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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil  
w Cieszynie podczas biesiady piwnej w Brackim Browarze Zamkowym  

z wieloma atrakcjami. 
 

Chcesz zorganizować swoją imprezę w żywym muzeum piwowarstwa! 
 

Zarezerwuj swoją imprezę już teraz!  

 

 
 

   

Idealny pomysł na piwny event firmowy na Śląsku Cieszyńskim! Hej! 
 

Nasza oferta dla Państwa: 

Opis miejsca piwnej biesiady: 

Biesiada piwna organizowana jest przez Zbójnickie Group w stylowych wnętrzach starego browaru w Cieszynie. Bracki 
Browar Zamkowy w Cieszynie to zabytkowy browar przemysłowy powstały w 1846 roku. Zakład należy do holenderskiego 
koncernu Heineken i wchodzi w skład Grupy Żywiec. W 1838 roku arcyksiążę Karol Ludwik Habsburg postanowił 
gruntownie przebudować swoją cieszyńską rezydencję. W tym celu sprowadził wiedeńskiego architekta Józefa Kornhäusla, 
który zlecił rozbiórkę ruin zamku piastowskiego z wyjątkiem wieży i romańskiej rotundy. W niedługim czasie na Górze 
Zamkowej powstał nowy, klasycystyczny pałac wraz z oranżerią i parkiem w stylu angielskim. Niejako przy okazji tej 
wielkiej przebudowy zachęcony sukcesami, jakie w owym czasie zaczęło na rynku odnosić piwo typu pilzneńskiego, książę 
cieszyński Karol Ludwik postanowił zbudować własny browar w Cieszynie. 

   

   

Fot. Wnętrze browaru Brackiego w Cieszynie, stylowa restauracja, gdzie odbywają się biesiady piwne. 
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Cieszyn posiadał długie tradycje piwowarskie, bowiem już od XV wieku istniał tu browar mieszczański. Nie był on jednak 
własnością księcia, a ponadto produkowano w nim wyłącznie piwo tradycyjne górnej fermentacji w niewielkich ilościach. 
Dlatego ok. 1840 roku tuż pod zamkiem, na stoku wzgórza rozpoczęto budowę nowoczesnego browaru, który miał zająć się 
produkcją piwa typu pilzneńskiego na skalę przemysłową. Budowę ukończono w 1846 roku i niemal natychmiast po 
otwarciu zakład rozpoczął swoją działalność. Piwo z Cieszyna szybko stało się popularne nie tylko w Księstwie Cieszyńskim, 

ale w całej monarchii habsburskiej. Syn i następca Karola Ludwika, arcyksiążę Albrecht Fryderyk Habsburg, zachwycony 
sukcesami zakładu rozwinął produkcję i w 1856 roku zdecydował się na założenie kolejnego browaru, który na jego 
polecenie wybudowano we wsi Pawlusie pod Żywcem. Pierwsi piwowarzy żywieckiego browaru pochodzili z Cieszyna. 

 
Na początku lat 90. XX wieku cieszyński browar został sprywatyzowany i wraz z browarem żywieckim zakupiony przez holenderski 
koncern Heineken. W 2011 roku doszło do formalnej konsolidacji browaru z Grupą Żywiec.W browarze w Cieszynie produkowane są takie 
piwa jak: Brackie, Żywiec Porter, warki piw specjalnych dla Grupy Żywiec: Bracki Koźlak Dubeltowy, piwo typu belgian pale ale - Brackie 
Pale Ale belgijskie, Leżajsk Pszeniczne, Grand Champion Birofilia 2011 - piwo kolońskie, piwo typu amber ale, Brackie Mastne.  

 
Browar w Cieszynie zachował charakter regionalny i jako jedyny browar Grupy Żywiec wytwarza piwo metodami 
klasycznymi (m.in. stosuje metodę dekokcyjną warzenia piwa, otwarte kadzie fermentacyjne i zbiorniki leżakowe, a nie 
metodę HGB i tankofermentory). W zakładzie znajduje się wiele do dziś sprawnie funkcjonujących urządzeń pochodzących z 
drugiej połowy XIX wieku i początku XX wieku. Zdolności produkcyjne Brackiego Browaru Zamkowego w Cieszynie wynoszą 
160 tysięcy hektolitrów piwa rocznie. Jego produkty są rozlewane na miejscu tylko do beczek keg. Butelkowanie i 
puszkowanie marek piwa z Cieszyna odbywa się w rozlewni browaru w Żywcu. 

 
Foto – galeria ze stylowej restauracji w Browarze Brackim w Cieszynie 

   

   
Fot. Wnętrze browaru Brackiego w Cieszynie, stylowa restauracja, gdzie odbywają się biesiady piwne. 

 
Impreza z nami może zawierać następujące elementy (do wyboru): 

 
 Biesiadę piwną z wieloma atrakcjami, m.in. napadem zbójeckim organizowanym przez brygadę Karpackie Zbóje, 

 zwiedzanie Browaru Zamkowego w Cieszynie z degustacją 1,2,3 piw, 

 możliwość zobaczenia klasycznego wyrobu piwa, 

 pokaz warzenia piwa, 

 możliwość zrobienia unikatowego zdjęcia. 

Wersja I 

Menu biesiadne 80,00 - pln / os. (golonka piwowara z opiekanymi ziemniakami i zasmażaną kapustą, przekąski do piwa 4 
rodzaje) – duża porcja 

Wersja II 

Menu biesiadne 90 – pln / os. (golonka piwowara z opiekanymi ziemniakami i zasmażaną kapustą, przekąski do piwa 4 
rodzaje, opiekane kiełbaski norymberskie podane z sałatką ziemniaczaną) – duża porcja 
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Dodatkowa degustacja beczkowych piw cieszyńskich: 6,50- pl/butelka 500 ml 

 Bracki Rauch Bock: 7,50- pln/butelka 500 ml 
 Wódka czysta krajowa: 35,00- pln/ butelka 500 ml 
 Wino hiszpańskie białe/czerwone: 26,00- pln/ butelka 750 ml 
 Sok owocowy: 14,00- pln/ 1 ltr 

 Napój chłodzący 200 ml (Coca-Cola, Sprite, Fanta, ...): 4,00- pln 
 Woda mineralna niegazowana: 3, 50 - pln/ dzbanek 1 ltr 
 Kawa z ekspresu: 6,00- pln 
 Herbata: 4,50- pln 
 Oprawa muzyczna DJ Janosik z nagłośnieniem (profesjonalny sprzęt, sprawdzony DJ: od 1.100- pln 
 Konkursy i zabawy z piwem z nagrodami dla uczestników: od 1000- pln 
 Gawędziarz – multiinstrumentalista Jacenty Ignatowicz – Finalista Programu Mam Talent z TVN (nauka gry na 

unikatowych instrumentach muzycznych, ludowych: rogu pasterskim, trombicie, złóbcokach, fujarce pasterskiej, piszczałce, 
okarynie, pile, liściu, gawędy starego bacy, kawały) – od 600 pln 

 Kapela góralska Karpackie Zbóje (1,5 godziny, skład 5/6 osobowy – skrzypce, altówka, dudy, kontrabas, heligonka / 
kontrabas, blok muzyczny, karpacka muzyka) – od 1000 pln 

 Kapela góralska Karpackie Zbóje (2, 5 godzinny zbójnicki event), profesjonalny napad zbójnicki bursy zbójeckiej 
Karpackie Zbóje (od 5 - 50 zbójników i frajerek), bomby hukowe, gry, zabawy, konkurencje zbójnicko – góralskie, harnaś 
konferansjer (wodzirej Janosik), bloki ze wspólnym śpiewaniem góralskim, dyplomy (zbójnickie glejty bezpieczeństwa dla osób, 
które wygrały zbój – konkurencje), niespodzianka zbójnicka. Brygada przyjedzie w oryginalnych strojach zbójnickich i góralskich, 
w pełnym rynsztunku, z pistoletami, bombami hukowymi, ciupagami i palicami. W cenie wliczony transport busem kapeli 
góralskiej na trasie Żywiec – Cieszyn – Żywiec – od 1500 pln 

SZCZEGÓŁY PROGRAMU DODATKOWEGO: 

We współpracy z Brackim Browarem Zamkowym w Cieszynie Zbójnickie Group przygotowało specjalną ofertę aktywności na 
terenie cieszyńskiego browaru. Oferta jest szeroka i obejmuje wiele elementów. Została przygotowana na bazie zdobytych doświadczeń w 
realizacji imprez w cieszyńskim browarze na przestrzeni ostatnich 2 lat. 

Bracki Browar Zamkowy w Cieszynie to obecnie jeden z 2 najstarszych zakładów warzących piwo w Polsce. Tylko w Cieszynie można 
jeszcze zobaczyć klasyczny wyrób piwa, otwartą fermentację, leżakowanie piwa w piwnicach, tradycyjny i długotrwały proces produkcji. O 
unikalności i atrakcyjności browaru świadczą tłumy gości zwiedzających i świetnie się bawiących w trakcie organizowanych przez nas 
imprez. 

Zwiedzanie browaru z przewodnikiem jest możliwe dla grup zorganizowanych, liczących minimum 20 osób. 

Zbójnickie Group proponuje zwiedzanie browaru w Cieszynie w różnych wariantach cenowych: 

 Zwiedzanie browaru z degustacją 1 piwa – 40 zł brutto / os 
 Zwiedzanie browaru z degustacją 2 piw – 45 zł brutto / os 
 Zwiedzanie browaru z degustacją 3 piw – 50 zł brutto / os 
 Nocne zwiedzanie browaru z degustacją 1 piwa - 55 zł brutto / os 
 Nocne zwiedzanie browaru z degustacją 2 piw - 60 zł brutto / os 
 Nocne zwiedzanie browaru z degustacją 3 piw - 65 zł brutto / os 

 
Polecamy również organizację szeregu innych aktywności na terenie browaru oraz dodatkowe atrakcje:  

Zwiedzanie dla Koneserów W towarzystwie Karpackiego Gazdy zwiedzimy nie tylko Bracki Browar Zamkowy w Cieszynie, ale również 

Wzgórze Piastowskie, zapoznany się z burzliwą historią miasta, zobaczymy resztki pierwotnego browaru a w samym współczesnym 
browarze zostaniemy zasypani lawiną interesujących wiadomości i ciekawych legend. 

Biesiada Piwna Dynamiczna zabawa na terenie browaru z wyśmienitymi posiłkami kuchni regionalnej, występem kapeli góralskiej 
„Karpackie Zbóje”, napadem zbójnickim, zabawami, konkursami piwnymi…i nagrodami dla uczestników. Ilość opcji nieograniczona! 

Prezentacja „Piwa Świata” Zaprezentujemy kilkanaście unikatowych piw warzonych w różnych miejscach na świecie. Prezentacja 
będzie połączona z ciekawym komentarzem piwowara i degustacją kilku niespotykanych stylów piwnych. 

Pokaz Warzenia Piwa Razem wykonamy cały proces warzenia najprawdziwszego piwa: od śrutowania słodu, poprzez zacieranie w kadzi 
zaciernej, potem warzenie z chmielem w kotle warzelnym i na koniec chłodzenie oraz zadawanie drożdży piwnych. W trakcie pokazu 
możemy próbować naturalnych surowców - słodu, chmielu, drożdży. Dzięki rozległej wiedzy naszych piwowarów, odpowiemy na każde 
pytanie dotyczące piwa, browarów, surowców piwowarskich. Słowem - PIWO bez żadnych tajemnic.  

Na życzenie, zorganizujemy konkursy zręcznościowe dla uczestników, m. in. śrutowanie słodu na czas lub precyzyjne kapslowanie 
butelek. Dla zwycięzców można ufundować praktyczne nagrody, np. zestawy do samodzielnego warzenia piwa w domu, książki, gadżety 
piwowarskie. Jako opcje, proponujemy także degustacje piwa podczas prowadzonego pokazu. 
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Pamiątkowe zdjęcie w browarze Już w XIX wieku istniała tradycja wykonywania grupowych zdjęć grup zwiedzających cieszyński 
browar. Zawodowy fotograf wykona pamiątkowe zdjęcie w scenerii zabudowań starego browaru. Doskonała pamiątka z wycieczki! 

Firmowe zestawy i upominki Kreacja należy do klienta. Piwa cieszyńskie, firmowe kufle i szklanki, otwieracze i breloki, książki o 
browarze, a wiec dosłownie wszystko, co jest związane z piwem. Prezent zapakujemy i wręczymy na koniec wizyty w cieszyńskim 
browarze z pewnością, że ucieszy każdego miłośnika piwa. 

Wszystkie usługi na zapytanie z indywidualną kalkulacją! 

Bracki Browar Zamkowy specjalizuje się w warzeniu unikatowych w polskich realiach piw. 

W oparciu o oryginalne, autorskie receptury powstają następujące piwa: 

 BRACKIE – solidnie nachmielone jasne piwo dolnej fermentacji w stylu Jasny Lager, które jest wizytówką i głównym 
produktem browaru. 

 MASTNE BRACKIE – warzone okazjonalnie o pięknej bursztynowej barwie piwo w stylu Amber Ale, fermentowane, co 
rzadkie w polskim piwowarstwie, drożdżami górnej fermentacji. 

 PORTER – występujące pod nazwą Porter Żywiec, ciemne mocne piwo dolnej fermentacji w stylu Porter Bałtycki, którego 
produkcja wymaga wielkiego doświadczenia, piwowarskiego kunsztu i długiego czasu, warzone na bazie receptury z roku 1881. 

        

Cieszyński browar corocznie warzy ponadto unikatowe piwo w ramach projektu Grand Champion Birofilia. Cieszyńscy 
piwowarzy produkują jednorazowo warkę piwa, na bazie receptury piwa domowego, które wygrało żywiecki Konkurs Piw 
Domowych w czasie Festiwalu Birofilia. Dotychczas w ramach tego projektu powstały trzy piwa, w niewarzonych przez inne 
polskie browary stylach: 

 BRACKI KOZLAK DUBELTOWY – ciemne mocne piwo o niemieckim rodowodzie, warzone metodą dolnej 
fermentacji w stylu Doppelbock/ Kozlak Dubeltowy. 
 BRACKIE BELGIJSKIE PALE ALE – mocno nachmielone piwo górnej fermentacji w belgijskim stylu Pale Ale. 
 BRACKI GRAND CHAMPION BIROFILIA 2011 – jasne, lekkie piwo górnej fermentacji,  
w rzadkim stylu Kölsch, rodem z niemieckiej Kolonii. 

 

       
 

Zbójnickie Group zaprasza do Cieszyna na wyjątkową podróż w piwną historie! 



5 | S t r o n a  

 

ZZBBÓÓJJNNIICCKKII  SSZZLLAAKK  LLEESSZZEEKK  MMŁŁOODDZZIIAANNOOWWSSKKII            NNAASSZZEE  MMAARRKKII 

UUll..  SSiieennkkiieewwiicczzaa  4400AA,,  3344--330000  ŻŻYYWWIIEECC 

NNIIPP::  55553322330066334400            RREEGGOONN::  224400774455114455  

TTeell//ffaaxx  ++4488  3333  44775599665522  ||  MMoobbiillee  ++4488  660099778899887799  

ee--mmaaiill::  marketing@zbojnickie.pl www.zbojnickie.pl  
 
zywiec.turystyka.pl | zywiec.org | zbojnickitravel.pl | karpackigazda.pl |karpackiezboje.pl | goralskicatering.pl | jacentyignatowicz.pl | kuligi.beskidy.com.pl | zbojnickisklep.na.allegro.pl 

   

   

Rezerwacja biesiady piwnej i zwiedzania browaru w Cieszynie z degustacją piwa: 

Wszystkie usługi i bilety wstępów do zwiedzanych obiektów na zapytanie z indywidualną kalkulacją! 
Skorzystanie z usługi przewodnickiej i zarezerwowanie odpowiednich atrakcji wymaga wcześniejszej rezerwacji, której 
można dokonać w siedzibie Zbójnickie Group przy ul. Sienkiewicza 40A, 34-300 Żywiec lub pod nr tel./fax 033 475 96 52 
lub + 48 609 789 879 lub pisząc maila: marketing@zbojnickie.pl  

Dane do przelewu: 
 
ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI 

34-300 ŻYWIEC 
Ul. Sienkiewicza 40A 
NIP: 553 – 230 – 63 – 40 
REGON: 240 745 145 
 

KKOONNTTOO  BBAANNKKOOWWEE  ZZŁŁOOTTÓÓWWKKOOWWEE  IINNGG  BBAANNKK  ŚŚLLĄĄSSKKII  
NNrr..  8844  11005500  11007700  11000000  00002233  22226677  33668888  

  
 

ZZaaśśwwiiaaddcczzeenniiee  oo  wwppiissiiee  ddoo  RReejjeessttrruu  OOrrggaanniizzaattoorróóww  TTuurryyssttyykkii  ii  PPoośśrreeddnniikkóóww  TTuurryyssttyycczznnyycchh  MMaarrsszzaałłkkaa  WWoojj..  ŚŚlląąsskkiieeggoo    

nnrr..  994444  

GGwwaarraannccjjaa  uubbeezzppiieecczzeenniioowwaa  AAXXAA  nnrr..  0011..228811..663300  

  

  

ZZaapprraasszzaammyy  ddoo  zzwwiieeddzzaanniiaa  ii  ddeegguussttoowwaanniiaa  zzłłoocciisstteeggoo  wwyybboorrnneeggoo  ttrruunnkkuu  zz  CCiieesszzyynnaa!!  
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