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Nepomucen ze Szkaradowa
bo ty bu dow la ne, któ re wziął na sie bie, ja ko wła ści ciel fir my bu dow la nej,
Mariusz, brat pa na Pio tra. Wi sien ką na tor cie oka za ło się na to miast wy -
my śle nie na zwy dla bro wa ru.

W domu przy browarze przed woj ną funk cjo no wał sklep bła -
wat ny, czy li z tka ni na mi – ob ja śnia P. Mu sie lak. – Na fron cie bu dyn ku wid -
niał ogrom ny na pis z na zwi skiem wła ści cie la: Ne po mu cen Kacz ma rek. Czy
ist nie je więc ja kaś in na, lep sza na zwa dla ma łe go bro wa ru w tym miej scu,
niż Bro war Ne po mu cen?

Pierw sze pi wo uwa rzy li w lu tym 2015 ro ku.
Po la cy ko cha ją pi wo w ogó le, ale w ostat nich la tach co raz bar -

dziej ko cha ją pi wa spe cjal ne: cra fto we (czy li wa rzo ne w bro wa rach rze -
mieśl ni czych), re stau ra cyj ne czy do mo we. Wszyst kie są wa rzo ne w krót kich
se riach, we dług ory gi nal nych re cep tur, na spe cjal ne oka zje. Sprze daż
w tym seg men cie w ubie głym ro ku dy na micz nie w Pol sce wzro sła. To
świad czy o pew nym wy ro bie niu pol skie go kon su men ta i ro sną cych wy -
ma ga niach. Kon su ment jest skłon ny za pła cić wię cej za lep sze. Bo że pi wa
wa rzo ne w ma łych bro wa rach rze mieśl ni czych są lep sze od ma sów ki Piotr
Mu sie lak nie ma wąt pli wo ści:

– W du żych bro wa rach pi wo po wsta je w ciągu kil ku dni, a u nas
trwa to kil ka ty go dni – opo wia da. – Bo nie in ge ru je my ulep sza cza mi w pro -
ces wa rze nia. Trzy ma my się za sa dy, że do bry pro dukt po wsta je tyl ko z naj -
lep szych su row ców. Na sze pi wo po wsta je więc wy łącz nie ze sło du,
na przy kład do piw ciem nych uży wa my sło du palonego, a do piw wę dzo -
nych słodów dymionych w dy mie z drewna dębowego. Do te go naj lep -
szy chmie l z róż nych stron świa ta, naj lep sze droż dże i świet na wo da
z uję cia głę bi no we go w Szka ra do wie. Smak i ro dzaj wa rzo ne go pi wa za -
le żą od ro dza ju uży tych su row ców i pro por cji. I ty le. 

Oczy wi ście wy so ka ja kość wią że się z wyż szą ce ną. Naj ta niej
Ne po mu ce na moż na ku pić na miej scu, w bro wa rze w Szka ra do wie: 6 zł
za bu tel kę. W skle pach, w któ rych jest do stęp ny, ce na jest trochę wyż sza. 

Fa chow cy roz róż nia ją sto róż nych sty lów piw nych. Naj star szym
pol skim sty lem piw nym jest pi wo gro dzi skie. Wa rzy je nie tyl ko bro war
w Gro dzi sku Wiel ko pol skim, ale też Ne po mu cen w Szka ra do wie.

– Na tym wła śnie po le ga urok bro wa rów rze mieśl ni czych – mó -
wi P. Mu sie lak. – Że nie wa rzą one tyl ko i wy łącz nie jed ne go pi wa, ale two -
rzą pi wa prze róż nych sty lów. Kom bi nu ją re cep tu ry, do bie ra ją, sma ku ją.
Przez pół to ra ro ku dzia łal no ści prze ro bi li śmy 25 sty lów piw nych. Czę sto
je zmie nia my, zda rza się też, że wa rzy my pi wa na spe cjal ne oka zje.
Na przy kład z oka zji rocz ni cy współ pra cy Mi li cza z nie miec kim part ner -
skim mia stem Lohr nad Menem uwa rzy li śmy par tię sza cow ne go nie miec -
kie go psze nicz nia ka.

Ne po mu cen ma też jed nak kil ka piw, któ re są w cią głej pro -
duk cji i sprze da ży, bo py ta ją o nie sta li klien ci. To na przy kład Ne po mu cen
Gro dziskie (piwo lekko wędzone) czy Nem pu cen La bi rytm (to pi wo w sty -
lu Ame ri can Pa le Ale - na chmielach amerykańskich - a na zwa wzię ła się
od za przy jaź nio ne go ze spo łu mu zycz ne go – La bi rytm). 

– To seg ment, któ ry ma przy szłość – oce nia P. Mu sie lak. – Ry -
nek bę dzie rósł, a my, mam na dzie ję, wraz z nim. Wa run kiem jest jed nak
utrzy my wa nie naj wyż szej ja ko ści. Ge ne ral nie w bran ży spo żyw czej co raz
czę ściej za czy na rzą dzić ja kość, nie ce na. 

Piotr Mu sie lak z za wo du jest ar chi tek tem i miesz ka w Mi li czu, ale po cho -
dzi ze Szka ra do wa. Je go ro dzi ce pro wa dzą we wsi go spo dar stwo agro tu -
ry stycz ne, co - po czę ści - pew nie mia ło i swój udział w na ro dzi nach
Ne po mu ce na.

– Razem z bratem od kilku lat wa rzyliśmy do mo we pi wo dla
siebie i znajomych, ale o wa rze niu pi wa na większą skalę po my śla łem jed -
nak tro chę póź niej, gdy miesz ka łem już w Miliczu – tłu ma czy Piotr
Musielak. – Wkrę ci ło mnie to. To był 2012 rok i w Polsce zagościła moda
na ory gi nal ne pi wa, wa rzo ne w ma łych lo kal nych al bo do mo wych bro wa -
rach, która przyszła ze Sta nów Zjed no czo nych.

Naj pierw po my ślał, że zmon tu je in sta la cję do wa rze nia u sie -
bie w do mu w Mi li czu, po tem, że u ro dzi ców w agro tu ry sty ce. Osta tecz -
nie po mysł wy ewo lu ował i przy brał po stać... ma łe go bro wa ru.

– Bro wa ru rze mieśl ni cze go – pre cy zu je pan Piotr. – Ge ne ral nie
w bran ży funk cjo nu ją róż nej wiel ko ści bro wa ry. Naj więk sze to te ol brzy -
mie kon cer no we, są też bro wa ry lo kal ne, ta kie jak na przy kład w Bo ja no -
wie. Od kil ku lat w Pol sce przy by wa również bro wa rów re stau ra cyj nych
w lo ka lach ga stro no micz nych. No i wresz cie są też bro wa ry rze mieśl ni cze,
któ re wa rzą pi wa we dług wła snych re cep tur i prze pi sów i któ re nie ma ją
wiel kich mo cy prze ro bo wych. W bro wa rach rze mieśl ni czych war ka, czy li
ilość pi wa, któ re po wsta je w jed nym pro ce sie wa rze nia, to 2000-3000 li -
trów. I ta ki bro war po sta no wi li śmy z mo im bra tem Mariuszem zbu do wać. 

Po pierw sze, zna leźć trze ba by ło sie dzi bę – oka za ło się, że ide -
al ne miejsce jest w ro dzin nym Szka ra do wie: obiekt po pie kar ni. Po tem na -
le ża ło za pro jek to wać i zbu do wać in sta la cję. Pro jek tem za jął się oso bi ście
pan Piotr. Za pro jek to wa ne przez nie go urzą dze nia wy ko na ła spe cjal nie
dla nich za przy jaź nio na, lo kal na fir ma zaj mu ją ca się pro duk cją ele men tów
ze sta li nie rdzew nej. Na stęp nie trze ba by ło do piąć wszyst kie for mal no ści,
co oka za ło się chy ba naj trud niej szą, a na pew no naj bar dziej cza so chłon -
ną czę ścią ca łe go przed się wzię cia. Na ko niec po zo sta ły do wy ko na nia ro -

Przed woj ną w spo rym bu dyn ku 
w sa mym cen trum Szka ra do wa, wsi ko ło
Ju tro si na, był sklep bła wat ny i zakład
krawiecki, a w budynku obok była pie kar -
nia. Dzi siaj zo sta ły po nich tyl ko wspo -
mnie nia, ale bu dy nki, choć wy da wa ło się,
że po dzie lą ich los, zy skały dru gie ży cie.
Dziś wa rzo ne jest tam 
jed no z naj lep szych piw w kra ju. 
Pod mar ką Browar Ne po mu cen.


