przez ten czas wszystkich jego wa
]orów smakowych.
Browar w Bojanowie ma włas*

ne ujęcie wody odpowiadającej
w pełni wymogom technologicznym,

słodownia dostarcza mu dobrej jako-

Rozleułanie l>izpa do beczek

noWoCZeSnyCh rlaczyń transportowych.
Będzie ono pasteryzowane w przepływie i nalewane do sterylnych
kegów, co przedłuży okres jego
trwałości i umozliwi zachowanie

Grodzisk jest niewielkim, kilkunastotysięcznyrn miastem Wlekbpolski, połozonym 50 km na zachod od
Poznania. Znany jest \^/ regionie

wielkopoiskimrwcałej północno-zachodniej częścikraju z najstar-

szych tradycji piwowarskich. Rzemieślniczymsposobem warzono tu piwo
już w 1301 T,, a na skalę przemysłową od połowy XVI wieku, qdy
Jan Wolan, ojciec znanegio polskiego
plsarza reformatorskiego Andrzeja

źsffi

ścisłód,awwysokoaromatyczny
chmiel zaopatrują go plantatorzy
z pobliskich plantacji W tych warunkach, jeśli tylko zapewni się
w zakładzie sprawną kontrolę iabolatoryjną we wszystkich fazach produ*
kcji, ma on szansę produkowac piwo bardzo wysokiej jakości. Obecnie specjalnością bojanowskiego bro
waru jest piwo
Q jasne pełne ,,Słowiańskie"
12,5oń e.w. i 3,3-4,5% alk,
Browar

63-940 Bojanowo
woj. leszczyńskie
ul Żwirki i Wigury 16
Tel. Ą52-10 Tlx 045315

Wolana, pobudował w Grodzisku
browar i sprowadził prawdopodobnie z Czech piwowarów. W Czechach bowiem warzono już wtedy
piwa jasne pszenne gornej fermentacji, ktore pod koniec XV wieku
zyskały szeroki rozgtłos m.in, w Bawarii, Gornym Palatynacie i w Polsce, szczegóInie na Sląsku Byc może, że ze względu na przemyt tego
piwa z Czech do Bawarii ksiązę
bawarski Wilhelm

iV kazał wybudo-

wać yvl Monachlum w }5B9 T, browar produkujący bardzo jasne prwo
pszenne, tzw, Weissbiere, i udzielał
przywilejow na warzenie tego piwa.
Trudno dziśuściślicdatę budowy browaru w Grodzisku przez
Jana Wolana. Istnieją dwie wersje:
jedna mówi, że było to w latach
osiemdziesiątych XVI wieku, druga
zaś,że nieco wcześniej. Prof, F.

w swojej pracy,,Obergir
rige Biere und ihre Herstelltlrlg "
podaje, że w Grodzisku plwo
pszenne górnej fermentacji walzollo
już w XnI wieku, a umiejętnośt'; {Q
Schónfeld

posiedli przede wszystkim koloniści
niemieccy. Nie mówi jednak, czy
przy jego wyrobie już wtedy stosowano słód dymrony. Piwa jasne
pszenne gornej fermentacji były
w owych czasach powszechnie pIodukowane w Europie Zachodniej.
Piwo grodziskie jest w pewnym stopniu zbliżone do słynnych
niemieckich Weissbiere, jednak ma
swój własny, charakterystyczny, specyficzny smak i aromat, wynikający
ze stosowania słodu pszennego dymionego, Jest piwem doskonałym.
Ma wyraźną, jasnozłocistą barwę
z pięknym połyskiem, ktory nadaje

[aza wytrącania barvrnikow (osadow)
przz7, dodatek kleju rybiego, Izw,
k;rruku, Ntrstępnie,

po

odstaniu,

lewittteł je,st t]rl bute]ek

z

o:ji]l(lcill chozclzowym.

i

Toz-

łącz,n.ie

przechowy-

w triskicll t te:rttl;erirtu.tach (od
ż] r1o l() ()), |\t,/,y cl;yTyl butelki
p>ozycji lezącej.
1;l zcclrtlwttjc l;it,l w
wittl(]

Nit tlzirlń

1llztlc1, 1<clttstlrtlllt;ji1 butelkę
tlirlr:zy w:;1l zl1l;tlilć i postawić piorlow(), [ly zit.wil1,1tt w piwie zawiesina
nitl,urillrlyr;h skłarlnikow (ktora nie
1cs1 waclą, lccz cccht1 charakterystycztlą piwa grodzisk,Lego) spokojnie
osiadła nŁl dnie, i3y jej nie mącic
nalewa slę prwo delikatnie, sponad
osadu.
Piwo grodziskie jasne pije się
z wysokiego, wysmukłego stozka,
z cienkiego, idealnie pTzezroczystego

szkła, Wtedy tylko mozna podziwiac
jego bardzo jasną, słomkowozłoclstą
barwę.

Piwo grodziskie, dzięki niezwykle wysokim walorom smakowym

i zdrowotnym, uzyskało w przeszłości znak jakościO, ktory oznaczał
nalwyższy poziom doskonałości
w skali światowej, Niewie]e polskich
browarów może się nim poszczycic,

mu szczegolny urok przy nalewaniu
do ostro stozkowego poka}u (szklanicy) Per]i się wspaniale masą tworzących się pęcherzykow dwutlenku
węgla, pnących się do gory i tworzących okazały,,grzybek' grube;,
białej, trwałej piany, Illż sam jego

wygląd pobudza apetyt konsumenta,
a do tego dochodzi rozkoszny, za,

chęcający aromat, nadający

nlu

\M świeciebezsprzeczną unikalnośc
Piwo girodziskie produkowane
jest metodą odmienną od klasycz-

nych metod produkcji piwa, Po
ugiotowaniu brzeczkl i przeprowadzeniu fermentacji burzlrwej następuje
źffi?

Slodozpanie słodu pszennego
us brousąrze us Grodzisku

Do dymienia słodu, w określonej fazie suszenia i w dostosowanej konstrukcyjnie suszarni, stoso\^/ane jest wyłącznie drewno z konarów dębow lub buków, gdyż ten
dym spełnia swoistą rolę stabilizatoTa cech jakościowych wytwarzanego

piwa, Przedwojenni odbiorcy grodziskiego piwa z Dalekiego Wschodu
i z Afryki bardzo wysoko go cenili,

dzisk był wtedy miastem piwow;ttll
kim i wie]u jego mieszkańców tr)1,1
cowało pTzy produkcji piwa Porri,,
waż Grodzrsk był miastem nale;ł,l
cym do dóbr rodziny Ostrorogciw,
kasztelan poznański Jan Ostrorot1,
nadał piwowarom grodziskim histrl
ryczny statut cechowy.
W okresie szczytowego rozw()
ju piwowarstwa M/ Poisce, za krol;r
Augusta III Sasa, w XVTII w,, piwc,
grodziskie wymienia się wśród sied
miu najbardziej znanych i 1ubianyclr
piw polskich. Nie było wówczas ro
dziny szlacheckiej, ktora nie posiil
dałaby zapasu tego piwa w swojcj
piwnicy. Utarło się nawet powiedze
nie, że szlachcic nie posiadający
w swoim domu piwa grodziskiego
był poczytywany za mizeraka lub
DNqPUd.

Powodzeniu tego piwa w Polsce Iowarzyszył szybki przyrost produkcji Dane z ksiązek bilansowych

Zlednoczonych Browarów Grodziskich,
zachowanych w archiwum miasta,
podają, że 5 istniejących wówczas

nazywając polskrm §zampanem, Jezeli
w szcze]nie zamkniętej butelce na-

kryte zostało warstwą zlemi, ktora
pozwalała ulrzymać je w stałej temperaturze około 10'C, potrafiło zachować swoje walory smakowe
przez kilka, a nawet kilkanaście lat,
Technologię produkcji piwa
grodziskiego podają w swoim statucie z 1601 r. grodziscy piwowarzy,
zrzeszeni wówczas w cechu piwowarów, liczącym 50 osób. Zapisy kronikarskie podają, że piekarzy l, rzeźników było w tym czasie w cechach rzemieślniczych miasta Grodzi-

ska dwa razy mniej ntż piwowarów,

co świadczy,że dwutysięczny
?#p

Gro-

Kotłousnia us brozuąrze grodziskirn

w Grodzisku, browarów produkowało
7000 hI,
łącznte w tB63 r,
20 000 hl, w 1BB3 T,
w tB73 I.
B0 000 h1,
70 000 h], w iB92 L
a w i9O0 T, już ponad 100 000 h1,

Wzrost ten znajduje rowniez odbicie
w statystyce spozycia piwa na terenach polskich pod zaborem prusklm,
Wynosiło ono wtedy około 119
rocznle na mieszkańca, Było to trzy

1

Tazy więcej niż wypija

obecnie,

współcześnie,statystyczny Polak,

Piwo grodziskie cieszyło się

ogromnym wzięciem nie tylko na
terenie Wielkopolski, a szczeg,ólnie
w Poznaniu, Iecz takze w ościennych iandach niemieckich, zwłaszcza
w Brandenburgii, a takze w Prusach
Wschodnich oraz lM portach nadbałtyckich: Bremie, Lubece, Hamburgu
i Gdańsku Sprzedawano tam ponad
75% produkcji piwa ze Zjednoczonych Browarów Grodziskich. W Poznaniu wyłączny przywilej wyszynku
piwa grodziskiego miał Urząd Miasta
(magistrat) oTaz KościółFarny na
Starym Mieście,

Podczas I

wojny

światowej

największego browaru w Grodzis
ku, przy uiicy Przemysłowej, Niemcy
wymontowali urządzenia pięknej warzelni wykonane z miedzi i przeka-

z

zali je do Niemiec, gdzie zostały
przetopione n,a dziaŁa armatnie.
Z pięciu browarów działających pod
koniec XIX wieku w Grodzisku zachował się tylko jeden browar, przy
ulicy Poznańskiej, tzn, warzelnia
i

fermentownia, natomiast nalewanie

tego piwa do bute}ek i lezakowanie
w butelkach przejął zakład pTzy ulicy Kolejowej. Słodownia pszenicy
i suszarnia słodu pszennego znajdowały się (i znajdują do dziś)przy
ulicy Przykop, w bezpośrednim są-

l'izutl ,,(irlld.zi..slłi.e " ,ma słontkozuą barzłę
i t,lłt1,1,:y Pięlzną, trzłałąPianę

siedztwie dawnego browaru przy

ulicy

Poznańskiej.

269

Przed i w czasie 11 wojny
światowejJ:rowar w Grodzisku był
czyrr:ny, Stanowił rrrłasnośćspołki ak,
cyjnej, ktorą reprezentował Antoni
Thum.
Po wojnie browar w Grodzrszmieniał swą przynaparokrotnie
ku
i nazwę, B luorganizacyjną
lezność
upaństwowiony
został
T,
1945
tego

i jako samodzie]ne przedsiębiorstwo
obejmującebrowari4słodownie
przylął naz\Mę: Panstwowe Browary
-Grodziskie,
Następnie, od 1 kwietnia
195O ,, z,osIał włączony do przed-

nych szczepów odpowiednich droz
dży Iz importu zrezygnowano,
W latach 1970 i 197l zmcder-

nizowano lermentownię; zamontowano
nowe kad,zie ze stali kwasoodpornej
oTaz wymieniono starą warzelnię na
nowoczesną, Unowocześnienie linii
napełniania piwem bute]ek nastąpiło
lM 19B0 T
,

T

siębiorstwa Poznańskie Zakłady Piwowarsko-słodownicze w poznaniu. po

d.alszych zmianach \M strukturze
przemysłu spozywcze90 w Po]sce
znalazi się w gestii wojewodzkiej
rady narodowej i od 1958 do t971 r
jako zakład przemysłu terenowego,
podlegał Bojanowskim Zakładom Piwowarsko-Słodowntczym,

W

197} r,,

lM związku ze zmianą podziału administracyjnego kraju, ponownie znalazł się w ramach przedsiębiorstwa
poznańskiego, tj. Wielkopolskich Zakłado* Piwowarskich. Mimo tyc}t
zmian i przekształceń organizircyj
nych produkcja piwa wzrastała co
roku, począwszy od 9500 hl w }95O r,
do 20 O00 hl w latach osiemdzlesiątych.

W pierwszych iatach po wojnie pewną iloścpiwa grodziskiego
ekspórtowano do Beriina i Hamburga. W tym czasie kierownictwo browaru Grotheriana z Berlina dostarczało d.o browaru w Grodzisku

drozdze zarod,owe, Do piwa grodziskiego stosowano drożdże trzech raż-

nych ras, Drożdżeberlińskie

Grot*
odpowiadały ty-

heriana najbardziej
powi piwa grodziskiego Po kilku
iatach bad,ań laboratorium mikrobio1ogiczne w Grodzisku wTaz z ln,
stytutem Przemysłu Fermentacyjnego
w Warszawie dopracowały się włas,

l,.,liĄL l . i\] l

t]]]

;1.1i]\]ilil

N]l B
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l'l ]

H]

ety hiety pizłcłgrodziskiego
stosoułane us latach Pięcdziesiątych

Historyczne

i
W

Cl oclzi:;l< jc,,st miastem o stare;
bog;rtcj trrrclycji piwowarskiej.
pi zcs;złoś;c,icech piwowarów or-

gilrlizc;wilł pokazowe egzaminy

_

na

ńistr"owiczeladnikowwzawodzie
piwowara, a następnie uroczyście
preze,ntował nowych piwowarów całemu miastu, Grały przy tym orkiestIy, a cały region grodziski bawił

siq l swlętował z tej

okaz;i

27,a

L_zrr\ei-x{--r

Dążąc do popularyzacji i promocji piwa grodzrskiego, dyrekcja

\A/ieikopolskich Zakładow Piwowarskich postanowiła powrócić do tych
pięknych tradycji 1tak od 1976 r,,
corocznie, we wrześniu, obchodzone
są uroczyścieDni Miasta Grodziska
połączone z obchodami Dni Piwowa-

Ta, Przez dwa dni tj wolną od
pracy sobotę i niedzielę, mieszkańcy
Grodziska świętująNa te dni pTzy-

gotowywany jest świąteczny wystroj
domów, odbywają się występy re-

gionainych kapel, zespołów pieśni
i tańca, gra miejska orkiestra dęta,
a wystrojeni piwowarzy wTaz
z sympatykami i uczestnikami imprezy odbywają uroczystą paradę wokoł
całego miasta. Urząd Miasta Grodzis-

ka wTęcza na ten czas

władzorn

piwowarskim symboliczne klucze do
miasta. Odbywa się |eż w tym czasie okolicznośclowa sesja naukowa,

w której uczestniczą piwowarzy
z całego regionu Wielkopo}ski,
a takze wybitni naukowcy i specjaiiści z branży piwowarskiej. Wymieniane są doświadczenia i referowane
osiągnięcia.

Piwowarzy grodziscy, tworzący
obecnie społkę pracowniczą w Ia-

mach przedsiębiorstwa Browary Wiel-

i

.!

li

kopolski S.A, pragnąc urozmaicić
w regionie wielkopolskim asortyment
piw gornej fermentacji, produkowanych ze słodu pszennego, nawiąza}i
do piwowarskich tradycjl z XVi
wieku, produkowano wówczas
w Grodzisku ze słodu pszennego
piwo clemne o nazwie ,,Kuc",
W 1atach dziewięcdzresiątych podjęli
więc dodatkowo produkcję piwa clemnego pełnego, ze słodu pszennego, górnej fermentacji, ktoremu nadano nazwę ,,Bernardyńskie", Piwo
to zawiera 140o e.w, i 3-5oo a]k,

Nazwę tę nadano mu

dla

uczczenla pamręci legendarnego mni-

i

Znak grodziskich Dni Piusoułara
z herbern rtiasta 7p centru?Tl;
znak ten pozłtarzałsię zł dehoracjach
na donlach i ną delilujących pojazdach

cha Bernarda z pobliskiego k]asztoru
w Lubiniu Kościańskim Legenda
głosi, że pewnego Taz1].| w XVI
wieku, przechodząc pTzez miasto

Grodzisk, mnich ow usłyszał lamenty
miejscowych piwowarow, ze wyschła
im studnia nćr Starym Rynku, z ktorej pobierali wodę do warzenia p]-

wa. A czym byłby Grodzisk bez
piwowarstwa? Podszedł więc święty
mnich do studni, pomodlił się,
i nagle woda wytrysnęła na nowo.
Wielka była radoścz uczynionego
cudu, a nowa woda okazała się lepsza do warzenia piwa od poprzedniej Cd tego czasu mieszkańcy
Grodziska nazywają studnię imieniem
,,BłogosławionegoBernarda". A kron ki notuja, że w drugiej połowie

XVi
wieku rzeczywiście żył
w owym klasztorze mnich Bernard,
ktory zmarł w 1601 T. W tym samym czasie, tj w drugiej połowie
XVl wieku, wybudowany został
przez Jana Wo]ana nowy browar
w Grodzisku. Czyżby za sprawą
wspaniałej wody z cudownej studni?

Obecnie produkowane

piwo

,,Bernardyńskie" jest jedynym w Polsce piwem ciemnym pełnym gornej
fermentacji, produkowanym ze słodu

pszennego, z dodatkiem jęczmiennych słodów kolorowych, Ma ono
ciemnowiśniową barwę, orzeźwiający,
niepowtarzalny smak i słodowo-chmielowy aromat, Jest dobrze wysycone dwutlentkiem węgla, totez
tworzy obfitą i trwałą pianę,
Podsiawowym produktem browaru w Grodzisku jest jednak nadal
niskoa]koho]owe piwo ,,Grodziskie"
o zawartości 7,7oń e.w, i 2-2,50ń alk,
Cennym składnikiem odżywczym tego piwa jest zawarty w nim niedofermentowany ekstrakt (w iiościok.
2,5%), składający się z dekstryn,
cukrów, białek przyswa;alnych, soli
mineralnych i całej grupy witamin
B, od 81 do 86, oTaz prowitaminy
Dl Ogolna wartośćkaloryczna 1 litra piwa grodziskiego jest stosunkowo niska, bo wynosi tylko 2B0 kcal
(dla porównania: piwo pełne typu
pilzneńskiego daje 500 kcal), co
świadczy, że nie może stać się
przyczyną otyłoŚCi
Piwo ,,Grodziskie" jest napojem wybitnie orzeźwiającym, ponieważ zawiera więcej niż inne piwa
naturalnego dwutlenku węgla, nawet
do 0,7oń wagowo, Ma ono charakter

Ieczniczy i antyseptyczny ze względu
na jakośćstosowanej wody techno-

iogicznej, zawartośćdrożdży (rownież tych w osadzie) i enzymów
ułatwiających procesy trawienne. Zawartośćgarbnikow z naturalnego,

aromatycznego chmielu oTaz nrski
poziom alkoholu pobudzają wydzielanie soków trawiennych w zołądku,
Działa przeciwbakteryjnie pTzy zalTu-

ciu zołądka, zmniejsza obstrukcję
i poprawia przemianę materii, Jest
wskazane dla osób osłabionych
i wątłych
)-l Ą

Wysoka zawartośćwitamin, soli

mineralnych, łatwo przyswajalnych
białek i węg,lowodanów, sprawia, że
piwo ,,Grodziskie" m,ozna polecić

szczególnie w przypadku: chudnięcta,
apatii, osłabienia, stanów zapalnych,
nerwic i awitaminozy, Te jego właściwości sprawiły, że w latach przed-

wojennych było dopuszczone do
sprzedazy w aptekach,
Piwo,,Grodziskie" jest zacierane metodą infuzyjną, to znaczy

z

zastosowaniem stopniowo wzrastających temperatur. Metoda ta Wymaga
dobrych, normatywnych słodow, tzn,
dobrze odlezałego słodu pszennego,
około półrocznego, i nie mozó byc
zadnych dodatków surowca niesłodowego, Dzięki temu ma ono miękki,
stonowany smak, W czasie przechowywania nabiera przyjemnego, jabł-

kowego
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zapachu,

Klasyczna metoda produkcji te-

go piwa jest bardzo stara, nalezy
tylko ściślejej przestrzeg,ać i nie

wprowadzaó zadnych zmian, które
mogłyby spowodować utratę jego

specyficznego charakteru.
Browar produkuje obecnie trzy
asortymenty piwa ze słodu pszen-

nego i drożdżygórnej fermentacji.
Ę jasne ,,Grodziskie"
7,7oń e,w, i do 2,5% alk,,
a jł;ł""y,"*"i j;"'3t'ł'",o

ę ciemne,,Bernardyńskie"
)"4oń e,w, i 3-5% alk

Piwo ciemne produkowane
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w miarę zapotrzebowania, Całoścpiwa jest butelkowana w browarze.
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Browar

62-065 Grodzisk Wielkopolski
woj. poznańskie
ul. Kolejowa 10
Tel. 450-59
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