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PIWO ROKU 2013
Zgodnie z 13-letnią już tradycją, na początku każdego roku Towarzystwo Promocji 
Kultury Piwa Bractwo Piwne przyznaje prestiżowy tytuł Piwo Roku. Od 3 lat 
wybierane są także: Restauracyjne Piwo Roku i Piwowar Domowy Roku. 
Uroczystość odbywa się w pięknych eklektycznych wnętrzach pałacu, który 
obecnie jest siedzibą Muzeum Kinematografii w Łodzi, a kiedyś należał do „króla 
bawełny” Karola Scheiblera. 

Zaszczytny tytuł Piwo Roku 2013 przypadło piwu KSIĄŻĘCE CIEMNE ŁAGODNE 

z Kompanii Piwowarskiej SA. Dyplom i medal odebrali: prezes zarządu Kompanii 

Piwowarskiej Andrew Highock oraz główny piwowar Tyskich Browarów Książęcych 

Leszek Popiołek. 

Ciemne Łagodne to produkt z kolekcji piw premium Książęce. Zawiera 4,1% 

alkoholu i otrzymywane jest z brzeczki o zawartości ekstraktu 11,9%. Piwo jest 

warzone od 2012 r. z wykorzystaniem czterech odmian słodu jęczmiennego: pil-

zneńskiego i monachijskiego, które nadają mu biszkoptowo-miodowy bukiet, oraz 

karmelowego i palonego, które wnoszą nuty czekolady i świeżo mielonej kawy. 

Książęce Ciemne Łagodne charakteryzuje się bogatym smakiem i aromatem, inten-

sywną ciemną barwą z wiśniowymi refleksami oraz delikatną beżową pianą. 

Przed wręczeniem dyplomów i medali Wielki Mistrz Bractwa Piwnego Marek 

Suliga przywołał regulamin wyboru Piwa Roku i Restauracyjnego Piwa Roku, podkre-

ślając, iż członkowie Bractwa Piwnego nie wybierają bezpośrednio laureatów. O wyróż-

nieniu decydują oceny uzyskiwane podczas konkursów piwnych, amatorskich i pro-

fesjonalnych, które odbywają się na terenie Polski w poprzednim roku kalendarzowym. 

W tym roku brano pod uwagę wyniki konkursów: Konsumencki Konkurs Piw Chmielaki 

Krasnostawskie (sierpień 2013 r.), Golden Beer Poland w Rzeszowie (październik  

2013 r.), Konsumencki Konkurs Piw Bractwa Piwnego w Łodzi (październik 2013 r.) 

oraz Plebiscyt użytkowników portalu browar.biz (luty 2014 r.).
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Tytułem Restauracyjne Piwo Roku 2013 zostało nagrodzone Piwo PSZENICZNE 

z Browaru Piwna z Gdańska, który reprezentowany był przez właściciela browaru 

Tomasza Rzepnickiego oraz piwowara Wojciecha Piaseckiego-Wieliczko. 

Tytułem Piwowara Domowego Roku 2013 uhonorowany został Jacek 
Stachowski. 

Tytuł Piwowara Domowego Roku przyznawany jest osobie, której piwa zwy-

ciężyły w największej liczbie konkursów piw domowych, odbywających się na 

terenie Polski w ciągu danego roku. O wyróżnieniu w tegorocznej edycji decydowa-

ło aż 20 konkursów.

Uroczystość nadania tytułu Piwo Roku zgromadziła wielu reprezentantów bran-

ży piwowarskiej oraz członków Bractwa Piwnego. Wydarzenie to doskonale wpisa-

ło się w „piwny weekend” w Łodzi. W ostatni weekend marca odbywały się bowiem 

jednocześnie Łódzki Festiwal Piwa – Offbeer 2014 oraz Targi Piw Regionalnych 

„Piwowary”. W ramach tych imprez na miłośników piwa czekała bogata i ciekawa 

oferta prezentacji, pokazów i warsztatów dotyczących zarówno warzenia, jak i ser-

wowania i degustacji piwa. 
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