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P
anowie pewnie pamiętają, że 
jutro Dzień Kobiet. Święto bez 
sensu? Wolne żarty – niedługo 
nie będzie innych dni. Świętuj-
cie, póki można! Musimy so-
bie powiedzieć jasno: one są 

lepsze. To, że wiotka blondynka potrafi pobić 
rosłego mężczyznę, można uznać za normę 
– pewnie miała starszych braci i potrafi bić, 
jak rzadko kto (byłem świadkiem takiego zda-
rzenia...). Często lepiej jeżdżą autem. Zdarza 
się. Trudno. Grają lepiej w piłkę. Kto twierdzi, 
że przesadziłem, niech obejrzy kiedyś mecz 
reprezentacji kobiecych w czasie mistrzostw 
świata – Lewandowski chciałby tak strzelać 
gole dla Polski. Ale kobieta ucząca mężczyzn, 
jak warzyć i pić domowe piwo wydawała mi 
się równie abstrakcyjnym zjawiskiem, jak fa-
cet, który wygrywa turniej robienia swetrów 
na drutach. Gdy więc niedawno posłuchałem 
jej „piwnego wykładu”, musiałem uznać, że 
zbliża się koniec męskiego świata. 

Z piwem jest jak z zupą 
Czym różni się porter od koźlaka, a weissbier 
od witbiera? W jakiej temperaturze najlepiej 
smakuje pils, a w jakiej stout? Już wiem, bo 
wysłuchałem miniwykładu współorganiza-
torki wielkiego festiwalu piwnego. Agniesz-
ka Wołczaska-Prasolik opowiadała konkret-
nie i bardzo ciekawie. Do tej pory sądziłem, 
że najlepiej na piwach znają się moi dwaj przy-
jaciele. Owszem, wiedzą coś, ale muszą iść 
na korepetycje. Pewnie trafią do pani Agniesz-
ki. Ona jako jeden z niewielu specjalistów 
w Polsce uczy domowych browarników (co-
raz liczniejszych), jak warzyć, by piwne, do-
mowe przetwory były arcydziełem. Gdy py-
tam, skąd tak dziwne zainteresowanie u ko-
biety, uśmiecha się tylko. 

– Właśnie dlatego, że jest dziwne, podoba 
mi się. Fajnie jest być jednym z nielicznych 
przedstawicieli płci w dziedzinie, w której nie-
wiele jest kobiet – wyjaśnia. Logiczne – to tro-
chę jak założyć sukienkę, której nie ma żadna 
inna kobieta w mieście... – Wywodzę się ze 
środowiska piwolubnego. Mam wielu znajo-
mych, którzy tak jak ja od zawsze interesują 
się piwem. Oczywiście nie samym piciem, ale 
piwem jako tworem, jako czymś, co trzeba 
skomponować, stworzyć – tłumaczy. – To nie-
ustanne poszukiwanie nowych gatunków, 
nowych smaków. Moje zainteresowania ciąg-
ną się od kilkunastu lat. Na początku wyglą-
dały jak poszukiwania prawdziwego skarbu 
– wszędzie dominowały trzy koncerny, nie-
wiele było marek piwa, a te, które były do-
stępne, różniły się jedynie etykietami. 

Kilkanaście lat temu mało kto słyszał o pi-
wowarstwie domowym. Piwo z zagranicy 
sprowadzał tylko jeden sklep we Wrocławiu. 

– Zaczęło się od poszukiwania nowych 
smaków: umawialiśmy się w gronie znajo-
mych, jeździliśmy w poszukiwaniu nowości. 

Kiedyś kolega mi powiedział: „Wiesz co, bę-
dę robił w domu piwo. To proste, jak gotowa-
nie zupy. Wpadnij i sama zobacz”.  Powiedzia-
łam mu, żeby dał mi spokój, bo przecież trze-
ba znać się na enzymach, na skomplikowa-
nych procesach technologicznych, na chemii. 
Ale poszłam. Nie miałam o tym zielonego po-
jęcia, bo z wykształcenia jestem magistrem 
prawa. 

Okazało się, że w wersji podstawowej (rzec 
można: garażowej) warzenie piwa naprawdę 
wygląda jak gotowanie zupy. – Jeśli się prze-
strzega kilku podstawowych zasad, to jakieś 
tam piwo nam wyjdzie. Da się wypić. Będzie 
poprawne i niezepsute. Jeśli jednak chcemy 
dążyć do piwnego ideału, żeby zrobić ideal-
ne w jakimś gatunku, żeby zdobyć uznanie 
innych, trzeba się ciągle szkolić – podkreśla. 

Piwne małżeństwo 
Ale co wart jest piwowar bez własnego piwa? 
Uwarzyła więc swoje. – Od tej chwili 4 lutego 
minęło 10 lat. To niby był porter. W każdym 
razie tak uważałam – śmieje się. – Czy dziś wy-
piłabym je? Tak, ale na pewno nie byłabym 
tak zachwycona, jak wtedy, gdy je zrobiłam... 

Potem było zachłanne poznawanie tajni-
ków i przepisów. Gdy coś nie wychodziło, sta-
rała się dociec, dlaczego tak się stało, jaki błąd 
popełniła i w którym momencie. Wiedzę, jak 

wszyscy w tym rozrastającym się błyskawicz-
nie światku, zdobywała w czasie spotkań z in-
nymi domorosłymi piwowarami, z forów 
internetowych i z piwnych warsztatów. – Ja-
ko piwowarzy domowi nie konkurujemy ze 
sobą. To bardzo fajna ekipa – zapewnia. Zresz-
tą, zamiast liczyć na facetów, zaczęła sama or-
ganizować warsztaty piwowarskie. W tym ro-
ku odbędą już 11. – razem z majowym Festi-
walem Dobrego Piwa we Wrocławiu. 

Gdy o tym rozmawiamy, w głowie świta 
mi typowo męskie pytanie: Kobieta ma kręć-
ka na punkcie piwa, co w takim razie robi jej 
mąż? – Oboje interesujemy się piwem, Sławek 
też. Ale mamy podział: ja jestem twórcą pi-
wa, a on robi etykiety, bo każde piwo ma swo-
je niepowtarzalne. No a potem wspólnie pi-
jemy to, co wyprodukowaliśmy – wyjaśnia. 
Układ idealny! Wspólne hobby i to takie...  
– To prawda. Poznaliśmy się dzięki piwu 
– przy okazji spotkania w ramach poszukiwań 
piwnych ze znajomymi – śmieje się pani Ag-
nieszka. 

Dobrze. Ale widzę tu też pułapkę. Jak ta-
kiej kobiecie powiedzieć: „Kochanie, idę z ko-
legami na piwo!”. – Nie ma takiego problemu, 
bo na piwo chodzimy razem. Mamy wspól-
nych znajomych. Gdyby więc przyszedł sam, 
koledzy od razu zapytaliby, gdzie ja się po-
działam. Tak samo, gdy ja idę sama – mówi. 

Jak wy to piwo kapslujecie?! 
Na niemądre pytania padające z sali, w której 
siedzimy, pani Agnieszka reaguje spokojnie – 
wyjaśnia wszystko tak, że każdy rozumie. 
A jak jest z tym na piwnych pokazach? – Przy-
wykłam do nich. Najpopularniejsze  brzmi: 
„Czy to będzie można dzisiaj pić?”. Odpowia-
dam, że owszem, chociaż nie wiem, po co to 
robić... Trzeba najpierw dodać drożdży, żeby 
z brzeczki, która właśnie powstaje, zrobić pi-
wo. A to trwa wiele dni – opowiada. – Drugie: 
„A jak wy to piwo kapslujecie?!”. To dla wie-
lu osób tajemnicza, wręcz magiczna umiejęt-
ność. Dlatego w tym roku na festiwalu będzie 
też konkurs kapslowania piwa na czas. 

Jakie jest jej ulubione piwo, skoro zna ich 
mnóstwo, z tego wiele sama uwarzyła? – To 
zależy od pory roku – zimą lubię piwo cięższe, 
rozgrzewające, bo wtedy się je lepiej pije. La-
tem witbiery, weizeny, czyli jasne piwa psze-
niczne, lżejsze – opowiada. I zaraz dodaje, że 
większość piwa, które pije, sama warzy. – Mam 
swoje przetwory na zimę i na lato – mówi.  

To ci dopiero – mówisz żonie: „Kochanie, 
ugotuj mi coś”. A ona na to: „Może być piwo? 
Jasne czy ciemne?”. Marzenie... Ci, którzy 
w tym momencie zarzucą mi chęć do rozpi-
jania ludzi, nie wiedzą, o czym mówię. Takie-
go piwa nigdzie nie można kupić. Piwowar 
domowy robi przetwory na własne potrzeby. 
Nie sprzedaje ich, a najwyżej częstuje innych 
wyznawców piwowarstwa domowego. I ża-
den alkoholik nie wytrzymałby kilku tygod-
ni czekania, aż domowe złociste będzie goto-
we do delektowania się. 

Pani Agnieszka podkreśla, że domowi pi-
wowarzy nie są chytrzy, jeśli chodzi o piwną 
wiedzę – chętnie dzielą się nią z innymi, rów-
nież początkującymi. Stworzyli nawet Wroc-
ławską Inicjatywę Piwowarską, nieformalne 
grono, które raz na jakiś czas spotyka się, by 
porozmawiać przy piwie o piwie, ale również 
organizuje kursy warzenia złocistego trun-
ku. 

Nawet gdy przychodzi czas wakacji, piwo 
nie znika z życia wrocławskiej piwowarki.  
– Gdy w tamtym roku byliśmy w Tatrach Sło-
wackich, jeden dzień poświęciliśmy na zwie-
dzenie okolicznych browarów. Jedni zwie-
dzają zamki, a my browary – wyjaśnia. a

Kochanie, czy mogłabyś mi dzisiaj 
ugotować coś? Na przykład piwa...
Latają w kosmos, rządzą państwami, ścigają się autami – kobiety bez żadnych parytetów radzą sobie w specjalnościach 
„męskich”. Ale żeby były lepsze w warzeniu piwa? Niestety...  Agnieszka Wołczaska-Prasolik jest tego przykładem

b Pani Agnieszka warzy piwo, a za produkcję etykiet i kapslowanie odpowiada jej mąż
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