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Poznań

oh istorii

i sposobi e wytwarzania
unikalnego piwa grodziskiego
pirva w da,,vnych czasach nalezały bez wy-

jittku do pirl górnej iermentacji. l{ąbardziej
znane w srł,oim czasie pirva górnej lermentacji
to piwa typu dzisiejszych angielskich porterów,

..alt,", ..stotrt", rviele

piw belgijskich,

holen-

derskich, nicnlięckich. jak rórvniez polskich i inn1

ch.

Brandenburskie brorvary nlogl! poszczycić się
XI i XII ł,ieku w dużych ilościach
eksportowały, swoje pirva do Anglii, zwłaszcza
piria silnie chntielone. Nie mniej znane było piwo
t}m, ze już rv

silnie chmielone z Kolonii oraz ciężkie piu,o
.,Jop" z Gdańska - obyd,uva rólvnież eksporlowane do Angtii. Ogromną sław,ą cieszy,ły się
takie piwa jak: .,Szepc" z Wrocłarł,ia, ,.Śrvidnic-

kie". ,.Grodziskie" i

w-iele inrrl"ch.

Wszy,stkie wymienione pirva doznarvałv

rr srvoim czasie absolutnej słarvy z powodu sivej
jakości. były"znane i wzięte daleko poza wąskim

kr:giem miejsca produkcji.
pojawienie się pirv dolnej lernrentacji spo\\.odorvało pod koniec ubiegłego stulecia zmniejszenie produkcji pirr, górnej t'errnentacji.
Horch [l] ptldaje. że pirl,ir górnej fernlentacji
stanowiły w północnych Nienrczech rv l873 roku

1900 roku juz ty,lko l7oń.ztłśw,latach
trzl,dziesty.,ch obecnego stulecia zaledwie ok. -1no
rvsąystkich produkowanych tanr pirł,.
Pomirno glvałtotvnego rozwoju pirv dolnej
lermentacji, nięktórę pirva gornej t'ernlentacti
utrzl,nlał1, srvoją slarvę.
Obecnie obserrł,ujc- się ponc.rvn,", grvaltorrn1.
wzrost produkcji piri, górnej lermentirc-ji. |vlożrr.r
to z całą pewnością porr iedziec o pilvach nadreńs-

-40%, w

kich rv okręgu Kolonia - Borrn - Dusseldori
- Kreleld - Aac,hcn. o pirłach barvarskich pszenicznych (,,Weizenbier". ..\\'eissbier") produkowanych z pszennego slodu oraz pirlach belgijsk,ch. Rórvniez !v coraz liczniejszych minibrolia-

rach spoty,ka się często piwa górnej lernlentacji,
Pirło grodziskie sri,oim clrirrlrkterenr jest zblizone do pirv górnej ernlentacji tl,pu ..\!'e issbier"
f

produkorvany,ch od darvien da\ł,na jl-szcze do dziŚ
',v Belgii i Bawarii. Jg,St cl1,1r-) pt,odukor,,,lrrt'rV Grodziskrr \\:ielkoptrlski nl,
Najstarsz,"- znan1, dokutnent móriiltc1 o Cr,-r-

dzisktr jako mieście pochodzi z l_]0j roku [_1].
lvliasto to nalezało do Ostrorogórr. który to rtid
był *elówną podporą relornacji rr, \\'ic.lkopolsce.
Dzięki tenru Grodzisk stałsię centrullt protestan-
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tyzmu \,v kraju i miejscem najri,iekszej drukarni
dzieł retornratorskichŁukaszervicz. historyk poznański [5], podłje,
że Lw,órł,ek pod Poznaniem i Grodzisk zarvdzięczają slr.oje znane pirva Jano,,ri Wolanolr.i. zarzldc1,, dó br Osrroro golr . ojcu A ridrzeja Wo llrrrl.
słarvnego pisarzir relormatorskiegtl. \[iai on zii-

łożrcrr t}ch miastach brorrarr. dcl którich

sprorvadzil pirr,orvarów z zagranicr.. prarvdopodobnie z Czech. ivlajkor.i,ski i Reczrński [ó. 7]
opisL4a legendę o stlldni istniejircej do dziś na
Starym Rl,nku rv Grodzisku^ z krórej czerpantl
wodę do produkcjipiria {tbt. l). Podobno ,,.rA-ro-

t.t, ślł i a t tl b l i yt, t, tt m i t. lt b e ne dl. k t.t, łi.s k i : Luh i u
intiettient Bęrnttrd ( + l603 ) pr:.l.b.t l kięd.t,śtlo
Grod:iyku i -rpotkal jego ttties:.kąłit,ótt v l ielkie.l

t t tl

t t i

r(,:pdc:.\,, gr/t,-' lr,r,sc/l/rI studnią, : ktt)rej c:erp(lllo
u,ode clo \,|,I||,ar:(1tliL1 [)ilta. L|'ted.i. pontotllil się tlo
Boga, poblogosllu,i! i :rtjdlo w.t,!r.l.snelo :ara: .jtlk
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:uhrąli -sie dLl robot.v i gclt. spróbłltrali piv,u, łttitllo
tllttl łtie7łOrótrnultie leps:.l, slnąk ni: l.pr:tltl.r".
W podzięce za to srodziscy pirvori.arzy co rokr"r
ofiarorłali pirro z Grodziska klasztorow,i ri Lubiniu. Oflara ta blła składana do ok. połolvy XiX
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12 grosz1 polskich za 1arborł,anie kapelusza. to za
karę rł,inien będzie beczke pirra urodziskie_eo.
\\/iadonlośćo ri,t,ilozie pirr a c1,-l llriastr Poznania pochodzi z 1694 r. Zarlarla 1est rł, rachunku
za u,y,datki Bartłonliejir Słupczr riskiego z Pozlrania. gdzie -ł poz1 cje dOt}czą pitra erodziskiego.
A \\, t\ll] jedna z nich brzlni:
,,Itnć pallu C:leu,skiettttt:a bec:kę piu,a g,od:iskiego, którą on pr:eka:al llttt| ptltttl B(7,,(,:c}1,.\,A,ic-

ttttł, obecnettlu
15".

Z

pre:tdellILlvi

kLllliis.,li

tego rł,r,ciągu rachunkorrego

*

gultlcttóu,

lrlnika.

że

pirvo grodziskie jako podarunek dla il,ażnej osobistościmusiało bl,c urł azalle za szczególnie
dobre. Oprócz tego i;irł,o to b1 io bardzo drogie.

gdl,ż kosztorł,ało]5 guldenóu za beczkę.

gd1

u,ty,m czasie bcczka rodzinreg.l pirva rr Ptlzrlallir:

kosztorł,ała zaledwie 5-6 guldenóu.
O rł,l,sokiej jakościi róu l:ież rr r rr ozie glodziskiego pirł,a do Poznania nrorł,i ,jokulllent nliejskiej rady miasta Poznania z L- 12 r., a lniano\\,icie że,,obaj burlnistr:olt,ie miast a. jako :apłat ę :a
slroje trud1, i pracę, oprót,: bec:ki pił,a grod:iskiego, które jttż otr:1:ltllłją od dawta, nrują otr:l,tll1,,
y,ać co pól roku 500 polskich gLtldenólr : kasy
nl iej sk

w. przez cech piu,o\l,arów w imieniu całego

a kiedy cech został zniesiony, przez
rvłaścicielabrowaru, który dzierżawił studnię.
Obie te opowieści o porł,staniu sławnego piwa
grodziskiego odnoszą się do XV rł,ieku.
Najstarszym dokunrentem historycznl,m znanym do,tychczas, mórł,iącym szeroko o piwie
miasta,

grodziskim, był statut mielcarzy grodziskich

z

1601 roku Il0].

tor niniejszego arty,kułu znalazł wcześniej szy dokument [4] dotl,czący wytwarzania piwa
w Grodzisku pochodzący z 14ż6 roku, który
mówi, że ,,czcigodny, pan Pau,el Dr:dzeński (lub
A

u

llIikołaja, kaplan diece:ji poznańskiej... ufundov,al i ervgował kaplicę i szpitaI dla
charl,ch v, Grod:isku... i dla tycllże bieńtyclt
(nl.in.) darolral ogród: sadem, v, k!órvnt łajdou,ala się stodoła i mielcuch (braseątoriunl ) ". Dokument ten potwierdza lo, że w Średniowieczu
prawie kazdy szanujący się mieszczanin posiadał
na swojej działce mielcuch (braseatorium - słodownia, browar) w któr5,m wytwarzal dla swojego
gospodarstwa piwo z pomocą swojej służby lub
najmowanych nrielcarzy (słowodników - piwowarow). Należy przypuszczać, że wówczas
w Grodzisku istniało bardzo dużo takich mielcuD:drzeński ) ,

syn

chów.

Warschauer [10] podaje, że pod konięc średniowiecza mieszczanie kupowali gotowy słód
i z niego produkowali piwo w pryrvatnych domach. Dlatego w miastach powstały najpierw
cechy mielcarzy (słodownikow produkujących
słód), a dopiero później cechy browarnikorv, co
potwierdza u,spomniany statut z l60l roku.
Ze statutu tego dowiadujemy się, że w Grodzisku wowczas było wytu,arzane piwo jasne i ciem-

Ze stosunkowo dużej liczby ławnikow (ó osob)
można u,nioskować, że cech ten miał licznl,ch
członkórv.

Wiek XVII był dIa piwou,arstrva grodziskiego
epokou,l,m. WewnĄtrz cechu rozwinęło się u,tedy,
nie tyiko wyłączne uprarł,nienie członków do
wytwarzania piu,a, lecz róu,nież ograniczenia
tego uprawnienia w wielu rodzinach grodziskich.

Ręka w rękę z tym szło rozszerzanie się zbytu
piwa na zewnątrz jako piu,a eksportowego, na
całą Wielkopolskę. W zrviązku z wprowadzon."-mi zmianami, został wydany nowy statut w 1660
roku [1] i dodatkorve ustalenia do niego w 1686
roku.

lł, .XVII w. to u,net
Zaprzestano wytwdrzaĆ du,a roŻne rodzaje piu,a.
a przynajmniej w następnych statutach mówi się
już tylko o jednym, tj. o piu,ie jasnym.

Jeżeli chodzi

o piwo

Według Warschauera [I0] najstarszy znany
dokument, z którego wynika, że piu,o grodziskie
wywożono do innych miast pochodzi z |671 r.
iznajduje się rv księdze cechu kapeluszników u,e
Wschowej. Mówi on o tym, że jeżeli mistrz
zamieszkały we Wschowej będzie brał mniej niż

iej'

'

.

W XVIII w. w całej Wielkopolsce

import

obcl,ch pirł, został prarł,ie całkolvicie ul,Party
przez piwo grodziskie. Magistrat miasta Poznania posiadający przyrł,ilej u,l,szlnku obcl,ch piu,
z 1646 r. prawo to stosował u, XVIII rr,, prarvic
wyłącznie do przyrł,ozu piu,a grodziskiego.
Taki sam prz},padek miał nriejsce rv kolegium
poznańskiej fary, ktore róu,nież miało prarvo

w),szynku wszystkich obcych pirr. a sprou,adzało

tylko piwo

grodziskie.

"§

Dochód miasta Poznania za okres jednego

roku tv latach

1

'7

37*1738 w1 niosł ok. 4302 f}ore-

ny z wyszynku ó63 beczek pi*a grodziskiego,

natomiast za ten sam okres w \atach 1792-1793
wywóz ten \\,zrosł do 1111 beczek [1]. W czasie przejęcia Wielkopolski i Grodziska
przez Prusy w 1 793 r. cech brorł arnicz1, istniał zc
u,szystkimi monopolist1,,cznl,mi upralł,nieniami.
Między członkami cechu istniała ri,zajemna ostra
konkurencja doprowadzona do absurdu. W,_ynikiem tego bl,ło wprorł,adzenie u,arzenia piwa
w kolejce. Warkę gotowano t1,lko raz w tygodniu, a gotowało ją wspólnie diłóch cechciwych
browarnikow. Zwykle wyt\ł,arżano jednorazowo
56 beczek piwa (ok. 90 hl). Wodę do piwa
.

Fot. 2. Piece susjarni
v, istniejącej,łlodov,ni
produku.jącej dynlion),
slód pszenny-

Obok pieco, wlaściv,ego
v,irloc:ny : len,ej jcden
: 6 piecóu, do dyntieniu
slodu

ne. Ciemne było piu,em mocniejszym, bo ,,z
kv,arl .slodtł ps:entlego nlusiano uzyskać l l
beczek ciemnego lub l4 bec:ek jasnego piv,a".
Nazywało się ono ,,Kuc" i było bardziej lubiane

4

od jasnego, zyvłaszcza w okolicznych wioskaclr.

Piwo gotorve musiało być poddane probie
zanim zostało sprzedane lub wywiezione. Probę
piu,a przeprowadzał burmistrz ze slarszyzną.
Rownież nie można , było wywozić piwa bez
ostemplowania beczek przez browarnika i przez
miasto. Karze podlegał ten, ,,którv tesz śnliał
pillo slav,iać łla v,ieś,albo ftłrntanom v, ąchteliacll
niececlrclran;ch " .
Cena pirł,a ustalana była między cechern, magistratem i przedstawicielami mieszczan, a następnle zgłaszana na zamek do nożnowładcy, który
zezwalał ogłosić ją w mieście.
Organizacja cechu w Crodzisku nie rożniła się
od organizacji innych cechow ówczesnego czasu.
8
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czerpano pra\!,ię wy,łącznie ze słynnej studrri na
Star; ln Rynku.
Produkcja roczna pi,.la w Grodzisku rvynosiłar
3 1 9] beczki (ponad 5000 hl). na co zostało zuż1 te
1596 kuart słodu pszennego (ok.39 ton), z tego
11l l beczek rvyrvieziono do Poznania, l5E1 do
innych 6ią51 (Wscho,,va. Kościan, Leszno. Ra,ł,icz. Bojanorvo, Kalisz. Śmigiel). a -SOO przedano ,, Giodzisku, Pili,o grodziskie, rv P,bznaniu
było pite ,łrięcej :e u,:glętltt łta trspałtia!1, stnuk ni:
---.,._,A,",
-ęl).l
-- |U!l

Właściciel Grodziska" gerrerał hrabia Radoński, rł 1793 r. ściągnilłz miasta 2007 ttrlarolv l6
dobr;ch grosz}. Z tega aż 8]3 talary 8 grosz},,
z pirra (41,5%).
W statucie l660 roku rvprowadzona została
oplata oci nielenia słodu na rzecz pat]a Grodziska. która w l686 roku została zlacznie podrivższona.a nrianolvicie na 8 tlorenórv za każdi1 ilośc
potrzebn11 clo rrarki, porradto dlir koriilt trrłlris-

kiego

warki.

t kwarta

o,,vsa

i

mętne

ponieważ leżakorvahie nie miało miejsca

o

najstarszl,m sposobie

rv Polsce ijednym z najstarszy,ch

śrvięcie.któr;- nrusial by,ć bardzo pieczoioii,icie
przestrzegany. strzeżon\ i przekazyrvany, z pokolenia na pokolenie, jeżeli przetrrr ał nie zmieniony,
do dzisirq.
Pirvo grodziskie srvoj dy,mionv smak zawdzięcza u,ędzonemu słodowi. Suszenie słodu odby,rva-

r.r

ło się dawniej lł, ten sposób. że dyrn z ogniska
opalanego dębowynr lub bukorvynr drewnem

przechodził bezpośrednio przez siatki ze słodem.

\1,

z\\,!,-

czajnym pojęciu - stosowano klarorvatrie za
pomocą karuku (środek klarujący, \\,\,t\t,arzan},
z pęcherza płalr-ne_uo jesiotra stosotvan), dallniej
do pirva i rvina. zastąpiolly obecnie frltracją).
,aPirvo wy-mieszane z oclpowiednio prz,vgoto
nyt]l roztworem karuku przetłaczano do dębo-

nia pirva rv Grodzisku mial kazdy obyrvatel
posiadający rvłasny dom w Grodzisku. Natoprodukcji pirra

:ry,

,,,Mm,_

Ponieważ pilvo rv kadzi lernrentacljnej bl,ło
i ciężko się klaro*,ało z poirodu dużej
ilości zarvieszonego białka, żyrł,icchrnie1o11,.v"ch
i drożdży- a nalezało je szybko sklarori,ać,

chlubi się Bawaria. Jest to brorrar r,v \\/eihęnstephan pochodzący z 10-10 roku.
W odrriesieniu do pirra.grodziskiego nie może
być nrowy o jakimś jedn1,,m konkretnym brorvarze, bo rv pocziltkolvl,nr okresie prawo 1vyfwitfz&-

miast można mowić

S.A.

,

wych kuf, w ktorl,ch następolvało jego sklarorvanie rv ciągu ]-3 dni.
Przy napełrrianiu naczyń transportow,ych (darvniej dęborve beczki o pojemności ok. 2 hl,
obecnie cystern!, ]5-35 hl), dodalvano niervielką
ilość,.krążkórv", która by,ła konieczna, lecz
róil,nież dostateczna, aby przy wystarczającej
1,ot. j. Etrkietr do pi*,u grot!:iskiego

6 groszy za każde poł

lt:.l,\|,.lne
l9l8,19_ł9

w okresie

tttięłl:"t,tt,ojenn_l,nt

l

Ta suma byla ściągana do 1836 roku. Odtąd do

l86] roku musiano płacić 30 lenigów zzl

każdy*

centnar zęśrutorvanego słodu i do tego rvłrrściciel
broil,aru rrrusiał dac rvłasny 7aprzęg clo napędu
mll,na. Dopiero od l867 roktr rvłaścicielebrorrarórv rł Grodzisku zainstalowali własne śrutorrni-

ki do słoclu.
Woda do produkcji piwa grodziskiego

by,}a

czerpana ze strrdni bł. Bernarda na Starym Rl,nku jeszcze w latach czterdziestych XIX w. W la-,
tach 18-łj-l84"l istrriały dwa browary w Grodzis-

ku o liczącej się produkcji pirva grodziskiego,
korz1 stające ze starej studni. W 18,1-] r. urucho-

nrion1 został trzeci brolvar. ktory prodttkolrał
pirvo ze słodu jęczmiennego, a wodę czerpał ze.
studni na Norvy m Ry"nktr. Brorvirr ten że względu
na słab1 zby,t tego piwa został wkrótce zamknięt}.

połorvie XIX w.
uy,soki podatek za użyrł,aniemiejskiej str-rdni na
Starym Rynku, najpierlv rv 1866 r. drva brorłary
r,r,lasne studnie, z ktorlch
Pry\\'atne pobudorvały,

Kiedl,miasto wprorvadziło

,uv

jak rvoda ze
studni na Stary-nr Rynku, zaśw poźniejszyrn

i1,oda okazała się rowrrie dobra

czasie rlszystkie brow,ary czerpały, już wodę z u łasnych studzietr.

Według Schónlelda [8] niemieccy koloniści
mielibl,ć tymi. ktorzy \\tazz przybyciem w XIII
stuleciil przywieźli ze sobą do Grodziska sposób
rvytu,arzania pi*a i potrafili ze znalezionej wvśnlienirej wody w.,-produkować dobre pirvo. Dalsza popratva nastąpiła według niego z napłyriem
kolonistórv z Czech w XV wieku (wojny husl,c-

kie), gdzie sztuka rvytwarzania pirva znajdorrała
już 11, pełny,m rozkrvicie.

'się

PoC lr pływem rzekomo wyśmienitej wody stttfięa]ąwłn
,. pr:1,7l!;.,.,tt,ulttl pr:,t,tlttic1 juko.ś<: piu,ct", udalo sie
daleko znane pirr o
w} prlrdyko llc szeroktl

dziennej. ,.jtlkościktórej jeszcz,

,z

ją

i

cz}

s:e

go sltrclu pszcnnego. Zachorvało ono

srroja slłrlę przr,z stulr:,cia. jako birrdzo szlachetny, napo.;. a dzieki dy-n"rionenru i chmielclrvę,mu
,I11"
ko\\-i. b1 ło w 1 soko cenione rrie t1 lko darr niej.
lecz r,_i,,r nież obecnie jest zaliczane do najprzedniejszt ch pirv górnej tbnnerrtacji.
Jegc. popularności należl,przypisac to, ze pi\\ o

grodziskie \\,vtwarzano nie t,u-lko u, Grodzisku.
illę 1i_irrniez ,"r, rvic,lu nriastach byłej prorrincli
pLlzll3tliil i Prrrs Zachcldrrich.

xix li. pirio

grodziskie zlrczelo
przskr.t.,zirć grlrnicę swoj.,j prorvincji i stalo się
pirr.,l,:r ekspot,ttllvatlynr do inn,vch krajoll . gloupc,,d

nie

konięc

dt Nienriec. Ztrczęła rów,niez

jc,gtl produkcja,

\\' l.it.rch 1890-1900

|S]

rł,zrastać silrric

rr sanry,m Grodzisktr

istnicjiicy,ch brorvarach ponad
l0(] tls. hl pirra grodziskiego. WarschliLrer Il0]
podaje. że
l89] roku brorvar,u- grodziskie
zuz1 lr do pi,,r,a grodziskiego 8l9 300 kg stodu.
Poslrdarr ienr rraj sta rszego bro,"l,aru na śrric'cir-

produko\\,.].no

u

\\

_i

?

Obecnie dynl jest \\,\ t\\ arzitn! rr specjalny ch
piecach (6 sztuk opalanych drervnem - fot. 2),
ktore są ustaryione obok rvłaścirvego pieca suszarni (dymiony charakter słodu jest po prostu

pozostałościąbardzo starego sposobu jego suszenia i dorvodzi tego jak pieczołowicie strzeżono
w Grodzisku unikalnego chirrakte rrr pir,r a grodziskiego),

Ponieważ starano sie

ri,1

produkorvać wysoko-

aronratyczny słod, któr.n- mial by,ć nie tyiko

podstawą smaku rv pi*ie o rvl,sokim aromacię
słodorvym, jak rolvnież ab1" otrzymac niskie
odlermentowanie w kadzi fermentacy,jnej - potrzebne było odporviednie proirirdzenie siodori,ania na klepisku i rv czasie suszenia.
Pszenica z kLrjawskich ciężkich ziem była bardzo bogata rv białko i musiała byc słodorvana na
dlu_si wzrost, żeby uzyskać rv miarę rvystarczające
rozluznienie. Nie znano darvniej now,oczesnl,ch
metod zamaczania i slodolvania. Do celu mogło
prorvadzic tylko odporriednie przt-rabianie slodowanego ziirrna nir klepisku słodorvni. które
by-ło prowadzone tak dlugo. az rvlrstrva słodrt
b1 la cłłkorvicie spiiśrriorrłtak, że trzeba b1 ło jlr
rozry,rvać rvidłami. Dzieki nadnrierneInlt rłyrośnieciu slodu osiilgatro 1\\mlgane rozluźnienie,
Bl,łr: ono z kolei podsuu,11 uz1 skania sri,c-lisiego
rvy,sokoa rotnatvczneg(r słodu. któri uz1 skirr ano
przez odpo,uviednie prorvlclzenie procęStl stlszenia nir odpolr-iednio 7Sgdgrr,anej suszarni \\, czasie 36 lLrb 48 godzin suszenia. Blło to konieczne
o
iib1, naciać piri u. zarvierającerrru t1 iko 7-8 o
ekstraktu rv brzeczce. pełny zatlkrilgltltry, snak

o aroniacie

słodorr-1 rrr

orłz a'o1, prz1

przesr,rnięciu stosutrku ctrkrólv

korz;

ścudzialtr

dekstrr

n.

dLrzr trl

do dekstrl,n

rla
pc-.'rlritrro istnic juc.,l

zlrirczrrej jeszcze za\\,artL)sa' al",11rirr . znrusic dr.rż-

dże do osłabielrtej dzilłlirrości ternrerrtlrc1_1rtcj
i

ir

reszcie do jej przerrr

.trti.r.

Osiilgarro \\, ten spt,lsOb

odtermentclri,anie. przr
3.5,3.0ni, pirlo

b1

zlinrie rzol-re niskię,

ocltermetrtorvartitt

lo zdlttne do przeporriporvaIti;,t.

przy |erlr-rentacji rozptrczr rlirjlrcc.i sie rr tenlp.
l5 C. ktora ri,zrltstała dll lS C. Czas errnerrtlrrli
f

nie przekraczal 3 dni.
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zarvartości cukróri, rł, piwie osiagnąc odporviednie dolermento$,anie w butelce.

W norvszy,ch czasach, tj. pod koniec XIX
wieku, odstąpiono od wyżej opisanej nretody
rv brorvarach, które rv tych czasach podjęł_v"

produkcję piwa grodziskiego i pirł,o przetłaczano
do naczyń lezakowych, lezakowano kilka tyg,rdni, ściągano je e,.r,entualnie jeszcze raz do innych
naczyń. aby rvreszcie przekazac je do obciągu.
Drożdzę użl,rr-ane davl,niej był.v" droźdżani
,,vybitnie słabo iermentującymi'i silnie kłaczkrrjacymi pod rvoda [8]. lVyksztirłcenie się takich
drożdż1, było następ tlvem bardzo bogatych
lv białko i stosunkorvo ubogich w dekstr.vn1,
brzeczek. Poniervaz obecnie pracuje się z brzeczkami ubozszymi rł,białko oraz uzywa się drozdz1,,
wysokolermentujących, ma miejsce \!,},zsze odfermentowanie. mogące dochodzić do 1]%. co
"'. a nau,et
\\,ymaga rviekszego dodirtku ,,krłlzkow
dodatku roztworu cukru o odpow,iednim stężeniu, aby, uzyskac konięczne odlermentow,anie
i uy,sycenie pirra drrutlenkiem rvęgla il, butelce.
Widtlk termentl,-ji rv otrvart1,,ch kadziach dę-

borrlch

by,ł niezx l kle interesuji]c1, o zltdzirvill1lr-

cej piekności i rozmachu. Szczególnie rrriało to
rrriejsce. gd1, użr,ri,altl sie rr,l,sokiclr kadzi termerlti,rcrjrrlch i napeiniało je t1,1ko do tlk. poł()\\\-.
\\'r,trvarzltnie sie krąźkorv dc,lkon!lrlrło sie ri postlrci ri,ręcz przectrdoivn.",ch ukltdów rr, |orllrie
\\,zrastajllc} ch coraz rr r zej strornl ch spiczastl cir
i z1,,gzakorratyclr trrvały,ch tbrrn. bogi.lto poroZdzielarrlch i poprzecinanlch głębokinri bruzdanli. osiaga.jąc1 mi np. ri kadzi zrrlklegtl fortlrlttrL
el pojenlrrości 60-70 lrl i:ralrie nicrrltlbrazaltt;,1
iilsokość0.7-i-l nt, \ielitttpliu,e blłtl tu działllrlie ltlstlkicj dariki chmięlLi. ktćlra rvrntrsila _] kg
rrł 100 kg słodLr (ok. ,ł00 g hl). Te rr-l,soko
urrarstrriotre krllżki triorz1 ł1"się dzięki przechci.1 1iictllll
dzilcrnr do brzeczki !\, zllacznej
''osai pol1o\\ clrirlielorvy,nr. ktuir., ri- czasie tirrnentacii
rlie się rl rr ie kszerścirr r trtlcal1
Dostłrczane ot,ecnie do splzedazr or1 girrlrlne
pili o grodziskie. lr 1łłcznic, jako birte lko\\ e. pf L]dttkorvltnc jak dlrr ni.-.1 o takinr satll\ tll stęzeniLr
i7-8o o) ekstrakttl lv brzeczce. clc,lznaczll się zIra.

)

\\, butclcc osad drozdzorr

cz\

r

). lpn(0ll1icie

pirla ivpu pilzneriskiego z

cl-ch),

ią-

cec]"}i.ll]li

tradr cr jrre.go pirł,a rrodzi sk i e_eo produ k o\\,3llcg o
zc sltldu pszenllego dlnrioIlego. \\/ Polsce l]ie IT}a
drugiego piria cl tak c]raraktervstvczn\m \\,spatriłłrlrl buk iecie snrak ori,o-zapach tlrvl,trl. Śnil }o
Il,}ożr- 01,1o kottku1,oli,ac z pirlirnli gtirIlej [ertlr-t-ltacli tr,co tlplr,r produko\\,al]\lrri rl Niellrczeclr
i Belgii.

Specjalne pirvo Grodziskie l2ol'o e.w. - jlisne
pełne o zau,artc,lsci l]9i, ekstraktu tl, bl,zeczcc

podsta\\ o\\,ej i do 5..19zo obj. alkoholu. z tldziałenr
pszel,}nego słodu i specjalnl,ch drozdż1., gi,irllei
fenrlentacji, Zachoił,uje chirra k tervstvczne rł,illory, snrakorł,o-zapachou,e orvginalnego pitr a grodziskieg<l.

Specjalne piwo grodziskie 14% e.w,

-

jiisne

pełtle o zau,artości l4('/o ekstraktu u, brzeczce i do

alkoholu. rou,l]ież \\,\ t\\ l]rzane zgodnie
ze sliiril trudi,cią or},ginir}nego pirva lrodziskic_lo
z udziałem pszennego i jęczrrriennego słodu oraz
cukru.
6-39'o obj.

Bernardyńskie - piu,o cienrne pełne o zau,artości
14% ekstraktu w brzeczce i do 5,6% obj. alkoholu. wvtwarzane zgodnie ze starą tradlcją
orl,ginalnego pilł,a grodziskiego z udziałem

kornity,m połl,skiem. a dzięki Stosowaniu rvlłącznie d;,mionego słodu pszennego, infuzyjnej meto-

dzie zacierania i bogatym goryczkoln chnrielorvy,m posiada musujący. intensywnie korzenny,.
jednak łagodnie zaznaczony smak, W rniarę

pszennego słodu, jęczmiennego jasnego

czasu przechow),Wania \\,Zbosaca Się ono w aromatyczne substanc_ie. które można poróu,nac do
najprzedniejszego aromatu jabłkowego.
Jeżeli piwo to miało \Ą,peł,ri spełniac \ł,s\\,oim
czasie sta\^,iane rvvsokie \\\magania klieritóiv.
musiało pomijając \l,\,ma gania snrakowo-aromatt,czne. mieć jeszcze całkiem szczególnie zazllaczoną cechę, a nlianowicie: rl specjalnej szklance
- kielichu o kształcie stożka piwo po nalaniu
po\\inno blło perlic przez dlugi czas w postaci
nieprzeru,anie przerłalającego się burzlirł,ie struniellia bardzo mał\,ch pęcherz),kow naturalnego
drł,utlenku rł,ęgla oraz mieć ul,soką, białą. trrł,ałą
i gęstą pianę, ktora tu,orzl,ła piękny _erzl,bek nad
pirłenr. Tak _iest rórrnież obecnie.
W okresie nriędzvu,ojennim był produkou,anv
róunież porter grodziski (fot. 3).

Oryginalne piwo grodziskie

-

Ililz\\,ą..Kuc".
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Obecnie jed;,uy, pozostały, brorvar w Grodzisku
Wielkopolskim produkuje następujący asorty-

ment piw górnej fernrentacji (fot.

i

nl,ch. Nalłiilzu_je do produkorranego ri Crodzisku jeszcze n XVIi rł,ieku cieIllllego pirra pod

4):

jasne. lekkie

o zarvartości 7,7% uagow!,ch ekstraktu l,l, brzeczce podsta\\,owej i poniżej _1,0% obj. alkoholu.
produkolvane nie znrienion\ m. tradyc}jnym sposobem wywodzącym się z XIY-XV wieku, wyłą-

cznie z pszennego słodu dlnlionego bukorł,yn-l
i dębowyni dreił,neIn. przedniej jakościchnielu.
}egend,łrnej rł,ody grodziskiej i własnych specjal-

n},ch drożdży gornej fernlentacji dobranych

przez autora [9]. Spełnia r},gorystyczlle lł,arunki
nienieckiego pra\ł,a czvstości i nalezy do najbardziej naturalnych napoi. Ma oryginaln1, pełny,
unikalny smak i arornat. Spośrod wszystkich pi\\,
zarviera najrvięcej \\,\,t\\,orzol}ego przez drożclze
naturalnego drvutlenku rł,egla i z te_co rvzględu
nazvwane jest polskim szampanem. Zalł,iera dużo u,itamin. soli lrrinęralny,ch i mikroelenrerrtóu,.
pobudza apet},t i ułatri,ia trarł,ienie. Wl,soka
zalł,arlośćszlachetn."-ch substancji chnrielorły,,ch i drł,utlenku tł,egla. niska zawartośc rł,ęglorł,odanóiv i alkoholu czyllią to pirvo rraturalnl,m
napojenl 11,y, itnie orzezu,iając;,ln. Jest w!,tra\\,ny,m. niskokalorycznynr pirłen. Dzięki użyciu
pszellnego słodu ma rł,rjątkou,o trwałą. gęstą

pianę.

Dobrze schłodzone. prarł,i dlou,o zaserwo\Ą,ane
rł, specjalny,ch kielichach, I]loże zado\\,olić naju,ybredniejszy,ch snrakoszy. Pirło to zau,iera nźturalnv osad drożdżou,y w butelce i wynraga specjalnego obchodzenia się z ninl przy seru,orvaniu,
,,Grodzisz" - piuo jasne pełne o zarvartości
I0,5% lł,ag. ekstraktu brzeczki podstau,owej ido
5,0% obj. alkoholu. \\,\,t\\,arzane zgodnie ze starą
technologią (nie filtrorlane. klarou,ane karu-

kiem.

leżakujące butelkach,

zari,ierające

W l730 roku hrabia Franciszek

Bió\ńi

ski, rł,ielki marszałek koronny, przejmuj
Ostrow zatwięr dził mieszcza nom przyw,ile
je nadane przez swego teściaJirna Jerzego
Przebendowskie go:

,,Jcl, Francis:ek ltrabia Bieliński... \,raz

z lnalżonką urodzoną ltabilą Pr:ebendoplt
ską poświadc:atn i potu,ierd:am t),t1.1
ltleln,n,ażnynt tak dla nas,.jak i dla
Zvch
polo117kÓy,, :e obcjmując lniaslo
,rtro\,,
polożolte v, wo.iev,ództy,ie kalis
, sIarOć
się będ:ien1), o jegl roz,t.ost -, nlies:kań(olł1, łluS Z),l11 |1:lerl7),l11 po
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Jest to pier

Brou,aru

pra\ł,dopod

obecnym

w

eJ

cegłę

iI

ej,{: . .. P o zv, a I ann,

ffi g o

b

l,

a wzmaIrka

o l r a r u, 1ii. :.y,

dotyczaca

Dstrowie Wielkopolskim,

ie

znajdujacego

scu.

się

na

zapis lv księdze ił,ieczystej podotyczy
prze
a brorvaru przez rvładze rniejskie
zasiedzenje. Browar był u,ydzierżarł,bny. a następnie sprzedany. Najdiużej.
Pierrv

chodz

8 stycznia l 839 r. i

O..d
ro,

ftl|,

r

do 1945 r. był yłasnością

żiny Hirschów. Przed wojną browar

bdukował maksymalnie 20 tys: hl.
Po rvojnie dzięki modernizacji i inwestycjom osiągnął w I973 r. zdolrrość200 tys.
l. Były to inwestycje, dzięki ktoryrn wpra-

ie zwiększono zdolność prod.ukcl,jną
aru, ale jedynie na miarę ,potrzeb

ri ówczesnego r1,,nku. W tym
5lowało piwo beczkorve, naton]last m
browarow dysponorvało lirriacZasie

mi rozle

kegow. Brow

mi do butelek, puszek

cz}

dysponujące piwem pasteryZo\Ą,anym
żałydo rzadkości.
ponieważ konsu
t żądałpiwa rozlanego do butelek w
warze, w 1975 r.
zainstalowano dwie lini
rozlewu typu
j l0 tys.
Nama o wydajności prak
butelek na godzinę.
' Tragiczne wprost dla brorvfrpr jako
zakładu energochłonnego - było
yStanie ze \\/spolnej kotłowni (pomysł
nych władz partyjnych) dla Zakładow
snych, Winiarrri i Browaru. Brak dosta
cznej ilościi jakościpar}l technologiczrr
porvodował niską jakoŚc piu,a produkowa.]

