
Browary?
Oba piotrkowskie browary oferują możliwość 
zwiedzania swoich zakładów produkcyjnych dla 
zorganizowanych grup. Wycieczki, podczas 
których można zobaczyć wszystkie procesy 
powstawania piwa oraz poznać funkcjonowanie 
poszczególnych działów browaru, dostępne są 
dla osób pełnoletnich, w wyznaczonych 
terminach w skali roku. Budynki browarów 
historycznych poznać można w ramach Szlaku 
Piwowarskiego.

Zapisy i szczegółowe inforamcje w Centrum 
Informacji Turystycznej.

Browar Gornelius
SULIMAR Sp. z o.o.

/ ul. Browarna 5
f ' 97-300 Piotrków Trybunalski
\ (eL +48 44 647 5121
W* H / Cornellus.piwo

www.cornelius.pl
Należący do firmy Sulimar, Browar Gornelius, 
tradycjami nawiązuje do 1927 roku, kiedy to Henryk 
Urbański założył w Piotrkowie przy ul. Hutniczej małą 
firmę handlową, która początkowo sprzedawała, a 
potem również rozlewała piwo, w 1947 roku 
uzyskując nawet legalizację prawną jako 
Reprezentacja Browaru Żywieckiego w Żywcu.
Od 1981 roku rozlewnię rodziny Urbańskich zakupili i 
z sukcesem prowadzili Henryk Supady i Eugeniusz 
Lisowski, i którzy to, powołując spółkę Sulimar, od 
1988 wprowadzili na rynek własną markę piwa o 
nazwie Kiper. W 2000 roku taką nazwę otrzymał 
nowo wybudowany browar. Od 2007 roku, pod 
nowym zarządem, Browar Kiper zmienił nazwę na 
Browar Gornelius i z sukcesem warzy piwa 
gatunkowe pod szyldem Gornelius i Trybunał.
(to nie musi być ->)
Browar Gornelius wykorzystuje w swojej ikonografii 
symbol koguta, który nawiązuje do średniowiecznych 
tradycji piwowarskich, kiedy to piotrkowscy 
piwowarzy używali tego znaku na domach, dla 
symbolicznego oznaczenia obecności dobrego piwa.

Jan Olbracht
Browar Rzemieślniczy

Browar Jan Olbracht Rzemieślniczy 
ul. Twardosławlcka 43 
97-300 Piotrków Trybunalski 
tel. +48 690 65 58 58

E] / jan.olbracht.browar.rzemieslniczy 
www.browarolbracht.pl

Nowy, otwarty w 2014 roku, Browar dan Olbracht 
Rzemieślniczy, warzący kilkanaście gatunków piw, 
aktywnie współpracujący z piwowarami domowymi, 
jest jednym z głównych inicjatorów renesansu 
browarnictwa rzemieślniczego w Polsce. Nawiązuje 
nie tylko do lokalnych tradycji, ale i osoby monarchy, 
mocno w historii Piotrkowa osadzonego. Browar jest 
rozwinięciem toruńskiego Browaru Staromiejskiego, 
również z Olbrachtem w nazwie.
Wytwarza stale kilka gatunków piw w „królewskiej” 
serii oraz okresowo limitowane i niepowtarzalne 
partie piw rzadkich i specjalnych pod wspólną nazwą 
„Piotrek z Bagien”.

Centrum Edukacji
Browarniczej

Centrum Edukacji Browarniczej 
ul. Szewska 2
97-300 Piotrków Trybunalski 
'«• +48 898 099 303

n / Gentrum-Edukacjl-Browarnlczej 
f ■ i *

Jedyne w Polsce, stworzone przez miłośników i dla 
miłośników złotego trunku. Choć nie tylko - 
niesamowity, interaktywny Browar do Góry Nogami, 
prezentujący „namacalnie” wszystkie etapy produkcji 
piwa - od chmielowej szyszki do zakapslowanej 
butelki - zafascynuje każdego turystę. Świetnie 
zaopatrzony sklep z piwami z całego świata, 
największy wybór piwnych kosmetyków 
pielęgnacyjnych, birofilskich gadżetów i akcesoriów 
do domowego warzenia, sprawia, że Centrum 
Edukacji Browarniczej w Piotrkowie to raj dla 
piwoszy, ale i niezbędny punkt na trasie miłośników 
dawnych rzemiosł, czy zdrowego stylu życia.

• ponad 500 lat tradycji 

piwowarskich

• 2 browary

• unikatowe Łaźnie Piwne i spa

• Centrum Edukacji Browarniczej

z Browarem Do Góry Nogami
• turystyczny Szlak Piwowarski

• piwne gry miejskie

• Biesiada Trybunalska

www.miastopiwowarow4>ł

http://www.cornelius.pl
http://www.browarolbracht.pl
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Najstarsza zachowana 
pisana wzmianka o 
piotrkowskim piwie pochodzi 
z 1487 roku, kiedy to król 
Kazimierz Jagiellończyk 
potwierdził prawa kupców 
piotrkowskich. Z badań 
historycznych wiemy 
jednak, że piwo warzone 
było w Piotrkowie od 
założenia miasta, a przez 
wieki powstawały tu wręcz

statut cechu kupców miasta rekordowe w skali kraju jego 
Piotrkowa z 2711487r. ilnćri 
(XVII w. kopia) zbiory Archiwum 
państwowego w Piotrkowie, Za sprawą szlacheckich 
fot. w. Brzeszczak sejmów 1 trybunałów,
historia lokalnego browarnictwa jest wyjątkowo 
bogata. W dziesiątkach warzelni i karczm, przy 
złocistym trunku toczyły się debaty o losach 
kraju, rodziły legendy, biesiadowali 
najznamienitsi obywatele.
Piwa z Piotrkowa stanowiły wzorzec dla innych, 
w późniejszych wiekach wygrywały w 
krajowych i europejskich konkursach. Dziś te 
najlepsze tradycje odrodziły się nie tylko w 
produkcji, ale i lokalnej kulturze.
Piotrków piwem stoi!

Szlak Piwowarski
To jeden z głównych szlaków turystycznych 
Piotrkowa. Prowadzi przez miejsca związane z 
historią złocistego trunku - jego wytwarzania, jak i 
konsumpcji, od czasów średniowiecza, przez sejmy i 
koronne trybunały, burzliwe czasy zaborów, 
międzywojnie, aż po czasy współczesne. Zwiedzanie 
z przewodnikiem PTTK gwarantuje niezapomniane 
wrażenia i bogactwo ciekawostek z siedzib dawnych 
browarów, wyszynków i karczm.

PTTK Piotrków Trybunalski 
pi. Stefana Czarnieckiego 10 

97-300 Piotrków Trybunalski 
teł. +48 44 732 36 63

n / pttkpiotrkowtrybunalski 
www.pttkpiotrkow.pl

baźnie Piwne
Kąpiele w drewnianej balii, w surowcach z których 
wytwarza się piwo - chmiel, słód i drożdże. Relaks w 
aromatycznej cedrowej saunie, masaże, możliwość 
degustacji niepasteryzowanego piwa. To jest świat 
piotrkowskich baśni Piwnych. Miejsce o wyjątkowym i 
niepowtarzalnym klimacie piwnic starego browaru.
baźnie Piwne BSC & SPA to doskonałe miejsce na 
romantyczny wieczór we Dwoje, samotny 
wypoczynek od codziennych problemów czy świetną 
zabawę w grupie przyjaciół.

baźnie zapraszają w podróż do krainy relaksu i 
wltalności od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 - 23:00 oraz w soboty i niedziele 
w godzinach 10:00 - 20:00.
Rezerwacji zabiegów można dokonać pod numerem 
telefonu 789 243 876

___ jijSL___  
baźnie Piwne BSC & SPA -_____________ ■
Hotel Mercure Vestil 
Al. Armii Krajowej 22 C -------"
97-300 Piotrków Trybunalski

H / baznie-PIwne-BSG-SPA
www.lazniepiwne.pl

Londyn 1807 CiedilKhBwfl I

Tablica reklamowa Browaru Braulińskiego 
z 20-lecia międzywojennego 
(kolekcja Klubu 66)

Piwna Gra 
Miejska
Grę miejską o tematyce piwowarskiej organizuje 
grupa pasjonatów historii z Piotrkowa 
Trybunalskiego, przy współpracy z GIT. 
Przeznaczona jest dla osób pełnoletnich. 
Poprzez rozwiązywanie kolejnych zadań oraz 
spotkania z postaciami, które odegrały ważną 
rolę w historii, uczestnicy poznają w ciekawej 
formie dzieje piotrkowskiego piwowarstwa oraz 
dowiadują się wiele na temat samej sztuki 
browarniczej. Koszt uzależniony od wielkości 
grupy.

www.miastopiwowarow.pl

Biesiada Trybunalska
Od kilku lat, w pierwszą sobotę sierpnia, od rana do 
późnej nocy, w samym sercu piotrkowskiej Starówki - 
na Rynku Trybunalskim - odbywa się impreza, 
łącząca promocję lokalnych tradycji piwowarskich i 
rzemieślniczych z muzyką i różnymi formami 
rozrywki. Mamy jarmark, ze smakołykami, 
rękodziełem, zabawkami, czy lokalnymi pamiątkami. 
Współczesne wesołe miasteczko, jak i dawne gry czy 
zabawy. Turnieje rycerskie, inscenizacje sejmów 
szlacheckich, piwne i zręcznościowe konkursy dla 
publiczności. Wieczorem koncerty muzyki popularnej 
i biesiadnej, występy zespołów folkowych, jak i 
orkiestr dętych oraz - zamykającą imprezę - miejską 
potańcówkę pod gwiazdami.

Degustacje - piotrkowskie 
piwa i lokalne kulinaria
Wytwarzane lokalnie w wielu gatunkach piwa, dania 
na ich bazie, jak i specjały lokalnej kuchni, dostępne 
są w wybranych lokalach gastronomicznych w 
Piotrkowie w stałej i sezonowej ofercie.
Szczegółowe informacji na temat możliwości 
zjedzenia regionalnego obiadu z regionalnym piwem 
czy lokalnym napojem na bazie szyszek chmielu i 
jagód jałowca, uzyskać można w Centrum Informacji 
Turystycznej.
Więcej informacji na www.miastopiwowarow.pl oraz:

Centrum Informacji
Turystycznej
Urzędu Miasta 
w Piotrkowie Tryb.
ui. Zamurowa 11
97-300 Piotrków Trybunalski
tei. +48 44 732 60 50 
mail: Cit@plotrkOW.pl

/Tury styczny Piotrków

www.cit.piotrkow.pl

http://www.pttkpiotrkow.pl
http://www.lazniepiwne.pl
http://www.miastopiwowarow.pl
http://www.miastopiwowarow.pl
mailto:Cit@plotrkOW.pl
http://www.cit.piotrkow.pl

