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Zapomniana tradycj a piwa grodziskiego
,
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doĘlczącej zagadnień ałiązanych z browarnictwem,
która odbyła się

PIWOWPROJEKCIE

. . Produkcja
świad96966,

piw na skalę przemysłową oddala

iż jest to staropolski napój, w przeszłościwytwu.runy .posotu.i gospóOu.rklrni
t w warunkach domowych. Pierwsze zapisy
o sposobach wytwarzania, walorach smakowycń
i obyczajach związanych z piwem znajdujemy

ZABYTKOWY WYRÓB PIWA
GRODZISKIEGO
.,

Całokształt zagadnienia wyrobu piwa grodzi-

w tym określony proces stosowana
recepfufa wanl, należy do kategorii zabytków.
skiego.

i

Ę_mczasem w połowie lat dziewięćdziesiąXX w., kiedy starałam się odnaleźŻ p.r.pi.
wyrobu piwa grodziskiego. które pretenduje
do
skiego.
mtana zabytku i mialo zostać zgloszone
do rejeDawne receptury - sekretne przepisy, niegdyś
stru Wojewódzkiego Konse.*ito.a
Zabytków,
przenoszone przez trady cję, zastryiły technologie
.
nie było to możliwe w środowisku ,-ukorrl,
przemysłowe. Zostały zapomniane również
Źawody: piwowara, słodownika, miodosytnika, ,,grodzlsza", także w oparciu o piwaria w zbiĆrach Muzeum Ziemi Grodziskiej (statut taki
nazwy spotykane jedynie w słownikach językootrzymała w 1992 r. śliwowica łącka
wych.
- Łącko,
Beskid Sądecki).
Warzenie piwa według staropolskich zasad,
wydawała się wówczas niejako aktuprowadzone może byó tylko lokalnie, gdyż
. Sprawa
zwią- a|na,
zważ.ywszy, iż ęrodukcję piwa Źamknięto
zane jest z miejscową tradycją stąd iaiwy piw
w listopadzie 1993 roku, pod szyldem ,,Lech
znane z historii np. wareckie, drzęwickie,
żaięcWielkofukie S.A.'' (obecnie

w, najstarszych zabytkach piśmiennictwa'poi-

kie, orszańskie, grodzińskie itd.

.

tych

ł.o:uo

nia Piwowarska S.A.)

rómpa-
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ja piwa grodziskiego

pozyskanych informacji wynikało,. źe
*znowienió proóukcji staje się coraz bardziej
nle mlell
niemożliwe. gdyż ostatni piwowarzy,
plwa, Lo
warzenla
umiejętności
komu przekazać
*ii..l ,...p*rę tę. jato wyrób firmow1 1hroniłY

Z

za1WietńopoIsilie Zakłady Piwowarskie, które
grodzibrowarze
w
produkclą
.ię
;;;;ly
.1.go
oo
skim. uZytkowanym na mocy wywłaszczenla.
prowadzojeden
szesnastu
z
to
6ł'."ir, był

zmonopolizowanie produkcji, która pozostawała
w rękach kilku rodzin.
Ęyt*Or.t*o piwa, szczególnie w zakresie
ożywiónia i organizacji produkcji, przypisywane
osaanitoń - uw. braciom czeskim, reforiń
'matom, przybywającym do Polski od 2 połowy

nych zakładów.

'

W ok.si. powojennym w tym przedsiębior-

piwowar,
stwie sztukę wyrobu piwa, jako ostatni
Poprzeoorzekazywał Cyryl Psuja (l885-1963),
byl_technoloIio, *'or.r.rie międzywojennym
giem piwowarstwa w_ Zjednoczonych Browarach
spółce akcy.lne.;
Grodziskich,
- Z repolaŹu radiowego zaryfułowanego M4poznangiczne ńieisca Wielkopolski rozgłośni
z wysię
it i.i ,,Xuaiu Merkury",. dowiedziałam
właściprywatnego
ostatntego.
nowiedzi wnuka

ii.lu bro*u*

grodziskiego Antoniego Thuma

XV

w.

wczeJednak tradycja sięga zapewne czasów
początkl
swoje
mieć
i
może
średniowiecza
snego
z iyrobem piwa przez zakonników benedyktynów.

okresu nadania przywilejów przez woJ_ewodę poznańskiego Jana Ostroroga, pochodzt
B,1:
Uo*i.ń legenda o mnichu benedyktyńskit
uzdrowił
który
z Ń ąbrzeźna ( 1 5 7 5 - 1 60 3 ),
od
"".arl.
,ii *oaę w studni, a nawet uczynił lepszą
notrzedniei tak, że mogli ją ponownie czerpać
iż zakonnlk
|i*o*urry. Swiadectwa przekazują
prostym
nieszczęściu
w
pomoc
pizynosił
,u*rr"
ludziom, jemu też grodziszczanie plzyplsuJą
przymioty i zalety miejscowego piwa, .

Zjednoczonych
ii a8S- rSS r ). wc-ześniej dyrektora
plwa groozlreceptura
że
Grodziskich,
Browarów
w posiadaniu rodziny i tajemnicą

,r.i.go .i.rt

Z

'-

'Pu.iątko*u Śtudniu Bemarda znajduje się na
.

z obudową drewzabytek,
stanowi
i
niaiązZpoł. XIX w.
Pawel II rozpoJan
papież
lż
dodać,
Można
Bemarda
kanonizacji
czął proces beatyfikacji i
który toczy się na drodze zatutięr,

Starym Rynku w Grodzisku,

chroniona. Wspomniano r!wrięż,..iż
posiada tradycje piwowarskie,
,Ńąbrr"żnu,
p."J"i"a"*i. byli mielcarzami z miejscowości
dzenia starożytnego kultu od 1983 roku,
Karlovy Vary w Czechach,
się
Wniorti- z moich poszukiwań nasunęły

;r;;ń

,"ari"" ihumów

prostu ukryta,
same, iż receptwa ta została po
gospodarcze,
i
własności
prawa
tutaj
rorstrzyguły
--F"d,.; udaiemnił podjęcie czynnościwpisu
piwa grodziskiego do rejestru zabytków,. _ l

'

poo
Sńtut zabytku bylby oczywisty, biorąc
rv".kteoy
XVI
uwagę historię piwa sięgającą

Nałęcz
*oj.'*oOu pornański Jan Ostroróg herbu
przyrodniczych
zamiłowań
z
znany
QŚ6I-16ż2),
i gorpoau..iii.h oraz napisanych książek o.myśli.'iui. i pr".r.larstwie, wystawił p,yy]l:]: l::
*"-it"i" grodziskim, zapis z dnia 23,03,1601
zwlqlany
roku. Jest to najstarszy znany dokument
z piwowarstwem w tym mieście,

Wówczas piwowarzy grodziscy zrzeszeni .by,1\
jego jakośćbyły
w cęchu, ,asajy wyrobu napoju i
te ujyy.Ty.
Kryteria
przestrzegane.
i
okeślone
*utu kot.in.'rtatuty n;dawan ę przęz Opalińskich

trióO.

hanrOSOI wprowadzające także zasady
sprzedawane

jlowe. Wówczas piwo grodziskie

wlru ce..
było już w Wielkopolsce, wyłącznie z
po próbie. Handlowania "grodziszem"
"ńo*"go
;;.";ń zabraniano. Tym samym nastąpiło
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w Gro,
Zdjęcie studni Bernarda na Starym Rynku
dzisku wykonalam w 1999 r,

Za przyczyną zakonnika Bernarda, miały
.i.lr.. iujo*n. uzdrowienia, o czym świadczą
przy*oń Orięt."ynne, złożone w kościele
jest pochor.r.r"a-vr" w Wąbrzeźnie, gdzie

Przegląd Wielkopolski
wany. Przy jego nagrobku, drewnlanym, z rzeźbioną postacią zakonnika z 1794 roku, pielgrzymi
proszą jeszcze o wstawiennicrwo.

czysta, woda. ekologiczne uprawy pszenicy
i chmielu, miałyby zasadniczy wpływ na charak-

WZNOWInNIE PRODUKCJI PIWA
GRODZISKrEGO - WARUNKI I MIEJSCE

Specyfika wytwórczości piw staropolskich,

wymaga zaplecza starego browaru i wyposażenia.
SprzęĘ niezbędne w procesie warzenia piwa, na-

zywane w dawnej polszczyźnie ,,statkami", jak:
kadzie, kilsztoki, cedztdła itd. - do waru piwa grodziskiego z drewna sosnowego, wykonywane byĘ
w przeszłościprzez bednarza, być może znajdzie
sięjeszcze osoba o takich umiejętnościach.

2(7 6)12007 -06-15

waru tego zabytkowego piwa, jest historycznie
zw iązana zę środowiski em przyrodniczym okolic
Grodziska Wielkopolskiego. Warunki naturalne:

ter i jakośćpiwa.

Grodzlszczanię zapamiętali, że dla klarowno-

ścipiwa, dodawano karuk, otrzymywany z błon
i pęcherzy jesiotra czarnomorskiego. W okresie
międzywojennym surowiec ten, przypominający
płaty ze skóry, przywożono z Rumunii.

Produkcji piwa grodziskiego

nie

będzie

można skutecznle rozpocząć bez słodu z ziama
pszennego. Obecnie używa się wyłącznie słodu

Produkcja w tej sytuacji - tym samym na przemysłowego - skondensowanego,
mniejszą skalę, powiela oczywiście koszty, jedWyrobem słodu zajmował się w przeszłości
nak w innych warunkach i miejscu, piwo grodzisłodownik, dziśzawód ten nie istnieje,
skie nie będzie mogło powstać, jego opłacalność
W ,,Starym Browarze - Foundation Kulczyk"
zavłsze tęż była oczywista.
w Poznaniu, pomieszczenia słodowni i suszami
War piwa zabytkowego nie należy do prze- zamienione zostały na studia i sale sfużące premysłu masowego i nie może być sterowany elekzentacj i szruki współczesnej.
tronicznie, jak to ma miejsce w Kompanii PiwoPiwowarstwo grodziskie było porównywane
warskiej S.A, w Poznaniu, gdzie linia produk- w XIX w. do piekarstwa westfalskiego, handlującyjna przebiega w sieci komputerowej urządzeń, cego, na całym świecie, chlebem razowym, zwaProces wyrobu pozostaje zamknięty, napoju nie nym pumpernikel, czerpiąc zyski tak dużę, iż
widac, efektem końcowym jest puszka piwa,
Ęrzedaż chleba na miejscu nie była już probleKomputerowe stelowanie produkcją stało się

atrakcją turystyczną Centrum Wycieczkowego

Kompanii Piwowarskiej.
Dla zwiedzających stworzono,,Machinerę"
czyli ,,szafę", w której osadzono taśmęprodukcyjną filtry, pękate bańki z wodą chmielowy
pojemnik i kilkanaście innych elemenlów, zdaniem konstruktorów, nieodzownych w procesie
produkcji piwa.

Technologia sterowana komputerowo jest
niewyobrażalna w przypadku piwa grodziskiego,
gdyż jest ono piwem górnej fermentacji i musi
odbywaó się w otwartych beczkach, krótko 3-4
dni, w odpowiedniej temperaturze w stopniach
Reaumura, z udziałęm lekkich drożdży.
Drugi etap fermentacji przebiega podczas le,
żakowania piwa w butelkach, a na dobę przed
konsumpcją powinno stać. Pozycja,,grodzisza"
nadaje rnu klarowność,co nie zdarza się w piwach gómej fermentacji, które są na ogół mętne.
Można dodać, tż tradycylne piwo grodziskie
zawiera około 2%o alkoholu - ,,specjalne jasne
pełne" z dodatkiem słodu jęczmiennego - 4,57o,
Czynnikami produkcji piwa grodziskiego są:
i chmiel. Tym samym, specyfika

woda, pszenica

W tym kontekście zwracano uwagę na Gro-

dzisk, małe miasto, posiadające pięć wielkich

browarów, które warzą nieskończoną ilośćpiwa
grodziskiego (nie ustępowało najlepszym piwom

europejskim - bawarskiemu i kulmbachskiemu),
W samym mieście, jak zaobserwowano ponad sto
lat temu, piją też daleko więcej piwa obcego,
przywożonego - bóg wie zjak daleka, nie samego
,,

grodzis7a"

.

Piwo grodziskie nie było już wówczas pro-

duktem cechów, lecz wyrobem browarów prywatnych i należących do spółek akcjonariuszy,
które zakładano również w celach eksportowych.
Pozostawało jednak wyrobem lokalnym, specyfiką Grodziska Wielkopolskiego,
W dziewiętnastym wieku i do połowy dwu-

dziestego, handlowano piwem grodziskim
w odległych krajach azjatyckich i afrykańskich;
docierało ono do Australii oraz Ameryki. Przy-

wożone też stamtąd piwo, serwowane w piwiarniach Grodziska, wprawiało w zdumienie przyj ezdnych, niewątpliwie też przy ciągało.
Do rozwoju handlu przyczyniła się rozbudowa sieci kolejowej, po 1870 roku Poznań uzy-
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Zapomniana tradycja piwa grodziskiego
skał połączenia z Berlinem, gdzie piwo grodziskie

dostarczane było codziennie, takżę Szczecinem
i Tczewem.
Dobra, sprawdzona przydatnośćpiwa grodzi-

można było przecież, wyprodukować kiedyś
nawet w warunkach domowych,

Tradycje piwowarskie potwierdzają |iczne flgury św. Wawrzyńca, patrona piwowarów, spotyskiego do konsumpcji, również w ciepłych kli- kane w okolicach Grodziska, przy domostwach
i drogach, na przykład zabytkowa rzeżba św.
matach, otwierała nowe rynki.
Wawrzyńca w Kąkolewie, dręwniana i polichroSpożywane było do posiłków w specjalnym
kielichu, około 25 cm wysokości. Kielich napeł- mowna z 1869 r,, także w Łękach Wielkich przy
niano, polewając piwo po jego ściance, gdyz skrzyżowaniu z drogą do Wilanowa, którą wymocno pieniło się, zawsze podawane z dużąbiałą stawili Jan i Maria Trzebińscy w 1881 roku.
Udokumentowanie warunków waru piwa
pianką.
grodziskiego (odnalezienie zagubionej receptury),
Wspominane jest jako napój szlachetny, doumozliwiłoby wpis zabytkowego napoju do rejebrze wpływający na lrawienie.
stru zabytków.
Piwo grodziskie, wobec wielowiekowych traWPIS PIWA GRODZISKIEGO DO
dycji
wytwórczości, jest dobrem narodowym, nie
REJESTRU ZABYTKÓW
Starania o wznowienie produkcji piwa gro- tylko regionalnym, a już na pęwno, nie może być
przedmiotem wyłącznie praw, tak własności,jak
dziskiego, jakie podjęto na konfererrcji w Grodzigospodarczych,
sku, dnia 76 czerwca ż007 r., widziane w aspekUnikalny zblór piwariów, eksponowany
cie historycznym, dotyczyłyby właśnie,odtrvorzenia wszystkich elementów warzenia piwa w ramach Grodziskich Piwobrań, posiada
p. Bronisław Borowczyk zPozlania, w przeszłowedług staropolskich zasad.
Powinny one być znane, przede wszystkim ścikierownik Browaru w Grodzisku Wlkp.
Grażyna Ławniczak
mieszkańcom Grodziska i okolic, którzy są dziehistoryk sztuki
dzicami tradycji piwa grodziskiego,,,Grodzisza"

Przetnysław Mackowiak

Thunderbirds na lotnisku w krzesinach
We wtorek 25 częrwca 2007 roku na lotnisku

w Krzesinach odbył się efektowny pokaz legen-

damego amerykańskiego zespołu akrobacyjnego
Thunderbirds. Co prawda pogoda nie dopisała
i podniebne ewolucje przerwano ze względów
bezpieczeństwa, jednak to co zaprezentowali
piloci potwierdzało bardzo wysoki ich umiejętności,

Elitama Eskadra Akrobacyjna Sił Powietrznych Stanów Zlednoczonych Thunderbirds stanowi jeden z najlepszych zespołów tego typu na
świecie. Powstała 25 maja 1953 roku w bazie
Luke w Arizonie i jej celem było wypracowanie
zmiany stosunku własnej opinii publicznej do
zawodu pilota wojskowego, postrzeganego po
wojnie koreańskiej jako wyjątkowo trudny
i niebezpieczny. Miała także reprezentować lot.
nictwo amerykańskie przed innymi państwami.
66
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1956 roku zespół przeniósł się do bazy

w Nellis w Newadzię. Od 1983 zespół lata na
F-l6A Fighting Falcon, w 1993 roku zastąpiła go
wersja C tego samolotu.

Obecnie w Thunderbirds służąłącznie 122
osoby. W skład zespołu wchodzi dwunastu oficerów lotnictwa, w tym ośmiupilotów (dwóch pełni
funkcję zapasowych). Prace proponuje się
w nagrodę tylko najlepszym pilotom, którzy mają
zaliczonę co najmniej tysiąc godzin w powietrzu
i mają doświadczenie dowódcze, często także
bojowe, Oficer może pracować maksymalnie dwa
lata, natomiast podoficer czLery |ata. Okres ten
często ułatwia im dalszą karierę zawodową.
W trakcie pokazu cztery F-16 tworzą sĘnny
diament (ścisłyszyk, w którym wykonują ewolucje) demonstrując wyszkolenie ogólne pilotów,
natomiast dwie inne popisują się indywidualnie

