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GRA MIEJSKA

OLSZTYN BROWARAMI STOI

armiński Festiwal Dziedzictwa Browarniczego (WFDB)              

Wto wydarzenie, które od 2012 roku promuje Warmię przez bogate 
tradycje piwowarskie regionu. Liderem projektu piwnego festiwalu 

na Warmii jest Powiat Olsztyński. WFDB stał się produktem regionalnym  
trzech warmińskich miast: Olsztyna, Braniewa i Biskupca. 
Festiwal to cała gama działań: piwno-historycznych, edukacyjnych, 
kulturalnych, kulinarnych i artystycznych. Warmiński Festiwal Dziedzictwa 
Browarniczego to multidyscyplinarny projekt, który przypomina o silnych 
związkach Warmii z browarnictwem, a jednocześnie kreuje powstawanie 
nowych, pozytywnych zjawisk w gospodarce, turystyce i potencjale naszej 
małej ojczyzny.
 Dzięki kultywowaniu tradycji, budowaniu w oparciu o nią potencjału 
turystycznego i gospodarczego regionu WFDB przynosi wymierne efekty. 
Olsztyński Browar Kormoran buduje swą ofertę w oparciu o tradycje 
piwowarskie Warmii i Mazur. Nieopodal olsztyńskiego zamku powstaje 
pierwszy w regionie browar restauracyjny. Browar w Braniewie po latach 
przestoju niedługo znowu zacznie warzyć piwo. Dzięki WFDB i współpracy       
z Polskim Stowarzyszeniem Piwowarów Domowych udało się 
spopularyzować i zainteresować ludzi tradycją letniego piwa chłopów 
„Rosanke”. 

 Mamy nadzieję, że Warmiński Festiwal Dziedzictwa Browarniczego              
w dalszym ciągu będzie działał stymulująco nie tylko na wzrost atrakcyjności 
regionu, ale stanie się także ambasadorem Warmii.

Warmia! Bo warto!

  



OLSZTYŃSKIE BROWARY- gra miejska

C
elem zabawy jest uzupełnienie oferty Warmińskiego 
Festiwalu Dziedzictwa Browarniczego o grę miejską, która 
przybliży historię browarów działających w Olsztynie. Jest to 

niekonwencjonalny sposób na połączenie zwiedzania miasta              
z jednoczesnym zdobywaniem wiedzy o jego przeszłości.

 W czasie gry uczestnicy będą mogli poznać miejsca,             
w których na przestrzeni wieków działały olsztyńskie browary. Każdy 
kto odnajdzie wszystkie punkty gry, udzieli poprawnych odpowiedzi 
na pytania i złoży wypełniony kupon w urnie znajdującej się w holu 
olsztyńskiego zamku w dniu 2 sierpnia weźmie udział w losowaniu 
nagród. 

Kto może grać

 Gra skierowana jest do osób uczestniczących w olsztyńskiej 
odsłonie Warmińskiego Festiwalu Dziedzictwa Browarniczego 2014                
(2 sierpnia). W grze może brać udział każdy, kto odbierze kartę gry       
i przejdzie po centrum Olsztyna w poszukiwaniu śladów lokalnego 
browarnictwa.

Kiedy się gra

 Gra miejska przybliżająca dzieje olsztyńskiego browarnictwa odbywać się będzie 
2 sierpnia 2014 roku w czasie Warmińskiego Festiwalu Dziedzictwa Browarniczego w 
Olsztynie. Tego dnia będzie można odbierać karty gry, a w miejscach działania browarów 
znajdować się będą specjalne tablice informacyjne stanowiące punkty kontrolne w grze.

W jaki sposób się gra

 Gra opiera się na pracy z kartą gry oraz tablicami informacyjnymi w miejscach 
symbolizujących funkcjonowanie olsztyńskich browarów. Aby zacząć grę należy w holu 
zamku w Olsztynie lub ze strony Powiatu Olsztyńskiego pobrać kartę gry. 

 Gra polega na odnalezieniu 10 punktów, związanych z historią olsztyńskiego 
browarnictwa. W każdym z poszukiwanych miejsc znajdować się będzie tablica z 
informacją na temat konkretnego zakładu. Gracz musi odnaleźć tablicę, gdyż wśród 
informacji na niej zawartych znajdować się będą odpowiedzi na pytania z karty gry. Każdy 
kto udzieli prawidłowych odpowiedzi, poda swoje dane i wypełnioną kartę dostarczy do 
urny znajdującej się w holu olsztyńskiego zamku weźmie udział w losowaniu nagród.

KUPON KONKURSOWY

IMIĘ I NAZWISKO GRACZA...........................................................................

TELEFON KONTAKTOWY.............................................................................

ADRES E-MAIL..............................................................................................

* Ze względu na zmiany w przestrzenie miejskiej, ograniczenia związane z remontami, niektóre punkty gry 
„Olsztyn browarami stoi” odbiegają od historycznych lokalizacji zakładów.  

OLSZTYŃSKIE BROWARY:

1. Browar zamkowy (dziedziniec olsztyńskiego 

zamku) 
W którym skrzydle zamku znajdował się browar zamkowy?
................................................................................................

2. Browar miejski (komunalny) (Wojewódzka 

Biblioteka Publiczna - Atrium)
Jak często warzyć mogli Olsztynianie, którzy posiadali całe 
parcele?
................................................................................................

3. Browar na podzamczu (podzamcze zamkowe - 

okolica budowy browaru restauracyjnego 

„Zamkowy Młyn”)
Od kiedy funkcjonował browar na podzamczu?
................................................................................................

4. Browar Adolfa Grunnberga (Stoisko Bukinisty - 

Rynek Starego Miasta)
Kto poza Grunnbergiem warzył piwo na rynku?                                                          
................................................................................................

5. Browar Augusta Blockhagena (łąka w okolicy 

Mostu Mariańskiego - na wysokości Szpitala Miejskiego)
Skąd nazwa Kloster Brauerei (Browar Klasztorny)?
...........................................................................................................................................

6. Browar F.W. Hermenaua (okolica Mostu św. Jana i zakola Łyny)
Czym był napędzany ten browar?
...........................................................................................................................................

7. Union Brauerei (okolica Mostu św. Jana i zakola Łyny)
Jaką nazwę zyskał browar w roku 1904?
...........................................................................................................................................

8. Allensteiner Brauhaus (okolica mostu św. Jakuba na wysokości 

wejścia do Pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

rku Centralnego)
Kiedy zelektryfikowano browar Allensteiner Brauhaus?
...........................................................................................................................................

9. Waldschlösschen Brauerei Allenstein (dawna siedziba browaru - 

Osiedle „Browary Park” ul. Wojska Polskiego)
Która piwowarska rodzina kupiła browar w 1932 czyniąc go częścią swej firmy?
...........................................................................................................................................

10. Browar Kormoran (siedziba browaru - ul. Sikorskiego 2)
Za jakie piwo Browar Kormoran zdobył złoty medal na European Beer Star?
...........................................................................................................................................
.


