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Zwiedzanie Browaru Okocim
Od kwietnia br. mi o!nicy historii,
zabytków techniki i przemys u maj"
okazj# do zwiedzenia jednego z najstarszych i najwi#kszych browarów
w Polsce. Prezentacja dziedzictwa kulturowego zwi"zanego z histori" rodziny
Goetzów sta a si# mo$liwa za spraw"
Stowarzyszenia Mi o!ników Browaru
Okocim. Grupa zawi"za a si# dwa lata
temu przy okazji obchodów jubileuszu
170-lecia powstania okocimskiego browaru. Swoj" dzia alno!% stowarzyszenie zarejestrowa o
w czerwcu 2016
roku. Uchwalono
statut i powo ano
zarz"d. Tworz"
go: Dariusz Z oty
– przewodnicz"cy, Marian &mietana – zast#pca
przewodnicz"cego,
Bogdan Radzi#ciak
– sekretarz, Jerzy
Babraj – skarbnik oraz Ma gorzata Latasiewicz
i Adam Surmacz
Obecnie stowarzyszenie skupia
oko o 70 cz onków. S" w!ród nich
zarówno obecni, jak i byli pracownicy
zak adu, ale tak$e mieszka'cy Brzeska
oraz krajanie mieszkaj"cy w Polsce,
pasjonaci piwowarstwa. Celem, jaki
przy!wieca inicjatywie zawi"zania si#
stowarzyszenia, by o kultywowanie
bogatej tradycji piwowarskiej w naszym mie!cie, prezentowanie lokalnego
dziedzictwa oraz historycznego i kulturowego dorobku rodziny Goetzów

Okocimskich, którzy w $yciu kierowali
si# zasadami: „Prac" i prawd"” oraz
„Najlepsze z najlepszego”.
W programie zwiedzania browaru
znajduje si# Izba Tradycji, gdzie zgromadzono stare dokumenty, archiwalne
fotografie, butelki, kufle, etykiety,
medale, sztandary organizacji dzia aj"cych pod patronatem Browaru Okocim,
obrazy kolejnych w a!cicieli Browaru.
Zachowa o si# tak$e biurko i fotel
za o$yciela Jana Ewangelisty Goetza.
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Przewodnik przeprowadzi tak$e zwiedzaj"cych przez historyczn" warzelni#
i dzia fermentacji, zlokalizowane
w budynkach starej zabudowy browaru,
opowie z pasj" o wytwarzaniu z ocistego trunku. Na zwiedzaj"cych czekaj"
tak$e nowoczesne hale rozlewni do

butelek i puszek, gdzie mo$na prze!ledzi% proces rozlewu, etykietowania
i pakowania. Na koniec przewidziana
jest degustacja ró$nych odmian wa-

rzonego tutaj piwa. Stowarzyszenie
Mi o!ników Browaru Okocim planuje
ju$ wkrótce uruchomi% w s"siedztwie
zak adu sklep, w którym b#dzie mo$na naby% atrakcyjne pami"tki oraz
piwo wytwarzane wed ug oryginalnych receptur w tutejszym browarze.
Ma te$ powsta% sklep internetowy.
W planach cz onków stowarzyszenia jest równie$ zagospodarowanie
otoczenia siedziby, która stanie si#
miejscem spotka' sympatyków i go!ci okocimskiego browaru.
BK
Jak mo na zwiedzi!
Browar Okocim?
• Zwiedzanie organizuje Stowarzyszenie Mi o!ników Browaru
Okocim.
• Termin zwiedzania powinien by%
uzgodniony telefonicznie (795 554
646) lub mailowo (smbokocim@
gmail.com), co najmniej 10 dni
przed planowan" wizyt".
• Browar mog" zwiedza% osoby
pe noletnie w grupach od 5 do 15
osób z przewodnikiem stowarzyszenia.
• Na terenie browaru zwiedzaj"cych obowi"zuje obuwie pe ne na
p askiej podeszwie oraz odzie$
ochronna udost#pniana przez
stowarzyszenie.
• Zwiedzanie obejmuje Izb# Tradycji, linie produkcji piwa, pakowanie oraz panel degustacyjny.
• Op ata za zwiedzanie wynosi 15
z od osoby, przekazana na rachunek bankowy: 86 1060 0076 0000
3380 0017 6152.
• Organizatorzy grup maj" obowi"zek zapozna% zwiedzaj"cych
z przekazanym przez stowarzyszenie regulaminem zwiedzania.
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