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Jednym z najbardziej popularnych trunków w historii człowieka jest piwo. Ślady jego 
produkcji mogą sięgać nawet 10 tysięcy lat przed narodzeniem Chrystusa1. W starożytności 
je ceniły sobie zwłaszcza cywilizacje Wschodu oraz Egipcjanie. Popularność piwa jest 
wyraźnie słabsza w cywilizacji greckiej i rzymskiej, kiedy to najważniejszym napitkiem 
staje się wino. Piwo uważane jest za napój barbarzyńców. Za sprawą irlandzkich mnichów 
złocisty trunek zaczął podbój Europy. Piwo wielką popularność zyskało w średniowieczu. 
Produkowały je początkowo klasztory, które miały aż do XI wieku niemal monopol w tej 
dziedzinie. Zakładając nowe klasztory, zakonnicy zazwyczaj przynosili znajomość 
wytwarzania piwa z rodzimego opactwa. W konsekwencji następowała jego swoista 
„ekspansja” w kierunku wschodnim. Klasztory warzyły piwo nie tylko na rzecz własnej 
wspólnoty ale również dla przybywających gości i pielgrzymów. Z czasem nadwyżki 
piwa zaczęto sprzedawać poza klasztorami2. Zasady spożywania przez zakonników piwa 
określały reguły zakonne. Preferowane było piwo lekkie o małej zawartości alkoholu, które 
można było pić nawet w czasie postów. Zalecano zwłaszcza piwo z dodatkiem chmielu, 
doceniając jego właściwości nie tylko smakowe i konserwujące, ale również lecznicze. 
Z domieszką ziół, stanowiło także lekarstwo na wiele dolegliwości. Piwo było często 
środkiem regulowania płatności. Popularność jego w klasztorach wynikała między innymi 
ze złej jakości wody.

Na terenie Polski zakonnicy również propagowali rozwój piwowarstwa. Przykładowo we 
Wrocławiu piwo jako pierwsi zaczęli warzyć kanonicy regularni, sprowadzeni z Arrovaise 
we Flandrii do klasztoru Na Piasku, w połowie XII wieku. Klasztorom na terenie Polski 

1 CURRY, Andrew: Pił sobie człowiek. National Geographic Polska, 2017, 2(209), s. 31–36.
2 SIECZKOWSKI, Grzegorz: Piwo klasztorne i domowe. Warszawa 2005, s. 17.
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jednak nigdy nie udało się wprowadzić monopolu na produkcję piwa3. Złocisty trunek 
zyskał nawet świętych patronów opiekunów piwowarów, spośród których można wymienić 
nawet św. Łukasza Ewangelistę. W poszczególnych regionach piwowarzy obrali sobie 
odrębnych świętych. W Bawarii byli nimi św. Florian i św. Augustyn, w Czechach św. 
Wacław (Wieńczysław), w krajach frankofońskich św. Leonard oraz św. Arnulf z Metzu, 
w Irlandii św. Kolumban. Za patrona piwowarów uchodzi również Gambrinus4.

W XI wieku następuje kres dominacji piwowarstwa klasztornego. Powstają coraz 
liczniejsze browary dworskie oraz miejskie. Produkcja piwa staje się dodatkowym 
źródłem dochodu dla władców, którzy wydają zezwolenia na warzenie piwa. Ingerencja 
państwa w produkcję jest jednak znacznie wcześniejsza. Już Karol Wielki ustanowił urząd 
intendenta, który miał czuwać nad produkcją piwa. Między innymi sprawdzał jakość zboża, 
nadzorował piwowarów oraz właściwy przebieg procesu warzenia5.

Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kiedy piwo pojawiło się na ziemiach polskich. Najstarsze 
kroniki dotyczące dziejów Polski, w tym słynna kronika Galla Anonima, wspominają o piciu 
piwa nie tylko na dworze pierwszych historycznych władców z rodu Piastów, ale już przez 
ich protoplastów, w tym samego Piasta, który ugościł niespodziewanych gości m.in. piwem. 
Piwo było niewątpliwie trunkiem, bez którego Piastowie nie mogli się obyć. Ilość piwa 
wypijanego na dworach polskich władców była znaczna. Przykładowo na obiad królowej 
Jadwigi w 1389 roku w Niepołomicach zamówiono aż 3 achtele6 piwa, a dwa tygodnie 
później na postny obiad tej samej władczyni i jej dworku 2 achtele7.

Możemy przypuszczać, że w czasach pierwszych Piastów funkcjonowały browary, 
w których warzono piwo. W dokumencie legata papieskiego Gillesa (Idziego) z Tuskulum 
z 1124 roku mamy potwierdzenie dwóch nadań opactwu benedyktyńskiemu w Tyńcu 
majątków wraz z karczmami. Tym samym istnieje prawo przypuszczać, że takowe karczmy 
– zwane tabernami – istniały już znacznie wcześniej. Warzono w nich i pito głównie piwo8. 
Z biografii św. Ottona z Bambergu pióra Herborda dowiadujemy się z kolei, że dobra jakość 
piwa warzonego na ziemiach polskich wynikała z używania od dawna chmielu jako dodatku 
smakowego9. O uprawie chmielu na terenie Śląska wzmiankuje dokument Henryka III 
wrocławskiego z 1255 roku. W XII wieku piwowarów zwano mielcarzami.

Browary świeckie z czasem zaczęły konkurować z klasztornymi. Władcy budowali 
warzelnie, zatrudniali piwowarów, nadzorowali produkcję oraz handel nie tylko piwem, 
ale również składnikami niezbędnymi do jego produkcji. Podobnie postępowały miasta. 
W konsekwencji rosła liczba browarów w całej Europie. Zaczynały powstawać pierwsze 
organizacje cechowe grupujące producentów piwa, zwane gildiami lub cechami10. Skupiły 
się przede wszystkim na ochronie interesów właścicieli browarów, zwłaszcza zgodnie 

3 BOCHEŃSKI, Aleksander: Wędrówki po dziejach przemysłu polskiego. Warszawa 1987, s. 106–107.
4 Gambrinus – legendarny król, prawdopodobnie flamandzki, uważany za wynalazcę piwa.
5 KACZMAREK Tadeusz: Księga piw i browarów polskich. Warszawa 1994, s. 17–18.
6 Achtel krakowski stanowił ½ beczki czyli ok. 134–140 l.
7 KOCHAŃCZYK, Jan: Piwo : napój narodowy. Będzin 2012, s. 11; KACZMAREK, T.: Księga, s. 21.
8 LABUDA, Gerard: Kto i kiedy ufundował klasztor w Tyńcu? In: Benedyktyni tynieccy w średniowieczu. Wawel 
– Tyniec, 1994, s. 28.
9 Herbordi dialogus de vita s. Ottonis episcopi Babenbergensis, wyd. Jan Wikarjak, wstęp i komentarz 
Kazimierz Liman, Monumenta Poloniae Historica, t. 7, cz. 3.
10 KACZMAREK, T.: Księga, s. 18.
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z prawem mili. Na terenie o szerokości jednej mili wokół miasta wszystkie znajdujące się 
tam m.in. browary musiały być własnością jego mieszkańców. Między innymi przywilej 
taki otrzymała w 1285 roku Świdnica11. W konsekwencji nie pozwalano na sprzedaż 
obcego piwa bez pozwolenia władz danego miasta. Gildie piwowarów dbały również 
o wykształcenie piwowarów, ustalając zasady zdobycia tytułu mistrza piwowarskiego oraz 
czuwały nad jakością warzonego trunku. Piwo w miastach sprzedawano w piwiarniach 
znajdujących się niejednokrotnie w piwnicach. Oznaczano je wiechą. Miasta regulowały 
zasady wyszynku piwa. Najczęściej zabraniano jego sprzedaży w niedziele i główne święta 
kościelne przed sumą12. Na porządku dziennym była sprzedaż lichego piwa. Aby ograniczyć 
takie praktyki, w 1104 roku cesarz Henryk IV wydał edykt wprowadzający surowe kary za 
warzenie niedobrego piwa. W roku 1516 książę bawarski Wilhelm IV Wittelsbach wydał 
postanowienie Reinheitsgebot (Bawarskie Prawo Czystości) określające składniki piwa 
oraz jego cenę na terenie księstwa. Zgodnie z tym prawem warzyć piwo można było z wody, 
słodu jęczmiennego i chmielu13.

Lokacja miast na prawie niemieckim na terenie księstw piastowskich zaowocowała 
powstaniem miejskich browarów w Polsce. Do lepszych gatunków piwa obowiązkowo 
dodawano chmiel. Miasta nakładały podatki nie tylko od wyszynku piwa, ale również 
od: zużytej wody, słodu, zacieru i transportu. Początkowo w miastach polskich browar 
mógł założyć każdy jego obywatel14, nawet nie posiadający stosownego, fachowego 
wykształcenia poświadczonego dokumentami. Posiadacze domowych browarów mogli 
prowadzić wyszynk we własnym domu. Warzono je i wyszynkowano w ustalonej kolejności. 
Prawo warzenia piwa domowego przez mieszczan zwano rejbroj, z niemieckiego Reihbräu. 
Za korzystanie z tego prawa, miasta musiały wnosić swoim właścicielom stosowne opłaty. 
Później rady miejskie wprowadziły w statutach miejskich stosowne regulacje prawne. 
Z czasem ten przywilej posiadały jedynie posiadłości staromieszczańskie, a nowym 
już go nie dawano. Nabywając starą nieruchomość, trzeba było dodatkowo zapłacić za 
odstąpienie, ściśle z nią związanego, prawa warzenia piwa.

W niektórych miastach, zwłaszcza tych większych powstawały również browary 
miejskie, w których warzeniem piwa zajmował się zwykle specjalista piwowar, wykonujący 
swoje obowiązki według ściśle określonej instrukcji władz. Wytyczne określały nawet 
proporcje oraz pochodzenie poszczególnych składników piwa. Przykładowo w Lwówku 
Śląskim do uwarzenia piwa jęczmiennego wymagano użycia 24 korców słodu i 20 ćwierci 
wody oraz drożdży winnych z Kamenz, Ortrant lub Trutnova. Chmiel piwowar mógł kupić 
tylko od Rady15. Zgodnie ze statutami rzemieślniczymi we Wrocławiu monopol produkcji 
i sprzedaży przysługiwał karczmarzom oraz mieszczanom posiadającym przywilej 

11 BURA, Małgorzata: Historia świdnickiego piwowarstwa, in: http://skarbykultury.pl/historia-kultura-sztuka/
religia-i-tradycje/2134-historia-swidnickiego-piwowarstwa, dostęp 25 XI 2017; KOTEŁKO, Stanisław: 
Burzliwe dzieje świdnickiego piwa. In: Rocznik Świdnicki 1981. Świdnica 1981.
12 KUTRZEBA, Stanisław: Piwo w średniowiecznym Krakowie. Rocznik Krakowski, I, 1898, s. 37–52.
13 LECHOWSKI, Krzysztof: Prawo czystości. Piwowar, 1, 2010, s. 24. W roku 1551 wydano książęce 
rozporządzenie zezwalające na używanie kolendry i liści laurowych jako dodatków do piwa bawarskiego, 
a w 1616 roku również soli, jałowca i kminku.  W XIX wieku zaczęto stopniowo przywracać stare ograniczenia 
wynikające z Bawarskiego Prawa Czystości. Reinheitsgebot zostało dopiero zniesione przez Unię Europejską 
w 1987 roku.
14 Prawo warzenia dotyczyło tych obywateli miejskich, którzy otrzymali działki w czasie lokacji.
15 BRANIEWSKI, Eugeniusz: Piwowarstwo Lwówka Śląskiego. Lwówek Śląski 2009, s. 9.
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Brauurbar. Prawo zmuszało producentów chmielu do sprzedaży tylko dobrej jakości 
chmielu. Z kolei słodownicy mogli wytwarzać podstawowy surowiec dla piwowarstwa, 
a sami warzyć piwo jedynie dla własnych potrzeb. Zakazywano również sprowadzania 
piwa z innych regionów16. Piwo warzono od jesieni do wiosny. Najlepszy słód powstawał 
wiosną i jesienią. Dlatego piwa warzone w tym czasie były najsmaczniejsze, zwłaszcza 
produkowane w marcu. Od czerwca do września, ze względu na wysokie temperatury, 
piwo znacznie gorzej się przechowywało, a otrzymywana brzeczka była kwaśna.

Wyznaczono tzw. affusores, mających za zadanie kontrolowanie jakości sprzedawanego 
piwa oraz mensuratores czyli mierników, odmierzających ilość zboża i słodu do warzenia 
piwa. Rady miejskie określały ponadto ceny piwa, stawki wynagrodzenia dla piwowara oraz 
pomocników. Nieuczciwym piwowarom warzącym podłe piwo i szynkarzom dodającym 
wodę do piwa groziły poważne kary, m.in. wygnanie z miasta17. Niektóre miasta znaczną 
część wytwarzanego piwa wysyłały na sprzedaż do innych miast, m.in. piwo świdnickie 
było sprzedawane w Krakowie18. Nadzór nad produkcją i wyszynkiem piwa sprawowały 
cechy karczmarzy oraz piwowarów. Cech karczmarzy w Wrocławiu wzmiankowany jest 
pierwszy raz w źródłach pochodzących z 1389 roku19.

Produkcja piwa w tym czasie była w tym czasie niezwykle popularna. Trudniła się 
nią znaczna liczba mieszkańców miast. Obok piwowarów (braxatores) wykształciły się 
odrębne zawody słodownika (braseatores) oraz szynkarza (tabernatores), co wynikało 
z odrębnych przywilejów słodowania, warzenia i wyszynku. Browarem zawiadywał 
piwowar, który warzył piwo razem z czeladnikami. Browarnictwo było bardzo dochodowe. 
Zazwyczaj wydatki poniesione na założenie browaru zwracały się w ciągu roku20.

Średniowieczne piwo znacznie różniło się od współczesnego. Było napitkiem dość 
mętnym i mało pienistym, mającym jednak duże wartości odżywcze. Służyło nie tylko 
gaszeniu pragnienia, ale również było potrawą zaspokającą głód. Często miało konsystencję 
gęstej zupy. Produkty niezbędne do produkcji piwa stanowiły woda, pszenica lub jęczmień 
oraz chmiel. Dodawano również żyto, owies, soczewicę lub wykę. Pierwszym etapem 
produkcji piwa było wytworzenie słodu z ziarna jęczmienia lub pszenicy, które moczono 
w specjalnych korytach, doprowadzając je do kiełkowania. W czasie tego procesu mączka 
zamieniała się w cukier. Z kolei ziarno suszono na półkach wykonanych z plecionek 
najczęściej w pomieszczeniu ogrzewanym piecem. Sposób suszenia miał wpływ na 
późniejszy smak i barwę piwa. Ze słodu suszonego powietrzem otrzymywano piwo 
jasne, a w wyniku suszenia ogniowego ciemne, czerwone lub prawie czarne. Następnie 
wysuszony słód mielono na śrut i wrzucano do kadzi zaciernej z wodą. Uzyskany w ten 
sposób roztwór ekstraktu słodowego (czyli zacieru), przecedzano, otrzymując klarowną 
ciecz zwaną brzeczką przednią. Po umieszczeniu jej w panwiach lub kotłach wykonanych 
z miedzi, dodawano war chmielu oraz inne dodatki niesłodowe (miód, suszone owoce, 
zioła). Uzyskany roztwór gotowano przez ok. 4–5 godzin, schładzano, filtrowano przez 
przecedzenie, dodawano drożdże i studzono. Napój przelewano do dębowych beczek 

16 Schlesische Urkunden zur Geschichte des Gewerberechts insbesondere des Innungs. Aus der Zeit vor 1400. 
Codex diplomaticus Silesiae. Breslau 1867, B VIII, s. 110.
17 KUTRZEBA, S.: Piwo, s. 37–52.
18 Tamże, s. 37–52.
19 WENDT, Heinrich: Breslau : 600 Jahre Bierstadt. Breslau [1913], s. 2–3.
20 WIŚNIEWSKI, Przemysław: Piwa historie niezwykłe. Warszawa 1993, s. 37–38.
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w celu przeprowadzenia fermentacji. Piwo przechowywano w specjalnych piwnicach21. 
Uzyskiwano dwa rodzaje piwa: właściwe oraz z drugiego waru (langwelle)22.

Konsumpcja piwa, pomimo, że zawierało ono stosunkowo mało alkoholu, rodziła 
również patologie, głównie pijaństwo. Chcąc temu przeciwdziałać władze miejskie 
wydawały odpowiednie przepisy, nakładały podatki od trunków i zamykały piwiarnie 
cieszące się złą sławą23.

Na Śląsku warzenie piwa początkowo było domeną benedyktynów i cystersów. Wraz 
z lokacją miast jego produkcją zaczęli się trudnić mieszczanie, a nawet panowie feudalni. 
Właściciele miast nadawali przywilej warzenia piwa zasadźcy. Dość szybko w śląskich 
miastach pojawiły się cechy piwowarów, które uzyskiwały przywilej wyłączności 
warzenia piwa. Spośród piw produkowanych na Śląsku sławą cieszyło się piwo świdnickie, 
produkowane z jęczmienia. W XV wieku prawo do jego produkcji miało 285 domów. 
Pod koniec wieku warzono rocznie ok. 800 tys. litrów tegoż piwa. W XVI wieku władze 
Świdnicy wydały zarządzenie mające na celu utrzymanie dobrej jakości piwa. Określało 
ono, że z czterech małdratów24 jęczmienia piwowar mógł wyprodukować dwie beczki 
pierwszego wywaru oraz dwie beczki drugiego wywaru, razem około 600–650 litrów piwa. 
Piwo świdnickie eksportowano do: Krakowa, Pragi, Torunia, Lwowa, Kijowa, Heidelbergu, 
a nawet Pizy i Rzymu25.

Dobry rozwój piwowarstwa europejskiego został zachwiany w dobie wojny 
trzydziestoletniej, kiedy to w krajach niemieckich wiele browarów zostało zniszczonych. 
Podupadały również karczmy prowadzące sprzedaż piwa. Pomimo tego w 1629 roku 
powstał jeden z najbardziej znanych obecnie browarów w Tychach. Jego pierwszym 
znanym piwowarem był Stanisław Staśka ze Zbytneli26. Kryzys dotknął również browary 
świdnickie. Malejąca sprzedaż pociągała za sobą spadek produkcji. W konsekwencji 
część browarów zbankrutowała. Pozostałe, pragnąc się utrzymać na rynku obniżyły cenę 
kosztem jakości piwa. Kryzys piwowarstwa świdnickiego był m.in. skutkiem konkurencji 
ze strony browarów wrocławskich, produkujących doskonałej jakości piwo pszeniczne. We 
Wrocławiu warzono Der Breslauer Schöps (Wrocławski Baran). Piwo było produkowane 
w dwóch odmianach: Weißer Schöps (Biały Baran) i Schwarzer Schöps (Czarny Baran). 
W 1650 roku cesarz Ferdynand III Habsburg wydał Brauurbars-Instruction, zgodnie 
z którym wytwarzaniem słodu i warzeniem piwa mogli zajmować się jedynie ci, którzy 
posiadali przywilej książęcy lub królewski27.

Na Śląsku duże znaczenie dla rozwoju piwowarstwa miało przejęcie większości regionu 
przez Prusy w połowie XVIII wieku. Władze państwowe stopniowo znosiły przywileje 

21 Szerzej patrz: CHWALBA, Andrzej: Obyczaje w Polsce : Od średniowiecza do czasów współczesnych. Warszawa 
2004; WRZESIŃSKI, Szymon: Tajemnice rycerzy : Życie codzienne śląskich feudałów, IV. Zakrzewo 2008.
22 Langwelle warzono z przerobionego słodu w czasie pierwszego waru.
23 ŻUKOW-KARCZEWSKI, Marek: Wyznawcy Bakchusa w dawnym Krakowie, czyli z życia cechu pijackiego 
w XVI i XVII wieku, Krakow, 1991, 3 (31), s. 53.
24 W średniowieczu na Śląsku małdrat w przybliżeniu odpowiadał 660 litrom, czyli około 530 kilogramom 
zboża.
25 KACZMAREK, Ryszard: Karczmy, piwo i gorzałka : Z dziejów browarnictwa na Śląsku. In: Po obu brzegach 
rzeki. Rybnik 2009, s. 17–18; BURA, M.: Historia; KOTEŁKO, S.: Burzliwe dzieje.
26 POKORSKA, Barbara: Piwo w naszym domu. Warszawa 1987, s. 25.
27 Szerzej patrz: OKÓLSKA, Halina: (red.): Piwo we Wrocławiu : Od średniowiecza po czasy współczesne. 
Wrocław 2002.
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miast oraz ograniczenia wynikając z sytemu cechowego. W poszczególnych miastach 
rezygnowano z Reihbräu, co pozwalało na swobodny rozwój piwowarstwa w XIX wieku. 
Stulecia XVIII i XIX przynosły również ważne zmiany w technologii warzenia piwa. Istotne 
znaczenie miało skonstruowanie termometru alkoholowego przez René-Antoine Ferchault 
de Réaumur, badania nad fermentacją Antoine Lavoisiera czy odkrycie kwasu węglowego 
(dwutlenku węgla) przez M. Briole. Ludwik Pasteur prowadził badania nad fermentacją 
piwa i wina, dzięki czemu piwowarzy uzyskali możliwość kontroli procesu fermentacji 
brzeczki. W roku 1871 Karol Linde skonstruował maszynę do sztucznego schładzania 
żywności, którą zastosowano w piwowarstwie do chłodzenia beczek z piwem.

Uwidocznił się proces zaniku małych browarów istniejących często przy karczmach, 
a ich miejsce stopniowo zaczęly zajmować browary przemysłowe. Przykładowo pod koniec 
wieku XVIII we Wrocławiu było 127 karczm warzących z reguły własne piwa tzw. piwa 
cienkie. W latach 30. wieku XIX część karczm stopniowo przekształcano w małe zakłady 
browarnicze. W 1875 roku we Wrocławiu piwo warzono w 70 browarach. Stopniowo 
jednak mniejsze browary zamykano, w konsekwencji czego we Wrocławiu w 1907 roku 
działało już tylko 31 browarów. Najbardziej znanymi we Wrocławiu były browary Augusta 
Johanna Weberbauera, Carl August Friebe, Georga Haasego, Schultheiss-Brauerei 
A.G.28, Bürgerliches Brauhaus A.G.29, C. Kipke Brauerei A.G., Brauerei Sacrau G.m.b.H, 
Engelhardt Brauerei A.G.30. Na europejskim rynku piwowarskim zaczęły dominować 
duże browary, które stopniowo przekształcały się w koncerny piwowarskie. Nastąpiła 
proces powstawania wielkich zakładów piwowarskich. Upadła część małych i średnich 
browarów31. Po powstaniu Cesarstwa Niemieckiego w 1871 roku ograniczenia wynikające 
z Reinheitsgebot zaczęły przyjmować również inne jego części składowe. Doprowadziło 
to do zaniku wielu rodzajów piw warzonych od wieków na północy Niemiec. Obok 
produkowanych od dawna piw górnej fermentacji – ale, zaczęly się produkować piwa 
dolnej fermentacji – lager32. Ta swoista rewolucja w produkcji piwa zapoczątkowana została 
przez piwowarów w czeskim Pilźnie, którzy jako pierwsi przeprowadzili fermentację dolną 
w temperaturze 7–12 °C. Doprowadziło to zmiany wyglądu piwa, które stało się napojem 

28 Szerzej patrz: SOBOCIŃSKI Wacław: Szkice z dziejów browarów wrocławskich w XIX i XX wieku do 1945 
roku. In: OKÓLSKA, Halina (red.): Piwo : Schultheiss-Brauerei A.G. – browar przetrwał zmianę państwowości 
z niemieckiej na polską w 1945 roku. W Polsce funkcjonował jako Wrocławskie Zakłady Piwowarskie a od roku 
1990 Browary Dolnośląskie Piast SA.
29 Po przyłączeniu Wrocławia do polski w 1945roku  browar działał pod nazwą Browar Mieszczański, 
a następnie jako Oddział Mieszczański przyłączony został do Wrocławskich Zakładów Piwowarskich.
30 OKÓLSKA, Halina: (red.): Piwo, s. 94–104.
31 https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_piwa.
32 Rodzaj fermentacji zależny jest od użytych drożdży piwowarskich. W metodzie dolnej fermentacji podczas 
procesu fermentacji drożdże osadzają się na dnie kadzi. Drożdże fermentacji dolnej w większym stopniu 
wpływają na wydzielanie się dwutlenku węgla, powodują tym samym, że piwo jest bardziej orzeźwiające, 
ma czystszy i pełniejszy smak. Otrzymuje się klarowny trunek. Po fermentacji piwo leżakuje w niskich 
temperaturach, dojrzewa dłużej oraz posiada większą trwałość. Do piw dolnej fermentacji zalicza się: pilznery, 
lagery, marcowe, piwniczne oraz koźlaki. W metodzie górnej fermentacji drożdże fermentują w wyższych 
temperaturach, zbierają się na powierzchni brzeczki i wydzielają większą ilość produktów ubocznych, alkoholi 
i estrów owocowych, co wpływa na większe bogactwo aromatyczno-smakowe. Metodą tą otrzymuje się głównie 
piwa pszeniczne, charakteryzujące się brakiem klarowności napoju. Ponadto do piw górnej fermentacji zalicza 
się: portery, koźlaki pszeniczne oraz piwa klasztorne.
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złocistym, klarownym, nasyconym dwutlenkiem węgla33. I wojna światowa doprowadziła 
do zaniku części browarów na terenach objętych działaniami wojennymi. Przykładowo na 
ziemiach polskich ich liczba spadła o połowę. Wtedy również zlikwidowane zostały browary 
świdnickie: Zum Rosenthal, Braucommune34. Był to efekt, głównie braku surowców do 
produkcji piwa, zwłaszcza jęczmienia. Warzono znacznie więcej słabszego i gorszej jakości 
trunku. Produkowano piwo o obniżonej ekstarktywności oraz dodawano różnego rodzaju 
substytuty. Jednocześnie radykalnie spadła produkcja piwa35.

Po zakończeniu wojny w przemyśle piwowarskim nadal panował kryzys. W 1923 roku 
w Niemczech wprowadzono Deutsches Biersteuergesetz czyli Niemieckie Prawo Czystości, 
dopuszczające korzystanie ze słodów innych niż jęczmienny. W konsekwencji nastąpiło 
odrodzenie tradycyjnego piwowarstwa, głównie na północy Niemiec. Liczba browarów 
w Polsce spadła do zaledwie 179 w 1928 roku, a na jednego mieszkańca przypadało 8 lit-
rów piwa na rok. Tendencja ta utrzymała się w latach następnych. Przed wybuchem II 
wojny światowej w Polsce warzyło piwo tylko 139 browarów, co dawało spożycie zaledwie 
4,2 litra na osobę rocznie. Przyczyny takiego stanu rzeczy tkwiły głównie w coraz 
większym spożyciu wódki36. Znacznie więcej piwa pito w zachodnich województwach II 
Rzeczypospolitej, zwłaszcza w ówczesnym województwie śląskim, niż w województwach 
kresowych. Sytuacja polskiego browarnictwa pogorszyła się jeszcze w czasie II wojny 
światowej, kiedy to część browarów uległa zniszczeniu w czasie działań wojennych. Inne 
zostały ograbione, a ich wyposażenie zostało wywiezione przez okupanta.

Po wojnie wszystkie znajdujące się na terenie państwa polskiego browary zostały 
znacjonalizowane na rzecz Skarbu Państwa. Przejęto między innymi browary na ziemiach 
zabranych Niemcom. Następowała odbudowa przemysłu piwowarskiego. Stopniowo 
browary odbudowywano i modernizowano, stosując nowe technologie. Otwierano nowe 
zakłady piwowarskie, przy jednoczesnym zamykaniu mniejszych lokalnych browarów. Pod 
koniec lat 80. w Polsce funkcjonowało 78 browarów, a spożycie piwa wynosiło 36 litrów 
rocznie na mieszkańca.

W latach 90. po upadku komunizmu i wprowadzeniu gospodarki rynkowej, w Polsce 
istniejące w Polsce browary podlegały prywatyzacji. Część z nich przejęły największe 
koncerny piwowarskie na świecie, które szybko modernizowały zakłady i radykalnie 
zwiększały produkcję. Jednocześnie rosła konsumpcja piwa w Polsce, osiągając 
w 2016 roku 98 litrów na mieszkańca. Nastąpił również renesans małych browarów: 

33 DELOS, Gilbert: Piwa świata. Warszawa 2000, s. 14.
34 Ostatni browar w Świdnicy Braustubl zamknięto w pierwszych latach po zakończeniu I wojny światowej. 
Reaktywacja warzenia piwa w Świdnicy nastąpiła dopiero w 2015 roku, kiedy to otwarto Browar Świdnica 
typu rzemieślniczego.
35 PATZER, Jan: Piwowarstwo. Pivaria, 2002, 2(5), s. 11.
36 KACZMAREK, T.: Księga, s. 33.
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restauracyjnych37, kontraktowych38 i rzemieślniczych39, produkujących piwa niszowe. 
Coraz większą popularnością cieszy się również piwowarstwo domowe. Organizowane 
konkursy, festiwale oraz biesiady piwne przyciągają licznych smakoszy złocistego napoju. 
W Polsce ok. 85 % piwa spożywa się w domu a 15 % w barach i restauracjach.

Browary Tyskie

Piwo było popularne nie tylko w Polsce, ale również na Śląsku, zwłaszcza w jego części 
wschodniej. Browary istniały tam od czasów średniowiecza aż po dziś dzień. Szczególnym 
sentymentem mieszkańcy Górnego Śląska darzyli od wieków piwo warzone w Tychach, 
przynależnych do Ziemi Pszczyńskiej. Z urbarza spisanego w roku 1572 wiemy, że 
w Pszczynie istniały trzy browary: miejski, pański oraz stary. Nazwa tego ostatniego 
sugeruje, że był najstarszym browarem. Nie jesteśmy jednak w stanie powiedzieć, kiedy 
mógł być założony. Możemy przypuszczać, że jeszcze w wiekach średnich40. Nic bliższego 
nie wiemy również o działalności browarów pszczyńskich i ich produktach. Da się jedynie 
domniemywać, że warzone przez nie piwa niczym się nie wyróżniały i były konsumowane 
przez mieszkańców miasta, dworu oraz okolicznych miejscowości. W kronice z roku 1466 
zapisano, że każdy kolejny pan na Pszczynie bezpłatnie dostarczał do browaru drzewo 
opałowe, w zamian otrzymywał daninę w wysokości 18 groszy od każdego waru41.

Urbarz z roku 1629 przynosi pierwszą wzmiankę o browarze przy folwarku w Tychach, 
nalężącym do książąt pszczyńskich z rodu Promnitzów. Przy browarze znajdowała się 
słodowania, a sam browar posiadał miedziany kocioł oraz inne niezbędne naczynia 
warzelnicze. Piwo miano warzyć „co tydzień”. We wspomnianej wzmiance znajdujemy 
również informację o wykorzystaniu browaru do innych potrzeb, także „dla bydła”. 
Podobnie jak w przypadku browarów pszczyńskich, nie wiemy kiedy powstał browar 
folwarczny w Tychach. Brak informacji o browarze w Tychach w urbarzu z roku 1593 
sugeruje, że powstał między1594 a 1629 rokiem42.

Zachowały się również dokumenty nominacyjne piwowarów tyskich z roku 1640 
i 1659, informujące o dostarczaniu tyskiego piwa do pałacu w Pszczynie. Pierwszym 
znanym piwowarem, wspomnianym w dokumencie z 1640 roku, był mianowany przez 

37 Browary restauracyjne istnieją przy restauracjach, przy których sprzedają uwarzone przez siebie piwo. 
Przykładem mogą być wrocławskie Spiż i Złoty Pies.
38 Browary kontraktowe zajmują się produkcją piwa w części wynajętej od piwowarskiego zakładu 
produkcyjnego lub w browarze rzemieślniczym. Browar kontraktowy posiada swojego piwowara, który 
opracowuje recepturę, a następnie udaje się do wynajętego browaru, gdzie samodzielnie przygotowuje 
piwo. Przykładem może być Browar Sandomierz warzący piwo w Szczyrzyckim Browarze Cystersów oraz 
krakowskim Browarze Twigg.
39 Browary rzemieślnicze czyli małe browary stosujące tradycyjne metody warzenia piwa. Sprzedają swoje 
piwo głównie restauracjom oraz piwiarniom, ale także sklepom. Przykładem mogą być wrocławski Browar 
Stu Mostów oraz Szczyrzycki Browar Cystersów.
40 KACZMAREK, Ryszard: Tyskie Browary Książęce 1629–2004. Tychy 2004, s. 28–29.
41 War lub warka piwa to ugotowana partia brzeczki chmielowej, której wielkość była zależna od pojemności 
używanych naczyń w warzelni.
42 KACZMAREK, R.: Tyskie Browary, s. 28–29; COFAŁA, Jan: 360 lat Browaru Książęcego w Tychach. Tychy 
1989, s. 20. We wspomnianym urbarzu z roku 1629 zapisano: Ten folwark posiada znaczne prawo piwowarskie, 
można tu co tydzień piwo warzyć, przynosi przeto znaczną korzyść. Przytem słodownia, browar wraz miedzianym 
kotłem i wszelkiemi naczyniami warzelnemi – może być bardzo dobrze wykorzystany także dla bydła i innych potrzeb.
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Zygfryda II von Promnitza Stanisław Staśka ze Zbytneli. Drugim znanym piwowarem 
mianowanym w 1659 roku przez Adama I Leopolda von Promnitza był Szymon Śmieszny. 
Z kolei z protokołu wpisanego do ksiąg miasta Pszczyna pod datą 26 kwietnia 1660 
dowiadujemy się, że piwo i gorzałka warzone w Tychach były wyszynkowane m.in. 
w Lędzinach i Śmiłowicach. W tym samym czasie browar został wydzierżawiony, o czym 
informuje urbarz pszczyński z 1664 roku43. Przełomowym momentem w działalności 
browaru tyskiego był rok 1723, kiedy to regent państwa pszczyńskiego Johann Wilhelm 
von Franken doprowadził do zerwania dzierżawy browaru i gorzelni tyskiej. Powołano 
jednocześnie w styczniu 1624 roku pisarza browaru, którym został Godfryd Meyer44. 
Powołanie pisarza miało za zadanie wprowadzenie ścisłego nadzoru nad produkcją 
trunków, ale również ich sprzedażą. Browar stale ulegał rozbudowie. W pierwszej połowie 
wieku XVIII mieścił się w kilku drewnianych budynkach, które w 1778 roku strawił ogień. 
Nowe budynki wzniesiono już w roku następnym, tym razem murowane45. W 1765 roku 
dobra pszczyńskie, w tym browar tyski, przeszły w ręce rodu Anhalt–Cothen.

W browarze tyskim warzono początkowo trzy rodzaje piwa: wysyłkowe, drożdżowe 
i stołowe. Jedynie pierwsze było dobrej jakości46. Obok browaru tyskiego na terenie 
państewka funkcjonował jeszcze browary: zamkowy-pański w Pszczynie, w Szuścu 
oraz Starej Kuźnicy. Piwo z tyskiego browaru sprzedawano w karczmach w: Gostyni, 
Górnych i Średnich Łaziskach, Kamionce, Ligocie, Mikołowie, Nowej Wsi, Piotrowicach, 
Panewniku, Podlesiu, Starej Kuźnicy, Śmiłowicach, Wyrach i Zarzeczu47. Dochody 
z wyszynku piwa na terenie dóbr pszczyńskich uległy wyraźnemu uszczupleniu, kiedy 
to w 1810 roku ogłoszono ustawę o zniesieniu cechów, wprowadzając faktyczną wolność 
rzemiosła i handlu. Karczmarze nie musieli odtąd prowadzić wyszynku tylko z browarów 
należących do panów pszczyńskich48. W dłuższej perspektywie wolność handlu i rzemiosła 
otwierała przed piwem tyskim możliwości szerokiego zbytu poza obszarem należącym do 
władców pszczyńskich.

W 1824 roku rozpoczęto przebudowę browaru. W miejsce pisarza, zwanego wtedy 
rendantem browaru, książę Henryk von Anhalt49 powołał pierwszego zarządcę browaru, 
którym został Karol Derast. Zaczęto kłaść nacisk na produkcję coraz lepszego piwa. 
Przebudowa browaru, poczynione inwestycje, zmiana systemu zarządzania, poprawa 
jakości warzonego piwa oraz spadek popytu na wódki skutkowały czasowym wzrostem 
jego rentowności. W roku 1830/1831 dochód zamknął się kwotą 6 446 talarów50. W 1834 
roku browar został wydzierżawiony Jakubowi Altmanowi, a w 1846 roku Fiodorowi 
Muhrowi.

43 Z dokumentu z 1723 roku wynika, że dzierżawcami byli przez pewien czas Żydzi.
44 COFAŁA, J.: 360 lat, s. 24.
45 BUCHS, Jerzy: Browar Tychy : Przegląd dziejów 300 letniego rozwoju. Katowice 1929, s. 15.
46 Tamże, s. 15.
47 COFAŁA, J.: 360 lat, s. 26.
48 Dochody browaru zamkowego w Pszczynie spadły odpowiednio z 19 046 talarów do 1900 a Szuszcu  
z 6 902 do 3 731 talarów.
49 Do roku 1825 Pszczyna była stolicą Wolnego Państwa Stanowego. W tymże roku otrzymała status księstwa. 
A jej władcy tytułowali się książętami pszczyńskimi – von Pless.
50 KACZMAREK, R.: Tyskie Browary, s. 44.
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W 1855 roku dobra pszczyńskie zostały odziedziczone przez ród Hochbergów. Drugi 
z tego rodu, panujący na Pszczynie od roku 1855, Hans Heinrich XI zdecydował się na 
gruntowną modernizację browaru, pragnąc uczynić z niego nowoczesne i dochodowe 
przedsiębiorstwo. Reorganizację rozpoczął w 1861 roku51. W roku 1866 mianował 
pierwszego dyrektora Juliusa Müllera, który uczynił z browaru prężnie działającą 
i nowoczesną wytwórnię. W latach 1861–1863 wybudowano nowy browar (obok 
istniejących zabudowań starego), wyposażając go w maszynę parową o mocy 16 KM, 
służącą do napędu urządzeń. Na jego terenie znajdowały się warzelnia, chłodnia, słodownia 
ze strychem na jęczmień, dwa zamaczalniki o pojemności 1 000 korcy zboża każdy, strych 
na słód, śrutownik i suszarnia. Ponadto w pobliżu drogi Kobiór-Murcki wzniesiono 
piwnicę-lodownię do składowania letniego piwa oraz piwnicę zimową dla dojrzewania piwa 
sprzedawanego późną jesienią i zimą. W 1897 roku zdecydowano się na zamontowanie 
sztucznej chłodni firmy Guttsmann we Wrocławiu52. Pod koniec wieku XIX w piwnicach 
browaru jednocześnie mogło leżakować 80 000 hektolitrów piwa. W 1893 roku browar 
wybudował bocznicę kolejową do dworca w Tychach. Odtąd transport piwa z browaru 
odbywał się głównie przy pomocy kolei żelaznych53.

Zmienił się również asortyment warzonych piw. Za sprawą dyrektora Müllera zaczęto 
wdrażać produkcję piwa dolnej fermentacji. Najpierw typu pilzner a później lager. Ilość 
warzonego piwa ustawicznie się zwiększała, osiągając w 1897 roku 100 000 hektolitrów54. 
Skutkiem zwiększającej się produkcji piwa było coraz większe zapotrzebowanie na 
chmiel. Miejscowe uprawy zaczęły być niewystarczające, co zmusiło zarząd browaru do 
sprowadzania chmielu z innych regionów Cesarstwa Niemieckiego, głównie Bawarii55. 
Piwo tyskie zdobywało sobie coraz większą popularność nie tylko na Śląsku. Wywoziło się 
je głównie do innych regionów ówczesnych Niemiec. Pragnąc ściślej związać amatorów 
piwa tyskiego z browarem, w 1900 roku otwarto ogród browarniany, który stał się miejscem 
rekreacji i wypoczynku, licznie odwiedzanym nie tylko przez mieszkańców najbliższej 
okolicy. Na jego terenie, oprócz restauracji z wyszynkiem piwa, znajdowały się kręgielnia 
oraz muszla koncertowa56.

W roku 1897 powstał drugi Browar Obywatelski, który miał być konkurencją dla 
Browaru Książęcego. Został wybudowany z inicjatywy spółki Brieger Aktien-Brauerei- 
-Gesellschaft. Produkcję piwa rozpoczęto w nim w roku 1898. W 1899 roku została zawarta 
między oboma tyskimi browarami konwencja dotycząca jednolitych cen piwa w handlu 
detalicznym. Przewidywała ponadto stworzenie sieci hurtowników i sprzedawców na 
terenie rejencji opolskiej. W roku 1918 zarząd książęcy pszczyński kupił 90 % akcji Browaru 
Obywatelskiego, co wyeliminowało wzajemną konkurencję57.

Dobry rozwój browarów tyskich został zachwiany przez przedłużającą się I wojnę 
światową. Zaczęło brakować surowców do warzenia piwa, co pociągnęło za sobą spadek 
produkcji i konsumpcji piwa przy jednoczesnym niemal dwukrotnym wzroście jego 

51 BUCH,S J.: Browar Tychy, s. 15.
52 KACZMAREK, R.: Tyskie Browary, s. 51–55; COFAŁA, J.: 360 lat, s. 46.
53 W przypadku, gdy brak było w pobliżu linii kolejowych.
54 BUCHS, J.: Browar Tychy, s. 31.
55 PASIERBEK, Jan: Browar Książęcy w Tychach 1629–1999. Tychy 1999, s. 12.
56 COFAŁA, J.: 360 lat, s. 48–49.
57 MUSIOŁ, Ludwik: Tychy : Monografia historyczna. Tychy [1939], s. 198–199.
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ceny. We znaki zaczęła się również dawać rekwizycja przez wojsko części pojazdów oraz 
wagonów browarniczych58. Sytuacja nie poprawiła się w pierwszych latach powojennych, 
gdyż Górny Śląsk objęty był konfliktem narodowościowym i walką o przynależność 
państwową między Polską a Niemcami.

Zmiana przynależności państwowej z niemieckiej na polską w 1922 roku otwierała 
nowe rynki zbytu na terenie Polski. Browary tyskie posiadały swoje przedstawicielstwa 
w Warszawie, Wilnie, Lwowie, Krakowie, Katowicach Gdyni i Zakopanem59. Piwo tyskie 
nadal utrzymywało swoją pozycję na rynku niemieckim, zwłaszcza Śląsku Niemieckim. 
W 1926 roku piwo tyskie zdobyło złoty medal na wystawie w Warszawie. Koniec lat 20. XX 
wieku był ostatnim okresem koniunktury: zacząly się kryzys gospodarczy, który dotknąl 
również zakłady będące własnością księcia pszczyńskiego. Zła sytuacja w dużym stopniu 
wynikała z postępowania Hansa Heinricha XV Hochberga, który dopuścił się poważnych 
nadużyć podatkowych. Doszło do sporu z władzami polskimi w 1930 roku. W konsekwencji 
w 1934 roku władze polskie zdecydowały się na wprowadzenie zarządu przymusowego 
dla dóbr książęcych. Ostatecznie zawarto ugodę z księciem, który był zmuszony do 
wyrażenia zgody na polonizację zakładu60. Dzięki osiągniętemu konsensusowi, zakłady 
będące własnością księcia zaczęły wychodzić z kryzysu. W 1938 roku produkcja piwa 
w Browarze Książęcym wynosiła 143 321 hektolitrów, a Browaru Obywatelskiego 41 655 
hektolitrów. Zarząd przymusowy trwał do roku 1938. W tym samym roku, po śmierci ojca 
nowym księciem został Jan Henryk XVII. Od 1 lutego 1939 roku zaczęła obowiązywać 
umowa powołująca spółkę Książęce Browary SA, obejmującą Browar Książęcy w Tychach, 
Browar Obywatelski w Tychach oraz Browar w Siemianowicach. Jej kapitał wynosił 10 mln 
zł. Prezesem zarządu spółki został mjr Mieczysław Paluch61.

Po wybuchu II wojny światowej browary tyskie pozostawały nadal własnością księcia 
pszczyńskiego, ale pod zarządem Hauptreuhandstelle (Głównego Urzędu Powierniczego), 
w praktyce zaś jego oddziału w Katowicach Treuhandstelle (Urzędu Powierniczego). Były 
administrowane jako Fürstliche Brauereien A.G. in Tichau (Browar Książęcy funkcjonował 
pod nazwą Fürstliche Brauerei A.G.62 in Tichau, a Browar Obywatelski jako Bürgerliche 
Brauerei)63. W tym czasie produkcja browarów tyskich ciągle wzrastała, osiągając 
w szczytowym okresie 0,5 mln hektolitrów rocznie. Produkowano wyłącznie piwa 
jasne dolnej fermentacji. Większość warzonego piwa stanowiło tzw. Wehrmachtsbier. 
W styczniu 1945 roku browary zostały zajęte przez Armię Czerwoną. Na szczęście zbytnio 
nie ucierpiały w trakcie działań wojennych. W drugiej połowie lutego browary zostały 
przejęte przez władze polskie, dzięki czemu znajdujące się na jego terenie wyposażenie nie 
zostało wywiezione do Związku Sowieckiego. Tymczasowym kierownikiem browarów, 
a później jego dyrektorem, został Czesław Tucholski. Formalnie zakłady tyskie i browar 
siemianowicki zostały upaństwowione 1 lutego 1945 roku. Nadano im nową nazwę 
Państwowe Browary Tyskie w Tychach. Warzono piwa: jasne, słodowe, eksportowe oraz 
porter. Brak surowców nie pozwalał przez dłuższy czas na uruchomienie pozostałych 

58 BUCHS, J.: Browar Tychy, s. 38–39.
59 COFAŁA, J.: 360 lat, s. 54.
60 KACZMAREK, R.: Tyskie Browary, s. 124.
61 Zastępcami mianowano inż. Adama Ehrenberga i Wacław Bielnickiego.
62 A.G. czyli Aktiengesellschaft.
63 COFAŁA, J.: 360 lat, s. 57; KACZMAREK, R.: Tyskie Browary, s. 130–131.
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browarów w Tychach i Siemianowicach. Aby zapewnić browarowi wykształcone kadry 
pracownicze, przy tyskich zakładach powstało w 1949 roku Technikum Przemysłu 
Browarniczego. W 1951 roku uruchomiono w końcu dawny Browar Obywatelski, 
jako Browar Tychy 2. Produkcja piwa w zakładach tyskich wyniosła w 1966 roku 
868,7 tys. hektolitrów.64. Wzrost produkcji był efektem nie tylko zmian technicznych, 
unowocześnienia warzenia piwa ale również pogorszeniem się jakości piwa65.

W 1975 roku doszło do połączenia Tyskich Zakładów Piwowarskich z Zabrzańskimi 
Zakładami Piwowarskimi w przedsiębiorstwo o nazwie Górnośląskie Zakłady Piwowarskie, 
z siedzibą w Zabrzu, grupujące ostatecznie 8 browarów na terenie województw 
katowickiego i częstochowskiego. W konsekwencji zakłady w Tychach utraciły do 1981 
roku samodzielność66. Stopniowo zwiększano produkcję piwa. W 1989 roku wynosiła ona 
przeszło 950 tys hektolitrów. Całą produkcję kierowano na rynek polski67.

W wyniku zmian ustrojowych, pod koniec lat 80. browary tyskie znalazły się w nowej 
rzeczywistości gospodarczej. Zaczęto wprowadzać elementy gospodarki rynkowej. 
W 1991 roku zostały przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, przyjmując 
nazwę Zakłady Piwowarskie Tychy S. A. Jednocześnie przywrócono historyczne nazwy 
tyskim browarom: Browar Książęcy i Browar Obywatelski. W latach 90. Browar Książęcy 
nieprzerwanie modernizowano, stale zwiększano też wielkość produkcji piwa. Dzięki 
dobrej jakości oraz coraz szerszej kampanii reklamowej, piwo tyskie stawało się najbardziej 
rozpoznawalną marką piwną w Polsce. Sprzyjającą okolicznością była wciąż zwiększająca 
się konsumpcja piwa w Polsce.

W roku 1996 pakiet większościowy akcji Zakładów Piwowarskich Górny Śląsk S.A. 
został kupiony przez South African Breweries International (SABI)68, co zakończyło proces 
prywatyzacji browarów tyskich. W roku 1999 Tyskie Browary Książęce zostały połączone 
ze spółką Lech Browary Wielkopolski, należącą od 1995 roku do SABI, tworząc Kompanię 
Piwowarską S.A., z siedzibą w Poznaniu69. Tym samym zakłady w Tychach straciły kolejny 
raz samodzielność. W 1998 roku skoncentrowano całą produkcję piwa w Browarze 
Książęcym a Browar Obywatelski został zamknięty. Produkuje piwo marek Tyskie, Lech70 
(na południową Polskę), Dębowe Mocne, Żubr oraz piwo Książęce71. Produkcja piwa 
w Browarze Książęcym zaczęła przekraczać 6 mln hektolitrów rocznie. W październiku 
2016 roku SABI zostały przejęte przez międzynarodowy koncern Anheuser-Busch 
InBev S.A.72, który zobowiązał się wobec Komisji Europejskiej do sprzedania aktywów 
należących do grupy SABMiller w Europie Środkowej i Wschodniej. Nabył je w marcu 

64 Na początku lat 70-tych w browarach tyskich produkowano ponad 1 mln hektolitrów piwa rocznie.
65 COFAŁA, J.: 360 lat, s. 58–66, 86.
66 Tamże, s. 67–68.
67 Tamże, s. 87.
68 South African Breweries (oficjalnie The South African Breweries Limited, nieformalnie SAB) – firma 
piwowarska z siedzibą w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki, należąca do South African Breweries 
Miller (SABMiller) w Londynie (Woking). W roku 2009 koncern SABMiller został właścicielem 100 % akcji 
Kompani Piwnej S.A.
69 https://en.wikipedia.org/wiki/SABMiller, dostęp 6.12.2017.
70 Z przeznaczeniem dla południowej Polski.
71 Do roku 2011 browar warzył również piwo Pilsner Urquell.
72 http://www.portalspozywczy.pl/alkohole-uzywki/wiadomosci/na-fuzji-koncernow-ab-inbev-i-sabmiller-
skorzystaja-milosnicy-piwa-w-polsce,122331.html, dostęp 6.12.2017.
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2017 roku japoński holding Asahi Group Holdings Ltd., który stał się właścicielem m.in. 
browaru tyskiego73.

W 2004 roku przy Browarze Książęcym roku otwarto Muzeum Piwowarstwa Tyskie 
Browarium, mieści się na terenie Tyskich Browarów Książęcych w budynku dawnego 
kościoła ewangelickiego z 1902 roku. W browarze znajduje się najstarsza, czynna do dzisiaj 
– warzelnia w stanie praktycznie nie zmienionym od 1905 roku. Piwo tyskie, jego jakość jest 
doceniana nie tylko przez konsumentów, ale również na festiwalach i konkursach piwnych. 
Otrzymało m. in. złoty medal i Grand Prix na konkursie piwnym The Brewing Industry 
International Awards w Burton-on-Trent w Wielkiej Brytanii74.

Browar siemianowicki

Początki browarnictwa siemianowickiego sięgają roku 1868, kiedy to w Hucie Laura75 
powstał browar należący prawdopodobnie do rodu Donnersmarcków. W 1875 roku 
spłonął jednak w czasie pożaru. Dwa lata później został odbudowany i oddany do użytku. 
Datowanie początków browaru na lata 60. wieku XIX budzi jednak pewne wątpliwości, 
gdyż na kilku przedwojennych etykietach widnieje 1886 rok jako rok jego założenia.

W latach 1890–1896 właścicielem browaru był radca handlowy Friedlander, twórca 
cynkowni Fannywunsch w Siemianowicach. Browar funkcjonował jako Brauerei 
S. Friedlander. W 1896 roku odkupił go Albert Mokrski, który sześć lat później oddał go 
w 1902 roku swemu synowi Pawłowi, a ten nadał mu nową nazwę Brauerei Paul Mokrsky76. 
Paweł Mokrski powiększył i rozbudował zakład (wybudowano m.in. chłodnię). Był to 
browar typu restauracyjnego. Warzono tam piwo słodowe o małej zawartości alkoholu 
– 1,5%. W roku 1908 wyprodukowano 8 000 hektolitrów. Większość sprzedawano we 
własnej restauracji i wyszynku, znajdujących się na terenie browaru77. W tym czasie browar 
był swoistym samowystarczalnym przedsiębiorstwem browarniano-gastronomicznym. 
Posiadał: warzelnię, leżakownię, chłodnię, rozlewnię, gotowalnię cukru, piwnicę lodu, 

73 http://www.asahigroup-holdings.com/en/, dostęp 6.12. 2017. Asahi Group Holdings Ltd. odkupił browary 
w Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech i Rumunii za 7,3 mld euro.
74 http://www.piwopedia.pl/weryfikacja-wieku?referer_url=http://www.piwopedia.pl/encyklopedia/
wydarzenia/the-brewing-industry-international-awards, dostęp 6.12.2017. W 2002 roku Piwo Tyskie Gronie 
warzone przez Kompanię Piwowarską otrzymało tytuł Champion Beer i złoty medal w kategorii lager w klasie 
piw o zawartości alkoholu 2,2–4,4 %. W 2004 roku Piwo Tyskie Gronie warzone przez Kompanię Piwowarską 
otrzymało srebrny medal w kategorii lager w klasie piw o zawartości alkoholu 5,6–6,9 %. W 2004 roku Piwo 
Dębowe Mocne warzone przez Kompanię Piwowarską otrzymało złoty medal w kategorii lager w klasie piw 
o zawartości alkoholu 5,6–6,9%. W 2005 roku piwo Tyskie Gronie warzone przez Kompanię Piwowarską 
otrzymało tytuł Champion Beer w kategorii lager i złoty medal w tej kategorii w klasie piw o zawartości alkoholu 
5,6–6,9%. W 2011 roku piwo Tyskie Gronie warzone przez Kompanię Piwowarską otrzymało srebrny medal 
(na 133 zgłoszone piwa) w kategorii Small Pack Lager (piwo typu lager w opakowaniu mniejszym niż beczka 
keg) w klasie piw o zawartości alkoholu 4,8–5,7%. W 2013 roku Piwo Tyskie Gronie warzone przez Kompanię 
Piwowarską otrzymało brązowy medal w kategorii piw typu lager o zawartości alkoholu 5,5–6,9 %.
75 Huta Laura osada powstała po 1830 roku przy hucie o tej samej nazwie zbudowanej pod Siemianowicami. 
W 1927 roku stała się częścią utworzonych wtedy Siemianowic Śląskich.
76 http://siemianowice.slask.pl/browar, dostęp 7.12.2017.
77 W latach1880–1908 w Szopienicach (dzisiaj dzielnica Katowic) funkcjonował Peter Mokrski Brauerei, 
następnie w okresie 1908–1912 działał Rosdzin-Schoppinitzer Brauerei und Malzfabrik P. Mokrski. Nie 
wiadomo czy właściciel tych browarów Peter Mokrski był spokrewniony z siemianowickimi Mokrskimi.
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piwnicę składową i fermentacyjną, kotłownię, ślusarnię, budynek mieszkalny, stajnię, 
garaże, szopę, stodołę oraz chlewnię78.

W roku 1920 pierwszy raz pojawiła się polska nazwa przedsiębiorstwa: Browar Piwa 
Słodowego – Paweł Mokrski79. W 1929 roku siemianowicki browar został przekształcony 
w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Browar Piwa Słodowego Sp. Z O.O. Znaczne 
udziały w niej posiadał Browar Książęcy w Tychach, należący do księcia pszczyńskiego. 
Konsekwencją tego była rozbudowa zakładu i zwiększenie produkcji piwa słodowego do 
25 000 hektolitrów. Plany rozbudowy zostały sporządzone przez biuro budowlane dóbr 
księcia pszczyńskiego. Przebudowano lub wybudowano m.in.: warzelnię, gotowalnię 
cukru, piwnicę lodu dla kadzi i beczek składowych, poszerzono halę mycia beczek, 
nadbudowano halę przyrządów chłodniczych, zadaszono basen chłodzący nad warzelnią, 
urządzono lodownię w piwnicy składowej i fermentacyjnej. W roku 1936 roku browar 
otrzymał nazwę Śląski Browar Huty Laura Siemianowice. W 1939 roku siemianowicki 
browar stał się częścią spółki Książęce Browary SA, do której wchodziły jeszcze Browar 
Książęcy w Tychach, Browar Obywatelski w Tychach. Jej kapitał wynosił 10 mln zł. 
Prezesem zarządu spółki został mjr Mieczysław Paluch. We wrześniu 1939 roku zakład 
został przejęty przez władze okupacyjne. Funkcjonował w ramach Hauptreuhandstelle, 
a w praktyce jego oddziału Treuhandstelle w Katowicach, jako Malzbier – Brauerei G.M. 
B. H. Laurahutte O.S.80.

Po zajęciu Siemianowic przez Armię Czerwoną 27 stycznia 1945 roku browar 
siemianowicki został upaństwowiony. Jego urządzenia przetrwały wojnę w dobrej 
kondycji, tak, że zaraz można było przystąpić do produkcji piwa. Jednocześnie browar 
czasowo funkcjonował jako Hurtownia Piwa. Strukturalnie podlegał zabrzańskiemu 
okręgowi Zjednoczenia Przemysłu Fermentacyjnego. Do 1951 roku był samodzielnym 
przedsiębiorstwem państwowym. W tym samym roku włączono go do Górnośląskich 
Zakładów Piwowarskich w Zabrzu. Produkowano w nim piwa: słodowe, karmelowe 
oraz beczkowe jasne pełne81. W latach 1964–1965 przeprowadzono kapitalny remont 
i modernizację zakładu, dzięki czemu produkcja wzrosła do 50 000 hektolitrów rocznie. 
W 1963 roku Górnośląskie Zakłady Piwowarskie przekształcono w Zabrzańskie Zakłady 
Piwowarsko-Słodownicze. W roku 1968 nastąpiła kolejna zmiana nazwy na Zabrzańskie 
Zakłady Piwowarskie. Jednocześnie zaprzestano warzenia piwa jasnego. Browar 
specjalizował się w warzeniu piwa ciemnego słodowego. W latach 70. siemianowickie 
piwo ciemne uzyskało znak jakości „1”. Większość ⅔ warzonego piwa rozprowadzano 
w beczkach.

W 1975 roku, po połączeniu Tyskich Zakładów Piwowarskich z Zabrzańskimi Zakładami 
Piwowarskimi w przedsiębiorstwo o nazwie Górnośląskie Zakłady Piwowarskie z siedzibą 
w Zabrzu, browar siemianowicki stał się ich integralną częścią. Nadal specjalizował się 
w warzeniu piwa ciemnego, które cieszyło się uznaniem głównie piwoszy na terenie 
Górnego Śląska. W wyniku zmian ustrojowych pod koniec lat 80. browar siemianowicki był 
zmuszony funkcjonować w warunkach gospodarki rynkowej. Rozlewaniem i dystrybucją 

78 ŻYŁA, Roman: Historia browaru Siemianowice-Laurahütte, in: http://krajoznawca.org/kg19/214-historia-
browaru-siemianowice, dostęp 7.12. 2017.
79 Oficjalnie nadal funkcjonowała nazwa: Paul Mokrski Lagerbier-Brauerei Laurahütte O. S.
80 G.M.B.H. – Gesellschaft mit beschränkter Haftung czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
81 Do 1962 roku browar siemianowicki produkował piwo jasne w kooperacji z browarem zabrzańskim.
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piwa siemianowickiego browaru zajmowały się firmy m.in. z: Bytomia, Chorzowa, Dąbrowy 
Górniczej, Gliwic, Jaworzna, Katowic, Pyskowic, Rybnika, Rudy Śl. i Wodzisławia Śl.

W 1991 roku został przekształcony w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa zare-
jestrowaną pod nazwą Górnośląskie Zakłady Piwowarskie S.A. w Zabrzu. Oprócz browaru 
siemianowickiego znalazły się w niej browary w: Bytomiu, Częstochowie, Raciborzu, 
Rybniku, Siemianowicach Śląskich Zabrzu. W nowej rzeczywistości browar siemianowicki 
początkowo egzystował bardzo dobrze, przeprowadzono kolejną modernizację części 
urządzeń, dzięki czemu można było zwiększyć produkcję do 74 000 hektolitrów rocznie. 
W 1993 roku połączono go rurociągiem z miejską ciepłownią, z której pozyskiwano parę do 
ogrzewania urządzeń browarniczych. Nadal produkowano piwo ciemne słodowe. W latach 
1996–2002 był częścią spółki Browary Górnośląskie S.A. w Zabrzu.

W 1999 roku w browarze napełniono ostatnią butelkę piwa. Tym samym siemianowicki 
browar zawiesił działaność, mimo posiadania linii technologicznej do produkcji 100 000 
hektolitrów piwa rocznie. Przedsiębiorstwo zostało postawione w stan upadłości. W roku 
2002 browar siemianowicki został ostatecznie zamknięty. Przyczyną likwidacji był kryzys 
spółki Browary Górnośląskie S.A., wynikający m.in. z braku strategicznego inwestora, 
która nie była w stanie podołać konkurencji na rynku piwnym. W tym samym roku 
nieruchomości pobrowarniane zakupił za 600 000 złotych. Jerzy Łazarczyk z Sosnowca. 
Nie był jednak w stanie wznowić produkcji, gdyż wcześniej browar został odłączony od 
ciepłowni dostarczającej do niego parę, niezbędna do warzenia piwa.

W samych Siemianowicach Śląskich istniał jeszcze jeden browar założony przez 
Emanuela Bohma w 1890 roku. Nosił on nazwę Emanuel Bohm Brauerei. W roku 1903 jego 
właścicielem został Isaak Weisenberg, który zmienił nazwę na Brauerei Isaak Weisenberg 
INH. Browar był prawdopodobnie zlokalizowany w miejscu, gdzie później swoją siedzibę 
miała Śląska Fabryka Cukrów „Hanka”. Można przypuszczać, że browar warzył piwo dla 
lokalnych klientów. Po 1920 roku brak oznak jego działalności82.

Browar zabrzański

Początki browaru zabrzańskiego sięgają roku 1860, kiedy to żydowski przedsiębiorca, 
Loebel Haendler wybudował browar przemysłowy pomiędzy miejscowościami Dorota, 
Zaborze i Małe Zabrze. Na początku browar warzył piwo wzorowane na recepturze 
z bawarskiego Kulmbach. Stopniowo zwiększano asortyment o piwa dubeltowe 
i pilzneńskie. Popyt na piwo wyraźnie wzrastał, dlatego jego właściciel zdecydował się 
na rozbudowę zakładu. W 1896 roku browar został przekształcony w spółkę akcyjną 
o nazwie Oberschlesische Bierbrauerei Aktien Gesellschaft vormals L. Haendler (Browar 
Górnośląski Spółka Akcyjna, dawniej L. Haendler). Jej akcje były notowane na giełdzie 
berlińskiej. W 1920 roku spółka przeszła w ręce Ostwerke A.G. z Berlina. W 1928 roku 
browar został kupiony przez berlińską spółkę Schultheiss-Patzenhofer-Brauerei AG. 
Jednocześnie otrzymał nazwę Schultheiss-Patzenhofer-Brauerei Abt. Hindenburg83. Tym 
samym stał się oddziałem firmy berlińskiej. Oprócz piwa produkowano wodę mineralną84.

82 ŻYŁA, R.: Historia.
83 Od 1938 roku Schultheiss Brauerei Abt. Hindenburg. Zabrze w latach 1915–1945 nosiło nazwę Hindenburg.
84 DUTKIEWICZ, Andrzej: Zabrzański przemysł – Browar Zabrze, in: http://www.zabrze.aplus.pl/zabrze_
przemysl_zabrza_browar.html, dostęp 7.12.2017.
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Browar nieprzerwanie warzył piwo do 1945 roku, kiedy to do Zabrza wkroczyły odziały 
Armii Czerwonej. Część zabudowań uległa wtedy zniszczeniom. Sowieci ograbili zakład, 
wywożąc znaczną część wyposażenia. W pierwszych latach powojennych browar stał 
nieczynny. Strukturalnie podlegał zabrzańskiemu okręgowi Zjednoczenia Przemysłu 
Fermentacyjnego. Dopiero w drugiej połowie lat 50., po odbudowie, został ponownie 
uruchomiony. W roku 1951 przyłączono go do Górnośląskich Zakładów Piwowarskich 
w Zabrzu. W 1963 roku powołano Zabrzańskie Zakłady Piwowarsko-Słodownicze, 
w których skład oprócz browaru w Zabrzu weszły również zakłady produkcyjne 
w Siemianowicach Śląskich, Bytomiu, Raciborzu, Rybniku, Częstochowie i Gliwicach. 
Cztery lata później zrezygnowano z rozlewania piwa do beczek, a warzone piwo zaczęto 
rozlewać do butelek. W 1968 nastąpiła kolejna zmiana nazwy na Zabrzańskie Zakłady 
Piwowarskie. W browarze warzono wtedy rocznie 220 000 hektolitrów piwa. W 1975 
roku doszło do połączenia Zabrzańskich Zakładów Piwowarskich z Tyskimi Zakładami 
Piwowarskimi, w przedsiębiorstwo o nazwie Górnośląskie Zakłady Piwowarskie z siedzibą 
w Zabrzu.

W wyniku zmian politycznych przełomu lat 80. i 90. browar ponownie znalazł się 
w warunkach gospodarki rynkowej. W 1991 roku został sprywatyzowany w formie 
jednoosobowej spółki Skarbu Państwa w ramach Górnośląskich Zakładów Piwowarskich 
S.A. W roku 1993 spółka uruchomiła w browarze nową zautomatyzowaną linię do mycia 
i sterylizacji kegów i automatycznego napełniania ich piwem. Browar rocznie warzył 
220 000 hektolitrów. W 1996 roku zmieniono nazwę na Browary Górnośląskie S.A. 
w Zabrzu. Tym samym, wrócono do nazwy nadanej jeszcze przez Haendlera Browary 
Górnośląskie Spółka Akcyjna w Zabrzu. W 1999 roku wskutek trudności finansowych 
browar ogłosił bankructwo. Pomimo tego udało mu się przetrwać, co było zasługą zarówno 
pracowników jak i syndyka masy upadłościowej. Dobrze poprowadzona akcja promocyjna 
piwa typu pilzner – Super Piwosz okazała się sukcesem na rynku lokalnym, dzięki czemu 
zakład wyszedł z długów85. W 2005 roku właścicielem browaru w Zabrzu została Van Pur 
Sp. z O.O., która przystąpiła do modernizacji zakładu. Produkcja szybko wzrosła do 680 
000 hektolitrów piwa rocznie. Browar zabrzański posiada kadzie do fermentacji otwartej, 
dzięki czemu może warzyć piwo wg tradycyjnych receptur86. Produkuje piwa Super Piwosz, 
Karpackie Pils, Karpackie Mocne, Karpackie Super Mocne oraz Śląskie Mocne87.

Browary bytomskie

Pierwsze browary w Bytomiu powstały w średniowieczu. Po lokacji miasta funkcjonowały 
browary domowe, które produkowały piwo na użytek własny oraz wyszynkowały je na 
miejscu. O wykonywanej profesji świadczą nazwiska bytomskich mieszczan związanych 
z browarnictwem: Piwowar, Piwowarek, Sladek, Sładek, Słodczyk, Chmiel i Chmieleków88. 

85 Browary Górnośląskie w Zabrzu, in: http://www.beerpubs.pl/br83,Browary%20Gornoslaskie%20w%20
Zabrzu, dostęp 7.12.2017.
86 Browar w Zabrzu, in: http://www.vanpur.com.pl/browary/browar-zabrze.html, dostęp 7.12.2017; http://
www.beerpubs.pl/br83,Browary%20Gornoslaskie%20w%20Zabrzu, dostęp 7.12.2017; http://www.vanpur.
com.pl/browary/browar-zabrze.html, dostęp 7.12.2017.
87 Browar w Zabrzu, in: http://www.vanpur.com.pl/browary/browar-zabrze.html, dostęp 10.12.2017.
88 DROŃ, Maciej: Historia w kuflu. Życie Bytomskie, 2002, 33, s. 12.
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W XIV wieku browar miejski pierwszy raz wzmiankowano w źródłach89. Zwany był starym 
browarem miejskim – Alte Stadtbrauerei. Dał również nazwę ulicy przy której się znajdował 
Browarniana (Braustrasse). Warzone w Bytomiu piwo musiało być niezbyt dobrej jakości, 
za czym przemawia popularność w mieście złocistego trunku sprowadzanego zwłaszcza 
z Raciborza, które konsumowano gorące z masłem. Piwo w Bytomiu było znacznie bardziej 
popularne niż wino i gorzałka. W XVII wieku bytomski cech kuśnierzy wydawał na nie 
dziesięciokrotnie więcej pieniędzy niż na inne napoje alkoholowe.

W XIX wieku powstały małe browary przemysłowe, spośród których największy 
przy ówczesnej Szosie Miechowskiej należał do braci Schüllerów90. W drugiej połowie 
wieku XIX, koło starego browaru Ignatz Hakuba założył rozlewnię i hurtownię piwa. 
Handlował głównie piwem tyskim91. Przed I wojną światową na terenie Bytomia warzono 
piwo w 6 browarach, które w wyniku kryzysu piwowarstwa, zapoczątkowanego w czasie 
wojny, stopniowo bankrutowały.

Początki dużego browaru przemysłowego sięgają końca XIX wieku. W 1883 roku 
browar wybudowała firma Hübner. Dwa lata później głównym udziałowcem w bytomskim 
browarze została berlińska firma Schultheiss Brauerei A.G. Po I wojnie światowej 
w browarze warzono średnio 20 000 hektolitrów piwa rocznie. Po zajęciu Bytomia przez 
Armię Czerwoną browar uległ dewastacji, m.in. wywieziono większość wyposażenia. 
Niedługo po tym browar przejął Skarb Państwa. W pierwszych latach powojennych browar 
stał nieczynny. Ponownie został uruchomiony po odbudowie, w 1959 roku. Cztery lata 
później, po powołaniu Zabrzańskich Zakładów Piwowarsko-Słodowniczych włączono do 
nich m.in. browar w Bytomiu. Produkował tylko piwo w beczkach. W 1968 roku browar stał 
się częścią Zabrzańskich Zakładów Piwowarskich, a w 1975 roku Górnośląskich Zakładów 
Piwowarskich z siedzibą w Zabrzu. Po wprowadzeniu w Polsce gospodarki rynkowej na 
przełomie lat 80. i 90. browar musiał się zmierzyć z coraz większa konkurencją. W 1991 
roku został sprywatyzowany w ramach Górnośląskich Zakładów Piwowarskich S.A. 
W 1993 roku wyprodukował 77 000 hektolitrów piwa. Warzono tylko jeden gatunek – 
piwo jasne pełne – Górnicze. Browar został zamknięty z przyczyn ekonomicznych w 1996 
roku. W 2004 roku rozebrano budynki pobrowarniane.

Browar raciborski

Obecnie nie jesteśmy w stanie określić, kiedy zaczęto warzyć piwo w Raciborzu. Można 
przypuszczać, że już w średniowieczu, gdy mieszczanie produkowali i wyszynkowali 
piwo w domach. Z pouczenia prawnego z 1293 roku, udzielonego na prośbę miasta przez 
radcę i ławników Świdnicy, dowiadujemy się, że mieszczanie raciborscy mieli przywilej 
warzenia piwa, który stanowił poważne źródło ich dochodów. Rok później książę raciborski 
Przemysław nadał miastu prawo mili, na podstawie, którego w obrębie 1 mili od murów 
miasta raciborzanie posiadali m.in. monopol warzenia i wyszynku piwa. W 1307 roku 
jednym z ławników miejskich był Henryk Słodownik. W 1318 roku wszystkie domostwa 
w Raciborzu miały prawo warzenia piwa. W XVI wieku takich „domów piwnych” w mieście 

89 Tamże, s. 12.
90 Dzisiaj ul. Wrocławska.
91 Ignatz Hakuba był przedstawicielem browarów księcia pszczyńskiego na obszarze przemysłowym Górnego 
Śląska. Handel piwem przyniósł mu fortunę. Umierając w 1910 roku pozostawił majątek wartości 10 mln marek.
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było 155. Z 1381 roku pochodzi zapis, na podstawie którego wiemy, że do warzenia piwa 
używano miejscowego chmielu92.

Udokumentowane początki zamkowego browaru raciborskiego sięgają dopiero XVI 
wieku, kiedy to warzono piwo w zamku na Ostrogu. W roku 1559 istniała na zamku 
karczma. W urbarzu księstwa raciborskiego z 1564 roku jest mowa o osiągniętym 
dochodzie 1 200 talarów od piwa pszenicznego i jęczmiennego. Z kolei z roku 1567 
zachował się wpis w księdze gruntowej komory książęcej, w którym jest mowa o browarze 
w Raciborzu. Wymienia on piwowarów Sicha i Mateusza. Rocznie warzono aż 500 warów. 
Nie wiemy jak ów browar wyglądał. Pewne informacje przynosi dopiero dokument z 1642 
roku, w którym znajdujemy nieco wiedzy o browarze: Browar stoi tuż za zamkiem nad 
Młynówka, naprzeciw młyna zamkowego: jest jeszcze w dobrym stanie, znajduje się w nim 
kocioł i wszystkie inne potrzeby […]. Piwo przechowywano w dwóch sklepionych piwnicach 
w podziemiach zamku. Browar zapewne warzył piwo dla mieszkańców zamku i miasta. 
W XVI i XVII wieku posiadał własne plantacje chmielu. Istniał nawet specjalny książęcy 
poborca piwny, Bartłomiej Sokół. Dochód ze sprzedaży piwa wynosił rocznie 4 500 ta-
larów. Tygodniowo produkowano jeden war piwa. Z inwentarza zamkowego z 1812 ro-
ku dowiadujemy się, że w browarze znajdowały się m.in.: kocioł warzelniczy, 2 kadzie 
warzelnicze (duża i mała) oraz 2 kadzie chłodnicze93. Niedługo później Racibórz znalazł 
się w rękach arystokratycznego rodu Hohenlohe94.

Stary browar istniał do 19 stycznia 1858 roku, kiedy to wybuchł pożar, który strawił m.in. 
zamek i browar. Ten ostatni został bardzo szybko odbudowany w północno-zachodnim 
skrzydle zamku raciborskiego i już w następnym roku ponownie warzono w nim piwo. Przy 
okazji został zmodernizowany. Zamontowano w nim maszynę parową95. W związku ze 
zwiększającym się zapotrzebowaniem na piwo, zdecydowano się na kolejną modernizację, 
którą przeprowadzono w latach 1896–1897. Wtedy też browar składał się z: nowoczesnej 
warzelni, chłodni, suszarni słodu, leżakowni piwa, magazynu piwa oraz kotłowni 
maszynowni. W 1898 roku rozpoczęto warzenie piwa jasnego typu pilzneńskiego, które 
cieszyło się uznaniem piwoszy na Śląsku oraz Morawach. Produkowano je pod kierunkiem 
piwowara Kaufmanna wg jego receptury, z jęczmienia uprawianego w okolicznych 
majątkach. Chmiel sprowadzano z Hallertau w Bawarii oraz czeskich Sudetów.

W czasie I wojny światowej i pierwszych latach powojennych browar dotknął kryzys, 
będący wynikiem braku surowca oraz ubożeniem społeczeństwa. Produkowano wtedy 
miernej jakości piwo, zwane potocznie Hopfenlimonade (lemoniada chmielowa). 
Nadal warzono dobrej jakości piwo pilzneńskie, które cieszyło się uznaniem oficerów 
austriackich96. Po śmierci Kaufmanna browar stracił również recepturę raciborskiego 
pilznera, znaną tylko piwowarowi. Po wojnie utracono także część rynków zbytu, głównie 
Kraik Hulczyński przyłączony do Czechosłowacji oraz powiat rybnicki przejęty przez 
Polskę. W latach 30. sytuacja browaru zaczęła się poprawiać: nastąpił wzrost produkcji, 
odzyskano część konsumentów. Była to zasługa poczynionych inwestycji oraz nowego 

92 KINCEL, H. et al.: 420 lat browaru w Raciborzu. Katowice 1987, s. 10.
93 Tamże, s. 10–11.
94 WAWOCZNY, Grzegorz: Tajemnice zamku i browaru w Raciborzu. Racibórz 2011, s. 94–95.
95 Historia Browaru, in: http://www.browar-raciborz.pl/historia-browaru,1104.html, dostęp 8.12.2017.
96 KINCEL, H. et al.: 420 lat, s. 12.
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piwowara, który stworzył recepturę bardzo podobną do stosowanej wcześniej przez 
Kaufmanna97.

W czasie walk o Racibórz, od lutego do marca 1945 roku browar szczęśliwie uniknął 
większych zniszczeń i grabieży ze strony Armii Czerwonej. Nie podjęto jednak od razu 
produkcji, co było skutkiem konfliktu polsko-czechosłowackiego o przynależność 
państwową miasta. Ostatecznie po przejęciu Raciborza przez Polskę browar został przejęty 
przez Skarb Państwa i stał się samodzielnym przedsiębiorstwem. Produkcję wznowiono 
30 lipca 1945 roku. W miejsce niemieckich pracowników, których wysiedlano zaczęto 
zatrudniać Polaków98.

W 1951 roku browar został włączony do Zakładów Piwowarsko-Słodowniczych 
w Głubczycach, składających się z poniemieckich browarów i słodowni, znacjonalizowanych 
po II wojnie światowej przez państwo polskie na terenie Śląska. W 1958 roku warzył rocznie 
32 000 hektolitrów piwa. W tym samym roku przeprowadzono pierwszą od 1897 roku 
modernizację, dzięki czemu w następnych latach można było zwiększyć ilość warzonego 
piwa do 54 000 hektolitrów. W 1972 roku wymieniono ogniowy układ grzejny na parowy99.

W roku 1958 roku raciborski browar oddano pod zarząd Raciborskich Zakładów Fer-
mentacyjnych Przemysłu Terenowego, a rok później Raciborskich Zakładów Spożywczych 
Przemysłu Terenowego. W 1973 roku browar podporządkowano Opolskim Zakładom 
Piwowarskim w Głubczycach. W 1975 roku włączono go do utworzonych Górnośląskich 
Zakładów Piwowarskich. Przeprowadzono wtedy poważne prace modernizacyjne, 
w wyniku których produkcja wzrosła do 75 000 hektolitrów piwa rocznie100.

Od przełomu lat 80. i 90. browar działał w warunkach gospodarki rynkowej. W 1991 
roku został sprywatyzowany w ramach Górnośląskich Zakładów Piwowarskich S.A. 
jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa. Zakład produkował piwo jasne pełne – 
Zamkowe. Jego produkcja wynosiła 80 000 hektolitrów rocznie. W 1997 roku w czasie 
wielkiej powodzi woda zalała piwnice, w których fermentowało i leżakowało piwo. Musiano 
przerwać warzenie piwa na pół roku. Podkopało to byt przedsiębiorstwa. W konsekwencji 
w 1999 roku przerwano produkcję. Browarowi groziła likwidacja. W tym samym roku 
Górnośląskie Zakłady Piwowarskie S.A ogłosiły bankructwo. W 2003 roku browar 
zyskał nowego właściciela został nim sosnowiecki biznesmen Jerzy Łazarczyk, który 
przeprowadził modernizację zakładu. Zainstalowano urządzenia browarnicze pochodzące 
ze zlikwidowanego zakładu piwowarskiego w Tymbarku. Zmieniono również nazwę na 
Browar Książęcy Racibórz. Uruchomiono nową warzelnię i rozlewnię piwa butelkowego. 
W 2005 roku rozpoczęto warzenie piwa. Warzono piwo bardzo słabej jakości. Trzy lata 
później sytuacja browaru kolejny raz się pogorszyła. W konsekwencji w 2009 roku 
wstrzymano produkcję. Rok później browar ponownie zaczął warzyć piwo, jednocześnie 
zmieniono nazwę na Browar Zamkowy. Tym razem produkowano dobre niepasteryzowane 
piwo, warzone tradycyjnymi metodami w otwartych kadziach, które zyskało uznanie 
piwoszy101. Browar ponownie zaczął przynosić zyski.

97 Tamże, s. 14–15.
98 KACZMAREK, T.: Księga, s. 160; WAWOCZNY, G.: Tajemnice, s. 102–107.
99 WAWOCZNY, G.: Tajemnice, s. 107.
100 KINCEL, H. et al.: 420 lat, s. 18–21.
101 Browar jest od piwa, nie od afer, https://www.nowiny.pl/86299-wywiad-browar-jest-od-piwa-nie-od-afer.
html, dostęp 9.12.2017.
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Browary rybnickie

Początki browarnictwa rybnickiego sięgają czasów średniowiecza, kiedy po lokacji miasta 
na prawie niemieckim mieszczanie, warzyli piwo na własne potrzeby i wyszynkowali je we 
własnych domach w ramach prawa Reihbräu. W Rybniku z tego przywileju mogło korzystać 
50 rodzin102. Tradycyjnie osobą sprawdzającą jakość warzonego piwa był burmistrz ryb-
nicki. W latach 1624–1625 cesarz Ferdynand II Habsburg w nagrodę za lojalność mieszczan 
wobec jego rodu i katolicyzmu nadał im. m.in. prawo wyszynkowania piwa103. W 1720 roku 
na nowo ustalono Reihbräu. Obowiązywało do 1801 roku, kiedy miasto zdecydowało się 
na rezygnację z tego przywileju w zamian za zniesienie opłaty na rzecz właściciela, wtedy 
państwa pruskiego104. Wobec obowiązywania w Rybniku tego prawa aż do początku XIX 
wieku wątpliwe wydaje się istnienie browaru miejskiego105.

W XIII wieku powstał prawdopodobnie pierwszy browar zamkowy. Nie jesteśmy jednak 
tego w stanie potwierdzić. Wiemy, że gorzelnia i browar istniały na początku wieku XVII. 
Prawdopodobnie browar zamkowy w pierwszej połowie XIX wieku został przejęty przez 
miasto106. Jego dzierżawcami byli kolejno: Simon Schlesinger i Jacob Müller. W tym okresie 
mamy do czynienia ze swoistą dominacją rodziny Müllerów w rybnickim browarnictwie, 
która wybudowała kilka zakładów piwowarskich, m.in. w 1836 Jacob wzniósł browar przy 
ul. Zamkowej. Początkowo browar produkował przeciętnie 7 000 hektolitrów piwa rocznie 
oraz 900 ton słodu107. W 1854 roku Jacob Müller nabył dawny browar zamkowy, następnie 
przeprowadził modernizację zakładu, m.in. zainstalował maszynę parową108. W roku 1866 
w Rybniku istniały cztery browary: Hermana Müllera, Izydora Müllera, L. Müllera oraz 
S. Schleiera109. Dwadzieścia lat później właścicielami browarów byli: Ludwik Mandowski 
z Raciborza, Hermann i Siegfrid (Zygfryd) Müllerowie oraz Franz i Konrad Müllerowie110. Na 
początku wieku XX najbardziej prężnym browarem rybnickim był Rybniker Dampfbrauerei 
Hermann Müller (Rybnicki Browar Parowy Hermanna Müllera). W 1935 roku browar ten 
stał się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Browar Rybnicki, dawniej 
Hermann Müller111. Drugim prężnie działającym browarem, na przełomie XIX/XX wieku 
byl Brauerei (Dampfbrauerei) Ludwig Mandowski, odziedziczony po synu Jacoba Müllera, 
Izydorze przez rodzinę Mankowskich112. Nie jesteśmy w stanie określić, kiedy browar ten 
przestał warzyć piwo. Można jedynie przypuszczać, że w okresie I wojny światowej.

102 IDZIKOWSKI, Franz: Geschichte der Stadt und ehemaligen Herrschaft Rybnik in Oberschlesien. Breslau 
1861, s. 53, 69.
103 KLOCH, Bogdan – KELLER, Dawid: Zarys dziejów Rybnika (do 1989 r.). In: Zeszyty Rybnickie, 7. Rybnik 
2008, s. 20, 106; KULIK, Ewa: Browary Rybnickie, s. 2. (maszynopis artykułu udostępniony przez autorkę).
104 IDZIKOWSKI, F.: Geschichte, s. 107.
105 KULIK, E.: Browary, s. 10.
106 W 1851 roku miasto stało się ostatecznie właścicielem browaru.
107 Po Jacobie właścicielami byli kolejno Hermann i Zygfryd Müllerowie.
108 Dawny browar zamkowy został później sprzedany właścicielom browaru w Zabrzu rodzinie Haendler, która 
zaprzestała w nim warzenia piwa.
109 KULIK, E.: Browary, s. 6.
110 Franz i Konrad Müllerowie posiadali Schlossbrauerein Aktiengesellschaft.
111 KULIK, E.: Browary,s. 14–15.
112 Później Brauerei Ferdinad Mandowski.
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Podczas II wojny światowej, 19 września 1940 roku spółka Browar Rybnicki, 
dawniej Hermann Müller przeszła na własność państwa niemieckiego, pod zarządem 
Hauptreuhandstelle, a w praktyce jego oddziału w Katowicach Treuhandstelle w Ka-
towicach. Po II wojnie światowej browar został znacjonalizowany przez państwo polskie. 
Funkcjonował jako samodzielne przedsiębiorstwo państwowe. Strukturalnie podlegał 
zabrzańskiemu okręgowi Zjednoczenia Przemysłu Fermentacyjnego. W 1951 roku został 
częścią składową Zabrzańskich Zakładów Piwowarsko-Słodowniczych, przemianowanych 
w 1968 roku na Zabrzańskie Zakłady Piwowarskie w Zabrzu. W latach 60. zakład został 
zmodernizowany. Wybudowano m.in. nową warzelnię oraz wymieniono drewniane kadzie 
fermentacyjne i kufy leżakowe na metalowe pojemniki. W kolejnych latach zainstalowano 
nową linię rozlewniczą piwa do butelek. Uruchomiono linię filtracji piwa za pomocą 
ziemi okrzemkowej. Dzięki temu w 1976 roku produkcja wzrosła do 200 000 hektolitrów 
piwa rocznie. W 1975 roku doszło do połączenia Zabrzańskich Zakładów Piwowarskich 
z Tyskimi Zakładami Piwowarskimi w przedsiębiorstwo o nazwie Górnośląskie Zakłady 
Piwowarskie z siedzibą w Zabrzu.

Po wprowadzeniu w Polsce gospodarki rynkowej na przełomie lat 80. i 90. browar 
musiał się zmierzyć z coraz większą konkurencją. W 1991 roku został sprywatyzowany 
w ramach Górnośląskich Zakładów Piwowarskich. W latach 1992–1993 browar w Rybniku 
warzył 240 000 hektolitrów piwa rocznie. Warzono piwa Roger oraz Regionalne. W 1999 
roku Górnośląskie Zakłady Piwowarskie S.A ogłosiły bankructwo, w konsekwencji czego 
w 2000 roku rybnicki browar został sprzedany Małopolskiemu Browarowi Strzelec S.A. 
Od 2002 roku wchodził w skład grupy piwowarskiej Browary Polskie Brok-Strzelec 
S.A. W 2004 roku zaprzestano w zakładzie produkcji piwa. W 2005 roku browar 
został sprzedany duńskiej spółce Royal Unibrew Polska. Nowy właściciel nie podjął się 
wznowienia produkcji piwa i odsprzedał zakład kolejnemu inwestorowi, który w latach 
2005–2007 wybudował w jego miejsce centrum handlowe Focus Park. Z dawnego browaru 
pozostał tylko komin i budynek słodowni.

W 2013 roku powstał mały browar restauracyjny Minibrowar Tragarz w Rybniku 
Boguszowicach, należący do Zbigniewa Tragarza113.

Browary gliwickie

Pierwsze browary w Gliwicach powstały w średniowieczu. Po lokacji miasta funkcjonowały 
browary domowe, które produkowały piwo na użytek własny oraz wyszynkowały je na 
miejscu. Później powstał browar miejski. W 1892 roku istniejący browar na ówczesnym 
Neumarkt114 został przejęty przez przybyłych z Wohlau ( Wołowa) braci Heinricha i Hugo 
Scobel. Szybko zmodernizowali stary browar i zaczęli warzyć piwo. Krótko po tym browar 
stał się własnością Hugona Scobla, który z zawodu był piwowarem. Opracował recepturę 
piwa leżakowego dolnej fermentacji typu monachijskiego, które nazwano Gleiwitzer 
Löwenbräu. Miało ciemne zabarwienie. Od razu zyskało uznanie piwoszy nie tylko na

113 KUBICA Barbara: Browar w Rybniku już działa : W mieście znów warzone jest piwo!, in: http://
r y bni k .nasz emiasto.pl /ar t yk ul / browar -w-r y bni k u-ju z- d ziala-w-miescie -znow-war z one -jest-
piwo,1881271,art,t,id,tm.html, dostęp 10.12.2017; Kaj się piwo warzy, tam się miło gwarzy, http://www.
nowiny.rybnik.pl/artykul,36820,kaj-sie-piwo-warzy-tam-sie-milo-gwarzy.html, dostęp 10.12.2017.
114 Obecnie Plac Piastów.
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całym Śląsku ale nawet poza granicami Niemiec. Browar ostatecznie przyjął nazwę 
Löwenbier-Brauerei Hugo Scobel. Piwa produkowane przez gliwicki browar już w 1903 
roku zdobyły złoty medal na Międzynarodowej Wystawie Artykułów Spożywczych 
i Przemysłowych w Pałacu Kryształowym w Londynie. Przy browarze funkcjonowała 
restauracja oraz piwiarnia115.

Dobry rozwój zakładu został przerwany w czasie I wojny światowej, kiedy to ze względu 
na braki w składnikach niezbędnych do warzenia piwa jakość trunku uległa pogorszeniu. 
Po wojnie piwo z gliwickiego browaru szybko odzyskało dobrą jakość. W 1927 roku browar 
warzył 60 000 hektolitrów piwa rocznie. W 1933 roku przeprowadzono reorganizację 
zakładu, przenosząc restaurację do odrębnego budynku. Po śmierci Hugo Scobla w 1931 
roku browar odziedziczyli jego potomkowie. Ostatnim właścicielem był syn Hugona 
Heinrich. Po wkroczeniu wojsk sowieckich browar został doszczętnie rozgrabiony 
i podpalony.

W budynkach pobrowarnianych po wojnie mieścił się lokal gastronomiczny Czerwony 
Październik, później pospolity Bar Śląski. W 1999 roku w części ocalałych zabudowań 
uruchomiono restaurację Stary Browar.

Browary katowickie

Najbardziej znany browar znajdujący się na terenie dzisiejszych Katowic założył 
w ówczesnych Szopienicach w 1880 roku Peter Mokrski. Niewielki zakład stopniowo 
rozbudowywano. Do istniejącej warzelni dobudowano słodownię, leżakownię 
i fermentownię. Obok browaru istniała browarniana restauracja, w której prowadzono 
wyszynk szopienickiego piwa. Początkowo browar nosił nazwę Peter Mokrski Brauerei, 
następnie w latach 1908–1912 działał jako Rosdzin-Schoppinitzer Brauerei und Malzfabrik 
P. Mokrski. Po śmierci Petera Mokrskiego w 1912 roku odziedziczył go P. Neumann, 
a browar funkcjonował jako Rosdzin-Schoppinitzer Brauerei und Malzfabrik P. Neumann.

Krótko po zakończeniu I wojny światowej szopienicki browar kupiła Oberschlesische 
Linderbrauerei Hochberg, która zaprzestała w Szopienicach warzenia piwa, skupiając 
się na produkcji słodu. W 1923 roku browar kupił Zakład Braci Porębskich Spółka 
Akcyjna z Krakowa. Nowy właściciel w browarze nadal produkował słód oraz uruchomił 
rozlewnię piwa innych producentów. W 1937 roku firma Porębskich została postawiona 
w stan upadłości. W 1942 roku browar został znacjonalizowany przez niemieckie władze 
okupacyjne. Oddano go pod zarząd Hauptreuhandstelle, a w praktyce jego oddziału 
w Katowicach Treuhandstelle w Katowicach.

Po wycofaniu się Niemców na początku 1945 roku browar przejęły władze polskie. 
W roku 1947 przedwojenni właściciele browaru, bracia Porębscy bezskutecznie próbowali 
odzyskać zakład. W obiektach pobrowarnianych umieszczono firmę ELMET, zajmujące się 
zaopatrzeniem przemysłu w narzędzia, części zamienne oraz artykuły elektrotechniczne. 
W 1991 roku zabudowania zostały sprzedane Johannowi Brosowi, który przeprowadził 
rewitalizację obiektu. Aktualnie w dawnym browarze działa Factory Centrum116.

115 Szerzej patrz: RÓŻYŃSKI, Sebastian: Zarys dziejów piwowarstwa gliwickiego. Gliwice 2006; Hugo Scobel 
22.3.1866 – 4.1.1931; in: http://www.gliwiczanie.pl/Biografie/Scobel/Scobel.htm, dostęp 12.12.2017.
116 BULSA, Michał: Ulice i place Katowic. Katowice 2012.
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Ponadto w Katowicach od roku 1892 działały browary: Brauerei Feldschlößchen, 
Hübner & Co., przemianowany w 1895 roku na Dampfbrauerei s. Friedlander. 
Funkcjonował następnie jako Brauerei Gustaw Wünscher w latach 1907–1908 oraz 
Genossenschaftsbrauerei Oberschlesischer Gastwirte eGmBH w okresie 1908–1912. 
W latach 1865–1888 warzył w Katowicach Brauerei und Likörfabrik Ad. Fröhlich. Znacznie 
dłużej funkcjonował Brauerei R. Paul założony w 1872 roku, w latach 1875–1889 pod 
nazwą Brauerei R. Paul ś Erben oraz w okresie od 1889 do 1912 Böchmisches Brauchaus 
Paul Kristufek. W roku 1912 funkcjonował jako Kattowizer Brauchaus eGmBH. Został 
zlikwidowany w 1916 roku. W 1865 roku powstał również Brauerei von Thiele Winkler, 
przemianowany na Dampfbierbrauerei A. Bettmann w 1872 roku następnie w roku 1878 na 
Dampfbierbrauerei Ed. Wenzel. W 1888 roku, po kolejnej zmianie właściciela funkcjonował 
jako Kattowitzer Dampfbierbrauerei zur Reichshalle Julius Kunitzky. W latach 1907–1918 
jako Brauerei Bavaria.

Browary wodzisławskie

Początki warzenia piwa w Wodzisławiu Śląskim sięgają doby średniowiecza, kiedy 
to mieszczanie posiadali prawo warzenia piwa zgodnie z prawem Brauberechtigen 
Comumune. Zgodnie z prawem mili w odległości jednej mili od murów miejskich można 
było handlować wyłącznie piwem wytworzonym w obrębie miasta. Dzięki warzeniu 
piwa mieszczanie uzyskiwali znaczne dochody. Jednakże byli zobowiązani z tego tytułu 
zapłacić podatek właścicielowi miasta. W pierwszej połowie wieku XVI wynosił on 4 talary 
od każdego waru117. Pod koniec wieku XVI prawdopodobnie powstał browar zamkowy 
w Wodzisławiu Śląskim. Nie wiadomo kiedy uruchomiono w mieście browar miejski. 
Na pewno istniał na początku wieku XVII, kiedy browarnikiem był Kuba Piwowarnik, 
a Sobek słodownikiem. W tym też czasie wybuchł spór o warzenie i wyszynk piwa 
między mieszczanami a właścicielem miasta, Jerzym Horvathem Plaweckim. Ostatecznie 
został zażegnany dopiero w 1850 roku, kiedy ówczesny właściciel Wodzisławia Andrzej 
Horvath Plawecki wydał przywilej, w którym gwarantował mieszczanom prawo warzenia 
i wyszynku piwa w mieście oraz dziewięciu okolicznych wsiach. W zamian za to miał 
otrzymywać 12 groszy czopowego od każdej ósemki piwa118. Ponadto mieszczanie warzący 
piwo musieli wpłacać do kasy miejskiej 2 talary 15 groszy od każdego waru. Dodatkowo 
byli zobowiązani dostarczać proboszczowi wodzisławskiemu 40 kwart od każdego 
waru119. Wspomniany przywilej zabrał mieszczanom wodzisławskim pod koniec wieku 
XVII kolejny właściciel miasta, Ferdynand Joseph von Dietrichstein. W konsekwencji tego 
piwo z browaru zamkowego było wyszynkowane w podwodzisławskich wsiach. W połowie 
XVIII wieku browar miejski został wydzierżawiony Żydom Mosesowi i Löbelowi 
Hirschelom. Podobny los spotkał browar zamkowy, który został wydzierżawiony Żydowi 
Samuelowi Dawidowi. Żydzi w praktyce zmonopolizowali również wodzisławskie karczmy

117 KULPA, Sławomir: Historia warzona piwem : Rzecz o browarach Wodzisławia Śląskiego. Wodzisław Śląski 
2016, s. 6.
118 Ósemka czyli ok. 137 litry.
119 KULPA, S.: Historia, s. 9–11. Kwarta czyli 0,5 litra.
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i wyszynki120. W latach 20. i 30. XIX wieku zaczęły powstawać browary prywatne, m.in. 
należące do Gottlieba Proske, Jakuba Sanda, Gottlieba Krokera, Adolfa Thau. Browary 
należące do prywatnych przedsiębiorców stanowiły poważną konkurencję dla browaru 
miejskiego, który ostatecznie w latach 60. został zamknięty.

W latach 40. powstały kolejne browary należące do Żydów, które wyeliminovały 
dotychczas istniejące. Około roku 1841 browar założyli małżonkowie Louis i Rosel 
Reichowie. Po ich śmierci przejmuje go ich syn Karl, który unowocześnił proces produkcji, 
stosując m.in. maszynę parową. Warzono piwo jasne oraz mocne piwo warzone – koźlak. 
Browar słynął również z mocnego piwa sezonowego marcowego dolnej fermentacji typu 
lager. W 1914 roku po Karlu browar przejął jego syn Johann, który zawiązał spółkę 
z browarem raciborskim należącym do Ludwika Mandowskiego. Pod koniec wojny Johann 
pozbył się ostatecznie browaru na rzecz kupca Erwina Loebnigera oraz Adolfa Katza. 
Przyczyną sprzedaży była śmierć synów Johanna na frontach I wojny światowej. W 1922 
roku, w związku z przyłączeniem Wodzisławia do Polski, browary znalazły kolejnego 
nabywcę w osobie restauratora Augusta Konopka, który zdecydował o zakończeniu 
warzenia własnego piwa oraz otworzył szynk i hurtownię piwa tyskiego121.

W 1843 roku browar nalężący do Adolfa Thau kupił żydowski przedsiębiorca Israel 
Katz. Rozbudował i unowocześnił browar. Zamontował m.in. nowe urządzenia do 
schładzania piwa i aparaturę ciśnieniową. W 1863 browar przeszedł w ręce Markusa 
Katza a w 1888 roku jego syna Adolfa. Browar dobrze rozwijał się do I wojny światowej, 
kiedy to browarnictwo wodzisławskie doświadczyło kryzysu, będącego udziałem całego 
piwowarstwa. Pomimo tego Adolf Katz zdecydował się na zakup browaru Reichów. 
W 1922 roku przerwano warzenie piwa w browarze Katzów. Zmiana państwowości 
miasta z niemieckiej na polską zdecydowała ostatecznie o sprzedaży browaru w 1923 
roku. Nowi właściciele nie zdecydowali się na kontynuowanie produkcji piwa. Upadek 
wodzisławskich browarów należy wiązać z konkurencją ze strony dużych browarów 
przemysłowych, głównie tyskich122. W Wodzisławiu Śląskim do 1922 roku funkcjonowała 
również rozlewnia piwa i szynk nalężący do rodziny Merkwów. Josef Merkwy znany był 
z tego, że rozlewał piwo innych producentów do butelek opatrzonych własną etykietą.

Po likwidacji wodzisławskich browarów rynek opanowało piwo pochodzące 
z rybnickiego browaru Hermana Müllera. W okresie dwudziestolecia międzywojennego 
dużą popularnością cieszyły się również piwa: tyskie i żywieckie.

Browary będzińskie

Początki piwowarstwa miejskiego sięgają tu doby średniowiecza, kiedy mieszczanie 
warzyli piwo na własne potrzeby, a jego nadwyżki sprzedawali. Być może istniał wtedy 
browar miejski. Pod koniec wieku XVIII powstał pierwszy większy browar należący do 
właściciela ziemskiego Michała Bontamiego z Ożarowic123. Wybudowany został w roku 
1800 w Grodźcu pod Górą św. Doroty niedaleko Będzina. Jak na ówczesne czasy był 
nowoczesny. Na jego wyposażeniu znajdowała się m.in. maszyna parowa. W 1844 roku 

120 Tamże, s. 17, 19.
121 Tamże, s. 33–37.
122 Tamże, s. 38–42.
123 Rodzina Bontanich pochodziła z Włoch i osiedliła się na terenie księstwa siewierskiego w połowie XVIII w.
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browar wraz z majątkiem grodzkim przeszedł w ręce Stanisława Ciechanowskiego, 
który w latach 80. wieku XIX gruntownie go zmodernizował. Kilka lat później browar 
wydzierżawiono przedsiębiorcom żydowskim z Będzina Abrahamowi Troppauerowi 
i Abrahamowi Szweicerowi. W latach 20. XX wieku został kupiony przez Abrahama 
Troppauera. Nosił wtedy nazwę Browar parowy i fabryka słodu Grodziec. W 1933 roku 
został przemianowany na spółkę akcyjną należącą do Żydów będzińskich A. Troppauer 
Spółka Akcyjna, którą tworzyli: Abraham Troppauer, Izaak Szpiegelman i Kalman 
Troppauer. W czasie okupacji hitlerowskiej został przejęty przez Niemców. Poddano 
go zarządowi Hauptreuhandstelle. Zarządcami browaru w tym czasie byli Konrad Dill, 
później Kurt Hientzsch. W roku 1943 lub 1944 zaprzestano warzenia piwa, a znajdujące 
się w browarze urządzenia zdemontowano. Trzy lata później, po ostatecznej likwidacji 
firmy budynek po browarniany zamieniono na magazyn zboża124.

W 1879 roku żydowską rodzina Sercerz założyła w Gzichowie, na prawym brzegu rzeki 
Czarnej Przemszy, u podnóża Góry Zamkowej. Formalnie właścicielem był Dawid Sercerz. 
Jeden z jego braci, Izydor sprawował funkcję kierownika technicznego, zaś drugi brat 
Maurycy był kierownikiem handlowym. Browar produkował piwa typu lager i pilzeńskie, 
które dzięki dobrej jakości znajdowały nabywców również poza rynkiem lokalnym 
w: Częstochowie, Zawierciu i Radomsku. Były nagradzane na wystawach: medalem 
srebrnym w 1904 roku w Paryżu oraz złotym rok później w Liege. W 1911 roku browar 
przejęło powołane towarzystwo akcyjne Browar „Gambrinus” S.A. w Będzinie. W jego 
zarządzie zasiadali Dawid, Izydor i Maurycy Sercarzowie. W okresie dwudziestolecia 
międzywojennego piwo z „Gambrinusa” było popularne również na polskim Śląsku. 
W okresie okupacji Brauerei Gambrinus A.G. in Bendzin znajdował się pod zarządem 
Hauptreuhandstelle. Po wojnie dzięki brakowi zniszczeń szybko podjął warzenie piwa. 
Jednocześnie został znacjonalizowany. Funkcjonował jako Państwowy Browar Gambrinus 
w Będzinie, od 1951 roku tworzył wspólne przedsiębiorstwo z Browarem Zamkowym 
w Będzinie i browarem sosnowieckim, funkcjonując pod nazwą Będzińskie Zakłady 
Piwowarsko-Słodownicze. Produkował w tym czasie piwa jasne oraz ciemne, które 
rozprowadzano w okolicznych powiatach. W 1971 roku, w związku z wyeksploatowaniem 
urządzeń browar zaprzestał warzenia piwa. Dwa lata później wyburzono budynki po 
browarniane.

Kolejny browar będziński założyli w roku 1886 żydowscy przedsiębiorcy Berek i Wolf 
Herzigerowie. Nadano mu nazwę Browar Parowy Braci Herziger Bendzin. Początkowo 
produkował niewielkie ilości złocistego napoju. Wraz z rozbudową zakładu, produkcja 
zaczęła wzrastać do 10 000 hektolitrów piwa rocznie. Produkowano piwo Kulmbachskie 
i pilzneńskie. W 1904 roku warzone w nim piwo Stołowe zdobyło złoty medaly na wystawie 
w Paryżu. W 1912 roku Herzigowie powołali towarzystwo akcyjne „Korona” T.A. 
Browaru Parowego i Słodowni w Będzinie. W roku 1914 Herzigerowie sprzedali browar 
i A. Rozemblumowi, S. Abramsonowi i S. L. Rozemblumowi, którzy zmienili jego nazwę 
na Towarzystwo Browaru Parowego i Słodowni Korona w Będzinie. W czasie I wojny 
światowej, z powodu braku surowców browar musiał zawiesić produkcję.

Na początku lat 30. XX wieku browar produkował 25 000 hektolitrów piwa rocznie, 
które sprzedawano na terenie Zagłębia Dąbrowskiego, polskim Śląsku oraz w Krakowie. 
W czasie okupacji hitlerowskiej poddany został zarządowi Hauptreuhandstelle 

124 Szerzej patrz: WIECZOREK, Witold: Tradycje piwowarskie Zagłębia Dąbrowskiego. Sosnowiec 2015.
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i funkcjonował jako Brauerei Krone Bendzin O/S, następnie Bendsburg O/S. W tym czasie 
zakład został zmodernizowany. Zamontowano w nim część urządzeń ze zlikwidowanego 
wtedy browaru w Grodźcu. Po wyzwoleniu w 1945 roku browar znacjonalizowano. W roku 
1947 zmieniono nazwę na Browar Zamkowy w Będzinie. Od 1951 roku tworzył wspólne 
przedsiębiorstwo z browarem sosnowieckim pod nazwą Będzińskie Zakłady Piwowarsko-
Słodownicze. W latach 1967–1975 wchodził w skład Tyskich Zakładów Piwowarskich, a od 
1975 roku podlegał Górnośląskim Zakładom Piwowarskim z siedzibą w Zabrzu. Browar 
został zlikwidowany w 1978 roku. Większość budynków pobrowarnianych wyburzono. 
W okresie powojennym warzono w nim dwa gatunki piwa jasnego oraz jeden ciemnego.

Browar sosnowiecki

Na terenie dzisiejszego Sosnowca istniał cały szereg browarów folwarcznych. Pod koniec 
wieku XVIII powstał browar w Klimontowie. Funkcjonował wspólnie z dworską gorzelnią. 
Warzono w nim zaledwie 600 hektolitrów piwa rocznie. Jego właścicielem w XIX wieku 
był Gustav von Kramsta a po jego śmierci jego spadkobiercy, którzy wydzierżawili go 
najpierw Sewerynowi Lisieckiemu, później S. Wylazłowskiemu, następnie żydowskiemu 
przedsiębiorcy Moszemu Selingerowi. Produkcja piwa bardzo wolno wzrastała. Pod koniec 
wieku XIX do 2 000 hektolitrów rocznie. W 1911 roku budynki browarniane spłonęły, po 
czym zaprzestano warzenia piwa w Klimontowie.

W 1825 roku uruchomiano warzenie piwa w majątku Modrzejów-Sielce. Produkowano 
w nim słabej jakości piwo ciemne. W jego miejsce w latach 70. ówczesny właściciel Sielca 
Johanes Maria von Renard zbudował nowy browar parowy ze słodownią: Browar Parowy 
Sielce125. Został on następnie wydzierżawiony w latach 1882–1895 firmie Kuźnicky 
i S-ka w Sosnowcu, po czym wrócił pod zarząd powstałego w 1884 roku Towarzystwa 
Przemysłowo-Górniczego „Hrabia Renard”. W tym czasie w browarze warzono kilka 
gatunków piwa jasnego typu pilzneńskiego oraz ciemnego monachijskiego. Zakład 
stopniowo rozbudowywano, co skutkowało wzrostem produkcji z 2 900 hektolitrów w 1884 
roku do 22 600 hektolitrów w 1899 roku. Piwo z sieleckiego browaru sprzedawano nie tylko 
na terenie Zagłębia Dąbrowskiego ale wywożono do: Warszawy, Krakowa, Częstochowy 
i Olkusza.

W czasie I wojnie światowej oraz pierwszych latach powojennych sosnowiecki browar 
dotknął kryzys, w konsekwencji spadła ilość warzonego piwa126. Sytuacja zaczęła się 
poprawiać dopiero w latach 30. wieku XX. Pod koniec lat 20. XX wieku browar kolejny 
raz został zmodernizowany. W roku 1930 rocznie uwarzono 10 000 hektolitrów piwa 
a w 1938 roku 15 000 hektolitrów. W latach międzywojennych produkowano w browarze 
piwa: „marcowe”, „obstalunkowe”, „porter”, „sieleckie”, a także słód i lód sztuczny. 
W okresie okupacji niemieckiej browar został oddany pod zarząd Hauptreuhandstelle. 
Nadano mu nazwę Braurerei der Gewerkschaft Graf Renard Sosnowitz. W tym czasie 
został zmodernizowany. Po wyzwoleniu w 1945 roku bardzo szybko wznowiono produkcję. 
W tym samym roku zakład znacjonalizowano, wraz z kopalnią „Hrabia Renard”, 
z którą pozostawał ściśle związany do 1949 roku. Funkcjonował pod nazwą Browar 
Renard w Sosnowcu. W latach 1951–1967 był częścią składową Będzińskich Zakładów 

125 Funkcjonował również pod nazwą Browar Dóbr Sielce.
126 W czasie I wojny światowej produkcja spadła do 20 % produkcji przedwojennej. W 1923 roku warzono  
8 000 hektolitrów piwa rocznie.
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Piwowarsko-Słodowniczych, następnie Tyskich Zakładów Piwowarskich. W 1975 roku 
podporządkowano go Górnośląskim Zakładom Piwowarskim z siedzibą w Zabrzu. 
Pomimo przeprowadzonej w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych modernizacji, 
w 1974 roku zaprzestano warzenia piwa, a w roku 1976 browar zlikwidowano. Do 1960 
roku produkowano w nim piwo jasne i ciemne. Później ograniczono się do warzenia tylko 
jednego gatunku piwa jasnego. Piwo z sosnowieckiego browaru przeznaczone było na 
lokalny rynek zagłębiowski i górnośląski.

Browary częstochowskie

Początki browarnictwa częstochowskiego sięgają zapewne XIV wieku, kiedy miasto zostało 
lokowane. Z XVI wieku pochodzą zapiski o sprzedaży częstochowskiego piwa, m.in. do 
Wrocławia. Później jakość częstochowskiego piwa znacznie się pogorszyła. W XVIII wieku 
w mieście istniały cztery małe browary, produkujące na lokalny rynek127. Pierwszy znany 
browar w Częstochowie założony został około 1840 roku przez niemieckiego kolonistę 
Limprechta. Później, kolejno jego wspólnikami byli (?)Szpon i (?)Szade. Zakład stopniowo 
rozbudowywano, m.in. zamontowano w nim maszynę parową. Ponadto istniały browary 
na Zawodziu oraz Groszu128. W 1899 roku browar częstochowski nabył przemysłowiec 
Jan Kazimierz Szwede z Warszawy129, który zmodernizował i powiększył zakład , m.in. 
rozbudował słodownię. Roczna produkcja piwa wzrosła dzięki temu do 20 000 hektolitrów. 
Zakład funkcjonował pod nazwą Browar Parowy K. Szwede.

W 1920 roku browar został przekształcony w Spółkę Akcyjną Browaru w Częstochowie 
dawniej K. Szwede, której głównym udziałowcem oraz prezesem był Jan Kazimierz 
Szwede130. W dobie dwudziestolecia międzywojennego produkowano piwo jasne, 
marcowe, ciemne i porter. Zmniejszyła się jednak ilość warzonego piwa. W 1929 roku 
wyprodukowano go 9 000 hektolitrów, a wskutek kryzysu gospodarczego w 1936 roku 
tylko 5 000 hektolitrów. W drugiej połowie lat 30. produkcja zaczęła ponownie rosnąć, 
osiągając przed wybuchem wojny 16 000 hektolitrów rocznie131. Częstochowskie piwo 
sprzedawano głównie na terenie samej Częstochowy, w powiecie częstochowskim oraz 
Zagłębiu Dąbrowskim. Docierało również do Krakowa, Radomska, Kielc i Katowic.

We wrześniu 1939 roku, po zajęciu Częstochowy prze Niemców browar oddano pod 
komisaryczny zarząd niemiecki Hauptreuhandstelle. Niemcy doinwestowali zakład, 
zakupiono m.in. nowe maszyny i urządzenia browarnicze. Dzięki temu w 1944 roku 
produkcja wzrosła do przeszło 38 000 hektolitrów piwa132. Znaczna część warzonego 
piwa przekazywana była wojsku niemieckiemu. W trakcie działań wojennych i okupacji 
zakład nie poniósł większych strat nie zaprzestał warzenia piwa po zajęciu miasta przez 
Armię Czerwoną.

127 WIŚNIEWSKI, P.: Piwa historie, s. 24; JAKUBOWSKI, Zbigniew: Częstochowskie opowieści. Częstochowa 
1993, s. 84–85.
128 ZŁOTKOWSKI, Dariusz: Dzieje Spółki Akcyjnej Browaru w Częstochowie (dawniej K. Szwede). Częstochowa 
2006, s. 27–28. Szerzej patrz także: TENŻE: Dzieje browaru w Częstochowie w XIX–XX wieku. Radomsko 2014. 
Właścicielami browaru na Zawodziu byli Ludwik Nowiński i Anna Goldblum.
129 Co dalej z jedynym  częstochowskim browarem. Gazeta.pl Częstochowa, 2006 07 07, dostęp 11.12.2017.
130 ZŁOTKOWSKI, D.: Dzieje Spółki, s. 46–49.
131 Tamże, s. 63.
132 Tamże, s. 84–85.
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Po wyzwoleniu browar został znacjonalizowany przez państwo polskie. Funkcjonował 
jako samodzielne przedsiębiorstwo państwowe – Pod Zarządem Państwowym Spółka 
Akcyjna Browaru dawniej K. Szwede w Częstochowie, które podlegało Zjednoczeniu 
Przemysłu Fermentacyjnego – okręg łódzko-kielecki z siedzibą w Łodzi. Podległość 
Zjednoczeniu skutkowała niedoborem surowców, głównie jęczmienia. Później, w 1950 
roku podporządkowano go Częstochowskim Zakładom Piwowarskim, przekształconym 
z kolei w Piwowarsko-Słodownicze Przedsiębiorstwo Państwowe w Częstochowie. 
W latach 1958–1968 zakład funkcjonował ponownie jako samodzielne przedsiębiorstwo 
państwowe – Częstochowskie Zakłady Piwowarsko-Spożywcze Przedsiębiorstwo 
Państwowe. W tym czasie zakład zmodernizowano, dzięki czemu można było zwiększyć 
produkcje do 100 000 hektolitrów piwa rocznie. W kwietniu 1968 roku browar włączono 
w skład Zabrzańskich Zakładów Piwowarskich w Zabrzu, a w 1975 roku podporządkowano 
Górnośląskim Zakładom Piwowarskim z siedzibą w Zabrzu. Przeprowadzono kolejną 
modernizację, dzięki czemu zakład zwiększył produkcję do 130 000 hektolitrów piwa 
rocznie. Warzono wiele gatunków piw: porter, ciemne, jasne pełne oraz lekkie. W latach 80. 
browar wprowadził nowe piwo Kmicic133. Piwa z browaru częstochowskiego były jednak 
miernej jakości. Ponadto cały czas w browarze produkowano wody i napoje gazowane.

Po wprowadzeniu w Polsce gospodarki rynkowej na przełomie lat 80. i 90. browar musiał 
się zmierzyć z coraz większą konkurencją. W 1991 roku został sprywatyzowany w ramach 
Górnośląskich Zakładów Piwowarskich. Produkował piwa: Kmicic, Joker i Bohun. Po 
bankructwie tychże Zakładów w 1999 roku, wydzierżawiony został nowo powołanej firmie 
Browar Kmicic. Jeszcze w tym samym roku zarówno zabudowania browaru oraz firmę 
Browar Kmicic kupiła łódzka firma LCC z Łodzi.

Browar warzył piwo do końca 2004 roku. W części zabudowań planowano zorganizować 
Muzeum Techniki, Przemysłu i Rzemiosła Ziemi Częstochowskiej lub też zamienić na 
loft. Plany te jednak nie zostały zrealizowane. Firma LCC nie miała wystarczających 
środków finansowych na ich realizację. W konsekwencji zabudowania po browarniane 
ulegały stopniowemu zniszczeniu, co groziło ich rozbiórką. Aby do tego nie dopuścić, 
w 2010 roku zabudowania po byłym browarze zostały wpisane do rejestru zabytków. 
Część zabudowań browaru została zaadoptowana na potrzeby hotelarsko-rekreacyjne 
jako Browar Czenstochovia Hotel & Spa.

Browar cieszyński

Początki browarnictwa cieszyńskiego sięgają średniowiecza. Piwo warzono we wsiach 
zlokalizowanych niedaleko od grodu, następnie oddawano jako daninę. Po lokacji miasta 
w 1374 roku mieszczanie cieszyńscy uzyskali prawo warzenia i wyszynku piwa nie tylko 
w samym mieście, ale również na podstawie prawa mili w odległości jednej mili od 
murów miejskich. W zamian za to byli zobowiązani do wnoszenia opłaty właścicielowi 
miasta. W XV wieku w mieście funkcjonował browar mieszczański, który produkował 
tradycyjne piwo, którego konsumentami byli nie tylko miejscowi mieszczanie ale również 
eksportowano je do Kazimierza koło Krakowa, Czech i krajów niemieckich134.

133 Tamże, s. 104–107.
134 SPYRA, Adam: Bracki Browar Zamkowy : Pasja cieszyńskich piwowarów. Cieszyn 2011, s. 11.
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Początki cieszyńskiego browaru przemysłowego sięgają końca lat 30. wieku XIX, kiedy 
arcyksiążę Karol Ludwik Habsburg zaczął przebudowywać swoją cieszyńską rezydencję. 
Jednocześnie w 1846 roku u podnóża Góry Zamkowej zaczęto wznosić zabudowania 
browarniane. Spowodowane to było coraz większą popularnością piwa, zwłaszcza 
warzonego metodą dolnej fermentacji. Zarząd Komory Cieszyńskiej liczył na znaczne 
korzyści finansowe z produkcji i wyszynku nowego rodzaju piwa135. Jeszcze w 1846 roku 
zaczęto w nowym browarze warzyć piwo typu pilzneńskiego, które rozprowadzono nie tylko 
na Śląsku Cieszyńskim, ale także w innych regionach państwa Habsburgów. Szczególnym 
uznaniem cieszyło się w krakowskich i lwowskich restauracjach. Zakład przynosił spore 
zyski, dlatego następca Karola Ludwika arcyksiążę Albrecht Fryderyk zdecydował się 
wybudować kolejny browar w podżywieckich Pawlusiach. Zakład współpracował ze Stacją 
Doświadczalną i Akademią Przemysłu Piwowarskiego w Wiedniu136. Po modernizacji na 
przełomie XIX/XX wieku zwiększono produkcję do 150 000 hektolitrów piwa rocznie. 
Szczególnym wzięciem cieszyło się piwo Marcowe oraz Porter Cieszyński. Krótko przed 
I wojną światową cieszyński browar został połączony z Fabryką Wódek i Likierów 
w Błogocicach137.

W rękach Habsburgów browar cieszyński pozostawał do czasu po I wojnie światowej, 
kiedy to w 1920 roku znaczna część ich majątku, w tym dobra Komory Cieszyńskiej na 
terenie nowopowstałego państwa polskiego, została upaństwowiona. Jednocześnie 
utworzono Państwowe Zamkowe Zakłady Przemysłowe w Cieszynie, które następnie 
wydzierżawiono warszawskim przedsiębiorcom posiadającym koligacje rodzinne 
z prezydentem Ignacym Mościckim. Z kolei w roku 1933 zakład oddano pod zarząd 
Dyrekcji Lasów Państwowych. W tym czasie warzono piwo lagrowe, porter oraz marcowe. 
Najbardziej znaną marką był jednak Zdrój Zamkowy138. W okresie okupacji niemieckiej 
browar podlegał Hauptreuhandstelle. Zmieniono nazwę zakładu na Schlossbrauerei und 
Likörfabrik Teschen (Browar Zamkowy i Fabryka Likierów Cieszyn). Cały czas warzono 
w nim piwo, głównie Schlossquelle (Zdrój Zamkowy).

Krótko przed wycofaniem się Niemców wywieziono część wyposażenia i surowców do 
Niemiec. Dość szybko wznowiono warzenie piwa, ale słabej jakości. W 1950 roku browar 
został włączony do Bielskich Zakładów Piwowarsko-Słodowniczych, a w 1955 roku do 
Zakładów Piwowarskich w Żywcu139. W latach 50. przeprowadzono modernizację zakładu, 
dzięki czemu warzył on ponad 100 000 hektolitrów piwa rocznie. Produkowano w nim 
różne gatunki piwa, najwięcej jasnego typu pilzneńskiego, które miało coraz gorszą jakość, 
zwłaszcza począwszy od lat 70. Rocznie produkowano ponad 200 000 hektolitrów piwa, 
z czego ok. 2/3 rozlewano do beczek140.

Wraz z powrotem gospodarki ryn kowej w Polsce na początku lat 90. browar borykał się 
z poważnymi trudnościami. Stracił większość klientów w obszarze przygranicznym, gdzie 
masowo zaczęto sprowadzać tańsze i znacznie lepsze piwa z Czechosłowacji, następnie 
z Czech.

135 Tamże, s. 15.
136 Tamże, s. 20–21.
137 https://spirits.com.pl/fabryka-wodek-i-likierow-zamkowe-zaklady-przemyslowe-arcyksiecia-fryderyka-
cieszyn-blogocice/, dostęp 19.12.2017.
138 SPYRA, A.: Bracki Browar, s. 25.
139 KACZMAREK, T.: Księga, s. 120.
140 Tamże, s. 124.
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Przed bankructwem browar cieszyński uchroniła prywatyzacja, następnie sprzedaż 
wraz z browarem żywieckim holenderskiemu koncernowi Heineken. Jednocześnie 
zakład zyskał nową nazwę – Bracki Browar Zamkowy. W 2011 roku doszło do formalnej 
konsolidacji browaru z Grupą Kapitałową Żywiec. Od roku 2015 działał jako niezależna 
spółka w ramach Grupy Kapitałowej Żywiec. Nowy właściciel ograniczył produkcję piwa 
do jednego gatunku – Żywiec Brackie, które dystrybuowano w całym kraju. Po zmianie 
orientacji browaru cieszyńskiego na klienta lokalnego, zmieniono nazwę piwa na Brackie. 
W 2003 roku rozpoczęto warzenie marki Żywiec Porter, którą rozprowadzano na terenie 
całej Polski. Od roku 2009 w cieszyńskim browarze zaczęto produkować piwa specjalne dla 
Grupy Żywiec. Jako jedyny browar Grupy Kapitałowej Żywiec wytwarza piwo klasycznymi 
metodami dolnej fermentacji w otwartych kadziach. W procesie produkcji wykorzystywane 
są również stare unikatowe maszyny141. Rocznie wytwarza do 160 000 hektolitrów piwa.

Browar Zamkowy jest jednocześnie „żywym muzeum piwowarstwa”. Na jego terenie 
funkcjonuje wystawa muzealna, ukazująca historię browaru oraz piwowarstwa na Śląsku 
Cieszyńskim. W zakładzie znajduje się siedziba Stowarzyszenia Piwowarów Domowych. 
Organizowane są konkursy na najlepsze piwo domowe.

Browar żywiecki

Początki Żywca sięgają czasów średniowiecza, kiedy funkcjonował jako osada, a od XIX 
wieku miasto lokowane na prawie polskim. Można przypuszczać, że wtedy też zaczęto na 
jego terenie warzyć piwo. Istniały browary zarówno w mieście, jak i na zamku. Jednakże 
nic bliższego o takim procederze nie jesteśmy w stanie powiedzieć. W 1626 roku za sprawą 
żony Zygmunta III Wazy, Konstancji miasto otrzymało ordynację porządkującą przywileje 
miejskie, w tym dotyczące wyszynku. W czasach nowożytnych w okolicach Żywca warzono 
piwo w pobliskich folwarkach.

Początki przemysłowej produkcji piwa sięgają dopiero połowy wieku XIX, kiedy 
właściciel tzw. państwa żywieckiego, arcyksiążę Albrecht Fryderyk Habsburg wybudował 
duży browar142. Postawiono go w latach 1852–1856 w podżywieckich Pawlusiach w miejsce 
istniejącej tam gorzelni. Inspiracją do wybudowania zakładu były zyski ze sprzedaży piwa 
warzonego w browarze cieszyńskim. Składał się on m.in. z warzelni, słodowni, spichlerza 
jęczmienia i słodu, suszarni, leżakowni, bednarni, budynku laboratoryjnego143. Kadra 
piwowarska została sprowadzona z browaru cieszyńskiego. Pierwszym piwowarem 
żywieckim był Henryk Bauer. Po nim funkcję tę objął w roku 1875 Juliusz Wagner. Browar 
administracyjnie podlegał Dyrekcji Dóbr Żywieckich, która w 1848 roku uniezależniła

141 SPYRA, A.: Bracki Browar, s. 33–36; http://gazetacodzienna.pl/artykul/gospodarka/browar-w-cieszynie-
juz-nie-bracki, dostęp 19.12.2017.
142 HUSAR, Bożena: Rozwój browarnictwa na Żywiecczyćnie i jego rozkwit w świetle planów architektonicznych 
Karola Pietschki. In: SPYRA, Adam – ZWIERZINA, Grzegorz (red.): Tradycje piwowarskie żywiecczyzny : Browar 
Żywiec na przestrzeni 150 lat : Birofilia. Żywiec 2005, s. 34; SPYRA Adam: Arcyksiążęcy Browar w Żywcu : Podróż 
przez stulecia. Żywiec 2013, s. 11.
143 Szerzej patrz: FIRLEJ, Dorota: Próba rekonstrukcji architektury Arcyksiążęcego Browaru w Żywcu z lat 
1852–1939 na podstawie wybranej ikonografii. In: SPYRA, A. – ZWIERZINA, G. (red.): Tradycje. W tym czasie 
na terenie Galicji większe browary znajdowały się tylko w Okocimiu i Lwowie. Znacznie większa popularnością 
cieszyła się na terenie Galicji wódka.
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się od Komory Cieszyńskiej. W 1856 roku rozpoczęto warzenie piwa. Rok później 
wyprodukowano niemal 18 000 hektolitrów. W związku z zapotrzebowaniem na złocisty 
trunek z Żywca produkcja szybko wzrastała. Już w 1859 roku zakład był największym 
browarem na terenie ówczesnej Galicji, produkującym tam ok. 7 % piwa144. Najbardziej 
znane były piwa Cesarskie, Eksportowe, Marcowe, Lagrowe oraz Bock, które 
rozprowadzono również poza granicami Galicji. Początkowo warzono tylko piwa jasne 
i ciemne dolnej fermentacji, które cieszyły się uznaniem smakoszy. W 1881 roku rozpoczęto 
produkcję piwa górnej fermentacji najpierw Porteru, później Ale. Zakład współpracował 
Akademią Przemysłu Piwowarskiego w Wiedniu145. Pierwotnie nosił nazwę Arcyksiążęcy 
Browar na Pawlusiu, którą w 1880 roku zmieniono na Arcyksiążęcy Browar w Żywcu.

Po śmierci Albrechta Fryderyka Habsburga w 1895 roku jego dobra przeszły w ręce jego 
bratanka, arcyksięcia Karola Stefana. Krótko przed wybuchem I wojny światowej browar 
rozbudowano. Postawiono drugą warzelnię i powiększono piwnice fermentacyjne oraz 
leżakowe. Zadbano również o transport, który oparto w dużym stopniu o kolej żelazną. 
Dzięki temu piwo żywieckie eksportowano nawet poza granice państwa Habsburgów146. 
W czasie I wojny światowej produkcja wyraźnie się zmniejszyła, co było skutkiem trudności 
w zaopatrzeniu w surowce147.

Po I wojnie światowej, w roku 1919 dobra żywieckich Habsburgów, w tym browar 
poddane zostały przymusowemu zarządowi państwowemu ze strony odtworzonego 
państwa polskiego. Jednakże w 1924 dobra żywieckie wróciły w ich ręce Habsburgów. 
Spowodowane to było uznaniem zasług tejże linii Habsburgów dla państwa polskiego148. 
W 1933 roku po śmierci Karola Stefana zarząd nad dobrami żywieckimi, w tym browarem 
przejął jego syn Karol Olbracht149. Zmiana właściciela znalazła odzwierciedlenie w nazwie 
zakładu, która od grudnia 1934 roku brzmiał Karol Olbracht Habsburg. Arcyksiążęcy 
Browar w Żywcu150.

Rynkiem zbytu żywieckiego piwa były w tym okresie: Warszawa, polski Śląsk oraz 
Lwów. Warzono piwa począwszy od tych z wyższej półki – Porter i Ale, poprzez popularne 
– Żywiec Zdrój, Marcowe, po niedrogi Leżak. Okazjonalnie warzono również inne piwa np. 
Słodowe i Leżak Ciemny. Po zajęciu Polski przez Niemców we wrześniu 1939 roku właściciel 
browaru arcyksiążę Karol Olbracht odmówił podpisania volkslisty, w konsekwencji spadły 
na niego represje. Został uwięziony, a jego dobra – w tym browar – przejęty przez państwo 
niemieckie. Browar poddano zarządowi Hauptreuhandstelle. Funkcjonował pod nazwą 
Beskidenbrauerei Saybusch. Niemcy pozostawili dotychczasowe polskie receptury piwne. 
Niemal cała produkcja została przeznaczona dla wojska niemieckiego. Warzono w tym 

144 SPYRA, Adam: Browar Żywiec 1856–2001 : Dzieje Browaru i znaków ochronnych firmy. Żywiec 2001, s. 195.
145 Tamże, s. 11.
146 Tamże, s. 20–21.
147 Tamże, s. 37.
148 SPYRA, Adam: Arcyksiążęcy Browar w Żywcu : Podróż przez stulecia. Żywiec 2013, s. 49. W 1921 rodzina 
Habsburgów żywieckich otrzymała obywatelstwo polskie. Arcyks. Karol Stefan był prorektorem Polskiej 
Akademii Umiejętności w Krakowie i filantropem. Jego synowie Karol Olbracht i Leon Karol walczyli w obronie 
Lwowa w 1919 r. i w wojnie polsko-bolszewickiej.
149 SPYRA, A.: Browar Żywiec, s. 16.
150 SPYRA, A.: Arcyksiążęcy Browar, s. 26–30.
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czasie Saybuscher Quell, Beskiden-Gold oraz niewielkie ilości151  – Porteru, Ale i Export 
Dunkel.

Okres okupacji i wyzwolenia przez sowietów browar przetrwał bez większych strat. 
Dzięki temu można było szybko wznowić produkcję. Do końca roku 1945 browar 
wyprodukował 18,8 tys. hektolitrów piwa. W maju 1945 roku zmienił się statut zakładu. 
Został znacjonalizowany przez państwo polskie. Jednocześnie zmieniono jego nazwę na 
Karol Olbracht Habsburg. Arcyksiążęcy Browar w Żywcu pod Zarządem Państwowym. 
Rok później funkcjonował jako Państwowe Zakłady Przemysłowe i Browar Żywiec 
w Żywcu, a następnie Państwowe Nieruchomości Ziemskie. Browar Żywiec. W latach 
1947–1949 działał jako Państwowy Browar w Żywcu pod Zarządem Państwowym152.

Stopniowo zwiększano produkcję, która w 1949 roku wzrosła do 156,3 tys. hektolitrów 
piwa. Warzono Zdrój, pełny Zdrój Żywiecki, Porter i piwo Marcowe oraz piwo Słodowe. 
Na początku lat 50. zakład został zmodernizowany, dzięki czemu produkcję można 
było podwoić. Jednocześnie poszerzono asortyment o piwa: Krzepkie, Jasne Pełne 
oraz Beskidzki Zdrój, później Beskidzkie Specjalne, Karmelowe, Specjal Zdrój, Piast. 
W latach 50. powstała wersja eksportowa piwa Full Light Żywiec Beer, którą sprzedawano 
w sklepach wolnocłowych, polskich statkach pasażerskich oraz od 1960 roku w Stanach 
Zjednoczonych153. W 1975 roku pojawiła się kolejna wersja piwa eksportowanego 
głównie do USA – Krakus Light Beer154. W 1955 roku browar w Żywcu został połączony 
z browarami w Cieszynie i Bielsku w ramach Zakładów Piwowarskich w Żywcu. Ciągle 
zmieniały się nazwy zakładu. W latach 1949–1956 funkcjonował jako Zakłady Piwowarsko-
Słodownicze w Żywcu, w okresie 1956–1971 Żywieckie Zakłady Piwowarsko-Słodownicze 
w Żywcu, następnie od roku 1971 do 1974 Żywieckie Zakłady Piwowarskie w Żywcu 
a od roku 1974 do 1990 jako Zakłady Piwowarskie w Żywcu. Browar współpracował 
z Instytutem Fermentacyjnym w Warszawie. Cały czas zwiększano produkcję. W 1980 
roku wyprodukowano 589 tys. hektolitrów piwa. Na początku lat 80. produkcja uległa 
załamaniu co było spowodowane kryzysem gospodarczym. Spadła ilość warzonego piwa. 
Jednocześnie zmniejszył się asortyment. W tym czasie w Żywcu produkowano piwa Full 
Light, Piast, Krakus, Porter oraz Marcowe155.

Po zmianach polityczno-gospodarczych na początku lat 90. browar znalazł się ponownie 
w warunkach gospodarki rynkowej. Z dniem 31 grudnia 1990 został przekształcony 
w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Zakłady Piwowarskie w Żywcu SA. 
W 1991 roku firma wyemitowała akcje. W 1992 roku Skarb Państwa sprzedał ponad 
⅔ akcji w ofercie publicznej, doprowadzając tym samym do faktycznej prywatyzacji 
zakładu. W 1994 roku głównym udziałowcem spółki został holenderski koncern Heineken 
International Beheer B.V., w 1999 roku przyjęła ona nazwę Browary Żywiec S.A. Pod 
koniec 1998 roku po fuzji Zakłaów Piwowarskich w Żywcu SA z Brewpole B.V. powstała 

151 SPYRA, A.: Browar Żywiec, s. 18.
152 Tamże, s. 69–70.
153 SPYRA, A.: Arcyksiążęcy Browar, s. 56–58. Eksport piwa do USA zaproponował Amerykanin polskiego 
pochodzenia (?)Lutom. Zaprojektowano wtedy specjalną etykietę z tańczącą parą w strojach krakowskich. 
Wbrew sugestiom Lutom narzucił parę krakowską zamiast proponowanych motywów beskidzko-żywieckich, 
gdyż ta była bardziej rozpoznawalna wśród Polonii amerykańskiej.
154 Pomysłodawcą opracowania nowej marki piwa był Leon Rubin, szef firmy Atalanta Corporation, która 
sprowadzała do USA żywność. Piwo Krakus eksportowano do USA niemal przez 20 lat.
155 SPYRA, A.: Arcyksiążęcy Browar, s. 71–78.
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Grupa Kapitałowa Żywiec156. W Grupie tej głównymi udziałowcami są Heineken (ok. 
65%) oraz Harbin BV (ok. 33 %). Browar w Żywcu warzył w 2017 roku piwa: Jasne Pełne, 
APA, Białe, Marcowe, Bock, Porter, Saison, Bezalkoholowe oraz Szampańskie. Posiada 
zdolności produkcyjne sięgające 5 mln hektolitrów rocznie. Piwo żywieckie eksportowane 
jest m.in. do Wielkiej Brytanii, USA, Niemiec, Kanady, Francji, Australii, Hiszpanii oraz 
Grecji. W 2006 roku otwarto Muzeum Browaru w Żywcu, ulokowane w wykutych w skale 
piwnicach leżakowych dawnego Arcyksiążęcego Browaru. Obejmuje zespół starych 
budynków oraz 18 pomieszczeń, w których ukazano historię browaru i proces produkcji 
piwa157.

Piwo na terenie Śląska oraz zachodniej części dzisiejszej Małopolski było produkowane 
od czasu średniowiecza. Początkowo trudnili się tym zakonnicy, z czasem procederem 
zaczęły zajmować się miasta. Popularność złocistego trunku wynikała głównie ze 
złej jakości wody. Z czasem piwo stało się nieodzownym elementem diety, następnie 
trunkiem umilającym życie człowieka. Warzenie piwa przynosiło coraz większe zyski. 
W konsekwencji stało się domeną właścicieli ziemskich. Doskonałym tego przykładem 
mogą być książęta pszczyńscy, którzy z browaru tyskiego uczynili doskonale prosperujące 
nowoczesne przedsiębiorstwo. Proces unowocześnienia produkcji piwa zaczął się w XIX 
wieku, kiedy w miejsce małych browarów miejskich powstał cały szereg nowych zakładów 
piwowarskich, produkujących piwo metodą przemysłową. Niejednokrotnie znaczną część 
warzonego piwa sprzedawały one nie tylko miejscowemu klientowi ale również wysyłały za 
granicę. Najlepszymi przykładami są browary żywiecki i tyski. Po II wojnie światowej na 
omawianym terenie doszło do nacjonalizacji przemysłu, w tym wszystkich browarów, które 
stały się państwowymi zakładami piwowarskimi. Konsekwencją była stopniowa likwidacja 
mniejszych zakładów lub ich koncentracja pod jednym zarządem. Kolejne zmiany zaszły po 
upadku ustroju komunistycznego w Polsce, kiedy nastąpiło przywrócenie zasad rynkowych 
w gospodarce, a browary musiały się zmierzyć z twardymi regułami rynkowymi. Skutkiem 
stało przejęcie większości browarów przez wielkie międzynarodowe kompanie piwowarskie 
oraz upadek przestarzałych i źle zarządzanych browarów. Jednocześnie na początku wieku 
XXI uwidocznił się renesans małych browarów, tzw. rzemieślniczych. W tym samym czasie 
w Polsce wyraźnie wzrosło spożycie piwa oraz podniosła się kultura jego spożycia.

Summary

A History of Breweries in Today’s Silesian Voivodeship

Beer in Silesia, including Upper Silesia and the western part of today’s Lesser Poland Voivodeship, has 
been brewed since the Middle Ages. It was first brewed by members of monastic orders, later beer started 
to be brewed by cities; there were often several breweries in larger cities. Beer became an indispensable 
dietary staple, as well as a beverage comforting the lives of those who drank it. Beer brewing brought 
more and more profit to the brewery owners, and therefore they sought to establish a monopoly on beer 
manufacturing and sale. The princes of Pszczyna from the Hochberg family are a perfect example, since 
they transferred a small brewery in Tychy into a prosperous modern enterprise. In the 19th century, 
instead of small urban breweries, new brewing establishments emerged that manufactured beer with the 

156 Brewpole B.V. była właścicielem browarów: Elbrewery w Elblągu, Warka SA, Zakładów Piwowarskich 
w Leżajsku.
157 https://muzeumbrowaru.pl/pl/historia, dostęp 22.12.2017.
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use of industrial technology. At this time, the well-known brewery owned by the Habsburgs of Żywiec was 
established. After World War II, Polish industry was nationalised, including all breweries which became 
state-run companies. As a consequence, this process gradually eliminated the smaller breweries or 
forced them to eventually come together under the banner of larger companies. Subsequent changes were 
brought on by the collapse of the Communist regime in Poland; market economy rules were reinstated 
and breweries had to submit to tough market regulations. This led to most breweries being bought by 
international companies and also to the collapse of obsolete and poorly managed breweries. The brewery 
in the town of Tychy assumed the dominant position among Polish breweries. At the same time, since 
the start of the 21st century, there has been a renaissance of so-called small breweries.


