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KONCEPCJA UTWORZENIA  
„KARPACKIEGO SZLAKU PIWA”  
JAKO ATRAKCJI TURYSTYCZNEJ 

 

Streszczenie 

We współczesnych czasach motywów podróży może być wiele, przyszły turysta mie-
rzy się z trudnym wyborem celu podróży. Połączenie swojego hobby i pasji podróżowa-
nia może ułatwić sprecyzowanie i wybór miejsca wycieczki. Biroturysta, jako cel swojej 
podróży wybiera miejsca związane typowo z piwowarstwem, odnajdując tam wszystko, 
czego oczekiwał. Polska, Słowacja i Ukraina to kraje bogate w tradycje piwowarskie, obfi-
tują w wiele koncernów browarniczych, browarów rzemieślniczych czy browarów do-
mowych. W artykule przedstawiono koncepcję utworzenia „Karpackiego Szlaku Piwa” 
mającego na celu prezentację i wypromowanie wybranych, interesujących miejsc związa-
nych z piwowarstwem. Dokonano krótkiego opisu browarów zlokalizowanych głównie  
w Polsce, w mniejszym stopniu na Słowacji i Ukrainie. Dodatkowo zaproponowano kilka 
atrakcji turystycznych dostępnych niedaleko od docelowego miejsca zwiedzania browaru 
na szlaku. Utworzenie „Karpackiego Szlaku Piwa” może wpłynąć na promocję birotury-
styki, zwiększenie zainteresowania taką formą turystyki oraz reklamę województwa pod-
karpackiego. 

Słowa kluczowe: turystyka piwna, piwa kraftowe, biroturysta, podkarpackie, szlak 
piwny, browar rzemieślniczy 
 
 

THE CONCEPT OF CREATING  
THE "CARPATHIAN BEER TRAIL"  

AS A TOURIST ATTRACTION 
 

Summary 

Nowadays, travel motifs can be many, the future tourist faces a difficult choice of des-
tination. The combination of hobby and travel passion can help pinpoint and select the 
place of the trip. Beer tourist, as the destination of his trip, chooses places typically asso-
ciated with brewing, finding everything he expected there. Poland, Slovakia and Ukraine 
are countries rich in brewing traditions, abound in many brewing concerns, craft bre-
weries and home breweries. The article presents the concept of creating a „Carpathian  
Beer Trail” aimed at presenting and promoting selected, interesting places related to 
brewing. A short description of breweries located mainly in Poland, to a lesser extent in 
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Slovakia and Ukraine was made. In addition, several tourist attractions available near  
the destination of the brewery trail were proposed. The creation of the „Carpathian  
Beer Trail” may affect the promotion of beer tourism, increased interest in this form  
of tourism, and adwertiaing of the Podkarpackie Voivodeship. 

Keywords: beer tourism, craft beer, beer tourist, Podkarpackie, beer trail, craft 
brewery 

1. Wprowadzenie 

W czasach globalizacji na międzynarodowym rynku gastronomicznym wy-
stępują procesy wzajemnego przenikania się tradycji z nowoczesnością [Nadul-
ski, Panasiewicz, Zawiślak 2016, s. 121–141]. Tradycje związane z produkcją  
piwa sięgają odległych czasów. Receptury warzenia piwa były przekazywane  
z pokolenia na pokolenie, dlatego każdy nowy właściciel browaru strzegł ich jak 
największego skarbu. 

W ostatnim czasie trendy związane z turystyką piwną (biroturystyką) poja-
wiły się również w Polsce. Organizowane są różne festiwale i imprezy związane  
z warzeniem piwa oraz jego degustacją. Napój o stosunkowo niskiej zawartości 
alkoholu wykorzystywany jest nie tylko do konsumpcji, ale również w aspekcie 
prozdrowotnym [Nadulski 2010, s. 217–231]. 

Polska jest krajem, w którym rozwija się turystyka piwna, natomiast zainte-
resowanie biroturystyką wzrasta wraz z rozwojem turystycznym regionów. Mło-
dzi ludzie chętniej sięgają po informacje związane z produkcją piwa oraz uczest-
niczą w różnego rodzaju imprezach z nim związanych. Województwo podkar-
packie jest znane z produkcji dobrego piwa, ale brakuje imprez promujących 
tradycyjne browarnictwo. Piwa regionalne nie miały dotychczas siły przebicia na 
polskim, a zwłaszcza europejskim rynku. Pojawiła się zatem potrzeba opracowa-
nia koncepcji utworzenia „Karpackiego Szlaku Piwa” oraz metod jego promocji. 

Celem artykułu było przedstawienie koncepcji utworzenia „Karpackiego 
Szlaku Piwa” mającego na celu prezentację i wypromowanie wybranych, intere-
sujących miejsc związanych z piwowarstwem. Dokonano krótkiego opisu browa-
rów zlokalizowanych głównie w województwie podkarpackim oraz wymieniono 
nazwy wybranych browarów po stronie słowackiej i ukraińskiej. Dodatkowo 
zaproponowano kilka atrakcji turystycznych dostępnych w niedalekiej odległości 
od docelowego miejsca zwiedzania browaru na Szlaku. Przedstawiono również 
niektóre metody promocji szlaku turystycznego jako produktu. 

Metodami badawczymi były m.in.: obserwacja własna w terenie, wywiady  
z osobami prowadzącymi browary i puby piwne. Badaniami objęto obecnych  
i dawnych właścicieli browarów oraz obiektów, które już nie istnieją, ale na ich 
miejscu powstały lokale związane z piwem. Opisano trasę obejmującą browary 
regionalne po stronie polskiej (Uherce Mineralne, Leżajsk, Krosno i Rzeszów). 
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Całość połączono z innymi atrakcjami turystycznymi, tworząc koncepcję „Kar-
packiego Szlaku Piwa” – łącznie z propozycją mapy szlaku, logo i tablicy infor-
macyjnej. Z uwagi na ograniczoną objętość publikacji autorzy skupili się tylko na 
krótkiej charakterystyce szlaku piwnego po polskiej stronie. 

2. Zarys historii produkcji i konsumpcji piwa  
na ziemiach polskich 

Historia związana z pojawieniem się pierwszego napoju piwnego sięga po-
czątków państwa polskiego. Na terenie naszego kraju istniały idealne warunki do 
uprawy wysokiej jakości jęczmienia browarnego oraz chmielu. Ten „szlachetny 
trunek” był znany w świecie, o czym świadczą zapiski kronikarzy polskich, np. 
Galla Anonima oraz wspomnienia biskupa Ottona z Bambergu [Szczepańska, 
Czarniecka-Skubińska 2011, s. 206–221]. Za panowania Bolesława Chrobrego  
gości odwiedzających ziemie polskie goszczono właśnie piwem. Wartości płyną-
ce ze spożywania tego napoju doceniali również inni władcy, np. Władysław 
Jagiełło czy Leszek Biały. Wielu poetów tworzyło wiersze inspirowane tematem 
piwa. Ogólnie rzecz ujmując, piwo było szeroko znanym, podstawowym i lubia-
nym przez społeczeństwo napojem alkoholowym. Początkowo piwo warzono  
z jęczmienia lub wyki. Wydany przez Firleja na przełomie XVI w. specjalny  
statut zabraniał używania jęczmienia lub zbóż mieszanych – pod groźbą utraty 
prawa do warzenia i nakazywał stosowanie do produkcji wyłącznie pszenicy 
[Pokorska 1987, s. 23–32]. 

Początkowo produkcja napoju piwnego odbywała się na potrzeby własne. 
Dopiero z czasem produkcja poszerzyła się i osiągnęła poziom masowego wyro-
bu. Wraz z upływem lat zaczęto budować karczmy, w których można było spę-
dzać czas, delektując się smakiem „płynnego chmielu”. Początkowo posiada- 
czem karczmy był z reguły sołtys, który najczęściej oddawał ją w dzierżawę 
dziedziczną – w zamian za umiarkowane świadczenia w pieniądzu i produktach 
żywnościowych – jednemu z kmieci, czasem mieszczaninowi z pobliskiego mia-
sta [Pokorska 1987, s. 23–32]. Pod koniec epoki średniowiecza, mieszczanie za-
częli konkurować z właścicielami wiejskich karczm i starali się sprzedawać jak 
największą ilość piwa na wsi. 

O tym, że na Śląsku również zajmowano się produkcją piwa wiadomo od 
dawien dawna. Informacje te potwierdzają pisma znajdujące się w Muzeum 
Zamkowym w Pszczynie. Browar w Tychach został założony w 1629 r., a miano 
pierwszego piwowara posiadł Stanisław Staśko. W Wielkopolsce najsłynniejszy 
browar był zlokalizowany w Grodzisku. Piwo, które tam powstawało, swoją wy-
soką markę zawdzięczało występowaniu źródeł wód o wysokiej jakości. Trunek 
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był sprzedawany regionalnie, ale również eksportowano go do sąsiednich państw 
[Pokorska 1987, s. 23–32]. 

Wspominano o walce między mieszczanami, a ludnością wiejską, konkuru-
jących w sprzedaży piwa. Znane przysłowie „Gdzie dwóch się bije, tam trzeci 
korzysta”, idealnie opisuje sytuację, która miała miejsce w dawnych czasach. 
Dwóch bijących się już wymieniono, natomiast trzecim – korzystającym, była 
szlachta. Posiadanie browarów w swojej posiadłości, inaczej zwanych mielcu-
chami, stawało się rzeczą naturalną. Jednak piwa produkowane w takich browa-
rach były słabej jakości. Przyczyną tego były m.in. drewniane naczynia, które 
wykorzystywano do produkcji. Często nie dbano o utrzymanie ich w należytej 
czystości, co negatywnie wpływało na smak i walory piwa. 

W XIX w. małe browary zaczęły tracić na znaczeniu, a ich miejsce zajmo- 
wały duże: w Okocimiu (1845 r.), w Warszawie (1846 r.), w Żywcu (1856 r.)  
i w Tychach (1629 r., rozbudowany w 1861 r.). W ostatnim dziesięcioleciu  
XIX w. spożycie piwa na jednego mieszkańca było dość duże [Pokorska 1987,  
s. 23–32]. Wysoka jakość produkowanego wówczas piwa pozwalała na jego 
eksport. Browary warszawskie sprzedawały je do Rosji, a swoje przedstawiciel-
stwa miały w Petersburgu, Odessie i Moskwie. Browary małopolskie, przede 
wszystkim Żywiec i Okocim, wysyłały piwo do Austrii, na Morawy i do Niemiec. 

Niestety czasy, w których ziemie polskie słynęły z produkcji piwa, powoli 
dobiegały końca. Podczas trwania I wojny światowej wpływ na to miał m.in.  
brak surowca. Upadek browarów zaczął się od najsłabszego ogniwa, czyli od  
tych o najmniejszej skali produkcji. W obawie przed bankructwem decydowano 
się również na zamykanie średnich browarów, które obawiały się konkurencji.  
Z czasem Polska zaczęła odnawiać swoją pozycję w produkcji piwa, jednak nie 
trwało to zbyt długo, ponieważ w 1931 r. rynek zaatakował kryzys ekonomiczny.  
Po trwającym 4 lata upadku ekonomicznym powoli znów odzyskiwano wiarę  
w osiągnięcie sukcesu w produkcji piwa [Szczepańska, Czarniecka-Skubińska 
2011, s. 206–221]. Działania zbrojne i zniszczenia majątku podczas II wojny 
światowej szybko uświadomiły społeczeństwu, że nie da się już powrócić do lat 
dawnej świetności. 

W dawnej Polsce istniał bogaty wybór piw o różnych smakach, a przede 
wszystkim o zróżnicowanej jakości, która klasyfikowała piwo na poszczególne 
poziomy. Najbardziej znanym było piwo wareckie, jak sama nazwa wskazuje po-
chodzące z Warki. Było ono popularne we wszystkich stronach kraju. Natomiast 
jeżeli chodzi o piwa wielkopolskie, godne uwagi było grodziskie jasne. W War-
szawie pijano łowickie, Lubelszczyzna lubowała się w wąchockim, Warmia na-
tomiast stawiała na piwo eleborskie. 



Koncepcja utworzenia „Karpackiego Szlaku Piwa”… 

171 

Obecnie na terenie Polski działają 63 zakłady piwowarskie. Najważniejsze 
grupy piwowarskie to: Carslberg Polska, Grupa Żywiec, Kompania Piwowarska, 
Royal Unibrew Polska i Van Pur [Szczepańska, Czarniecka-Skubińska 2011,  
s. 206–221]. 

3. Sylwetka biroturysty oraz spożycie piwa 

Turystyka piwna jest nierozerwalnie połączona z sylwetką biroturysty. Każ- 
dy smakosz piwa zauważa w napoju coś więcej niż oczywisty fakt gaszenia pra-
gnienia. Doceniają w nim kolor, smak, ale równie ważny jest dla nich m.in. spo-
sób podania, użycie stosownych naczyń, styl nalewania czy zachowanie odpo-
wiedniej temperatury piwa. W celu poznania historii, tajemnic jakie skrywają 
browary oraz możliwości skosztowania dóbr z nich płynących, turyści piwni 
pokonują różne odległości. Podczas takich podróży mają możliwość pogłębiania 
swojej wiedzy z tej dziedziny. Poznają poszczególne etapy warzenia piwa połą-
czone z degustacją. Biroturyści bardzo chętnie biorą udział w różnego rodzaju 
festiwalach, pokazach, wydarzeniach związanych z piwem. Zwiedzają muzea 
piwowarstwa, a jednocześnie poznają walory odwiedzanych regionów [Rogow-
ski 2016, s. 207–226]. 

Biroturystą może zostać każdy, kto chociaż trochę interesuje się napojem 
chmielowym. Nie chodzi tutaj jednak o osobę, która po prostu go spożywa lecz o 
kogoś kto wie, jakie występują style i gatunki piwa, a przede wszystkim orien- 
tuje się przynajmniej w minimalnym stopniu, jak przebiega proces produkcji. 
Osobę zwaną turystą piwnym można scharakteryzować jako kogoś, kto swoje 
zainteresowania odnalazł w piwowarstwie, poświęca się temu w wolnym czasie, 
czerpiąc jak największe pozytywne doznania. Biroturystę inaczej możemy nazwać 
birofilem. 

Polacy coraz częściej sięgają po „złoty trunek”, zamiast po mocne alkohole. 
Piwo jest wybierane podczas wielu imprez, np. grill, spotkania ze znajomymi, 
wesela, a nawet podczas pierwszej randki, co może być dla wielu zaskoczeniem. 
Dane procentowe wskazują, że 88% Polaków przynajmniej raz w roku pije piwo, 
ale tylko 15% poprzestaje na jednym razie. Do sięgania po złocisty napój przy-
najmniej kilka razy w roku przyznaje się 73% rodaków [http://joemonster. 
org/art/31054, dostęp: 08.02.2018]. Z danych statystycznych wynika, że osoba 
pełnoletnia w Polsce wypija około 120 litrów piwa w roku, co klasyfikuje nasz  
kraj na trzecim miejscu pod względem ilości spożywania tego trunku w Europie. 
Na drugim miejscu klasyfikują się Niemcy, natomiast pierwsze miejsce zajmują 
Czesi [http://joemonster.org/art/31054, dostęp: 08.02.2018]. 

Można również zauważyć zmiany w gustach Polaków. Coraz większa część 
społeczeństwa zaczyna się interesować tematami związanymi z gatunkami piwa. 
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Skutkuje to poszerzeniem wiedzy w tej dziedzinie czy też powoduje określenie 
swoich predyspozycji smakowych. W związku z tym na krajowym rynku zaczy-
nają dominować również piwa pochodzenia regionalnego oraz rzemieślnicze, 
wytwarzane z naturalnych surowców. Browary regionalne i rzemieślnicze z roku 
na rok zwiększają swoje udziały w polskim rynku piwa. Jak podaje Polskie 
Stowarzyszenie Piwowarów Domowych (PSPD), obecnie co pięćdziesiąte  
piwo kupione nad Wisłą pochodzi z małego, lokalnego zakładu, [http://www. 
portalspozywczy.pl/alkohole-uzywki/wiadomosci/browary-rzemieslnicze-i-
regionalne/ dostęp: 12.10.2018]. 

Piwo oprócz walorów smakowych posiada także wiele właściwości zdro-
wotnych. Do jego produkcji wykorzystuje się składniki pochodzenia naturalnego, 
takie jak chmiel czy jęczmień. Dzięki temu napój ten zawiera w sobie sole mine-
ralne, proteiny oraz witaminy z grupy B [Strojny 2003, s. 52–55]. Napój chmie-
lowy znajduje swoje zastosowanie w kosmetologii. Na bazie piwa tworzone są 
różnego rodzaju kosmetyki. Stosowane jest również jako płukanka do włosów, 
najlepsze do tego rodzaju zabiegu jest piwo ciemne. W ostatnim czasie staje się 
również modne piwne spa, czyli odnowa biologiczna przy użyciu piwa. Kąpiel 
taka poprawia jędrność skóry. Oferowane są również masaże ciała przy użyciu 
olejków piwnych [Nadulski, Panasiewicz, Zawiślak 2016, s. 121–141]. Można 
spotkać informacje, które mówią, że piwo posiada o wiele więcej właściwości 
zdrowotnych niż wino [Kolanowski, Świderski 2003, s. 495–501]. 

4. Piwowarstwo jako produkt turystyczny – atrakcyjność  
szlaku piwnego 

Piwo wraz z całą otoczką produkcyjną i promocyjną nieodzownie wiąże się  
z turystyką kulinarną (ang. food tourism), w przypadku której turystyka piwna 
(ang. beer tourism) odgrywa coraz istotniejszą rolę. Polska, mając bogate trady- 
cje kulinarne, jest krajem o dużych predyspozycjach rozwoju tej formy turystyki. 
Wpływa na to również postępująca zmiana preferencji w spożyciu alkoholu przez 
Polaków na korzyść trunków niskoprocentowych oraz głęboko zakorzenionej 
tradycji spożycia piwa podczas spotkań towarzyskich [Rogowski, 2013, s. 199–
215]. Jak już wspominano, piwo warzy się w naszym kraju od średniowiecza.  
Już wtedy niemal każde miasto mogło poszczycić się przynajmniej jednym bro-
warem, a w XIV-wiecznym Krakowie, ówczesnej stolicy, było ich aż 25. Pierw- 
szy krok w kierunku rozwoju turystyki piwnej zrobiły największe polskie marki, 
które podobnie jak konkurencja na Zachodzie utworzyły muzea piwowarstwa. 

Obecnie produkcja piw odbywa się w dwojaki sposób. Na szeroki rynek 
produkują duże koncerny dominujące w obrocie tym napojem. Piwa produkowa-
ne na skalę przemysłową mają szerokie grono konsumentów. Istnieje jednak  
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grupa smakoszy, która poszukuje nowych, lepszych i produkowanych w trady-
cyjny sposób piw. To właśnie dla nich powstała grupa tzw. regionalnych browa-
rów, skupiająca kilkanaście podmiotów z całego kraju. Piwa te, początkowo ma- 
ło popularne, zaczęły bardzo szybko zdobywać rynek ze względu na smak, ja-
kość i sposób produkcji [Rogowski, 2013, s. 199–215]. Wzrost zainteresowania 
piwami regionalnymi i rzemieślniczymi wiąże się z rozwojem turystyki lokalnej 
oraz odkrywaniem nowych atrakcji. Można wyróżnić cztery kategorie takich 
atrakcji: 
1. Obiekty, w tym browary i browary restauracyjne i hotelowe, usługi  

wellness i spa oraz piwiarnie. 
2. Wydarzenia, w tym festiwale piwne, festiwale kulinarne oraz kursy  

i warsztaty. 
3. Szlaki turystyczne, w tym szlaki piwne oraz szlaki kulinarne oferujące  

m.in. piwa. 
4. Przedmioty o charakterze pamiątek i atrybutów piwnych [Rogowski  

2016, s. 207–226]. 
Mianem turystyki piwnej określa się rodzaj turystyki, w którym głównymi 

czynnikami motywującymi do odbycia podróży są: zwiedzanie browarów, 
uczestnictwo w tematycznych festiwalach oraz degustacja lokalnie wytwarza-
nych różnych gatunków i rodzajów piwa [Szczepańska, Czarniecka-Skubińska 
2011, s. 206–221]. Jako atrakcję turystyczną można uznać pojedynczy browar, 
który został zakwalifikowany jako zabytek architektoniczny. Podczas tworzenia 
szlaków piwnych ważne jest, aby pamiętać o przystankach niezbędnych do rege-
neracji sił, np. w karczmach, pubach lub tawernach. Nieodzownym elementem 
turystyki piwnej staje się zwiedzanie muzeów ukazujących eksponaty służące do 
tworzenia piwa. Miano turysty piwnego zobowiązuje do uczestnictwa w targach 
czy festynach branży piwowarskiej. W Polsce przykładem takich atrakcji mogą 
być: Festiwal Piwowarów w Żywcu, Ogólnopolskie Święto Chmielarzy i Piwo-
warów zwane Chmielakami Krasnostawskimi oraz Biesiady Tyskie. 

Jednymi z najbardziej charakterystycznych i najczęściej odwiedzanych  
miejsc w biroturystyce są browary [Duda–Gromada 2013, s. 63–84]. Można je 
podzielić na małe, średnie i duże. Prekursorzy turystyki piwnej od zawsze pra-
gnęli poznać rodzinny browar ich ulubionego trunku i w ten sposób zbliżyć się  
do marki. Wraz z rozwojem lokalnych browarów przemysłowych wzrosła liczba 
ekspertów, entuzjastów, która przerodziła się w falę turystów pragnących do nich 
dotrzeć w poszukiwaniu pożądanego chmielowego smaku [http://dziennik 
turystyczny.pl/2014/10/turystyka-piwna-w-polsce/, dostęp: 18.11.2018]. 

W Polsce rozwój turystyki piwnej wraz z upływem lat nabiera coraz więk-
szego tempa, przy czym liczba obiektów związanych z browarnictwem, udostęp-
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nianych dla turystów, nie jest jeszcze zbyt duża. Można wyróżnić kilka więk-
szych browarów, które utworzyły muzea oraz sporo mniejszych browarów rze-
mieślniczych, które udostępniają swoje wnętrza do wglądu zainteresowanym 
osobom. Przykładami muzeów browarnictwa mogą być: Browar i Muzeum Bro-
waru Żywiec, należące do jednych z najciekawszych zakładów piwowarskich  
w Polsce, uprzednio nosił on nazwę, Arcyksiążęcy Browar w Żywcu [Charzyński, 
Podgórski i Jasińska 2015, s. 217–234], Browary Książęce i Tyskie Muzeum Pi-
wowarstwa w Tychach oraz Muzeum Browarnictwa Lwówek Śląski. 

Na uwagę zasługuje również Ekspozycja Browarnicza, mająca swoją sie- 
dzibę w Muzeum Ziemi Leżajskiej, przedstawiająca historię browarnictwa świa-
towego, proces produkcji piwa, eksponaty związane z piwowarstwem oraz kufle, 
etykiety i nagrody, które zdobył leżajski browar. Browar Leżajsk jest głównym 
sponsorem Ekspozycji Browarnictwa. Zwiedzający w trakcie projekcji dwóch 
filmów mają okazję poznać zarówno historię światowego browarnictwa, jak 
również tradycję i obecne zwyczaje piwowarstwa na ziemi leżajskiej. Jest ona 
tylko jedną z trzech tego typu ekspozycji w Polsce [http://muzeum-lezajsk.pl/ 
ekspozycja-browarnicza/, dostęp: 18.11.2018]. 

Pokazy warzenia piwa należą do jednej z grup atrakcji związanych z tury-
styką piwną. Są okazją do zgłębienia wiedzy oraz poznania kultury piwnej. Pod-
czas trwania takich pokazów uczestnicy degustują piwa różnego gatunku. Degu-
stacja pozwala na poznanie głębi smaku i aromatu wydobywanego podczas pro-
dukcji. W Polsce przykładami atrakcji, podczas których mają miejsce pokazy 
warzenia piwa, mogą być: Warsztaty Warzenia Piwa w Lublinie, Wrocławskie 
Warsztaty Piwowarskie, Noc Kulturalna w Częstochowie lub też Konkurs Piw 
Domowych w Żywcu. Warto podać tutaj również przykłady z Europy: Great 
British Beer (Festiwal organizowany w Londynie) oraz Orval Browar w Belgii 
[Szczepańska, Czarniecka-Skubińska 2011, s. 206–221]. 

Wśród festiwali i wydarzeń  związanych z piwem można wymienić: 
„Chmielaki Krasnostawskie” (Ogólnopolskie Święto Chmielarzy i Piwowarów  
to najstarszy festiwal piwny w Polsce), Międzynarodowy Festiwal Piwa im.  
Jana Heweliusza (w Gdańsku), Europejski Festiwal Piwa w Kopenhadze, 
którego celem jest prezentacja 140 duńskich i zagranicznych wystawców, repre-
zentujących ok. 450 różnych browarów, Ołomuniecki Festiwal Piwa w Cze-
chach, uważany za największy piwny festiwal w Czechach oraz Oktoberfest  
w Niemczech, który obywa się w Bawarskim Monachium, a piwa pochodzące  
z tej części Niemiec muszą spełniać rygorystyczne normy, jeżeli chodzi o dobór 
składników. 

Przykładami szlaków piwnych w Polsce mogą być: Poznański Szlak Piwny, 
Opolski Szlak Piwny, Wrocławski Szlak Piwny, Krakowski Szlak Piwny, Sudec- 
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ki Szlak Piwny lub Warszawski Szlak Piwny (ryc. 1.). Są to rodzaje szlaków 
turystycznych, które łączą puby oraz inne lokale gastronomiczne oferujące prze-
de wszystkim „złocisty napój”. 

5. Znaczenie małych browarów i piwa regionalnego  
w turystyce 

W Polsce coraz szybciej rozwija się browarnictwo restauracyjne, pozyskują- 
ce coraz większą liczbę smakoszy „złocistego trunku”. W turystyce piwnej mini-
browary stają się ważnym punktem w czasie podróży kulinarnych. Jest kilka 
elementów decydujących o dużym zainteresowaniu ze strony biroturystów, m.in. 
sposób produkcji „bez tajemnic”, duży asortyment piw słabszych i mocniejszych 
oraz możliwość uczestniczenia w imprezach. Konsument jest czynnym odbiorcą 
procesu powstawania piwa, gdzie zza szyby może obserwować tajniki tworzenia 
trunku. Proces produkcji piwa jest atrakcją samą w sobie [Grochowicz, Kozłow-
ska, Zawiślak 2011, s. 222–231]. 
 

 
Ryc. 1. Trasa Warszawskiego Szlaku Piwnego 

Źródło: https://twitter.com/szlakpiwny/, dostęp: 15.12.2018 
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Piwo produkowane z naturalnych składników idealnie komponuje się z wie-
loma potrawami. Wiele małych browarów posiada w swojej ofercie piwa sezo-
nowe, czyli tworzone ze składników, które natura oferuje w określonych porach 
roku. Zachęca to do uczestniczenia w turystyce piwnej w każdym możliwym 
sezonie, aby degustować napój z wyjątkowej oferty przygotowanej przez bro-
warników. Istotnym aspektem jest fakt, że oferowane są piwa mocniejsze oraz 
słabsze. Ważnym argumentem jest możliwość uczestniczenia w wycieczce po 
browarze, oglądanie pomieszczeń, maszyn, sprzętu wraz z opisem procesu pro-
dukcji piwa. W browarach restauracyjnych są organizowane różne imprezy, wy-
darzenia, koncerty, można obejrzeć transmisję meczu, przy okazji konsumując 
piwa o wyjątkowej głębi. Browarom takim zależy również na promocji, zatem 
mają dla swoich klientów przygotowane gadżety promocyjne. 

Na rzeszowskiej starówce działa największy w Polsce browar restauracyjny 
„Browar Manufaktura Rzeszów” (fot. 1.). Jego właścicielem jest Ryszard Pod-
kulski, inwestor centrów handlowych i hoteli w Rzeszowie [http://www. 
propertynews.pl/, dostęp: 15.11.2018]. Znajdują się tu zarówno obiekty restaura-
cyjne, handlowe, jak i hotele oraz liczne puby. 
 

 
Fot. 1. Wnętrze „Browaru Manufaktura Rzeszów”, fot za: PropertyNews 

Źródło: http://www.portalspozywczy.pl/alkohole-uzywki/wiadomosci/w-rzeszowie-dziala- 
najwiekszy-w-polsce-browar-restauracyjny,156898.html, dostęp: 17.12.2018 

 

Browar serwuje bardzo dobre piwo, oparte na czeskich recepturach. Z kolei 
restauracja wyróżnia się polską kuchnią w części opartą na podrobach. Dostępne 
są produkty regionalne skupowane z całego województwa, a nawet z Lubelsz-
czyzny. Nad częścią handlową, browarem i restauracją mieści się czterogwiazd-
kowy hotel z salami konferencyjnymi. 

Browar Rzemieślniczy Z&Z to pierwszy, działający od lutego 2013 r. bro- 
war rzemieślniczy w województwie podkarpackim (fot. 2.), zlokalizowany  
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w Wojkówce (gm. Wojaszówka), w odległości 13 km od Krosna. Mieści się  
w zabytkowym budynku dawnej szkoły podstawowej. W Browarze podają świe-
że piwo własnej produkcji, warzone według dawnych receptur z Polski i innych 
krajów europejskich. 

Ciekawą imprezą związaną ze „złocistym trunkiem” jest Warszawski Festi-
wal Piwa, aktualnie to największy i najbardziej prestiżowy festiwal piwa w Pol-
sce. Równie atrakcyjną imprezą jest Rzeszowski Festiwal Piwa, odbywający się  
na rzeszowskim rynku (fot. 3.), podczas którego są prezentowane w większości 
piwa rzemieślnicze z podkarpackich browarów, m.in. z okolic Stalowej Woli  
i Niska (Browar Rzemieślniczy „Lasowiak”), z Radymna (Browar „Browincja”),  
z Łańcuta (Browar „Łańcut”), z Dukli (Browar „Dukla”) oraz z Sądkowej koło 
Jasła (Browar „Eureka”). 
 

 

Fot. 2. Współwłaściciele Browaru Rzemieślniczego Z&Z – P. Zajdel i K. Ziobro 
Źródło: http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/view/24030/browar-rzemieslniczy-z-z-w-wojkowce,  

dostęp: 23.12.2018 

 
Fot. 3. Rzeszowski Rynek z ogródkami piwnymi 

Źródło: Fot. J. Krupa 
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Coraz więcej osób deklaruje chęć odbycia podróży związanych z turystyką 
kulinarną, w tym biroturystyką. Birofile, oprócz aktywnego udziału w festiwa-
lach, wydarzeniach, pokazach związanych z piwem, decydują się przede wszyst-
kim na odwiedzanie browarów, wybierając przy tym również browary rzemieśl-
nicze [Rogowski, Kuc i Kuc 2012, s. 217–228]. 

Określona grupa konsumentów podróżuje ze względu na różne motywy,  
a najważniejszymi z nich są: 

♦ chęć posmakowania dobrej jakości piwa regionalnego będącego elemen-
tem tradycji, 

♦ poznanie procesu jego produkcji oraz unikatowego charakteru składni-
ków, 

♦ zwiedzanie muzeum piwowarstwa, udział w degustacji i pokazach piw-
nych, 

♦ uczestnictwo w festiwalach tradycji piwowarskich i kulinarnych oraz im-
prezach regionalnych prezentujących dziedzictwo niematerialne regionu 
[Rogowski 2016, s. 207–226]. 

Wraz z nadejściem nowej fali piwowarstwa rzemieślniczego, w społecznym 
odbiorze piwo zaczęło być postrzegane na szerszą skalę jako specyficzny i po-
szukiwany trunek [Rogowski i Kuc 2013, s. 199–215]. 

6. Koncepcja szlaku kulinarnego pn. „Karpacki Szlak Piwa” –  
trasa i obiekty 

Koncepcja utworzenia „Karpackiego Szlaku Piwa” skupia trzy kraje, tj.  
Polskę (woj. podkarpackie) oraz Słowację (północny jej obszar) i Ukrainę (za-
chodnia część), graniczące z Polską. Szlak obejmuje kilka wybranych browarów, 
ale także restauracji, pijalni i barów. Dodatkowym elementem urozmaicającym  
go są wybrane propozycje atrakcji turystycznych, które można zwiedzić w trak- 
cie pobytu na szlaku. 

Jako dodatkowe uatrakcyjnienie Szlaku przygotowano propozycję organiza- 
cji wydarzenia związanego z promocją piw regionalnych pod nazwą „Podkarpac-
kie Spotkania z Piwem”, która przybrałaby formę festiwalu. Miejscem spotkania 
byłoby Krosno. 

Zamysłem utworzenia Szlaku było przedstawienie potencjalnie najlepszych 
browarów oraz lokali serwujących piwa rzemieślnicze i regionalne, trudno do-
stępne na rynku. Szlak (ryc. 2.) obejmuje następujące browary na terenie woje-
wództwa podkarpackiego: 

♦ Uherce Mineralne – Bieszczadzka Wytwórnia Piwa „Ursa Maior”, 
♦ Dukla – „Browar Dukla”, 
♦ Wojkówka – „Browar Z&Z Wojkówka”, 
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♦ Jeżowe – „Browar Lasowiak”, 
♦ Leżajsk – „Browar Leżajsk”, Grupa Żywiec S.A., 
♦ Rakszawa – „Browar Van Pur” S.A., 
♦ Łańcut – „Browar Łańcut”, 
♦ Pruchnik – „Browar Domowy 616”, 
♦ Radymno – „Browar Browincja”, 
♦ Krosno – „Browar Stare Krosno”, 
♦ Rzeszów – „Browar Manufaktura” oraz „Stary Browar Rzeszowski”. 

 

 
Ryc. 2. Propozycja trasy dla „Karpackiego Szlaku Piwa” na terenie  

województwa podkarpackiego 
Źródło: A. Podkul 
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Dalej przedstawiono krótką charakterystykę wybranych browarów na „Kar-
packim Szlaku Piwa” na obszarze województwa podkarpackiego: 

 Browar „Ursa Maior” w miejscowości Uherce Mineralne – jest położony  
między Leskiem a Ustrzykami Dolnymi. Ze względu na swoją pierwotną lo-
kalizację nazywa się go „Bieszczadzką Wytwórnią Piwa” (fot. 4.). Piwa są wa-
rzone w technologii górnej metody fermentacji – typu ALES. Nie jest to jedyna 
metoda wykorzystywana w tym browarze. Browar może wyróżnić się również 
innym stosowanym sposobem, a mianowicie chmieleniem na zimno. Polega on na 
dodaniu świeżego chmielu do leżakującego już piwa, dzięki czemu uzyskuje się 
intensywny, pobudzający zmysły smak. Złocisty trunek jest poda-wany w 
firmowych pokalach – grube ręcznie zdobione szkło idealne do kon-sumpcji piwa 
URSA. 
 

 
Fot. 4. Bieszczadzka Wytwórnia Piwa „Ursa Maior” w Uhercach Mineralnych 

Źródło: A. Podkul 

 

Atrakcje turystyczne w Uhercach Mineralnych i okolicy: 
♦ Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe w Uhercach Mineralnych, 
♦ Park miniatur Sakralnych w Myczkowcach (w odległości 3 km od Bro- 

waru), 
♦ Zapora w Myczkowcach (w odległości 4 km), 
♦ Zalew Soliński (w odległości 10 km). 
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 Browar Dukla (rzemieślniczy, restauracyjny), zlokalizowany w Dukli, 
oddalonej ok. 70 km od Uherc Mineralnych. Browar jest połączeniem nowoczesno-
ści oraz tradycji. Do produkcji używa się wyłącznie naturalnych składników. 

Atrakcje turystyczne w okolicy: 
♦ Muzeum Historyczne w Dukli, 
♦ Ruiny browaru z lat 1750–1790, 
♦ Szlaki piesze, rowerowe, konne, 
♦ Kościół rzymskokatolicki pw. św. Jana i liczne kapliczki. 

 Browar Rzemieślniczy Z&Z Wojkówka, położony w niedalekiej odległo-
ści od Browaru Dukla, w gminie Wojaszówka. Piwowarzy organizują dla odwie-
dzających pokazy warzenia piwa. Do produkcji piwa wykorzystuje się wodę  
z własnego ujęcia, co wyróżnia ten browar spośród pozostałych konkurentów. 

Atrakcje turystyczne w okolicy: 
♦ Zabytkowy Dwór w Ustrobnej (w odległości 5 km od Browaru), 
♦ Zamek Kamieniec w Odrzykoniu (w odległości 8 km), 
♦ Rezerwat Przyrody „Prządki” w Czarnorzekach (w odległości 10 km). 

 Browar Leżajsk – zlokalizowany na przedmieściach Leżajska w miejsco-
wości Stare Miasto (fot. 5.). Zakład od 1999 r. należy do grupy piwowarskiej Gru-
pa Żywiec S.A. Browar pierwszą produkcję rozpoczął w 1978 r. i jest najstarszym 
proponowanym na Szlaku obiektem. Został wybudowany w tym rejonie ze 
względu na łatwą dostępność do wody oligoceńskiej, która nie potrzebowała 
dodatkowej obróbki i nadawała się do wykorzystania. 
 

 
Fot. 5. Widok Browaru Leżajsk z góry 

Źródło: https://www.google.com/search?q=browar+le%C5%BCajsk&source, dostęp: 21.11.2018 
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Atrakcje turystyczne w Leżajsku i okolicy: 
♦ Bazylika Zwiastowania NMP i Klasztor o.o. Bernardynów w Leżajsku, 
♦ Muzeum Ziemi Leżajskiej z siedzibą w XVIII-wiecznym Dworze Staro-

ścińskim (m.in. ekspozycja historii browarnictwa), 
♦ Zabytkowy Ratusz, 
♦ XVII-wieczny cmentarz żydowski wraz z grobem cadyka Elimelecha. 

 Browar Van Pur S.A. oddział w Rakszawie - jeden z pięciu browarów na-
leżących do spółki Van Pur. Określany jako ich najlepszy zakład ma największe 
moce produkcyjne, ok. 1,4 mln hektolitrów piwa rocznie. Zakład słynie nie tylko  
z wytwarzania piwa, ale również z produkcji kwasu chlebowego, podpiwka oraz 
napoju na bazie słodu [http://www.vanpur.com.pl/browary/browar-rak 
szawa.html/, dostęp: 22.12.2018]. 

 Browar Łańcut – całkowicie nowy browar, założony w 2015 r., uruchomio-
ny wiosnę 2016 r. Zakład opiera swoją działalność na tradycjach, jednak warzy 
zupełnie nowe piwa, posiada swoje receptury. 

Atrakcje turystyczne w Łańcucie i okolicy: 
♦ Muzeum Gorzelnictwa w Łańcucie, 
♦ Zamek Lubomirskich i Potockich wraz z parkiem w Łańcucie, 
♦ Kasyno Urzędnicze i barokowa synagoga w Łańcucie, 
♦ Muzeum Polaków ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. 

Rodziny Ulmów w Markowej (w odległości 11 km), 
♦ Skansen w Markowej. 
Trasa Szlaku browarów występujących na obszarze województwa podkar-

packiego przebiega również przez Rzeszów oraz Krosno. Jest to ciekawa propo-
zycja do spędzania weekendów, w letnie wieczory lokale oferują stoliki na ze-
wnątrz („ogródki piwne”), natomiast zimową porą można zagrzać się w środku 
klimatycznego miejsca. 

Dalej przedstawiono wybrane lokale (pijalnie, restauracje), które posiadają  
w swojej ofercie piwa kraftowe, regionalne z województwa podkarpackiego  
i innych regionów Polski oraz bogaty zakres piw z dalekich miejsc świata. 

 „Stary Browar Rzeszowski” – zlokalizowany przy Rynku Starego Miasta, 
pierwszy w Rzeszowie browar restauracyjny (fot. 6. i 7.). 

 Browar „Manufaktura” Rzeszów – kolejny browar restauracyjny zlokali-
zowany przy ul. Juliusza Słowackiego 16, przy rzeszowskim Rynku (fot. 8. i 9.). 

 „Česká Hospoda” – Pub – Rzeszów – zlokalizowana przy ul. Rynek 5 (fot. 
10.), serwująca oryginalne czeskie piwa z beczki (cztery rodzaje) i butelkowane. 
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 „Stare Krosno”– restauracja-pijalnia – zlokalizowana przy ul. Rynek 9  
w Krośnie. Jest lokalem tematycznym, powstała z zamiłowania i tradycji do Kro-
sna, jak i całego regionu bieszczadzkiego. Serwuje piwo Starokrośnieńskie oraz 
popularne piwa butelkowe. 
 

   
Fot. 6. Wnętrze „Starego Browaru 

Rzeszowskiego” 
Źródło: https://www.google.pl/url?sa,  

dostęp: 12/11.2018 

Fot. 7. Wejście główne do Browaru 
Źródło: J. Krupa 

 

   
Fot. 8. Browar „Manufaktura” Rzeszów – 

zewnętrzna część konsumpcyjna 
Źródło: J. Krupa 

Fot. 9. Wejście główne do „Manufaktury” 
Źródło: J. Krupa 

 

Wymienione lokale są jedynie propozycją miejsc, w których połączono do- 
bry klimat, ciekawy wystrój wnętrz, dobrą kuchnię i oczywiście smaczne piwo – 
zimne w lecie, grzane w zimie. 

Rycina 3. przedstawia propozycję trasy „Karpackiego Szlaku Piwa” po stro- 
nie słowackiej i ukraińskiej. Po stronie słowackiej szlak biegnie przez miej-
scowości: Velky Saris („Browar Topvar”), Presov („Browar Stamgast”) oraz 
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Medzilaborce („Browar Haskove Pivne Kupele”). Po stronie ukraińskiej Szlak 
biegnie przez Lwów i obejmuje „Browar Lwowski”. 

Z uwagi na ograniczoną objętość artykułu browary te nie zostały poddane 
charakterystyce. 
 

 
Fot. 10. „CESKA HOSPODA” – ogródek piwny 

Źródło: Fot. J. Krupa 

 

 
Ryc. 3. Koncepcja trasy „Karpackiego Szlaku Piwa” obejmująca browary po stronie polskiej, 

słowackiej i ukraińskiej 
Źródło: A. Podkul 
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7. Koncepcja organizacji imprezy o tematyce piwnej 

Autorski program jednodniowego Festiwalu Piwnego w Krośnie pn. 
„Podkarpackie Spotkania z Piwem” (wrzesień). Lokalizacja: rynek w Krośnie. 

Piwna impreza. Jej pierwowzór to popularny Niemiecki Oktoberfest. Pro-
pozycja festiwalu to wydarzenie o znacznie mniejszym zakresie, jednak nieod-
biegające od głównego celu imprezy odbywającej się co roku u naszych zachod-
nich sąsiadów. W przypadku festiwalu krośnieńskiego celem przewodnim będzie 
promocja browarów rzemieślniczych, głównie z terenu województwa podkarpac-
kiego. Mimo że coraz więcej osób sięga po regionalne piwa, jest to jednak jesz- 
cze obcy temat dla sporej części społeczeństwa. Celem imprezy będzie przybli-
żenie społeczności regionu podkarpackiego wiedzy z zakresu oferty piw regio-
nalnych oraz metod ich produkcji, informacji o ich walorach smakowych, aspek-
tach zdrowotnych oraz o zagrożeniach związanych z nadużywaniem napojów 
alkoholowych. Wydarzenie będzie okazją do osobistej degustacji „złotego trun-
ku”, rozmowy z producentami i dystrybutorami piw regionalnych. 

Wydarzenia towarzyszące imprezie. W ramach „Podkarpackiego Spotka- 
nia z Piwem” przewidziane są koncerty, liczne zabawy, degustacja i zakup po-
traw regionalnych, a przede wszystkim zasmakowanie w wybornych piwach 
regionalnych. Nie zabraknie również wystąpień skierowanych do uczestników 
imprezy, m.in. w aspekcie edukacji dotyczącej zagrożeń zdrowotnych związa-
nych piciem alkoholu, a zwłaszcza z jego nadużywaniem. 

8. Wybrane elementy promocji Szlaku – logo i tablica informacyjna 

Promocja opracowanego produktu turystycznego ma ogromny wpływ na  
jego sprzedaż. Instrumentami wykorzystywanymi w marketingu są m.in.: rekla-
ma, promocja sprzedaży, public relations i sprzedaż osobista [https://agraf.net. 
pl/agraf/narzedzia-promocji/, dostęp: 02.10.2018]. W celu zwiększenia zasięgu 
produktu potrzebne jest działanie wielotorowe, czyli zainwestowanie w różne 
formy promocji. Trasa Szlaku powinna zawierać logo (ryc. 4.), natomiast przy 
każdym z browarów lub przy każdej atrakcji powinna się znajdować tablica  
z krótką informacją o lokalizacji danego obiektu, odległości, w jakiej się on znaj-
duje, godzinach otwarcia oraz atrakcjach turystycznych położonych w sąsiedz-
twie Szlaku (ryc. 5.). 

Do rąk potencjalnych turystów często trafiają różnego typu ulotki, broszury, 
foldery. Jest to chyba jedna z najbardziej rozpowszechnionych metod działania  
na rzecz promocji produktu. Reklamę Szlaku warto zamieścić na stronie interne-
towej, np. lokalnego portalu. Dla osób korzystających z atrakcji szlaku można 
przygotować różnego rodzaju gadżety i pamiątki. Właściciele browarów znajdu-
jących się na Szlaku powinni pamiętać, że konkurowanie może osłabiać ich dzia-
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łalność, a zachowanie zdrowego rozsądku i wzajemna współpraca może dopro-
wadzić ich do wspólnej wygranej. Częstą formą promocji jest organizacja lub 
udział w imprezach tematycznych, festiwalach związanych z browarnictwem. 
 

 
Ryc. 4. „Karpacki Szlak Piwa” – propozycja logo 

Źródło: A. Podkul 

 

 
Ryc. 5. „Karpacki Szlak Piwa” – propozycja tablicy informacyjnej 

Źródło: A. Podkul 
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Fakt znajdowania się tylu browarów na jednym Szlaku powinien zachęcać  
właścicieli do współpracy ze sobą. Nowo powstałe zakłady mają świeże pomy- 
sły, zapał w dążeniu do celu, pełen energii i zaangażowania zespół, a browary 
dłużej działające – wiedzę, doświadczenie, tożsamość, charakter. Połączenie tych 
elementów może być kluczem do rozwoju biroturystyki w Polsce, Słowacji i na 
Ukrainie. 

9. Zakończenie 

W obecnych czasach turystyka cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. 
Coraz większa liczba osób decyduje się na podróżowanie. Powstaje mnóstwo 
atrakcyjnych ofert, które obejmują zarówno transport do wybranego celu, zakwa-
terowanie oraz posiłki. Jest to ciekawe rozwiązanie dla osób, które dopiero za-
czynają swoją przygodę z podróżowaniem. Istnieje jednak duża grupa społeczeń-
stwa decydująca się na samodzielne organizowanie swoich wyjazdów. Osoby 
takie chętnie korzystają z zasobów informacji, które nakierują ich na najciekaw- 
sze miejsca oraz atrakcje znajdujące się w wybranej lokalizacji. Wśród takich 
zasobów można wymienić m.in.: przewodniki, mapy, atlasy, broszury, ulotki, 
foldery oraz zasoby internetowe. 

Szybko rozwijającą się formą turystyki jest turystyka kulturowa, w tym tu-
rystyka kulinarna, w ramach której można wyróżnić turystykę piwną, zwaną 
biroturystyką. Wśród społeczeństwa nie brakuje pasjonatów piwa. Jednak czy 
miano biroturysty może zyskać osoba spożywająca piwo w zaciszu domowym  
lub z kolegą przy barze? Czy wyjście do sklepu, baru czy innego lokalu może  
być już uznawane za niewielką podróż? Biroturystyka to coś więcej, łączy wie-
dzę, pasję, chęć poznawania tajemnic piwowarów oraz pogłębiania doświadcze-
nia z podróżowaniem. 

Koncepcja utworzenia „Karpackiego Szlaku Piwa” to połączenie atrakcji 
związanych z piwem w trzech krajach, o dużych i historycznych tradycjach pi-
wowarskich. Polska, a dokładnie teren województwa podkarpackiego, ma w swo-
jej ofercie podróżowania wiele browarów, zarówno rzemieślniczych, jak i tych 
domowych. Browary produkujące piwa kraftowe prowadzą swoją dystrybucję  
w coraz większym zakresie. W propozycji Szlaku zostały opisane zakłady znane 
wśród wielbicieli tego gatunku trunku, które dzięki swojej aktywnej działalności  
i wysokiej jakości piwa zdobyły już renomę. Oprócz nich na Szlaku znalazło się 
również kilka stosunkowo młodych browarów, walczących o dobrą pozycję na 
rynku. 

Autorzy uważają, że utworzenie „Karpackiego Szlaku Piwa” jest ciekawą 
propozycją zarówno dla zaawansowanych biroturystów, jak i tych, którzy dopie-
ro rozpoczynają swoją przygodę z tematem piwa. Zestawienie browarów, ich 
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krótki opis, propozycje atrakcji turystycznych (przyrodniczych i antropogenicz-
nych), zlokalizowanych w niewielkiej odległości od punktu docelowego to wła-
śnie przepis na udany urlop czy wyjazd weekendowy. 

Turystyka piwna sama w sobie może być atrakcją. Wgłębiając się w jej zna-
czenie i definicję, można wywnioskować, że to właśnie połączenie atrakcji, które 
oferują browary lub bogate walory turystyczne odwiedzanego terenu, przedsta-
wiają ją jako wartą poznania. Sama turystyka piwna to zbiór ciekawych miejsc, 
propozycji spędzenia czasu, interesujących imprez, w których można brać czyn- 
ny udział. Mając na uwadze liczbę browarów występujących w województwie 
podkarpackim, można stwierdzić, że pomysł utworzenia szlaku piwnego jest wart 
rozpatrzenia i kontynuowania. Jest to prosty sposób na uatrakcyjnienie pobytu  
w regionie, a tym samym może korzystnie wpływać na rozwój turystyki, w tym 
turystyki piwnej. 
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