnych”, w celu poznania nowych 
tajników i smaków piwa, szukający inspiracji do tworzenia własnego domowego piwa.

Każdy browar regionalny w większym lub mniejszym stopniu wpływa na wizerunek 
miasta. Większość z nich przyciąga swoją nazwą, która kojarzona jest z miastem. Na przy-

Wykres 4
Czy organizują Państwo wycieczki po browarze?

Źródło: jak w wykresie 1.
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Wykres 5
Ilu turystów odwiedza Państwa rocznie?

Źródło: jak w wykresie 1.

Wykres 6
Jaki typ turystów odwiedza Państwa browar?

Źródło: jak w wykresie 1.

kład na pytanie: „Z czym kojarzy Ci się miasto Ciechanów”, aż 61% respondentów odpo-
wiedziało, że z piwem Ciechan.
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Odpowiedzi na pytanie dotyczące wpływu browaru na wizerunek miasta były zróżnico-
wane. Część otwarcie mówiła o swoim dużym wkładzie w kreowaniu wizerunku swojego 
miasta: „Sam nasz Browar przyciąga uwagę, co korzystnie wpływa na wizerunek miasta”. 
Małe miejscowości są z nim przede wszystkim kojarzone. Np. o Grybowie, gdyby nie ist-
niejący tam lokalny browar, nikt by nie słyszał. Inne browary bezpośrednio angażują się 
w poprawianie wizerunku miasta, m.in. finansując infrastrukturę lub remonty. Są również 
browary, które aby wesprzeć swoje miasto sponsorują lokalne kluby sportowe, głównie piłki 
nożnej oraz organizują imprezy, np. pikniki rodzinne.

Większość browarów regionalnych zamieszcza informacje o sobie w Internecie, posia-
dają własne strony internetowe oraz „fun cluby”. Część posiada broszury, które rozkładane 
są w punktach informacji turystycznej i okolicznych sklepach. Zawierają krótki opis browa-
ru zachęcający do jego zwiedzania. W niektórych witrynach sklepowych widnieją również 
plakaty zapraszające do browaru. Informacje na temat niektórych browarów regionalnych 
można również znaleźć w prasie branżowej oraz lokalnej.

Celem ostatniego pytania było potwierdzenie roli browarów regionalnych jako swo-
istych produktów turystycznych. Na pytanie „Czy uważają Państwo swój lokalny browar 
za produkt turystyczny?”, większość ankietowanych odpowiedziała, że zdecydowanie tak. 
Traktują go jako wizytówkę miasta. Coraz więcej osób interesuje się piwem z tradycją oraz 
technologią jego produkcji, poszukuje ciekawej możliwości spędzania wolnego czasu. 

Wykres 7
Gdzie można znaleźć informacje na temat Państwa browaru?

Źródło: jak w wykresie 1.
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Wykres 8
Czy uważają Państwo swój browar za produkt turystyczny?

Źródło: jak w wykresie 1.

Coraz częściej turyści, chcąc urozmaicić swoją podróż do innego miejsca docelowego, szu-
kają właśnie takich atrakcji jak browary regionalne. Są one takim samym walorem danego 
regionu, jak zamki czy muzea. 

Drugą część badań stanowił wywiad środowiskowy wśród mieszkańców poszczególnych 
miast, w tym sprzedawców sklepów, barów, restauracji oraz przechodniów. Potwierdził on 
wyniki badania ankietowego. Pytania dotyczące przyjezdnych oraz ich zainteresowania lo-
kalnym browarem spotkały się z entuzjazmem, zazwyczaj respondenci z chęcią odpowiadali 
na pytania, stawiając browar w korzystnym świetle.

Pierwsze pytanie skierowane było głównie do sprzedawców i pracowników barów. 
Odpowiedzi były zbliżone, respondenci zgodnie odpowiadali, że przyjezdni zazwyczaj do-
magają się lokalnego piwa znajdując się nieopodal rozlewni.

Browary regionalne, położone w małych miasteczkach, stanowią główną ich atrakcję. 
Życie mieszkańców jest skupione wokół nich. Większość przedsięwzięć skoncentrowana 
jest na ich rozwijaniu i propagowaniu na większą skalę, aby przyciągnąć jak najwięcej tu-
rystów. Mieszkańcy chcą, aby były główną atrakcją i w miarę możliwości przyciągały jak 
najwięcej zainteresowanych. Odpowiedzi na pytanie o znaczenie browaru w mieście dla 
turystów były podzielone. Część respondentów twierdziła, że miasto cieszy się zaintereso-
waniem głównie dzięki browarowi, który promuje i przyciąga klientów.
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Większość rozmówców popiera działalność browarów. Stanowią one swoistą wizytówkę 
danego miasta, ale również całego regionu. Browary, które aktywnie działają w mieście two-

Wykres 9
Jak często turyści pytają o lokalne piwo?

Źródło: jak w wykresie 1.

Wykres 10
Czy jest Pan/ Pani zdania, że browar przyciąga turystów?

Źródło: jak w wykresie 1.
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Wykres 11
Czy lokalny browar ma dobry wpływ na wizerunek miasta?

Źródło: jak w wykresie 1.

rzą jego pozytywny wizerunek. Ich długoletnia tradycja piwowarska zapisana jest w historii 
danego miasta i jest z nim kojarzona. Mieszkańcy również podkreślają historię budynków 
poszczególnych browarów, które od wieków związane są z miastem.

Podsumowanie

Browary regionalne stanowią swoisty produkt regionalny. Dzięki oryginalności i długo-
letniej tradycji współtworzą wizytówkę miast. Odgrywają coraz większą rolę w turystyce, 
tworzą miejsca pracy, podnoszą sprzedaż jak również pomagają swoim zazwyczaj małym 
miastom. 

Browary regionalne stawiają na jakość i tradycję, a konsumenci są coraz bardziej świado-
mi i to doceniają. Rośnie nie tylko rzesza piwoszy, ale również birofilów, którzy mają okazję 
na kilkunastu giełdach wymieniać się swoimi eksponatami oraz turystów zainteresowanych 
samymi lokalnymi browarami produkującymi piwo z pasją. Turystyka piwna jest odpowie-
dzią na rosnące zainteresowanie kulturą picia tradycyjnego piwa, a jednocześnie sposobem 
na jego podtrzymanie i dalszy rozwój wśród miłośników złotego trunku. Browary, będące 
dotychczas jedynie miejscem wytwarzania, coraz częściej stają się także ważnym punktem 
na mapie turystycznej. Są to miejsca wyjątkowe, z długoletnią tradycją i historią. Koneserzy 
i amatorzy piwa wyruszają w Polskę w poszukiwaniu oryginalnych odsłon piwa oraz w celu 
zwiedzania miejsc, w których one powstają. Dzięki dużej liczbie browarów regionalnych 
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turystyka piwna rozwija się. Browary stają się głównym celem wycieczek lub ciekawym ich 
uzupełnieniem. Wycieczki po browarach są ciekawe i zachęcają do odwiedzin. 

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższej przyszłości browary regionalne będą ro-
sły w siłę na mapie turystycznej i coraz odważniej będą promować to, co mają najlepsze, 
a mianowicie unikatowość produktów i długoletnią tradycję. Również samo umiłowanie do 
złocistego trunku zmobilizuje do aktywności turystycznej, gdzie główną atrakcję stanowić 
będzie: zwiedzanie browarów regionalnych oraz ekspozycji poświęconych piwowarstwu, 
degustacja różnych rodzajów piwa, a także udział w festiwalach i tematycznych wydarze-
niach. Konsumenci w ślad za rosnącą modą na oryginalność będą podróżować i odkrywać 
nowe odsłony złocistego trunku. Dzięki promocji browary regionalne będą coraz częściej 
motywem przyjazdu do danej miejscowości, już nie będą stanowić jedynie drugorzędnej 
atrakcji. Pojawiają się coraz częściej w przewodnikach i w wycieczkach jako jedna z głów-
nych atrakcji.
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Place of Regional Breweries in Shaping the Tourist Product  
in the Period of Culinary Market Globalisation

Summary

An aim of the study is to analyse the place of regional breweries in shaping the tourist product 
in the epoch of the culinary market globalisation and diffusion of various products to international 
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markets, whereas a peculiar attraction is regional products and goods. Such products are various sorts 
of beer produced in regional breweries. In his study, the author presented the specificity of regional 
breweries as well as their development across Poland. The article includes discussion of author’s own 
research findings. The research consisted of two parts. The first of them was carried out in the form of 
poll within the very brewery, among the management and workers of the production halls. The ques-
tions referred to the role of the brewery in tourism. The second part of the research was the community 
interview among inhabitants of towns and environs where a given brewery is located. The research 
was conducted on almost 100 individuals. It served as supplementation of the responses received in 
questionnaires as well as drawing an image of the brewery from the perspective of third parties, the 
very inhabitants, and the benefits derived from the brewery’s existence. As the research shows, in the 
nearest future, regional breweries will be on the rise in the tourist map and will more and more coura-
geously promote the uniqueness of products and the long-standing tradition.

Key words: culinary tourism, tourist product, regional beer, regional breweries.
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