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I  
Osiek.
Zarys dziejów
Położony około 12 kilometrów na południe od Oświęcimia, wśród malowniczych wzgórz Pogórza Wilamowickiego Osiek należy do najstarszych wsi w Małopolsce. Według Słownika geograficznego Królestwa
Polskiego po raz pierwszy wzmiankowany jest w 1278 w dokumencie
Bolesława Wstydliwego1. W roku 1317 książę oświęcimski Władysław
nadał Osiek swemu nieznanemu z imienia dworzaninowi. W 1342 roku
kościół wzmiankowano w rejestrach dziesięciny świętopietrza za lata
1325–1342, zaś w roku 1446 odnotowany został „Mikołaj pleban de Ossek”,
jak również „Sławek de Ossek”, zaś Anna, sołtyska „de Ossek”, wyznaczyła 25 grzywien swej córce Barbarze na części swego sołectwa w Osieku.
Do roku 1457 wchodził w skład księstwa oświęcimskiego, kiedy to od
księcia Janusza odkupił go Kazimierz Jagiellończyk z przeznaczeniem
na zastawy pożyczkowe. Co ciekawe, Osiek określono jako pomniejsze „fortalicium”, co potwierdzałoby istnienie we wsi średniowiecznego
gródka obronnego2. Wieś posiadali kolejno: Jerzy Orient, podskarbi koronny Jakub Dębiński (od roku 1468), Piotr Myszkowski (od roku 1494).
W roku 1504 przeszedł ostatecznie w ręce prywatne, kiedy to Aleksander
Jagiellończyk zamienił Osiek na wsie dziedziczne Baltazara z Dębowca
herbu Kornicz: Kobiernice, Bujaków i Porąbkę.

1

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. VII, Warszawa 1886, s. 630. W kopii przywileju Bolesława Wstydliwego z 17 sierpnia 1278,
w którym książę nadaje bałwan lub panew soli kościołowi w Bochni, znajduje się
wzmianka o kościele w Osieku.
2 Za: T. Śledzikowski, Zespół pałacowo-parkowo-folwarczny w Osieku koło Oświęcimia,
„Teki Krakowskie” 3 (1996), s. 152.
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Około połowy XVI wieku Osiek dostał się w ręce zamożnej rodziny Bethmanów, a następnie (poprzez koligacje rodzinne) Seweryna
Bonera, bogatego bankiera krakowskiego. Znanemu z gospodarności
Bonerowi przypisuje się założenie osieckich stawów, czego pamiątką
są zachowane do dziś nazwy Wielki i Mały Boner. Bonerów uważa się
za fundatorów drewnianego, zachowanego do dziś kościoła pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła, datowanego na rok 15563. W latach 50.
XVI wieku, po wprowadzenia kalwinizmu przez Jana Bonera, kościół
na krótko zamieniono w zbór. Od 1558 jako właściciele Osieka figuruje
rodzina Porembskich herbu Kornicz, zaś od 1672 ich powinowaci – rodzina Nielepców herbu Prus.
Istnienie w tym okresie ufortyfikowanej rezydencji – zamku – potwierdza zapis w dziale majątkowym z 1653 roku, w którym mowa
o podziale dóbr pomiędzy braćmi Janem, Zygmuntem i Andrzejem
Porembskimi, przy czym Zygmunt miał otrzymać Osiek Dolny z zamkiem. Jak wynika z dalszego opisu, mogła to być budowla obronna otoczona fosą, gdyż: „wał przed zamkiem pusto trzymany bydz ma ażeby
woda do Osieczanki bezpiecznie iść mogła”. Opis ten uwiarygodnia
zapis w akcie sprzedaży wsi z 1672 roku przez Zygmunta Porembskiego
na rzecz Andrzeja Nielepca, w którym mowa o przekazaniu dolnego
Osieka „cum fortalicio et praedio” (czyli z bliżej nieokreśloną budowlą
obronną i posiadłością ziemską)4, czego tradycja przetrwała do połowy
XIX wieku, kiedy to u Józefa Łepkowskiego czytamy: „Osiek do dziś
jeszcze szczyci się ozdobnem zamkiem, o którym w działach familijnych
z XVI wieku już wzmianki znajdujemy”5.
Poprzez Nielepców Osiek dostał się w ręce Walerii z Szembeków Branickiej, a następnie jej syna Franciszka Ksawerego Branickiego, hetmana
3
4

5

T. Chrzanowski, M. Kornecki, Sztuka Ziemi Krakowskiej, Kraków 1982, s. 578, 584.
Słownik geograficzny…, dz. cyt., s. 630, J. Łepkowski, Przegląd zabytków przeszłości z okolic Krakowa, Kraków 1863, s. 87 (Rocznik Towarzystwa Naukowego
Krakowskiego 5), T. Śledzikowski, Zespół pałacowo-parkowo-folwarczny…, dz. cyt.,
s. 152, 156.
J. Łepkowski, Przegląd zabytków przeszłości…, dz. cyt., s. 86–88.
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polnego koronnego, niechlubnie zapisanego w historii marszałka konfederacji targowickiej.
Inwentarz Państwa Osieckiego z 1776 roku, spisany na życzenie Walerii Branickiej, wśród dóbr należących do majątku wymienia 5 folwarków,
38 stawów rybnych, browar, gorzelnię, 3 karczmy, obszerną pasiekę,
kilka młynów, papiernię, lasy i użytki rolne. Nadszarpnięty zębem czasu
browar opisano następująco: „do browaru sień wjezdna, do której wrota
podwójne […]. Z sieni drzwi do izby pisarskiej na zawiasach i hakach
żelaznych. W izbie powała i podłoga z tarcic, okna dwa podwójne taflowe, piec kaflowy dobry, kominek kapiasty. Z tej izby drzwi do komory
[…]. W komorze powała i podłoga z tarcic, okno jedno […]. Na podwórze wrota podwójne […]. Do browaru drzwi na biegunach. W środku
kotlina do warzenia piwa. Dalej suszarnia w cegłę murowana z lasami
do suszenia słodu. Do gorzelni drzwi […]. Z gorzelni jest ozdownia
[…]. Tutaj ruszt ceglany, piec kaflowy. Wyszedłszy z gorzelni są drzwi
do piwnicy […]. Piwnica murowana, w niej okienka dwa małe. Nad
piwnicą spichlerz browarniany […]. W podwórzu studnia cembrowana z żurawiem, na którym wiadro drewniane okute. Cały ten browar
gontami pobity”6.
Obok browaru znajdowała się piekarnia, służąca za mieszkanie dla ludzi browarnianych, chlewnia i wołownia, w której „bydło rogate na wywarach stoi” (czyli skarmiane jest wysłodzinami z browaru). W browarze
zatrudnieni byli: piwowar, palacz, piwowarczyk, stróż i pastuch browarniany. Deputat piwa przysługiwał tylko urzędnikom dworskim: ekonomowi – 20 beczek i pisarzowi – 6 beczek rocznie.
W 1784 roku majątek wykupił Karol Wacław Laryss, pionier górnośląskiego kopalnictwa węglowego, założyciel kopalni „Karol” (w 1790 roku)
i „Luiza” (w 1801 roku). Po uzyskaniu tytułu barona zmienił nazwisko
6

„Inwentarz Państwa Osieckiego ze wszelkimi budynkami i osiadłościami, dominiami, 26 January 1776 a.d. na groncie spisany”, za: A. Hałatek, B. Jania, Osiek. Zarys
dziejów, Osiek 2004, s. 133 (oryginał w Archiwum Państwowym w Katowicach,
Oddz. Bielsko-Biała).
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na Larisch (w spolszczonej wersji Larysz). Ciekawostką jest, że w roku
1786 „baron Larisch z Osieka” zakupił w Kętach materiał rozbiórkowy
z modrzewiowych kościołów Świętego Krzyża i Wszystkich Świętych,
rozebranych decyzją władz austriackich, które wykorzystał w swoim
majątku na zabudowania gospodarcze7. Baron Larisch zmarł w 1803 roku
w Słupnej, pozostawiając żonę Alojzę ze Zborowskich, dwie córki: Luizę
i Maksymilianę, oraz piętnastoletniego syna Józefa Eugeniusza Karola
(używającego tradycyjnego w rodzinie imienia Karol oraz pierwotnej
formy nazwiska – Laryss lub Larysz). Cała trójka wychowana została
w duchu patriotycznym8.
Po śmierci ojca młody Karol, urodzony w roku 1788 w Słupnej, pozostawał pod opieką matki. Pomimo niewątpliwej inteligencji nie palił
się zbytnio do nauki. Szybko przerwał rozpoczęte w 1802 roku studia
matematyczne w Krakowie. Powrócił do Osieka, a jego edukacją zajął
się ksiądz Majer, przygotowując młodego barona do egzaminu wstępnego w Teresianum, zgodnie z wolą opiekuna, przyjaciela ojca, von
Klettenhofa. Z planów tych również niewiele wyszło, a to z powodu
tajemniczej choroby (Ryszard Kincel sądzi, że wydumanej). W 1805
roku Karol został przez matkę wysłany do wód do pobliskiego Czarkowa „dla podreperowania zdrowia”. W Czarkowie młody baron poznał
księcia Jana Sułkowskiego. Połączyła ich głęboka przyjaźń, a wkrótce
więzy rodzinne, bowiem książę Sułkowski poślubił siostrę Karola, Luizę9.
Zwycięski marsz wojsk napoleońskich rozpalił wyobraźnię młodego barona. Wkrótce dołączył on do oddziału dowodzonego przez
księcia Sułkowskiego, działającego na śląskim pograniczu. Utworzenie
7
8

9

Informacja z portalu internetowego Muzeum w Kętach im. Aleksandra Kłosińskiego,
www.muzeum.kety.pl (dostęp 1 czerwca 2008).
Larischowie uważani byli za rodzinę polską. Młody Ludwik Anhalt zanotował
w swoim pamiętniku pod datą 14 lipca 1806 opis balu w bielskim domu bractwa
kurkowego: „było bardzo wielu ludzi i naprawdę pięknie. Przyjechało mnóstwo
ludzi z okolicy, a między nimi wielu Polaków. W towarzystwie były obie panny
Larisch”, R. Kincel, Kłopotliwy książę Sułkowski, Katowice 1984, s. 38.
R. Kincel, Kłopotliwy książę Sułkowski…., dz. cyt., s. 38–40.
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ryc. 1. Baron Karol Larysz, budowniczy browaru w Osieku.
Litografia nieznanego autora. Reprodukcja z: J. Wawel-Louis,
Okruszyny historyczne, Kraków 1898
Baron Karl Larisch, founder of Osiek brewery. A lithograph
by an unknown artist. Reproduced from: J. Wawel-Louis,
Okruszyny historyczne, Krakow 1898

oddziału partyzanckiego przez poddanego austriackiego, jak również
przekroczenie kordonu pruskiego spotkało się ze zdecydowaną reakcją
władz. Larischom groziła nawet utrata dóbr. Co gorsze, wypady oddziału
Sułkowskiego w rejon pogranicza austriackiego stały się przedmiotem
reakcji dyplomatów austriackich. Chcąc załagodzić konflikt, wydano
rozkaz aresztowania księcia i jego oficerów. Sułkowskiemu udało się
ujść, zaś Larysza postawiono przed sądem. Uwzględniając młody wiek
podsądnego i czysto patriotyczne pobudki działania, zwolniono go po
przedstawieniu prośby o dymisję. W maju 1807 roku powrócił do Osieka,
gdzie wkrótce został aresztowany i osadzony w twierdzy ołomunieckiej.
Ostatecznie sąd uwzględniając młody wiek, posiadanie majątku poza
granicami Austrii („różnokrajowe poddaństwo”) i dobrowolny powrót,
uwolnił go od winy, roztaczając nad młodym baronem jedynie nadzór
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policyjny. Po krótkich naukach w Wiedniu baron powrócił do Osieka
w roku 180910.
Po okresie młodzieńczych uniesień patriotycznych Karol Larysz ustatkował się i przejął zarządzanie majątkiem. Około 1814 poznał Karolinę
Wielopolską, z domu Grabowską, córkę starosty wołkowyskiego Pawła
Grabowskiego herbu Oksza i hrabianki Weroniki Scipio del Campo11.
Z zawartego po kilku latach związku małżeńskiego urodziło się czworo
dzieci: Eugenia, Adela, Edmund Karol Leodgard Maksymilian oraz
najmłodszy Karol, zmarły przedwcześnie w roku 1853, w wieku zaledwie
26 lat.
W roku 1822 Larysz, kierowany kolejnym romantycznym porywem,
przystąpił do wolnomularzy, zostając starszym czeladnikiem. Po rozwiązaniu loży zaprzestał jakiejkolwiek działalności publicznej.
Około 1837 roku Laryszowie rozpoczęli przebudowę pałacu osieckiego,
wybudowali też kilka nowych budynków mieszkalnych i gospodarczych.
Za projektanta przebudowy pałacu uznaje się powszechnie Franciszka
Marię Lanciego. Pałac stał się piętrową budowlą utrzymaną w rzadkim
u nas stylu orientalnym12. Całe założenie wkomponowano w rozległy
park krajobrazowy.
W roku 1848 Larysz zbudował od podstaw nowy browar13. Murowany
budynek zachował się do dziś. Pełnił funkcję browaru nieprzerwanie
10 R. Kincel, Kłopotliwy książę Sułkowski…., dz. cyt., s. 78–84, J. Wawel-Louis, Okruszyny historyczne, Kraków 1898.
11 W 1810 Karolina poślubiła hrabiego Andrzeja Wielopolskiego, jednak w 1817 ich
małżeństwo unieważniono. Jak zapisano w pozwie: „aczkolwiek już od siedmiu
lat jestem zamężna, nigdy nie zakosztowałam słodyczy małżeńskiej”. Wkrótce rozwiedziona Karolina poślubiła Karola Larysza. Szczegółowo całą historię opisuje
R. Kincel, Kłopotliwy książę Sułkowski…., dz. cyt., s. 83–84.
12 Wnętrze otrzymało wystrój mauretański; w detalu widoczne są odniesienia tureckie, przy czym niepowtarzalny charakter motywów zdobniczych polega nie
na cytowaniu motywów orientalnych, lecz na ich twórczym przekształceniu. Zob.:
T. Śledzikowski, Zespół pałacowo-parkowo-folwarczny…, dz. cyt., s. 148.
13 T. Śledzikowski, Zespół pałacowo-parkowo-folwarczny…, dz. cyt., s. 152; datę 1848
podaje również inwentarz browaru z roku 1933, dzielący budynek browaru na część
starą z roku 1848 i nową, zbudowaną w roku 1923.
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ryc. 2. Pałac w Osieku, stan obecny. Fot. Sławomir Dryja
The mansion in Osiek, today. Photo: Sławomir Dryja

aż do roku 1977, z tym że od roku 1937, po reorganizacji przeprowadzonej
przez Andrzeja Rudzińskiego, mieściła się w nim już tylko warzelnia.
Późniejszy okres życia Karola Larysza jest prawie całkowicie nieznany.
Jak pisze Kincel: „baron już tylko orał siał i żniwował”14. Autorzy monografii Osieka twierdzą, że schyłkowy okres życia spędził w Krakowie15,
nie jest to jednak chyba zgodne z prawdą. W roku 1866 odwiedził barona
goszczący w sąsiednim majątku Artur Grottger. Namalował wówczas
14 Niestety, historia rodziny Laryschów z Osieka nie została do dziś opracowana w dostatecznym stopniu. Istniejące publikacje częstokroć podają sprzeczne informacje.
Autorzy monografii Osieka sądzą np., że w chwili śmierci baron Karol Larysch
nie posiadał męskiego potomka (zgodnie z tablicą nagrobną z kościoła w Osieku
w kościele pochowano barona Karola Laryssa zmarłego w 1853 roku w wieku 26 lat.
Postaci tej nie wzmiankują dostępne źródła genealogiczne). Zastanawiające jest,
że znane dotąd opracowania nie łączą osieckiej i bulowickiej linii Laryszów. Por.
A. Hałatek, B. Jania, Osiek. Zarys dziejów, Osiek 2004, s. 151.
15 A. Hałatek, B. Jania, Osiek…, dz. cyt., s. 151.
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portret Maryni, córki Eugenii Januszkiewiczowej, goszczącej akurat
z wizytą u ojca. Grottgera zachwycił nie tylko przebudowany w stylu
orientalnym pałac, ale również wspaniale utrzymany ogród16.
Baron Karol Larysz zmarł 19 marca 1869 roku w Krakowie, w wieku
82 lat. Pochowany został w Osieku. Pozostały po nim majątek podzielony
został pomiędzy dzieci: Eugenię, Edmunda i Adelę.
Córka Eugenia, po latach znajomości, poślubiła Eustachego Januszkiewicza (1804–1874), uczestnika powstania listopadowego, od roku
1831 osiadłego w Paryżu wydawcę, prowadzącego wraz z Aleksandrem
Jełowickim i Stefanem Dembowskim Księgarnię i Drukarnię Polską
w Paryżu17. Ich jedyna córka Maria poślubiła Konstantego Chrościaka-Popiela herbu Sulima, z którym mała czworo dzieci (Eustachego, Wincentego, Felicjana i Jana). W dziale majątkowym Eugenii przypadły
folwarki Malec, Łęki i Bielany. Wkrótce Malec zakupił Karol Hempel,
zaś Łęki i Bielany przeszły w ręce Antoniego Wrotnowskiego, znanego
adwokata warszawskiego.
Urodzony w 1816 roku syn Edmund Karol Leodgard Maksymilian
Larysz poślubił w Londynie Jessy Marię Paterson18. W dziale majątkowym otrzymał Bulowice, Bujaków, Hecznarowice i Nową Wieś. Świeżo
poślubiona małżonka zgodziła się zamieszkać w dalekiej Galicji pod
warunkiem, że mąż wybuduje dla niej zamek, będący wierną kopią
tego, w którym mieszkała przed ślubem w Szkocji. W 1862 roku baron
Edmund wzniósł taki zamek w Bulowicach i otoczył go pięknym parkiem. Jego dziedzicem został jedyny syn, urodzony w 1848 roku Adrian
Stanisław Edmund, żonaty z Ludwiką hrabianką Broel-Plater z Prochów.
Z tego związku pomiędzy 1877 a 1885 rokiem urodziło się troje dzieci: Anna, Karol i Edmund, kolejny dziedzic bulowickiego pałacu. Syn
16 A. Świeżawski, Dobry Geniusz, Łódź 1983, s. 241.
17 Znajomość Eugenii z Eustachym Januszkiewiczem rozpoczęła się w 1831 roku,
gdy w drodze na emigrację, do Paryża, po klęsce powstania listopadowego, bawił
on przejazdem w pałacu osieckim. Ostatecznie po dwudziestoletniej (!) wymianie
korespondencji zawarli związek małżeński.
18 Niektóre źródła podają nazwisko w wersji: Peterson.

I   Osiek. Zarys dziejów 13

Edmunda, Aleksander, walczył w kampanii wrześniowej. Za odmowę
podpisania volkslisty zostali wraz z ojcem wysiedleni, potem wywiezieni
do obozu w Mauthausen, a następnie do Dachau. Szczęśliwie przeżyli
okupację i po wojnie powrócili do Bulowic. Wkrótce Aleksander wstąpił
w związek małżeński. Jego wybranką była piękna Maria Soj. Ślub odbył
się w 1947 roku. Po kilku miesiącach majątek ziemski, jak i sam pałac
zostały zajęte przez państwo na podstawie dekretu o reformie rolnej.
Z jedną walizką znaleźli się Laryszowie na bruku, co więcej, ówczesne
przepisy zabraniały im osiedlenia się w tym samym powiecie. Zamieszkali więc w Bielsku, gdzie wiedli skromne życie. Doczekali się trójki
potomstwa: Małgorzaty, Jerzego i Ewy19.
Młodsza z dwóch córek barona Karola Larysza, Adela, której w dziale
majątkowym przypadł Osiek Dolny (wraz z pałacem i browarem) oraz
folwarki Karolina i Włosień, poślubiła Stanisława Narcyza hrabiego
Dunin-Borkowskiego z Borkowic herbu Łabędź (1818–1884)20. Wraz
z mężem zamieszkała w jego majątku, we wschodniej Małopolsce; nie
poświęcali rodzinnej siedzibie Adeli nadmiernej uwagi. Często zmieniani rządcy w krótkim czasie doprowadzili kwitnący majątek do niemal
całkowitej ruiny21. Po śmierci męża Adela podjęła decyzję o sprzedaży
zadłużonej majętności. Nabywcą został Oskar Rudno Rudziński. W dziejach Osieka rozpoczął się nowy rozdział.
19 Jerzy Larysz, wykładowca wyższej uczelni, po roku 1989 rozpoczął starania o zwrot
rodzinnego majątku.
20 Ich jedyna córka Jadwiga Eleonora Leopoldyna (1846–1917) poślubiła Jana Chościaka-Popiela z Wójczy, herbu Sulima (1836–1911), z którym miała troje dzieci:
Teresę, Michała oraz Rozalię Różę – zamężną z Karolem Hubertem Rostworowskim,
znanym dramatopisarzem. Z tego związku urodziło się trzech synów: Jan, Marek
(historyk sztuki, minister kultury i sztuki) i Emanuel (naczelny redaktor Polskiego
Słownika Biograficznego).
21 Powtarzające się informacje o całkowitej ruinie, do jakiej doprowadzony został majątek, nie wydają się w pełni prawdopodobne. Osiecki majątek pozostawał w rękach
Dunin-Borkowskich niespełna szesnaście lat (1869– 1885). Często zmieniani dzierżawcy doprowadzili niewątpliwie do załamania ekonomicznego, gorzelnia i browar
pozostawały w dzierżawie, pewnym zniszczeniom uległ sam pałac, zaniedbano
również gospodarkę stawową, jednak majątek wciąż przedstawiał sporą wartość.

II  
Rudzińscy z Osieka.
Historia niezwyczajna
Oskar Rudziński urodził się 6 maja 1857 roku w Onrejowicach (Endersdorf), jako przedostanie z piętnaściorga dzieci Edwarda (1812–1874),
doktora chemii, pochodzącego z austriackiej linii Rudzińskich i Charlotty Keil1. Oskar otrzymał wszechstronne wykształcenie. Po ukończeniu
opawskiego gimnazjum przez rok studiował na Akademii Górniczej
w Leoben, następnie ukończył studia rolnicze w Halle. W międzyczasie
odbył jednoroczną służbę w austriackiej artylerii. Ważną częścią wykształcenia były praktyki odbyte w kilku krajach europejskich: Belgii,
Francji i Włoszech. Szczególnie cennych doświadczeń nabył w Karwinie
u swego kuzyna Henryka Larischa, prowadzącego rozwiniętą gospodarkę stawową. Zdobyte doświadczenie przydało się już wkrótce, bowiem
1 marca 1885 roku za sumę 258 tysięcy florenów wypłaconych w gotówce
nabył od Adeli Borkowskiej, wdowy po Stanisławie Dunin-Borkowskim,
majątek osiecki. W roku 1907 powiększył go o pobliskie Łęki i Bielany,
które zakupił od stryjecznego brata Hipolita. Ogółem gospodarował
na obszarze 1240 hektarów, z czego znaczącą część zajmowały stawy.
Jak trafnie zauważył Tomasz Kargol „W drugiej połowie XIX w. działalność przemysłowa, skala i charakter uprzemysłowienia dóbr ziemiańskich w Galicji były pochodną tradycji i historycznej ciągłości, sytuacji
1

Opracowano na podstawie: Polski Słownik Biograficzny [dalej: PSB], XXXIII/1,
z. 136, Wrocław 1991, s. 32– 33 (oprac. J. M. Włodek); A. Hałatek, B. Jania, Osiek…,
dz. cyt., s. 24, J. Kukucz, Zasłużeni działacze na polu rybactwa, „Przegląd Rybacki”
R. 2 (1929), s. 750–751; M. Rudziński, Opis majątku Osiek, [w:] Księga pamiątkowa na 75-lecie „Gazety Rolniczej” 1861–1935. Księga wsi polskiej – źródła, dzieje
i kierunek jej kultury, red. J. Lutosławski, t. 2, Warszawa 1938; ustne informacje
Edwarda Rudzińskiego.
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ekonomicznej kraju, zwłaszcza rolnictwa, polityki gospodarczej władz
austriackich i krajowych. W działalności przemysłowej ziemian galicyjskich jak w zwierciadle odbijały się również zmiany w ogólnej sytuacji
gospodarczej Galicji, rolnictwie i przemyśle. W Galicji dominowały
tradycyjne gałęzie przemysłu spożywczego: gorzelnictwo, browarnictwo,
młynarstwo, bazujące na własnych surowcach dóbr ziemskich (ziemniaki, zboże na słód i na przemiał)”. Modernizacja majątków ziemskich
polegała w pierwszej kolejności na zaangażowaniu kapitału w branże
bezpośrednio powiązane z dobrami ziemskimi (jak np. gorzelnictwo
i browarnictwo), bądź w branże nierolnicze, jednak związane z występującymi na ich terenie dobrami naturalnymi (np. cegielnie). Jednak
jedynie niewielka część majątków przekształcała się poprzez uprzemysłowienie. Większość zachowała swój tradycyjny, rolniczy (i nieprzemysłowy) charakter2 (przypis 1).
Podupadły majątek Oskar Rudziński starał się rozbudowywać wszechstronnie, rozwijając zarówno rolną, jak i przemysłową gałąź gospodarki.
Prowadzone przezeń zakłady przemysłowe obejmowały młyn, tartak,
cegielnię, dwie gorzelnie wraz z wytwórnią wódek gatunkowych i likierów oraz browar. Ziemska część majątku przodowała w hodowli bydła
nizinnego, w części opartego na sprowadzanych z Holandii buhajach.
Wkrótce obory osieckie stały się znane w całym kraju ze sprzedaży jałówek i buhajów. Wzorcowo prowadzono wylęgarnię drobiu, specjalizując
się w produkcji jaj wylęgowych; kur, kaczek, gęsi, indyków i kuropatw.
W chlewniach rozpoczęto hodowlę świń rasy westfalskiej.
Olbrzymi wysiłek włożono w drenowanie gruntów rolnych. Posiadając odpowiedni surowiec, Oskar założył nawet fabrykę drenów, w której
produkowano również cegły i dachówkę. Dysponując odpowiednim
doświadczeniem, w 1903 roku zakupił Rudziński od swego brata Edwina
dużą cegielnię w Baborowie, nieopodal Głubczyc na Górnym Śląsku.

2

T. Kargol, Ziemiaństwo a uprzemysłowienie Galicji na przełomie XIX i XX w. (do
1918 r.), 2010, s. 135 i nast. (Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej, 7).
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ryc. 3. Reklama prasowa produktów z gospodarstwa
Rudzińskich, około 1919–1920 (ze zbiorów autora)
A press ad of products from the Rudziński farm, ca. 1919–20
(from author’s own collection)

ryc. 4. Portret Gabrieli Wrotnowskiej. Malarz nieznany, zbiory
rodzinne E. Rudzińskiego. Fot. Sławomir Dryja
A portrait of Gabriela Wrotnowska. Unknown artist,
E. Rudziński’s family collection. Photo: Sławomir Dryja
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Jednak największym sukcesem majątku była wzorcowo prowadzona
gospodarka stawowa. W chwili przejęcia majątku stawy były całkowicie
zapuszczone, zaś pozostałe stado karpi nie nadawało się do dalszego
chowu. Dlatego też sprowadzono tarlaki rasy czeskich karpi bezłuskich
od ks. Lippego z Nachodu, a niedługo potem tarlaki innej, tzw. galicyjskiej rasy z majątku Habsburgów w Kaniowie k. Dziedzic, prowadzonego
przez Adama Gascha. W drodze długoletniej selekcji powstały karpie
w trzech typach ułuszczenia, mianowicie karp słabo ułuszczony, lustrzeń
trójrzędowy i lustrzeń lampasowy, najbardziej rozpowszechniony, nazwany wkrótce typem osieckim. Karpie osieckie uzyskały wiele nagród
na wystawach rolniczych, co otworzyło drogę do produkcji narybku
do zarybień innych gospodarstw. Równocześnie uzyskano niespotykaną
wówczas wydajność chowu na poziomie 400 kg z 1 hektara powierzchni
stawowej.
Swoją małżonkę, Gabrielę Wrotnowską, poznał goszcząc w sąsiednim
majątku w Łękach u Antoniego Wrotnowskiego, znanego warszawskiego
adwokata, polityka i wydawcy. Podobnie jak Rudziński, Wrotnowski
nabył swój majątek w styczniu 1877 roku od spadkobierców majątku
Karola Larysza. Częstymi gośćmi w Łękach były dzieci jego brata Juliusza, emigranta po powstaniu styczniowym: Feliks, Juliusz i Gabriela.
Wychowana w Paryżu Gabriela szybko podbiła serce trzydziestoletniego wówczas Oskara. W roku 1887 ogłoszono zaręczyny. Ślub odbył się
w Paryżu 20 stycznia następnego roku. Okres narzeczeństwa wykorzystał
Oskar na remont ogromnie zaniedbanego pałacu osieckiego. Ponoć
w roku 1885 było tam ledwo jedno pomieszczenie, skutecznie chroniące przed deszczem, nie dziwi więc, że koszt remontu dorównał cenie
zakupu całego majątku3.
Powiększająca się rodzina wymagała wszakże wygodnej siedziby.
W roku 1889 urodził się syn Raoul, w 1890 Andrzej, w 1891 Edward,
w 1894 Marian. Cieniem na szczęściu rodziny położyła się niespodziewana śmierć pierworodnego Raoula w 1910 roku.
3

Ustna informacja Edwarda Rudzińskiego.

ryc. 5. Oskar Rudno-Rudziński.
Fotografia ze zbiorów rodzinnych
Edwarda Rudzińskiego
Oskar Rudno-Rudziński.
A photograph from Edward Rudziński’s
family collection

ryc. 6. Gabriela Rudzińska, z domu Wrotnowska.
Fotografia ze zbiorów rodzinnych Edwarda
Rudzińskiego. Fot. Sławomir Dryja
Gabriela Rudzińska, née Wrotnowska.
A photograph from Edward Rudziński’s family
collection. Photo: Sławomir Dryja
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Warto również wspomnieć o ożywionej działalności publicznej, prowadzonej przez Oskara Rudzińskiego. W latach 1887–1897 był delegatem
Wydziału Powiatowego do kuratorium niższej szkoły rolniczej, w latach
1898–1914 został jednym z taksatorów Okręgu Biała Galicyjskiego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, w latach 1905–1910 członkiem
Wydziału, a w latach 1911–1914 wybrano go wiceprezesem tegoż Towarzystwa. Wspierał też liczne przedsięwzięcia na terenie Osieka, będąc
jednym z głównych fundatorów nowego kościoła.
Oskar Rudziński był koneserem i miłośnikiem sztuki. Powszechnie
znana jest jego przyjaźń z Julianem Fałatem. Plonem częstych pobytów
malarza w osieckim pałacu są obrazy ukazujące piękno okolic Osieka,
jak również portrety rodziny Rudzińskich. Prócz Fałata uroki Osieka
uwieczniał również Teodor Axentowicz.
W osieckim pałacu gościli też generał Józef Haller i brygadier Józef
Piłsudski.
Owocną pracę w momencie szczytowego rozkwitu majątku przerwała
nagła śmierć. Oskar Rudziński zmarł 5 maja 1919 roku i został pochowany w starym kościele osieckim.
Po śmierci Oskara prowadzeniem majątku zajęli się jego spadkobiercy: wdowa Gabriela i synowie Andrzej, Edward i Marian.
Bracia uzyskali gruntowne wykształcenie, pomocne w zarządzaniu
majątkiem. Prowadzeniem gospodarstwa stawowego zajął się Edward4.
Po ukończeniu gimnazjum klasycznego w Bielsku studiował leśnictwo
w Wyższej Szkole Rolniczej w Wiedniu, gdzie rozpoczął specjalizację
w zakresie rybactwa i hodowli ryb, uzupełnioną następnie w Bawarskim
Instytucie w Monachium. Dalsze studia przerwał wybuch pierwszej wojny światowej, w trakcie której przydzielono Edwarda do służby w 2. Pułku Ułanów w Tarnowie. Po awansie na podporucznika skierowany został
do 8. Pułku Ułanów w Krakowie.
4

Opracowano na podstawie: PSB, XXXIII/1, z. 136, Wrocław 1991, s. 13–15 (oprac.
J. M. Włodek); A. Hałatek, B. Jania, Osiek…, dz. cyt., s. 211–212; E. Rudziński, Gospodarstwo stawowe w Osieku, Kraków 1923; ustne informacje Edwarda Rudzińskiego.
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W okresie międzywojennym doprowadził osieckie gospodarstwo
stawowe do wyjątkowego rozkwitu. Powszechnie uznawane było ono
za przodujące w hodowli karpia, czego wyrazem stały się liczne nagrody,
w tym złoty medal otrzymany w 1929 roku na Powszechnej Wystawie
Krajowej w Poznaniu. Wnioski płynące z wieloletnich doświadczeń
przedstawił Rudziński w licznych artykułach opublikowanych w fachowej prasie krajowej i zagranicznej. Jako uznany specjalista sprawował nadzór nad kilkoma gospodarstwami stawowymi, np. w Lubieniu
k. Gródka Jagiellońskiego i Dworach k. Oświęcimia.
1 września 1939 roku zgłosił się ochotniczo w komendzie szwadronu
zapasowego w macierzystym 8. Pułku Ułanów, z którym odbył kampanię zakończoną w lasach zamojskich. Szczęśliwie powrócił do Osieka,
jednak w związku z przejęciem całego majątku przez władze niemieckie
wraz z rodziną wysiedlony został na teren Generalnego Gubernatorstwa.
Wkrótce wstąpił w szeregi Związku Walki Zbrojnej, a następnie Armii
Krajowej. Jako pracownik Związku Organizacji Rybackich dysponował
samochodem służbowym i w miarę swobodnie poruszał się po terenie
Generalnego Gubernatorstwa, pełniąc przy okazji rolę kuriera pomiędzy
poszczególnymi komendami AK. Jesienią 1944 zorganizował przerzut
Wincentego Witosa z Krakowa do Słupi, majątku ziemskiego, w którym przebywał jego brat Marian. Tu Witos miał oczekiwać na przerzut
lotniczy do Wielkiej Brytanii, ostatecznie jednak planowana operacja
nie powiodła się.
Po wyzwoleniu Edward całą energię poświęcił swojej ukochanej
dziedzinie, tworząc m.in. Komisję Selekcji Karpia przy Związku Organizacji Rybackich w Krakowie, nie zaprzestał również działalności
naukowej i publicystycznej. W okresie represji stalinowskich zakazano
mu uprawiania zawodu, podjął więc pracę w Krakowskim Miejskim
Przedsiębiorstwie Robót Drogowych. W 1957 roku został pracownikiem
Zakładu Biologii Wód PAN w Krakowie, gdzie pracował do emerytury,
na którą przeszedł w roku 1961.
Zmarł w 1980 roku. Z małżeństwa z Ewą Dulębą (1894–1977) doczekał się trzech synów: Andrzeja, więźnia obozu w Mauthausen, Oskara,
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żołnierza kampanii wrześniowej poległego w walce z Niemcami w sierpniu 1944 roku, oraz Władysława, żołnierza AK, uczestnika powstania
warszawskiego.
Marian Rudziński znany jest jako ekonomista, polityk konserwatywny,
poseł na sejm, działacz społeczny5. Po ukończeniu gimnazjum klasycznego w Bielsku rozpoczął studia na Akademii Handlowej w Wiedniu.
Z początkiem pierwszej wojny światowej podjął służbę w 2. Pułku
Ułanów w Tarnowie, z którym przeszedł kampanię we Włoszech i na
froncie wschodnim. W roku 1918, w obliczu rozpadu monarchii austro-węgierskiej, batalion Rudzińskiego niemal w całości wszedł w skład
formującego się wojska polskiego. Spieszący na odsiecz oblężonego
Lwowa oddział został rozbity pod Mikulińcami, sam Rudziński zaś
dostał się do niewoli w Tarnopolu. Szczęśliwie zbiegł z więziennego
szpitala i już w 1919 roku służył w armii generała Józefa Hallera. Wziął
udział w I powstaniu śląskim, a podczas wojny z Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republiką Radziecką w stopniu kapitana dowodził
batalionem. Na początku czerwca1920 roku został ciężko raniony pod
Wilnem6.
Po powrocie do Osieka podjął działalność społeczną i polityczną7,
czego ukoronowaniem był wybór w 1930 roku na posła Sejmu RP III kadencji z listy BBWR. Po złożeniu mandatu w 1935 roku został dyrektorem
Centralnego Biura Finansowo-Rolnego, podlegającego Ministerstwu
Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Ministerstwu Skarbu, którym kierował
do 1937 roku. Po powrocie do Osieka zajął się na powrót ekonomiczną
stroną zarządzania majątkiem.
5

6
7

Opracowano na podstawie: PSB, XXXIII/1, z. 136, Wrocław 1991, s. 27–29 (oprac.
J. M. Włodek); A. Hałatek, B. Jania, Osiek…, dz. cyt., s. 24; E. Rudziński, Gospodarstwo stawowe w Osieku, dz. cyt.; M. Rudziński, Opis majątku Osiek, [w:] Księga
pamiątkowa na 75-lecie „Gazety Rolniczej” 1861–1935, ustne informacje Edwarda
Rudzińskiego.
A. Hałatek, B. Jania, Osiek…, dz. cyt., s. 198.
Marian Rudziński pełnił wiele funkcji społecznych i politycznych, w tym prezesa
Związku Ziemian w Krakowie (w latach 1925–1930).
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ryc. 7. Prezydent Ignacy Mościcki na schodach osieckiego
pałacu. 26 lipiec 1929 rok (fotografia ze zbiorów autora)
President Ignacy Mościcki on the stairs of Osiek mansion.
26 July 1929 (a photograph from author’s collection)

W lipcu 1929 w majątku osieckim gościł przy okazji wizytacji Małopolski i powiatu bialskiego prezydent Ignacy Mościcki. Prezydent zwiedził majątek, interesując się w szczególności gospodarstwem stawowym.
Wraz z gospodarzami spożył obiad w osieckim pałacu. Po okraszonym
licznymi przemówieniami posiłku Mościcki zwiedził stary i nowy kościół w Osieku8.
We wrześniu 1939 roku Marian Rudziński pozostał w Osieku, jednak
po wcieleniu tych ziem do Rzeszy, obawiając się aresztowania, schronił się wraz z rodziną w będącym współwłasnością małżonki majątku
w Słupi. W roku 1940 wstąpił do Związku Walki Zbrojnej, stając się
następnie aktywnym członkiem AK. W słupeckim dworze zorganizował
tajne nauczanie szczebla gimnazjalnego i uniwersyteckiego.

8

A. Hałatek, B. Jania, Osiek…, dz. cyt., s. 185–187.
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Po wyzwoleniu podjął pracę zarządcy majątków SGGW w Warszawie,
przyczyniając się do ich rozwoju. Zmarł nagle na zawał serca w 1952 roku.
Z pierwszego małżeństwa z Marią z Dreckich miał trzy córki: Marię,
uczestniczkę powstania warszawskiego, zmarłą podczas walk na szkarlatynę; Krystynę, żołnierza AK, Gabrielę, zamężną z Ryszardem Mehofferem, historyczkę sztuki, oraz syna Macieja, żołnierza AK, muzykologa
i anglistę, a także dziennikarza. Z drugiego małżeństwa z Tatianą Kurkowską miał córkę Teresę, urodzoną w 1948 roku.
Sześćdziesięcioletni dorobek dwóch pokoleń Rudzińskich w zakresie
hodowli stawowej został całkowicie zaprzepaszczony po przejściu frontu
w 1945 roku. Cenna pula genowa matecznego stada tarlaków przepadła,
szczęśliwie jednak krew stada osieckiego przetrwała w gospodarstwie
doświadczalnym UJ, skąd przeniesiono ją do zakładu doświadczalnego
PAN w Gołyszu na Śląsku Cieszyńskim9.
Na podstawie dekretu o reformie rolnej majątek upaństwowiono,
tworząc na jego bazie specjalistyczne gospodarstwo rolne. Po roku 1989
spadkobiercom udało się odzyskać część majątku, w tym pałac. Wygląda
również na to, że wieloletnia walka o odzyskanie browaru zakończyła
się sukcesem.

9

A. Hałatek, B. Jania, Osiek…, dz. cyt., s. 197–200; ustne informacje E. Rudzińskiego.

III  
Browar parowy
Oskara Rudno Rudzińskiego
Początki browaru parowego
Za twórcę nowoczesnego browaru przemysłowego w Osieku powszechnie uważa się Oskara Rudno Rudzińskiego. Miał on przebudować znajdujący się w majątku browar rolniczy1 i uruchomić go przed 1900 rokiem2.
W zachowanych źródłach nie znajdujemy danych informujących
nas wprost o początkach browaru parowego, jak również o inwestycjach poczynionych przez Oskara Rudno Rudzińskiego w początkowym
okresie po nabyciu browaru. W tym zakresie zdani jesteśmy na swoiste
„dochodzenie poszlakowe”, oparte na analizie źródeł pośrednich lub
powstałych znacznie później.
Istotną przesłanką, stanowiącą punkt wyjścia dla dalszych rozważań,
są informacje na temat wyposażenia warzelni, zapisane we wniosku
o wydanie karty rejestracyjnej z maja 1949 roku. Jak wynika z opisu, wyposażono ją w urządzenia wyprodukowane w fabryce F. Weigla w Nysie
(Maschinenfabrik F. Weigel Nachfelg AG, Neisse)3. Fabryka ta, istniejąca
od 1830 roku, w 1901 roku została przekształcona w spółkę akcyjną, zaś
od 1919 występowała pod nazwą Weigel Werke AG Neisse. Wspomniany
zapis wskazuje jednoznacznie, że urządzenia warzelni (kocioł zacierny
1
2
3

Określenie „browar rolniczy” przyjęto za: A. Spyra, Browarnictwo Galicji doby
autonomicznej, Kraków 1994, s. 23n.
Por.: T. Syga, Galicja. Słownik geograficzny browarów 1800–1918, t. 1 Biała – Drohobycz, Szczecin 2006, s. 4, S. Dryja, U Rudzińskich w Osieku, „Pivaria” 7 (2004)
nr 1, s. 9; A. Hałatek, B. Jania, Osiek…, dz. cyt., s. 134.
Spis z istniejących wówczas tabliczek znamionowych, zamiast F. Weigel błędnie
spisano T. Weigel. ANPPiP, sygn. PAU I–554 (CAD).
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i kadź zacierno-filacyjną) wyprodukowano po roku 1901, przed 1919,
przy czym na wyposażeniu browaru znalazły się zapewne przed rokiem
19134. Ponieważ już w 1896 roku odnotowano browar parowy Oskara
Rudno Rudzińskiego5, z całą pewnością możemy założyć, że zakład
zakupiony w 1885 roku wraz z całym majątkiem był już wyposażony
w maszynę parową i posiadał urządzenia o parametrach zbliżonych
do późniejszych. Wiemy bowiem, że wymiana kotła warzelnego w roku
1922 (zamontowano wówczas kocioł przywieziony z Pleszewa)6 nie wpłynęła na ilość brzeczki uzyskiwanej z pojedynczej warki7.
Należy więc postawić pytanie, kiedy w Osieku powstał niewielki, lecz
w miarę nowocześnie wyposażony zakład przemysłowy, napędzany siłą
urządzeń parowych? W archiwach brak dokumentów z lat 1869–1885,
kiedy to Osiek pozostawał własnością Adeli Dunin-Borkowskiej, zaś zachowane w Archiwum dokumenty figurują jako akta Larischów i urywają się przed 1810 rokiem8. Wiemy jedynie, że w latach 30. i 40. XIX wieku
na terenie folwarku prowadzono szereg prac, w wyniku których uzyskał
4

5
6

7
8

Czas modernizacji warzelni można określić na podstawie analizy zachowanej księgi
sprzedaży za lata 1913–1923, w której odnotowywano również poziom comiesięcznej produkcji. O ile wymiana kotła warzelnego w 1922 roku miała swoje konsekwencje (zaprzestanie produkcji na okres 6 miesięcy, wrzesień 1922–luty 1923), o tyle
w okresie wcześniejszym produkcja odbywała się płynnie (w każdym miesiącu
odnotowano przynajmniej 1–2 warki). Ponadto mało prawdopodobne wydaje się,
by w krótkim czasie zdecydowano się na dwa czasochłonne i dezorganizujące pracę
browaru remonty warzelni.
Rocznik statystyki przemysłu i handlu krajowego. Wykaz przedsiębiorstw przemysłowych
w całym kraju na dzień 01.01.1884 (dane z lat 1884–87), red. T. Rutkowski, Lwów 1888.
Wymieniono wówczas zapewne kocioł warzelny pozostały z pierwotnego wyposażenia browaru, trudno bowiem zakładać, że wymiany wymagał – potencjalnie ledwo
kilkunastoletni – kocioł przywieziony wraz z pozostałymi urządzeniami z fabryki
Weigla, te bowiem słynęły ze swej trwałości.
Wielkość pojedynczej warki można wyliczyć precyzyjnie na podstawie Ausskosbuch
1913–1923 (książka przychodów i rozchodów piwa w browarze). Z księgi tej wynika,
że wielkość ta była taka sama przed, jak i po wymianie kotła warzelnego w 1922 roku.
Informacja uzyskana w Archiwum Państwowym w Krakowie (oddział wawelski).
W czasie zbierania materiałów do niniejszej książki wspomniane akta były niedostępne w związku z ich porządkowaniem.
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ryc. 8. Oskar Rudno-Rudziński. Fotografia ze zbiorów
rodzinnych E. Rudzińskiego
Oskar Rudno-Rudziński. A photograph from E. Rudziński’s
family collection

on kształt zbliżony do współczesnego. W 1848 roku wybudowano nowy,
murowany browar9. Zapewne wówczas został on wyposażony w nowoczesne urządzenia. Zarządzający wieloma zakładami przemysłowi
Karol Larisch doskonale znał zalety urządzeń napędzanych siłą maszyny
parowej, posiadał też niezbędne środki, by kosztowną modernizację
przeprowadzić. Wydaje się więc prawdopodobne, że dzieje browaru
parowego w Osieku należałoby liczyć od roku 1848.
W źródłach kolekcjonerskich pojawia się informacja, jakoby w latach
1880–1888 browar należący do hrabiny Adeli Borkowskiej dzierżawiła
spółka Goldfinger i Glücksman, zaś w latach 1888–1896 dzierżawcą był
9

T. Śledzikowski, Zespół pałacowo-parkowo-folwarczny…, dz. cyt., s. 151–164. Potwierdza to zapis w zachowanym Inwentarzu z lat 1932–1933, w którym opisano starą
część budynku browaru, pochodzącą z roku 1848 (zbiory rodzinne E. Rudzińskiego).
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ryc. 9. Budynek dawnego browaru, zbudowanego przez
K. Larischa w roku 1848. Stan w roku 2005. Fot. Sławomir Dryja
The old brewery built by K. Larisch in 1848. State as of the year
2005. Photo: Sławomir Dryja

Siegfried Schenker10. Z oczywistych względów (od 1885 majątek osiecki
był własnością Oskara Rudzińskiego) informacje te nie są ścisłe.
Od momentu przejęcia majątku osieckiego przez Adelę, wnuczkę Karola Larischa, żonę Stanisława Dunin-Borkowskiego, zaczął on podupadać. Dunin-Borkowscy zamieszkali w majątku Stanisława, położonym
we wschodniej Małopolsce, powierzając prowadzenie majątku osieckiego często zmienianym dzierżawcom. W roku 1881 majątek prowadził
Karol Stadnik, doprowadzając w 1883 do zajęcia części majątku na skutek
nieopłacania czynszu11. Majątek podupadł, a zabudowania gospodarcze
zostały w znacznym stopniu zdewastowane.
Nabywając dobra osieckie za 258 000 florenów w gotówce, Oskar
Rudziński zobowiązał się zaspokoić roszczenia wierzycieli Dunin10 M. Friedrich, Brauerei-Verzeichnis Polen, Heidelberg 2001, s. 113.
11 T. Śledzikowski, Zespół pałacowo-parkowo-folwarczny…, dz. cyt., s. 153 (przypis).
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-Borkowskich12. Niewykluczone, że w chwili zakupu na gorzelni i browarze ciążyły wieloletnie zobowiązania dzierżawne. Mając na uwadze
wydatki związane z podniesieniem majątku z upadku, wydaje się prawdopodobne, że spłata ewentualnych dzierżawców i wierzycieli mogła
nastąpić poprzez bliżej nieokreśloną formę (spółka dzierżawna?) wspólnego użytkowania browaru, o czym świadczyć może zachowana przypadkiem (wsunięta w późniejszy dokument) pojedyncza karta bilansowa
browaru z maja 1890 roku13. Wynika z niej, że w dochodach z browaru
oprócz Zarządu Majątku Osiek partycypowali: Siegfried Schenker, Alfred Vacano14 z Wiednia i Hohlander Hahnel z Białej.
tab. 1. Podział dochodu z browaru w maju 1890 roku
według zachowanego bilansu (w procentach)
1. Siegfried Schenker

udział

udział

1281,32

43,45 proc.

2. Alfred Vacano, Vien

196,04

6,65 proc.

3. Intsverwaltung Osiek

770,96

26,15 proc.

4. Hohlander Hahnel, Bielitz

700,00

23,75 proc.

2948,32

100 proc.

Opracowano na podstawie: AP Kraków, sygn. ADO: 63.

Stan taki mógł się utrzymać do 1892 lub nawet 1894 roku, kiedy
to w browarze toczyły się już jakieś prace remontowe15. Znając ambicje
12 T. Śledzikowski, Zespół pałacowo-parkowo-folwarczny…, dz. cyt., s. 161.
13 AP Kraków, sygn. ADO:63
14 Alfred Joseph Maria Vacano Ritter von Wellho (1846–1929) był austriackim przedsiębiorcą, działającym w branży piwowarskiej na terenie Austro-Węgier i Rosji.
Wraz z synem Erichem założyli browar w Samarze, propagując piwa produkowane
systemem dolnej fermentacji (lagery). Najbardziej znana marka piwa – Żiguli – upowszechniła się po roku 1917 (zakłady w Samarze znacjonalizowano) jako typ piwa
jasnego produkowanego w wielu browarach w ZSRR; D. Suchodolski, Zhigulevskoye:
The Austrian-Mexican Roots of Russia’s Most-Popular Beer, „Russia Beyond the
Headlines”, Oktober 2014, p. 28.
15 AP Kraków, sygn. ADO:157.
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Oskara Rudzińskiego w dążeniu do samowystarczalności powiązanej
z planami uprzemysławiania majątku, możemy założyć, że właśnie wtedy
przejął browar w wyłączne użytkowanie. Wkrótce nastąpiły znaczące
prace remontowe. Około 1900 roku zainstalowano nowy, zapewne wydajniejszy, kocioł parowy, przygotowując się tym samym do planowanego remontu warzelni16.
Modernizację browaru, tak jak i pozostałych części majątku przeprowadzano przez wiele lat etapami. W początkowym stadium realizacji
tych planów korzystano zapewne ze środków bankowych. Szczątkowo
zachowana korespondencja z Boden-Kredit Anstalt potwierdza bowiem
spłaty kredytów co najmniej od roku 189017.

Codzienność browaru
Od momentu uzyskania pełnej samodzielności browar funkcjonował
jako jednoosobowa firma, oddzielona od pozostałych zakładów funkcjonujących jako Zarząd Dóbr i Zakładów Przemysłowych Oskara Rudno
Rudzińskiego. Do rejestru handlowego wpisana została pod dwujęzyczną nazwą: Brauhaus-Verwaltung Osiek, Zarząd Browaru w Osieku. Tak
też zapisywano nazwę przedsiębiorstwa na papierach firmowych z tego
okresu (Brauhausverwaltung Oskar von Rudno Rudziński lub Zarząd
Browaru Parowego Oskara Rudno Rudzińskiego w Osieku k. Oświęcimia)18. Oddzielenie browaru od pozostałych zakładów przemysłowych
utrzymało się po śmierci Oskara Rudzińskiego przez cały okres międzywojenny aż do roku 1937, kiedy to browar stał się wyłączną własnością
Andrzeja Rudzińskiego, jednego z synów Oskara.
Niewiele wiemy o piwowarach odpowiedzialnych za produkcję w okresie przed I wojną światową. Około roku 1896 mistrzem piwowarskim był
16 W 1951 inspektor kotłowy wykluczył z dalszego użytkowania kocioł parowy, należący do browaru. Jego wiek określono jako „ponadpięćdziesięcioletni”. ANPPiP,
sygn. PAU I–553, 554 (CAD).
17 AP Kraków, sygn. ADO:20; nie wiemy, czego wspomniane spłaty dotyczyły.
18 AP Kraków, sygn. ADO: 131.
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ryc. 10. Pocztówka wysłana z Osieka przez pracownika browaru,
Franza Peska (ze zbiorów Andrzeja Jekiełka)
A postcard sent from Osiek by an employee of the brewery
Franz Pesk (from Andrzej Jekiełk’s collection)

Josef Reiss, w latach 1903–1906 odnotowano, iż stanowisko to zajmował
Jan Zeman, zaś od roku 1911 produkcją kierował Oswald Karas19. W tym
okresie zatrudniano więc fachowców pochodzenia austriackiego bądź
czeskiego. W roku 1912 deputat piwa (w ilości 25 litrów miesięcznie)
pobierali pracownicy browaru: Franz Pesek, Gottlieb Pesek, Josef Jeżek i Stefan Jeżek, nie udało się jednak ustalić pełnionych przez nich
funkcji20. W październiku 1915 roku pieczę nad browarem przejął Jan
Przeorski, piwowar rodem z Krasiczyna21. Za jego kierownictwa bednarnią kierował Franz Kohout, funkcję palacza sprawował Roch Kolasa,
maszynisty (?) Johann Anderle22.

19
20
21
22

T. Syga, Galicja. Słownik geograficzny…, dz. cyt., s. 4–5.
AP Kraków, sygn. ADO:141.
AP Kraków, sygn. ADO: 62.
AP Kraków, sygn. ADO:62, dane za rok 1916.
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Z fragmentarycznie zachowanych list wypłat dla pracowników browaru wynika, iż rozliczano się w systemie dwutygodniowym, po podliczeniu realnie przepracowanych godzin pracy. W zależności od aktualnie
wykonywanych prac dniówka wynosiła 5 lub 8–9 godzin. W dniu warek
zatrudniano robotników pracujących „przy zlewkach” (wylewanie piwa
na chłodnik, a następnie do kadzi fermentacyjnych), zazwyczaj do godziny 10 lub 11 w nocy, sporadycznie do godzin późniejszych („pracował do 3 w nocy”). Przepracowane godziny zapisywał piwowar, on też
wypłacał robotnikom wyliczoną należność23.
W okresie I wojny światowej (dane za lata 1915–1917) obsada browaru
nie posiadała charakteru stałego. W zależności od nasilenia prac na liście
płac figuruje od 3 do 6 robotników, w tym rosyjski jeniec przydzielony
do prac w majątku, Marzec. Powtarzają się nazwiska kilkunastu robotników: Józef Jędrzejczyk, Józef Hocot, Franciszek Płonka, Jędrzej Płonka,
Antoni Zając, Marszałek, Zduńczyk, Tobis, Kolasa, Szafran, Wawrzyniak, Bielski, Berkowski oraz Marzec. Zapewne z uwagi na powołania
do wojska zatrudniano również kobiety, których nazwiska dopisywano
do zasadniczej listy rozliczeń ołówkiem. Na listach odnotowane zostały:
Zofia Płonka, Katarzyna Płonka, Elżbieta Jekiełek, Maria Mąkina, Anna
Mąkina, Maria Kolasa, Róża Urbańczyk, Kohut24.
O kręgu najstarszych odbiorców wiemy niewiele lub zgoła nic. Pierwszy, niepełny spis odbiorców z lat 1904–1906, odtworzony na podstawie
książki rozliczeń Zarządu z odbiorcami piwa, obejmuje 31 nazwisk. Jedynie nieliczne powtarzają się w późniejszym okresie, lecz tylko o Salomonie Sieglu posiadamy bliższe informacje25. Zachowane listy odbiorców
23 AP Kraków, sygn. ADO: 140.
24 AP Kraków, sygn. ADO:139, 140, dziennik robocizny oraz lista wypłat pracowników
browaru.
25 AP Kraków, sygn. ADO: 128. Lista odbiorców z lat 1904–1906 obejmuje łącznie
31 nazwisk: Schmitzer, Bokshorn, Zemanek, Schmeidler, Czader, Adamski, Nycz,
Pudełko, Suski, Mika, Wanilik, Jura, Rosenberg, Katz, Roy, Merta, Fucker, Małyszak,
Wanclik, Achinger, Aichner, Siegel, Gacek, Niemiec, Kuder, Niemiec, Buchner,
Jędrzejko, Barger, Mynarski, Friedman.
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hurtowych z lat 1912–1913 podają kompletny spis kontrahentów browaru
z oznaczoną miejscowością26. Można więc zorientować się, że całość
sprzedaży kierowano do pobliskich miejscowości i miasteczek. Nieocenionym źródłem jest Ausskosbuch z lat 1913–1923 (książka przychodów
i rozchodów piwa w browarze), w którym odnotowywano każdą, nawet
najmniejszą sprzedaż zarówno odbiorcom hurtowym, jak i detalicznym.
Wspomniane źródło obejmuje kilkaset nazwisk.
Jak wynika z zachowanych polis ubezpieczeniowych, tuż przed
wybuchem I wojny światowej do majątku należała „karczma na wsi
obok kościoła” oraz „dom propinacyjny z mieszkaniem szynkarza
26 Comiesięczne spisy kontrahentów browaru, Ausweis des Brauhaus-Debitoren-Konto’s, prowadzone w języku niemieckim, w którym odnotowano następujących
odbiorców (zachowano oryginalną pisownię imion): Adamski Johann – St. Wieś,
Achinger Andreas – Witkowice, Bader Simon – Andrychów, Bronner Ernestine –
Oświęcim, Buchner Osias – Osiek Dolny, Boba Nikolaus – Polanka W., Białoń Albert – Kęty, Bilczewski Johann – Kęty, Chrabkiewicz Stanisław – Kańczuga, Eichner
Josef – Witkowice, Friedlich Salomon – Jeleń, Foks Johann – Poręba, Grünbaum
Josef – Polanka W., Gałuszka August, Gajda Johann – Kamitz, Hanclik Stanisław –
Wywalicha, Huppert Leopold – Grojec, Horak Józef – Grojec, Huczek Antoni – Polanka W., Jędrzejczyk – Grojec, Jura Ignacy – Grojec, Riger Leopold – Kęty, Jarosz
Jan – Polanka W., Kurus – Kęty, Kuwik Kasper – Głębowice, Kuppermann E. –
Brzezinka, Lekacz Karl – Harmęże, Łączny Thomas – Łęki, Linsner Jakób – Osiek
Górny, Luranc Johann – Osiek Górny, Leibler Wiktor – Oświęcim, Matyszkiewicz
Franz – Oświęcim, Mehl Hermann – Oświęcim, Mynarski Vinzenz – St. Wieś, Mika
Franz – Hecznarowice, Karter J. – Kęty, Mańka – Dwory, Neumann Paul – Oświęcim,
Noworyta Stanisław – Bielany, Niedziela – Przecieszyn, Nowak Franz – Wilamowice,
Olejarz – Dwory, Ringer Jonas – Zator, Początek – Osiek Tarniówka, Radwański
Johann – Oświęcim, Rübner Regina – Osiek, Rendel Isak – Wilamowice, Rosenberg
Hermann – Malec, Siegel Salomon – Osiek Górny, Singer Chaje – Polanka W., Suski
Johann – Hecznarowice, Schnitzer Salomon – Wilanowice, Schmeidler – Oświęcim,
Schongut – Kamitz, Tobiczek Andreas – Osiek, Weiss Josef – Skidzin, Wietrzny Antoni – Andrychów, Webers Josef Witwe – Szczakowa, Wiśniowski Marjan – Brzeszcze, Wasserberger Moritz – Oświęcim, Pollak Heim – Dornbrau, Wojtas – Podlasy,
Zaręba Josef – Nowa Wieś, Raber – Oświęcim, Kajtoch – Babice, Moser – Oświęcim,
Mrzygłod – Nidek, Chowaniec – Grojec, Kocemba – Bulowice, Zemanek – Malec, Salezjanie – Oświęcim, Bokshorn – Pisarzowice, Konnigsberger – Brzezinka,
Gottlieb – Malec, Jędrzejko – Pisarzowice, Kirchner – Pisarzowice, Czader – Stara
Wieś, Plessner Adolf – Adolfin, Ryłko – Polanka W., Kocemba – Bulowice.
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ryc. 11. Budynek dawnej karczmy przy kościele. Stan dzisiejszy.
Fot. Sławomir Dryja
An old tavern next to the church. Today.
Photo: Sławomir Dryja

na podmurowaniu”27. Wkrótce po odzyskaniu niepodległości zrezygnowano z prowadzenia takich przybytków. Gospodę „Tarniówkę” wykupił
zaufany pracownik Rudzińskich, Juljan Początek28. Brak nam dalszych
informacji dotyczących karczmy obok kościoła, z uwagi na lokalizację
można przyjąć, że chodzi tu o karczmę „Pod Kościelną” lub „U Czerwińskiego”, prowadzoną przez Stanisława Czerwińskiego (obok funkcjonowała masarnia Jana Klęczara)29.

27 AP Kraków, sygn. ADO:58.
28 A. Hałatek, B. Jania, Osiek…, dz. cyt., s. 145.
29 A. Hałatek, B. Jania, Osiek…, dz. cyt., s. 145.
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Organizacja produkcji
Pierwotny kształt zabudowań browarnych, jak i szczegóły organizacji
produkcji nie są do końca jasne. Przedstawione poniżej uwagi wynikają
z analizy dokumentów późniejszych, odnoszących się bądź do zmian
dokonywanych w browarze, bądź do uwag dotyczących organizacji
produkcji.
W skład majątku zakupionego przez Oskara Rudno Rudzińskiego
wchodził działający, choć zapewne mocno zużyty i zaniedbany browar
z wyposażeniem pochodzącym z 1848 roku lub nieco późniejszym. Modernizację browaru rozłożono na kilkanaście lat, realizując ją kolejnymi
etapami. Wybuch I wojny światowej na kilka lat powstrzymał ten proces.
Ostatecznie zaplanowane zmiany dokończono w początku lat dwudziestych, już po śmierci Oskara Rudno Rudzińskiego.
Niedługo przed rokiem 1900 zainstalowano nowy kocioł parowy.
Wkrótce przystąpiono do modernizacji warzelni. Pomiędzy 1901 a 1913
rokiem w renomowanej fabryce F. Weigla w Nysie (Maschinenfabrik
F. Weigel Nachfelg AG Neisse)30 zamówiono kadź zacierno-filacyną
i kocioł zacierny, pozostawiając w użytkowaniu stary kocioł warzelny
(wymieniony ostatecznie w roku 1922)31.
Wspomniana fabryka specjalizowała się w produkcji urządzeń browarniczych, w tym kompletnego wyposażenia warzelni. Z fabryki Weigla
pochodziło wyposażenie warzelni browaru Hugona Scobla w Gliwicach,

30 Podano według zapisu w arkuszu rejestracyjnym browaru z 2 maja 1949 roku,
ANPPiP, sygn. PAU I-554 (CAD). W karcie mylnie spisano T. Weigel (prawidłowo:
F. Weigel), zapewne skutkiem częściowego zatarcia tabliczki znamionowej. Nie
podano daty wyprodukowania opisywanych urządzeń, choć w innym miejscu
określono je jako zapewne czterdziestoletnie.
31 Nie wiemy, czy urządzenia te zastąpiły starsze, funkcjonujące w podobnym układzie, czy też usunięto jedynie zużytą kadź zacierno-filtracyjną, wprowadzając jako
nowy element kocioł zacierny (w pierwotnym zestawieniu kocioł warzelny pełniłby
również funkcję kotła zaciernego, funkcjonując w układzie klasycznej warzelni pojedynczej, składającej się z kadzi zacierno-filtracyjnej i kotła warzelno-zaciernego).
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zainstalowane tam około 1893 roku32. Dziełem nyskiej fabryki jest również tzw. IV warzelnia w browarze tyskim, której budowę rozpoczęto
w 1916 roku, zaś uruchomiono w roku 1922. Warzelnia znana jest z pięknych urządzeń oraz unikalnej majoliki, którą wyłożono ściany budynku33.
Urządzenia weiglowskie znajdują się w nieczynnym browarze w Biskupcu, a wraz z budynkami browaru zostały wpisane do rejestru zabytków.
W stalowo-mosiężny kocioł zacierny z nyskiej fabryki o pojemności
21 606 litrów wyposażony był wrocławski Browar Mieszczański. Od 1919
roku firma występowała pod nazwą: Weigel-Werke AG Neisse. W browarze „Zlatapramen” w Usti nad Łabą do dziś funkcjonuje warzelnia
zainstalowana przez zakłady Weigla w 1931 roku.
Tuż przed wybuchem I wojny światowej zmodernizowano proces
chłodzenia, instalując tacę chłodniczą o pojemności 70 hl. Zarówno
urządzenia chłodnicze, jak i dział fermentacji zlokalizowane były w budynku browaru na tyłach pomieszczeń warzelni (od strony północno-wschodniej). W stosunku do frontowej części budynku pomieszczenia
te były obniżone, tworząc rodzaj półpiwnicy, zagłębionej około 1,5 metra
poniżej poziomu gruntu. Ustawione tu kadzie fermentacyjne obkładano
pokruszonym lodem, przesypywanym trocinami, regulując w ten sposób temperaturę fermentacji. System taki powodował, że utrzymanie
właściwej temperatury w okresie letnim było bardzo trudne. Nieznane
jest usytuowanie lodowni w tym okresie (nowa powstała w roku 1922).
Spuszczone z kadzi fermentacyjnych młode piwo zapewne przewożono
specjalnym beczkowozem (jak miało do miejsce w okresie późniejszym)
do piwnic składowych, gdzie dojrzewało zmagazynowane w dębowych
kufach. Trudno określić, gdzie pierwotnie znajdowały się piwnice browaru. W roku 1912 zbudowano takowe pod lasem34, choć – jak chce tego
Tadeusz Śledzikowski – ich najstarsza część ma pochodzić z ostatniej
32 S. Różyński, Zarys dziejów piwowarstwa gliwickiego, Gliwice 2006, s. 161 (Seria
Monograficzna Muzeum w Gliwicach 13).
33 Tyskie Browary Książęce 1629–2004, red. R. Kaczmarek, Tychy 2004, s. 107.
34 Inwentarz z lat 1932–1933 (zbiory rodzinne E. Rudzińskiego).
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ćwierci XIX wieku35. Po przebudowie około 1937 roku właśnie tu przeniesiono urządzenia chłodzące i dział fermentacji. Zachowana polisa
ubezpieczeniowa na okres 1 maja 1914–1 maja 1915 wymienia „piwnice
browaru osobno w parku położone”36.
O istnieniu starszych piwnic świadczy wypadek, jaki miał miejsce
w połowie lat 90-ych ubiegłego wieku, kiedy to pod stojącym na podwórzu traktorem (pomiędzy oborą a nieistniejącą mleczarnią) zerwało
się sklepienie. Odsłonięte w ten sposób piwnice zasypano natychmiast
gruzem, nie informując o zdarzeniu służb konserwatorskich37.
Możemy jedynie się domyślać, że gdzieś na terenie majątku istniała prymitywna słodownia klepiskowa, z której użytkowania zrezygnowano zapewne jeszcze pod koniec XIX wieku. W początku lat dwudziestych w słód
dobrej jakości zaopatrywano się w słodowniach w Skawinie i Jędrzejowie38. Brak informacji na temat bednarni, miejscach rozlewu i spedycji;
znajdować się one mogły w przybudówkach wokół budynku browaru.

Wielkość produkcji i sprzedaży
Z okresu poprzedzającego I wojnę światową posiadamy bardzo niepełne
dane dotyczące wielkości produkcji i sprzedaży piwa z osieckiego browaru. Nieocenionym źródłem wiedzy są dane zawarte w Ausskosbuch
1913–1923, księdze rozchodów browaru, w której odnotowywano każdą,
nawet najmniejszą sprzedaż, podsumowując sprzedaż w skali miesięcznej. Od października 1916 roku wpisywano również wielkość produkcji,
35 T. Śledzikowski, Zespół pałacowo-parkowo-folwarczny…, dz. cyt., s. 160. Równocześnie autor podaje mylnie rok budowy (1922) i lokalizuje w tym budynku
słodownię (budynek słodowni zaś utożsamia z browarem z 1848), stąd starsza
metryka wspomnianych piwnic składowych pod lasem budzi wątpliwości.
36 AP Kraków, sygn. ADO:58.
37 Informacja uzyskana od pracowników dawnego POHZ, zweryfikowana w Archiwum
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bielsku-Białej.
38 AP Kraków, sygn. ADO: 127. Teza o istnieniu starszej słodowni na terenie majątku
osieckiego jest jedynie domniemaniem, opartym na analogii w rozwoju tego typu
przedsięwzięć.
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podsumowując ją w skali miesięcznej, z równoczesnym podaniem stanu
zapasów39.
tab. 2. Wielkość produkcji browaru w latach 1896, 1903, 1905–1907,
1909–1912
Rok produkcji

Wielkość produkcji w hl

1896

4000

1903

3427

1905

5200

1906

4500

1907

5500

1909

5000

1910

5464

1911

6100

1912

6180

Opracowano na podstawie: T. Syga, Galicja. Słownik geograficzny…, dz. cyt., s. 5.

Na przełomie wieków wielkość produkcji kształtowała się na przeciętnym poziomie 4 tys. hektolitrów. Rozpoczęcie w tym okresie modernizacji browaru miało zapewne na celu obok poprawy jakości także
zwiększenie poziomu produkcji. W latach 1905–10 przeciętny poziom
rocznej produkcji wynosił 5 tys. hektolitrów, by w okresie bezpośrednio poprzedzającym wybuch I wojny światowej wzrosnąć do 5,5–6 tys.
hektolitrów. Wzrost produkcji jest więc zauważalny, co więcej, posiadał
charakter stały.
Inwestycje Andrzeja Rudzińskiego przypadły w dość trudnym dla
browarnictwa momencie. Niedoinwestowane browary rolnicze, obłożone rosnącymi daninami podatkowymi, nie miały sprzyjających
warunków rozwojowych. Jeszcze w roku 1876 liczba browarów w Galicji
wynosiła 235, jednak do przełomu wieków dotrwała jedynie połowa
39 Ausskosbuch 1913–1923 (książka przychodów i rozchodów piwa w browarze),
w zbiorach autora.

–

–

I

–

II

–

III

1439,02

–

IV
723,12

V
715,90

VI

1820,51

682,03

VII

III

IV

V

1 104,50

2 183,71

333,47 434,45 336,58 606,53 814,40

II
762,78

VI

323,38

829,25

261,99

II
243,88

III
350,15

IV

882,04

423,47

V
108,42

VI

VIII

IX

570,11

IX

X

1402,74

542,96

X

XI

514,42

XI

XII

345,96

XII

50,30

VII

IX
44,03

* Ponieważ „rozchód domowy” wyniósł 8 hl, realna sprzedaż wynosiła zaledwie 0,95 hl.

154,53

60,20

VIII

2 269,41

46,69

X

88,18

8,95*

XI

1 658,35

32,54

XII

1015,22 740,84 513,35 426,62 612,70 619,03

Opracowano na podstawie: Ausskosbuch 1913–1923, w zbiorach autora.

wielkość
sprzedaży

I

tab. 5. Wielkość sprzedaży w 1915 roku (w hektolitrach)

VIII
568,37

VII

Opracowano na podstawie: Ausskosbuch 1913–1923, w zbiorach autora.

wielkość
sprzedaży

I

tab. 4. Wielkość sprzedaży w roku 1914 (w hektolitrach)

Opracowano na podstawie: Ausskosbuch 1913–1923, w zbiorach autora.

wielkość
sprzedaży

tab. 3. Wielkość sprzedaży w roku 1913 (w hektolitrach)

1954,00

1954,00

7215,97

7215,97

4462,27

4462,27
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ryc. 12. Etykieta piwa Exportowego z browaru parowego Oskara
Rudno Rudzińskiego w Osieku (ze zbiorów autora)
A label of Exportowe beer from Oskar Rudno-Rudziński’s
steam brewery in Osiek (from author’s collection)

z nich. Rosła co prawda wielkość produkcji i spożycie, korzystały z tego
jednak browary duże, o ustabilizowanej sytuacji ekonomicznej i należycie doinwestowane. Browaru rolne odchodziły do przeszłości. W latach
1905–1910 przeciętna produkcja galicyjskiego browaru wynosiła około
11–16 tysięcy hektolitrów, zaś osiecki browar możemy usytuować na pograniczu małych i średnich zakładów, z dużymi szansami na dołączenie
do grupy browarów średniej wielkości40.
W tym okresie proponowano klientom szeroką ofertę gatunkową.
Produkowano piwa jasne i ciemne. Wśród piw jasnych wiodącą rolę
posiadało piwo Cesarskie (Kaiser), produkowano również pewne ilości piwa Eksportowego i – zapewne – Leżaka. Wśród piw ciemnych
40 A. Spyra, Browarnictwo Galicji …, s. 25 i nast.

357,47

94,81

III

IV

V

VI

–
–
–

1
560,10

–
–
–

87,52 175,14 564,38 650,81 344,91

II

430,25

157,17

VII

* piwo pobrane z browaru w Żywcu

Opracowano na podstawie: Ausskosbuch 1913–1923, w zbiorach autora.

zapas

wielkość
produkcji

wielkość
sprzedaży

I

IX

–
–
–

218,14 54,94

VIII

200,00

47,97

X

tab. 6. Wielkość sprzedaży, produkcji oraz stan zapasów na koniec każdego miesiąca
(dane od października) w 1916 roku (w hektolitrach)

160,00
48,00*
–
40,00*
40,00

42,60

XI

132,70

74,13

XII

2512,52

–

–

2512.52
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pierwszoplanową rolę odgrywał bock (zwany też piwem bokowym lub
bokiem), produkowano także niewielkie ilości porteru.
Wybuch I wojny światowej w znaczący sposób zaważył na kondycji
browaru. Załamanie – jak zwykle – przyszło w momencie oczekiwanego
rozwoju i znaczącego wzrostu produkcji i sprzedaży, w obliczu zaplanowanych na dużą skalę prac modernizacyjno-remontowych.
W roku 1913 produkcja przekroczyła zapewne znacząco 6 tys. hektolitrów (brak pełnych danych), by w roku 1914 wzrosnąć do poziomu
ponad 7 tys. hektolitrów (sprzedano 7215,97 hl piwa). Toczące się daleko
od Osieku walki dopiero zwiastowały nadchodzące kłopoty.
Od połowy 1915 roku obserwujemy gwałtowny spadek sprzedaży,
spowodowany malejącą produkcją. Zaczyna brakować podstawowych
surowców. Roczna produkcja spada do poziomu poniżej 2 tys. hektolitrów.
W październiku 1915 zapas piwa się wyczerpał i w listopadzie praktycznie nie prowadzono sprzedaży. Dostawy surowca pozwalały na produkcję 1–2 warek miesięcznie, jednak w okresie kwiecień–sierpień
1916 nastąpiło zauważalne ożywienie produkcji (w drugim kwartale
wyprodukowano 1510.1 hl piwa). Było to jednak zjawisko przejściowe
i już jesienią wystąpiły kłopoty z zaspokojeniem zapotrzebowania kontrahentów, które pomimo trwającej wojny było nadal spore. Pomimo
wyprodukowania w październiku 160 hl piwa zaszła konieczność uzupełnienia zapasów, sprowadzono więc transport 48 hl piwa z Żywca.
Wobec całkowitego wyhamowania własnej produkcji w listopadzie sytuacja się powtórzyła, tym razem sprowadzono 40 hl piwa żywieckiego.
Był to zapewne jeden z nielicznych przypadków, gdy piwo żywieckie
sprzedawano pod obcą marką.
W roku 1917 poziom produkcji spadł znacznie poniżej tysiąca hektolitrów (do poziomu 874.80 hl, w okresie sierpień–październik w ogóle
zawieszono produkcję wskutek braku niezbędnych surowców). Niewiele
lepszy był rok 1918, kiedy to udało się wyprodukować nieco ponad tysiąc
hektolitrów piwa.

80,00

138,31

wielkość
produkcji

zapas

126,41

78,78

83,68

II

III

116,84

121,00

130,57

VI

31,50

39,57
66,08

159,13

103,20 124,56

V

328,31/277,44

95,03

78,74

100,55

IV
92,05

VII

IX

5,38

–
–

–

–

X

78,40

39,58

39,35

wielkość
produkcji

zapas

III

85,13

78,87

47,89

V

24,99

VI

14,22

106,49

117,26

388,30/317,39

71,92

109,24 101,66

122,45 148,59

IV

45,73

118,14

45,72

VIII

IX

64,14

72,41

54,00

210,76/260,68

– 26,69

70,13

111,04

VII

Opracowano na podstawie: Ausskosbuch 1913–1923, w zbiorach autora.

173,82/196,85

54,15

63,60

wielkość
62,33
sprzedaży

II

107,79

158,50

104,44

XI

XII
970,25

874,80

926,98

189,25

120,80 1 097,40

39,34

197,37/322,48

53,73

43,18

53,59

X

tab. 8. Wielkość sprzedaży, produkcji oraz stan zapasów na koniec każdego miesiąca w 1918 roku
(w hektolitrach)

I

62,10

–

51,00

XII

95,89/157,99

113,10

157,99

44,89

XI

* Nie wyjaśniono różnicy pomiędzy wielkością pozostałego zapasu (5,38 hl) a wielkością sprzedaży (22,85 hl).
Prawdopodobnie zapas księgowy nie odpowiadał zapasowi rzeczywistemu.

–

–

128,24 22,85*

VIII

243,14/159,59

133,62

159,59

Opracowano na podstawie: Ausskosbuch 1913–1923, w zbiorach autora.

295,64/279,78

81,39

wielkość
sprzedaży

I

tab. 7. Wielkość sprzedaży, produkcji oraz stan zapasów na koniec każdego miesiąca w 1917 roku
(w hektolitrach)
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W tym okresie przestawiono się zapewne na produkt o obniżonym
stężeniu brzeczki podstawowej41. Cykl produkcyjny zamykano nieraz
w 3 tygodniach (w dany miesiąc wchodzono bez zapasów, by pod koniec
sprzedać sporą część z bieżącej produkcji).

41 C. J. Lintner, Technologia browarnictwa, Warszawa 1959, s. 114. Jak podaje autor,
z powodu przejściowych braków surowcowych w okresie I wojny światowej produkowano w Niemczech piwo o stężeniu brzeczki podstawowej nawet na poziomie
2–3,5 proc.

IV  
Browar w okresie
dwudziestolecia
międzywojennego
1. Browar parowy w rękach spadkobierców
Oskara Rudno Rudzińskiego
Trudne lata powojenne

Oskar Rudno Rudziński zmarł 5 maja 1919 roku w Osieku i został pochowany w tamtejszym starym kościele1. Przystępując do porządkowania
spraw spadkowych, w rejestrze firmy zapisano, iż od dnia śmierci swego
wyłącznego właściciela funkcjonowała ona jako jawna spółka handlowa
(rej. A 239). W dotychczasowej nazwie przedsiębiorstwa pojawiło się
słowo „spadkobierców”, tym samym otrzymała ona brzmienie: Zarząd
Browaru Parowego Spadkobierców Oskara Rudno Rudzińskiego w Osieku k. Oświęcimia.
Do ostatecznego uporządkowania spraw doszło dopiero 7 kwietnia
1922 roku, kiedy to w Wydziale Handlowym Sądu Okręgowego w Wadowicach stawili się: Gabriela Rudzińska oraz Andrzej, Edward i Marian
Rudzińscy, którzy przystąpili do jawnej spółki handlowej po okazaniu
„oryginalnego dekretu dziedzictwa”. Zapisano wówczas, że „dotychczasowego wyłącznego właściciela firmy Oskara z Rudna Rudzińskiego
z powodu śmierci wykreśla się”, a także: „wszyscy czworo i to każdy
samodzielnie firmę zastępować i podpisywać może”, a to „pod osnową
firmy polską lub niemiecką położy jeden ze spólników własnoręcznie
1

PSB, XXXIII/1, z. 136, Wrocław 1991 (oprac. J. M. Włodek), s. 33.
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ryc. 13. Etykieta piwa pełnego Eksport, sygnowana przez Zarząd
Browaru Parowego w Osieku (ze zbiorów autora)
A label of Eksport full-bodied beer, branded by the Board
of Osiek Steam Brewery (from author’s collection)

swoje pełne imię i nazwisko”. Tym samym każdy z czworga wspólników
uzyskał identyczne prawa do zarządzania spółką2.
Od marca 1924 pojawiają się firmowe rachunki z napisem: Zarząd
Browaru Parowego, zarejestrowana spółka jawna3. Do tego czasu (czyli
zapewne do wyczerpania zapasów) wykorzystywano stary wzór, z napisem w języku niemieckim: Brauhausverwaltung Oskar Rudno Rudziński.
Kierowanie sprawami browaru spadło na wdowę Gabrielę i synów
Oskara w bardzo trudnym momencie. Z powodu braków surowcowych
produkcję obniżono do minimalnego poziomu. Do tego bracia, zmobilizowani, przebywali poza granicami Osieka.
2
3

Odpis oryginału „zmian dotyczących już wpisanej firmy”, dokument w archiwum
rodzinnym Edwarda Rudzińskiego.
AP Kraków, sygn. ADO:131.
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W celu pozyskania niezbędnych do utrzymania produkcji surowców wykorzystywano rozległe znajomości. Z prośbą o zakup drożdży
zwrócono się w listopadzie 1921 roku do krakowskiego Browaru Jana
Goetza, którym kierował przedwojenny znajomy (zapewne również pracownik), inżynier Marian Hanner. Ten telegrafował jednak: „Szanowny
Zarząd Browaru w Osieku. Posyłam tylko jedno wiadro drożdży piwnych, bo więcej na razie nie mogę odstąpić. Telegrafowałem, że drożdże
będą dopiero na przyszły czwartek. tj. 10 gr. b.m., z poważaniem inż.
M. Hanner, kierownik browaru”4.
Zdarzało się, że browary posiadały zapasy, których nie mogły wykorzystać. 3 listopada Zarząd Browaru otrzymał od „Wacław Kondr
i Gronner, Browar Parowy w Myślenicach” pismo o następującej treści: „z powodu zredukowanej produkcji i zmniejszonego wobec tego
zapotrzebowania chmielu, jesteśmy w możności odstąpić P.T. Zarządowi z naszego zapasu – na większe zapotrzebowanie zakupionego
100–200 kg Ia żateckiego (Saatzer) chmielu z 1920 r.”. Czy skorzystano
z tej możliwości, nie wiemy5.
Problemem o podstawowym znaczeniu był zakup słodu odpowiedniej
jakości. Tego poszukiwano za pośrednictwem stałych dostawców, zwracając się m.in. do firmy M. Weinreb z Lwowa, ta jednak pismem z dnia
4 czerwca 1922 odpowiedziała: „natychmiast po otrzymaniu depeszy
WP zwróciliśmy się w sprawie słodu do rozmaitych naszych dostawców
i producentów – żądają jednakowoż tak wygórowanej ceny, iż mimo
wszystko żadnej z tych ofert zatwierdzić nie możemy. Równocześnie
zwróciliśmy się do naszych dostawców w Rumunii, gdzie znajdują się
jeszcze pewne zapasy – i nie omieszkamy WP po otrzymaniu odpowiedzi
o stanie sprawy zawiadomić”6.
Produkcję ograniczały też trudności w zakupie węgla i koksu.
23 kwietnia 1919 roku do Zarządu Browaru JWPana Rudzińskiego
4
5
6

AP Kraków, sygn. ADO:134.
AP Kraków, sygn. ADO:134.
AP Kraków, sygn. ADO:134.

48

Browar parowy w Osieku. Zarys dziejów

de Rudno Oskara zwróciła się firma Jana Kwiatkowskiego, Kraków,
ul. Zwierzyniecka 19, sprzedaż węgla i koksu, z pisemną propozycją:
„z powodu tegoż skontygentowania i scentralizowania niezawodnie
i dla Szan. Firmy dokuczliwe […]pozwalam sobie swoje usługi pod
względem dostawy zaofiarować”. Z oferty chętnie skorzystano i za pośrednictwem firmy Kwiatkowskiego co najmniej do marca 1920 roku
składano do Wydziału Przemysłu i Handlu, oddział węglowy w Krakowie, comiesięczne zapotrzebowanie na 30 t węgla, przyznawane
na potrzeby browaru parowego (1 kocioł parowy 1,20 m długi i 0,60 m
szeroki)7.
Wedle oświadczenia Zarządu Browaru produkcja za lata 1918–19 wyniosła po 2000 hl, przy produkcji rocznej normalnej 6000 hektolitrów8.
Problemami browarów w tym trudnym okresie zajmował się specjalnie do tego celu powołany Związek Ochrony Browarów, w którym prym
wiedli przedstawiciele dużych i średnich zakładów. Jednym z pociągnięć
Związku było ustalenie sztywnych cen piwa, o czym zadecydowali w lipcu 1922 roku przedstawiciele browarów: okocimskiego, żywieckiego,
tarnowskiego, bielskiego, przemyskiego, limanowskiego, tenczyńskiego
i skawińskiego9.
Przyznać trzeba, iż pomimo wskazanych ograniczeń Zarząd Browaru
znakomicie poradził sobie z trudnościami, w krótkim czasie zwiększając
produkcję do poziomu przedwojennego. Przystąpiono również do ostatniego etapu z dawna zaplanowanej modernizacji.
Należy podkreślić, że okres po I wojnie światowej był bardzo trudny
dla polskich browarów. W roku 1914 na ziemiach, które weszły w skład
odrodzonego państwa polskiego funkcjonowało około 500 browarów,
wytwarzających 8 milionów hektolitrów piwa rocznie. W samej Galicji było ich 84 i stan ten nie zmieniał się od przynajmniej 1910 roku.
7
8
9

AP Kraków, sygn. ADO:134.
W rzeczywistości produkcja w roku 1918 wyniosła 1097,40 hl, zaś w roku 1919 –
2670,90 hl. Poziom „roczny normalny” podano zapewne na podstawie przeciętnej
wielkości produkcji przedwojennej.
AP Kraków, sygn. ADO:134.
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Ograniczenia wojenne (powołania mężczyzn do wojska, braki surowcowe, zabór wartościowych elementów wyposarzenia browarów
na rzecz wojska, postępująca pauperyzacja społeczeństwa) spowodowały, że w roku 1919 doliczono się jedynie 245 czynnych browarów,
produkujących 1,8 miliona hektolitrów piwa. Ograniczenia powojenne (racjonowanie surowców) spowodowało, że produkcja w roku
1923 spadła do poziomu 1,3 miliona hektolitrów. Od roku 1925 (wprowadzono wówczas zakaz warzenia piw lekkich o ekstrakcie poniżej
9°Blg) produkcja zaczęła rosnąć, niemniej w roku 1928 czynnych było
już tylko 179 browarów, produkujących około 2,5 miliona hektolitrów
piwa10.
Inwestycje lat 20. XX wieku

Z chwilą zakończenia I wojny światowej i odzyskaniem niepodległości, nie bacząc na trudności i niepewną sytuację polityczną, przystąpiono do modernizacji zakładu, przerwanej w 1914 roku. Zakrojone
na szeroką skalę prace objęły rozbudowę budynku browaru, połączoną
z zakończeniem modernizacji warzelni (wymiana kotła warzelnego),
budowę obszernej lodowni, rozbudowę piwnic składowych pod lasem,
pochodzących z roku 1912, oraz budowę słodowni. Przeprowadzona
modernizacja wiązała się ze zmianami w organizacji produkcji, utrzymywanej bez większych zmian od chwili uruchomienia zakładu, a więc
najpewniej od roku 1848.
Od zakończenia modernizacji, co nastąpiło w roku 1924, główne
działy browaru znalazły się w dwóch budynkach, położonych od siebie
w odległości około 300 metrów. Przy budynku warzelni uruchomiono
własną słodownię.

10 Z. Zarembianka, Przemysł spożywczy, [w:] Bilans gospodarczy dziesięciolecia Polski
Odrodzonej (red. S.L. Zalewski), t. 1, Poznań 1929; A. Spyra, Browarnictwo Galicji…, s. 31 i nast.
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W pierwszej kolejności rozbudowano lodownię11 i – zapewne – piwnice składowe pod lasem12, lokując w nowo powstałej części leżakownię,
dział filacji, rozlewnię, obciąg i skład piwa beczkowego. Prace zakończono z początkiem 1922 roku, kiedy to spłacono „resztę za pokrycie
dachu”13.
Drugą bardzo ważną inwestycją była budowa słodowni. Już w lipcu
1922 roku odnotowano zakup 10 m3 desek oraz wapna budowlanego
i cementu (sprowadzanego z Nowego Bierunia, Goleszowa i Libiąża)
z przeznaczeniem na ten cel, choć dopiero w październiku złożono
podanie „o koncesję na budowę”, co wiązało się z otrzymaniem pod
koniec września zamówionego projektu14. Powstał on w Monachium
i nawiązywał do klasycznych budowli tego typu, powstających przy
małych i średnich browarach. Zamówienie projektu w specjalistycznej
pracowni architektonicznej w Monachium świadczy o trosce, jaką właściciele browaru przywiązywali do tego przedsięwzięcia. Przez lata brak
własnej słodowni był aż nadto odczuwalny.
Przez cały 1923 rok notowano wydatki związane z budową: pensje
dla robotników i inżynierów prowadzących budowę (Strub, Hajduk
i Hanner), wypłaty dla betoniarza Rumiankowskiego, blacharza Pasternaka, cieśli Bizonia, zakup papy od Kuźnickiego, wyjazd do Katowic
po żelazo pracownika browaru nazwiskiem Płonka etc15. Jak się wydaje,
prace ukończono na początku 1924 roku, bowiem w marcu wniesiono
do Towarzystwa Ubezpieczeniowego z Krakowa opłatę ubezpieczeniową słodowni, ważną od dnia 9 lutego. Na efekty pracy słodowni trzeba
11 AP Kraków, sygn. ADO:127.
12 Rozbudowa piwnic składowych jest najsłabiej udokumentowana w źródłach. Być
może w planowanym kształcie powstały już w roku 1912, zaś w początku lat dwudziestych przystosowano je do nowej funkcji.
13 AP Kraków, sygn. ADO:127.
14 AP Kraków, sygn. ADO:127, moment otrzymania projektu wynika z dat zapisanych
na rysunkach projektowych pozostających w zbiorach prywatnych p. Mariusza
Brani.
15 AP Kraków, sygn. ADO:127, nazwiska i zakupy zapisane w rubryce wydatków browaru.
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ryc. 14. Budynek osieckiej słodowni (na drugim planie,
z kominem), stan obecny. Fot. Sławomir Dryja
Osiek malt house building (in the background, with a chimney),
today. Photo: Sławomir Dryja

ryc. 15. Opis projektu budowy słodowni
(ze zbiorów Mariusza Brani)
A description of the malt house construction design
(from Mariusz Brania’s collection)
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było jeszcze poczekać – w kwietniu sprowadzono 2,5 t słodu ze Skawiny,
zaś w czerwcu 150 q od Weinreba, były to jednak ostatnie zanotowane
zamówienia16.
Uruchomienie słodowni okazało się opłacalnym przedsięwzięciem.
Produkowany w Osieku słód zaspokajał potrzeby własnego browaru, zaś
niewielkie ilości odsprzedawano, np. w roku 1927 odstąpiono browarowi Franciszka Thetschela w Jaszczurowej 50 q słodu. Słód zapakowany
w worki wysłano do stacji Mucharz, przyjmując w rozliczeniu weksel
żyrowany z terminem trzymiesięcznym17.
Jesienią 1930 roku pożar strawił część słodowni. W następnym roku
nadbudowano jedno piętro, zmieniając równocześnie pokrycie z dachówki na blachę, co kosztowało 1805 złotych. Pracami kierował budowniczy Fill18. W takim kształcie budynek przetrwał do roku 1977,
kiedy to zamknięto browar, zaś słodownię zamieniono na mieszalnię
pasz i magazyn zboża19.
Nie był to jedyny pożar. W roku 1929 spłonął garaż browaru. Dużym
zniszczeniom uległy samochody: tatra, praga i opel. 17 sierpnia 1933
roku, o godzinie 14.30, na strychu nad „lokalem do napełniania piwem”
wybuchł ogień od iskry z komina. Pomimo szybkiej akcji gaśniczej
straty wyniosły 400 zł20.
Trzecią inwestycją była zakończona w 1923 roku budowa nowej części
browaru, przyległej do budynku zbudowanego przez Karola Larysza
w 1848 roku21. Zyskano obszerne pomieszczenia na urządzenia chłodzące i fermentownię. Nieco wcześniej, bo w roku 1922, zakończono
16 AP Kraków, sygn. ADO:127.
17 AP Kraków, sygn. ADO:136, zachowana korespondencja z kierownikiem browaru
w Jaszczurowej, p. Julianem Kozłowskim.
18 AP Kraków, sygn. ADO:130.
19 Według wspomnień niektórych pracowników słodownia funkcjonowała jeszcze
przez jakiś czas po zamknięciu browaru.
20 Straty w całości pokryto z odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej. AP Kraków,
sygn. ADO:138.
21 Jakieś prace murarskie prowadzono jeszcze w marcu 1924, bowiem wypłacono
wtedy pensję „Pyce – za roboty murarskie”, Kraków, sygn. ADO:127.
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modernizację warzelni, montując w niej nowy kocioł warzelny o pojemności 70 hl, sprowadzony z Pleszewa22. Jak wcześniej wspomniano,
wydajność warzelni nie zwiększyła się i wynosiła nadal około 40 hl
z pojedynczej warki23. W uzyskanym wówczas kształcie warzelnia
funkcjonowała do momentu unieruchomienia zakładu w roku 1977.
Przerwa w produkcji i przebudowa warzelni trwała 6 miesięcy (od
sierpnia 1922 do lutego 1923 roku), przy czym zgromadzony zapas
piwa (blisko 1200 hl) świadczy o przygotowaniu się browaru do tej
inwestycji24. Prawdopodobne wydaje się równoczesne zmodernizowanie osprzętu warzelni (zachowane wzmianki o zakupie pompy do piwa,
manometrów etc.)
Wszystkie należące do browaru budynki wraz z całym wyposażeniem
ubezpieczano, wykupując odpowiednie polisy. W roku 1924, stosownie
do okólnika Związku Ziemian, budynki browaru, gorzelni i słodowni
ubezpieczono w krakowskim Towarzystwie Wzajemnych Ubezpieczeń

22 AP Kraków, sygn. ADO:127.
23 Według T. Kaczmarka i T. Rzemieniuka wzajemny stosunek pojemności naczyń
warzelni (kadzi zaciernej – kotła zaciernego – kotła warzelnego) powinien wynosić odpowiednio 1: 0,57: 1,28, tak więc proporcja naczyń z fabryki Weigla (kadź
zacierna – kocioł zacierny) wynosząca 1: 0,56 zbliżała się do ideału. Proporcja
kadzi zaciernej do kotła warzelnego wynosiła natomiast 1,02 (idealna pojemność
kotła warzelnego powinna wynieść ok. 88 hl), jednak według innych autorów
(P. M. Malcew) proporcja ta może kształtować się na poziomie 1,16, zaś według
C. J. Lintnera dla brzeczki podstawowej poniżej 10°Blg może wynosić nawet 1,05.
Pojemność zainstalowanego kotła oscylowała nieco poniżej wskazanych powyżej
wartości, tak więc jego wymiana nie mogła wiązać się ze zwiększeniem wydajności
warzelni. Patrz: T. Kaczmarek, T. Rzemieniuk, Technologia browarnictwa, cz. II,
Warszawa 1964, s. 87‒91.; C. J. Lintner, Technologia browarnictwa, Warszawa 1950,
s. 78; P. M. Malcew, Technologia i aparatura przemysłu piwowarskiego, Warszawa
1953, s. 286‒290.
24 W okresie tym sprzedano ok. 900 hl piwa, co odpowiada poziomowi produkcji
z okresu końca I wojny światowej i tuż po jej zakończeniu, kiedy to produkowano
niewiele ponad 2 tys. hl rocznie. W 1921 roku produkcja wzrosła do ponad 5 tys. hl,
zaś w całym roku 1922 (do końca sierpnia) wyprodukowano niemal 4 tys. hektolitrówl (por. rozdział IV.1. „Wielkość produkcji i sprzedaży”).
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na okres 10 lat „za przyznanie […]korzystnego upustu taryfy ubezpieczeniowej”25.
Odnajdujemy również ślady drobniejszych modernizacji: w 1922 roku
spłacono ostatnią ratę za szpuntownicę zakupioną od Wassinga. Sprowadzono również drewno na nowe kadzie26.
Odnotowano również pozycję taką jak „czyszczenie studni”. Dbano
bowiem o odpowiednią jakość wody używanej do produkcji browarnej,
badając ją okresowo w Państwowych Zakładach Badania Żywności
w Krakowie, gdzie wykonywano również analizy piwa27.
Z końcem lat dwudziestych zarząd browaru przystąpił do sporządzenia planów modernizacji. W pierwszej kolejności zaplanowano zakup
tanków aluminiowych lub stalowych, emaliowanych wewnątrz, mających zastąpić stare kufy dębowe. W tym celu prowadzono szeroko
zakrojoną korespondencję z firmami z Czech, Austrii i Niemiec, chcąc
wybrać optymalną dla browaru ofertę. Najbardziej zaawansowane rozmowy prowadzono z Oesterreichische Ziemanwerke, Tankwerband
GMBH i czeskimi zakładami Skody. Do Urzędu Akcyzowego wystosowano zapytanie o podatkowe koszty sprowadzenia tego typu urządzeń
z zagranicy. Poszukując odpowiednio atrakcyjnej oferty, zwrócono się
nawet do kierownictwa stoczni gdańskiej, wykonującej podobne urządzenia, montowane na budowanych statkach28.
W grudniu 1929 roku do browaru Gustawa Keilicha, browaru w Krotoszynie oraz browaru parowego G. Schütza w Zbąszyniu skierowano
zapytanie, jak spisują się zakupione przez nich tanki wspomnianych
wyżej firm29.
Planując modernizację wyposażenia browaru, zwrócono się również
do firmy Anton Steinecker Maschinenfabrik z Freising k. Monachium,
25
26
27
28
29

AP Kraków, sygn. ADO:131, pismo z dnia 19 września 1924 roku.
AP Kraków, sygn. ADO:127.
AP Kraków, sygn. ADO:127.
AP Kraków, sygn. ADO:138.
AP Kraków, sygn. ADO:138.
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jednak pod koniec grudnia 1929 roku podjęto decyzję o wstrzymaniu
dalszych negocjacji30.
Podjęto również ambitny plan budowy nowej warzelni. Na spotkaniu
z przedstawicielem centrali Skody omówiono założenia wstępne oraz
wręczono dwa plany, na których podstawie miało nastąpić wypracowanie projektu. Jednak stagnacja ekonomiczna i niepewna sytuacja browaru (zahamowanie sprzedaży, problemy z odzyskiwaniem należności
za sprzedane piwo) wymusiły odłożenie, a w konsekwencji porzucenie
tych planów. W piśmie z 10 marca 1930 roku, skierowanym do krakowskiego przedstawicielstwa Skody, Zarząd Browaru pisał: „w odpowiedzi
na pismo z dnia 6 bm. w sprawie kuf aluminiowych i warzelni donosimy uprzejmie, iż obecnie sprawa nie jest jeszcze aktualną. Jednakże
nadmieniamy, że wobec poprawienia się rynku pieniężnego w Europie
prawdopodobnie przystąpić mamy zamiar o wybudowanie w jesieni b.r.
lub z wiosną roku następnego nowej warzelni i upraszamy o wypracowanie projektu, abyśmy byli w stanie się zorjentować w tej sprawie…”31.
Sprawę odłożono na dłużej, niż to pierwotnie Zarząd Browaru przewidywał.
W tym okresie udało się dokonać jedynie kilku niewielkich modernizacji. Od roku 1924 funkcjonował w browarze aparat do etykietowania
flaszek, zakupiony u Zygmunta Bobrowskiego32. W roku 1926 zakupiono za pośrednictwem Oddziału Chmielowego Ziemskiego Banku
Kredytowego T.A. we Lwowie fil piwny systemu Enzingera. Używany
fil, po okazyjnej cenie 225 dolarów, sprowadzono po dłuższym namyśle33. Z początkiem 1926 roku urządzenie oglądał we Lwowie kierownik
30 AP Kraków, sygn. ADO:138.
31 AP Kraków, sygn. ADO:138.
32 Z. Bobrowski, Import – Eksport, urządzenia i artykuły dla browarów i destylarni:
korki, kapsle, butelki, beczki, szpunty, maszyny, chmiel, żywica, Warszawa, ul. Królewska 10, AP Kraków, syg. ADO:132.
33 W spisie inwentarzowym z 1951 wymieniono m.in. filtr 6-ramowy z roku 1926.
Prawdopodobnie na tabliczce znamionowej opisano rok generalnego remontu
urządzenia. AN PAN i PAU, sygn. PAU I – 554 (CAD).
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ryc. 16. Reklama wyrobów z fabryki Enzingera, 1938 rok
(ze zbiorów autora)
The Enzinger Factory product ad, 1938
(from author’s collection)

browaru34. Po uzyskaniu 10 proc. upustu (od ceny 250 dolarów) i przeglądzie fila przez techników browaru lwowskiego podjęto decyzję o zakupie.
Fil, z przynależną prasą, dostarczono do browaru na początku kwietnia.
Browar zwlekał z zapłatą (co najmniej do końca maja), narażając się
na kolejne monity ze strony dostawcy35. Zastosowanie fila w sposób
niewątpliwy poprawiło jakość produkowanego piwa. Wcześniej do filacji
stosowano specjalne worki filacyjne36.
34 Kierownikiem technicznym browaru w tym okresie był Wacław Kostial.
35 AP Kraków, sygn. ADO:135.
36 Worki filtracyjne sprowadzano od Zygmunta Bobrowskiego, Import – eksport,
urządzenia i artykuły dla browarów i destylarni. Korki, kapsle, butelki, beczki,
szpunty, maszyny, chmiel, żywica, Warszawa, ul. Królewska 10. W grudniu 1921
dwa worki 100 × 100 cm, kwiecień 1924 dwa worki. Masę „filtrową” sprowadzono
w roku 1924 od Wassinga. AP Kraków, syg. ADO:127, ADO:134.
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Kolejną, drobną modernizacją przeprowadzoną w połowie 1926 roku,
była wymiana stojącej w lokalu mycia naczyń drewnianej kadzi na gorącą wodę. Z powodu zbutwienia zastąpiona została kotłem, w połowie
miedzianym, a w drugiej połowie żelaznym37.
W kwietniu 1929 roku za pośrednictwem firmy L. Spiss i E. Wasung,
Spółka dla przemysłu fermentacyjnego i rolnego, s-ka z o.o., zastępstwo
fabryki B. H. Hellman T.A., z Pragi sprowadzono pływaki o wyporności 200 litrów38. Pływaków takich używano do stabilizacji temperatury
w kadziach fermentacyjnych. Posiadały kształt lejka, unosiły się na powierzchni fermentującej brzeczki i wypełnione w odpowiedniej ilości
lodem zapewniały możliwość regulacji temperatury podczas procesu
fermentacji.
W Philipp Stein Fassfabrik z Hlubokiej w 1929 roku zakupiono
50 sztuk beczek 100-litrowych oraz 100 sztuk beczek 50-litrowych, zaś
w 1930 roku zamówiono dwie kufy o pojemności 34 i 35 hektolitrów39.
Cechowanie beczek i ich legalizację, jak również legalizację kadzi fermentacyjnych i kuf składowych przeprowadzał Urząd Miar w Żywcu40.
Co najmniej od początku lat dwudziestych na wyposażeniu browaru
pozostawał samochód ciężarowy. W kwietniu 1927 roku w Przedsiębiorstwie Handlowo-Technicznym „Automotor” w Krakowie, ul. Smoleńska 33, zakupiono samochód tatra za kwotę 1500 zł. Równocześnie
za pośrednictwem wspomnianej firmy sprzedano używane wcześniej
samochody mathis i graf41.
Transport samochodowy przysparzał też nieco kłopotów. W lipcu
1928 roku samochód browaru zderzył się z wozem tramwajowym Śląsko-Dąbrowskiego Towarzystwa Kolejowego Eksploatacyjnego w Katowicach, powodując straty w wysokości 162 zł. W lutym 1930 browarniany
37 AP Kraków, sygn. ADO:138.
38 Pływaki te służyły jeszcze przez wiele lat po II wojnie światowej. AP Kraków, sygn.
ADO:138.
39 AP Kraków, sygn. ADO:138.
40 Do celu służył specjalny aparat sześcianujący. AP Kraków, sygn. ADO:134.
41 AP Kraków, sygn. ADO:136.
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ford poturbował na drodze gospodarza z Chełmu Wielkiego, Mateusza
Cyrona42.
Na początku lat trzydziestych browar dysponował już czterema samochodami: trzema fordami i jednym oplem43.
Wyposażenie i organizacja produkcji
w browarze i słodowni

Przeprowadzone prace modernizacyjne w istotny sposób wpłynęły
na organizację produkcji. Cały proces został ostatecznie rozdzielony
pomiędzy dwa budynki, położone od siebie w odległości 300 metrów.
Układ taki był prawdziwym ewenementem.
W znacznie poszerzonym budynku dawnego browaru znajdowała się
zmodernizowana warzelnia, nad którą (na strychu) ustawiono śrutownik z fabryki Hellmana. Obok warzelni znajdowała się taca chłodnicza
o pojemności 70 hl. Być może już wówczas funkcjonował stojący aparat
chłodzący z przepływem wody (zainstalowany najpóźniej z początkiem
lat trzydziestych).
W zależności od pory roku rozpoczęty ranem proces warzenia, a następnie zlewania i chłodzenia gorącej brzeczki kończono pomiędzy
godz. 23 a 2–3 nad ranem. W przyległym pomieszczeniu ustawione
były drewniane kadzie fermentacyjne, które dla utrzymania właściwej
temperatury obkładano lodem, przesypywanym trocinami.
Podczas fermentacji głównej, trwającej 7–9 dni temperaturę regulowano specjalnymi pływakami o wyporności 200 litrów (po jednym
na kadź), które znajdowały się na wyposażeniu browaru od 1929 roku.
Po ustaniu fermentacji młode piwo przepompowywano do specjalnego
beczkowozu (inwentaryzacja z roku 1933 wskazuje, że na wyposażeniu
browaru znajdowały się dwa takie urządzenia), który transportowano,
początkowo siłą zaprzęgu końskiego, a w latach trzydziestych traktorem
42 AP Kraków, sygn. ADO:138.
43 Inwentarz” z lat 1932–1933 (zbiory rodzinne E. Rudzińskiego).
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(których majątek ziemski posiadał kilka) do piwnic składowych położonych pod lasem. Tam przez okienko piwo spuszczano za pomocą gumowego węża i specjalnej pompy do kuf leżakowych. Dla „wyrównania”
produkcji kufy napełniano zazwyczaj do połowy, dopełniając je piwem
z kolejnej warki. W niewielkiej odległości od piwnic składowych znajdowała się lodownia.
Rozlew do beczek odbywał się za pomocą nowoczesnego urządzenia izobarycznego. Obciąg do flaszek prowadzono z uprzednio napełnionych beczek. Butelki myto ręcznie, używając wody podgrzewanej
w specjalnym kotle (od roku 1926 miedziano-żelaznym). Do mycia
butelek używano zwykłych szczotek umocowanych szpagatem do drążka żelaznego44. Etykiety przyklejano początkowo ręcznie, w roku 1924
zakupiono do tego celu specjalny aparat45.
Niezwykle ciekawymi dokumentami są trzy kalkulacje cen piwa z początku lat dwudziestych, pozwalające zorientować się w technologicznych szczegółach produkcji46.
Najstarsza z nich (niedatowana, ok. 1920) sporządzona została przez
inż. Mariana Hannera. Wyliczono koszt wyprodukowania 2 tys. hektolitrów piwa (z 50 warek). Założono zasyp 8 q słodu dla pojedynczej warki,
co oznacza, że na wyprodukowanie 1 hektolitra zakładano zużycie 20 kg
słodu. Analogicznie założono zużycie 650 kg chmielu, co w przeliczeniu
na pojedynczą warkę dawało zasyp 13 kg (0,325 kg/1 hl). Zakładano
zużycie 250 litrów drożdży. Ponieważ drożdże sprowadzano zazwyczaj
w transportach po 50 litrów, kolejne partie docierały w przeciętnych
odstępach 7–8 warek. Ponadto wyprodukowanie 1 hektolitra piwa wymagało zużycia 250 kg lodu (niezbędnego na etapie fermentacji i leżakowania), co oznacza, że na każde 50 warek zużywano aż 500 t lodu. Przy

44 AP Kraków, sygn. ADO:138.
45 AP Kraków, sygn. ADO:132, 138.
46 Wszystkie dokumenty w posiadaniu autora.
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przeciętnej produkcji rocznej na poziomie 5 tys. hektolitrów zapas lodu
powinien więc wynieść – bagatela – 1250 ton47.
Kolejną kalkulację inż. Hanner wykonał w październiku 1923 roku.
Wyliczono ją na 100 kolejnych warek, czyli 4 tys. hektolitrów. Nie zmieniło się zakładane zużycie słodu (20 kg/1 hl), natomiast obniżono nieznacznie udział chmielu w pojedynczym zasypie do 12 kg (0,33 kg/1 hl).
Założono zużycie drożdży na niezmienionym poziomie. Ponieważ zapotrzebowanie lodu podano w furach (2 tys. fur lodu na 4 tys. hektolitrów),
zużycie na 1 hektolitr wynosiło ½ fury (co oznacza, że pojedyncza fura
posiadała wagę około 500 kg).
Trzecią z kolei kalkulację wykonano na przełomie 1925 i 1926 roku.
Nie jest ona podpisana, mamy jednak podstawy, by przypuszczać, że jej
autorem jest Wacław Kostial, ówczesny kierownik techniczny browaru.
Wyliczono koszt wyprodukowania 2 tys. hektolitrów piwa (z 50 warek), zakładając zużycie słodu na niezmiennym poziomie 8 kwintali
słodu dla pojedynczej warki. Założono jednak wyższe zużycie chmielu,
na poziomie 15 kg dla pojedynczej warki (0,375 kg/1 hl) oraz drożdży.
To wynieść miało 8 l na warkę. Podwyższono również dwukrotnie (!)
zużycie lodu na 1 hektolitr, do której wyprodukowania niezbędna była
cała fura.
Ostateczny koszt wyprodukowania 1 hektolitra wynosił 50 zł, co pozwala zorientować się w wysokości marży, uzyskiwanej przez Zarząd
Browaru. Przy przeciętnej cenie sprzedaży 52–56 zł wynosiła ona od 4 do
12 proc.
O wyposażeniu browaru informuje nas „Inwentarz za czas od 1 lipca
1932 do 30 czerwca 1933”, w którym48:

47 Taką ilość lodu mogła pomieścić (całkowicie wypełniona) piwnica o wymiarach
20 × 20 m i wysokości 3,2 m. W rzeczywistości jednak zużycie lodu było znacznie
mniejsze, gdyż proces produkcji prowadzono również w chłodniejszych porach
roku (późna jesień, zima, wczesna wiosna).
48 Inwentarz z lat 1932–33 (zbiory rodzinne E. Rudzińskiego).
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„W dziale nieruchomości zapisano:
1) budynek browaru, składający się z:
stara część z 1848 roku,
nowa część z 1923 roku,
2) lodownia z 1922 roku,
3) piwnica składowa z 1912 roku,
4) słodownia z 1924 roku, w tym:
spalona część,
dach nowy blaszany,
5) garaż z roku 1929.
W dziale ruchomości zapisano:
1) urządzenie słodowni,
2) kocioł parowy,
3) kocioł warzelny,
4) kocioł zacierowy,
5) kadź zacierna,
6) kadź klarowna z klar.,
7) chłodnik,
8) aparat chłodniczy,
9) pompy i rurociągi,
10) maszyny i transmisje,
11) aparaty do obciągu beczek,
12) aparaty do obciągu flaszek,
13) beczkowozy – 2,
14) kadzie fermentacyjne stare – 10 sztuk o łącznej pojemności 230 hl,
15) kadzie fermentacyjne z roku 1929 – 4 sztuki o łącznej pojemności
120 hl,
16) kufy składowe stare – 48 sztuk o łącznej pojemności 1930 hl,
17) kufy składowe z roku 1929 – 11 sztuk o łącznej pojemności 333 hl,
18) samochód ciężarowy tatra,
19–21) samochody ciężarowe ford, I–III,
22) kadzie fermentacyjne z roku 1930 – 2 sztuki o łącznej pojemności
70 hl,
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23) kadzie fermentacyjne z roku 1930 – 2 sztuki o łącznej pojemności
70 hl,
24) aparat do wyciągania szpuntów,
25) aparat do drożdżowni,
26) śrutownik od Hellmana,
27) kompletne urządzenie wytwórni wody sodowej,
28) aparat piwny od Haczka,
29) kufy składowe nowe – 4 sztuki, niezwymiarowane”.
W ciężkich czasach kryzysu ekonomicznego zdarzało się, że wyprodukowane piwo, nie znajdując nabywcy, pozostawało przez dłuższy
czas w piwnicy leżakowej, podlegając procesowi starzenia. O sposobie
jego „odmładzania” informuje nas protokół spisany w Osieku w dniu
9 marca 1933 roku: „Powód: odnośnie do rozporządzenia Izby Skarbowej
w Krakowie z dnia 2/3 1933 L:17680 wzywa się Zarząd Browaru w Osieku
do podania, jakie gatunki piwa zamierza browar w Osieku wyrabiać
i jakie ilości cukru będzie do poszczególnych gatunków dodawać. Pan
Andrzej Rudziński oświadcza: przy wnoszeniu podania o zezwolenie
na używanie cukru do słodzenia gotowego piwa podpisany nie miał
zamiaru prosić o pozwolenia na wyrób kilku gatunków piwa w browarze,
lecz rozchodzi się w niniejszym wypadku tylko o wzmacnianie piwa
pełnego 10 proc., które wskutek panującego obecnie kryzysu gospodarczego nie może być rozsprzedane w przeciągu do 3 miesięcy, a z drugiej
strony jako piwo słabe przechowywane przez 4–5 miesięcy mogłoby ulec
zepsuciu. Gdy zaś do takiego piwa dodałby Zarząd Browaru w stosunku na 1 hektolitr piwa 1 kg cukru nastąpiłoby odmłodzenie tego piwa
i wzmocnienie stopniowości o jeden stopień. Dodawanie cukru odbywałoby się w kufach składowych pod dozorem urzędnika skarbowego
i przez to browar uniknąłby poważniejszych strat w razie grożącego
zepsucia się piwa, natomiast interes Skarbu Państwa przez dodawanie
cukru do przedmiotowego piwa byłby należycie zabezpieczony”49.

49 AP Kraków, sygn. ADO:138.

ryc. 17. Fragment projektu słodowni, poziom 1-1 (ze zbiorów Mariusza Brani)
An excerpt from the design of the malt house, level 1-1 (from Mariusz Brania’s collection)
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Praca słodowni uruchomionej przy browarze osieckim znajduje słabe
odzwierciedlenie w zachowanych źródłach. Wynika to zapewne z tego,
iż pracowała ona na potrzeby własne, zaś jej pracowników zaliczano
do obsady browaru. Znajdujemy tylko jeden ślad odsprzedaży wyprodukowanego słodu browarowi Franciszka Thetschela w Jaszczurowej50.
Produkcję słodowniczą podejmowano późną jesienią. Starano się
ją zakończyć wczesną wiosną, przed nadejściem pierwszych upałów.
Zbyt wysoka temperatura uniemożliwiała bowiem prawidłowe przeprowadzenie procesu słodowania. Zapas słodu magazynowano w drewnianym silosie.
Proces namaczania ziarna jęczmiennego przeprowadzano w żelaznych zbiornikach, kiełkowanie zaś odbywało się na cementowych klepiskach. Organizację suszenia słodu regulowała specjalna instrukcja,
do której przestrzegania zobowiązani byli wszyscy pracownicy słodowni.
Pracę, w systemie ciągłym, liczono od godziny 6 rano, kiedy to kończono jeden cykl, zrzucając słód z dolnych lasów, i rozpoczynając kolejny
poprzez załadowanie górnych lasów. Słód z pośredniego cyklu trafiał
z lasów górnych na dolne.
Całość dziennego cyklu produkcji słodu wyglądała następująco:
„Rozkład pracy i czasu:
I. Ładowanie lasów (6–7 h)
Obracać słód na górnych lasach co godzinę. Pod górnymi lasami
temperatura 30°R 51.
Zamknąć:
1) regulator zimnego powietrza,
2) okno w lokalu paleniska,
3) wentylator elektryczny.

50 AP Kraków, sygn. ADO:132.
51 Przeliczenie stopni ze skali Réaumura na skalę Celsjusza przedstawia się następująco: 30°R = 37,5°C; 45°R = 56,25°C; 47°R = 58,75°C; 50°R = 61,5°C; 54°R = 67,5°C;
60°R = 75°C; 65°R = 81,25°C.

ryc. 18. Fragment projektu słodowni, poziom 2-2 (ze zbiorów Mariusza Brani)
An excerpt from the design of the malt house, level 2-2 (from Mariusz Brania’s collection)
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Wyrzucić gotowy słód z dolnych lasów. Zrzucić słód z górnych na dolne lasy. Napełnić górne lasy zielonym słodem przyniesionym przed 6 h
na 4. piętro.
II. Pędzenie wilgoci z górnych lasów (7–9 h)
Otworzyć zupełnie:
1) klapy do ciepłego powietrza,
2) duże wentyle na piecu,
3) wentyl na górnych drzwiczkach do paleniska.
Otworzyć trochę, a stopniowo coraz więcej:
1) zasuwę do komina dymu,
2) rozety dymochłonu,
3) wentyl na dolnych drzwiczkach do popiołu.
Rozpalać stopniowo ogień. Puścić wentylator elektryczny. Uważać,
aby się temperatura pod górnymi lasami utrzymała na 30°R.
III. Utrzymywanie temperatury na dolnych lasach52
Przestać uważać na temperaturę na górnych lasach. Uważać na temperaturę na dolnych lasach.
Zamykać stopniowo:
1) klapy do ciepłego powietrza,
2) duże wentyle na piecu.
Obracać słód na dolnych lasach co pół godziny
IV. Podnoszenie temperatury (9–1.30 h)
Doprowadzić temperaturę w słodzie na dolnych lasach do 65°R
w 4 i ½, a mianowicie:
9–10 h, temp. od 45 do 47°R
10–11 h, temp. od 47 do 50°R
11–12 h, temp. od 50 do 54°R
12–13 h, temp. od 54 do 60°R
1–1.30, temp. od 60 do 65°R

52 Brak fragmentu tekstu, tytuł części III oraz zwrot „obracać słód” zrekonstruowane.

ryc. 19. Fragment projektu słodowni, poziom 3-3 (ze zbiorów Mariusza Brani)
An excerpt from the design of the malt house, level 3-3 (from Mariusz Brania’s collection)
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V. Trzymanie temperatury (1.30–4.30 h)
Zamknąć:
1) do 5 m/m otworu:
a) klapy na ciepłe powietrze,
b) duże wentyle na piecu,
2) wentylator elektryczny.
Trzymać temperaturę w słodzie na dolnych lasach przy 65°R. przez
3 godziny.
VI. Chłodzenie (4.30–6 h)
Przestać palić, wyszlakować ruszta.
Zamknąć zupełnie:
1) klapy na ciepłe powietrze,
2) duże wentyle na piecu,
3) wentyle przy drzwiach górnych i dolnych,
4) rozety dymochłonu,
5) zasuwy do komina od dymu.
Otworzyć zupełnie:
1) regulator zimnego powietrza,
2) okno w lokalu paleniska”.
Pracownicy

15 października 1915 roku głównym piwowarem, a zarazem kierownikiem
zakładu został urodzony w Krasiczynie w 1865 roku Jan Tadeusz Przeorski53. Niestety, nie zachowały się żadne informacje na temat przebiegu
jego wcześniejszej kariery. W osieckim browarze przyszło mu działać
w trudnym okresie ograniczeń wojennych i pierwszych lat po odzyskaniu niepodległości. Był to jednak zarazem okres znaczących przemian
i rozbudowy browaru (budowa słodowni, przebudowa piwnic składowych pod lasem, modernizacja warzelni), w czym Przeorski posiadał
swój niewątpliwy udział.
53 AP Kraków, sygn. ADO:62.

ryc. 20. Fragment projektu słodowni, poziom 4-4 (ze zbiorów Mariusza Brani)
An excerpt from the design of the malt house, level 4-4 (from Mariusz Brania’s collection)
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W warunkach zatrudnienia określono, że prócz stałej pensji głównemu piwowarowi należały się „tantiema od warek”, był więc on motywowany wynikami swej pracy54. Przysługiwał mu ponadto deputat
piwny, a także deputat na inne produkty rolne pochodzące z majątku
(mąka, mleko etc.). Zarząd browaru zapewniał mu również bezpłatne
zakwaterowanie, a także opał w niezbędnej ilości. Mógł również liczyć
na rozliczenie kosztów podróży, odbywanych w związku z zakresem
swoich obowiązków.
W okresie pracy Przeorskiego utrzymywano pełen asortyment gatunkowy, produkując piwa jasne: pełne (Cesarskie, a po odzyskaniu niepodległości Prezydent), Eksportowe, Marcowe, a także ciemne: porter i bock55.
Pracę w browarze zakończył Jan Przeorski z końcem czerwca 1925
roku, zapewne w związku z przejściem na emeryturę w sześćdziesiątym
roku życia.
Jego następcą 1 lipca 1925 roku został Wacław Kostial, o którym wiemy jedynie, że pochodził z Kwasiłowa Czeskiego (powiat równieński).
W roku 1926 dają się zauważyć kłopoty browaru z utrzymaniem należytej jakości piwa. Jak się wydaje, złożyło się na to kilka czynników. Niewątpliwie źle obliczono potrzeby browaru, produkując podczas kampanii
wiosennej nadmierną ilość piwa, co w połączeniu z wyraźnym spadkiem
sprzedaży spowodowało zaleganie w piwnicach sporych, starzejących się
zapasów. W naturalny sposób próbowano zbywać w pierwszej kolejności
piwo najstarsze, to jednak – z uwagi na gorące lato – psuło się bardzo
szybko. Pomimo posiadania sporych zapasów gotowego piwa z końcem
maja podjęto starania w celu zakupu dodatkowego wagonu słodu ze słodowni Lubicha w Jędrzejowie (uznając tym samym produkcję własnej
słodowni za niewystarczającą)56, co musi zdumiewać w kontekście wymuszonej decyzji zarządu browaru z dnia 30 czerwca o zniszczeniu nie54 AP Kraków, sygn. ADO:127. Podobnie wynagradzano kierownika likierni.
55 Gatunki piwa wynotowano z książki rachunkowej z lat 1913–1916, AP Kraków,
sygn. ADO:129, oraz z pojedynczych informacji w innych dokumentach.
56 AP Kraków, sygn. ADO:135. Z kontekstu wynika, że pisma z prośbą o zakup słodu
wystosowano równocześnie do kilku słodowni.
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bagatelnej ilości 91,75 hl skwaśniałego piwa poprzez wylanie do kanału
nieczystości. Nie rozwiązało to jednak problemu, bowiem już 17 sierpnia
z reklamacją zwróciła się Anna Ebel, prowadząca we Frydrychowicach
sklep i wyszynk piwa: „zwracam ¼ piwa niedobrego, co mi zwrócono
z weksla w przeszłym tygodniu, co miałam nieprzyjemności od tego”57.
Sytuacja powtórzyła się również jesienią, bowiem w listopadzie odbiór
zepsutej partii sygnalizował browarowi H. Nesselroth z Zatora. Podobna
nieprzyjemność spotkała Jakóba Kirchnera z Białej.
Trudno wskazywać na błędy technologicznie w procesie produkcji
(choć nie możemy ich całkowicie wykluczyć), jednak winę za błędnie
obliczony poziom zapasów ponosił kierownik browaru.
Ta nieprzyjemna sytuacja powtórzyła się w roku 1927 i być może
zadecydowała o niepowodzeniu nowo powstałego przedstawicielstwa
w Krakowie, z którego nadchodziły informacje o słabej jakości piwa.
Ostateczną konsekwencją nieudanej kampanii z 1927 roku był list, jaki
Zarząd Browaru był zmuszony wystosować w dniu 8 stycznia 1928 roku
do Izby Skarbowej w Krakowie: „niniejszym zgłaszamy, iż w Browarze Parowym sp. Oskara Rudzińskiego w Osieku, p. Oświęcim, uległo
zepsuciu i nie nadaje się do spożycia około 160 hl piwa pełnego. Piwo
to gotowane w miesiącu czerwcu 1927 r. nie zostało w właściwym czasie
sprzedane i z powodu wyższej temperatury latem w piwnicach składowych, ponieważ nie posiadamy sztucznego oziębienia, uległ ten zapas
piwa przez tak długi okres czasu magazynowania skwaśnieniu. Prosimy
więc uprzejmie o wydanie zarządzenia do zniszczenia około 160 hl piwa
pełnego do spożycia zupełnie się nienadającego”58.
Gdy pisano cytowany list, Wacław Kostial nie był już głównym piwowarem osieckiego browaru. Swoją pracę zakończył formalnie z dniem
31 grudnia 1927 roku, choć już jesienią czyniono starania w celu pozyskania nowego piwowara. W świadectwie pracy zapisano, iż wykazywał

57 AP Kraków, sygn. ADO:135.
58 AP Kraków, sygn. ADO:138.
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się starannością i sumiennością, zaś współpracę z browarem zakończył
z powodu „powrotu do rodzinnych stron”59.
10 października 1927 roku Zarząd Browaru zamieścił ogłoszenie
w „Kurierze Codziennym” o poszukiwaniu piwowara. Podobne ogłoszenie zamieszczono również w „Przemyśle Piwowarskim”. W odpowiedzi
nadeszły listy od dwóch zainteresowanych60.
Jako kandydata na nowego piwowara wytypowano Władysława
Szymczyka, długoletniego kierownika browaru w Grybowie. Po krótkiej wymianie korespondencji i sprawdzeniu przedstawionych referencji
przygotowano do podpisania umowę, którą wysłano do Grybowa. Do jej
podpisania jednak nigdy nie doszło wobec wycofania się z niej zainteresowanego. W zaistniałej sytuacji 14 listopada zwrócono się do kolejnego kandydata, Wincentego Berana, pochodzącego z Turka k. Kalisza,
z prośbą o przybycie61.
Rychło uzgodniono warunki kontraktu, problemem było jedynie
czeskie pochodzenie Berana. Zwrócono się do odpowiednich władz
o wydanie pozwolenia na pracę, pisząc w piśmie z 29 grudnia 1927
roku: „niniejszym poświadczamy, że przyjęliśmy p. Wincentego Berana od 15 grudnia br. jako kierownika naszego browaru. Mimo usilnych
starań i poszukiwań krajowej siły na to stanowisko byliśmy zmuszeni,
po zerwaniu z niewiadomych przyczyn zawartej już umowy o objęcie
tej posady przez dotychczasowego kierownika browaru w Grybowie,
przyjąć ofertę p. Berana, który jest poddanym czeskim. Wobec tego, że p.
Beran przebywa w Polsce od roku 1907, ożenił się z Polką i wychował
synów po polsku, pozatem ubiega się o poddaństwo Polskie, upraszamy
o wydanie pozwolenia na dalszy pobyt w Kraju”62.
59 AP Kraków, sygn. ADO:138.
60 AP Kraków, sygn. ADO:135.
61 Informacje o rozmowach toczących się z kierownikiem browaru w Grybowie, Władysławem Szymczykiem, znajdują się w pismach kierowanych do innych osób
lub instytucji. Bezpośrednia korespondencja nie zachowała się. AP Kraków, sygn.
ADO:138.
62 AP Kraków, sygn. ADO:138.
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ryc. 21. Wincenty Beran z żoną Anną oraz synami: pierwszy
od lewej – Antoni, pośrodku Lech Sergiusz, lata trzydzieste
XX wieku (ze zbiorów rodzinnych Marzeny Jaworskiej)
Wincenty Beran with his wife Anna and sons: Antoni (left), Lech
Sergiusz (middle), 1930s (from Marzena Jaworska’s family collection)

ryc. 22. Wincenty Beran z żoną Anną i synem Antonim oraz
wnukami: Anną – córką Antoniego oraz Zbigniewem –synem
Lecha Sergiusza, Osiek początek lat czterdziestych XX wieku
(ze zbiorów rodzinnych Marzeny Jaworskiej)
Wincenty Beran with his wife Anna, son Antoni and grandchildren:
Anna – Antoni’s daughter and Zbigniew – son of Lech Sergiusz, Osiek,
early 1940s (from Marzena Jaworska’s family collection)
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ryc. 23. Przed osieckim browarem. Pierwszy od lewej siedzi
Wincenty Beran, pośrodku na beczce Lech Sergiusz Beran.
Początek lat trzydziestych XX wieku (ze zbiorów rodzinnych
Marzeny Jaworskiej)
In front of Osiek brewery. Seated from the left: Wincenty
Beran, Lech Sergiusz Beran is sitting on the barrel. Early 1930s
(from Marzena Jaworska’s family collection)

Przedwojenni pracownicy browaru zapamiętali Berana jako osobę
pochodzenia czeskiego, a to z powodu wyjątkowo bogatego repertuaru (nie zawsze cenzuralnych) powiedzonek wypowiadanych w języku
dzielnego wojaka Szwejka.
Wincenty Beran pracował w browarze do początku września 1939
roku, także w okresie okupacji, pełniąc nieprzerwanie funkcję kierownika technicznego. Obok przywilejów tradycyjnie przysługujących głównemu piwowarowi czerpał dodatkowe profity z dzierżawy wytwórni wód
gazowanych, funkcjonującej przy browarze.
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ryc. 24. Browar w Osieku. Czwarty od lewej Wincenty Beran
(ze zbiorów rodzinnych Marzeny Jaworskiej)
Osiek brewery. Fourth from the left: Wincenty Beran
(from Marzena Jaworska’s family collection)

ryc. 25. Browar w Osieku. Z przodu trzeci od lewej Lech
Sergiusz Beran. Z tyłu czwarty od lewej jego brat – Antoni. Lata
trzydzieste XX wieku (ze zbiorów rodzinnych
Marzeny Jaworskiej)
Osiek brewery. Front row, third from the left: Lech Sergiusz
Beran. In the back, fourth from the left: his brother Antoni.
The 1930s (from Marzena Jaworska’s family collection)
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Regularnie zatrudniano praktykantów, np. w okresie 1 czerwca–
15 października 1926 roku w browarze praktykował Stanisław Kłyś63,
zaś w dniach 1 czerwca – 1 września 1928 praktykę odbywał Jan Marian
Gorczyca, pochodzący z Mystkowa, i „z powierzonych mu obowiązków
wywiązał się należycie”64. Praktykowali również synowie głównego piwowara. W okresie pomiędzy 15 kwietnia 1928 a 15 lipca 1929 zatrudniono
Lecha Sergiusza Berana65. Podobny staż odbył jego brat Antoni.
Z uwagi na fakt, iż kadzie fermentacyjne, kufy składowe oraz naczynia
transportowe w całości wykonane były z drewna, istotne znaczenie posiadała obsada bednarni. W okresie 1 maja 1923 – 1 maja 1927 zatrudniano doświadczonego bednarza, Ludwika Szydłowskiego66. Był on drugim
bednarzem, jako że w browarze pracował już zatrudniony od 2 stycznia
1915 roku Franz Kohout, urodzony w roku 1879 w Birkenberg67.
W połowie 1926 roku rozpoczęto poszukiwania doświadczonego
bednarza, kierując w tym celu zapytanie do m.in. do zaprzyjaźnionego
browaru Zygmunta Marsa w Limanowej. Z poręczenia Marsa nawiązano kontakt z Janem Morawskim, od ośmiu lat pracującym w browarze
Wiktorya i S-ka w Ostrowie k. Przemyśla. Warunkiem zatrudnienia
było 250 zł miesięcznej pensji, światło, opał i mieszkanie oraz 3 litry
piwa dziennie68.
Na podstawie korespondencji z Kasą Chorych w Białej znamy listę
pracowników browaru z listopada 1929 roku. Obejmuje ona 23 nazwiska. O pełnionej w browarze funkcji informuje pośrednio odnotowany
przy nazwisku stopień zaszeregowania. Stanowisko pracownika, podane
w spisie, zrekonstruowano na podstawie innych dokumentów: Beran
63
64
65
66
67
68

AP Kraków, sygn. ADO:138.
AP Kraków, sygn. ADO:138.
Kopia świadectwa pracy. AP Kraków, sygn. ADO:138.
AP Kraków, sygn. ADO:138.
AP Kraków, sygn. ADO:127, 157, 62.
Nie zachowała się informacja, czy do zatrudnienia Jana Morawskiego rzeczywiście doszło. Jeśli tak, to nie pracował on w browarze zbyt długo. AP Kraków, sygn.
ADO:136.
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ryc. 26. Przed Osieckim Browarem. Pierwszy od lewej stoi
Wincenty Beran (ze zbiorów rodzinnych Marzeny Jaworskiej)
In front of Osiek brewery. First from the left (standing):
Wincenty Beran (from Marzena Jaworska’s family collection)

ryc. 27. Przed Osieckim Browarem. Siedzą: pierwszy od prawej
Wincenty Beran, druga od lewej – jego żona Anna. Lata
trzydzieste XX wieku (ze zbiorów rodzinnych
Marzeny Jaworskiej)
In front of Osiek brewery. Seated: first from the right:
Wincenty Beran, second from the left: his wife Anna. The 1930s
(from Marzena Jaworska’s family collection)
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Wincenty – piwowar (17), Podolski Damian – słodownik (9), Bartecki
Józef – pracownik fizyczny (5), Zając Antoni (5), Luranc Wawrzyniec –
stróż (5), Hałat Józef – pracownik fizyczny (5), Tobiczyk Jan – pracownik fizyczny (5), Rakoczy Walerja (3), Kusak Helena (3), Kolasa
Franciszek (10), Mrozik Walerja (3), Beran Antoni (6) – praktykant,
Olesiak Stefan – pracownik fizyczny (5), Sobecki Józef (6), Machander
Józef (6), Wielgus Józef (4), Klęczar Łukasz (7), Leimk Paweł – (10),
Beran Lech – praktykant (7), Snożyk Andrzej – kierowca (5), Płonka
Stefan (5), Zając Andrzej – pracownik fizyczny (5), Wujtyła Stefania (3)69.
Co ciekawe, taka sama lista z lipca 1932 obejmuje już 33 osoby. Znajdują się na niej nazwiska Franciszka Haczka (8), prowadzącego księgi
handlowe browaru, Antoniego Majdy (11) – bednarza, Bronisława Królikowskiego (10) – przedstawiciela browaru, zamieszkałego w Osieku,
oraz kilku pracowników fizycznych70.
Co najmniej od 1932 roku księgi handlowe browaru prowadził Franciszek Haczek, zaś pomocnikiem piwowara był Rudolf Machander71.
W historii browaru odnajdujemy również zdarzenia tragiczne. Pod
koniec lipca, podczas odbioru pustych beczek, po zakończeniu zabawy
leśnej w Brzeszczach, w nieszczęśliwym wypadku (zsunął się ze stopnia
szoferki i wpadł pod koła), zginął pracownik browaru Stefan Płonka.
Natychmiastowa pomoc okazała się bezskuteczna72.
Dostawcy

Utrzymanie ciągłości produkcji wymagało współpracy z wieloma dostawcami, zaopatrującymi browar w surowce niezbędne do produkcji:
jęczmień, słód, chmiel, drożdże, żywicę piwowarską, artykuły bednarskie,
butelki etc. Czynnikiem decydującym była cena i oferowane warunki
69 Spis pracowników przedstawiony Kasie Chorych w Białej za miesiąc listopad,
AP Kraków, sygn. ADO:138.
70 Tamże.
71 AP Kraków, sygn. ADO:138.
72 S. Płonka urodził się w roku 1912. AP Kraków, sygn. ADO:138.
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ryc. 28. Reklama prasowa Syndykatu Plantatorów Chmielu, 1938 rok
Consortium of Hop Farmers’ press ad, 1938

kredytowe, dbano jednak o to, by sprowadzany surowiec posiadał odpowiednią jakość73.
W chmiel zaopatrywano się głównie w ówczesnym centrum handlu
tym surowcem – Lwowie. Głównym partnerem była firma M. Weinreba, jednak pewne ilości surowca sprowadzono od innych dostawców.
Zarząd Browaru posiadał dobre rozpoznanie rynku chmielarskiego,
prowadził bogatą korespondencję z potencjalnymi dostawcami. W ich
wyszukiwaniu pomocna była prasa fachowa, której browar był stałym
prenumeratorem. Źródłem informacji byli również przedstawiciele firm
chmielarskich, docierający do browaru74.
Pod koniec lat dwudziestych podjęto współpracę z Syndykatem
Plantatorów Chmielu z siedzibą w Warszawie75, w późniejszym okresie
73 Za jakość sprowadzanych surowców, a w konsekwencji jakość otrzymanego piwa
odpowiadał kierownik (główny piwowar) browaru.
74 Do kontaktów wykorzystywano również wszelkiego typu wyjazdy, np. w 1921 przedstawiciel firmy Weinreb, kupiec Haber, próbował odwiedzić w hotelu Rudzińskiego
z próbą chmielu.
75 Zachowany rachunek z grudnia 1926 roku. AP Kraków, sygn. ADO:135.
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ryc. 29. Reklama prasowa firmy Weinreb i S-ka, lata trzydzieste
A press ad of Weinreb & Co., 1930s

nawiązana została współpraca z firmami reprezentującymi lubelskie
zagłębie chmielowe.
Lista dostawców chmielu przedstawia się następująco:
‒ M. Weinreb i Ska, Handel Chmielem, rok założenia 1887, Lwów,
ul. Lelewela 2 (dawniej Kościuszki 7), od ok. 1925 roku występująca pod
nazwą: Spółka Akcyjna dla Handlu i Produkcji Chmielu i Surowców
Browarniczych (dawniej M. Weinreb i S-ka), Lwów, ul. Lelewela 2,
‒ Bracia Barchasz, Handel Chmielem, rok zał. 1910, Lwów, ul. Koralnicka 6,
‒ Koncern Chmielowy S-ka z ogr. odp., Lwów, 3-go maja 5 (adres
telegraficzny: chmielbank), dawniej: Oddział Chmielowy Ziemskiego
Banku Kredytowego T.A. we Lwowie,
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‒ Chmielopol, Handel Chmielem, Lwów, ul. Leona Sapiehy 18,
‒ Syndykat Plantatorów Chmielu S.A., Warszawa, ul. Boduena 2,
‒ Hausman, Lwów, Sykstusa 15,
‒ Bracia Menkel. Handel Chmielem, Lublin,
‒ S. Bornstein, S. Bromberg, Lublin, od ok. 1932 występują pod nazwą:
S. Bromberg i Synowie, Lublin. Przedstawicielem spółki był Z. Perec
z Lublina,
‒ Karol Zieliński, Grodkowice.
Do 1924 roku browar nie posiadał własnej słodowni, korzystano
więc ze słodu zakupionego u innych wytwórców. Pewne ilości słodu
sprowadzano za pośrednictwem firmy M. Weinreba, najczęściej jednak
kupowano jęczmień browarny, powierzając go do zesłodowania fabryce
słodu Aleksandra Heilperna w Skawinie76 lub zakładom Lubicha w Jędrzejowie. Opłatą za usługę było pozostawienie pewnej, z góry ustalonej,
ilości słodu77. W październiku 1922 roku słodownia skawińska proponowała za 100 kg jęczmienia zwrot 56 kg słodu „a my ponosimy resztę
kosztów”. W 1923 roku podobną transakcję uzgodniono na poziomie
58 procent. Zapakowany w worki słód przewożono koleją do Oświęcimia,
skąd odbierano go transportem samochodowym. Puste worki odsyłano
koleją na koszt browaru78. W związku z pożarem i czasowym unieruchomieniem słodowni na przełomie 1930 i 1930 roku Zarząd Browaru
76 Browar w Skawinie został założony w 1892 przez Albina Kollorossa. W 1902 na licytacji browar nabył Michał Nałęcz Łążyński. Od 1906 należał do Aleksandra Heilperna, założyciela (w 1912) spółki Przedsiębiorstwo browarniane i fabryka słodu,
Aleksander Heilpern i Spółka w Skawinie. Udziałowcami byli Aleksander Heilpern
oraz Abraham i Mojżesz Englardowie, przemysłowcy z Krakowa. W tym samym
roku Heilpern wystąpił ze spółki i firma zmieniła nazwę na Przedsiębiorstwo browarniane i fabryka słodu, Englard i Spółka w Skawinie. Od początku lat dwudziestych browar należał z powrotem do Heilperna pn. Browar parowy i fabryka słodu
Aleksander Heilpern. W 1929 zawiesił działalność, zaś w 1935 ostatecznie zaprzestał
warzenia piwa. Opracowano na podstawie informacji uzyskanych od p. Tomasza
Sygi.
77 AP Kraków, sygn. ADO:134.
78 AP Kraków, sygn. ADO: 134.
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zmuszony został do zakupu słodu. Pewne ilości zakupiono w browarze
K.R. Vettera w Lublinie, jęczmień pochodzący z majątku w Słupi powierzono do zesłodowania zakładom J. Pytloka w Kielcach, dokonano
również wymiany jęczmienia na słód z browarem w Tenczynku, o czym
informuje pismo ze stycznia 1931 roku: „odnośnie ustnej rozmowy z Ich
WP Dyrektorem przesyłamy naszem autem ciężarowym: 2100 kg jęczmienia z prośbą o wymianę na: 1050 kg prima słodu browarnianego”79.
Lista dostawców słodu przedstawia się następująco:
‒ Browar Parowy i Fabryka Słodu Aleksandra Heilperna w Skawinie,
‒ Zakłady Przemysłowe Lubicha w Jędrzejowie,
‒ M. Weinreb i Ska, Handel Chmielem, rok założenia 1887, Lwów,
ul. Lelewela 2 (dawniej Kościuszki 7), od ok. 1925 roku występująca pod
nazwą: Spółka Akcyjna dla Handlu i Produkcji Chmielu i Surowców
Browarniczych (dawniej M. Weinreb i S-ka), Lwów, ul. Lelewela 2,
‒ Dom Handlowy Ziemiopłodów i piwa beczkowego M. Karawan,
Lwów, ul. Kościuszki 24 (dzierżawca słodowni w Busku),
‒ J. Pytlok, słodownia Kielce, ul. 3 Maja,
‒ Słodownie browarów w Tenczynku i Vettera w Lublinie.
Z chwilą uruchomienia własnej słodowni ukierunkowano się
na zakup jęczmienia, sprowadzając go wprost z majątków ziemskich
(m.in. ze Słupi, rodzinnego majątku żony Mariana Rudzińskiego, Marii
z domu Dreckiej) lub od pośredników. Pod koniec lat dwudziestych pozycję czołowego dostawcy zajmuje Michał Blumenfrucht z Oświęcimia80.
Jednorazowa dostawa wynosiła zazwyczaj kilkaset kwintali jęczmienia.
Lista dostawców jęczmienia przedstawia się następująco:
‒ Augenklick i S-ka81,

79 Odnośna korespondencja w sprawie zakupu lub zamiany jęczmienia na słód:
AP Kraków, sygn. ADO:138.
80 Zachowała się korespondencja, zamówienia, weksle. AP Kraków, sygn. ADO:138.
81 AP Kraków, sygn. ADO:127, zakup jęczmienia od Augenklick i sp. odnotowano
w 1922, jeszcze przed uruchomieniem własnej słodowni, był to więc jęczmień
przeznaczony do zesłodowania (zapewne w Skawinie).
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‒ Bank Kwilecki, Potocki i S-ka, Spółka Akcyjna w Poznaniu, Oddział
w Katowicach,
‒ Michał Blumenfrucht, Oświęcim,
‒ Wolf Honig, Oświęcim,
‒ Zygmunt Tarnowski, majątek Święciny,
‒ Wilhelm Reiner, Kraków, ul. Librowszczyzna 5.
W drożdże zaopatrywano się głównie w browarze żywieckim, zakupując jednorazowo 25, 50 lub 100 litrów. Do odbioru delegowano pracownika browaru, któremu wypłacano „strawne”. Drożdże przewożono
własnym transportem samochodowym. Sporadycznie zaopatrywano się
w Browarze Książęcym w Tychach, zaś w okresie ograniczeń powojennych na początku lat dwudziestych sprowadzano drożdże z browaru Jana
Götza z Krakowa, wykorzystując znajomość z ówczesnym kierownikiem
tego zakładu, inż. Marianem Hannerem82. Zachowane kalkulacje cen
piwa z pierwszej połowy lat dwudziestych zakładały, że do wyprodukowania 4000 tys. hl piwa potrzeba 4–5 hl drożdży (około 100 warek;
założenie to znajduje potwierdzenie w faktycznie dokonywanych zakupach). W 1932 roku w warszawskim browarze Haberbusch i Schiele
zamówiono 15 kg drożdży prasowanych83. Doświadczenie musiało okazać się niezbyt udane, gdyż później nie znajdujemy śladu podobnych
zamówień. Odnotowano również pojedynczą transakcję odsprzedaży
drożdży browarowi w Skawinie.
Lista dostawców drożdży przedstawia się następująco:
‒ Arcyksiążęcy Browar w Żywcu,
‒ Browar Książęcy w Tychach,
‒ browar Jana Götza Okocimskiego w Krakowie,
‒ Zjednoczone Browary Warszawskie Haberbusch i Schiele.
Przy produkcji rzędu kilku tysięcy hl zapotrzebowanie na korki i szpunty było bardzo duże. Nie dziwi więc współpraca z wieloma
82 Jak wynika z zachowanej korespondencji, w późniejszym okresie M. Hanner został
kierownikiem browaru książąt Sanguszków w Tarnowie.
83 AP Kraków, sygn. ADO:138.
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ryc. 30. Reklama prasowa firmy Adolf Willenz i S-ka,
lata trzydzieste
A press ad of Adolf Willenz & Co., 1930s

dostawcami. Zdarzało się, że w przeciągu miesiąca realizowano kilka
zamówień od różnych dostawców.
Lista dostawców korków, szpuntów etc. przedstawia się następująco:
‒ Zygmunt Stahl, fabryczny skład korków, Jarosław,
‒ Pierwsza Śląska Fabryka Korków, Jakub Scharf, Bielsko,
‒ Fabryka korków Jakub Reich, Kraków ul. Grodzka 71, od 1923 występuje pn. Fabryka korków i zastępstwo fabryk kapsli staniolowych,
M. Reich, Kraków, ul. Grodzka 71, filia w Warszawie, ul. Pańska 63,
‒ Pierwsza Małopolska fabryka korków do flaszek i beczek B. Mülsztejna, Kraków, adres telegr. Grodzka 60,
‒ Zygmunt Bobrowski, Import–Eksport, urządzenia i artykuły dla
browarów i destylarni: korki, kapsle, butelki, beczki, szpunty, maszyny,
chmiel, żywica, Warszawa, ul. Królewska,
‒ Fabryka Wyrobów Drzewnych Wieczerzak, Bielsko na Śląsku,
‒ J. Beatus, Fabryka Korków, Kalisz,
‒ G. O. Kuhn, Fabryka Szpuntów, Łódź,
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‒ Koncern Chmielowy S-ka z ogr. odp., Lwów, 3-go maja 5 (adres
telegraficzny: chmielbank), dawniej: Oddział Chmielowy Ziemskiego
Banku Kredytowego T.A. we Lwowie
W żywicę piwowarską zaopatrywano się głównie w nieodległej
dziedzickiej fabryce Adolfa Willenza i wspólników, produkującej renomowaną żywicę o handlowej nazwie Excelsior. Mniejsze ilości sprowadzano za pośrednictwem firmy M. Weinreba (głównie przy okazji
innych zamówień) z bogumińskiej fabryki żywicy piwowarskiej, słynącej z marki FRO. Sporadycznie dokonywano zakupów w innych
firmach.
Lista dostawców żywicy piwowarskiej przedstawia się następująco:
‒ Fabryka Smarów, tłuszczów technicznych, kalafonii i terpentyny
żywicznej „Etnaol”, Radomsko, ul. Kaliska 27,
‒ Willenz i Weiss (dawniej: Bincer, Willenz i Ska) w Dziedzicach,
fabryka przetworów żywicznych, olejów i tłuszczów przemysłowych.
Od 1922 również: Pierwsza dziedzicka rafineria żywicy piwowarskiej
Willenz i Weiss. W 1936 już jako: Adolf Willenz i S-ka, Dziedzice,
‒ M. Weinreb i Ska, Handel Chmielem, rok założenia 1887, Lwów,
ul. Lelewela 2 (dawniej Kościuszki 7), od ok. 1925 roku występująca pod
nazwą: Spółka Akcyjna dla Handlu i Produkcji Chmielu i Surowców
Browarniczych (dawniej M. Weinreb i S-ka), Lwów, ul. Lelewela 2,
‒ Koncern Chmielowy S-ka z ogr. odp., Lwów, 3-go maja 5 (adres
telegraficzny: chmielbank), dawniej: Oddział Chmielowy Ziemskiego
Banku Kredytowego T.A. we Lwowie.
Elementem niezbędnym w procesie filacji jest masa filacyjna. Do roku
1926 sprowadzano ją (wraz ze specjalnymi workami do filacji) z firmy
Z. Bobrowskiego z Warszawy. Po zakupie fila piwnego głównym dostawcą została krakowska firma Spiss i Wassung.
Lista dostawców masy filacyjnej przedstawia się następująco:
‒ Arnold Weber, Chmiel–Hopfen, Lwów, ul. Murarska 7, biuro sprzedaży artykułów browarnianych, technicznych i chemicznych,
‒ Ludwik Spiss i E. Wasung, spółka dla przemysłu fermentacyjnego
i rolnego, ska z o.o., zastępstwo fabryki B. H. Hellman T.A. Praga,
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‒ Zygmunt Bobrowski, Import–Eksport, urządzenia i artykuły dla
browarów i destylarni: korki, kapsle, butelki, beczki, szpunty, maszyny,
chmiel, żywica, Warszawa, ul. Królewska.
Sukcesywnie uzupełniano i rozbudowywano posiadany zapas naczyń
transportowych (beczek), sprowadzając je od renomowanych dostawców
lub bezpośrednio od producentów. Warsztat bednarski, istniejący przy
browarze, zajmował się jedynie bieżącą konserwacją. Największe zamówienie (na beczki, ale i kufy o pojemności 34 i 35 hl) złożono w fabryce
Philippa Steina w Hlubokiej. Zamówienie u zagranicznego wytwórcy
świadczy o szerokich kontaktach handlowych właścicieli browaru.
Lista dostawców beczek i innych artykułów bednarskich przedstawia
się następująco:
‒ Jakub Różycki, Krajowa Fabryka beczek i kadzi wszelkiego rodzaju,
Lwów, Wołyńska 8,
‒ Wacław Zglecki, Fabryka Wyrobów Bednarskich, Warszawa,
‒ Philipp Stein Fassfabrik Hluboka,
‒ Zygmunt Bobrowski, Import–Eksport, urządzenia i artykuły dla
browarów i destylarni: korki, kapsle, butelki, beczki, szpunty, maszyny,
chmiel, żywica, Warszawa, ul. Królewska.
W butelki zaopatrywano się w różnych miejscach, kierując się nade
wszystko ceną. W 1922 roku zamówiono 1 wagon butelek w hucie „Swoboda”84, zaś w czerwcu 1926 w hucie szkła Adolfa Stubbego z Królewskiej
Huty zamówiono 5 tys. butelek półlitrowych w cenie 19 zł za 100 flaszek85.
W 1925 złożono zamówienie w hucie szkła „Feniks” Spółka Akcyjna
w Piotrkowie86. Przykładem dbałości o rachunek ekonomiczny było
wstrzymanie w lutym 1930 roku zamówienia na 25 tys. butelek z Huty
84 AP Kraków, sygn. ADO:134. Nie udało się jednoznacznie zidentyfikować wspomnianej huty. Telegram informujący o nadaniu przesyłki wagonem kolejowym wysłano
z Sosnowca.
85 AP Kraków, sygn. ADO:134.
86 AP Kraków, sygn. ADO:156.
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szkła „Stradom” w Częstochowie87, z powodu „otrzymania dostawy
z huty w Siedlcach”. Zamówienie z Częstochowy zrealizowano ostatecznie pół roku później w cenie po 26 groszy za sztukę (wkalkulowując
2 proc. stłuczki)88. W 1931 sprowadzono pewną ilość butelek z huty szkła
w Parczewie89. W miarę możliwości kupowano butelki na wtórnym
rynku, np. w ostatnim dniu marca 1928 do składu flaszek Arona Henbergera w Chrzanowie wysłano kierowcę Andrzeja Snożyka z poleceniem
zakupu flaszek półlitrowych „ile wejdzie na furę”90.
Butelki zawijano w specjalne maty słomiankowe, sprowadzane z wielickiej fabryki słomianek (kontakty handlowe potwierdzone w latach
1922–1925)91.
Lista dostawców butelek i słomianek ochronnych przedstawia się
następująco:
‒ Fabryka szkła Adolf Stubbe, Królewska Huta,
‒ Huta szkła Parczew,
‒ Huta szkła „Stradom”, Częstochowa,
‒ Huta szkła „Swoboda”, Sosnowiec (?),
‒ Huta szkła Siedlce,
‒ Huta szkła „Feniks” Spółka Akcyjna w Piotrkowie, al. 3 Maja 4,
‒ Szkło sp. z o.o., Magazyn Butelek Kraków–Wisła,
‒ Towarzystwo Eksploatacji Przemysłu Szklanego „Teps” Strzemieszyce, ul. Szosowa 43,
‒ Roth, Sieradzka i S-ka, Warszawa,
‒ Aron Henberger, skład flaszek w Chrzanowie,
‒ Pierwsza Krajowa Fabryka Słomianek do Opakowania Flaszek, Wieliczka.

87 AP Kraków, sygn. ADO:138. Wstrzymanie nie oznaczało rezygnacji z transakcji,
a jedynie jej przesunięcie w czasie.
88 AP Kraków, sygn. ADO:138.
89 AP Kraków, sygn. ADO:138.
90 AP Kraków, sygn. ADO:138.
91 AP Kraków, sygn. ADO:138, 156.
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W okresie gdy kierownikiem browaru był Wacław Kostial, sprowadzano
niewielkie ilości barwnika do piwa „Simanar” z firmy Karla Hessenmullera z Bydgoszczy, mieszczącej się przy ul. Gdańskiej 12492.
Wielkość produkcji i sprzedaży

Po okresie wojennego załamania, gdy produkcji spadła do poziomu
oscylującego wokół tysiąca hektolitrów rocznie, nadspodziewanie szybko odbudowano jej wysokość do poziomu porównywalnego z przedwojennym. Po znaczącym wzroście w latach 1919–1920, w 1921 roku
wyprodukowano ponad 5 tys. hektolitrów piwa. Sprzyjającą tendencję
udało utrzymać się również w roku następnym, w którym wyprodukowano niemal 4 tys. hektolitrów. Wielkość ta nie odpowiadała realnym
możliwościom browaru, gdyż równolegle rozpoczęto zakrojone na szeroką skalę prace remontowo-modernizacyjne. Zapewne w początkach
sierpnia (kiedy to odnotowano ostatnią, jedyną w tym miesiącu warkę)
warzelnię unieruchomiono. Przestój trwał aż do marca 1923 roku, co bez
wątpienia wpłynęło na obniżenie produkcji93.
Zapisy w „Ausskosbuch 1913–23” (książka przychodów i rozchodów
piwa w browarze) urywają się z końcem kwietnia 1923. Dowiadujemy
się z nich jedynie, że po uruchomieniu warzelni, w przeciągu zaledwie
dwóch miesięcy (kwiecień–maj) wyprodukowano 1006,17 hl piwa. Odtwarzano jego zapas i przygotowywano się do letniej sprzedaży.
Druga połowa lat dwudziestych charakteryzuje się znaczącym spadkiem sprzedaży, nie dysponujemy jednak pełnymi danymi dla tego
okresu. Z cząstkowych obliczeń wynika, że sprzedawano wówczas ok.
3–4 tys. hektolitrów rocznie94.
92 AP Kraków, sygn. ADO:136.
93 Na podstawie Ausskosbuch 1913–23 (książka przychodów i rozchodów piwa w browarze), dokument w posiadaniu autora.
94 Cząstkowe wyliczenia przeprowadzone na podstawie książek asygnat, wystawianych
przez browar odbiorcom piwa, lipiec 1923–styczeń 1924 i wrzesień 1926–marzec
1928, AP Kraków, sygn. ADO:132, 133.
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Opracowano na podstawie: Ausskosbuch 1913–1923, w zbiorach autora.
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tab. 10. Wielkość sprzedaży, produkcji oraz stan zapasów na koniec każdego miesiąca w roku 1920 (w hektolitrach)

388,55/606,09

127,23 106,88 200,08 344,77

845,51/883,56
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Opracowano na podstawie: Ausskosbuch 1913–1923, w zbiorach autora.
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sprzedaży

I

tab. 9. Wielkość sprzedaży, produkcji oraz stan zapasów na koniec każdego miesiąca w roku 1919 (w hektolitrach)
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tab. 12. Wielkość sprzedaży, produkcji oraz stan zapasów na koniec każdego miesiąca w roku 1922

* Do Małopolskiego Związku Ochrony Browarów, Kraków ul. św. Jana 13, celem obliczenia należnej składki (2 marki od 1 hl
wyprodukowanego piwa), przekazano wielkość produkcji 5056,65 hl (AP Kraków, sygn. ADO:134).
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Opracowano na podstawie: Ausskosbuch 1913–1923, w zbiorach autora.
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tab. 11. Wielkość sprzedaży, produkcji oraz stan zapasów na koniec każdego miesiąca w roku 1921
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Tę tendencję udało się szybko przełamać, co pozwoliło na snucie
optymistycznych planów, zakładających kolejne modernizacje zakładu,
w tym budowę nowej warzelni i zakup aluminiowych tanków leżakowych. Plany te pokrzyżował wybuch wielkiego kryzysu ekonomicznego.
Niepewna sytuacja na rynkach pieniężnych nie skłaniała do podejmowania decyzji o znaczących inwestycjach.
Skutki kryzysu dały się odczuć w całym przemyśle piwowarskim.
Sprzedaż piwa gwałtownie spadała, malała rentowność browarów. W tej
sytuacji zaskakiwać mogą wyniki uzyskiwane przez osiecki browar.
W roku 1931 wyprodukowano niemal 6 tys. hektolitrów piwa, co więcej
utrzymano tę tendencję w 1932 roku 95. Dopiero w 1933 roku odnotowano spadek produkcji do poziomu 4 tys. hektolitrów (co prawda zarząd
browaru w piśmie do Banku Gospodarstwa Krajowego w Białej podawał produkcję na poziomie 5010 hl, jednak dla tego roku dysponujemy
niepodważalnym źródłem, jakim jest książka podatkowa)96.
5ab. 13. Wielkość sprzedaży, produkcji oraz stan zapasów na koniec
każdego miesiąca w roku 1923

wielkość
sprzedaży
wielkość
produkcji
zapas

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

167,49

76,91

134,53

91,09

470,02

‒

‒

588,61

417,56

1 006,17

406,20

329,29

783,37

1 109,84

378,93/588,61

Opracowano na podstawie: Ausskosbuch 1913–1923, w zbiorach autora.

Wytłumaczenie tak korzystnego stanu rzeczy nie jest łatwe, wydaje się
jednak, że złożyło się na to kilka czynników. Po pierwsze, dysponowano
95 AP Kraków, sygn. ADO:138. W piśmie podano wielkość produkcji za lata 1931–1933.
96 AP Kraków, sygn. ADO:138, książka podatku od piwa, w posiadaniu autora.
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dobrym produktem w relatywnie niskiej cenie. Jednym z ważniejszych
instrumentów konkurencyjnej walki z dużymi browarami na lokalnym
rynku była cena. Tę zawsze udawało się utrzymywać na przyzwoitym
poziomie. W obliczu narastającego kryzysu miało to niebagatelne znaczenie. Po drugie, Zarząd Browaru szybko zareagował na nową sytuację,
rezygnując z produkcji kilku gatunków piw, przede wszystkim ciemnych.
Utrzymując produkcję jednego gatunku (piwa pełnego o ekstraktywności 10°Blg97), kontrolowano na bieżąco koszty produkcji, co pozwalało
na stosowanie „cen specjalnych”, obniżek i rabatów, w szczególności dla
stałych klientów. Po trzecie, Browar posiadał krąg stałych odbiorców,
silnie związanych z browarem, na ogół jednak o zbyt słabej kondycji
ekonomicznej, by starać się o przedstawicielstwo innych browarów.
Zapewne poluzowano też zasady udzielania kredytów i sprawdzania
zabezpieczeń.
tab. 14. Wielkość produkcji piwa w okresie 1931–1933
okres produkcji

1931

1932

1933

wielkość produkcji

5 998 hl

5 950 hl

4 014,40 hl

Opracowano na podstawie: AP Kraków, sygn. ADO:138; rok 1933 na podstawie
książki podatku od piwa, w posiadaniu autora. Lata 1931, 1932 na podstawie
danych przekazanych przez Zarząd Browaru w piśmie z dnia 26 marca 1934
do Banku Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Białej (w odpowiedzi na pisma
z dnia 20 marca 1934).

Stała konieczność utrzymywania ceny na poziomie minimalnej rentowności, jak również kłopoty z odzyskaniem sporej części należności
za sprzedany towar powodowały, że z ledwością utrzymywano kruchą
równowagę ekonomiczną. Zarządowi browaru udało się jednak szczęśliwie przeprowadzić przedsiębiorstwo przez lata najcięższego kryzysu.
97 10 stopni w skali Ballinga (skala obrazująca zawartość cukru w roztworze. 1 stopień
Ballinga (skrót: °Blg) oznacza wagowo 1% zawartości cukru, mierzonej w temperaturze 20°C. Skala została opracowana przez niemieckiego chemika Karla Ballinga
w 1843 roku i jest stosowana w piwowarstwie do dziś).
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tab. 15. Wielkość produkcji, w rozbiciu na poszczególne miesiące
i z uwzględnieniem ilości wykonanych warek, w roku 1933
ilość warek/wielkość produkcji
miesiąc

pełne

dubeltowe

ogółem

mocne

za miesiąc

za rok

I

4/199,60

–

–

4/199,60

4/199,60

II

8/396,80

–

–

8/396,80

12/596,40

III

12/584,00

‒

‒

12/584,00

24/1 180.40

IV

11/542,40

‒

‒

11/542,40

35/1 722.80

V

12/620,00

‒

‒

12/620,00

47/2 342.80

VI

7/352,00

‒

‒

7/352,00

54/2 694/80

VII

6/290,40

‒

‒

6/290,40

60/2 985.20

VIII

2/97,60

‒

‒

2/97,60

62/3 082.80

IX

3/146,00

‒

‒

3/146,00

65/3 228.80

X

8/390,80

‒

‒

8/390,80

73/3 619.60

XI

5/246,00

‒

‒

5/246,00

78/3 865.60

XII

3/148,80

‒

‒

3/148,80

81/4 014.40

razem

81/4 014,40

‒

‒

81/4 014,40

Opracowano na podstawie książki podatku od piwa za rok 1933, w posiadaniu
autora.

Wydaje się, że do 1937 roku, kiedy to browar przejął na wyłączną
własność Andrzej Rudziński, produkcja utrzymywała się na poziomie
3–4 tys. hektolitrów rocznie.
Odbiorcy

Z okresu dwudziestolecia międzywojennego zachowało się wyrywkowo
sporo dokumentów, dotyczących odbiorców osieckiego piwa, w postaci
rachunków, asygnat, korespondencji, książeczek wydawczych, ksiąg
rachunkowychz lat 1921–193798.
98 AP Kraków, sygn. ADO:127, 128, 129, 130, 131, 132, 133; ZPA: Auskossbuch 1913–
1923. Dysponujemy danymi dotyczącymi odbiorców za lata 1904–1906, 1912,
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ryc. 31. Ksiądz Hajost. Fotografia nagrobna, cmentarz w Osieku.
Fot. Sławomir Dryja
Reverend Hajost. Funeral photograph, Osiek cemetery.
Photo: Sławomir Dryja

Możliwa do odtworzenia lista odbiorców obejmuje kilkaset nazwisk,
poczynając od hurtowników odbierających po kilkaset hektolitrów rocznie, po okazjonalnych odbiorców kupujących pojedynczą „ćwiartówkę”
czy też kilka–kilkanaście butelek piwa. Wśród tych ostatnich spotykamy
całą galerię postaci międzywojennego Osieka; ogrodników Świerka
i Hodura, fornala Burego, wachmistrza Kaczora, organistę Kasperlika
czy też księdza kanonika Hajosta, który najwyraźniej lubił podejmować
gości kufelkiem osieckiego piwa.
Podstawowy rejon zbytu ograniczał się do okolicznych powiatów:
bielskiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego i wadowickiego. Browar

1913–1923, 1924, 1926, i niepełnymi (wynikającymi z korespondencji handlowej)
z lat następnych do roku 1937.
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posiadał odbiorców również na terenie górnośląskim, okresowo sprzedawał pewne ilości piwa na rynek krakowski.
Więksi odbiorcy ulokowani byli w okolicznych miasteczkach: Oświęcimiu, Zatorze, Trzebini, Chrzanowie, Kętach, Andrychowie, Wadowicach i Białej. Prowadzili oni zazwyczaj składy hurtowe, połączone
z własnym obciągiem piwa do flaszek, obsługując sieć detalicznych
odbiorców (restauratorów, szynkarzy, sklepikarzy).
Ważnym ogniwem w sieci dystrybucji byli drobni odbiorcy z samego
Osieka i okolicznych miejscowości. W przeciwieństwie do większych
hurtowników, z którymi kontakt urywał się zazwyczaj po najwyżej kilku latach współpracy, pozostawali wierni browarowi nawet przez kilka
dziesięcioleci.
Do takich odbiorców należał Salomon Siegel. Nazwisko Siegel pojawia
się w najstarszym znanym spisie odbiorców z lat 1904–190699, regularnie
występuje również w książce odbiorczej z lat 1913–1923, możemy więc
przyjąć, że co najmniej od 1904 Salomon Siegel był stałym klientem
osieckiego browaru. Starsi mieszkańcy Osieka doskonale pamiętają
Żyda „Sygiela”, prowadzącego karczmę „Na Wydartej”, zlokalizowaną
przy głównej drodze, na granicy z Głębowicami100.
Siegel regularnie kupował niewielkie ilości piwa i spirytualiów niezbędnych do prowadzenia własnego interesu. Pobierał rocznie nie więcej
niż 50 hl piwa, sporadycznie czyniąc większe zakupy (nawet powyżej
10 hl miesięcznie), co wskazuje na okolicznościową odsprzedaż innym
  99 AP Kraków, sygn. ADO:128. Lista odbiorców z lat 1904–1906 obejmuje łącznie
31 nazwisk: Schmitzer, Bokshorn, Zemanek, Schmeidler, Czader, Adamski, Nycz,
Pudełko, Suski, Mika, Wanilik, Jura, Rosenberg, Katz, Roy, Merta, Fucker, Małyszak,
Wanclik, Achinger, Aichner, Siegel, Gacek, Niemiec, Kuder, Niemiec, Buchner,
Jędrzejko, Barger, Mynarski, Friedman. W Ausskosbuch 1913–23 (książka przychodów i rozchodów piwa w browarze) powtarzają się tylko nieliczne nazwiska z tej
listy. O większości najstarszych odbiorców nie jesteśmy w stanie nic powiedzieć,
wyjątkiem jest tu w zasadzie jedynie S. Siegel.
100 A. Hałatek, B. Jania, Osiek…, dz. cyt., s. 145.
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odbiorcom. W pierwszej połowie lat dwudziestych kilkakrotnie zapisano,
że zakupione piwo odbierała Sieglowa – zapewne małżonka Salomona,
pomagająca mu w prowadzeniu interesów.
Zachowało się odręczne pismo S. Siegela, skierowane do pracownika
browaru Sitnickiego, z 25 października 1927 roku: „Proszę wydać na mój
rachunek 4/4 piwa prezydent No. I i 2/4 piwa prezydent No. II ciemne,
tylko proszę bardzo o świeże piwo i dobre żeby było”101.
Salomon Siegel musiał należeć do najbardziej solidnych odbiorców,
bowiem nawet w czasach największego kryzysu nie znajdujemy w archiwach najmniejszej wzmianki o jego zaległościach wobec browaru – czy
to w postaci gotówki, czy też naczyń transportowych.
Tuż przed wybuchem II wojny światowej Siegel sprzedał dom wraz
z karczmą krawcowi Józefowi Jekiełkowi, który utrzymał gospodę aż do
wybuchu wojny. Salomon Siegel zapewne wyjechał z Osieka i jego dalsze
losy nie są znane102.
Pomiędzy rokiem 1906 a 1913 w spisach odbiorców pojawia się Regina
Rübnerowa z Osieka. Wraz z córką prowadziła karczmę „U Taskierki”,
położoną przy obecnej ulicy Głównej. Obok karczmy mieścił się sklep
spożywczy. Rübnerowa odbierała regularnie niewielkie ilości beczkowego i butelkowego piwa (do 50 hl rocznie). W roku 1926 pobrała piwa
za 2401 zł (około 35–40 hl). Zachowało się pismo z 7 maja 1927 roku
informujące Reginę Rübnerową o podwyżce cen oferowanego piwa,
związanej ze zwyżką cen surowców. Za 1 hl piwa beczkowego liczono
56 zł, zaś za taką samą ilość piwa butelkowego 70 zł. Jej współpraca
z browarem i gorzelnią osiecką trwała aż do wybuchu II wojny światowej.
Na początku okupacji została wraz z córką wywieziona przez Niemców
i prawdopodobnie obie zginęły w obozie w Oświęcimiu.
Bogatą historię posiada istniejąca do dziś gospoda „Tarniówka”, należąca pierwotnie do rodziny Rudzińskich. Wkrótce po zakończeniu
I wojny gospodę wykupił Julian Początek, były pracownik majątku
101 AP Kraków, sygn. ADO:133, pismo wsunięte luzem do księgi asygnat.
102 A. Hałatek, B. Jania, Osiek…, dz. cyt., s. 145.
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ryc. 32. Budynek karczmy w Osieku-Tarniówce,
stan w roku 2005. Fot. Sławomir Dryja
The tavern in Osiek-Tarniówka (in 2005).
Photo: Sławomir Dryja

Rudzińskich103. W spisach odbiorców nazwisko Początek pojawia się już
w latach 1913–1916. Z lat 1916–1919 zachował się zeszyt odbioru spirytualiów (w tym piwa) wystawiony na nazwisko Rozalii Początek, dokumentujący bogate kontakty handlowe dzierżawców, a następnie właścicieli
„Tarniówki” z browarem, gorzelnią i likiernią osiecką104. Istniejąca do dziś
gospoda posiada znakomitą lokalizację przy skrzyżowaniu drogi prowadzącej w kierunku Osieka z główną drogą łączącą Oświęcim z Kętami.
Nie dziwi więc, że cieszyła się znacznym powodzeniem wśród bywalców
miejscowych gospód, zwłaszcza że właśnie tędy wracali z pracy zatrudnieni w kopalni Brzeszcze mieszkańcy Osieka i okolicznych miejscowo103 A. Hałatek, B. Jania, Osiek…, dz. cyt., s. 145.
104 AP Kraków, sygn. ADO:130.
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ści. Wstępowali tu licznie gospodarze powracający z targów w Kętach
i Oświęcimiu, by opić udane transakcje handlowe.
Juliana Początka musiały łączyć z rodziną Rudzińskich szczególne
relacje, bowiem w roku 1926 został odnotowany jako „zastępca koncesji
JWPani Gabrieli Rudzińskiej”. Prawdopodobne wydaje się, że stan taki
istnieć mógł w latach 1922–1934105.
Na konto Początka zapisywano regularnie znaczne ilości pobieranego
piwa, zarówno beczkowego, jak i butelkowego, przy czym wykazują one
stałe, sezonowe wahania. Z danych przekazanych przez Zarząd Browaru
Urzędowi Skarbowemu w Oświęcimiu wynika, że w roku 1926 Julian
Początek pobrał piwa za 2921 zł, zaś w roku 1927 za 1657,75 zł, co w przybliżeniu odpowiada ok. 55 hl w 1926 roku i ok. 30 hl w 1927 roku 106.
W czerwcu 1926 roku na marginesie asygnaty wystawionej na dostawę
piwa dopisano odręcznie: „prosi o lód”, można więc wnioskować, że gospoda wyposażona była w niewielką lodownię służącą do chłodzenia
nalewanego piwa. W urządzenia tego typu wyposażał browar szynkarzy
regularnie odbierających piwo osieckie 107.
Gospoda pomyślnie przetrwała okres kryzysu gospodarczego, a nawet
II wojnę światową. Po wznowieniu w 1947 roku produkcji przez osiecki
browar wśród odbiorców ponownie pojawia się postać Juliana Początka.
Zabójcza okazała się dopiero „wojna o handel” wydana prywatnym
przedsiębiorcom przez władze komunistyczne 108.
105 AP Kraków, sygn. ADO:138; od 1921 roku funkcjonował Zarząd Browaru Parowego,
zarejestrowana spółka jawna, w roku 1937 (po śmierci Gabrieli z Wrotnowskich
Rudzińskiej) przekształcony w A. Rudziński i S-ka Browar Parowy w Osieku.
106 AP Kraków, sygn. ADO:138, przyjęto przeciętną cenę piwa na poziomie 52–54 zł za
1 hl.
107 AP Kraków, sygn. ADO:133, informacja o własnych lodowniach browaru: AP Kraków,
sygn. ADO:130, ADO:138.
108 Wśród zachowanych świadectw przewozowych z lat 1947–1949 nazwisko Początka
nie występuje (drobnych odbiorców ujmowano w sprzedaży rozwózkowej), jednak
zachowało się kilka spisów wydanych beczek, potwierdzonych ręką Juliana Początka, np. z 30 maja 1949 roku (3 beczki o łącznej pojemności ok. 100 l i 50 butelek
lemoniady). W roku 1952 w Osieku nie funkcjonowała już ani jedna gospoda.
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O innych stałych odbiorcach z okolic Osieka wiemy na ogół bardzo
niewiele. Wieloletnim odbiorcą piwa i spirytualiów był Tomasz Achinger z Witkowic. Jego współpraca z browarem datuje się od co najmniej
1904 roku. W latach 1921–1924 pobierał niewielkie ilości piwa (od 6 do
15 hl rocznie), głównie w miesiącach letnich. Znajdujemy go również
wśród odbiorców w roku 1927. Pobierał wówczas niewielkie ilości piwa
beczkowego (25 litrów) i butelkowego, co świadczy o prowadzeniu małej
szynkowni. Podobne interesy prowadzili Tomasz Mrzygłód z Nidka
oraz Józef Chowaniec z Grojca, odnotowani w latach 1913–1924 oraz
w roku 1927. Na nieco większą skalę prowadził interes Michał Kubica z Piotrowic, właściciel szynku, a być może i sklepu, sporadycznie
odbierający większe ilości piwa (na początku lat dwudziestych nawet
ponad 20 hl miesięcznie), być może odnotowany jeszcze w roku 1933
jako zalegający z zapłatą. Prowadzący restaurację w Starych Stawach Jan
Paprzyca odnotowany został w latach 1913–1924, 1926–1928 oraz w 1934
roku. Odbierał regularnie znaczące ilości piwa, zwykle powyżej 50 hl
rocznie. Był on na tyle cennym odbiorcą, iż został wyłączony z umowy
pomiędzy zarządem browaru a Jakubem Haberfeldem z 1934 roku, oddającej temu ostatniemu przedstawicielstwo browaru na okręg oświęcimski. W Grojcu niewielką szynkownię prowadził Ignacy Jura. W Łękach
właścicielką niewielkiego szynku była Franciszka Jurowa, prowadząca
go z powodzeniem do co najmniej 1928 roku. Nie była to jedyna kobieta
zajmująca się prowadzeniem wyszynku. W Nowej Wsi restaurację połączoną z wyszynkiem prowadziła Anna Adamus (1922–1924, 1926–1928,
1932). W 1923 roku zakupiła w browarze ponad 60 hl piwa. Po raz ostatni
spotykamy jej nazwisko w związku z upływem terminu zapłaty weksla
w roku 1932.
Jednym z większych odbiorców był Henryk (właściwie Joachim Henryk) Nesselroth z Zatora109. W spisach odbiorców pojawia się już w 1921
roku. Prowadził on w Zatorze wyszynk oraz sprzedaż hurtową osieckie109 Zachował się odręczny podpis pod listem skierowanym do browaru: Henryk Nesselroth, AP Kraków, sygn. ADO:134. Imię Joachim pojawia się jedynie w oficjalnym
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go piwa, obsługiwał również miejscowe zabawy i festyny. Piwo odbierał
głównie w beczkach, najchętniej 25-litrowych. Zamawiał też pewne
ilości piwa butelkowego pół- i litrowego (pakowanego w drewniane
skrzynki po 25 sztuk)110.
Na początku lat dwudziestych piwo dostarczano do Zatora furmanką
(zachowały się liczne wpisy – furmanowi „za strawne z piwem do Zatora”), później transportem samochodowym111.
W roku 1921 Henryk Nesselroth odebrał z browaru 459,75 hl piwa.
Większe ilości pobrali jedynie; Józef Lisko z Wadowic, Feliks Wald z Kęt
oraz Chaim Kuppermann z Krakowa.
Wśród korespondencji z odbiorcami browaru zachowało się pismo
z dnia 8 maja 1922 roku skierowane przez Henryka Nesselrotha do „Szanownego Zarządu Browaru w Osieku” o następującej treści: „Ponieważ
jest mi potrzebny Leżak, a nie otrzymałem, przeto upraszam łaskawie
o nadesłanie mi na pewno w środę 2 fury, tj. 80/4 Leżaku; w niedzielę
mamy 2 festyny, na które przyrzekłem piwo dostarczyć, również i dla
szynkowniey jest mi Leżak potrzebny, dlatego upraszam z pewnością
w środę mi 80/4 Leżaku dosłać, jeżeli to możliwe jest 10 skrzynek półlitrowych Leżaku doładować, to prosiłbym również mi nadesłać […]”112.
W maju zwykle rozpoczynał się najlepszy okres dla sprzedawców piwa.
Nesselroth odebrał wówczas 57 hl (w czerwcu 80,5 hl, w lipcu 79,75 hl,
w sierpniu 89,5 hl), zaś w całym 1922 roku 477,25 hl, co wobec wycofania się ze współpracy z browarem Maiera i Lisko oraz ograniczenia
odbioru przez Kuppermana dało Nesselrothowi pozycję bezsprzecznego lidera wśród odbiorców osieckiego piwa. Warto podać, że wielkość
piśmie do Urzędu Skarbowego Podatków i Opłat Skarbowych w Oświęcimiu z roku
1927. AP Kraków, sygn. ADO: 138.
110 AP Kraków, sygn. ADO:131; dotyczy to skrzynek na butelki półlitrowe, jak i litrowe.
111 AP Kraków, sygn. ADO:127, strawne płacono furmanom za wyjazdy do: Kęt, Zatora, Oświęcimia, Białej, Andrychowa. Z transportu konnego korzystano jeszcze
w okresie, gdy browar posiadał własny transport samochodowy (początek lat dwudziestych).
112 AP Kraków, sygn. ADO:134.
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sprzedaży browaru w roku 1922 wyniosła 3841,39 hl, tak więc udział
Nesselrotha wyniósł aż 12,42 proc.. Niewiele gorszy był rok 1923, kiedy
to Nesselroth odebrał 462,81 hl, co przy ogólnej sprzedaży browaru
2247,29 hl dało mu już jednak aż 20,59 proc. udziału113. Dwóch innych
hurtowników współpracujących wówczas z browarem: Wiktor Schanzer
z Wadowic i Jakub Kleinhandler z Oświęcimia odebrali po niewiele
ponad 200 hl każdy.
W tej tak dobrze układającej się współpracy pojawiały się też drobne
rysy. Nesselroth alarmował: „piwo otrzymane 19 listopada 1926, jak
Szanownej Firmie wiadomo, było nie do użycia. Nie wiedząc jednak
tego, sprzedałem piwo na weksel narażając się niestety na stratę…”114.
Browar szybko przyznał rację swemu odbiorcy, pisząc 6 grudnia: „gotowi jesteśmy w uwzględnieniu szczerych stosunków handlowych jakie
nas od lat łączą, przyjąć reklamację […] w zupełności przepraszamy
za zawód i mamy nadzieję, iż wypadek ten nie zmąci naszych stosunków
na przyszłość”. W miejsce zepsutego, zaofiarowano 5 hl „piwa marcowego z nowej produkcji”, które zaksięgowano oddzielnie, jako że podatek
od zepsutej listopadowej partii już opłacono. Z tego względu piwo dotarło do Zatora dopiero 23 grudnia.
Cała sytuacja nie nadszarpnęła „szczerych stosunków handlowych”
i Nesselroth nadal należał do największych odbiorców. We wspomnianym roku 1926 odebrał 109,5 hl piwa za ogólną kwotę 5,223 zł, w roku
1927 – 129 hl, głównie piwa beczkowego, wyłącznie w naczyniach 25-litrowych, jednorazowo po 5 lub 7,5 hl (wyjątkowo 15 hl), w tym pewne ilości
piwa ciemnego (za ogólną kwotę 6729,78 zł)115.
113 Podana wielkość sprzedaży browaru może być nieco zaniżona. Obliczono ją na podstawie księgi rachunkowej (AP Kraków, sygn. ADO:137), w której pomijano niektóre
transakcje, co wykazało jej porównanie z „Auskossbuch” za rok 1921 (przykładowo:
rozchód własny, wynoszący 96 hl rocznie, drobna sprzedaż detaliczna).
114 AP Kraków, sygn. ADO:136.
115 Obliczono na podstawie książki asygnat, AP Kraków, sygn. ADO: 133. Jak się wydaje,
nie odzwierciedla ona pełnej sprzedaży browaru (niektórzy odbiorcy posiadali
wówczas indywidualne książeczki rozrachunkowe).
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Pomimo długoletniej współpracy był tylko zwykłym odbiorcą browaru, co opisano w piśmie z 21 stycznia 1927 roku, skierowanym do Urzędu
Skarbowego Podatków i Opłat Skarbowych w Oświęcimiu: „przy tej
okazji pragniemy nadmienić, iż p. Joachim Nesselroth116 jest naszym
zwyczajnym odbiorcą, tak jak wielu innych, a stanowczo nie jest naszym
zastępcą Browaru, ponieważ p. Nesselroth wobec naszej Firmy niczem
nie jest związany i może pobierać piwo, gdzie mu się podoba”117.
Należy zauważyć, że jak na zwyczajnego odbiorcę odbierał Nesselroth
piwo na niezwykle korzystnych warunkach. Po spowodowanej wzrostem
cen surowców podwyżce w kwietniu 1928 roku płacił 54 zł za 1 hl piwa
beczkowego i 70 zł za 1 hl piwa butelkowego (podczas gdy rok wcześniej
drobnym odbiorcom liczono odpowiednio 56 i 70 zł za 1 hl)118.
Wielki kryzys ekonomiczny zaciążył na kondycji interesów Nesselrotha. Na polecenie zarządu browaru z dnia 20 czerwca 1933 roku wystosowano doń list upominający z prośbą o zwrot naczyń, obejmujący:
2 beczki 50-litrowe, 51 beczek 25-litrowych, 13 beczek 12,5-litrowych,
54 skrzynie, 4175 flaszek półlitrowych oraz 77,60 złotych w gotówce.
Przy skali prowadzonych interesów była to suma niewielka, co więcej, drobniejsi odbiorcy zalegali wówczas ze znacznie większymi
kwotami.
Odnotujmy również, że browar liczył sobie 50 zł za beczkę 100-litrową,
35 zł za 50-litrową, 20 zł za 25-litrową i 12 zł za 12,5-litrową. Opłata
za skrzynkę wynosiła 3 zł, a za butelkę półlitrową 24 grosze119.
Na tym urywają się nasze informacje na temat współpracy Henryka
Nesselrotha z osieckim browarem.
Współpraca z innymi odbiorcami hurtowymi, z pobliskich większych
miejscowości: Oświęcimia, Kęt, Wadowic, Andrychowa czy też Białej nie
trwała z reguły długo. Henryk Nesselroth jest tu w zasadzie wyjątkiem.
116 Zob. przyp. 109.
117 AP Kraków, sygn. ADO:138.
118 AP Kraków, sygn. ADO:138.
119 Informacja zaczerpnięta z pism do wierzycieli browaru. AP Kraków, sygn. ADO:138.
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ryc. 33. Józef Lisko, przedsiębiorca wadowicki, główny partner
browaru w roku 1921
Józef Lisko, an entrepreneur from Wadowice, Osiek brewery’s
main business partner in 1921

W roku 1921 do największych odbiorców obok Nesselrotha zaliczali
się: Józef Lisko z Wadowic, Chaim Kuppermann z Krakowa, Feliks
Wald z Kęt oraz Joachim Maier z Oświęcimia, odbierający po kilkaset
hektolitrów.
W połowie marca 1921 roku wśród kontrahentów browaru pojawił
się Józef Lisko. W krótkim czasie stał się najpoważniejszym partnerem
browaru, odbierając po sto kilkadziesiąt hl miesięcznie, w transportach
po 20, 30 i 40 hl. Do końca 1921 roku odebrał niebagatelną ilość 795,5 hl
piwa.
Józef Lisko (ur. 1871–zm. 1929) pochodził ze znanej wadowickiej rodziny. W centrum Wadowic prowadził renomowaną cukiernię, jednak
jako człowiek znany ze swej przedsiębiorczości znajdował ujście swej
niespożytej energii w szeregu innych przedsięwzięć. W 1905 roku nabył
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dom przy ulicy Kościelnej, który sześć lat później sprzedał żydowskiemu
kupcowi Yechielowi Bałamuthowi. W domu tym urodził się przyszły
papież – Karol Wojtyła.
Pieniądze ze sprzedaży zainwestował w budowę rozlewni piwa przy
ulicy Trybunalskiej. Powstała obszerna lodownia oraz nowocześnie wyposażona hala do rozlewu piwa. Wkrótce Lisko uzyskał przedstawicielstwo żywieckiego browaru, które z powodzeniem prowadził do śmierci
w roku 1929. Rozlewnia przetrwała aż do wybuchu II wojny światowej.
W roku 1930 prowadził ją Czesław Lisko, w latach 1930–1939 stanowiła
wspólne przedsięwzięcie Tadeusza Lisko i Stanisława Froncza120. Prowadzeniem cukierni zajęła się wdowa, Franciszka. To właśnie tu bywał
na kremówkach ówczesny maturzysta Karol Wojtyła. Można przypuszczać, że współpraca z osieckim browarem była dla Józefa Liski jedynie
etapem przejściowym, a zakończona została z chwilą podpisania umowy
na prowadzenie przedstawicielstwa browaru w Żywcu.
W pierwszej połowie lat dwudziestych nie znajdujemy przykładów
tworzenia własnych składów hurtowych czy też przedstawicielstw, posiadających wyłączność sprzedaży osieckiego piwa w danym rejonie.
Najwięksi hurtownicy posiadali pełną dowolność w doborze partnerów handlowych, mogąc sprzedawać piwa również z innych browarów.
W jednej miejscowości mogły powstawać konkurencyjne składy osieckiego piwa, obsługujące własny krąg odbiorców. W połowie lat dwudziestych sytuacja ustabilizowała się na tyle, że zaczęto myśleć o utworzeniu
systemu przedstawicielstw, obejmującego większe miejscowości. Jak się
jednak wydaje, nie opracowano jednolitego wzorca postępowania, każdy
przypadek traktując indywidualnie. Również oddanie przedstawicielstwa na dany rejon nie oznaczało automatycznie wyłączności. W zamyśle
Zarządu miało to zapewne zabezpieczać interesy browaru na wypadek
pojawienia się innego, silnego kontrahenta. Również doświadczenie,
wskazujące na szybkie wykruszanie się większych odbiorców, nie skłaniało do tego typu związków.
120 A. Spyra, G. Zwierzyna, Browar Żywiec 1856–2001, Żywiec 2001, s. 62.
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Niektórzy średniej wielkości kontrahenci (jak na przykład Szymon
Aftergut z Kalwarii) pobierali od browaru prowizję od sprzedaży poleconym przez siebie odbiorcom, pełniąc tym samym rolę terenowych
agentów browaru121.
W pierwszej połowie 1924 roku przedstawicielem browaru na teren
powiatu bialskiego został Julian Szymani. Treść zachowanej z nim korespondencji pokazuje kilka interesujących szczegółów dotyczących
zasad współpracy. I tak w piśmie z 10 czerwca czytamy: „poniżej Podajemy WPanu spis posiadaczy naszych małych lodowni (szynkarskich)
i uprawniamy go do ściągnięcia tychże w naszym imieniu […]. Zaznaczamy przy tem, że w razie potrzeby poślemy WPanu rewers każdego poszczególnego posiadacza lodowni, w którym stwierdza wypożeczenie li
tylko i zobowiązanie oddania wspomnianej lodowni”. Uwagę zwraca
fakt powszechnego wyposażania gospód w urządzenia chłodzące, a tym
samym dbałość o należytą jakość produktu również na etapie jego dystrybucji122. Jak się wydaje, współpraca z Szymanim zakończona została
dość szybko, bowiem już w maju 1926 browar – po raz kolejny – upominał się u niego o zwrot próżnych naczyń.
W marcu 1928 roku z zapytaniem o przedstawicielstwo na rejon
Białej i Żywca zwrócił się Stanisław Krysta z Łodygowic. Zarząd browaru wyraził umiarkowane zainteresowanie, gdyż finalizował właśnie
rozmowy z innym kandydatem. Niemniej jednak poproszono Krystę
o przedstawienie charakteru prowadzonych interesów, referencje i zabezpieczenia123.
Owym kandydatem był zapewne Jakub Kirchner, odnotowany jako
przedstawiciel w Białej w czerwcu 1930 roku, kiedy to zakupił od browaru samochód ciężarowy tatra, służący do transportu piwa124. Wybór
Kirchnera na przedstawiciela był zaskakujący o tyle, że jeszcze w 1926
121 AP Kraków, sygn. ADO:138
122 AP Kraków, sygn. ADO:131.
123 AP Kraków, sygn. ADO:138.
124 AP Kraków, sygn. ADO:138
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ryc. 34. Etykieta piwa pełnego jasnego z rozlewni w Białej,
skład Leo Bayera. Około 1934 – 1937 (ze zbiorów autora)
A label of full-bodied lager from the bottling plant in Biała,
typesetting by Leo Bayera. Ca. 1934–1937 (from author’s collection)

roku zarząd browaru za pośrednictwem kancelarii adwokackiej Juliusza
Schmetterlinga i Maksymiliana Glasera prowadził przeciwko Kirchnerowi sprawę o zaległe należności. Z pisma procesowego dowiadujemy się,
że: „co do pretensji za piwo, twierdził pozwany, że zarząd mu przysłał 5 hl
piwa kwaśnego, które musiał wylać i że p. Żurek zgodził się na storno tej
pretensji”125. Jak widać, cała sprawa nie zaciążyła na wzajemnych stosunkach w przyszłości. Współpraca z Jakubem Kirchnerem zakończyła się
najpóźniej z końcem 1932 roku, bowiem wiosną 1933 przedstawicielem
browaru na Białą został Leo Bayer.
Spożycie piwa w rejonie górnośląskim tradycyjnie należało do najwyższych w kraju, nie dziwi więc, że położony w pobliżu śląsko–małopolskiej granicy browar w Osieku starał się zbywać część produkcji
właśnie na tym rynku. Około 1925–1927 roku partnerem browaru został
125 AP Kraków, sygn. ADO:135.
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pochodzący z Krasowego (okolice Mysłowic) Gustaw Macha126. W roku
1919 należał on do stowarzyszenia hurtowników piwa tyskiego, przestrzegających Konwencji Piwnej (Convention Bierverlager der Fürstlichen
Pless’chen Brauerei Tichau), wymagającej od swoich członków wyłączności. Nie znamy okoliczności rozstania Machy z Browarem Książęcym, jeśli jednak miało ono podłoże finansowe, to podejmowanie z nim
współpracy przez Zarząd Browaru osieckiego było co najmniej ryzykowne. Rzeczywiście, w styczniu 1928 roku niespłacone zaległości Gustawa
Machy wynosiły 785,25 zł, zaś perspektywa odzyskania pieniędzy była
na tyle mglista, że w czerwcu zwrócono się do kancelarii adwokackiej
Kobyliński, dr Reszka, Gutkowski w Katowicach z prośbą o sporządzenie sądowego nakazu zapłaty. Sprawa nie była jednak prosta i jeszcze
w marcu 1935 roku Macha figurował w spisach dłużników browaru.
W drugiej połowie 1926 roku dojrzał pomysł otwarcia własnego przedstawicielstwa w Krakowie, zwłaszcza że pojawiali się chętni do podjęcia
współpracy. Do rozmów wytypowano firmę Grünberg i S-ka, którą
na polecenie Zarządu Browaru sprawdziło renomowane Biuro Informacji Kredytowych Z. Waligórskiego z Poznania127. Uzyskana opinia
była zachęcająca. Szymona Grünberga przedstawiono jako rzutkiego
przedsiębiorcę, przed wojną przedstawiciela browaru w Karwinie, zaś
po jej zakończeniu właściciela składu piwa browaru lwowskiego, prowadzonego w Krakowie przy ul. Dwernickiego 5. Wspólnikiem Grünberga
był Maks Kannengiser. Firma posiadała również cichego wspólnika,
Józefa Zbytniewskiego, posiadającego 24 proc. udziałów.
Ostateczne rozmowy podjęto ze wspólnikiem Grünberga – Maksem
Kannengiserem. Jak można się domyślać, Szymonowi Grünbergowi
wpadł w oko inny, lepiej rokujący interes. Co ciekawe, o przedstawicielstwo browaru wystąpił również „cichy wspólnik” Zbytniewski, jednak
126 Najwcześniejsza zachowana informacja o składzie piwa Gustawa Machy pochodzi
z maja 1927 roku. AP Kraków, sygn. ADO:138.
127 Zarząd Browaru w Osieku stosunkowo często korzystał z usług biura Z. Waligórskiego, co świadczy o dużej przezorności. AP Kraków, sygn. ADO:135.
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opinia na jego temat, uzyskana w biurze Waligórskiego, była raczej
negatywna128.
21 stycznia 1927 Maks Kannengiser129 skierował do zarządu browaru
list następującej treści: „Powołując się na moją telefoniczną rozmowę z Wpanem Rudzińskim i osobistą rozmowę z piwowarem Wpana
w browarze w Osieku […], ośmielam się niniejszym powtórnie zapytać
Wpana, czy byłby skłonny oddać zastępstwo na Kraków”. 14 lutego pisał zaś: „W odpowiedzi na cenne pismo Wpanów z dnia 1 bm donoszę,
że posiadam własne składy, lodownię, maszyny do mycia i obciągania
flaszek, konie, wozy oraz wszelki inwentarz […]”.
Szybko przystąpiono do formalizowania współpracy, zbliżał się bowiem najkorzystniejszy dla sprzedaży piwa okres letni.
Ponieważ nie zachowała się żadna umowa pomiędzy browarem
a jego przedstawicielem, szczególnie cenny jest list Maksa Kannengisera
z 14 marca 1927 roku, odnoszący się do propozycji umowy przedstawionej mu przez zarząd browaru. W punkcie 1 browar zastrzega sobie
możliwość wypowiedzenia umowy w terminie 15 dni (Kannengiser
postuluje, „aby został przedłużony do 30 dni”). W punkcie 2. sprecyzowana zostaje cena piwa. Podaną kwotę – 50 zł – Kannengiser proponuje
obniżyć do 48 zł „ze względu na wielkie koszta i wydatki połączone
z urządzeniem składu i hali do obciągu piwa flaszkowego, nadto właściciel składu żąda ode mnie 2 zł od hekta”. Punkt 3. określa obszar objęty
zastępstwem (powiat krakowski), przy czym Kannengiser postuluje
wprowadzenie zapisu, iż „zastępstwo browaru na powiat krakowski
zostanie oddane tylko i wyłącznie mnie”. Punkt 4. stanowi, iż termin
zapłaty za dostarczone piwo upływa 14 dnia od każdorazowej przesyłki –
Kannengiser proponuje wydłużenie tego terminu do 30 dni. W punkcie 5. omówiona zostaje sprawa zwrotu próżnych naczyń transportowych,
128 Odręczne pismo Józefa Zbytniewskiego z 17 grudnia 1926 roku, skierowane do zarządu browaru w Osieku, z prośbą o udzielenie przedstawicielstwa browaru na Kraków, AP Kraków, syg. ADO:135.
129 Zachowała się niemal kompletna korespondencja pomiędzy Zarządem Browaru
a Maksem Kannengiserem. AP Kraków, sygn. ADO:136.
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co przedstawiciel powinien uczynić w przeciągu 14 dni od momentu
odbioru. Kannengiser proponuje jednak: „przy każdej wysyłce piwa
odsyłam próżne naczynia będące na składzie. Zwrot próżnych naczyń
w pełnej ilości sprowadzonego piwa, mogę się jednak zobowiązać tylko
w miesiąc od daty odbioru”. Niestety, nie odnajdujemy w cytowanym
liście informacji na temat zabezpieczeń finansowych wymaganych przez
zarząd browaru (weksle, zabezpieczenie na hipotece etc.). Nie wiemy
też, jak zarząd browaru ustosunkował się do propozycji Kannengisera.
Na podstawie zachowanej, dalszej korespondencji możemy jedynie przypuszczać, że do zawarcia umowy doszło na przełomie kwietnia i maja.
16 maja krakowski „reprezentant browaru parowego w Osieku” mieszczącego się przy ulicy Mostowej 5 prosi o wysłanie 30 beczek 50-litrowych
i 60 beczek 25-litrowych, wraz z odpowiednią ilością lodu i „podnóżkiem do zrzucania piwa”. Zamówienie zostaje zrealizowane bezzwłocznie130, bowiem już 2 dni później Kannengiser śle skargę na wysoką cenę
frachtu (blisko 130 złotych), który – zgodnie z umową – musiał uiścić
przy odbiorze piwa, dostarczanego do Krakowa koleją. Jak łatwo obliczyć, koszt transportu podniósł cenę 1 hektolitra piwa o 4,33 zł, a więc
bez mała 9 proc., zjadając tym samym znaczną część oczekiwanej przez
pośrednika prowizji. Co gorsza, otrzymane piwo nie spełniło oczekiwań
przedstawiciela. W piśmie z 24 maja pisze on: „Piwo co do jakości jest
słabsze od tutejszych, a zarazem kolor jego jest zbyt ciemny, byłoby
pożądane, aby było jaśniejsze, ponieważ szynkarze twierdzą, że gdyby
było jaśniejsze, wówczas kolorem przynajmniej przypominałoby tutejsze piwa”. Tak więc piwo nie sprzedaje się najlepiej, ale to nie ostatnie
nieszczęście. Już 2 czerwca Kannengiser alarmuje: „donoszę Wpanom,
że piwo się psuje […], poza tym ja sam stwierdziłem na obciągu, że piwo
jest mętne, pomimo że utrzymuję piwo w chłodnej temperaturze. Bardzo
mi jest przykro wobec odbiorców, że piwo nawet dwóch tygodni nie
130 W księdze asygnat odnotowano dwie dostawy dla Kannengisera: na początku czerwca 25 beczek 50-litrowych i 50 beczek 25-litrowych oraz w tym samym miesiącu
10 beczek 50-litrowych i 28 beczek 25-litrowych, AP Kraków, sygn. ADO:133.
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wytrzymało…”. W odpowiedzi zarząd browaru w dniu 13 czerwca stwierdza: „[…] celem uniknięcia dalszych reklamacji co do mętnego rzekomo
piwa, jakie jedynie wpływają ze strony WPana, zatem przyczynę przypisać możemy wyłącznie transportowi koleją, gotowi jesteśmy dostarczać
WPanu na przyszłość piwo bezpośrednio samochodem ciężarowym
do Krakowa […]. Dostarczając jednak na przyszłość piwo samochodem
ciężarowym do składu WPana, podobnych reklamacji uwzględniać już
nie będziemy, tylko prosimy natychmiast po nadejściu transportu naczynia dokładnie zbadać i ew. uszkodzenia tychże natychmiast zareklamować, odsyłając je szoferem z powrotem. Zaznaczamy przy tej okazji,
że gatunek naszego piwa jest pierwszorzędny, czego dowodem są liczne
uznania, jakie otrzymaliśmy ze strony naszych odbiorców tak małopolskich i też górnośląskich”. Najwyraźniej nie zadowoliło to Kannengisera, czemu dał wyraz w kolejnym, tym razem niedatowanym piśmie:
„Donoszę Wpanom, że piwo jest «za lekkie» i szybko się psuje, wobec
tego nie odpowiada tutejszym potrzebom, a odbiorcy pomimo moich
usilnych starań i trudów nie chcą więcej odemnie takiego piwa kupować,
na co mogę WPanom dostarczyć dowodów. Do interesu tego dołożyłem
już dużo pieniędzy, gdyż piwo nie ma zbytu, a koszta administracji
są znaczne wyższe, aniżeli zarobek osiągnięty przy tak minimalnych
obrotach. Najchętniej zrezygnowałbym z zastępstwa WPanów, które
mi przyniosło tak znaczne straty, tem bardziej, że nie mam widoków,
by przy obecnych cenach i jakości piwa interes się polepszył. Dałoby się
to ewentualnie osiągnąć, gdybyście WPanowie sami objęli zastępstwo
w Krakowie, tak, jak to prowadzą inne browary. Zastępstwo we własnym
zarządzie i prowadzili to zastępstwo w moim lokalu, który jest na ten
cel odpowiednio wygodny. Oczekując takowej odwrotnej odpowiedzi…”
Browar nie pozostał dłużny i już 27 czerwca wystosował list następującej
treści: „w odpowiedzi na dwa ostatnie listy z przykrością konstatujemy
zniechęcenie WPana do interesu. Z naszej strony możemy WPana tylko
zapewnić, że piwo nasze pod względem jakości niczem nie ustępuje wyrobom z innych wielkich browarów. Wobec tego, iż nam WPan
donosi, iż piwo flaszkowe mętnieje, musimy przypuszczać, że powód
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leży w zanieczyszczeniu powietrza bakteriami, jakie w miastach często bywają, a które przy obciąganiu bębnem z lokalu przedostaje się
do beczek. Z tego powodu radzimy WPanu obciągać piwo przy pomocy
kwasu węglowego. Zdajemy sobie sprawę, iż każde zaprowadzenie nowej
marki natrafia na trudności, które należy przezwyciężyć. Chcąc WPanu
w wypadku iść na rękę ze zwiększonym nieco kosztem przy obciąganiu
do butelek z kwasem węglowym gotowi jesteśmy dostarczając następne
transporty piwa franco skład w Krakowie po cenie 52 zł za jeden hl.
Na żadną inną kombinację i upust zgodzić się nie możemy. Sądzimy
jednak, iż przy tak niskiej cenie WPan przełamie początkowe trudności
i w obecnym pełnym sezonie zbytu na jasne piwo dobry zrobi interes.
Na jesieni natomiast wypuścimy drugi gatunek piwa ciemnego rodzaju
bawarskiego, które w sezonie zimowym szczególnie jest poszukiwane”.
Do kolejnych transportów jednak nigdy nie doszło. Szczegółów rozstania browaru z jego krakowskim reprezentantem nie znamy. Musiało
ono jednak nastąpić wkrótce po wysłaniu cytowanego listu. Współpraca
z „krakowskim przedstawicielstwem” zakończyła się po zaledwie kilku
dostawach.
Puentą opisanego przedsięwzięcia były kłopoty z egzekucją należności za sprzedane Kannengiserowi piwo. Ostatecznie browar zgodził się,
by celem „całkowitego zlikwidowania reszty naszej pretensji” wpłacał
on po 100 zł pierwszego każdego miesiąca. Latem 1928 roku zaległość
Kannengisera wobec browaru wynosiła jeszcze 1193 zł131.
Trzeba jednak przyznać, że w latach 1926 i 1927 browar miał kłopot z utrzymaniem należytej jakości piwa. Wiązało się to niewątpliwie
z odejściem dotychczasowego piwowara Jana Przeorskiego w połowie
1925 roku. Jego następca, Wacław Kostial z Kwasiłowa Czeskiego, najwyraźniej nie poradził sobie z prawidłowym zaplanowaniem potrzeb
browaru, generując nadmierne zapasy, co w połączeniu ze spadkiem
sprzedaży obserwowanym w 1926 roku doprowadziło do zepsucia się
części posiadanego zapasu i niewątpliwego spadku jakości, bowiem
131 AP Kraków, sygn. ADO:128.
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oczywiste wydaje się, że w takiej sytuacji starano się w pierwszej kolejności zbywać piwo najdłużej leżakujące.
Po przykrych doświadczeniach sprawę utworzenia składu hurtowego w Krakowie odłożono do lepszych czasów. Gdy w marcu 1928 roku
niejaki N. Korngut zapytał o oddanie przedstawicielstwa na Kraków,
zarząd browaru odpowiedział, iż na razie nie zamierza podejmować
żadnych kroków w tym kierunku.
W kwietniu 1927 Zarząd Browaru otrzymał pismo z propozycją
współpracy od A. Sterna, właściciela fabryki rumu i likierów „Gloria”
w Limanowej. W obszernym liście przedstawiona została propozycja
współpracy, poparta referencjami i opisem planów otwarcia rozlewni piwa we własnym domu132. Stern deklarował odbiór miesięcznie
do 50 hl piwa zróżnicowanego gatunkowo (poprosił nawet o przesłanie butelkowych próbek każdego rodzaju), szczególną uwagę zwracając
na piwo wysokogatunkowe. Zapytywał o warunki kredytu, upraszając
równocześnie o „wyjątkową cenę 50 zł za 1 hl”. Z odręcznej notatki
na marginesie listu wynika, że zaproponowano cenę o 2 złote wyższą,
niemniej i tak nad wyraz korzystną, bowiem myślenicki browar, istniejący w rejonie Limanowej, dostarczał odbiorcom piwo po 56 zł za
1 hl. W drugiej połowie maja umowa została podpisana, a w ślad za nią
Stern przesłał prośbę o dostarczenie „na próbę” po 5 hl na adres Józefa
Horowitza w Limanowej i Izaka Goldbergera w Dobrej. Ostatecznie
Stern okazał się niezbyt wiarygodnym partnerem. Jeszcze w marcu 1928
roku zalegał z zapłatą 551,33 zł „za rachunek nr 201 z maja 1927 roku”.
W połowie lat dwudziestych drobnym odbiorcom sprzedawano
piwo butelkowe w cenie 33 groszy za ½ litrową butelkę „Prezydenta”
i 44 groszy za takową markowego piwa „Eksportowego”. Dla porównania,
„Marcowe” z browaru bielskiego sprzedawano za 36 groszy. Jakościowo
plasowało się ono pomiędzy wspomnianymi markami piwa osieckiego133.

132 AP Kraków, sygn. ADO:136.
133 AP Kraków, sygn. ADO:135.
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W latach 1926–1928 zarząd browaru zerwał stosunki handlowe z kilkoma średniej wielkości odbiorcami z okolicznych miasteczek: Wadowic,
Kęt, Trzebini, Chrzanowa i Oświęcimia. Można przypuszczać, że kryły
się za tym motywy finansowe, jednak uważna lektura zachowanej korespondencji pozwala domyślać się również innych motywów.
W połowie 1924 roku wprowadzona została nowa ustawa o opodatkowaniu piwa. Stworzone zostały podstawy prawne mające zapobiegać
licznym przypadkom nieuczciwej konkurencji, kiedy to piwo z jednego
(najczęściej małego) browaru trafiało do obrotu pod zupełnie inną marką. Lektura ówczesnej prasy fachowej i orzecznictwa sądowego pokazuje, że praktyki takie stosowano nagminnie. Jednym z wprowadzonych
ograniczeń był zakaz używania przez browary obcych butelek, choć
równocześnie orzeczenie Najwyższego Trybunału Administracyjnego
dopuściło taką możliwość dla składów hurtowych134. Wprowadzone
regulacje groziły browarom dotkliwymi sankcjami, choć tajemnicą poliszynela było, że za większość nieprawidłowości odpowiadały składy,
hurtownie i rozlewnie. Duże browary (jak na przykład Browar Książęcy
w Tychach) broniły się, wymagając od swych przedstawicieli wyłączności. O konsekwencjach wynikających z naruszenia zasad ustawy informowały okólniki rozsyłane przez urzędy skarbowe akcyz i monopoli
państwowych do właścicieli browarów.
Również browar w Osieku zmuszony został do reagowania na każdy
niepokojący przypadek. W piśmie z dnia 30 lipca 1926 roku, skierowanym do Jakuba Silfena, prowadzącego „hurtowy skład piwa i hygieniczny obciąg piwa butelkowego” w Oświęcimiu, Zarząd Browaru
pisał: „donosimy niniejszym uprzejmie, że uznajemy WPana jako miejsce rozlewcze (ściągawcze) naszego browaru. WPan ma upoważnienie
do dalszego rozsyłania naszych piw, zaopatrzonych w nasze etykiety
butelkowe. Nasze etykiety mogą być używane tylko do naszych piw
i zwracamy uprzejmie uwagę na to, iż każdy niedozwolony wypadek
ścigać będziemy karnie”. Ze składem Silfena wiązała browar umowa
134 „Przemysł Piwowarski”, kolejne roczniki.
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zawarta 1 lipca tegoż roku, a więc zaledwie niecały miesiąc wcześniej.
Pretensja okazała się zresztą wzajemna, bowiem już 6 sierpnia Silfen
pisze do browaru: „dowiedziałem się, że Wasza firma dostarczyła bezpośrednio piwo do p. Krzysicy […]. Panów firma przecież dokładnie
wie, że p. Krzysica jest moim stałym odbiorcą i pobierał ode mnie Tychy
i Tenczynek, a potem go skłoniłem do Osieka. Zapytuję więc uprzejmie,
czy szanowna firma zamierza ze mną w zgodzie pracować, tak żeby moja
praca solidna nie była nadaremnie, czy praca moja będzie fundamentem
dla przyszłości […]. W każdym razie za dostarczone piwo ja sobie […]
ceny z faktury utrącam”135. Ostatecznie 15 kwietnia 1927 roku browar
zerwał umowę z powodu „niedotrzymania punktu 4” o nieznanej nam
treści136. W konsekwencji Silfen traktowany był jak zwykły odbiorca,
mogący odbierać piwo po 56 zł za 1 hl loco Oświęcim, płatne gotówką.
Pozostały jednak nieuregulowane sprawy finansowe, bowiem jeszcze
w 1929 roku Zarząd Browaru upominał się o zaległe należności w kwocie 309,69 zł. W 1931 roku Silfen starał się o przedstawicielstwo browaru okocimskiego. Gdy ten wystąpił do Osieka z pytaniem o charakter
obecnych stosunków z Silfenem, Zarząd Browaru w piśmie z 31 marca
odpowiedział, że nie zamierza odnawiać z nim kontaktów handlowych137.
Równie nagle zakończono współpracę z Wiktorem Schanzerem, prowadzącym w Wadowicach przy ul. Sienkiewicza 23 „skład piwa i hurtowy skład napojów spirytusowych”. Pismem z dnia 19 maja 1927 roku
poinformowano przedsiębiorcę: „w odpowiedzi na kartkę z dnia 17 bm.
przesyłamy WPanu 8/4 hl piwa, jakie mu jesteśmy winni, i upraszamy
15 czerwca br. o zwrot wszelkich próżnych naczyń. Nowego zamówienia
od WPana nie przyjmujemy, ponieważ przekonaliśmy się, że nie możemy
WPana zaliczać do stałych odbiorców, a jedynie do dorywczych, którzy
od czasu do czasu pobierają małą ilość piwa od nas, przeważnie jednak
zaopatrują się w piwo z innych browarów. Ponieważ z takimi odbiorcami
135 AP Kraków, sygn. ADO:135.
136 AP Kraków, sygn. ADO:138.
137 AP Kraków, sygn. ADO:138.

116

Browar parowy w Osieku. Zarys dziejów

zrywamy wszelkie stosunki handlowe, wzgl. nie udzielamy dogodności,
jakie mają u nas stali odbiorcy, zatem moglibyśmy WPanu piwo jedynie
dostarczyć po zł. 60 – za 1 hl w beczkach loco tutejszy browar przy płatności gotówką z góry przy zamówieniach”. Dodajmy, że postawione warunki, a szczególnie cena, nie były warunkami „zwyczajnymi”, bowiem
w tym czasie browar liczył odbiorcom maksymalnie po 56 zł (i to przy
wliczonych kosztach dostawy). Było to raczej eleganckie wypowiedzenie współpracy. Dodajmy, że jeszcze 13 czerwca 1928 roku upominano
Schanzera o zwrot próżnych naczyń138.
Z równie niejasnych przyczyn zerwana została umowa z Mendelem
Landauem z Trzebini, prowadzącym – jak wynika z nadruków na papierze firmowym, na którym składał zamówienia – „zastępstwo i skład
piwa z browaru książęcego w Tychach”. Zastanawia to o tyle, że Browar
Książęcy w Tychach wymagał od swoich przedstawicieli wyłączności
na swój produkt. Landau musiał więc utracić przedstawicielstwo przed
końcem 1927 roku.
Mendel Landau należał do większych odbiorców, pobierających jednorazowo większe ilości piwa, co najmniej 3–4 razy w miesiącu. Dostawy
kredytowano wekslami, zabezpieczonymi m.in. hipoteką139. Prawdopodobnie z powodu zaległości finansowych Zarząd Browaru skierował
do Landaua w dniu 5 lipca 1928 roku pismo, w którym czytamy: „poprzez naruszenie umowy przez Pana uważamy ją za zerwaną”. W trybie
natychmiastowym wstrzymano również dalsze dostawy piwa. Landau
ratował swoje interesy, zaciągając kolejne pożyczki i rzucając się w coraz
to bardziej ryzykowne przedsięwzięcia. Efektem była całkowita plajta.
Próbą ratunku było odnowienie stosunków handlowych z browarem,
jednak odpowiedzi (jak ta z 30 czerwca 1932 roku) były niezmienne:
„w odpowiedzi na kartkę z dn. 29 bm. ponownie powtarzamy, iż dopóki
nie będą zaległości stare zupełnie zlikwidowane, względnie zapłacone
w całości, jakie sąd przyznał, nie możemy przystąpić do nowej dostawy
138 AP Kraków, sygn. ADO:138.
139 AP Kraków, sygn. ADO:135.
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ryc. 35. Weksel z 1927 roku, wystawiony na Zarząd Browaru
Parowego w Osieku (ze zbiorów autora)
A bill of exchange from 1927, payable to the Board of Osiek
Steam Brewery (from author’s collection)

piwa”. Smutną konsekwencją takiego stanu rzeczy było obwieszczenie
o licytacji majątku Mendla i Rozalii Landau, na które Zarząd Browaru
odpowiedział pismem z 22 maja 1935 roku przygotowanym w kancelarii
dr. Józefa Kubiczka i dr. Stanisława Klęczara z Wadowic, przypominającym licytatorowi, że: „na nieruchomości tej ciąży także zahipotekowany
dług na rzecz tut. browaru”140.
Około 1927 równie nagle urywają się kontakty z Ritą (właściwie Rebeką) Grayowerową z Chrzanowa, prowadzącą „fabrykę wody sodowej
i mineralnej «Zdrój» S. Grajower i Ska”141.
140 Zachował się obszerny wybór korespondencji pomiędzy Landauem a Zarządem
Browaru. AP Kraków, sygn. ADO:138.
141 Fabryka znajdowała się na zapleczu kamienicy przy alei Henryka nr 31. Właścicielką
firmy do 1937 roku była Rita (właściwie Rebeka) Grayower, natomiast sprawami
administracyjnymi i produkcyjnymi zajmował się jej syn Dawid. Fabryka słynęła
z produkcji lemoniady w butelkach i syfonach (ale można było ją dostać również
w szklankach w siedzibie firmy). Syfony i butelki po lemoniadzie można oglądać
w Muzeum w Chrzanowie. Źródło: http://www.zydziwmalopolsce.pl/chrzanow.php,
dostęp: 28 lipca 2016.
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Czy opisane rozstania miały podłoże jedynie finansowe, czy też kryły
się za nimi inne uchybienia? Jeśli tak, to czy oznacza to, że osieckie piwo
trafiało do obrotu pod marką innego browaru, czy też może (co wydaje
się mniej prawdopodobne) piwa z innych browarów sprzedawano pod
marką Osieka? Nawet jeśli takie zdarzenia miały faktycznie miejsce,
to szybkie działania Zarządu Browaru uchroniły firmę od spraw karno-skarbowych.
W styczniu 1928 roku browar posiadał odbiorców w powiatach: bialskim, oświęcimskim, chrzanowskim, wadowickim, krakowskim, limanowskim oraz na terenie Górnego Śląska142.
Niesolidni odbiorcy, zalegający z zapłatą za pobrane piwo, stanowili dla browaru poważny problem. W miesiącach okresowego spadku
sprzedaży, w obliczu wydatków na surowce niezbędne dla bieżącego
funkcjonowania browaru, nieściągnięte należności prowadziły nawet
do chwilowej utraty płynności finansowej. Trudności z regulowaniem
bieżących należności obserwujemy np. wiosną 1926 roku. Jak się wydaje,
sytuację ekonomiczną browaru ratował wówczas związek z pozostałymi
częściami dóbr osieckich.
W celu odzyskania należności stosowano szereg środków. Pierwszym
krokiem na drodze do odzyskania należności były listy z przypomnieniem o zaległości, wychodzące z kancelarii browaru. Automatycznie
wstrzymywano dalsze dostawy piwa, uruchamiano też posiadane weksle
dłużne. Dalsze prowadzenie spraw powierzano wyspecjalizowanym
kancelariom adwokackim.
W latach 1927–1929 upomnienia otrzymali m.in. do (w nawiasie
podano kwoty zaległości): Józef Krzesica – Oświęcim, Anna Sojowa – Półwieś (32 zł), Gustaw Macha – Krasowy, A. Stern – Limanowa, Mieczysław Klaja – Frydrychowice (88,49 zł), Jan Bielewicz – Kęty
(35,20 zł), Szymon Kurtz – Chrzanów (410,90 zł), Kółka Rolnicze Polanka Wielka (238,66 zł), Fryderyk Czepiel – Krzywaczka (136 zł), Hennenberg – Oświęcim (104,11 zł), Leibler – Oświęcim (138,59 zł), Michał
142 AP Kraków, sygn. ADO:138.
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Wiśniewski – Kęty, Maks Huppert – Kęty, Tomasz Mrzygłód – Nidek,
Wiktor Schanzer – Wadowice, Rita (Rebeka) Grayower – Chrzanów,
Ignacy Zemanek – Malec, Bronisława Gradowska – Bugaj, Izydor Wasserberger – Andrychów (709,98 zł), Kółka Rolnicze Koszarawa (86 zł),
Rudolf Kurowski – Łośnica (100 zł), odbiorcy Jakuba Silfena z Oświęcimia: Menasch, Rembiesa, Paluchowski, Maurycy Wasserberger, Layman,
Pozner.
Lata wielkiego kryzysu ekonomicznego w widoczny sposób odbiły się
na kondycji browaru. Zrezygnowano z większości planowanych inwestycji. Kryzys zachwiał też pozycją ekonomiczną większości odbiorców,
w związku z czym pogłębiły się kłopoty z egzekucją należności. Znacząco
zwiększyły się kwoty zaległości, a tym samym straty browaru.
W latach 1931–1934 Zarząd Browaru wystawił liczne upomnienia.
Otrzymali je m.in. (w nawiasie podano kwotę zaległości): Fryderyk
Gelber, dzierżawca restauracji Wenecja w Wadowicach (876 zł), Anna
Adamus – Nowa Wieś (270 zł), Mendel Haber – Stare Stawy (55 zł),
Samuel Bronner – Oświęcim (250 zł), Restauracja Władysława Pierkiela – Zakopane, Józef Śpiewak – Wilkowice, Franciszek Żurek – Polanka
Wielka, Władysław Kojm – Kalwaria, Michał Pomietlarz – Brzeszcze,
Jan Gałgan, Jakub Raber – Przeciszów, Florentyna Edelman – Tenczynek
(191,50), Henryk Nesselroth – Zator (77,60 zł).
Większość spraw trafiała w ręce kancelarii adwokackich. 12 stycznia 1932 roku kancelaria Rudolfa Skopa wystawia nakazy według listy
otrzymanej od Zarządu Browaru: Anna Bielska – Mysłowice (440 zł),
Klemens i Anna Natolik – Bojszowy (419,50 zł), Piotr Grzega – Brzezinka
(319,50 zł), Józef i Katarzyna Potempa – Brzezinka (681 zł). Proszono
równocześnie „o przyspieszenie sprawy licytacyjnej: Karol Planetorz –
Kosztowy, Franciszek i Anna Stolorz – Imielin, Stanisław Kramarz –
Brzęczkowice, Anna Cepfert – Brzezinka”143.

143 Zachowało się stosunkowo dużo pism kierowanych do dłużników browaru.
AP Kraków, sygn. ADO:138.
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Z dochodzenia części należności po prostu rezygnowano, nie widząc
większych nadziei na ich odzyskanie. 7 czerwca 1932 dr Kazimierz Fabry
z Kęt otrzymał od Zarządu Browaru pismo: „w sprawie przeciw Hałatowi pto 200 złotych prosimy zaniechać dalszych kroków aż do powrotu
lepszych czasów, albowiem obawiamy się, że presja, jaką zamierzamy
wdrożyć, w obecnych czasach kryzysowych mogłaby zostać bez skutku,
a nadaremnie byłby nakład dość znacznych kosztów”144.
Starannie dbano o zabezpieczenie swoich pretensji, tak aby w przyszłości można było liczyć na choćby częściowe odzyskanie należności.
Przykładem może być pismo, jakie browar parowy Polskiej Akademii
Umiejętności otrzymał w czerwcu 1951 roku z kancelarii notarialnej
Jerzego Mitusa z Żywca. Wynikało z niego, że „browar parowy w Osieku
ma zahipotekowaną pretensję do nieruchomości w Pewli Ślemieńskiej,
która miała być zapłacona do rąk A. Rudzińskiego w Osieku. Pretensja
została zahipotekowana w roku 1930”. Żywiecki notariusz zapytywał
o Andrzeja Rudzińskiego, jako że „właścicielka tej nieruchomości ma zamiar sprawę tę uregulować”. Zwrotnie wysłano informację, że miejsce
pobytu dawnego właściciela browaru nie jest znane145.
Pomimo wspomnianych trudności w początku lat trzydziestych
browar utrzymał produkcję na poziomie około 5 tysięcy hl rocznie,
co wobec zmniejszonej chłonności rynku piwnego uznać należy za niewątpliwy sukces.
W dobie wzmożonej konkurencji mniejsze browary stosowały wobec
siebie politykę „zawieszenia broni”, starając się nie ingerować w strefy
wpływów konkurencji. Przykładem może być tu swoista współpraca
z browarem bielskim, widoczna w piśmie z dnia 19 lutego 1932 roku,
wystosowanym do dyrektora browaru przez Andrzeja Rudzińskiego:
„dla zbytu piwa tut. browaru uzyskałem ciężkimi trudnościami kilku
szynkarzy w Brzeszczach przy kopalni. Obecnie, kiedy istnieją nader
uciążliwe warunki w konsumpcji piwa, stara się zastępca browaru
144 AP Kraków, sygn. ADO:138.
145 AP Oświęcim, sygn. Gm.O.,t.3.
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bielskiego p. Finder w Brzeszczach dla niejakiego Michała Pomietlarza,
zamieszkałego w Brzeszczach niedaleko parafialnego kościoła, o wyszynk piwa bielskiego. O ile nadanie wyszynku piwa leży w mocy Wielce
Szanownego Pana Dyrektora, prosiłbym najuprzejmiej o odmowne
załatwienie podania Pomietlarza z powodu bliskiej odległości (niecałych 100 metrów) od kościoła. Tusząc, iż poparcie przychylne mej
prośby zostanie uwzględnione, gdyż rozchodzi się w danym wypadku
o konkurencyjny interes, któryby spowodował dla browaru Osieckiego wielkie szkody, kreślę się, za uprzejmość z góry dziękuję”. Sprawę
musiano rozstrzygnąć po myśli browaru osieckiego, zaś Michałowi Pomietlarzowi pewnie zaproponowano współpracę, bowiem w czerwcu
1933 roku zostałe on upomniany o zaległą kwotę z tytułu dostaw piwa146.
Z początkiem lat trzydziestych widoczne jest dążenie browaru
do stworzenia sieci składów hurtowych, w oparciu o model z powodzeniem stosowany przez większe browary. Istotnym elementem było
znalezienie wiarygodnych partnerów, którym można było powierzyć
prowadzenie zastępstwa browaru w ściśle określonym rejonie działania.
Na siedziby składów wybierano większe miejscowości z uwagi na stosunkowo duży rynek zbytu. Skład prowadzono na rachunek browaru,
co oznaczało m.in., że sprawy dłużników prowadzone były bezpośrednio
przez browar. Interes browaru zabezpieczano hipoteką.
Po wcześniejszych, raczej nieudanych, próbach stworzenia trwałego
i wiarygodnego przedstawicielstwa w Białej udaje się w końcu znaleźć
odpowiedniego partnera. 15 marca 1933 „Do Świetnego” Urzędu Skarbowego Akcyz i Monopoli Państwowych w Wadowicach trafia pismo
o następującej treści: „Niniejszym uprzejmie prosimy o udzielenie nam
zezwolenia na hurtową sprzedaż piwa o zawartości do 4,5 proc. alkoholu
w Białej L. Zipsera 14. Skład ten będzie prowadzony na rachunek tut.
Browaru, zaś prowadzącym odpowiedzialnym będzie p. Leon Bayer,
urodzony 20 marca 1890 (ojciec Eugeniusz Bayer, matka Emma z Pleschów Bayer), przynależny do Frysztatu, zamieszkały w Białej od roku
146 AP Kraków, sygn. ADO:138.
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1907 na ulicy Zipsera L. 14. Karta rejestracyjna na rok bieżący została
już wykupiona”147.
W tym samym dniu skierowano pismo do „Do Świetnego” Starostwa
w Białej informujące, że: „w sprawie hurtowni piwa browar dostarczać
będzie hurtowni piwo w naczyniach zamkniętych, tzn. beczkach i we
flaszkach celem dalszej sprzedaży”.
Sprawa organizacji składu nie została jednak ostatecznie zamknięta,
o czym przekonuje pismo z dnia 21 kwietnia, skierowane do Urzędu
Skarbowego Akcyz i Monopoli Państwowych w Wadowicach, o treści
niemal identycznej jak cytowane powyżej, z tą zmianą, że jako osoba
prowadząca wskazany zostaje: „Paul Bohn, urodzony 11 maja 1988 (ojciec
Jan Bohn, matka Zusanna z Sikorów), zamieszkały w Komorowicach 18”.
Nie wiemy, czy oznacza to, że Paul Bohn zostaje wspólnikiem Leona
Bayera, czy jest to może sposób na obejście przepisów, umożliwiający
prowadzenie pod tym samym adresem (ul. Zipsera 14) przedstawicielstwa innego browaru przez Leona Bayera. Firmowa etykieta składu
wymienia obu panów, z tym że Paul Bohn opisany jest dopiskiem „repr.
gen. zastęp.”, zaś przy nazwisku Leona Bayera podano jedynie adres
składu. Faktem jest, że korespondencja wychodząca z browaru (w latach
1934–1937, w języku niemieckim), kierowana była na ręce Leona Bayera.
W lutym 1934 roku, w sprawie o zaległe zapłaty prowadzonej przez
browar przeciwko niejakiemu Władysławowi Węglarzowi, znajdujemy
potwierdzenie, że „p. Bayer z Białej jest zastępcą browaru i prowadzi
skład piwa”.
Ważnym, jeśli nie najważniejszym rejonem zbytu był okręg oświęcimski. Również i tu udaje się znaleźć silnego i wiarygodnego partnera,
jakim był Jakub Haberfeld. Był on sukcesorem rodzinnej wytwórni wódek i likierów, założonej w 1804 roku przez Alfonsa Haberfelda148. Wódki
147 To, jak i następne pisma związane ze składem piwa Leona Bayera: AP Kraków, sygn.
ADO:138.
148 W roku 1804 Jakub Haberfeld założył w Oświęcimiu Parową Fabrykę Wódek i Likierów. Po jego śmierci fabrykę odziedziczył syn Jakub (1839‒1904). Kolejnym właścicielem był Emil Haberfeld, zaś po jego śmierci w roku 1925 jego syn Alfons.
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i nalewki Heberfelda w dwudziestoleciu międzywojennym stawiano
na równi z wyrobami Baczewskiego i Gesslera. Niedługo po I wojnie
światowej Haberfeld wykupił oświęcimski zamek, urządzając w nim
skład wódek i likierów. Jego słynna „zamkówka” zdobywała wiele nagród
w kraju i za granicą, nawet w Ameryce Południowej. Prowadził reprezentację browaru żywieckiego na Oświęcim i Kęty od co najmniej 1929
roku. Do tego był to partner szanowany i ustosunkowany. Zachowało
się skierowane do Jakuba Haberfelda pismo z 26 marca 1934 o następującej treści: „W ślad naszej ustnej rozmowy nadmieniamy, iż na tych
samych warunkach jesteśmy dalej skłonni utrzymać stosunki handlowe
z WPanem, z wyjątkiem wyłączenia całego kęckiego rejonu oraz niżej
wymienionych odbiorców: Paprzyca, Haber – Stare Stawy, Kleihandler,
Gruber, Goldstein, Bronner, Mo(…)awiak, Piechowicz – Oświęcim,
Palka – Bobrek…”. Od jakiego czasu datowały się stosunki browaru
z Haberfeldem oraz jak długo zostały utrzymane – niestety, nie wiemy.
Możemy jedynie przypuszczać, że posiadały trwalszy charakter149.
Jakub Haberfeld okazał się również pomocny w znalezieniu
przedstawiciela na teren górnośląski, o czym świadczy skierowane
do Artura Friedlandera, Katowice, ul. Pawia 3, pismo z dnia 28 marca 1933 roku o następującej treści: „Powołując się na p. Haberfelda
i na p. Lipschütz donosimy uprzejmie, że bylibyśmy skłonni oddać
W. Panu zastępstwo naszego browaru na teren począwszy od Nowego
Haberfeldowie prowadzili też rozlew piwa. Na przełomie XIX i XX wieku okocimskiego, w okresie międzywojennym żywieckiego. Alfons Haberfeld przeżył wojnę i zmarł
w 1970 roku w Los Angeles. W 1945 roku zakłady znacjonalizowano. Do 1947 nosiły
nazwę: Fabryka Jakuba Haberfelda pod zarządem państwowym. Do roku 1989 była
to już tylko Wytwórnia Napojów Bezalkoholowych i Rozlewnia Piwa w Oświęcimiu.
Pomimo wpisu do rejestru zabytków, w roku 2003 zabudowania fabryczne, jak
i dom rodzinny Haberfeldów, rozebrano. Źródło: Łukasz Szymański, Jakub Haberfeld 210 lat ‒ 1804‒2014; https://pl-pl.facebook.com/SkansenZiemiOswiecimskiej/
photos/a.704191812925185.1073741829.703640642980302/730677723609927/,
dostęp 28 lipca 2016.
149 Korespondencja z Alfonsem Heberfeldem zachowała się szczątkowo. AP Kraków,
sygn. ADO:138.
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Bierunia – Mysłowice – Katowice aż do Królewskiej Huty. W danym
razie do umowy przyjechałby niżej podpisany lub wydelegował swego
zastępcę”. Jeszcze w roku 1932 Artur Friedlander wchodził w skład zarządu tyskiej Konwencji Piwnej (Convention Bierverlager der Fürstlichen
Pless’chen Brauerei Tichau), przeżywającej wówczas wyraźny kryzys
związany z załamaniem produkcji i sprzedaży. Nagminnym przekroczeniem było łamanie zasady wyłączności sprzedaży piwa tyskiego. Ostatecznie konwencję jako przestarzałą i nieprzystającą do rzeczywistości
postanowiono wygasić do 31 grudnia 1934 roku. W miejsce zlikwidowanej Konwencji stworzono Związek Hurtowników „z równoczesnym
zawarciem umowy między nowym Związkiem a browarami, przy czym
umowy handlowe między hurtownikami a browarami miały mieć charakter indywidualny, a nie zbiorowy”. Zachowano też zasadę wyłącznej
sprzedaży piwa tyskiego. Browar Książęcy, będący częścią koncernu książąt pszczyńskich, znajdował się już wtedy w trudnej sytuacji, ostatecznie
z dniem 15 września 1934 roku nad dobrami książęcymi ustanowiono
zarząd przymusowy. Część hurtowników odeszła, starając się o przedstawicielstwa innych browarów. Czy wśród nich znalazł się ostatecznie
Artur Friedlander? Niestety, nie zachowała się dalsza korespondencja
i los tego przedsięwzięcia pozostaje nieznany150.
W drugiej połowie lat trzydziestych ustanowiono również „zastępcę
browaru zamieszkałego w Osieku”. Był nim Bronisław Królikowski151. Prowadził on sprzedaż na terenach nieobjętych umowami przedstawicielskimi, m.in. w okolicach Milówki i szeregu wsi w Beskidzie Żywieckim.
Zarząd Browaru wypłacał mu zapewne procent od zawartych transakcji.
Być może to właśnie on zawarł kontrakt z Janem Przybyło, prowadzącym restaurację w Szczyrku. 4 czerwca 1936 roku Zarząd Browaru
odpowiedział na jego pismo: „odnośnie do propozycji Pana upłaty długu
za dostarczone piwo zwracamy uwagę, że w sprawie tej zastępuje nas
adwokat dr Trochten w Białej”.
150 AP Kraków, sygn. ADO:138.
151 AP Kraków, sygn. ADO:138.
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Po niezbyt szczęśliwym epizodzie z 1927 roku zarząd browaru zrezygnował z tworzenia własnego składu na terenie Krakowa, oddając
przedstawicielstwo browaru Leonowi Kurtzowi z Chrzanowa (co najmniej od lutego 1935 roku). Korzystając ze swych handlowych kontaktów
sprzedawał on sezonowo niewielkie ilości osieckiego piwa na rynek
krakowski. Jednym z odbiorców był stary kontrahent browaru Chaim
Kuppermann (w czerwcu 1935 roku zalegający z zapłatą 431,15 zł)152.

2. Po podziale spadkowym. Ostatnie lata przed wojną
Po śmierci w 1934 roku Gabrieli, wdowy po Oskarze Rudzińskim, kwestie
majątkowe wymagały ostatecznego uporządkowania. Podział spadkowy
przeprowadzono w 1937 roku, na podstawie ugody zawartej przed Sądem
Polubownym w dniu 19 lipca. W umowie tej postanowiono, że browar
parowy przejmuje Andrzej Rudziński na wyłączną własność. W związku z podziałem przeprowadzono fizyczny i hipoteczny rozdział parcel
gruntowych i budowlanych, tworząc 3 nowe ciała hipoteczne (lwh. 1357,
1358 i 1359), prowadzone przy Sądzie Grodzkim w Kętach.
Sprecyzowano, że do przedsiębiorstwa należą: stara warzelnia w budynku obok gorzelni, budynek słodowni z suszarnią oraz piwnice
składowe. Ponadto zapisano, że do browaru przynależą dwa budynki
mieszkalne, tzw. oficyny i stara kuźnia.
Z uwagi na fakt, że obszar gruntów wyłączonych na potrzeby browaru
przecinały liczne drogi komunikacyjne, potrzebne zarówno dla browaru,
jak i dla majątku rolnego, w ugodzie polubownej przewidziano szereg
służebności, zahipotekowanych na rzecz właścicieli majątku rolnego,
jak i browaru.
Ponadto browar uzyskał prawo korzystania z wyrębu i wywozu
do swych piwnic lodu z położonego w pobliżu stawu.
152 9 lutego 1935 zarząd browaru na zapytanie niejakiego Jana Hellera (Kraków, ul. Lubicz 3) odpowiedział, iż przedstawicielstwo na Kraków posiada p. Leon Kurtz
z Chrzanowa, AP Kraków, sygn. ADO:138.
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Ugoda przed sądem polubownym i dodatki do niej uzgodniły ponadto cały szereg szczegółów dotyczących praw browaru odnośnie do korzystania ze wspólnych urządzeń siły parowej, wodnych i elektrycznych.
Uzgodniono, że browar korzysta z prądu elektrycznego, wytworzonego przez turbinę wodną obok tartaku zarówno na potrzeby samego
przedsiębiorstwa, jak i mieszkań doń należących. Przewody do prądu
stanowiły własność browaru, który zobowiązany był z kolei do partycypacji w utrzymaniu urządzeń prądotwórczych (stosownie do ilości
pobranego prądu).
Warsztaty remontowe położone przy tartaku pozostawały do dyspozycji browaru na równi z folwarkiem, w związku z czym koszty ich
utrzymania dzielono po połowie. Ponadto zapisano prawo do trzymania
czterech par koni w stajniach folwarku, prawo korzystania z czterech
garaży, a także osobiste prawo Andrzeja Rudzińskiego do korzystania
z mieszkania w tzw. kasztelu.
28 października 1937 roku w rejestrze handlowym Sądu Okręgowego
w Wadowicach pod nr I.R.H.A/III.74 wpisano firmę „Andrzej Rudziński
Browar Parowy w Osieku k. Oświęcimia” jako firmę jednoosobową. Działalnością dodatkową (obok produkcji piwa) był wyrób wód gazowanych.
Z chwilą przejęcia browaru na wyłączną własność Andrzej Rudziński
przystąpił do jego modernizacji. Niewątpliwą piętą achillesową zakładu
było rozdzielenie w odrębnych budynkach, położonych w odległości
ponad 300 metrów, działu fermentacji, prowadzonej w budynku przy
warzelni i leżakowni w piwnicach składowych.
Rozwiązaniem było zaprojektowanie rurociągu łączącego warzelnię
z piwnicami składowymi, z równoczesną ich rozbudową i reorganizacją
przestrzeni. Wykorzystano fakt bliskiego położenia piwnic składowych
i lodowni, łącząc je w jeden budynek (całość stanowi połączenie dwóch
części starszej lodowni oraz później dobudowanej rozlewni piwa)153.
153 ANPPiP, sygn. PAU I–552 (CAD), inwentaryzacja Michało Otto z 1949 roku. Nieopodal znajdowały się niewykorzystywane w tym okresie przez browar piwnice,
jednak trudno rozsądzać, czy chodzi o pomieszczenia określane we wcześniejszych
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ryc. 36. Budynek tzw. „Kasztelu”, część majątku osieckiego.
W latach trzydziestych miejsce zamieszkania Andrzeja
Rudzińskiego. Fot. Sławomir Dryja
The so-called Castellum; part of the property in Osiek. Andrzej
Rudziński’s residence in the 1930s. Photo: Sławomir Dryja

Do przebudowanych piwnic przeniesiono stół chłodzący, oddział fermentacji i flaszkownię, łącząc ją z działem rozlewu i spedycji, na piętrze
zaś zorganizowano kancelarię browaru.
Uzyskany ostatecznie w 1938 roku układ funkcjonalny przetrwał bez
znaczących zmian do dnia zamknięcia zakładu w 1977 roku.

źródłach jako „piwnice składowe”, skład lodu, czy też o piwnice niewzmiankowane
w źródłach. Niewykluczone też, że te same pomieszczenia opisywano w kolejnych
okresach pod różnymi nazwami. Inwentaryzacja M. Otto wskazuje na połączenie
dwóch części lodowni, jednak we wcześniejszych źródłach nie natrafiono na informacje, by w niewielkiej odległości od siebie znajdowały się dwie piwnice lodowe.
Inwentaryzacja za lata 1932–1933 jasno wskazuje, że w użytkowaniu browaru pozostawały piwnica składowa i lodownia, przyjęto więc, że budynek browaru-piwnic
powstał z ich połączenia. Potwierdzają to informacje uzyskane od p. Franciszka
Dobrzanowskiego, długoletniego kierownika technicznego POHZ, jak i analiza
zachowanych planów.
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ryc. 37. Budynek browaru-piwnic tuż przed wyburzeniem,
sierpień 2002 rok. Fot. Sławomir Dryja
The brewery/basement directly before demolition, 2002.
Photo: Sławomir Dryja

ryc. 38. Etykieta piwa jasnego pełnego Tatrzański Zdrój,
z okresu 1937– 1939 (ze zbiorów Mateusza Grotowskiego)
A label of Tatrzański Zdrój, full-bodied lager from the period
of 1937 to 1939 (from Mateusz Grotowski’s collection)
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Gorącą brzeczkę z kotła warzelnego przepompowywano poprzez cedzak chmielowy wspomnianym rurociągiem o długości 300 m na chłodnik tacowy (pompę odśrodkową, aparat ssący z osprzętem oraz silnik
elektryczny zamówiono na początku 1938 roku w fabryce maszyn Karol
Ochsner i Syn w Bielsku), zaś po upływie ok. 2½ godziny i schłodzeniu
brzeczki do 30–35° C poprzez chłodnik rurkowy spuszczano do kadzi
fermentacyjnych. Po ok. 7–9 dniach, po ustania fermentacji głównej,
piwo przepompowywano z kadzi fermentacyjnych do kuf składowych,
gdzie dojrzewało przez okres 6–8 tygodni.
Umieszczenie fermentującego piwa w piwnicach zaopatrzonych
w grube mury szczelinowe nieopodal lodowni zapewniało stabilne warunki fermentacji i niewątpliwie w korzystny sposób wpłynęło na poprawę jakości finalnego produktu.
Przepuszczone przez specjalny fil piwo rozlewano do beczek transportowych, z których (w miarę potrzeb) rozlewano do butelek przy pomocy
specjalnego aparatu obciągowego. Napełnione piwem butelki i beczki
kierowano do oddzielnego magazynu przy dziale spedycji.
Z chwilą przeniesienia oddziału fermentacji pomieszczenia w starym
browarze, przyległe do warzelni, pozostały puste, w związku z czym
Andrzej Rudziński odstąpił ten budynek właścicielom folwarku Osiek
aktem notarialnym z 29 grudnia 1938 roku.
W roku 1938 wykupiono świadectwo przemysłowe nr 094486, wydane przez Urząd Skarbowy w Oświęcimiu, oraz kartę przemysłową
na fabrykację słodu L:1196/25/2 wystawioną przez Starostwo w Białej.
W roku 1939 wydzierżawiono browarowi w Jaszczurowej 4 zbywające
kufy składowe po 30–40 hl każda, aparat do obciągu piwa na 4 flaszki,
1 kadź drewnianą oraz miedziany garnek na drożdże. Warto w tym
miejscu zaznaczyć, że dzierżawcą jaszczurowskiego browaru był od roku
1938 Antoni Beran, syn Wincentego (praktykujący w latach 1928 –1931
w Osieku).
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tab. 17. Wielkość produkcji piwa w okresie 1937–1939
okres produkcji

1937

1938

1939

wielkość produkcji

3 136,20 hl

2 473,60 hl

6 000 hl (?)

Opracowano na podstawie Książki warek za rok 1937, Książki podatkowej
za rok 1938 oraz kwestionariusza z roku 1946, wypełnionego na potrzeby
Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych, dokument w posiadaniu autora.

tab. 18. Struktura produkcji piwa w roku 1937
miesiąc

ilość warek/wielkość produkcji

ogółem

pełne

dubeltowe

mocne

za miesiąc

za rok

I

7/317,20

‒

‒

7/317,20

7/317.20

II

7/342,40

‒

‒

7/342,40

14/659.60

III

6/287,20

1/23,60

‒

7/310,80

21/970.40

IV

5/219,40

‒

‒

5/219,40

26/1 189.80

V

7/336,80

‒

‒

7/336,80

33/1 526.60

VI

8/384,20

‒

‒

8/384,20

41/1 910.80

VII

8/382,60

‒

‒

8/382,60

49/2 293.40

VIII

3/143,80

‒

‒

3/143,80

52/2 437.20

IX

4/190,40

‒

‒

4/190,40

56/2 627.60

X

5/241,80

1/25,20

‒

6/267,00

62/2 894.60

XI

4/168,00

‒

‒

4/168,00

66/3 062.60

XII

2/7 360

‒

‒

2/7 360

68/3 136.20

razem

66/3 087,40

2/48,80

‒

68/3 136,20 hl

Opracowano na podstawie Książki warek z roku 1937, dokument w posiadaniu autora.

We wspomnianym okresie moce produkcyjne wykorzystywano ledwie w połowie, co pozwalało zachować kruchą równowagę ekonomiczną
przedsiębiorstwa. W roku 1938 zanotowano kolejny spadek produkcji,
jednak fakt ten możemy wiązać (przynajmniej w części) z prowadzoną równolegle modernizacją. Rok 1939 był już znacznie lepszy, choć

6/287,20
7/336,00
5/218,80
‒
6/281,20
9/421,60
3/141,60
3/140,40
3/149,20
2/98,40
4/186,00
52/2 450,40

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

razem

1/23,20

‒

1/23,20

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

dubeltowe

ilość warek/wielkość produkcji

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

mocne

Opracowano na podstawie Książki podatkowej za rok 1938, dokument w posiadaniu autora.

4/190,00

pełne

I

miesiąc

tab. 19. Struktura produkcji piwa w roku 1938

za rok

53/2 473.60

49/2 287.60

46/2 166.00

43/2 016.80

40/1 876/40

37/1 734.80

28/1 313.20

jw.

22/1 032.00

17/813.20

10/477.20

4/190.00

53/2 473,60 hl

4/186,00

3/121,60

3/149,20

3/140,40

3/141,60

9/421,60

6/281,20

‒

5/218,80

7/336,00

6/287,20

4/190,00

za miesiąc

ogółem
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podaną w powojennym kwestionariuszu wielkość produkcji na poziomie 6000 hl traktować należy z wielką ostrożnością154.
Ograniczono ofertę gatunkową, rezygnując całkowicie z produkcji
piw ciemnych. Warzono piwo jasne pełne oraz śladowe ilości piwa dubeltowego (2–3 warki rocznie i to na ogół połówkowe).
Odświeżono natomiast markę, wprowadzając na rynek piwo
o wdzięcznej nazwie Tatrzański Zdrój.
Przeprowadzona modernizacja miała być tylko krótkotrwałym etapem poprzedzającym zasadniczą przebudowę browaru. Andrzej Rudziński doskonale zdawał sobie sprawę, że utrzymanie produkcji w dwóch
odrębnych budynkach, położonych w odległości ponad 300 metrów,
jest na dłuższą metę nie do utrzymania. Chcąc zapewnić dalszy rozwój
zakładu, należało znacząco zwiększyć jego moce produkcyjne. Zapewne planowano osiągnięcie produkcji przekraczającej znacząco 10 tys.
hektolitrów rocznie (do czego osiecka słodownia była przygotowana).
Jak wynika ze słów spadkobiercy Andrzeja, p. Edwarda Rudzińskiego,
przygotowano nawet potrzebne projekty, najprawdopodobniej wykonane przez zakłady Skody155. Wraz z rodziną Andrzeja Rudzińskiego
znalazły się po wojnie w Baborowie, gdzie niestety przepadły.

154 Kwestionariusz z roku 1946, wypełniony na potrzeby Ministerstwa Rolnictwa
i Reform Rolnych, dokument w posiadaniu autora.
155 Pismo z marca 1937 roku informuje nas o rezygnacji z dalszych rozmów z zakładami
Weigelwerk w Nysie (z której pochodziło wyposażenie osieckiej warzelni). Rozmowy
przerwano z powodu trudnej sytuacji browaru. Być może jest to ślad pierwszych
kroków w kierunku realizacji tego projektu. AP Kraków, sygn. ADO:138.

V  
Browar w okresie okupacji
Położony nieopodal niemieckiej granicy Osiek został zajęty przez wojska niemieckie wczesnym popołudniem 5 września 1939 roku. Budynki
publiczne zajęła żandarmeria, zaś główne siły niemieckie ulokowały się
w budynkach majątku ziemskiego.
W ankiecie dla Ministerstwa Rolnictwa, wypełnionej ręką Andrzeja
Rudzińskiego, w dziale dotyczącym przedwojennego kierownika browaru (Wincentego Berana), znalazła się zaskakująca informacja: „jemu
to w 1939 wydzierżawiono browar”. Notatka nie precyzuje, której części
1939 roku dotyczy. Wydaje się raczej mało prawdopodobne, by Andrzej
Rudziński po przejęciu browaru na własność i przeprowadzeniu modernizacji zechciał oddać go w dzierżawę. Mogło być to natomiast posunięcie, będące próbą obrony przedsiębiorstwa, w obliczu przewidywanego
przejęcia przez okupanta.
W grudniu 1939 roku, w związku z włączeniem terenu Osieka do Rzeszy Niemieckiej, nastąpiło zajęcie całego majątku ziemskiego należącego do rodziny Rudzińskich przez zarząd niemiecki1. Administratorem,
w imieniu firmy „Ostland”, został niejaki Schmidt. Podjęto działania
zmierzające w kierunku uruchomienia browaru. Ostatecznie podjęto
decyzję o wydzierżawieniu go browarowi w Bielsku.
Zamiarem browaru bielskiego była produkcja wyłącznie piwa słodowego2. Jak wynika z pisma do Urzędu Okręgowego w Andrychowie
1

2

Na podstawie wpisów w książeczkach pracy (Arbeitsbuch) wiemy, że utrzymano
ciągłość zatrudnienia do 31 grudnia 1939 roku. Niestety nie wiemy, czy oznaczało
to utrzymanie produkcji (i ewentualnej sprzedaży), czy też zadaniem załogi było
jedynie utrzymanie gotowości zakładu.
Technologiczną stronę procesu produkcji w okresie okupacji opracowano na podstawie zachowanej korespondencji, dokumenty w posiadaniu autora.
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ryc. 39. Wincenty Beran w kancelarii Osieckiego Browaru,
lata okupacji
Wincenty Beran in the office of Osiek Brewery during the
period of German occupation

z 21 czerwca 1940 roku, produkcję zamierzano wznowić z dniem 1 lipca
(„mit dem 1 VII 1949 beabsichtigen wir die durch uns gepachtete Braueri
in Osiek in Betrib zu setzen”), jednak konieczność dopełnienia formalności spowodowała niewielkie opóźnienie3. Urzędowi przedstawiono
niezbędną dokumentację wraz z zestawieniem użytkowanych urządzeń
i naczyń. Wspomniane zestawienie pozwala się zorientować, iż przejęto
browar z kompletnym wyposażeniem. Od momentu uruchomienia
funkcjonował jako Browar Piwa Słodowego (Malzbierbrauerei Osiek),
filia browaru bielskiego (Bielitz – Bialauer Brauerei A.G.).
W kolejnym piśmie do wspomnianej instytucji (z dnia 11 lipca 1940
roku) zarządca komisaryczny browaru bielskiego Hans Windisch informował, że do produkcji piwa słodowego górnej fermentacji jako dodatki
3

Wspomniana książeczka pracy (Arbeitsbuch) wskazuje na podjęcie produkcji
w dniu 17 lipca 1940 roku, czyli z chwilą formalnego zatrudnienia załogi browaru.

ryc. 40. „Arbeitsbuch” pracownika browaru, z potwierdzeniem zatrudnienia w browarze w roku 1939
(ze zbiorów autora)
An Arbeitsbuch (employment booklet) documenting the employment of a brewery worker in 1939
(from author’s collection)
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ryc. 41. „Arbeitsbuch” pracownika browaru, z opisem zatrudnienia przed 1939 rokiem (ze zbiorów autora)
An Arbeitsbuch of a brewery worker with employment history prior to 1939 (from author’s collection)
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stosowane będą: środek dosładzający – sacharyna, cukier rafinowany
i specjalny barwnik piwny.
Urząd Okręgowy zezwolił na prowadzenie ksiąg w browarze bielskim,
obejmujących m.in. zestawienie piwa dostarczanego do poszczególnych
odbiorców, opatrując wydane pozwolenie warunkiem, iż w browarze
osieckim produkowane będzie jedynie piwo słodowe górnej fermentacji („dass auch kunftig in der Brauerei Osiek nur obergariges Malzbier
erzeugt wird”).
Zatrudnienie w browarze znaleźli wszyscy przedwojenni pracownicy,
w tym Wincenty Beran, który zachował stanowisko głównego piwowara.
Kierownikiem zakładu został Walter Lauberberger, z wykształcenia
zapewne piwowar, jako że jego podpis znajdujemy na dokumencie opisującym technologię produkcji piwa w osieckim browarze. Ogólna liczba
zatrudnionych wynosiła 14 pracowników (w tym niemiecki kierownik
zakładu).
Zachowane opisy (Erzeugungsverfahren vom Malzbier in der Osieker
Brauerei) pozwalają na precyzyjne przedstawienie stosowanej w browarze technologii produkcji. Warto ten proces prześledzić, jako że odbiegał on znacząco od technologii stosowanej w okresie przed-, jak
i powojennym.
Zacieranie słodu odbywało się metodą infuzyjną, pomimo iż urządzenia warzelni przystosowane były do zacierania dekokcyjnego. Do uzyskania 60 hl brzeczki o zawartości 3,7°Blg zasypywano 310 kg słodu
jęczmiennego, mieszanego z wodą tak, by otrzymany roztwór posiadał
temperaturę 45°C. Jak się wydaje, proces zacierania odbywał się w kotle
warzelnym (w opisie nie wskazano naczynia, w którym ten proces przeprowadzano), jako że podnoszono temperaturę całego zacieru do 75°C
i utrzymywano ją do całkowitego scukrzenia. Tym samym rezygnowano
z użycia nieogrzewanej kadzi zaciernej oraz kotła zaciernego. Podsumowując, warzelnia pracowała w systemie dwunaczyniowym, w którym
dotychczasowy kocioł warzelny pełnił rolę kotła zacierno – warzelnego,
bez zmian pozostawała funkcja kadzi klarownej, zaś kocioł i kadź zacierne wyłączono z procesu produkcji. Po całkowitym scukrzeniu zacier
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przepompowywano do kadzi klarownej, z której po ok. 45 minutach
spuszczano pierwszą partię brzeczki przedniej. Przenoszono ją do kotła
warzelnego (w opisach zwanego kotłem chmielowym) i rozpoczynano
warzenie. Po pewnym czasie doprowadzano do kotła pozostałą część
brzeczki, zazwyczaj w 2–3 kolejnych nalewach. W trakcie gotowania
dodawano 4 kg chmielu oraz 150 g środka dosładzającego (sacharyny),
a na godzinę przed zakończeniem gotowania 7–10 l specjalnego barwnika, zapewniającemu piwu odpowiedni kolor. Po wylaniu na chłodnik
i ostudzeniu do właściwej temperatury brzeczkę zadawano drożdżami
górnej fermentacji („nachter wird dem Bier obergarige Hefe zugegeben”),
co warte jest podkreślenia wobec dotychczas stosowanej fermentacji dolnej. Proces fermentacji burzliwej trwał 2–4 dni, po czym piwo przepompowywano do beczek składowych na okres 12–14 dni. Przed rozlaniem
do beczek transportowych przygotowywano roztwór cukru, dodając
do 1 hl wrzącej wody 100 kg cukru. Po wystudzeniu do każdego hektolitra piwa dodawano 3–4 l roztworu, wlewając do beczki transportowej
(w odpowiedniej proporcji) najpierw roztwór cukrowy, a następnie
piwo. W końcowym efekcie uzyskiwano piwo o zawartości 5,7–6,3°Blg.
Z początkiem września 1941 roku dokonano korekty zadawanych
składników, nie zmieniając wszakże zasadniczych elementów procesu
produkcji. Do zasypu używano 180 kg słodu jęczmiennego i 100 kg słodu
pszenicznego na 60 hl brzeczki o zawartości 3,8°Blg. Udział chmielu
zwiększono do 6 kg, zaś dodatek środka dosładzającego (sacharyny)
zmniejszono do 100 g. Po zmieszaniu z roztworem cukrowym (w beczkach transportowych) otrzymywano piwo o zawartości 4–6°Blg.
Otrzymany produkt zapewne nie spełnił oczekiwań, gdyż z końcem września dokonano kolejnej korekty. Udział słodu jęczmiennego
zwiększono do 260 kg, zaś słodu pszenicznego do 200 kg. Pozwalało
to na uzyskanie piwa o ekstrakcie wyjściowym 5,5°Blg. Udział chmielu
zwiększono do 8 kg, pozostawiając na niezmienionym poziomie dodatek
środka dosładzającego (100 g) i barwnika piwnego (7–10 l). Przedłużono czas leżakowania do 15–20 dni oraz uściślono dodatek roztworu

V   Browar w okresie okupacji 139

cukrowego, który wynosił odtąd dokładnie 4 l na 1 hl piwa. W efekcie
uzyskiwano produkt o zawartości 5,7–7,5°Blg.
Nie zachowały się żadne dokumenty opisujące pracę słodowni. Możemy założyć, że pracowała ona normalnie, skoro nie uległa zmianie ilość
zatrudnionych pracowników (obejmująca browar i słodownię). Zagadką
pozostaje, czy w okresie okupacji produkowano w niej słód pszeniczny,
używany od września 1941 do produkcji piwa słodowego.
W okresie okupacji browar zaopatrzono w 9 nowych kuf leżakowych
o pojemności od 11 do 46 hektolitrów4.
Wielkość produkcji jest nam znana z powojennego opisu browaru,
wykonanego przez Andrzeja Rudzińskiego, w którym wspomina, że nie
zachowały się żadne dokumenty z okresu przedwojennego, a jedynie
dokumenty w języku niemieckim z okresu okupacji5.
tab. 20. Wielkość produkcji piwa w okresie 1 VII 1940 – 1 VIII 1942
okres produkcji

1 VII–31 XII 1940

1941

1 I–1 VII 1942

wielkość produkcji

3 000 hl

7 000 hl

3 500 hl

Opracowano na podstawie powojennego opisu browaru, wykonanego przez
Andrzeja Rudzińskiego. Dokument w posiadaniu autora.

W połowie 1942 roku podjęto decyzję o unieruchomieniu browaru.
Część załogi znalazła zajęcie w browarze w Bielsku, część skierowano
do innych prac6. Budynek słodowni zajęła firma „Ostland”, zaś zabudowania piwnic wydzierżawiono firmie I.G. Farbenindustrie z Oświęcimia, z przeznaczeniem na skład różnych towarów. Firma ta wywiozła
18 najlepszych kuf składowych oraz naczynia transportowe o łącznej
pojemności ponad 900 hl.

4
5
6

Protokół przejęcia z 15 grudnia 1941 roku, w zbiorach autora.
Dokument w posiadaniu autora.
Na podstawie wpisu do książeczki pracy (Arbeitsbuch) oraz wspomnień ówczesnych
pracowników browaru.

140

Browar parowy w Osieku. Zarys dziejów

O dziwnym losie osieckich beczek informuje nas pismo skierowane przez zarząd browaru okocimskiego do browaru w Osieku z dnia
6 października 1942 roku. Wynika z niego, iż w transporcie pustych
beczek, jakie dotarły do Okocimia z browaru „Kronen” w Bendsburgu,
znalazło się kilka zidentyfikowanych jako własność browaru osieckiego. Z uwagi na trudności na granicy (pomiędzy Rzeszą a Generalnym
Gubernatorstwem, na którego terenie znajdował się zakład okocimski)
proponowano zwrot za pośrednictwem „tutejszego przedstawicielstwa
browaru w Żywcu”. Zakończenia tej sprawy niestety nie znamy.

VI  
Browar Parowy
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością –
ostatnie lata
w rękach Rudzińskich
Trudna walka o browar
Po krótkotrwałej ofensywie armia radziecka zajęła Osiek 26 stycznia 1945
roku. Ostrzał pozycji niemieckich prowadzonych od strony Włosieni
spowodował śmierć 5 osób oraz uszkodzenie kilku domów. Częściowo
naruszone zostały dachy nad słodownią oraz piwnicą składową. Poza
tymi uszkodzeniami browar nie poniósł większego uszczerbku1.
Niemal natychmiast pojawiły się plany jego uruchomienia. Nie było
to jednak proste zadanie, bowiem część wyposażenia została wywieziona,
zaś długotrwały przestój spowodował zdekompletowanie i uszkodzenie
urządzeń warzelni i słodowni.
Po krótkotrwałych staraniach w dniu 3 kwietnia 1945 roku, zgodnie
z treścią pisma z Wydziału Aprowizacji i Handlu Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Andrzej Rudziński został upoważniony do uruchomienia browaru2.
Ledwo rozpoczęte prace wstrzymano wraz z otrzymaniem informacji, że majątek ziemski rodziny Rudzińskich jako przekraczający
100 ha zostanie upaństwowiony zgodnie z postanowieniami dekretu
1
2

A. Hałatek, B. Jania, Osiek…, dz. cyt., s. 64.
E. Rudziński, Dzieje Browaru Parowego w Osieku od 1939 r., rękopis (w posiadaniu
autora).
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z dnia 6 września 1944 roku o przeprowadzeniu reformy rolnej. Jak
się wkrótce miało okazać, na rzecz Skarbu Państwa przejęto nie tylko
część ziemską majątku, ale również zakłady przemysłowe: browar, tartak,
młyn i gorzelnię.
Po ustanowieniu pełnomocnika do spraw parcelacji w osobie Aleksego Bąbacza przystąpiono do podziału majątku. W trakcie parcelacji Ministerstwo Rolnictwa postanowiło część gruntów przeznaczyć
na utworzenie Państwowego Gospodarstwa Rolnego, nastawionego
na hodowlę bydła zarodowego3. Pozostającą pod zarządem państwowym
nierozparcelowaną część majątku przekazano w użytkowanie Polskiej
Akademii Umiejętności.
Pomimo tego stanu rzeczy większość korespondencji (z Ministerstwa
Aprowizacji i Handlu, Urzędu Rewizyjnego, Starostwa etc.) kierowano
na adres Browaru Parowego Andrzeja Rudzińskiego w Osieku; Rudziński udzielał niezbędnych wyjaśnień, wypełniał ankiety etc.4.
Przejęcie browaru uznawał Andrzej Rudziński za stan tymczasowy,
o czym świadczy choćby pismo z dnia 18 sierpnia 1945 roku, skierowane
do Zarządu Majątku Państwowego w Osieku: „donoszę, że dach nad
słodownią, jak również dach nad piwnicą składową browaru są częściowo przez działania wojenne uszkodzone i byłoby wskazane w jak
najkrótszym czasie wynikłe szkody naprawić, mając to na względzie,
że nadchodząca pora jesienna, więc deszczowa, może spowodować zupełną ruinę zakładu”.
Początkowo kontynuowano starania, mające na celu uruchomienie
browaru. W sierpniu 1945 roku do Zarządu Państwowego Browaru
w Żywcu wystosowano zapytanie o ceny różnych materiałów browarnianych „potrzebnych do przygotowania preliminarza budżetowego,
potrzebnego dla Władz Centralnych”, motywując prośbę planami
rychłego uruchomienia browaru. Z początkiem września 1945 roku
3
4

A. Hałatek, B. Jania, Osiek…, dz. cyt., s. 66.
Taki stan rzeczy obserwujemy w końcu roku 1945, jak również w roku 1946, aż do
formalnego odzyskania browaru.

ryc. 42. Plan sytuacyjny browaru z roku 1949, inwentaryzacja arch. M. Otto
A site plan of the brewery as of 1949, inventory of M. Otto’s archive
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Wojewódzkiemu Urzędowi Ziemskiemu przedstawiono nawet kalkulację planowanych wydatków na okres 1 października 1945–31 marca
1946, w którym to czasie browar powinien osiągnąć pełną zdolność
produkcyjną (1 tys. hl w pierwszym kwartale 1946 roku). Koszt naprawy
i konserwacji urządzeń (głównie w warzelni) oszacowano na 112 tysięcy
złotych, wydatki personalne za 6 miesięcy (piwowar, kierownik handlowy, piwniczny, 2 bednarzy, palacz, 10 robotników dziennych) miały
wynieść niemal 139 tys. złotych5. Informację o planowanym uruchomieniu browaru z początkiem 1946 roku przekazano do Państwowego Zjednoczenia Przemysłu Piwowarsko-Słodowniczego i Głównego Urzędu
Statystycznego w Warszawie. Do faktycznych działań jednak nie doszło.
Rzeczywisty stan browaru opisano w protokole z „kontroli nieczynnego browaru piwa w Osieku k. Oświęcimia, pow. Biała”, przeprowadzonej
w dniu 12 czerwca 1946 roku na zarządzenie Izby Skarbowej w Krakowie
w obecności Grzegorza Kolasy, administratora majątku Osiek z ramienia
Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Stan budynków z zewnątrz
oceniono jako ogólnie dobry, wewnątrz warzelni stwierdzono dające się
naprawić „bez większych kosztów” ogólne uszkodzenia, piwnice i skład
oceniono jako pozostające bez znaczniejszych uszkodzeń, w przypadku słodowni zapisano konieczność uzupełnienia podłóg, okien, drzwi
etc. Równocześnie spisano następujące aparaty i urządzenia: „1) kocioł
warzelny – dziurawy, 2) kocioł zacierowy – dobry, 3) kadź zacierna
wymaga remontu, 4) kadź klarowna z 11 kurkami i korytkiem wymaga
remontu, 5) pompa transmisyjna do zacieru – cała, 6) cedzak chmielu,
7) pompa elektr. bez motoru do brzeczki, 8) aparat do mycia masy filacyjnej, 9) młynek do słodu, 10) żelazny zbiornik na wodę, 11) żel. zbiornik
do grzania wody do mycia, 12) chłodnik tacowy, 13) chłodnik rurkowy
stojący, 14) [brak opisu], 15) pompa transmisyjna do wody, 16) 9 kadzi
fermentacyjnych (w tym siedem w gorzelni), 17) aparat do mycia flaszek
(bez części składowych), 18) wanna blaszana do mycia flaszek, 19) kocioł
5

Wydaje się, że oparto się na kalkulacjach przygotowanych jeszcze przez Andrzeja
Rudzińskiego.
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ryc. 43. Andrzej Rudziński, fotografia ze zbiorów rodzinnych
Edwarda Rudzińskiego
Andrzej Rudziński, a photograph from Edward Rudziński’s
family collection

do grzania wody, 20) wyciągacz szpuntów z beczek, 21) aparat do obciągu piwa do beczek (bez części składowych), 22) aparat do rozlewu
piwa do flaszek (uszkodzony), 23) fil do obciągu piwa z pompą powietrzną i motorem elektrycznym, 24) wąż gumowy do obciągu piwa z kuf,
25) kufy składowe: 10 duże, 12 małe, 26) elektro-motopompa do wody,
27) żelazne zbiorniki na wodę: 1 = 300, i 1 = 60 hl, 28) kocioł żelazny
do zalewu jęczmienia, 29) 1 wózek ręczny, 30) 1 tryjer do czyszczenia
jęczmienia, 31) 1 maszyna do czyszczenia słodu, 32) 1 wentylator, 33) naczynia (beczki transportowe na piwo): 5 = 0,50, 30 = 0,25, 20 = 0,12 hl.
Przeważnie wszystkie rzeczy wymagają gruntownego remontu, zaś rzeczy, którym brak części składowych, nie są zdatne do użytku”. Protokół
zaopatrzono następującą klauzulą: „celem zabezpieczenia mienia społecznego zobowiązuje się niniejszym dotychczasowy Zarząd Majątku
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Osiek z wyżej wymienionym jako odpowiedzialnym za przedsiębiorstwo
do czuwania nad tym, żeby z wyszczególnionych wyżej przedmiotów
nic nie zostało zabrane, sprzedane lub przewiezione do innego zakładu
bez zezwolenia władz skarbowych. O każdej kradzieży lub włamaniu
do zakładu winien Zarząd donieść bezzwłocznie Mil. Ob. I Rejonowa
KSK w Białej. Surowców nie ma. O uruchomieniu nie powzięto jeszcze
decyzji”.
Niestety, nie podjęto żadnych działań zmierzających w kierunku
remontu i uruchomienia browaru. Prawdziwym skandalem było pozostawienie budynków i wyposażenia bez ubezpieczenia, gdyż Zarząd
Majątku zrezygnował z wykupu polisy6.
Tymczasem sprawa odzyskania browaru zdawała się przybierać korzystny dla Andrzeja Rudzińskiego obrót. W dniu 8 marca 1946 roku
Powiatowy Urząd Ziemski w Białej przyznał, że objęcie majątku Rudzińskiego na cele reformy rolnej odbyło się omyłkowo. W ślad za tym
Sąd Grodzki w Kętach dnia 26 czerwca 1946 roku wydał korzystne dlań
postanowienie. Co prawda Prokuratoria Generalna Rzeczpospolitej
Polskiej (Oddział w Katowicach) w piśmie z dnia 26 sierpnia 1946 roku,
skierowanym do Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Białej informowała, iż: „zgłosiła do Sądu pismo procesowe z żądaniem odrzucenia
wniosku Rudzińskiego w przedmiocie przywrócenia posiadania z powodu niedopuszczalności drogi postępowania sądowego w sprawach
dotyczących objektów objętych reformą rolną”, to jednak równocześnie
informowała, że: „zatem jeśli […] objęcie majątku Rudzińskiego na cele
reformy rolnej zostało dokonane omyłkowo, to tylko w drodze postępowania administracyjnego może nastąpić reasumpcja odnośnej decyzji
administracyjnej i w drodze postępowania administracyjnego prawa
Rudzińskiego do jego majątku mogą być mu przywrócone”. Pomimo tej
6

Informacja ta zawarta jest w protokole wprowadzenia Andrzeja Rudzińskiego
w posiadanie odnośnych nieruchomości wraz z browarem. Wobec braku polisy
podano szacunkową wartość nieruchomości w wysokości 500 000 zł, ANPPiP, sygn.
PAU I–554 (CAD).
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opinii Sąd Okręgowy w Cieszynie w dniu 30 października podtrzymał
korzystną dla Rudzińskiego decyzję. W imieniu przedwojennego właściciela sprawę prowadził krakowski adwokat dr Władysław Fronsberg-Babel. Przygotowania do przejęcia i uruchomienia browaru mogły ruszyć pełną parą. Czekano tylko na klauzulę wykonalności Sądu Grodzkiego w Kętach. Uzyskano ją 2 grudnia i już tydzień później komornik
Sądu Grodzkiego w Białej wprowadził Andrzeja Rudzińskiego w posiadanie realności z budynkami browaru7.
Jeszcze w listopadzie rozpoczęto szukanie bednarza, uznając naprawę kuf składowych, kadzi fermentacyjnych i beczek transportowych
za jedno z najpilniejszych działań. W Państwowej Fabryce Maszyn Elektrycznych (dawn. G. Schwabe) zamówiono brakujący silnik elektryczny
na wzór zamówionego w roku 1938 (wodoodporny, z dwoma wolnymi
końcami wałka), którego wykonanie kosztowało 15 tys. złotych. Do kilkunastu firm wysłano również zapytanie o artykuły browarniane (chmiel,
jęczmień, żywica piwowarska etc.).
Z chwilą formalnego przejęcia browaru rozpoczęto działania zmierzające do odzyskania utraconego wyposażenia. 19 grudnia 1946 roku
wystosowano list do Dyrekcji Państwowych Zakładów Paliw Syntetycznych w sprawie zwrotu 18 kuf składowych, wywiezionych przez okupanta
w 1944 roku. Los wywiezionych kuf składowych, jak i miejsce ich przechowywania były Andrzejowi Rudzińskiemu doskonale znane, bowiem
już w sierpniu 1945 roku, w piśmie do Zarządu Majątku Państwowego
w Osieku, alarmował: „donoszę równocześnie, że 18 szt. kuf składowych,
zabranych przez okupanta, znajdują się w fabryce Państwowej (b. IG)
we Dworach koło Oświęcimia, które należałoby jak najszybciej ściągnąć,
gdyż były jedne z najlepszych”, jednak jego pismo pozostało bez echa.
7

Pod protokołem z przekazania nieruchomości wraz z zabudowaniami browaru
widnieją podpisy: komornika Władysława Koszelnika, Andrzeja Rudzińskiego oraz
Stanisława Zegartowskiego z ramienia PAU. Ten ostatni nie przyjął oznajmienia
do wiadomości „imieniem obecnej dzierżycielki Polskiej Akademii Umiejętności
w Krakowie, gdyż nie jest do czynności tej upoważniony”, ANPPiP, sygn. PAU I–554
(CAD).
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Zarząd Majątku nie podjął żadnych starań w celu odzyskania własności
zarządzanego przez siebie browaru.
Odpowiedź z fabryki we Dworach nadeszła po niespełna dwóch tygodniach. Dla właściciela browaru musiała być sporym zaskoczeniem,
w piśmie czytamy bowiem: „w sprawie kuf składowych […] donosimy,
że dotychczas nie napotkaliśmy ich w obiektach fabrycznych przejętych
przez nas”. Konsekwencją tej odpowiedzi były miesiące mozolnych starań oraz rozliczna korespondencja, prowadzona m.in. z Okręgowym
Urzędem Likwidacyjnym w Krakowie. Skutecznym środkiem okazało
się dopiero powiadomienie Milicji Obywatelskiej o domniemaniu kradzieży lub bezprawnego zaboru mienia, co postawiło dyrekcję fabryki
w Dworach w niezręcznej sytuacji. Zamówiono nawet opinię prawną,
w której czytamy: „w sprawie 17 beczek (kuf) […] można by zasadniczo
sprzeciwić się sposobowi urzędowania posterunku MO w Osieku, który
pragnie w drodze dochodzeń ściągnąć z powrotem beczki jako mienie
zabrane nieprawnie lub skradzione, gdyż beczki te znajdują się w naszym posiadaniu jako remanent po F-mie I.G. i jako takie zwrócone
mogą być w drodze wniosku o reprywatyzację. Fakt jednak, że browar,
z którego pochodzą beczki, został obecnie zwrócony właścicielowi, oraz
fakt, że beczki te prawdopodobnie nie są potrzebne nam ani też nie
będą potrzebne do produkcji w przyszłości, jak i to, że Ob. Rudziński
ma nakazane jak najszybciej uruchomić browar, a brak beczek utrudnia
mu to, skłaniają Oddz. Prawny do zaproponowania Dyrekcji i podjęcie
decyzji nakazującej zwrot tych beczek”. Podjęcie decyzji zajęło dyrekcji
kolejne trzy miesiące. Ostatecznie w dniu 12 sierpnia, w obecności inspektora Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego, przedstawiciel browaru
Franciszek Haczek odebrał „11 kuf drewnianych, poj. około 3000 litr
każda”. Jak łatwo policzyć, w przeciągu ośmiu miesięcy bezpowrotnie
„wyparowało” 7 kuf składowych.
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W dzierżawie spółce
z ograniczoną odpowiedzialnością
6 grudnia 1946 roku na adres browaru spłynęło pismo od Zrzeszenia
Przemysłu Spożywczego Województwa Krakowskiego, w którym poinformowano (powołując się na okólnik Ministerstwa Aprowizacji i Handlu) o konieczności należenia do zrzeszeń branżowych8. W odpowiedzi
wystosowano pismo, w którym czytamy m.in.: „dnia 9 grudnia br. oddał
komornik browar dawnemu właścicielowi Andrzejowi Rudzińskiemu
i aktów oddania nam jeszcze nie przysłał. Nadmienia się, że browar tak
w budynkach, jak i urządzeniu jest bardzo zniszczony i wymaga dużego
kapitału do uruchomienia, wobec czego właściciel stwarza Towarzystwo,
by móc w ten sposób osiągnąć potrzebną gotówkę”.
Jak się wydaje, Andrzej Rudziński prowadził szeroko zakrojone
rozmowy, mające na celu powołanie spółki zarządzającej browarem.
Jednym z oczywistych powodów był brak wystarczających środków,
potrzebnych do uruchomienia przedsiębiorstwa. O swoich planach
poinformował wielu, jeszcze przedwojennych, znajomych, o czym czytamy m.in. w liście z 19 grudnia 1947, skierowanym do Stanisława Kuźmińskiego (wówczas inspektora w Ministerstwie Aprowizacji i Handlu):
„ponieważ sam nie mam kapitału do uruchomienia i naprawy, zakładam
więc Towarzystwo z o.o. i prosiłbym o podanie, czy Pan byłby skłonny
przystąpić, wzgl. dawać nam wskazówki, gdzie można by zakupić surowiec”9.
8

9

Rozdział opracowano na podstawie dokumentów z archiwum rodzinnego E. Rudzińskiego oraz jego opracowania, E. Rudziński, Dzieje Browaru Parowego w Osieku
od 1939 r., rękopis (w posiadaniu autora), dokumentów w posiadaniu autora (głównie poszyt z zachowaną korespondencją browaru z roku 1947), a także dokumentów
zachowanych w zbiorach kolekcjonerów prywatnych. Jeśli informacje pochodzą
z innego źródła, zaznaczono to w odrębnym przypisie.
W dalszej części listu dowiadujemy się, że Stanisław Kuźmiński dopomógł w znalezieniu dla browaru brakujących pasów transmisyjnych.
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Z uwagi na powiązanie z częścią majątku pozostającą pod zarządem
Polskiej Akademii Umiejętności niezbędne okazało się przygotowanie
umowy regulującej wzajemne stosunki. Niewątpliwie najpilniejszą sprawą była kwestia uruchomienia kotła parowego, znajdującego się na terenie zarządzanym przez PAU, służącego pierwotnie do obsługi zarówno
browaru, jak i gorzelni. W dalszej kolejności uporządkowania wymagała
kwestia zapewnienia przechodu i przegonu, jak również zabezpieczenie
w okresie zimowym prawa do wyrębu lodu dla zaopatrzenia piwnic
browaru. Projekt odnośnej umowy przygotowano na zlecenie Andrzeja
Rudzińskiego już w styczniu 1947 roku, jednak zachowawcza postawa
władz Akademii odwlekła moment podpisania niemal do połowy roku.
O ile stosunki z Centralną Administracją Dóbr PAU cechowała daleko
idąca powściągliwość, o tyle kontakty z Zarządem Majątku układały się
co najmniej poprawnie.
Wyrazem tego była zgoda inż. Zegartowskiego, aby zebranie przyszłych udziałowców spółki odbyło się w Kasztelu10, w poniedziałek
24 marca 1947 roku. Dzień później, o godzinie 9.30, zaplanowano podpisanie umowy.
Umowę spółki o pełnej nazwie: Browar „Osiek” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Osieku k. Oświęcimia, zawarto 25 marca 1947 roku
w kancelarii notarialnej Jana Kielara w Kętach. Przedmiotem działalności nowo zawiązanej spółki miało być: „prowadzenie browaru, a więc
produkcja piwa w wydzierżawić się mającym przez Spółkę browarze
w Osieku, oraz sprzedaż piwa browaru w Osieku, jak też handel piwem
w ogóle”. Spółkę zawiązano na czas nieograniczony. Kapitał zakładowy
wynoszący 300 tys. zł, podzielono na 300 udziałów pod 1000 zł każdy.
Udziały rozdzielono w sposób następujący: Małgorzata Rudzińska – 50,
Józef Żmudka – 79, Stefan Żmudka – 25, Grzegorz Kolasa – 25, Eugeniusz
10 Zabytkowy zespół pałacu w Osieku składa się z pałacu oraz oficyn o nazwach: Kasztel, Dom Sędziego, Ogrody oraz parku. Pałac w 1972 roku został wpisany do rejestru
zabytków jako zespół pałacowy z pierwszej połowy XIX wieku pod numerem A-389
z dnia 17 XI 1972, następnie wpisy rozszerzono ‒ A-278 z 27 II 1978 i A-78 z 7 VII
1997.
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Jęczalik – 10, Franciszek Pasierbek – 20, Antoni Majda – 5, Franciszek
Haczek – 79, Jan Tobiczyk, syn Jana – 2, Jan Tobiczyk, syn Franciszka – 1, Jan Jekiełek – 2, Michał Kramarczyk – 2. Ustalono, iż: „zbycie
i zastawianie udziału dopuszczalne jest jedynie na podstawie zezwolenia spółki”. Czysty zysk wynikający z rocznego bilansu dzielono wśród
wspólników według posiadanych udziałów. Równocześnie na okres
trzyletni powołano czteroosobowy Zarząd Spółki, w skład którego weszli: Franciszek Haczek, Eugeniusz Jęczalik, Józef Żmudka i Grzegorz
Kolasa. Umowa spółki otrzymała nr 88/47, wpis firmy do rejestru handlowego w Sądzie Okręgowym w Cieszynie nastąpił w dniu 2 kwietnia
1947, nr L.III.RH.B./ VI-9811.
Jeszcze tego samego dnia w kancelarii Jana Kielara odbyło się pierwsze
zgromadzenie wspólników, na którym ustalono podwyższenie kapitału
zakładowego spółki do kwoty 500 000 zł, podzielonego na 500 udziałów po 1000 zł każdy. „Następnie zgromadzenie spólników uchwaliło
jednomyślnie przydział w powiększonym kapitale zakładowym spółki
pozostawić do załatwienia i rozstrzygania Zarządowi”.
W dniu 30 kwietnia do spółki przystąpili, obejmując udziały: Władysław Rudziński – 110, Stanisław Zegartowski – 50, Ludwik Faber – 25.
Ponadto dotychczasowy udziałowiec Franciszek Haczek objął pozostałe
15 udziałów.
Księgi posiedzeń Zarządu Spółki przechowywała wspomniana kancelaria notarialna w Kętach Jana Kielara.
Już następnego dnia ubezpieczono budynki słodowni, browaru,
piwnic składowych wraz z wyposażeniem w Powszechnym Zakładzie
Ubezpieczeń Wzajemnych, Oddział w Krakowie (polisa nr 35/2000),
rozkładając należność (1340 zł) na miesięczne raty z uwagi na fakt,
że browar nie został jeszcze uruchomiony.
Zawiązana spółka wydzierżawiła browar od Andrzeja Rudzińskiego. Ostateczna wersja umowy dzierżawnej podpisana została dopiero
17 lipca 1947 roku. Zgodnie z zapisem w umowie Andrzej Rudziński
11 Na podstawie oryginalnych dokumentów z archiwum E. Rudzińskiego.
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wydzierżawił Spółce browar na okres od 1 stycznia 1947 do 31 grudnia
1957 roku, „za czynszem 7 proc. od sprzedanego hektolitra piwa loco
browar w pierwszym roku dzierżawy i 10 proc. w następnych latach”,
z zastrzeżeniem, że „o ile przed upływem tego czasu nie zostanie przez
którąkolwiek ze stron na 6 miesięcy naprzód wypowiedzianą – umowa […] przedłuża się na czas nieoznaczony”. Ustalono następujące
terminy płatności: 1) 15 października 1947 za czas do 30 września 1947,
2) 15 stycznia 1948, 3) 15 kwietnia 1948, 4) 15 sierpnia 1948 „i.t.d. w terminach kwartalnych aż do czasu wygaśnięcia umowy”. Zawartą umowę
przedstawiono Urzędowi Skarbowemu w Oświęcimiu w dniu 15 września
1947 roku. Zdając sobie sprawę z twardych realiów politycznych okresu
powojennego, w umowie zapisano charakterystyczny punkt: „ponieważ
przedmiot dzierżawy jest majątkiem opuszczonym w rozumieniu ustawy
z dnia 8 marca 1946 o majątkach opuszczonych i poniemieckich, przeto
Dzierżawca wiedząc o tym, zrzeka się prawa podnoszenia jakichkolwiek
roszczeń do Wydzierżawiającego z powodu szkód lub strat poniesionych
przezeń w wypadku utraty przez Wydzierżawiającego posiadania przedmiotu dzierżawy. Tak też nie będą Dzierżawcy przysługiwały do Wydzierżawiającego żadne roszczenia w razie ewentualnego upaństwowienia
browaru, w którym to wypadku niniejsza umowa ulegnie rozwiązania”.
Do umowy dzierżawnej dołączono protokół zdawczo-odbiorczy, precyzyjnie opisujący stan urządzeń i wynikające stąd potrzeby remontowe,
spadające na dzierżawiącą browar spółkę. Zapisano następujące pozycje:
„1 kocioł żelazny do gotowania piwa o poj. 70 hl, wymagający naprawy,
1 kocioł żelazny zacierowy do piwa o poj. 39 hl,
1 kadź klarowna – modrzewiowa o pojemności 65,5 hl,
1 pompa odśrodkowa do wybijania piwa na chłodnik (brak motoru),
1 pompa tłokowa, do wybijaniu zacieru,
1 młynek do śrutowania słodu,
1 cedzak na chmiel o pojemności 610 l,
1 kompletna kotłownia wraz z suszarnią słodu (wymagająca naprawy),
1 czyszczarka do słodu,
1 tryjer do czyszczenia jęczmienia,
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1 zbiornik żelazny do moczenia jęczmienia o pojemności 150 hl (nieczynny, wymagający gruntownej naprawy),
1 kocioł do prania masy filacyjnej,
1 prasa do wygniatania masy filacyjnej,
1 aparat do obciągu piwa beczkowego o poj. 2 hl firmy: Hellmann
Praga (brak węży gumowych),
1 aparat do obciągu piwa butelkowego o poj. 15 l firmy: Hellmann
Praga (brak rurek-obciągarek),
1 fil piwny 6-ramowy o pojemności 60 l firmy: Wagner Berlin (brak
sit i szkieł),
1 pompa do powietrza (kompresor),
1 pompa odśrodkowa do pompowania wody wraz z silnikiem elektrycznym,
1 chłodnik talerzowy żelazny o pojemności 70 hl (wymagający naprawy),
1 aparat chłodniczy do piwa firmy: Hellmann Praga,
1 zbiornik na wodę o pojemności 300 l,
1 zbiornik na wodę o pojemności 50 l,
1 pompa ręczna do wybijania piwa z fermentacji do kuf składowych,
1 wanna blaszana do mycia butelek,
1 kociołek do gotowania smoły o pojemności 300 l,
1 aparat do smołowania beczek wraz z wentylatorem (wymagający
gruntownej naprawy),
1 przyrząd do chłodzenia beczek,
1 aparat do obciągu lemoniady firmy: Illner Breslau (brak przewodów,
uszczelek i podtrzymywaczy butelek),
1 aparat do obciągu syfonów (nieczynny),
1 kociołek (saturator) o pojemn. 40 l firmy: Illner Breslau (brak szkła,
sita i uszczelek),
1 zbiornik na wodę (miedziany) o pojemn. 300 l,
1 zbiornik żelazny na gorącą na wodę o pojemn. 15 hl wraz z rurami,
30 kuf składowych o łącznej pojemności 850 hl (wymagające gruntownej naprawy),
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8 kadzi fermentacyjnych o łącznej pojemności 260 hl (wymagające
gruntownej naprawy),
1 szafa i 1 biurko”.
Palącą kwestią było znalezienie nowego piwowara. Co najmniej
od marca 1947 roku datuje się współpraca z kierownikiem browaru
w Bielsku Józefem Semlą. Z jego polecenia nawiązano kontakty m.in.
z browarem w Bojanowie w sprawie zakupu słodu, chmielu i żywicy
piwowarskiej. Już w maju nazwisko Semli pojawia się na liście płac
z pensją 15 000 zł.
Uruchomiono wytwórnię wody sodowej, którą zgodnie z tradycją
prowadził kierownik zakładu – Franciszek Haczek
Podjęto działania mające na celu odzyskanie wyposażenia wypożyczonego w 1939 roku do browaru w Jaszczurowej (cztery kufy pojemności 30 – 40 hl, kadź drewniana, aparat do obciągu piwa na 4 flaszki,
dwa pływaki i miedziany garnek na drożdże). W sprawę zaangażowano
Okręgowy Urząd Likwidacyjny, który po krótkim dochodzeniu stwierdził, że niemal wszystkie wymienione ruchomości znajdują się na terenie nieczynnego browaru w Jaszczurowej, zarządzanego przez Zarząd
Gminnej Samopomocy Chłopskiej w Mucharzu. Jak zapisano w protokole z dnia 28 marca: „stwierdzono brak kadzi drewnianej, albowiem
wg oświadczenia ob. Berana kadzi tej w ogóle nie wypożyczano ani nie
wywożono z Osieka. W wydaniu powyższych rzeczy Zarządowi O.U.L.
nie widzi żadnych przeszkód, wobec czego mogą być one w każdej chwili
odebrane”. Prostą z pozoru sprawę skomplikował nieoczekiwany upór
prezesa Związku Samopomocy Chłopskiej, władającego browarem,
który w dniu 13 czerwca uniemożliwił wykonanie postanowienia OUL.
Wobec powyższego sprawa skierowana została do „obyw. Prokuratora
przy Sądzie okręgowym w Wadowicach, celem pociągnięcia ob. Jamroza
do odpowiedzialności karnej za stawianie oporu i za narażenie na straty materialne specjalnie po odbiór ruchomości wysłanego z Osieka
do Jaszczurowej przedstawiciela browaru Osiek”. Ostatecznie wyrokiem Sądu Grodzkiego w Wadowicach sprawa została rozstrzygnięta
na korzyść Andrzeja Rudzińskiego (występującego w procesie jako
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ryc. 44. Karta rejestracyjna z roku 1947 (ze zbiorów Mariusza Brani)
A registration card from 1947 (from Mariusz Brania’s collection)

156

Browar parowy w Osieku. Zarys dziejów

strona powodowa), zaś z sentencji wyroku warto przytoczyć charakterystyczne zdanie: „pozwana firma, mimo że ruchomości te stanowią
wyłączną i bezsporną własność strony powodowej, oraz mimo nakazu
Urzędu Likwidacyjnego, ruchomości tych nie chce wydać, a obecnie
kufy te leżą bezczynnie i niszczą się, a uruchomiony i wydzierżawiony
browar w Osieku Spółce w Osieku kufów tych niezbędnie potrzebuje”.
Dodajmy, że pod czujną opieką Spółdzielni zniszczeniu i rozproszeniu
uległo całe wyposażenie przejętego przezeń browaru w Jaszczurowej.
Tak miała wyglądać powojenna rzeczywistość.
W dniu 14 kwietnia 1947 roku wpisano browar w poczet członków Zrzeszenia Przemysłu Spożywczego Województwa Krakowskiego. Zgodnie
z przesłanym zapytaniem określono miesięczne zapotrzebowanie na węgiel
(80 q węgla grubego i 100 q grysu) i wyrażono zainteresowanie zakupem
150 kg chmielu, które pozostały niewykorzystane w browarze w Szczyrzycu.
Z dalszych informacji przekazanych Zrzeszeniu wynika, że w tym okresie browar zatrudniał już 5 pracowników fizycznych (wraz z bednarzem).
W związku z częściowym zniszczeniem słodowni, której remont
jeszcze się nie zakończył, zwrócono się w początkach maja do byrekcji
browaru w Tychach z prośbą o przesłodowanie 100 q jęczmienia. Sprawę
najprawdopodobniej załatwiono po myśli spółki.
Zadbano również o wykupienie karty rejestracyjnej nr 73362, wystawionej przez Urząd Skarbowy-Rewizyjny w Oświęcimiu na okres
od 9 kwietnia do 31 grudnia 1947 roku.
Planowane na początek czerwca uruchomienie browaru opóźniło
się, o czym na początku czerwca poinformowano Urząd Skarbowy
w Oświęcimiu, a to z powodu: „niedotrzymania umowy przez firmy
dostarczające surowiec”. Opóźnienie nie było duże, gdyż już 23 czerwca
przekazano do Izby Skarbowej w Krakowie informację o zamierzonym
uruchomieniu browaru „po przeprowadzonym dokładnem remoncie”.
W piśmie zaznaczono, że Urząd Akcyzowy w Wadowicach przeprowadził już kontrolę, o co wnioskowano w piśmie z dnia 23 maja.
Ostatecznie browar uruchomiono 1 lipca, zaś w początkach sierpniach
zanotowano pierwszą sprzedaż.
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Zdając sobie sprawę z konieczności przeprowadzenia gruntownych
remontów kadzi fermentacyjnych i kuf składowych, w lipcu zakupiono
w Głubczycach suszone kloce dębowe. Palącą sprawą było odtworzenie
właściwego stanu naczyń transportowych. W połowie lipca u mistrza
bednarskiego ze Strumienia Karola Brzuski zamówiono 26 beczek stulitrowych (po 9300 zł za sztukę) i 25 beczek pięćdziesięciolitrowych (po
5500 zł za sztukę), wpłacając zaliczkę w wysokości 100 tysięcy. Po dostarczeniu zamówionych beczek z powodu innych pilnych płatności
zwlekano z zapłatą co najmniej do końca roku. Nie ustawano jednak
w działaniach zmierzających do zwiększenia ilości naczyń transportowych. Zamówiono pewną partię gotowych klepek dębowych u Stefana
Rerutkiewicza z Woli Batorskiej (komplet klepek na beczkę stulitrową
kosztował 3000 zł).
Odnowiono stosunki handlowe z Fabryką Wyrobów Drzewnych
J. Wieczerzak i S-ka z o.o. w Czechowicach, zamawiając kolejne partie
szpuntów do beczek12.
Brakującą masę filacyjną wypożyczono (!) za kaucją z browaru w Żywcu.
W Spółdzielni Wytwórczej I.F. w Warszawie zaopatrzono się w drobny
sprzęt laboratoryjny: sacharometr, palnik na trzech nóżkach, parownicę
porcelanową, cylindry szklane z podziałką, tablice redukcyjne, etc.
Dotkliwym brakiem był brak własnego transportu samochodowego.
W tym zakresie korzystano więc z usług firmy transportowej Stefana
Żmudki „Przewóz towarów w Osieku”, płacąc za przewóz piwa stawkę
wyliczoną za 1 kilometr.
W początkach września zamówiono u mistrza malarskiego Mariana
Falca z Kęt dwa szyldy, podmalowane trzykrotnie na biało, jeden o wymiarach 200 × 40 cm i drugi, mniejszy, o wymiarach 70 × 40 cm. Oba
szyldy posłużyły do oznakowania budynków browaru13.
12 Z firmą Wieczerzaka współpracowano już w okresie międzywojennym.
13 Dbając o odpowiednią reklamę, po zakupieniu samochodu ciężarowego oznaczono
go znakami browaru. Być może w firmowe szyldy zaopatrzono również największych hurtowych odbiorców.
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Wraz z uruchomieniem browaru pojawiły się pierwsze problemy.
Pomimo przeprowadzonego remontu nieużywane kilka lat urządzenia
okazały się nie w pełni sprawne. 14 sierpnia do Izby Skarbowej w Krakowie skierowano pismo następującej treści: „zwracamy się do Izby
Skarbowej z prośbą o zezwolenie na sporządzanie zacieru piwnego
w kotle warzelnym. Prośbę motywujemy tym, że z powodu zużycia kadzi
zaciernej zmuszeni byliśmy ją wyłączyć i na ten czas zmuszeni jesteśmy
używać do sporządzania zacieru piwa kotła warzelnego”. W odpowiedzi
Urząd Akcyzowy w Wadowicach, któremu przekazano sprawę, odpowiedział, iż odnośne przepisy „nie zabraniają wykonywania zacieru
w kotle warzelnym”. Awaria była na tyle poważna, że czasową zmianę
technologii uwzględniono w „Opisie technicznego postępowania przy
wyrobie piwa w browarze w Osieku k. Oświęcimia”, sporządzonego
na potrzeby władz w związku z uruchomieniem browaru. Ponieważ
opis pochodzi z 9 lipca, awaria musiała ujawnić się przy okazji rozruchu
technologicznego warzelni.
Przez pierwsze trzy tygodnie września wstrzymywano ruch warzelni,
przez co browar utracił swoje drożdże. Nową partię 50 litrów dostarczono z Żywca. Postój warzelni był związany bądź z remontem kadzi
zaciernej, bądź z brakiem któregoś z surowców niezbędnych w procesie
produkcji, bowiem wielkim problemem były spóźniające się dostawy
surowców.
Braki jęczmienia uzupełniano, pożyczając brakujące ilości od Zarządu Majątku PAU. W początkach września wypożyczono 172 q jęczmienia z gospodarstwa w Łękach, dług zwrócono w drugiej połowie
listopada. Sytuacja powtórzyła się w listopadzie, kiedy to z majątku
w Zatorze pożyczono 20 q jęczmienia. Po otrzymaniu długo oczekiwanej przesyłki z Inowrocławia jęczmień zwrócono zaledwie w tydzień
po wypożyczeniu.
W listopadzie i grudniu 1947 roku zaopatrywano się w jęczmień
za pośrednictwem Zrzeszenia Przemysłu Spożywczego Województwa
Krakowskiego, rozdzielającego przydziały otrzymywane od Zrzeszenia
Prywatnego Przemysłu Fermentacyjnego.
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Brak chmielu, którego dostawa się odwlekła, spowodował odwołanie
dwóch kolejnych warek, zaplanowanych na połowę grudnia.
Ponieważ w 1942 roku wywieziono całe wyposażenie biura, istotną
kwestią było zdobycie tak podstawowych rzeczy, jak biurka i krzesła.
Początkowo w kancelarii znalazły się 4 krzesła i pożyczone (zapewne
od Zarządu Majątku PAU) stare biurko, dlatego też browar wystąpił
do Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego z wnioskiem o zakup biurka
przywiezionego do kancelarii, rozpoznanego jako mienie poniemieckie.
Biurko wyceniono na 69 zł i po uiszczeniu tej kwoty browar stał jego
prawnym właścicielem.
Nie zaniedbywano dalszych prac remontowych i już w październiku
udało się uruchomić 2 kolejne kadzie fermentacyjne i 5 kuf składowych.
Podstawową bolączką, hamującą rozwój przedsiębiorstwa, był brak
kapitału obrotowego. Fundusze zgromadzone w ramach kapitału zakładowego spółki okazały się dalece niewystarczające. Zarząd spółki pilnie
potrzebował środków na zakup surowców, naczyń transportowych, niezbędne remonty i bieżące wydatki. Sytuację ratowały pożyczki, udzielane
prywatnie przez Andrzeja Rudzińskiego14.
11 października 1947 roku do komunalnej Kasy Oszczędności Miasta
Oświęcim zwrócono się z prośbą o udzielenie w otwartym rachunku
kredytu w wysokości 2 mln zł „na zakup surowców do produkcji piwa,
a to jęczmienia i chmielu”, oferując jako zabezpieczenie „wymieniony
surowiec oraz zakupione nowe beczki piwne”. Po krótkiej wymianie
korespondencji bank w dniu 15 listopada przyznał pożyczkę w wysokości 1 mln złotych. Uzyskanie tej pożyczki znacznie poprawiło kondycję
browaru15. Ponadto coraz bardziej odczuwalne stawały się dochody
wpływające z tytułu sprzedaży piwa.
14 Zobowiązanie spółki na rzecz Andrzeja Rudzińskiego z tytułu udzielonych pożyczek
wynosiło na dzień 14 marca 1949 1 239 291 zł, ANPPiP, sygn. PAU I–556 (CAD).
15 Według E. Rudzińskiego ostatecznie uzyskano kredyty w łącznej kwocie 5 mln zł,
E. Rudziński, Dzieje Browaru Parowego w Osieku od 1939 r., rękopis (w posiadaniu
autora), s. 2.
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Wydawało się, że wszystko układa się pomyślnie. Tymczasem w końcu
października do Andrzeja Rudzińskiego dotarł odpis postanowienia
Sądu Okręgowego w Wadowicach, który na wniosek Wojewódzkiej
Komisji do Spraw Upaństwowienia Przedsiębiorstw nakazał wpisać
do rejestru handlowego dotyczącego browaru parowego w Osieku adnotację, iż „przedsiębiorstwo niniejsze zostało objęte wykazem przedsiębiorstw podlegających upaństwowieniu, a ogłoszonym w Krakowskim
Dzienniku Wojewódzkim”. Po raz kolejny nad właścicielem zawisło
widmo utraty browaru. Dzięki interwencji podjętej za pośrednictwem
kancelarii adwokackiej Władysław Babel del Fronsberg16 sprawę udało
się załatwić po myśli właściciela.
Na początku grudnia 1947 roku odbyło się w Krakowie walne zgromadzenie organizacyjne Zrzeszenia Prywatnego Przemysłu Fermentacyjnego, którego browar został członkiem. Na stanowisko członka Sądu
Zrzeszenia wybrano Franciszka Haczka.
Z początkiem grudnia Zarząd Browaru wystąpił do Ministerstwa
Przemysłu i Handlu (poprzez Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie) z prośbą o przyznanie 50 proc. ulgi od wpłaconej w dniu 15 listopada opłaty rejestracyjnej w wysokości 170 460 zł. W uzasadnieniu
wniosku czytamy: „na skutek długiej przerwy w produkcji i działań
wojennych browar uległ poważnym uszkodzeniom. W listopadzie
1946 r. przystąpiono do odbudowy browaru, a to: naprawy dachów
i urządzeń technicznych itp. Po wielkim wkładzie pracy i kapitału
zdołano rozpocząć produkcję piwa dopiero w lipcu 1947 r., a sprzedaż
w miesiącu sierpniu br., tj. już po sezonie. Do uruchomienia browaru,
jak i obecnie do zakupu surowców korzystamy z pożyczki udzielonej
16 Władysław Babel de Fronsberg, (ur. 23 marca 1908 we Lwowie ‒ zm. 3 września
1973 w Krakowie). Absolwent IV Gimnazjum we Lwowie, student i absolwent
prawa UJK, „prezes honorowy”, sekretarz Lwowskiego Koła Międzykorporacyjnego
(1927/1928), delegat na II Radę Naczelną na 100-lecie Konwentu Polonia, prezes
Czytelni Akademickiej (1930), dr praw, wykładowca UJK (1937‒1939), a po wojnie
UWr. (1946‒1950), później adwokat. Źródło: http://www.polskaniezwykla.pl/web/
place/people,5733.html, dostęp 28 lipca 2016.
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przez Komunalną Kasę Oszczędnościową. Wobec tego, że browar uruchomiony jest zaledwie od 4 miesięcy, nie może wywiązać się w tak
krótkim terminie z różnych zaciągniętych zobowiązań i uwzględnienie nam wyżej wymienionej 50 proc. ulgi byłoby wielką pomocą przy
kontynuowaniu dalszej pracy w browarze, gdyż stosownie do planowania zamierzamy produkcję powiększyć przynajmniej do normy przedwojennej”. Czy ministerstwo przychyliło się do cytowanej prośby, nie
wiemy.
tab. 21. Dynamika wzrostu przychodu browaru (zysk netto) w okresie
dzierżawy spółce z o.o.
1947

1948

styczeń 1949

luty 1949

7,115 zł

282,979 zł

73,469 zł

81,375 zł

Opracowano na podstawie dokumentów księgowych spółki z o.o., dokumenty
w posiadaniu autora.

Pomimo wskazanych trudności w roku 1947 udało się wyprodukować
około 1335 hl piwa, osiągając nawet symboliczny zysk (netto), co należy
uznać za znaczący sukces spółki. W roku 1948 osiągnięto produkcję
na poziomie 3369,84 hl, ograniczoną jedynie limitem dostaw surowców
(jęczmienia, chmielu, węgla etc.) oraz stanem posiadanych kadzi fermentacyjnych, kuf składowych, a nade wszystko naczyń transportowych,
bowiem zapotrzebowanie ze strony odbiorców było znacznie większe
od możliwości produkcyjnych browaru.
W początkach 1948 roku obok piwa jasnego lekkiego (o ekstrakcie
9°Blg) rozpoczęto produkcję piwa słodowego, dostarczanego do odbiorców początkowo w beczkach, a następnie również w butelkach.
Około połowy 1948 roku ostatecznie ukształtował się krąg odbiorców hurtowych, usytuowanych w okolicznych większych ośrodkach
(Krakowie, Bielsku, Wadowicach, Oświęcimiu, Trzebini, Skoczowie,
Chorzowie), z których każdy posiadał możliwości odbioru na poziomie
kilkuset, a nawet kilku tysięcy hektolitrów.
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Spółka uzyskała w końcu własny transport samochodowy w postaci
używanego mercedesa-diesla o wartości księgowej 1 070 000 zł17, którego
posiadanie umożliwiło prowadzenie sprzedaży bezpośredniej. W tym
okresie zaopatrywano kilkunastu drobniejszych odbiorców (restauracje,
gospody, szynki, sklepy) w najbliższej okolicy Osieka18.
W rok 1949 wkraczano ze sporym optymizmem. Browar posiadał
zatwierdzone plany produkcji na poziomie 7200 hl i realną możliwość
wyprodukowania takiej, a nawet nieco większej (sięgającej 8 tys. hektolitrów) ilości piwa19. Znacznej poprawie uległo zaopatrzenie w podstawowe surowce, tak że posiadane w magazynach zapasy pozwalały
na precyzyjne zaplanowanie najbliższej produkcji. W kolejce czekało
kilku poważnych hurtowników, gotowych podpisać umowę na odbiór
niemal każdej ilości piwa. W znaczący sposób rosła dynamika osiąganego zysku, a przecież najlepszy, letni okres sprzedaży dopiero się zbliżał.
Niestety, na horyzoncie pojawiły się czarne chmury.

Technologia i organizacja produkcji
Technologia produkcji piwa w okresie dzierżawy browaru przez spółkę
z o.o. jest nam doskonale znana, a to z uwagi na zachowane w archiwach
dokumenty. Pierwszym z nich jest „Opis technicznego postępowania
przy wyrobie piwa w browarze w Osieku k. Oświęcimia”, sporządzony
zgodnie z wymogami władz przed formalnym uruchomieniem browaru20. Datowany jest na 9 lipca 1947 roku i widnieje pod nim podpis
kierownika technicznego Franciszka Haczka, choć podejrzewać moż17 ANPPiP, sygn. PAU I–556 (CAD).
18 Lista tych odbiorców jest trudna do odtworzenia. Wiadomo, że jednym z nich był
Julian Początek, prowadzący gospodę „Tarniówka”.
19 ANPPiP, sygn. PAU I–551 (CAD). W początkowym okresie planowano osiągnięcie produkcji przedwojennej (tj. zapewne ok. 6–7 tys. hektolitrów), zwiększając
ją z czasem do poziomu możliwości technicznych słodowni i browaru (ok. 10 tys.
hektolitrów).
20 ANPPiP, sygn. PAU I–552 (CAD).

ryc. 45. Rzut warzelni, inwentaryzacja arch. M. Otto z 1949 roku
A layout of the brewing house, inventory of M. Otto’s archive from 1949
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na, że znaczący udział w przygotowaniu „Opisu” ma główny piwowar
browaru Józef Semla. Warto zauważyć, że wspomniany opis ma charakter nieco teoretyczny, gdyż sporządzony został przed wykonaniem
pierwszej warki. Opiera się natomiast niewątpliwie na przedwojennych
doświadczeniach i wypracowanych procedurach, doskonale znanych
Haczkowi zatrudnionemu w browarze od początku lat trzydziestych.
Warto natomiast zauważyć, że „Opis” przygotowany został przy
uwzględnieniu wyłączenia uszkodzonej kadzi zaciernej, której remont
i włączenie do użytkowania przewidziano w uwagach dołączonych
na końcu dokumentu.
„Opis ” przedstawia się następująco:
„1. piwo lekkie (o zawartości od 7 do 10 proc. ekstraktu w brzeczce
podstawowej).
A. Przygotowanie słodu:
Na jedną warkę piwa w ilości około 65 hl brzeczki gorącej użyje się
ok. 700 kg słodu suszonego i ok. 12 kg chmielu. Ilość surowców będzie
zależna od ich jakości. Suszony słód w przededniu gotowania warki
ześrutowany na stosownym młynku.
B. Zacieranie:
Ześrutowany słód w czasie podanym w zgłoszeniu warki wsypuje się
do kotła warzelnego nr 1 i tu zalewa się go wodą o temperaturze do 55°C
w ilości 24–30 hl i miesza się. Następnie celem scukrzenia ok. 1/3 część
zacieru przenosi się do kotła zacierowego nr 2 i tu podgrzewa do temperatury 70°C w czasie od 10 do 15 min., tj. w czasie do scukrzenia i wygrzania przez ok. 10 minut. Część tę ponownie wraca się do kotła warzelnego
i miesza z pozostałym zacierem podgrzewając do 75°C. Po należytym
wymieszaniu przenosi się ponownie około ¾ części zacieru do kotła
zacierowego i tu wygrzewa się przez ok. 10 min. przy temperaturze ok.
75 do 78°C. Następnie zacier tak z kotła warzelnego, jak i zacierowego,
tj. całą ilość przenosi się do kadzi klarownej celem należytego scukrzenia
i osadzenia się młóta, co trwa ok. 30 minut.
C. Spuszczanie brzeczki i gotowanie z chmielem:

ryc. 46. Przekrój warzelni, inwentaryzacja arch. M. Otto z 1949 roku
A section of the brewing house, inventory of M. Otto’s archive from 1949
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Po osadzeniu się młóta brzeczkę z kadzi klarownej spuszcza się (własnym ciśnieniem) przez kurki i korytko „Grande” do kotła warzelnego
nr 1. Po ścieknięciu brzeczki młóto w kadzi klarownej spulchnia się
(przez przekopanie) i przepłukuje 3-krotnie wodą ciepłą około 80°C
wziętą tu z kotła zacierowego celem wydostania pozostałości ekstraktu
w młócie. Wodę tę spuszcza się drogą brzeczki do kotła warzelnego.
W kotle warzelnym brzeczkę reguluje się dolewem wody, możliwie
ciepłej, na ogólną ilość ok. 70 hl, i poddaje się gotowaniu z chmielem,
co trwa ok. 3 godziny.
Chmiel, zależnie od jego jakości, do brzeczki dodaje się w 2 partiach
po około połowie zgłoszonej ilości, a to: pierwsze po upływie 90 min.
gotowania i drugie na 15 min. przed końcem gotowania.
D. Badania brzeczki:
Po ukończeniu gotowania i uspokojeniu się brzeczki w kotle, w czasie
ok. 50 min., mierzy się ilość brzeczki w kotle warzelnym laską mierniczą
oraz pobiera się próbkę brzeczki, którą schładza się do ok. 20°C, i cukromierzem bada na zawartość ekstraktu, celem zapisania w księdze warek.
E. Wybijanie brzeczki:
Po zbadaniu ilości i zawartości ekstraktu brzeczkę z kotła warzelnego
spuszcza się rurą od dna w kotle do cedzaka, skąd pompą przenosi się
rurą długości ok. 300 m na chłodnik tacowy, umieszczony w budynku II –
piwnica.
Wybijanie brzeczki odbywa się przy uruchomionym mieszadle kotła
i otwartych drzwiach tegoż, co trwa ok. 30 minut.
Po spuszczeniu brzeczki z kotła, celem przepłukania kotła dolewa się
100 l wody za pomocą węża gumowego średnicy wylotu rury 2 cm przez
czas 90 s (okoliczność ta ustalona protokolarnie). Wodę tę spuszcza się
z kotła w ślad za brzeczką przez cedzak aż na chłodnik. Ta ilość wody,
tj. 100 l, zapisywana jest do książki warek jako dodatek wody do brzeczki.
Celem wyciśnięcia brzeczki z rur używa się wody, którą obserwując
przy wylocie rury przed chłodnikiem, w chwili przejścia brzeczki, ukazaną się wodą wypuszcza się do obok stojącej kadzi, nie dopuszczając
jej do brzeczki na chłodniku.

ryc. 47. Przekrój warzelni, inwentaryzacja arch. M. Otto z 1949 roku
A section of the brewing house, inventory of M. Otto’s archive from 1949
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Ta okoliczność urzędowo zbadana i ustalona protokolarnie.
F. Chłodzenie brzeczki:
Na chłodniku tacowym brzeczka schładza się przez noc, co trwa
przez ok. 10 do 12 godzin. Następnie brzeczkę spuszcza się przez aparat
chłodzący – stojący, z przepływem wody, do kadzi fermentacyjnych
ustawianych w piwnicy pod chłodnikiem. Tu, po zlaniu całej ilości
brzeczki do kadzi, bada się ilość brzeczki i jej zawartość ekstraktu jako
brzeczki podstawowej.
G. Fermentacja:
Po ustaleniu ilości brzeczki w kadziach dodaje się do brzeczki drożdże
płynne, rozpuszczone w wodzie, w ilości ok. 1 l na 100 l brzeczki.
Fermentacja dolna trwa od 7 do 9 dni przy temperaturze regulowanej
od 6 do 9°C, przez pierwsze 3 dni i później od 9 do 4,5°C.
Dla regulacji powyższej temperatury używa się napełnionych lodem
pływaków, po jednym na kadź, których wyporność ustalono protokolarnie na 200 l każda.
H. Składowanie piwa (dojrzewanie):
Odfermentowaną brzeczkę z kadzi fermentacyjnej przenosi się za pomocą rur gumowych przy użyciu pompy do kuf składowych w piwnicy
położonej obok.
Kufy składowe początkowe uzupełnia się do ukazania się piany
w otworze górnym (szpuntowym). Po uspokojeniu się piwa w kufie
i opadnięciu piany kufy dopełnia się piwem tej samej warki lub innej,
następnej, prawie do pełna, pozostawiając wolne u góry miejsce od 5 do
10 cm od szpuntu, i korkuje się.
Tu odbywa się dojrzewanie piwa przez dalszą cichą fermentację i nasycenie się piwa kwasem węglowym. Czas ten trwa od 2 do 6 tygodni przy
piwie lekkim i od 6 do 12 tygodni przy piwie pełnym oraz od 6 tygodni
wzwyż przy piwie mocnym.
I. Obciąg piwa do naczyń transportowych:
Z kuf składowych rurą gumową początkowo własnem ciśnieniem,
również za pomocą pompy, piwo przepływa przez fil do aparatu ciśnieniowego, a stąd do beczek transportowych.

ryc. 48. Rzut browaru-piwnic na poziomie piętra, zaznaczono usytuowanie urządzeń chłodniczych.
Inwentaryzacja arch. M. Otto z 1949 roku
A layout of the brewery/basement on the 1st floor level with marked locations of refrigeration
equipment. Inventory of M. Otto’s archive from 1949
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Wodą znajdującą się w filze, którą odpuszcza się do kanału, wyciska się
piwo, obserwując przepływ piwa przez specjalne szkła wzierne na rurze
odpływowej i badając próbkę nabieraną przez kureczek. Następnie resztę
piwa z fila po spuszczeniu odpowiedniej ilości do naczyń transportowych wyciska się wodą, postępując jak poprzednio. Piwo to w ilości ok.
30 do 50 l dodaje się powrotnie do kuf składowych do piwa młodszego.
Rozlew piwa do butelek odbywa się z beczek transportowych za pomocą aparatów (rozlewaczek).
2. Wyrób piwa pełnego i piwa mocnego odbywa się w sposób, jak
opisano przy piwie lekkim, z tym że zużyje się odpowiednio większą ilość
surowców, tj. słodu i chmielu, zależnie od zawartości ekstraktu w brzeczce podstawowej wyrabianego piwa, przy tej samej ilości brzeczki gorącej.
Do piwa barwionego – ciemnego – dodaje się barwnik spalonego
słodu w odpowiedniej ilości.
3. Piwo tak zwane słodowe (słodzone) dosładza się syropem cukrowym w ten sposób, że odpowiednią ilość syropu daje się do beczki transportowej napełnionej następnie piwem, które w ten sposób dosłodzi się
w takim stosunku, aby łączna zawartość ekstraktu w dosłodzonym piwie
mieściła się w granicach przewidzianej zawartości ekstraktu w brzeczce
podstawowej dla danego piwa, z uwzględnieniem stosownej stawki
akcyzowej.
Uwagi:
1. Do punktu B. – zacieranie: tu po remoncie kadzi zaciernej nr 3, przy
użyciu tejże, będzie ześrutowany, zamiast do kotła warzelnego wsypywany do kadzi zacierowej nr 3 i tu zalany będzie wodą ogrzaną przed
tym w kotle warzelnym. Z kadzi zaciernej 1/3 część zacieru przeniesiona
zostanie do kotła zacierowego nr 2 i dalsze postępowanie następować
będzie, jak opisano w tym punkcie, z tym że zamiast kotła warzelnego
używana będzie kadź zacierowa.
2. Do punktu E – wybijanie brzeczki, ustęp 2: użycie wody do przepłukania kotła warzelnego nastąpi w ten sposób, że odmierzona woda
w potrzebnej do tego ilości, tj. od 50 do 100 l w naczyniu ustawionym
na galerii kadzi klarownej, nad kotłem warzelnym, spuszczona zostanie

ryc. 49. Przekrój poprzeczny browaru-piwnic, z widocznym działem fermentacji i leżakowania.
Inwentaryzacja arch. M. Otto z 1949 roku
A cross-section of the brewery/basement, with fermentation and conditioning departments.
Inventory of M. Otto’s archive from 1949
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za pomocą gumowego węża do kotła warzelnego, przepłukując ten kocioł wewnątrz. Rzeczywista ilość użytej wody wpisana zostanie do księgi
warek jako dodatek do piwa”.
Drugi z dokumentów opisujących technologiczną stronę produkcji piwa w osieckim browarze dołączony został do „Planu browaru
w Osieku”, architektonicznej inwentaryzacji obiektów, sporządzonej
przez architekta Michała Otto na początku stycznia 1949 roku21. Autor
opisu pozostaje nieznany, choć możemy przypuszczać, że udział w jego
powstaniu mieli Józef Semla i Franciszek Haczek. Z uwagi na pewne niekonsekwencje (szczególnie dotyczące nazewnictwa urządzeń warzelni)
można podejrzewać, że ostateczna redakcja tekstu nastąpiła w pracowni
architektonicznej Michała Otto.
Tekst owego opisu brzmi następująco:
„Na warkę o poj. 60 hl brzeczki gorącej o zawartości 8,6°C osuszony
słód, w ilości 700 kg dla piwa lekkiego do ugotowania 1 warki, śrutuje
się na młynku w ciągu 2 godzin. Tak przygotowany i ześrutowany słód
wsypuje się do kadzi zacierowej i zarazem klarownej. W kadzi zacierowo-klarownej zalewa się słód letnią wodą o temp. 55°C, mieszając dodaje się
24–30 hl wody przy piwie lekkim. Proces zacukrzania zacieru odbywa
się w ten sposób, że mniej więcej 1/3 zacieru spuszcza się do [kotła]
kadzi zacierowo-klarownej22, gdzie podgrzewa się do temperatury 72°C
w przeciągu 15 – 20 minut, następnie po 20 minutach gotowania przenosi
się z powrotem za pomocą pompy do kadzi zacierowo-klarownej, po wymieszaniu powtarza się jeszcze raz ten sam proces. Po tych zabiegach
całą ilość zacieru pozostawia się w [kotle] kadzi zacierowo-klarownej23,
przy temp. 75°C przez ok. 15–30 minut.
W tym czasie zlewa się zacier do kotła warzelnego, przeprowadzając
zacier przez kadzię zacierowo-klarowną, gdzie osadzają się części stałe
21 ANPPiP, sygn. PAU I–552 (CAD).
22 Oczywista niekonsekwencja w tekście. Wspomnianą część zacieru do „wygrzania”
spuszcza się, rzecz jasna, do kotła zacierowego.
23 Kolejna niekonsekwencja. Chodzi oczywiście o kadź zacierno-klarowną.

ryc. 50. Rzut browaru-piwnic na poziomie piwnic, z widocznym działem fermentacji i leżakowania.
Inwentaryzacja arch. M. Otto z 1949 roku
A layout of the brewery/basement on the basement level, with fermentation and conditioning
departments. Inventory of M. Otto’s archive from 1949
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(młóto), zaś czysta męta spływa do kotła. Celem przepłukania osadów
(młóta) przepuszcza się przez prasę tyle wody, by ilość męty w kotle
warzelnym wyniosła przy lekkim piwie około 70 hl, po czym następuje
gotowanie.
Dodawanie chmielu przy gotowaniu piwa lekkiego następuje stopniowo, a mianowicie: połowy chmielu, tj. 6 kg dodaje się po ½ godz.
gotowania24.
Z chwilą, kiedy proces gotowania dobiega 3 godzin, zamyka się wentylator parowy i po upływie 10 minut od tego momentu dokonuje się urzędowego sprawdzenia warki pod względem ilościowym przez zanurzenie
laski mierniczej oraz jakościowym przez badanie zawartości ekstraktu.
Po ukończeniu powyższych czynności ugotowaną brzeczkę przepompowuje się przez cedzak chmielowy na jeden chłodnik tacowy oraz celem
wyługowania chmielu w cedzaku zalewa się zawartość wodą w ilości 50 l,
którą to ilość zapisuje się na przychód w księdze produkcyjnej.
Po wypompowaniu całkowitej ilości brzeczki zamyka się wentyl
przy pompie, a z dalszych części rur wyciska się brzeczkę za pomocą
pary. Na chłodniku tacowym brzeczka pozostaje w okresie letnim ok.
2–2½ godz., zaś w okresie zimowym od 1 ½ do 1 ¾ godz., doprowadzając do 30–35°C, po czym przez aparat chłodniczy przy temperaturze
6,2–7,6°C spuszcza się do kadzi fermentacyjnych w ciągu ok. 2 godzin.
Pozostałe osady na chłodnikach w ilości 5–6 hl prasuje się, otrzymując
stałych osadów ok. 1,5 hektolitra. W czasie spuszczania brzeczki piwnej
do kadzi fermentacyjnych dodaje się drożdży płynnych, gdy w kadzi jest
5–6 hl brzeczki. Przy badaniu podstawowej brzeczki dodanie drożdży
odbywa się dopiero przy spuszczeniu całkowitej ilości płynu do kadzi fermentacyjnych i wzięcia próby do zbadania zawartości ekstraktu.
Do piwa lekkiego dodaje się od ½–1 l drożdży na 1 hl brzeczki.
Dodawanie drożdży powoduje fermentację główną, trwającą 7–9 dni.
Po ukończeniu głównej fermentacji przepompowuje się piwo z kadzi
24 Pominięto dodanie drugiej części chmielu, co odbywało się ok. 15 minut przed
końcem gotowania.

ryc. 51. Budynek browaru-piwnic, przekrój podłużny, z widoczną tacą chłodniczą i działem
fermentacji. Inwentaryzacja arch. M. Otto z 1949 roku
A longitudinal section of the brewery/basement with refrigeration tray and fermentation department.
Inventory of M. Otto’s archive from 1949
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fermentacyjnych do kadzi składowych w ten sposób, że piwo zostaje
rozlane do kilku kuf, które dopełnia się piwem następnych warek, a to
celem otrzymania jednej jakości piwa. W kufach odbywa się fermentacja
cicha trwająca od 6–8 tygodni przy piwie lekkim.
Piwo po przejściu cichej fermentacji w kufach składowych zostaje
przez fily za pomocą ciśnienia powietrza i specjalnego aparatu napełnione do beczek transportowych, przy każdorazowym użyciu świeżej masy
filacyjnej nawilgotnionej wodą, zdolnej do przesączenia 50–60 hl piwa,
dopuszcza się przed napełnieniem naczyń transportowych 1 hl rozwodnionego piwa, które wylewa się do kanału nieczystości.
Rozlew piwa do butelek dokonuje się z beczek transportowych za pomoca aparatów obciągowych.
Zacieranie, zacukrzanie słodu, filowanie i spuszczanie do kotła warzelnego przy piwie lekkim oraz gotowanie warki trwa 6 ½ godziny.
Spuszczanie brzeczki gorącej, po ostudzeniu na chłodnikach, do kadzi
fermentacyjnych przy piwie lekkim trwa 4 godziny.
Roczna produkcja piwa maksymalnie 5000 hl”.
Oba opisy, obrazujące ten sam proces produkcji, w niektórych elementach uzupełniają się wzajemnie. Pomiędzy oboma opisami, które
dzieli okres siedemnastu miesięcy, istnieją jednak pewne drobne, zauważalne na pierwszy rzut oka, różnice. Wynikają one zapewne z nabytej
praktyki i weryfikacji teoretycznych założeń „Opisu” z lipca 1947 roku.
Wprowadzono mianowicie przepłukiwanie pozostałego w cedzaku
chmielu „celem wyługowania” wodą w ilości 50 litrów, „którą to ilość
zapisuje się na przychód w księdze produkcyjnej”25. Zrezygnowano natomiast z dopuszczania do brzeczki 100 l gorącej wody z płukania kotła
warzelnego. Ustalenie jej ilości sprawiało zresztą znaczne trudności (zrezygnowano z przelewania wodą z węża gumowego na rzecz odmierzonej
ilości wody z naczynia ustawionego „na galerii”, co musiało spowodować
niekorzystne obniżenie ciśnienia roboczego). Spuszczanie wody z czyszczenia kotła do kanału nieczystości pozwalało na swobodne, precyzyjne
25 ANPPiP, sygn. PAU I–552 (CAD).

ryc. 52. Budynek warzelni, elewacja. Inwentaryzacja arch. M. Otto z 1949 roku
Brewing house, façade. Inventory of M. Otto’s archive from 1949
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umycie urządzenia. Zmieniono również system przepompowywania
gorącej brzeczki do budynku piwnic składowych (zwanych już wówczas
piwnicami-browarem), rezygnując z niewygodnego wyciskania gorącą
wodą (z kotła warzelnego) na rzecz pary, co pozwalało uniknąć przypadkowego zmieszania wody z brzeczką wylaną na chłodnik. Wydaje
się, że taki sposób postępowania umożliwiał również lepsze zachowanie
higieny. Utrzymanie w sterylnej czystości trzystumetrowego rurociągu
musiało bowiem sprawiać wiele trudności. Znaczącą obniżono również
zakładany czas, w którym gorąca brzeczka oddawała temperaturę na tacy
chłodniczej. Nie pozostawiano jej już na noc (na 10–12 godz.), kończąc
proces chłodzenia po maksymalnie 1¾ godz. w zimie i 2 ½ godz. w lecie.
Być może różnica wynikała z faktu niesprawności chłodzącego aparatu
przepływowego, który umożliwiał zlanie i schłodzenie do właściwej
temperatury brzeczki o wyjściowej temperaturze 35°C. Czas, w którym
brzeczka przebywała na tacy chłodniczej, miał przecież niebagatelne
znaczenie dla jakości finalnego produktu.
14 października 1947 roku zwrócono się do Ministerstwa Skarbu
w Warszawie z prośbą o zezwolenie na dosładzanie cukrem piwa ciemnego – słodowego, lekkiego i pełnego dolnej fermentacji. W piśmie
tym zawarto opis sposobu produkcji owego piwa: „do zgłoszonej ilości
słodu mającego się użyć do wyrobu piwa dodana będzie odpowiednia
ilość słodu przypalonego celem zabarwienia piwa. Do piwa mającego
być dosładzanym użyje się taką ilość słodu, aby zawartość ekstraktu
w brzeczce podstawowej wynosiła: w piwie lekkim powyżej 7 proc., w piwie pełnym powyżej 10 procent. Dosładzanie wynosiłoby do 4 kg cukru
na 100 l piwa gotowego, tak aby zawartość ekstraktu dosłodzonego piwa
nie przekraczała granicy zawartości ekstraktu przewidzianej dla danego
gatunku piwa w brzeczce podstawowej. Dosładzanie piwa odbywać się
będzie przy obciąganiu piwa do naczyń transportowych w ten sposób,
że do każdego naczynia przed wlaniem piwa da się odpowiednią do jego
pojemności ilość rozpuszczonego w wodzie cukru, który następnie wymiesza się wlanym piwem w tym naczyniu. Dodawanie cukru odbywać
się będzie w obecności urzędników akcyzowych w miarę pobytu ich
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w browarze i dodana do piwa ilość płynu, tj. rozpuszczonego cukru, wpisana zostanie dodatkowo na przychód do ksiąg kontrolnych browaru”26.
Pozwolenie otrzymano zapewne na cały rok 1948, w którym wyprodukowano 5 warek piwa ciemnego. W dniu 10 stycznia 1949 roku otrzymano kolejne zezwolenie (nr IV.36/2/49) na produkcję piwa ciemnego,
ważne do końca roku, wydane przez Ministerstwo Skarbu w Warszawie27.
Prowadzono też kontrolę zużycia surowców w kontekście ilości uzyskanego piwa Z uwagi na zróżnicowaną jakość słodu i chmielu wykazują
one drobne wahania.
tab. 22. Ilość zużytych surowców (słód, jęczmień) a ilość
wyprodukowanego piwa w okresie wrzesień 1947–maj 1948
ilość użytych surowców

ilość uzyskanego piwa
w hektolitrach

miesiąc/rok

słód
w kwintalach

chmiel
w kg

wrzesień 1947

22

38

146,80

październik 1947

37,5

65

244,24

listopad 1947

30

52

195,20

grudzień 1947

30

52

196,00

styczeń 1948

30

52

195,62

luty 1948

13,5

25

97,68

marzec 1948

47,50

89

348,48

kwiecień 1948

52,50

91

341,84

maj 1948

67,50

117

432,00

Opracowano na podstawie dokumentów znajdujących się w posiadaniu autora.

We wspomnianej inwentaryzacji wykonanej przez architekta Michała Otto znajdujemy precyzyjny opis czterech budynków browaru pod
26 Dokument w posiadaniu autora.
27 Dokument w posiadaniu autora.
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kątem ich funkcji i przeznaczenia. Opisano: 1. budynek mieszczący piwnicę fermentacyjną, rozlewnię, wytwórnię wód gazowanych oraz biura,
tzw. browar-piwnice, wraz ze smolarnią mieszczącą się na podwórzu
browaru-piwnic, 2. budynek słodowni, 3. budynek gorzelni, w którym
znajduje się właściwa warzelnia piwa28.
„Ad 1) całość stanowi połączenie dwóch części starszej lodowni oraz
później dobudowanej rozlewni piwa. Zbudowana na stoku, stwarza
naturalne warunki odpowiadające piwnicom. Część starsza: mury ścian
wykonano z cegły jako mury szczelinowe (izolacyjne), posadzka betonowa, sklepienie kolebki walcowe oraz stropy sklepione między dźwigarami, wykonana z cegły. […] pokrycie dachu dachówką ceramiczną.
Część dobudowana murowana z cegły […]. Pokrycie dachu blachą.
Całość z zewnątrz niewyprawiona.
Ad 2) całość składa się z dwóch części, dwu- i pięciokondygnacyjnych,
wykonanych z cegły, z zewnątrz niewyprawionych […]. W części wyższej
znajduje się: a) kotłownia wraz z ogrzewalno-wentylacyjnym urządzeniem do suszenia słodu, wykonanym piętrowo w sposób ogniotrwały
[…], b) urządzenie mechaniczne do przygotowania ziaren jęczmienia
do produkcji słodu. Urządzenia te umieszczone są kondygnacyjnie
w sposób związany ze sposobem produkcji, przy czym transport pionowy odbywa się za pomocą podwójnego wyciągu taśmowego […].
Magazynowanie gotowego słodu w zbiorniku (silosie) drewnianym.
Napęd maszyn motorem elektrycznym […], c) pokoje w 4 kondygnacjach, […] budynek niewyprawiony, całość kryta dachówką ceramiczną.
Ad 3) warzelnia piwa zajmuje część budynku gorzelni. Jest to budynek murowany z cegły, niepodpiwniczony. Posadzki betonowe, schody
drewniane, strop żelbetowy żebrowy […]. Pokrycie dachu dachówką
ceramiczną. Ogrzewanie kotłów parą, mieszanie warzonki mechaniczne.
Pary i energii mechanicznej użytej do kotłów i śrutownika dostarcza kotłownia gorzelni, przy czym energia mechaniczna przeniesiona jest sposobem trybowym, a rozprowadzona wałami i pasami transmisyjnymi.
28 ANPPiP, sygn. PAU I–552 (CAD).

ryc. 53. Browar-piwnice, elewacja wschodnia. Inwentaryzacja arch. M. Otto z 1949 roku
The brewery with the basement, east façade. Inventory of M. Otto’s archive from 1949
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Transport słodu ręczny, warzonki piwnej do piwnic fermentacyjnych –
rurociągiem podziemnym z rur żelaznych ocynkowanych fi 2'', tłoczenie
warzonki do rurociągu pompą, poruszaną motorem elektrycznym”.
Do inwentaryzacji dołączono „Spis i opis lokali browaru «Osiek»
Spółka z ograniczoną dpowiedzialnością w Osieku k. Oświęcimia, pow.
Biała Krakowska”, będącym zapewne nieco starszym dokumentem
(powstałym być może jeszcze przy uruchamianiu browaru), autorstwa
Franciszka Haczka29. Ów „Spis” brzmi następująco: „Browar mieści się
w czterech budynkach położonych w Osieku (przy drodze Wadowice –
Osiek i Osiek – Polanka) obok zabudowań majątku «Osiek»”.
A. Budynki

I. Warzelnia: budynek parterowy, murowany, położony obok gorzelni
„Osiek”, z wejściem od podwórza głównego majątku drzwiami oznaczonymi napisem (szyldem),
II. Browar-piwnice: budynek murowany jednopiętrowy położony
o 300 m w kierunku północno-wschodnim od warzelni, przy drodze
Osiek – Polanka, z wejściem od tejże drogi,
III. Smolarnia: budynek barakowy położony na podwórzu browaru-piwnic,
IV. Słodownia: budynek murowany czteropiętrowy, położony obok
kompleksów zabudowań folwarcznych majątku „Osiek”.
B. Lokale

W budynku I. – warzelni drzwi z podwórza prowadzą do: 1. – lokalu
przejściowego […]. Drzwi lewe prowadzą do: 2. – magazynu chmielu,
drzwi w prawo prowadzą do: 3. – warzelni o dwóch oknach. Ustawione
tu są: kocioł warzelny i zacierowy, kadź klarowno-zacierowa z korytkiem
przelewowym „Grande”, z potrzebną armaturą rurową i transmisyjną,
29 ANPPiP, sygn. PAU I–552 (CAD).

ryc. 54. Budynek browaru-piwnic, elewacja południowa, wejście do kancelarii i bednarnia.
Inwentaryzacja arch. M. Otto z 1949 roku
The brewery/basement, south façade, entrance to the office, the coopery. Inventory of M. Otto’s
archive from 1949
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cedzak, motopompa oraz inne naczynia przenośne. Do kadzi klarownej
prowadzą schodki z poręczą. Z lokalu pierwszego prowadzą schody
do: 4. – strychu; tu mieści się młynek do słodu z przyrządami pomocniczymi […].
II. Browar-piwnice. Z podwórza 2 drzwi, z lewej strony prowadzą
do myjni naczyń, a z prawej do ekspedycji. 1. – myjnia naczyń o 3 oknach
dolnych i 3 górnych oraz dalszych 2 drzwiach. Mieszczą się tu urządzenia do mycia naczyń wraz z armaturą rurową i transmisyjną i kociołkiem do prania oraz prasa do masy filacyjnej. Przy ścianie wewnętrznej
wbudowany jest piec do grzania wody na I piętrze. W środku w posadzce
otwór do kanału odpływowego. Drzwi wprost prowadzą do: 2. – lokalu
piwa deputatowego […], obok jest basen na lód, pompa powietrzna oraz
motorek z transmisją […]. Przeprowadzone są tu przewody rur wodnych
oraz pompa tłocząca wodę do aparatu chłodniczego […]. Drzwi wprost
prowadzą do: 3. – fermentacji, o 1 oknie i drzwiach wprost prowadzących
do lodowni, a w razie potrzeby do piwnicy składowej. Mieszczą się tu:
z lewej strony rurociąg prowadzący brzeczkę z chłodnika, 8 kadzi fermentacyjnych po 4 z prawej i po 4 z lewej, umieszczone na trawersach
na podmurowaniu, 2 wanny na drożdże, 2 szafle, 6 pływaków oraz
inne drobne przyrządy […]. Przejście w prawą stronę prowadzi do:
4. – piwnicy składowej, w przejściu z lewej strony znajduje się motorek
z pompą wodną, za którą mieści się 15 kuf składowych umieszczonych
na trawersach na podmurowaniu oraz inne drobne przyrządy przenośne. Przejście z prawej prowadzi do składu butelek próżnych o dalszych
1 drzwiach prowadzących do: 5. – przyrządów filacyjnych, o dalszych
1 drzwiach. Mieszczą się tu: prasa filacyjna, filter piwny oraz przewody
rur wodnych. Drzwi z prawej strony prowadzą do: 6. – obciągu piwa
beczkowego i flaszkowego, o dwóch oknach i dalszych drzwiach. Mieszczą się tu: aparat (izobarometr) z dwoma przewodami do obciągania
piwa beczkowego, aparat do obciągu piwa flaszkowego, korkownica
oraz inne drobne przyrządy przenośne. Drzwi z prawej prowadzą do:
7. – ekspedycji […]. Z lokalu 2. – piwa deputatowego prowadzą schody
oraz drzwi do: 8. – chłodni, o dwóch oknach i dalszych 1 drzwiach.

ryc. 55. Przekrój przez budynek słodowni. Inwentaryzacja arch. M. Otto z 1949 roku
A cross-section of the malt house building. Inventory of M. Otto’s archive from 1949
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Mieszczą się tu: na podmurowaniu i trawersach aparat chłodniczy – talerzowy o rozmiarach: 10 m długości, 5 m szerokości i wysokości 20 cm.
Z lewej strony aparat chłodniczy stojący oraz przewody rurowe, kadź
na wodę wyciskającą brzeczkę z rur. Z prawej strony drzwi prowadzą do:
9. – zbiorników, […]zbiorniki na wodę o pojemności 60 hl i 30 hl […].
Pomieszczenia dalsze: 10. – kancelaria skarbowa, 11. – kancelaria
przedsiębiorstwa, 12. – lokal gotowania syropu, 13. – wytwórnia wody
sodowej, 14. – magazyn podręczny, 15. – łazienki i ustępy.
III. Smolarnia. Z podwórza browaru-piwnic wchodzi się do budynku
smolarni o dwóch oknach. Mieszczą się tu: kociołek do gotowania smoły,
aparat do smolenia beczek, motorek i przyrząd do chłodzenia beczek
[…]. 16. – szatnia.
IV. Słodownia. 1. – palenisko, 2. – magazyn na węgiel, 3. – oddział
do wypuszczania jęczmienia moczonego, 4. – klepisko dolne, 5. – zalew
jęczmienia […], mieszczą się tu: kocioł żelazny do moczenia jęczmienia
[…], 6. – komora pieca, 7. – czyszczarnia słodu i jęczmienia, […] tryjer
do jęczmienia, odkiełkowaczka do słodu i motor z przewodami elektrycznymi, 8. – komora wentylatorów, 9. – magazyn, 10. – magazyn słodu,
11. – suszarnia dolna na żelaznej siatce (lasach), suszy się tu jęczmień
[…], 12. – wyciąg słodu zielonego, znajduje się tu silos na przechowanie
słodu przechodzący przez 3 piętra, 13. – suszarnia górna, na żelaznych
siatkach (lasach) suszy się tu jęczmień W górnej części umieszczony
jest wentylator, 14. – komórka, 15. – strych, mieszczą się tu: zbiornik
na wodę, motorek i komin wentylacyjny.
We wszystkich budynkach przeprowadzone jest oświetlenie elektryczne. Budynki zaopatrzone są w kanały ściekowe odprowadzające
wszystkie nieczystości”.

Pracownicy
Z chwilą zarejestrowania spółki przygotowania do podjęcia produkcji
ruszyły ze zdwojoną energią. Zgromadzony kapitał założycielski pozwolił na regulowanie należności za kupowane materiały i gromadzone
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surowce, umożliwił również zatrudnienie pierwszych pracowników
etatowych, co nastąpiło w dniu 1 kwietnia 1947 roku. Przyjęto wówczas
5 pracowników fizycznych (w tym bednarza Stanisława Magdę) i kierownika technicznego, którym został Franciszek Haczek. Warto zauważyć,
że poza Stanisławem Magdą wszyscy byli udziałowcami świeżo powstałej
spółki, powołanej do dzierżawy browaru30.
Z dniem 1 maja zatrudniono piwowara Józefa Semlę. Jak wynika
z zachowanej korespondencji, jeszcze na początku roku był on pracownikiem browaru bielskiego. Pochodzący ze Sporysza Semla, w okresie
międzywojennym ukończył Wyższą Szkołę Piwowarstwa w Pradze.
W chwili podejmowania pracy w Osieku posiadał trzynastoletnie doświadczenie zawodowe, nabyte m.in. w browarach w Bielsku i Żywcu.
W początkowym okresie do Osieka dojeżdżał z Bielska, gdzie zamieszkiwał przy ul. Sobieskiego. Całe dalsze życie zawodowe związał z browarem osieckim, z czasem został jego kierownikiem technicznym. Na tym
stanowisku doczekał zamknięcia browaru w 1977 roku. Wkrótce przygotowano mu dożywotnie mieszkanie służbowe, wygospodarowane
z dawnej kancelarii browaru. W mieszkaniu tym spędził ostatnie lata
życia, na które cieniem położyła się tragiczna śmierć syna.
W maju i czerwcu przyjęto kolejnych pracowników, przygotowując
browar do podjęcia produkcji. Póki co, zatrudniano ich przy pracach
remontowych. W tym okresie zarobek dzienny pracownika fizycznego wynosił 100 zł, prócz tego otrzymywał on świadczenia w naturze
w postaci 2,5 kg mąki żytniej i 0,65 kg mąki pszennej dziennie. Bednarz
Stanisław Magda pobierał 7000 zł miesięcznego uposażenia oraz 60 kg
mąki żytniej i 15 kg pszennej. Franciszek Haczek, kierownik browaru,
otrzymywał 10 000 zł, 60 kg mąki żytniej i 30 pszennej miesięcznie. Jedynym pracownikiem niepobierającym świadczeń w naturze był główny
piwowar, którego pensja wynosiła 15 000 zł.

30 Rozdział w całości opracowano na podstawie dokumentów pozostających w posiadaniu autora oraz relacji byłych pracowników browaru.

2450
2888
2400
2925
7000
2925
6000
3850

Jekiełek Jan
pracownik fizyczny

Kramarczyk Michał
pracownik fizyczny

Magda Stanisław
bednarz

Haczek Franciszek
kierownik
‒

2450
2988

Tobiczyk Jan II
pracownik fizyczny

Semla Józef
piwowar

2350
2873

Tobiczyk Jan I
pracownik fizyczny

IV

15 000
‒

10 000
3850

7000
2925

2500
3068

2500
3068

2500
3068

2500
3068

V

15 000
‒

10 000
3750

7000
2925

2400
2953

2400
2953

2400
2953

2400
2953

VI

15 000
‒

10 000
3750

8500
2925

3900
3210

3900
3210

3900
3210

3900
3210

VII

25 000
‒

20 000
3750

8500
2925

3750
3068

3750
3068

3750
3068

3750
3068

VIII

25 000
‒

20 000
3750

8500
2925

3900
3210

3900
3210

3900
3210

3900
3210

IX

25 000
‒

20 000
3750

8500
2925

4050
3325

4050
3325

4050
3325

4050
3325

X

XI

25 000
‒

20 000
3750

8500
2925

3600
2953

3600
2953

3600
2953

3600
2953

tab. 23. Stan zatrudnienia w okresie od kwietnia do grudnia 1947. Podano wysokość uposażenia
w poszczególnych miesiącach (u góry kolumny w złotych, u dołu szacunkowa wartość uposażenia
w naturze)

25 000
‒

20 000
3750

8500
2925

3600
2953

3600
2953

3600
2953

3600
2953

XII
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‒
‒
‒

Klęczar Ignacy
pracownik fizyczny

Mrozik Andrzej
pracownik fizyczny

Bartecki Józef
pracownik fizyczny

‒
‒

Michalak Józef
pracownik fizyczny

Luranc Wawrzyniec
stróż nocny
‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

2850
2323

2280
2323

1900
2323

2400
2953

2400
2953

2400
2953

700
860
‒

1920
2340

880
1073

‒

‒

5000
2925

5000
2925

3900
3210

3900
3210

3900
3210

3900
3210

3380
2480

‒

3500
1425

5000
2925

5000
2925

3750
3068

3750
3068

3750
3068

3750
3068

3250
2438

‒

3500
1425

5000
2925

5000
2925

3900
3210

3900
3210

3900
3210

3900
3210

3380
2535

Obliczono na podstawie dokumentów finansowych browaru, znajdujących się w rękach autora.

‒

Podolski Damian
słodownik

‒

‒

Drabek Władysław

Niemiec Władysław

‒

Pilarz Agnieszka
pomocnik
niewykwalifikowany

2000
945

3500
1425

5000
2925

6000
2925

4050
3325

4050
3325

4050
3325

4050
3325

3510
2638

3000
1425

3500
1425

6000
2925

6000
2925

3600
2953

3600
2953

3600
2953

3600
2953

3120
2340

3000
1425

3500
1425

6000
2925

6000
2925

3600
2953

3600
2953

3600
2953

3600
2953

3120
2340

VI   Browar Parowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością…189

190

Browar parowy w Osieku. Zarys dziejów

Wraz z podjęciem produkcji pensja piwowara wzrosła do 25 000 zł. Kierownik techniczny pobierał 20 000 zł, zaś przeciętna dniówka pracownika
fizycznego wynosiła 150 zł. Do tego dochodziły świadczenia w naturze (na
niezmienionym poziomie) oraz wynagrodzenie za nadgodziny.
Pracownicy browaru obowiązkowo należeli do Związku Zawodowego Robotników i Pracowników Przemysłu Spożywczego Oddział
w Bielsku. Składka członkowska wynosiła 1 proc. od zarobku brutto
i należało ją przesłać do 7. dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły.
Składka za miesiąc sierpień 1947 wyniosła 1 431 zł i pozostała niezmieniona do końca roku. Zgodnie z obowiązującymi wymogami powołano
Radę Zakładową, której delegatem został Michał Kramarczyk, zapewne
z uwagi na przynależność do PPS.
W 1949 roku zatrudnienie wynosiło 19 pracowników, w tym 3 umysłowych, 5 fizycznych wykwalifikowanych i 11 niewykwalifikowanych.

Wielkość produkcji i sprzedaży
Zachowały sie jedynie cząstkowe dane dotyczące wielkości produkcji
w 1947 roku, w którym warzenie piwa rozpoczęto z początkiem lipca,
zaś już w miesiąc później odnotowano pierwszą sprzedaż. Szczęśliwie
dla nas zachowało się zgłoszenie do Urzędu Skarbowego z 10 grudnia
1947 roku, dotyczące opłaty skarbowej należnej od kwoty czynszu dzierżawnego ponoszonego na rzecz Andrzeja Rudzińskiego, wynoszącego
7 proc. od 1 sprzedanego hektolitra piwa31, z podaną wielkością sprzedaży za miesiące sierpień i wrzesień32. Po przeliczeniu dowiadujemy się,
że w okresie tym sprzedano 553,22 hl piwa.
Z pewną ostrożnością możemy założyć, że wielkość ta w przybliżeniu
odpowiada produkcji z okresu lipiec–sierpień33.
31 Zgodnie z umową dzierżawy zawartą pomiędzy Andrzejem Rudzińskim a Spółką
z o.o. dokument w posiadaniu p. E. Rudzińskiego.
32 Dokument w posiadaniu autora.
33 Wynika to z przyjętej technologii produkcji piwa lekkiego i informacji, że rozpoczęcie produkcji dzielił od rozpoczęcia sprzedaży równy miesiąc.
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ryc. 56. Etykieta piwa jasnego lekkiego z okresu funkcjonowania
Spółki z o.o. (1 lipiec 1947 – 15 marzec 1949)
A label of light-bodied lager beer from the period of the
limited-liability company (1 July 1947 to 15 March 1949)

ryc. 57. Etykieta piwa [ jasnego] lekkiego z okresu
funkcjonowania Spółki z o.o. (1 lipiec 1947 – 15 marzec 1949).
Napis „sp. z o.o.” uzupełniony pieczątką, zamazana pojemność
wskazuje na użycie etykiety do oznaczenia beczki
A label of light-bodied [lager] beer from the period of the
limited-liability company (1 July 1947 to 15 March 1949).
An „sp. z o.o.” text supplemented with a stamp, blurred capacity
figures indicate that the label was used to mark a barrel

192

Browar parowy w Osieku. Zarys dziejów

tab. 24. Wielkość należnego czynszu dzierżawnego za miesiące
sierpień i wrzesień wraz z podaną ceną 1 hektolitra i wyliczoną
wielkością sprzedaży

sierpień
wrzesień

wielkość
sprzedaży

cena
hektolitra

razem

15,75 hl

4,150 zł

65,363 zł

272,10 hl

4,200 zł

1142,820 zł

27,68 hl

4,200 zł

116,256 zł

237,69 hl

4,050 zł

962,645 zł

7 proc.
dzierżawy
84,573 zł
75,523 zł

Opracowano na podstawie zgłoszenia do Urzędu Skarbowego z dnia 10 grudnia
1947. Dokument w posiadania autora.

W okresie wrzesień–grudzień prowadzono zestawienie ilości zużytych surowców (słodu i chmielu) w kontekście ilości wyprodukowanego
piwa. Wiemy stąd, że wytworzono wówczas 586,24 hl piwa34.
Sumując obie wielkości, możemy oszacować, że przez cały rok 1947
produkcja wyniosła ok. 1335 hektolitrów. W tym okresie produkowano
wyłącznie piwo jasne lekkie, o zawartości ekstraktu na poziomie 9°Blg.
Dla roku 1948 dysponujemy dokładnymi danymi, jako że zachowała
się „Księga warek”35. Wyprodukowano wówczas 3369,84 hl piwa, z czego
64 warki przypadły na piwo jasne lekkie o ekstrakcie 9°Blg. Wyprodukowano również 5 warek piwa ciemnego słodowego, które w całości
sprzedano w beczkach.
Jak wynika z analizy „Księgi warek”, w lipcu nastąpił przestój warzelni,
co wynikało zapewne z potrzeby okresowej konserwacji urządzeń.
Zdecydowaną większość produkowanego piwa sprzedawano w beczkach. W większości trafiało ono do hurtowników posiadających własne
urządzenia rozlewnicze. Tak butelkowane piwo zaopatrywano w firmową etykietę, zakupywaną za pośrednictwem browaru36, i kierowano
34 Dokument w posiadaniu autora.
35 Dokument w posiadaniu autora.
36 Zachował się nawet rachunek dla rozlewni braci Gamrot ze Skoczowa za dostarczone
etykiety.
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do sprzedaży. Brak informacji, by rozlewnie posiadały indywidualnie
sygnowane etykiety.
tab. 25. Wielkość produkcji w roku 1948 (w hektolitrach)
ilość warek/wielkość produkcji

ogółem

miesiąc

lekkie

pełne

słodowe

za miesiąc

za rok

I

4/19568

‒

‒

4/19 568

19 568

II

1/4880

‒

1/4 880

2/9 768

29 336

III

5/ 24 408

‒

2/9 760

7/34 168

63 504

IV

7/34 184

‒

‒

7/34 184

97 688

V

10/48 848*

‒

‒

10/48 848

146 536

VI

10/48 848

‒

‒

10/48 848

195 352

VII

‒

‒

‒

VIII

11/53 752

‒

1/4880

12/58 632

253 984

IX

2/9 768

‒

‒

2/9 768

263 752

X

4/19 528

‒

1/4880

5/24 408

288 160

XI

4/19 544

‒

‒

4/19 544

307 704

XII

6/29 280

‒

‒

6/29 280

336 984

razem

64/3 125,84

‒

5/2 440,00

69/3 369,84 hl

Opracowano na podstawie księgi warek za rok 1948, dokument w posiadaniu
autora.
* Jedna z warek posiadała obniżoną wartość Blg = 5,45 (zbliżoną do wartości
piwa ciemnego), według zgłoszenia była to jednak warka piwa jasnego.

Niewielką ilość piwa butelkowano w browarze, rozlewając je wyłącznie do butelek o pojemności 0,5 l z zamknięciem patentowym (tzw.
„krachlą”). Piwo butelkowe kierowano do sprzedaży bezpośredniej
(tzw. rozwózki), czyli do okolicznych sklepów. Niewielkie ilości piwa
butelkowego pobierała Klara Siatkowa z Krakowa, co może świadczyć
o tym, że kupowane przez nią piwo beczkowe trafiało bezpośrednio
do krakowskich szynków i restauracji.

15,38

15,55
0,25b

8,44

20,82

7
11,54

8
19,35

9

61,48
0,37

45,57

14,48

22,91

45,25

181,35

razem:

20,25

1,00

1,00
Wykonano 14 rozwózek piwa na łączną ilość:
w tym 779 butelek 0,5 l (3.89 hl)
431,37

0,27

0,27

6,29

14,38

16,17
0,12 b

6,19

12,02

3,61

13,04

1,20

7,16

20,91

6

32,66

11,44

11,06

6,42

4,32

5,34

6,39

26,29

5

5,31

11,11

11,80

7,22

17,68

4

5,76

13,11

11,35

21,34

3

5,76

20,54

2

22,87

1

Obliczono na podstawie świadectw przewozowych. Dokumenty w posiadaniu autora.

Razem:

rozwózka

Bracia Boronowscy
Nowa Wieś
Józef Mielecki
Kalwaria
H. Friedman i Ska
Chorzów
Władysław Brańka
Wadowice
Jan Nawrocki
Bielsko
Klara Siatkowa
Kraków
Antoni Beran
Jaszczurowa
Władysław Kot
Wadowice
Merta
Bielany
Franciszek Drabik
Bielany

tab. 26. Wielkość sprzedaży piwa w okresie 31 I – 26 III 1948 (w hektolitrach)
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tab. 27. Wielkość sprzedaży piwa w okresie 9 VI – 5 VII 1948
(w hektolitrach)
1

2

3

4

5

6

7

razem:

Bracia Boronowscy
Nowa Wieś

13,55 12,79 15,50

H. Friedman i Ska
Chorzów

7,14

2,77

A. Walewska
Bielsko

9,96

12,60

22,56

Klara Siatkowa
Kraków

11,62 15,06 13,24

39,92

Antoni Beran
Jaszczurowa

6,29

6,29

Władysław Kot
Wadowice

8,48

Stanisław Majda
Łęki

1,08

1,08

Domasik
Osiek

1,31

1,31

Kaleta
Bielany

1,01

1,01

rozwózka

Razem:

4,30

12,67
0,12 12,79
b

12,15
1,50 b
3,69

11,35

7,30 15,58 13,79

136,18

6,97

32,39

7,51

3,15 12,69

Wykonano 15 rozwózek piwa na łączną ilość:
W tym 800 butelek 0,5 l (4,00 hl)

61,15
0,12 b

14,65

316,69

Obliczono na podstawie świadectw przewozowych. Dokumenty w posiadaniu
autora. b – sprzedaż w butelkach

Patrząc na strukturę piwa trafiającego do rozwózki widzimy, że ilość
piwa butelkowego stanowiła zaledwie ok. 1/5 sprzedaży. Pozostałą część
dostarczano w beczkach do pobliskich gospód i szynków.
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ryc. 58. Etykieta piwa słodowego lekkiego z okresu
funkcjonowania Spółki z o.o. (niedługo przed 15 marca 1949)
A label of light-bodied malt beer from the period of the
limited-liability company (shortly before 15 March 1949)

O strukturze sprzedaży informują nas książki świadectw przewozowych każdorazowo wystawianych odbiorcy. Pojedynczy zeszyt zawiera
pięćdziesiąt kolejno numerowanych świadectw (oryginał otrzymywał
dostawca, kopia pozostawała w książce, przedstawianej następnie kontroli skarbowej)37.
Hurtowi odbiorcy pobierali jednorazowo od kilku do kilkunastu
hektolitrów, górną granicę wyznaczał zapewne tonaż posiadanego samochodu. Najwięksi odbiorcy pobierali przeciętnie jeden transport
tygodniowo.

37 Zachowało się kilka zeszytów z kopiami sprzedaży bezpośredniej, dokumenty
w posiadaniu autora.

10,72

5,21

12,45

7,82

12,40

1,08

0,70

1,03

Kościółek Antoni
Trzebinia

H. Friedman i Ska
Chorzów

Klara Siatkowa
Kraków

Antoni Beran
Jaszczurowa

Władysław Kot
Wadowice

H. Majda
Łęki

J. Baran
Osiek

wpis nr 329
nieczytelny

10,63

8,27

10,13

7,83

8,44

3

10,54

7,19

7,40

4,34

4

8,39

5

7,82

6

5,32

7

8,00

8

276,35

Wykonano 22 rozwózki piwa na łączną ilość [w tym 1285 butelek 0,5 l (6,42 hl)]

11,19

7,79

14,67

6,48

11,37

5,37

2

9

7,53

Obliczono na podstawie świadectw przewozowych. Dokumenty w posiadaniu autora. b – sprzedaż w butelkach

Razem:

rozwózka

3,26

Bracia Boronowscy
Nowa Wieś

1

tab. 28. Wielkość sprzedaży piwa w okresie 27 VIII – 11 X 1948 (w hektolitrach)

53,15

1,03

0,70

1,08

44,77

23,88

44,45

63,78

22,09

21,41

razem:
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10,69
2,60

0,63
0,75b
185,30
w tym 520
butelek 0,5
l (2,60 hl)

rozwózka

Razem:

1,45
0,50

Obliczono na podstawie świadectw przewozowych. Dokumenty w posiadaniu autora. b – sprzedaż w butelkach

2,09
0,75

1,89
0,47

12,90

Kot Władysław
Wadowice

1,67
0,12

5,26

Beran Antoni
Jaszczurowa

17,07

2,94

12,90

10,69

20,98

H. Friedman i S-ka
Chorzów

20,98

5,26

27,76

53,78

20,84

51,45

razem:

11,82

9,78

6

Kościółek Antoni
Trzebinia

10,92

12,66

5

9,92

8,56

4

Siatkowa Klara
Kraków

11,05

3

9,40

2

Kinel Paweł
Biała

1

tab. 29. Wielkość sprzedaży piwa (w hektolitrach) w okresie 10 XII–31 XII 1948
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W kręgu odbiorców
W początkowym okresie zdolność produkcyjną browaru ograniczały
nie tylko braki surowcowe, ale również brak wystarczającej ilości kadzi
fermentacyjnych i kuf składowych. Również zapas beczek transportowych był wysoce niezadowalający, zaś poprawa tego stanu rzeczy
była kwestią nawet nie kilku, a kilkunastu miesięcy. Były to czynniki,
które Zarząd Browaru musiał uwzględnić, przygotowując strategię
sprzedaży.
Niewątpliwym doświadczeniem wyniesionym z końca okresu międzywojennego było dążenie do tworzenia sieci stałych przedstawicielstw,
zdolnych do odbioru kilkuset hektolitrów rocznie, zlokalizowanych
w większych miejscowościach. Widoczne jest to od momentu uruchomienia sprzedaży na początku sierpnia 1947 roku.
Już w październiku browar posiadał siedem składów hurtowych: Jana
Nawrockiego w Białej Krakowskiej, Władysława Brańki w Wadowicach, Antoniego Berana w Jaszczurowej k. Mucharza, Józefa Mieleckiego
w Kalwarii, Klary Siatkowej w Krakowie, braci Boronowskich w Nowej
Wsi k. Chorzowa i Józefa Kumaszki w Zatorze38.
Nie ze wszystkimi odbiorcami współpraca układała się w sposób
w pełni zadowalający. Bardzo szybko pojawiły się problemy z płatnościami, a także z odzyskaniem (jakże cennych w początkowym okresie)
beczek transportowych. Z kilkoma odbiorcami całkowicie zerwano stosunki handlowe. Na ich miejsce przychodzili nowi. Około połowy roku
1948 z browarem współpracowała już grupa sprawdzonych hurtowników.
2 lipca 1947 do Zarządu Browaru wpłynęło pismo od Jana Nawrockiego z propozycją współpracy: „poinformowano mnie, że tamtejszy
38 Listę miejscowości, w których znajdują się składy hurtowe browaru, opracowano
na podstawie informacji przekazanej w piśmie z 11 października 1947 do Komunalnej Kasy Oszczędnościowej Miasta Oświęcim (prośba o udzielenie pożyczki).
Nazwiska odbiorców, jak i pozostałe dane opracowano m.in. na podstawie ksiąg
bilansowych, świadectw przewozowych, wykazów próżnych beczek, kwitów zamówień etc.
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browar w Osieku zostanie uruchomiony. Ponieważ mam odpowiedni
lokal na skład piwa39 (ostatnio przeprowadzałem remont) i dla orientacji zaznaczam że dotychczas nie prowadziłem żadnego piwa i z tego
tytułu nie będą mieli Panowie żadnych nieprzyjemności w Zrzeszeniu
Przemysłu Piwowarskiego, gdyż hurtownie pobierać mogą jedynie piwo
z jednego browaru. Dlatego zwracam się do Panów z prośbą o przyznanie mi zastępstwa Ich browaru na Bielsko-Białą i okolice podmiejskie.
Miesięczne zapotrzebowanie moje obliczam na 80 hl piwa. O ile chodzi
o kaucję za beczki, to jestem w stanie złożyć takową w każdej chwili40.
Nadmieniam również, że piwo z Ich browaru jest mi znane jeszcze
z czasów przedwojennych, gdyż takowe prowadziłem i przypominam
się Panom jako dawny klient, który zasługuje na szczególne poparcie”.
Z niewiadomych przyczyn współpraca została zakończona najpóźniej
z początkiem 1948 roku.
W czerwcu 1948 roku nową przedstawicielką na Białą została A. Walewska, prowadząca rozlewnię przy ul. Rzeźniczej, jednak i ta współpraca
okazała się krótkotrwała. W sierpniu wysłano ostatni transport piwa,
rozliczenia finansowe zamknięto do końca roku.
Jeden z pierwszych klientów, Władysław Brańka z Wadowic, już pod
koniec sierpnia zalegał ze zwrotem kilkunastu beczek. Jak się okazało, beczki te znalazły się w Makowie, w lokalu opieczętowanym przez
Urząd Skarbowy41. Pomimo wielu monitów udało się je odzyskać dopiero
na początku następnego roku. Kulejąca współpraca urwała się na przełomie wiosny i lata 1948 roku. Na terenie Wadowic współpracowano
już wówczas z rozlewnią Władysława Kota, o której nie posiadamy zbyt
39 Skład piwa Jana Nawrockiego odnotowano w Bielsku przy ul. Krasińskiego.
40 Jak wynika z zapisu w księdze bilansowej, prawdopodobnie zrezygnowano z pobrania kaucji za beczki, zapewne z uwagi na fakt uiszczania należności za piwo
gotówką. Nie bez znaczenia mogły też być przedwojenne doświadczenia handlowe
z tym odbiorcą.
41 Nie jest jasne, czy lokal w Makowie należał do Władysława Brańki, czy była to po
prostu zaopatrywana przez niego restauracja, która popadła w kłopoty. Z punktu
widzenia browaru osobą odpowiedzialną za zwrot beczek był oczywiście Brańka.
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wielu informacji. Przez cały rok 1948 prowadzona przez niego firma
należała do największych odbiorców osieckiego piwa. Mamy podstawy
przypuszczać, że przyczyną zakończenia współpracy z Kotem (na przełomie 1948 i 49 roku) było upaństwowienie rozlewni.
Stałym i solidnym, choć niewielkim odbiorcą osieckiego piwa został
Antoni Beran, syn przedwojennego piwowara Wincentego (praktykujący w osieckim browarze pod koniec lat dwudziestych). W roku 1938
został on dzierżawcą browaru w Jaszczurowej, prowadząc go co najmniej
do początku 1943 roku. W późniejszym okresie wraz z żoną prowadził
restaurację w Mucharzu.
Z propozycją współpracy wystąpił również Józef Mielecki, prowadzący hurtowy skład i rozlewnię piwa w Kalwarii: „powołując się
na stosunki handlowe łączące mnie z Ich Browarem przez cały szereg
lat przed wojną, zapytuję się, czy stosunki te mogłyby być odnowione
i w dalszym ciągu kontynuowane. Równocześnie proszę o sprzedanie
piwa, na okres nadchodzącego odpustu potrzebował będę minimum
100 hl piwa”. Ponieważ ilość zamawianego piwa okazała się znacząco
niższa od oczekiwanej, a skład hurtowy Mieleckiego nie dysponował
własnym transportem, pojawił się poważny kłopot: „równocześnie
nadmieniamy, że szofer tut. oświadczył, że za cenę 4000 zł z piwem
do WPana jechać nie może. Wracając ostatnio w nocy od WP. przeciął na butelce lemoniadowej oponę, którą jako niezdatną do użytku
musiał wycofać, cena obecnie jednej takiej opony wynosi 60 000 zł.
Zapytuję przeto uprzejmie, czy w Kalwarii nie mógłby WP. wynająć
tańszego samochodu, wzgl. zamówić taką ilość piwa, by cena dowozu
się kalkulowała”. Pomiędzy marcem a czerwcem 1948 roku współpraca
z Mieleckim zamiera. Jeszcze w sierpniu 1948 Mielecki odbiera dwa
transporty, łącznie nieco ponad 30 hl piwa, jednak później współpraca się
urywa.
W połowie września 1947 rozpoczęto owocną współpracę z rozlewnią
Klary Siatkowej z Krakowa. Regularnie odbierała po 2–4 transporty
miesięcznie o wielkości 10–15 hektolitrów. Zamówienia składała telefonicznie lub telegraficznie, z kilkudniowym wyprzedzeniem, należność
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za pobrane piwo regulując gotówką42. Oprócz piwa beczkowego pobierała również niewielkie ilości piwa w butelkach, co może świadczyć o tym,
że sama nie zajmowała się rozlewem, a kupowane przez nią piwo trafiało
do krakowskich gospód i restauracji lub innych rozlewni.
Z początkiem 1948 roku największym odbiorcą browaru zostają bracia Boronowscy, początkowo odnotowani w Nowej Wsi k. Chorzowa,
a następnie w Wirku przy ul. 1 Maja. Odbierali oni regularnie po około
20 hl piwa kilka razy w miesiącu. W połowie roku intensywność dostaw
wyraźnie osłabła, zaś wielkość dostaw spadła początkowo do 10, a następnie do 4–6 hektolitrów. Ostatecznie współpraca urwała się we wrześniu
1948 roku.
Niezbyt szczęśliwie ułożyła się współpraca ze składem piwa Józefa Kumaszki w Zatorze. W początku sierpnia 1947 odebrał on z browaru transport piwa, jednak rychło okazało się, że wobec niewielkiego pobytu nie
jest w stanie go rozprowadzić. Zaproponował nawet zwrot do browaru,
piwo jednak zaczynało kwaśnieć. Współpracę zakończono pod koniec
grudnia wraz ze zwrotem kaucji za beczki. Mając nadzieję na wznowienie współpracy w momencie przełamania stagnacji (w pobliskich
Spytkowicach planowano otwarcie kopalni), prowadzono wymianę korespondencji. Kumaszka próbował pośredniczyć w zakupie używanych
beczek, jednak ówczesne nastroje nie były najlepsze, o czym informuje
dopisek w liście skierowanym do Zarządu Browaru: „w związku z tymi
starymi beczkami, o których mówiłem, kupcowi temu zastrzelono syna –
a wobec tego, że był to już któryś z rzędu napad na jego dom, zdecydował
się wyjechać – i na razie sprawa ta nie jest aktualna”.
Z uwagi na wskazane ograniczenia w początkowym okresie nastawiono się na obsługę odbiorców z najbliższej okolicy. Co równie istotne,
browar nie dysponował własnym transportem, wynajmował więc samochód od firmy transportowej Stefana Żmudki, płacąc 19 zł od jednej tony
za każdy przejechany kilometr. W związku z tym do rozmów z kilkoma
42 W księdze bilansowej brak odnotowanych wpływów na konto browaru w Komunalnej Kasie Oszczędnościowej w Oświęcimiu ze strony Klary Siatkowej.
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chętnymi powrócono z początkiem września, tj. po otrzymaniu nowych
beczek transportowych. Omawiano m.in. kwestię przedstawicielstw
browaru w Tychach, Katowicach i Krakowie. W piśmie skierowanym
do Józefa Radwanka z Krakowa czytamy: „stosownie do otrzymanego
pisma […] donosimy uprzejmie, iż jesteśmy skłonni oddać na Katowice
zastępstwo Panu. Jak już swego czasu mówiliśmy, na Kraków na razie oddać zastępstwa nie możemy, co jednak w przyszłości nie jest wykluczone.
Cena naszego piwa loco browar wynosi obecnie 4 050 za 1 hektolitr.
Samochodu na razie nie posiadamy, korzystamy z miejscowego przedsiębiorstwa samochodowego, które udziela nam samochodu na każde
żądanie. Cena dowozu 1 hl wynosi około 400 zł”.
Właśnie z uwagi na wysokie koszty transportu nie doszła do skutku
planowana współpraca z Terenowym Zrzeszeniem Gastronomii z Nowego Targu. Koszt jednorazowego transportu 15 hl piwa, obliczony na 12 000
zł, okazał się zbyt wysoki, zaś transport kolejowy uznano za niedogodny, zresztą browar nie posiadał żadnego doświadczenia w tej materii.
W listopadzie 1947 roku pojawili się w Osieku przedstawiciele Fabryki
Wód Gazowych „Bałtyk” z Opola, zamierzający starać się o przedstawicielstwo browaru na okręg opolski. Poza kurtuazyjną wymianą zapewnień o woli współpracy spotkanie nie przyniosło wiążących efektów.
Zbliżał się zresztą zimowy, najtrudniejszy dla sprzedaży piwa, okres.
Dopiero z początkiem marca następnego roku przedstawiciele „Bałtyku” zwrócili się pisemnie do Zarządu Browaru, pisząc: „powołując się
na osobistą rozmowę z dyrekcją w ub.r. listopadzie niniejszym uprzejmie
proszę o zarezerwowanie przedstawicielstwa piwa tamtejszego browaru
W.Panów na miasto i okręg opolski dla nas na rozpoczynający się sezon,
z dniem 1 kwietnia br., gdyż z powodów technicznych nie mogliśmy
wcześniej. Zatem proszę W.Panów o odpowiedź pisemną, kiedy można
przyjechać po piwo i do podpisania umowy. Zaznacza się, iż jesteśmy
w stanie rozprowadzić każdą ilość piwa udzieloną nam przez W.Panów
na rozległy nasz teren”. Zarząd Browaru znalazł się w niezręcznej sytuacji, jako że na początku 1948 roku nawiązano współpracę z kilkoma
poważnymi hurtownikami z powiatu bialskiego, deklarującymi odbiór
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na poziomie możliwości produkcyjnych browaru (limitowanych odgórnie dekretowaną dostawą surowców).
Najpóźniej w styczniu 1948 roku nawiązano współpracę z rozlewnią
Henryka Friedmana i S-ki z Chorzowa, zyskując tym samym kolejny
przyczółek na terenie Górnego Śląska. Z wielką regularnością dostarczano do Chorzowa transporty, których wielkość nie przekraczała z reguły
10 hektolitrów. Po ustaniu współpracy z braćmi Boronowskimi spółka
Henryka Friedmana pozostała jedynym przedstawicielstwem browaru
na terenie górnośląskim.
W lipcu 1948 roku zawarto umowę z Antonim Kościółkiem z Trzebini,
który w krótkim czasie stał się jednym z wiodących partnerów browaru,
odbierającym po ok. 20 hektolitrów w pojedynczym transporcie.
W drugiej połowie roku, po zakończeniu współpracy z rozlewnią
Walewskiej z Białej (na początku sierpnia), podjęta została współpraca
z Fabryką Wody Sodowej i Lemoniady „Zdrój” Pawła Kinela, mieszczącą
się przy ul. 11 Listopada. Firma powstała 20 lipca 1945 roku i zajmowała
budynek fabryczny należący do TZP o powierzchni 672 m2. W styczniu
1947 przedsiębiorstwo zatrudniało 5 osób. W początkowym okresie zajmowano się jedynie produkcją wód gazowanych. Sytuacja ta zmieniła
się z chwilą podjęcia współpracy z browarem osieckim (co nastąpiło
pomiędzy 11 października a 10 grudnia 1948 roku)43.
Z początkiem 1949 roku sfinalizowano rozmowy z dwoma poważnymi przedsiębiorcami. Na przełomie lutego i marca rozpoczęto dostawy
do „Składu i rozlewni piwa osieckiego” braci Gamrot, mieszczących się
w Skoczowie przy ul. Cieszyńskiej. Firma posiadała bogatą, bo jeszcze
przedwojenną tradycję. W latach trzydziestych prowadziła przedstawicielstwo browaru bielskiego na terenie ziemi skoczowskiej. Wraz
z Henrykiem Friedmanem i Pawłem Kinelem należeli do kluczowych
postaci, decydujących o wielkości sprzedaży osieckiego browaru.
W tym samym czasie rozpoczęto współpracę z Hurtownią Piwa
i Fabryką Wód Gazowych Franciszek Bień i S-ka. Mieściła się ona
43 AP Oświęcim, sygn. St.B. 315.
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w Oświęcimiu przy ul. Parkowej. Spółka powstała 1 czerwca 1945 roku,
a jej udziałowcami byli: Franciszek Józef Bień i T. Porębski. Była to rozlewnia świetnie znana browarowi osieckiemu, bowiem przed wojną
należała do Jakuba Silfena, klienta osieckiego browaru. W czasie okupacji przedsiębiorstwo prowadził Franciszek Janik, zaś po wyzwoleniu
wydzierżawiła je spółka Franciszka Bienia. Jak wynika z karty rejestracyjnej, spółka ta w 1946 roku wykupiła zakład z rąk dotychczasowego
właściciela44. Na początku roku 1947 firma występowała jako Reprezentacja Browaru Tyskiego i Fabryka Wód Gazowych45.
W marcu 1949 spółka zarządzająca browarem posiadała rozwiniętą
sieć zastępstw hurtowych, obejmujących szeroki teren działania, poczynając od regionu górnośląskiego, poprzez Śląsk Cieszyński, rejon
Białej i – z drugiej strony – Krakowa. Utracono co prawda (z przyczyn
niezależnych od browaru) przedstawicielstwo w Wadowicach, zapewne
jednak prowadzono już rozmowy z kolejnym kandydatem. W tradycyjnym centrum sprzedaży, w Oświęcimiu i okolicznych miasteczkach,
współpracowano z dwoma poważnymi kontrahentami.
Kontynuowano współpracę z Antonim Beranem z Mucharza, choć wówczas zaliczał się on już do drobnych odbiorców. Ponadto dostarczano bezpośrednio do detalicznych składów piwa, sklepów, restauracji i spółdzielni.

Zajęcie browaru
W dniu 13 marca 1949 browar został przejęty przez ówczesne władze
i przekazany w użytkowanie Polskiej Akademii Umiejętności. W tym samym czasie nastąpiło przejęcie majątku spółki Cegielnia i Młyn w Osieku,
w której Andrzej Rudziński był udziałowcem.
Przejmujący majątek powołali się na zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych nr U.R.2.I.6/179/47 z 29 stycznia 1949 roku oraz pismo z Wydziału Rolnictwa i Reform Rolnych Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
44 Dalsze losy Jakuba Silfena nie są nam znane.
45 AP Oświęcim, sygn. St.B. 315.
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z 19 lutego 1949 roku, jednak dokumenty te w dniu zajęcia nie zostały właścicielowi okazane. Dopiero po tygodniu przesłano je pocztą na adres Andrzeja Rudzińskiego. Pismo z Urzędu Wojewódzkiego okazało się tylko
pismem przewodnim do wspomnianej decyzji ministra, ta zaś w najmniejszym stopniu nie dotyczyła browaru ani majątku spółki Cegielnia i Młyn
w Osieku, odnosiła się bowiem do nieruchomości ziemskiej w Bielanach
o powierzchni 16,5 ha, będącej również własnością Andrzeja Rudzińskiego.
Wobec ewidentnego naruszenia prawa Andrzej Rudziński odwołał się
od decyzji zajęcia browaru, składając stosowny wniosek o przywrócenie
poprzedniego stanu prawnego za pośrednictwem Zrzeszenia Prywatnego Przemysłu Fermentacyjnego, jednak żadna odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych nie nadeszła.
Po przymusowym opuszczeniu Osieka (byłym właścicielom ziemskim
nie wolno było zamieszkiwać na terenie powiatu, w którym posiadali
majątek) Andrzej Rudziński wraz z rodziną zamieszkał w Baborowie
w województwie opolskim, w którym posiadał niewielki majątek.
Były właściciel browaru w Osieku znalazł się pod szczególną „opieką”
Urzędu Bezpieczeństwa, urządzającego nocne rewizje w jego mieszkaniu i wzywającego go na przesłuchania, w trakcie których dano mu do
zrozumienia, że dalsze dochodzenie praw do nieruchomości w Osieku
może mieć dla niego przykre konsekwencje. Ponadto na początku 1951
roku nastąpiło przejęcie majątku spółki z o.o. Cegielnia w Baborowie, której Andrzej Rudziński był udziałowcem, jak okazało się po wielu latach,
również bezprawnie. Niewielką pociechą był wyrok Sądu Pracy uznający
za bezzasadne dyscyplinarne zwolnienie z upaństwowionej cegielni.
Ciężkie przeżycia powojennych lat przyczyniły się do przedwczesnego zgonu Andrzeja Rudzińskiego w 1954 roku. Pogrzeb stał się okazją
do swoistej manifestacji społeczności lokalnej, jak i licznej grupy przybyłej
z Osieka, okazującej wdzięczność za dobroczynną działalność zmarłego46.
46 Rozdział w całości opracowano na podstawie: E. Rudziński, Dzieje Browaru Parowego w Osieku od 1939 r., dz. cyt., dokumentów pozostających w posiadaniu autora
oraz: ANPPiP, sygn. PAU I–552 (CAD), dokumenty dotyczące przejęcia browaru.

VII    
Pod zarządem
państwowym
1. Browar Parowy Polskiej Akademii Umiejętności
Przejęcie browaru

Przekazanie przez państwo przejętych zakładów przemysłowych w Osieku nie zaskoczyło Polskiej Akademii Umiejętności. Można nawet odnieść wrażenie, że była to decyzja oczekiwana.
W Archiwum Nauki Polskiej PAN i PAU zachowało się „Sprawozdanie
z przejęcia zakładów przemysłowych w Osieku”, spisane na potrzeby
Centralnej Administracji Dóbr (dalej: CAD) wkrótce po opisywanych
wypadkach. Warto przytoczyć w całości ten szczególny dokument:
„w sobotę dnia 12 III br. Dział Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zawiadomił CAD telefonicznie, że na podstawie polecenia Minist. Rolnictwa Polska Akademia Umiejętności ma przejąć natychmiast
w administrację i użytkowanie browar, cegielnię i młyn w Osieku, które
dotychczas były własnością prywatną byłych właścicieli majątku Osiek,
p. Rudzińskich.
W dniach 13–14 III br. Inspektor Dóbr PAU przejął od komisji składającej się z przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Białej, Partii Politycznej, Gminnej Rady Narodowej, Pow. Związku Samopomocy Chłopskiej
wszystkie 3 wyżej wymienione obiekty przemysłowe na podstawie szczegółowych protokołów zdawczo-odbiorczych. Wedle wyjaśnień Urzędu
Wojewódzkiego obiekta te przejmuje Akademia wraz ze wszystkimi aktywami i pasywami. Młyn i cegielnia były w bezpośrednim użytkowaniu
właścicieli, natomiast browar był użytkowany przez Spółkę Dzierżawną
z o.o. Browar składa się z następujących nieruchomości: 1) pół budynku
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parterowego, w którym mieści się warzelnia, zaciernia i pompownia
piwa (druga połowa tego budynku była w posiadaniu PAU i mieści się
w niej gorzelnia nieczynna), 2) budynku jednopiętrowego mieszczącego
oddział fermentacji, dojrzewalnię i magazyn piwa z ekspedycją piwa
oraz pokoje biurowe, 3) budynku mieszczącego warsztat dla wyrobu
i naprawy beczek, smolarnię beczek i garaże, 4) budynku mieszczącego
słodownię, suszarnię słodu oraz magazyn jęczmienia i słodu, 5) budynku
jednopiętrowego o 8 mieszkaniach zajętych częściowo przez służbę majątku, częściowo przez pracowników browaru, 6) budynku parterowego
mieszkalnego zajętego przez 2 pracowników browaru, 7) około 5 ha
gruntu, z których część stanowią parcele podbudowlane wymienionych
budynków, reszta użytkowana jest na ogródki dla pracowników browaru.
Urządzenia i maszyny browarnicze są starego typu, przypuszczalnie
sprzed 40 laty, jednak w całości czynne i zdatne do dalszego użytku
z wyjątkiem drewnianych kadzi fermentacyjnych, które wymagają częściowego remontu. […] Produkcja browaru w ubiegłym roku wynosiła
około 3500 hl. Na 1949 rok zaplanowano wyprodukowanie 6500 hl piwa,
a może być powiększona przy dostatecznej ilości surowca, tj. jęczmienia
i chmielu, do 10 000 hl bez potrzeby rozbudowy maszyn i urządzeń.
Wraz z browarem przejęto nast. zapasy: gotowego do sprzedaży piwa
595 hl, słodu suszonego 3 300 kg, jęczmienia na słód 20 000 kg, węgla
7 600 kg, etykiet flaszkowych 122 000 szt., flaszek 1 000 szt., beczek
od 25– 200 l poj. 544 szt., szpuntów do beczek 3 000 szt., a ponadto
pewne zapasy żywicy, smoły i parafiny do uszczelniania beczek. Wartość tych zapasów według cen zakupu przedstawia wartość 5 520 000 zł.
Różni odbiorcy piwa winni byli w chwili przejęcia około 200 000 zł, tak
że razem strona czynna wynosi około 5 720 000 zł. Na koncie Społecznego Funduszu Oszczędnościowego znajduje się pozycja 500 000 zł,
którą przypuszczalnie uda się uzyskać na cele inwestycyjne. Pasywa
spółki są następujące: kapitał zakładowy spółki 500 000 zł, kapitał obrotowy spółki +/– 2 500 000 zł, pożyczka KKO Oświęcim 750 000 zł,
różne inne zobowiązania i bieżące płatności 1 000 000 zł, razem około
4 750 000 zł. Przyjmując za niewiadome jeszcze 1 000 000 zł, wynika
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tak, że pasywa i aktywa mniej więcej równoważą się. Zaznaczyć należy,
że dotąd nie otrzymaliśmy protokołów odbioru i powyższe dane podaje inspektor z notatek, jakie sporządził przy odbiorze odnośnie co do
stanu pasywów i aktywów. Według twierdzenia kierownika browaru
pobyt na piwo jest większy niż obecne możliwości produkcyjne. Ceny
sprzedaży piwa wahają się od 35–48 zł, licząc jako średnią cenę 38 zł
i produkcję od 15 III br. 5000 hl, przychód ze sprzedaży piwa wyniósłby
19 000 000 zł. Przyjmując, że łączne koszty produkcji wyniosą 85 proc.
wpływów ze sprzedaży, to spodziewany czysty zysk można by w przybliżeniu ustalić na 2 800 000 zł”1.
Sprawozdanie uzupełnia kolejne pismo, zachowane w postaci luźnej
karty, zachowanej w zbiorze pt. „Plan inwentaryzacyjny młyna gospodarczego w Osieku”. Pismo skierowane jest do CAD PAU: „na zarządzenie
Ministerstwa Rolnictwa i RR (Reform Rolnych – przyp. S. D.) Starostwo
Powiatowe w Białej Krakowskiej przekazało Polskiej Akademii Umiejętności w dniu 15 marca br. w administrację i użytkowanie trzy obiekty
przemysłowe położone w Osieku, a to: 1) browar, 2) cegielnię parową,
3) młyn wodno-turbinowy. Zakłady te położone są na terenie majątku
Osiek, z którym przed wojną stanowiły jedną całość i były własnością
Rudzińskich. Wszystkie trzy zakłady są w pełnym ruchu i już w bieżącym roku powinny dać zyski.
Ad 1) produkcja roczna według zatwierdzonego przez Władze Państwowe planu na r. 1949 wynosi 7 200 hl, a zatem na okres od 15 marca do końca bieżącego roku wyniesienie 5 700 hl. Spodziewany obrót
za ten okres, przyjmując średnią cenę piwa przy sprzedaży hurtowej po
3 600 zł za 1 hl, powinien wynieść 20 500 000 zł”2.
O przejęciu przez skarb państwa browaru, młyna i cegielni w Osieku i oddaniu ich w użytkowanie Polskiej Akademii Umiejętności powiadomiono Urząd Akcyz i Monopoli Państwowych w Wadowicach,
Rejonową Kontrolę Akcyz i Monopolu Państwowego w Bielsku-Białej,
1
2

ANPPiP, sygn. PAU I–553 (CAD), pod dokumentem brak podpisu.
ANPPiP, sygn. PAU I–551 (CAD).
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Państwowe Zjednoczenie Przemysłu Fermentacyjnego w Zabrzu oraz
Ogólnopolskie Zrzeszenie Prywatnego Przemysłu Fermentacyjnego
w Warszawie3. W dniu 26 marca powiadomienie podobnej treści wysłano do Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie4.
tab. 30. Remanent firmy Browar Osiek spółka z o.o. na dzień 14 III
1949, ilość i wartość wybranych pozycji
lp.

pozycja

wartość

1.

piwo – 583,09 hl po 3 600 zł/hl

2 098 880 zł

2.

słód – 3234 kg po 4 656 zł/q

150 775 zł

3.

jęczmień – 196 q po 3 150 zł/q

617 400 zł

4.

butelki – 1000 szt. po 12 zł/szt.

12 000 zł

5.

beczki – 7/II (200 l), 36/I (100 l), 200/2 (50 l), 279/4 (25
l), 22/8 (12,5 l)

2 419 400 zł

6.

etykiety:
– 83 000 na piwo jasne po 380 zł
– 39 000 na piwo ciemne po 306 zł

31 540 zł
11 934 zł

7.

gotówka w kasie

55 029 zł

8.

pozostałe, m.in.: chmiel, węgiel, parafiny, szpunty etc.

9.

razem:

6 643 728 zł

Opracowano na podstawie: ANPPiP, sygn. PAU I–556 (CAD).

Kolejnym krokiem wykonanym przez CAD PAU była czystka kadrowa, o czym powiadomiono Dział Rolnictwa i Reform Rolnych Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie: „pracownik umysłowy Browaru Rudziński,
będący synem b. właściciela majątku Osiek, został natychmiast po przejęciu zwolniony […]. PAU wiadomym było, że niektórzy z pracowników
umysłowych i fizycznych byli członkami-udziałowcami Spółki Dzierżawnej z o.o.”.
3
4

ANPPiP, sygn. PAU I–554 (CAD).
ANPPiP, sygn. PAU I–553 (CAD).
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Co jednak najciekawsze, Akademia nie dysponowała dokumentami, precyzującymi podstawy przejęcia przez Skarb Państwa zakładów
przemysłowych w Osieku (jak wiemy, takie dokumenty nie istniały),
w związku z czym już w lipcu doszło kuriozalnej sytuacji, gdy Referat
Przemysłowy Starostwa w Białej zażądał okazania dokumentów, precyzujących podstawy zarządzania zakładami przemysłowymi. W odpowiedzi CAD PAU przesłała pismo, w którym czytamy m.in.: „zaznaczamy
przy tym, że jedynym dokumentem, jaki w tej sprawie posiadamy, jest
pismo Starostwa Powiatowego Bielskiego Działu Rolnictwa i RR, a przy
którym przysłano Akademii protokoły przejęcia nieruchomości na rzecz
Skarbu Państwa i przekazania Akademii”5.
Dopiero 30 czerwca w Urzędzie Wojewódzkim, w Dziale Rolnictwa
i Reform Rolnych, powstało uzasadnienie przejęcia browaru, którego odpis wysłano następnie do CAD PAU. Uzasadnienie w całości oparto na argumentach już wcześniej obalonych m.in. w decyzji Sądu Okręgowego
w Cieszynie z 30 października 1946 roku. Stwierdzono, że: „wydzielenie
z dóbr tabularnych L.97 nieruchomości ziemskich Bielany o obszarze
16,4881 ha i gruntów w Osieku z browarem i słodownią przeprowadzone
w 1937 r. i następnie przeniesienie prawa własności tychże nieruchomości
ziemskich na rzecz Andrzeja Rudzińskiego zostały dokonane, jak obecnie ustalono, bez Zezwolenia Władzy Administracyjnej, wymaganego
postanowieniami Rozp. Rady Ministrów z dnia 1 IX 1919 wr. poz. 428,
a tym samym przeprowadzone wydzielenie wymienionych nieruchomości z dóbr tabularnych L.97 oraz przeniesienie tytułu własności wydzielonych nieruchomości na rzecz Andrzeja Rudzińskiego jest nieważne
z mocy prawa […], a tym samym realności te […] stanowią w dalszym
ciągu całość z przejętymi w 1945 r. na cele reformy rolnej dobrami tabularnymi L.97. Ob. Andrzej Rudziński przeto jako współwłaściciel majątku Bielany-Osiek podlegał już raz wywłaszczeniu w 1945 r., ponieważ
majątek ten posiadał ponad 100 ha ogólnego obszaru”6.
5
6

ANPPiP, sygn. PAU I–553 (CAD).
ANPPiP, sygn. PAU I–554 (CAD).
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W kleszczach centralizacji

Wkrótce po przejęciu browaru przez Skarb Państwa pojawiły się zakusy,
by przekazać go w zarząd i użytkowanie Centralnemu Zarządowi Przemysłu Fermentacyjnego w Warszawie (dalej: CZPF), a tym samym włączyć go w struktury browarów państwowych. Z uwagi na nierozerwalny
związek browaru z pozostałymi częściami majątku administrowanego
przez PAU, w tym choćby z uwagi na umieszczenie kotła parowego poza
terenem browaru, jak również z uwagi na nietypowe rozczłonowanie
zabudowań, ostatecznie odstąpiono od tego pomysłu7.
W związku z przejęciem browaru przez Skarb Państwa i powierzeniem go w użytkowanie PAU ponownemu zatwierdzeniu podlegała
wielkość planowanej produkcji rocznej, jak i plan zbytu do poszczególnych hurtowni. W piśmie z 26 czerwca CZPF potwierdził plan sprzedaży na poziomie 7000 hl rocznie i stosownie do zestawień za okres
1 I – 31 V, wykazujących sprzedaż na poziomie 2897,38 hl, zaplanował
sprzedaż do wskazanych punktów, jak następuje: Chorzów, rozlewnia
piwa H. Friedman i S-ka – 900 hl, Kraków, rozlewnia piwa Klara Siatkowa – 400 hl, Trzebinia, rozlewnia piwa Antoni Kościółek – 700 hl,
Chrzanów (błąd, w rzeczywistości Oświęcim), rozlewnia piwa Bień
i S-ka – 700 hl, Powiat Biała Krakowska – 1400 hl8.
Wyjaśnienia wymaga ogólny przydział 1400 hl na powiat Biała Krakowska bez wskazania konkretnych odbiorców. Upaństwowienie browaru osieckiego było jednym z sygnałów zaostrzonej polityki państwa
wobec sektora prywatnego. Na dobre rozpoczynała się „bitwa o handel”,
mająca na celu całkowite wykluczenie sektora prywatnego. Władze
powiatu bialskiego z wielką gorliwością przystąpiły do likwidacji „wrogiego” elementu. Akcja ta pośrednio musiała dotknąć i samego browaru,
jako że większość odbiorców osieckiego piwa reprezentowała sektor
7
8

W sprawie tej zachowało się jedynie pojedyncze pismo. ANPPiP, sygn. PAU I–554
(CAD).
ANPPiP, sygn. PAU I–554 (CAD).

19,88
12,36
15,30
19,70
11,13
0,54

Paweł Kinel
Biała Krakowska

H. Friedman i Ska
Chorzów

Fr. Bień i Ska
Oświęcim

Bracia Gamrot
Skoczów

Klara Siatkowa
Kraków

Początek
Osiek

16.29

20.37
2.33

21.41

13.03

20.79

15.71

2

19.76

13.27

20.92

19.83

4

16.24

19.69

5

17.55

19.65

6

14.56

20.37

7

515,89
2,33

Wykonano 18 rozwózek piwa na łączną ilość:
W tym 675 butelek 0,5 l (3,37 hl)

20.86

2.56

10.65

19.50

1.10

3

15.94

21.03

8

19.11

9

21.90

0.54

27.42

80.69
2.33

39.27

113.60

180.95

49.17

razem:

* Wyniki sprzedaży w podanym okresie (wczesna wiosna) prognozują możliwość znacznie większej sprzedaży rocznej niż
wynikająca z przydziału centralnego (7000 hl), nawet w granicach 8900–9000 hl (wyliczona na podstawie analogii do innych lat).

Opracowano na podstawie świadectw przewozowych, dokumenty w posiadaniu autora.

Razem:
w tym ciemnego:

rozwózka

12,53

Antoni Kościółek
Trzebinia

1

tab. 31. Wielkość sprzedaży piwa w okresie 19 III–12 IV 1949 (w hektolitrach)
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prywatny. Już na przełomie kwietnia i maja, na zarządzenie Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego, działalność zakończyła rozlewnia braci Gamrot
w Skoczowie9. Nie wiemy, co było bezpośrednim pretekstem do podjęcia
tej decyzji, wiemy jednak, że popełniane bezprawie starano się jakoś
uzasadnić. W maju zamknięto kolejną hurtownię patronacką browaru,
prowadzoną przez Pawła Kinela w Białej, będącą jednym z największych odbiorców. Warto przytoczyć pismo skierowane przez Zarząd
Majątku do Zjednoczenia Państwowego Przemysłu Fermentacyjnego
(dalej: ZPPF) w Zabrzu w dniu 28 maja. Może z niego wynikać, że za
zamknięcie rozlewni bialskiej odpowiedzialność ponosi… browar osiecki: „dnia 11 bm. rozlewnia piwa Pawła Kinela w Białej, będąca jedyną
placówką sprzedaży piwa z browaru Osiek na powiaty Bielsko-Biała,
została zamknięta na zarządzenie władz woj. krakowskiego. Zamknięcie to nastąpiło na skutek wniosku złożonego w Ministerstwie Handlu
Wewnętrznego przez ZPPF w Zabrzu, motywowanego tym, że placówka ta nie została uwzględniona przez kierownictwo browaru w planie
zbytu piwa. Na wyjaśnienie tego zarzutu podajemy, że plan zbytu piwa
na poszczególne powiaty został przedłożony w swoim czasie CZPPF
w Warszawie, zaś sprawa uzgodnienia tego planu ze Zjedn. PPF nie
została dotąd załatwiona, ponieważ kierownictwo browaru nie zostało
do tego wezwane […] sprawy reorganizacyjne spowodowały pewien
zamęt […]. Na tej podstawie prosimy Zjednoczenie o postawienie wniosku do Ministerstwa Handlu Wewnętrznego utrzymania nadal rozlewni piwa Pawła Kinela i wydania zarządzenia zdjęcia plomb z maszyn
i aparatów rozlewni”. O pozytywnej dla rozlewni decyzji nie mogło być
jednak mowy, o czym powiadomiono CAD PAU, proponując jednocześnie, by w sprawie zbytu piwa na terenie powiatu bialskiego zwrócić się
do Spółdzielni Robotniczej w Kętach lub PZGS „Samopomoc Chłopska”
w Białej, które: „wyraziły gotowość uruchomienia własnych rozlewni
9

O zamknięciu rozlewni braci Gamrot wiemy jedynie z krótkiej wzmianki w piśmie
PZPF Zabrze, dotyczącej planu sprzedaży na rok 1949. ANPPiP, sygn. PAU I–554
(CAD).
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ryc. 59. Etykieta piwa jasnego lekkiego z okresu zarządu Polskiej
Akademii Umiejętności (15 marzec 1949 – 31 grudzień 1952)
A label of light-bodied lager from the period of administration
by the Polish Academy of Learning
(15 March 1949 to 31 December 1952)

i zwracają się do nas (tj. ZPPF w Zabrzu, przyp. S. D.) o przyznanie
im przydziału piwa”. Można jedynie wyrazić przypuszczenie, że nagła
chęć otwarcia własnej rozlewni w Białej ze strony PZGS wynikała z nadarzającej się okazji przejęcia dobrze wyposażonej rozlewni, która właśnie
zakończyła działalność10.
Mniej więcej w tym samym czasie zakończyła działalność rozlewnia
piwa Klary Siatkowej w Krakowie. Można przyjąć, że od tego momentu
browar w Osieku zaopatrywał wyłącznie odbiorców z miejscowości
położonych w promieniu około trzydziestu kilometrów, stając się tym
samym zakładem o znaczeniu li tylko lokalnym.
Na tym nie zakończyły się jednak kłopoty odbiorców osieckiego piwa,
o czym traktuje pismo PZPF w Zabrzu z 26 października 1949 roku: „jak
nas informuje PHP w Oświęcimiu, nosi się firma Bień i S-ka w Oświęcimiu, prowadząca jako hurtownia piwo z tamt. Browaru, z zamiarem
10 Bogato zachowana korespondencja, ANPPiP, sygn. PAU I–554 (CAD).
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zlikwidowania swojej działalności z dniem 31 bm. W związku z tym
komunikujemy, że sprzedażą piwa z Browaru Obywateli pragnie zająć się
podległa nam Hurtownia w Oświęcimiu, z którą prosimy się w tej sprawie skontaktować w drodze bezpośredniej”11. Po zamknięciu rozlewni
w Oświęcimiu wśród odbiorców z kręgu sektora prywatnego pozostały
nieliczne niedobitki. Jak pokazała przyszłość, nie na długo.
„Bitwa o handel” dotknęła też drobnych przedsiębiorców prowadzących małe sklepiki, bary, restauracje. Działalność zakończyła restauracja
„Tarniówka” prowadzona przez J. Początka. Doprowadzono do absurdalnej sytuacji, w której przez kilka lat Osiek nie posiadał ani jednej gospody.
Gdy w maju 1952 roku Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
zwróciła się o otwarcie takowej do Wydziału Handlu PRN w Oświęcimiu,
w uzasadnieniu podała, że „Osiek takowego punktu nie posiada”12.
tab. 32. Wierzyciele i dłużnicy browaru, stan według bilansu
zamknięcia na dzień 31 XII 1949
WIERZYCIELE
1. Rudzińska Małgorzata
2. Rudziński Władysław
3. Rudziński Andrzej
(pożyczka)
4. Rudziński Andrzej
(dzierżawa)
5. Państwowe Bielskie
Zakłady Graficzne (za
etykiety), a także m.in.
pracownicy browaru

DŁUŻNICY
1. Bracia Boronowscy – Wirek
2. Kot Władysław – Wadowice
1 239 291 3. Siatkowa Klara – Kraków
4. PZGS Biała
941 140 5. PHP Oświęcim
i inni
50 000
110 000

13 017
76 528
40 736
285 192
900

35 379

Opracowano na podstawie: ANPPiP, sygn. PAU I–556 (CAD).

Jak wynika z zachowanej korespondencji, w transportach do odbiorców hurtowych zdarzały się sporadycznie pojedyncze beczki zepsutego
piwa. W takich przypadkach wyrównywano hurtownikowi stratę przy
11 ANPPiP, sygn. PAU I–554 (CAD).
12 AP Oświęcim, syg. Gm.O., t. 3.
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okazji najbliższego transportu. Ponieważ reklamacje dotyczyły pojedynczych beczek, a nie całych transportów, winą za taki stan rzeczy obarczyć
można dział spedycji. Nie bez znaczenia był tu oczywiście nie najlepszy
stan urządzeń rozlewczych i znaczne zużycie naczyń transportowych.
tab. 33. Rachunek wyników (strat i zysków) za czas od 1 III do 31 XII 1949
OBCIĄŻENIA

UZNANIA

1. surowce
2. materiały pomocnicze
3. opał
4. koszty transportu
5. płace i robocizna
6. koszty ogólne
7. ubezpieczenia społeczne
8. podatek obrotowy
9. podatek dochodowy
10. ubytki przy obrachunku
11. akcja socjalna
12. dzierżawa
13. amortyzacja naczyń
transportowych i samochodu
14. Rk bilansu zysk

4 321 199
512 233
421 266
905 907
3 464 523
579 031

Razem:

16 859 189

1. sprzedaż
2. z nadwyżki przy
wyrobie
naczyń transportowych
3. zwrot nadpłaconego
podatku spożywczego

16 197 420
635 600
26 169

1 131 731
3 568 686
876 794
28 260
25 251
15 534
708 940
299 834
16 859 189

Opracowano na podstawie: ANPPiP, sygn. PAU I–556 (CAD).

Jak wynika z informacji zawartych we wniosku o wydanie karty rejestracyjnej, urządzenia browaru zużyte były w 50–70 proc., zaś do wytworzenia 1 hektolitra zużywano przeciętnie 15 kg słodu i 30 dag chmielu13.

13 ANPPiP, sygn. PAU I–554 (CAD).
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tab. 34. Remanent na dzień 31 XII 1949, ilość i wartość wybranych
pozycji
l.p.

pozycja

wartość

1

piwo – 502.09 hl – 2 proc. ubytku,
tj. 10,04 hl = 492.05 hl po 2183 zł/hl

2

słód – 550 kg po 4656 zł/q

3

jęczmień – 4200 kg – 2 proc. manco,
tj. 84 kg = 4116 kg po 3950 zł/q

162 582 zł

4

chmiel – 573 kg po 1400 zł/kg

802 200 zł

5

butelki – 3000 szt. po 15,60 zł

46 800 zł

6

beczki – 7/II (200 l), 36/I (100 l),
200/2 (50 l), 279/4 (25 l), 22/8 (12,5 l)

7

etykiety:
– 81 000 na piwo jasne po 384 zł
– 63 500 na piwo ciemne po 511 zł

8

samochód mercedes diesel

1 074 145 zł
25 608 zł

2 601 400 zł

31 104 zł
32 449 zł
1 070 000 zł

Opracowano na podstawie kilku dokumentów, ANPPiP, sygn. PAU I–556
(CAD).

W lipcu 1949 roku Wydział Przemysłu i Handlu Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zatwierdził urządzenie browaru (nr rej. 271) pod
kilkoma warunkami. Zobowiązano kierownictwo browaru do naprawy
dziurawych ścian w przedsionku warzelni, uzupełnienia stopni i balustrady przy schodach prowadzących „w górę, do lokali chłodników” oraz
wymiany prowizorycznej instalacji elektrycznej w warzelni i słodowni,
którą należało doprowadzić do stanu „zgodnego z wymogami”. Po upływie trzech tygodni CAD PAU poinformowała o „zaszłych zmianach”
i wystąpiła o wydanie nowego uprawnienia przemysłowego. Zakres wykonanych prac zapewne zadowolił Urząd Wojewódzki, bowiem w roku
1949 nie zgłoszono dalszych zastrzeżeń14.
14 AP Oświęcim, sygn. St. B. 700.
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tab. 35. Bilans zamknięcia, sporządzony za okres 15 marzec –
31 grudzień 1949 roku (z uwagi na niemożność dokonania obliczeń
księgowych od momentu przejęcia browaru, tj. od 15 marca roku)
STAN CZYNNY
1. Majątek stały:
naczynia transportowe
samochód ciężarowy

STAN BIERNY
2 601400
1 070 000

1. Kapitały własne:
majątek czysty (kap. zakł.)

2. Kapitały obce:
zobowiązania krótko2. Majątek obrotowy:
i długoterminowe
–
gotówka w kasie
2 064 535
surowce (magazyn)
509 000 3. Umorzenia i rezerwy
surowce (zapłacone)
umorzenie wartości naczyń
1 072
opał
transportowych i samochodu
46 800
butelki
różne materiały pomoc. 324 802
4. Zysk bilansowy 1 III – 31 XII
Razem:

6 617 609

500 000

4 400 491

1 377 284
299 834
6 617 609

Opracowano na podstawie: ANPPiP, sygn. PAU I–556 (CAD).

Rozpoczęty proces centralizacji ujawnił się z całą mocą w planach
władz centralnych na rok 1950, zawartych w piśmie z 24 grudnia 1949
roku, w którym to oddział PZPF w Zabrzu, stosownie do pisma Centralnego Zarządu Przemysłu Piwowarsko-Słodowniczego (dalej: CZPP-S)
w Warszawie przedstawił plan zbytu piwa na rok 1950, wyznaczając
roczną produkcję na poziomie 6000 hl, wraz z listą hurtowników i ilością przysługującego im piwa. Przewidziano następujący plan dostaw:
Państwowy Hurt Piwa (PHP) Oświęcim – 1000 hl; PZGS „Samopomoc
Chłopska”, Biała Krakowska – 1200 hl; Kościółek, Trzebinia – 800 hl;
Kieres, Nowy Sącz, ul. Pierackiego 13 – 2 000 hl; Ożorowski, Nowy
Targ, Rynek 10 – 1000 hl. Równocześnie ustalono wskaźniki miesięczne
dostaw15.

15 ANPPiP, sygn. PAU I–554 (CAD).
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Otrzymana lista była dla browaru sporym zaskoczeniem. Już 2 stycznia 1950 zaalarmowano Centralną Administrację Dóbr, obligując ją do
zajęcia stanowiska. Zwrócono uwagę na utratę odbiorcy w Chorzowie,
w zamian browar otrzymał dwóch hurtowników w odległych miejscowościach: Nowym Sączu i Nowym Targu, w związku z czym przewidywano trudności w zapewnieniu płynności dostaw. Podjęta natychmiast
interwencja okazała się skuteczna. Kierownictwo browaru wykazało się
przy tej okazji daleko idącą niesubordynacją, nie przerywając dostaw
do hurtowni H. Friedmana w Chorzowie i nie podejmując rozmów
z nowymi, wskazanymi w piśmie odbiorcami.
W połowie 1950 roku wykonano inwentaryzację majątków w związku
z planowanym ich przejęciem przez PGR, do którego doszło ostatecznie
dopiero w roku 1953. Pod pozycją browar zapisano: „Przy obecnym
urządzeniu możliwości produkcji mogą dojść do cyfry 8000 hl rocznie. Produkcja piwa zależna jest od przydziału surowca, tj. jęczmienia
i chmielu. Chcąc podnieść produkcję ponad 8000 hl rocznie, należałoby:
1) dokupić 15–20 kuf składowych o łącznej pojemności 1000 hl, 2) dokupić 6–8 kadzi fermentacyjnych o łącznej pojemności 250 hl, 3) zmienić
fil do obciągu piwa o wydajności od 10–15 hl na 1 h, 4) zwiększyć stan
beczek transportowych łącznie o 300 hl, 5) dokupić w związku z powyższym 1 samochód ciężarowy 3–4-tonowy”. Był to rzetelny szacunek,
zgodny z planami rozwoju browaru, założonymi jeszcze w czasach funkcjonowania spółki z o.o.
tab. 36. Miesięczne wskaźniki dostaw piwa w roku 1950, ustalone
przez Centralny Zarząd Przemysłu Piwowarsko-Słodowniczego
(w procentach)
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

5

4,5

6

9

10,8

11,5

12,5

11,2

9,5

7,3

5,7

7

Opracowano na podstawie: ANPPiP, sygn. PAU I–554 (CAD).

W czerwcu 1950 upaństwowiono rozlewnię piwa H. Friedmana w Chorzowie, jednak dostawy piwa w tej miejscowości przejęła

88,09

121,84

214,84

99,91

113,79

‒

‒

‒

‒

‒

‒

727,43

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

razem:

834,03

49,13

35,10

45,75

48,75

69,68

62,32

31,64

56,25

120,20

81,18

106,14

127,89

Kościółek
Trzebinia

884,13

32,32

34,09

52,77

50,97

120,67

125,03

130,02

115,14

110,77

40,81

5051

21,03

PHP
Oświęcim

44,09

41,40

84,85

67,39

116,41

148,01

149,11

77,99

126,03

77,67

74,90

68,60

PZGS
Biała

1076,45

Opracowano na podstawie zachowanego rozliczenia, ZPA.

88,96

I

H. Friedman
Chorzów

99,74

2,63

2,20

5,25

10,37

16,54

14,47

11,92

16,14

7,97

6,00

4,25

2,00

GS„S.Chł.”
Osiek

71,80

‒

‒

5,28

12,05

13,07

15,92

12,42

8,69

3,12

1,00

0,25

‒

GS„S.Chł.”
Kęty

1101,46

51,01

24,09

48,07

99,70

182,15

171,27

222,56

130,46

112,17

46,32

13,66

‒

„Pionier”
Wadowice

tab. 37. Wykaz stałych odbiorców hurtowych w roku 1950 w rozbiciu na poszczególne miesiące
(w hektolitrach)

477,63

‒

64,09

133,31

117,97

98,57

63,69

‒

‒

‒

‒

‒

‒

Sp. Spoż.
Chorzów
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Spółdzielnia Spożywców, powstała zapewne na bazie wspomnianego
przedsiębiorstwa.
We wrześniu zakończono współpracę z restauracją Juliana Początka
z Tarniówki. Moment ten posiada szczególne znaczenie, jako że osoba
Początka spina kolejne okresy działalności browaru od czasów Oskara
Rudzińskiego aż po browar pod zarządem państwowym.
tab. 38. Wykaz ilości piwa pobranego przez Juliana Początka
z Osieka-Tarniówki w roku 1950, w rozbiciu na poszczególne
miesiące (w hektolitrach)
I

II

2,88

4,45

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

6,86 12,42 14,90 15,93 15,46 16,51 1,38

X

XI

XII

‒

‒

‒

razem: 90,99
Opracowano na podstawie zachowanego rozliczenia, ZPA.

Roczny plan produkcji browaru wykonano z niewielką nadwyżką.
Jak udało się obliczyć na podstawie książki zaników, produkcja w 1950
roku wyniosła około 6 200 hektolitrów16. Biorąc pod uwagę perturbacje
na początku roku, a także kłopoty z limitowanymi dostawami surowców,
można stwierdzić, że realne możliwości produkcji i zbytu znacznie
ograniczono, co znalazło odbicie w postulatach browaru, by roczny limit
na rok 1951 podnieść co najmniej o 1 000 hektolitrów.
Kolejną niemiłą niespodzianką był komunikat Urzędu Skarbowego
w Oświęcimiu stanowiący, że począwszy od 1 stycznia 1950 roku zakłady
przemysłowe, a to: browar, cegielnia, młyn i tartak, będą musiały wykazywać obrót i dochód na jednej deklaracji jako całość zakładów w Osieku. W związku z powyższym zarząd cegielni wystosował do CAD pismo,
w którym zwracał uwagę, iż: „dochody 4 zakładów przemysłowych
16 Wielkość produkcji wyniosła około 6197 hl. Obliczono na podstawie książki zaników
(dokument w posiadaniu autora), ostatni wpis pochodzi z 5 listopada, nr warki 112.
Przyjmując, że w ciągu dwóch ostatnich miesięcy roku produkowano przeciętnie
11,91 proc. całorocznej produkcji (na podstawie danych z lat 1948 i 1957) obliczono,
iż w ciągu całego roku wyprodukowano 127 warek. 1 warka = 4880 l.
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skumulowane podniosą niepomiernie stopę dochodu do opodatkowania tak cząstkowego, jak i ogólnego”, jednak już 6 lutego Inspektor Dóbr
uznał taką interpretację Urzędu Skarbowego za właściwą17. W marcu
sekretarz generalny PAU wystosował do Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu pismo, w którym zwrócił uwagę na fakt, że zakłady przemysłowe
w Osieku stanowią własność Skarbu Państwa i pozostają w użytkowaniu
PAU, będącej instytucją dobra publicznego, w związku z czym „wszelkie
dochody z tych zakładów, po pokryciu kosztów nabycia surowca, robocizny, świadczeń społecznych i podatków, zgodnie ze statutem PAU
zatwierdzonym przez Najwyższe Władze Państwa, służą jedynie na cele
popierania i rozpowszechniania nauki”18.
W marcu 1950 roku na zlecenie CAD PAU wykonano ekspertyzę buchalteryjną. Wnioski zawarte w protokole końcowym wskazują na co najmniej
niechętny stosunek kierownictwa browaru do nowej rzeczywistości. Jak
wynika z raportu, zarząd browaru zupełnie nie respektował zarządzenia
Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych prowadząc, po przekazaniu
browaru w administrację PAU, wszystkie agendy jako dawną spółkę z o.o.
Stąd też wysyłał do władz skarbowych w Oświęcimiu, jak również do Izby
Skarbowej w Krakowie miesięczne zeznania o obrocie i dochodach miesięcznych jako Browar Osiek spółka z o.o. w Osieku k. Oświęcimia. Również w sądzie nie odnotowano zmiany stanu prawnego browaru, a co
najbardziej zastanawiające, do chwili przeprowadzenia kontroli browar
zarejestrowany był w Zrzeszeniu Prywatnego Przemysłu Fermentacyjnego w Krakowie, jak również korzystał ze starej pieczątki z napisem
spółki z o.o. Z krytyką spotkał się również fakt, że kierownik administracji Franciszek Haczek był udziałowcem „do dziś nierozwiązanej spółki
z o.o. Browaru Osiek”. W odpowiedzi skierowanej do Prezydium WRN,
Dział Rolnictwa i Reform Rolnych w Krakowie, CAD PAU podkreśliła,
że większość nieporozumień miała wyniknąć z niewłaściwego użycia
17 ANPPiP, sygn. PAU I–553 (CAD); taka interpretacja oznaczała konieczność wyrównania zaległości podatkowych od początku roku, tj. za styczeń i luty.
18 ANPPiP, sygn. PAU I–553 (CAD), pismo do Urzędu Skarbowego nr: L.dz. 474/ZP/50C.
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ryc. 60. Etykieta piwa jasnego lekkiego z okresu zarządu Polskiej
Akademii Umiejętności (15 marzec 1949 – 31 grudzień 1952)
A label of light-bodied lager from the period of administration
by the Polish Academy of Learning (15 March 1949
to 31 December 1952)

pieczątki, na której (wbrew zaleceniom) nie zawsze skreślano napis „spółka z o.o.”, „zatem na parę miesięcy przed kontrolą ob. Pierożka Browar
otrzymał nową pieczątkę o brzmieniu «Browar Osiek Polskiej Akademii
Umiejętności w Osieku k. Oświęcimia»”. Ciekawie brzmi również fragment odnoszący się do zobowiązań: „gdyby Zarząd Browaru działał również od dnia 16 marca jako przedstawiciel Spółki z o.o., a nie PAU, byłby
niewątpliwie regulował zobowiązania Spółki przede wszystkim wobec
członków udziałowców, zaciągnięte w formie pożyczek na znaczne kwoty,
co w ani jednym przypadku nie miało miejsca, jak to stwierdził protokół
z rewizji ksiąg ob. Pierożka, pomimo że długi te wymienione były m.in.
w protokole zdawczo-odbiorczym”. Szczęśliwie dla CAD PAU spółka z o.o.
będąca dzierżawcą browaru do dnia 15 marca 1949 wniosła na początku
maja do Sądu Okręgowego w Cieszynie wniosek o likwidację19.
19 Inspekcję buchalteryjną przeprowadził Marceli Pierożek, którego podpis figuruje
pod protokołem ekspertyzy oraz w poufnych sprawozdaniach do CAD PAU, ANPPiP,
sygn. PAU I–555 (CAD), oraz ANPPiP, sygn. PAU I–554 (CAD).
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Tymczasem w surowce niezbędne do produkcji zaopatrywano się
nadal za pośrednictwem Ogólnopolskiego Zrzeszenia Prywatnego
Przemysłu Fermentacyjnego. W maju z delegacją do Warszawy udał
się F. Haczek w celu omówienia w Zrzeszeniu bieżących dostaw jęczmienia, bowiem opóźnienia i niedostateczne limity dezorganizowały
pracę browaru.
Informację o wystąpieniu z Zrzeszenia przesłano do Oddziału Ogólnopolskiego dopiero… 31 marca 1951 roku (!). W odpowiedzi Zrzeszenie zwróciło uwagę na fakt nieopłacenia składek od 2 maja 1949 roku
i zagroziło przeprowadzeniem egzekucji. Po otrzymaniu informacji
od Zrzeszenia Wydział Finansowy PRN w Oświęcimiu zajął biurka, maszynę do pisania i samochód a konto zaległych składek20.
Polisę ubezpieczeniową wykupiono w Powszechnym Zakładzie
Ubezpieczeń Wzajemnych21. Suma ubezpieczenia określona została
w wysokości 5 573 000 zł, z czego na budowle (wg specyfikacji zamieszczonej we wniosku) przypadło 1 825 000 zł, maszyny 86 000 zł, słód
2 500 000 zł, chmiel 1 000 000 zł, zaś na usuwanie ewentualnego pogorzeliska przewidziano 3 proc. kwoty, tj. 162 000 zł.
Rola biegłego rewidenta Marcelego Pierożka nie ograniczyła się
do analizy buchalteryjnej ksiąg browaru. Otrzymał on również od CAD
PAU poufne zadanie oceny ideologicznej postawy załogi browaru. 12 lipca 1950 roku odbyło się spotkanie ob. Pierożka z pracownikami, z czego
zdał on szczegółowe sprawozdanie władzom PAU. Postawa załogi nie
znalazła w jego oczach uznania, w związku z czym zaproponował wprowadzenie kilku zmian, zaznaczając jednocześnie:, „że reorganizacja
ta będzie może w niektórych wypadkach nieco bolesną w stosunku
do obecnie z dawna tu utartego zwyczaju, że «familijne» stosunki
muszą zniknąć, a w miejsce tego włączenie się, silne i intensywne
w nurt planu 6-letniego – to z drugiej strony powiedziałem, że każden
uczciwy pracownik, należycie wywiązujący się ze swoich obowiązków
20 ANPPiP, sygn. PAU I–554 (CAD).
21 Dokument w posiadaniu autora.
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i zadań – będzie zdaniem moim owocnie oceniany”. Jednak na temat
owocnej oceny załoga miała własne zdanie. Szczególnym uporem
w dochodzeniu swoich racji wykazał się bednarz Stanisław Magda.
Monitował on kolejne instancje w sprawie 5-proc. podwyżki, jaką otrzymali pracownicy zakładów państwowych na podstawie uchwały PKPG
z 7 stycznia 1950 roku. Podwyżka ta nie objęła jednak pracowników
osieckiego browaru, bowiem uznano, że nie może być on traktowany
jako państwowy, skoro pozostaje w zarządzie PAU. Ostatecznie w połowie grudnia wniósł od odwołanie do kancelarii prezydenta Bieruta,
ta jednak podtrzymała interpretację PAU 22. Swoje pretensje wniósł
też kierownik browaru Józef Semla, pisząc do CAD: „uprzejmie proszę o załatwienie mego pisma z dn. 7 lipca 50 w sprawie przyznania
mi premii. W przypadku, gdyby CAD uważała, że wspomniana premia
nie należy się mi, proszę przynajmniej o odpowiedź negatywną. Jeżeli
do dn. 27 bm. nie otrzymam odpowiedzi, zmuszony będę zrezygnować
z pracy w browarze i przenieść się do pracy w browarze państwowym, gdzie bez upominania się otrzymywał będę to, co mi się należy”.
Reakcją CAD PAU było wysłanie poufnego pisma do kierownictwa
majątku z prośbą o skontrolowanie przebiegu pracy i godzin, a także
przedłożenie wniosków (jak można się domyślać – dyscyplinarnych)23.
Efektem walki z „familijnymi stosunkami” było co najwyżej rozluźnienie dyscypliny pracy i osłabienie związku pracowników z browarem.
W niedalekiej przyszłości stało się to jednym z czynników decydujących
o obniżeniu jakości produkowanego piwa.
Świąteczną atmosferę sylwestra 1951 roku zmąciło pismo otrzymane
od browaru w Żywcu, w którym poinformował on, że decyzją CZPF:
„dystrybucja piwa z Waszego browaru została ustalona w sposób następujący: sprzedaż bezpośrednia – 1 000 hl, GS „Sam. Chł.” Wadowice –
3 000 hl, Spółdzielnia Inwalidów Wadowice – 2 000 hl (razem: 6 000
22 ANPPiP, sygn. PAU I–556 (CAD).
23 Pismo doskonale obrazuje stosunki w browarze po 15 marca 1949. ANPPiP, sygn.
PAU I–554 (CAD).
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hl). Komunikując Wam o powyższym, prosimy o potwierdzenie przyjęcia powyższego zarządzenia do wiadomości listem poleconym”. Kierownictwo browaru zwróciło się do CAD PAU z prośbą o podjęcie
interwencji, zwracając uwagę, że przydzielenie zaledwie dwóch hurtowni w jednym mieście wyklucza realizację zakładanych planów.
Postulowano pozostawienie dotychczasowych hurtowni, a to: A. Kościółka w Trzebini – 1 000 hl, PZGGS Biała – 1 000 hl, PHP Oświęcim – 1 000 hl, Spółdzielnia „Pionier” Wadowice – 1 500 hl oraz nowo
przydzielonej hurtowni GS „Sam. Chł” Wadowice – 1 500 hl (zamiast
wskazanych 3 000 hl), co przy planowanej sprzedaży własnej na poziomie 1 000 hl dawałoby produkcję roczną na poziomie 7 000 hl.
Reakcja CAD PAU była niemal natychmiastowa, gdyż już 11 stycznia
do CZPF w Warszawie wystosowano pismo, przedkładając stosowne
postulaty. Podobnie jak w roku poprzednim kierownictwo browaru
częściowo zignorowało otrzymane polecenia, licząc na rychłą zmianę
decyzji. Na to jednak nie można było już liczyć. Oczekiwana odpowiedź
nie nadchodziła, co gorsza, 16 lutego z browaru w Żywcu nadeszło
kolejne pismo: „Prezydium PRN donosi nam, że Browar Wasz jest
dostawcą piwa do prywatnej rozlewni ob. Kościółka w Trzebini. Ponieważ CZPF w Warszawie nie przewidział obsługi tego przedsiębiorstwa
przez Wasz Browar, należy bezzwłocznie wstrzymać dostawę piwa
do tej hurtowni […]. O wykonaniu powyższego należy powiadomić
nas i Prezydium PRN w Chrzanowie”. W chwili wysłania pismo było
już bezprzedmiotowe, jako że decyzją wspomnianego Prezydium
PRN rozlewnię ob. A. Kościółka upaństwowiono w dniu 14 lutego.
Zakładom Przemysłowym nie pozostało więc nic innego, jak tylko
zawiadomić Prezydium PRN o zaprzestaniu współpracy z „rozlewnią
ob. A. Kościółka”. Tym samym zakończyła się współpraca z ostatnim
przedstawicielem sektora prywatnego24.

24 Wymiana korespondencji, wybór. ANPPiP, sygn. PAU I–554 (CAD).
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tab. 39. Bilans zamknięcia na dzień 31 grudnia 1950
STAN CZYNNY
1. Majątek stały:
naczynia transportowe
samochód ciężarowy
2. Majątek obrotowy:
gotówka w kasie
surowce
opał
butelki
różne materiały pomoc.
różnice kasowe
z przerachowania
ubrania ochronne
dłużnicy
strata bilansowa = kapitał
z roku 1949
Razem:

STAN BIERNY
72 582
32 100
‒
56 038,47
‒
162
11 715,45

1. Kapitały obce:
a) wierzytelności
zamrożone
b) wierzytelności
zwrotne
c) fundusz ziemi
d) amortyzacja naczyń
transportowych
i samochodu
e) rk bilansu zysku

120 895,05
71 349,71
65 576,04
20 936,40
64 575,40

669,90
1 800
160 258,22
8 616,96
342 639,68

342 639,68

Opracowano na podstawie: ANPPiP, sygn. PAU I–556 (CAD).

Wobec braku odpowiedzi CAD PAU zwróciła się w dniu 12 marca
do CZPF w Warszawie z kolejnym pismem, w którym czytamy m.in.:
„pozostawienie nam tych dwóch punktów, i to w tej samej miejscowości, jest niewystarczające dla naszej produkcji, a to tym więcej, że GS
«Sam. Chł.» w Wadowicach otrzymuje piwo z browaru żywieckiego
i odmawia przyjęcia naszego piwa, tak że w praktyce mamy tylko jeden
punkt zbytu, tj. Spółdz. Inw. «Pionier». Ograniczenie dystrybucji piwa
Browarowi Osieckiemu do jednego tylko odbiorcy jest krzywdzące i o ile
prośba nasza o przydzielenie nam z powrotem jednego punktu zbytu
w Oświęcimiu i jednego w Białej Krakowskiej nie będzie uwzględniona,
będziemy zmuszeni ograniczyć produkcję, co byłoby niezgodne z planem 6-letnim, do którego produkcja Browaru Osiek jest włączona. […]
Równocześnie zawiadamiamy, iż na polecenie Min. Szkół Wyższych
i Nauki dep. Finansowo-Gospodarczy nie możemy korzystać nadal
w uzyskiwaniu przydziałów za pośrednictwem Ogól. Zrz. Pryw. Przem.
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Ferm. Prosimy zatem o przyjęcie od 1 IV 51 Browaru Osiek do bezpośredniego zaopatrywania w surowce […]”25.
W związku z opisanymi perturbacjami browar praktycznie nie prowadził w styczniu i lutym sprzedaży piwa26. Ostatecznie, po wymianie
korespondencji, w myśl pisma CZPP-S z 20 lutego 1951 browarowi Osiek
przydzielono do obsługi następujące hurtownie: PHP Wadowice, Inwalidzka Spółdzielnia Pracy „Pionier” Wadowice, PZGS Wadowice, oraz
zezwolono na prowadzenie obsługi bezpośredniej odbiorców z najbliższych okolic Osieka.
tab. 40. Zbyt piwa w roku 1951, plan roczny według zamierzeń
CZPP-S w Warszawie, półroczny plan zbytu oraz jego wykonanie
(w hektolitrach i procentach)
przydział
roczny
w hl

plan
sprzedaż
zbytu
w hl
1 I – 31 VI 1 I – 31 VI

sprzedaż
w proc.
1 I – 31 VI

1. PHP Wadowice

1 000

480

206

42,91

2. ISP „Pionier” Wadowice

2 000

960

637

66,35

3. PZGS Wadowice

2 000

960

354

36,62

4. sprzedaż bezpośrednia

1 000

480

508

105,83

6 000

2 880

1 705

59,20

Opracowano na podstawie: ANPPiP, sygn. PAU I–554 (CAD).

Absurdalna decyzja o przydzieleniu browarowi jedynie trzech odbiorców, i to wszystkich z jednej miejscowości, nie mogła pozostać bez wpływu na osiąganą sprzedaż. Jeśli dodamy, że PHP i PZGS zaopatrywane były
również w piwo z browaru w Żywcu, nie dziwi niespełna 60-proc. wykonanie planu półrocznej sprzedaży, i to pomimo ponadnormatywnego
wywiązania się ze sprzedaży bezpośredniej (ponad 105 proc.). Wywołało
to zaniepokojenie Krakowskich Zakładów Piwowarsko-Słodowniczych,
25 Pismo podpisał sekretarz PAU, ANPPiP, sygn. PAU I–554 (CAD).
26 ANPPiP, sygn. PAU I–554 (CAD).
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które w piśmie z dnia 17 lipca 1951 roku zażądały jednoznacznych wyjaśnień. Przedstawiło je kierownictwo Zakładów Przemysłowych: „Browar
w Osieku leży w odległości około 8 km od Oświęcimia, naszego miasta
powiatowego, około 7 km od Kęt oraz około 30 km od Bielska-Białej,
podczas gdy Wadowice leżą ok. 34 km od Osieka […]. Gdybyśmy mieli
możliwość sprzedaży pewnej ilości piwa także w Oświęcimiu, Bielsku-Białej, Kętach, wówczas nie tylko dałoby to nam możność wykonania
planu na rok 1951, ale ponadto umożliwiłoby to nam wykorzystać nasze
środki transportowe do dostarczania piwa w drodze powrotnej przy
przewozie potrzebnych artykułów dla browaru i ew. innych naszych
przemysłów […]. Wyrażamy gotowość wyprodukowania w 1951 roku
7 000 hl, tj. o 1000 hl więcej ponad plan, z tym, że zostaliby nam przydzieleni odbiorcy piwa w Oświęcimiu, Bielsku-Białej i Kętach, z pozostawieniem dotychczasowych w Wadowicach […]”.
Wspomniana wymiana korespondencji nie wniosła wiele nowego
i sytuacja browaru nie uległa zasadniczej zmianie, zaś trudności w zbyciu piwa przez wyznaczonych hurtowników jedynie się nasiliły27. Na to
nałożyły się kłopoty z utrzymaniem należytej jakości piwa.
Do końca września wyprodukowano 3611,20 hl piwa, co wraz z zapasem magazynowym na dzień 1 stycznia dawało ilość 4 133,66 hl piwa.
Ponieważ sprzedaż do końca października wyniosła 3 484,47 hl, zapas
magazynowy wzrósł do 651,19 hl, co musiało niepokoić w obliczu zakończenia sezonu letniego. Widząc narastające zapasy, zwrócono się
do CZPP-S z prośbą o natychmiastowy przydział kolejnych odbiorców,
w tym z Oświęcimia, jednak i to pismo pozostało bez pozytywnej odpowiedzi. W efekcie wykonanie planu w grudniu wyniosło ledwie 30 proc.,
zaś za cały rok 1951 wyniosło około 65 proc. (poziom produkcji i zbytu
kształtował się na poziomie 3 900 hl).

27 Dokument podpisał inż. Jan Kowenicki, kierownik Zakładów Przemysłowych,
ANPPiP, sygn. PAU I–554 (CAD).
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tab. 41. Wielkość sprzedaży piwa w okresie 7 VII–14 VII 1951
(w hektolitrach)
ilość
pobrań

pobrano
w beczkach

Pobrano/
sztuk
w butelkach

Odbiorcy indywidualni, pobierający
jednorazowo na ogół 1 beczkę

76

28,89

0,31/63

Ochotnicza Straż Pożarna Bielany

2

6,40

‒

Ochotnicza Straż Pożarna Osiek

1

1,08

‒

Gminna Spółdzielnia
„Samopomoc Chłopska” Osiek

10

‒

7,62/1525

Gminna Spółdzielnia
„Samopomoc Chłopska” Kęty

1

8,49

‒

Spółdzielnia „Pionier” Wadowice

3

55,31

‒

PZGS Wadowice

1

21,26

‒

Państwowy Hurt Piwa Wadowice

1

20,06

‒

Rozwózka

5

1,54

4,02/805

100

134.55

11.96/2393

Razem w poszczególnych rubrykach:
Pobrano piwa ogółem:

146.51

Opracowano na podstawie na podstawie świadectw przewozowych, dokumenty
w posiadaniu autora.

tab. 42. Zbyt piwa w roku 1951, plan roczny według zamierzeń
CZPP-S w Warszawie oraz jego wykonanie do końca października
(w hektolitrach i procentach)
przydział
roczny w hl

sprzedaż w hl
1 I – 30 X

sprzedaż w proc.
1 I – 30 X

1. PHP Wadowice

1 000

330

33,00

2. ISP „Pionier” Wadowice

2 000

1187

59,35

3. PZGS Wadowice

2 000

825

41,25
46,84

Opracowano na podstawie: ANPPiP, sygn. PAU I–554 (CAD).
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Surowce, zgodnie z opracowanym centralnie rozdzielnikiem i z przydziału CZPPF, sprowadzano za pośrednictwem odpowiednich central
handlowych. W zakupie jęczmienia pośredniczyły Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie28. Jeszcze w roku 1950 część zapotrzebowania na jęczmień pokrywano z własnych zbiorów. Chmiel odbierano z browaru
w Tychach, podobnie masę filacyjną29. Obok dostaw chmielu krajowego
zdarzały się dostawy importowanego, pochodzącego z Belgii, Słowenii
lub Wielkiej Brytanii30. Niestety, jedynie sporadycznie dostawy docierały
do browaru w zaplanowanym terminie. Powodowało to dezorganizację
produkcji, generującą kolejne straty. Żywicę piwowarską sprowadzano
za pośrednictwem Państwowej Centrali Leśnych Produktów Niedrzewnych „LAS” (ekspozytura w Tarnowie)31, natomiast drożdże, w ilości
50 lub 100 litrów, sprowadzano tradycyjnie z browaru w Żywcu.
W związku z wykluczeniem przez inspektora kotłowego liczącego
ponad 50 lat, całkowicie zużytego kotła parowego rozpoczęto starania
o przejęcie kotła znajdującego się na terenie nieczynnej mleczarni, a zainstalowanego tam w czasie okupacji, stanowiącego tym samym mienie
poniemieckie32. Jak wskazano we wniosku, mógł on być użyty bez przeniesienia i „bez uszkodzeń połączony rurami z browarem”. Kocioł leżący
firmy Bergdorfer Eisenwerke typu płomienicowego33, zbudowany w 1933
roku (nr fabryczny 3457), wyremontowała załoga browaru „w czynie
1-majowym”, dorabiając kompletny osprzęt w postaci rur, manometrów,
rusztu etc. Kompletowanie osprzętu trwało około roku, np. w lipcu 1950
roku zakupiono na wolnym rynku wodowskazy i manometry34.
28 ANPPiP, sygn. PAU I–554 (CAD).
29 ANPPiP, sygn. PAU I–554 (CAD).
30 Browary zobowiązane były do przekazywania składek na rzecz odbudowy krajowych
chmielników, które znacząco ucierpiały w czasie działań wojennych. W drugiej
połowie lat czterdziestych zbiory chmielu krajowego nie były w stanie zaspokoić
potrzeb odbudowującego się przemysłu browarniczego.
31 ANPPiP, sygn. PAU I–554 (CAD).
32 ANPPiP, sygn. PAU I–554 (CAD).
33 ANPPiP, sygn. PAU I–553 (CAD).
34 ANPPiP, sygn. PAU I–554 (CAD).
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tab. 43. Stan zaopatrzenia w surowce na dzień 1 sierpnia 1951 przy
zakładanej produkcji 6 000 hl i wyliczonym harmonogramie dostaw
(w kilogramach)
zapotrzebowanie

stan faktyczny

brak (potrzeba)

135 000

1 275 000

7 500

chmiel

1 450

1 340

110

żywica piwowarska

1 000

–

1 000

jęczmień

Opracowano na podstawie: ANPPiP, sygn. PAU I–554 (CAD).

Od dnia 1 czerwca 1951 roku Zakłady Przemysłowe Majątków Doświadczalnych PAU w Osieku objęto wspólnym zarządem. Kierownikiem Zakładów został inż. Jan Kowenicki, zaś głównym księgowym
mianowano Franciszka Haczka. Przyznać trzeba, że w krótkim czasie
podjęto działania zmierzające do uporządkowania spraw związanych
z browarem. Przykładem tego może być pismo skierowane do Administracji Głównej Majątków Doświadczalnych PAU w Krakowie, dotyczące
możliwości produkcji piwa ciemnego, ujawniające szereg okoliczności
wpływających na wadliwe funkcjonowanie browaru35. U podłoża nieprawidłowości leżał niewątpliwie fakt niejasnych okoliczności prawnych
przejęcia browaru, jak również zachowawcza postawa Centralnej Administracji Dóbr w obliczu zmieniającej się rzeczywistości. We wspomnianym piśmie z 7 czerwca czytamy: „po zasięgnięciu informacji
w Wydziale Finansowym PRN wyjaśniamy, co następuje: Browar w Osieku traktowany jest jako browar sektora prywatnego. Po wystąpieniu
z Ogólnopolskiego Zrzeszenia Prywatnego Przemysłu Fermentacyjnego
nie zostały poczynione kroki o wpisanie browaru „Osiek” na członka
Państwowego Przemysłu Fermentacyjnego w Warszawie. O ile by browar
w Osieku został wpisany na listę członków powyższego, to wówczas
35 Z pierwszym wnioskiem w sprawie produkcji piwa ciemnego zwrócono się do Ministerstwa Skarbu w Warszawie 5 grudnia 1949 roku w związku z upływem ważności
pozwolenia nr IV.36/2/49 z dnia 10 stycznia 1949, wydanego jeszcze spółce z o.o.
ANPPiP, sygn. PAU I–554 (CAD).
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wszelkie przepisy odnoszące się do browarów podległych CZPF stosowałyby się do browaru w Osieku i wówczas browar posiadałby prawa
produkcji piwa ciemnego. Podatki uiszczane byłyby w takich terminach,
tego rodzaju i tej wysokości, jak je płacą browary państwowe. Dla wyjaśnienia odnośnie podatków wyjaśniamy, że podatek obrotowy płaci
browar w wysokości 22 proc., a ponadto płaci podatek dochodowy i ew.
domiarowy, a jako państwowy płaciłby 25 proc. podatku obrotowego
i nie płaciłby podatku dochodowego i ew. domiarów. Przystąpienie
do Państwowego Przemysłu jest przede wszystkim konieczne ze względu na przydziały surowca […] oraz ze względu na uregulowanie zbytu
piwa w placówkach hurtowej sprzedaży. Ta ostatnia sprawa jest nader
ważna, gdyż w razie dostawy piwa wyłączne do Wadowic, jak ma to
miejsce obecnie, browar nie wykona planu sprzedaży, zwłaszcza że dwie
z powyższych hurtowni otrzymują także piwo z Żywca”36.
1 lipca załoga osieckiego browaru, liczącego wówczas 23 osoby, odbyła wycieczkę szkoleniową do browaru w Żywcu. Koszty wycieczki
pokryła PAU 37.
W roku 1951 ostatecznie ograniczona została swoboda dokonywania
zakupów. Zamówienia należało dokonywać za pośrednictwem Centrali
Handlowej. Dopiero po uzyskaniu pisemnej odmowy przyjęcia dostawy
lub po uzyskaniu zaświadczenia z Państwowego Zjednoczenia Przemysłu Fermentacyjnego, „że towaru tego państwowe fabryki nie produkują”,
można było dokonać zamówienia w firmie prywatnej. Jedną z ostatnich dostaw od prywatnego wytwórcy był zakup 2 000 szt. zamknięć
do butelek, pochodzących od A. J. Jankowskiego z Poznania38. Zakup
36 ANPPiP, sygn. PAU I–554 (CAD).
37 ANPPiP, sygn. PAU I–554 (CAD). Lista pracowników przedstawia się następująco:
Jan Tobiczyk I, Jan Tobiczyk II, Jan Jekiełek, Michał Kramarczyk, Stanisław Magda,
Franciszek Gąsiorek, Władysław Drabek, Ignacy Klęczar, Andrzej Mrozik, Józef
Bartecki, Władysław Niemiec, Damian Podolski, Stefan Żmudka, Józef Michalak,
Franciszek Kramarczyk, Władysław Lekacz, Zofia Bartecka, Antoni Mrozik, Stefan
Spadek, Jan Kowenicki, Franciszek Haczek, Józef Semla, Helena Nowak.
38 ANPPiP, sygn. PAU I–554 (CAD).
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był pokłosiem sytuacji, w której wstrzymano wysyłkę 5 000 butelek
z Centrali Odpadów Użytkowych, a to z powodu niemożności nabycia
kapsli do butelek. Był to zaiste szczęśliwy traf, jako że browar nie posiadał
nawet kapslownicy, o której nabyciu można było co najwyżej pomarzyć.
Smaczku całej sprawie nadaje fakt, że na dostawę takich butelek zgodę wyraziła Dyrekcja CAD PAU. Nie miała ona jednak innego wyjścia,
bo tylko takie butelki znajdowały się w dyspozycji COU39. Zamknięcia
do butelek patentowych udało się więc sprowadzić z prywatnej firmy
po dwóch miesiącach jałowych zabiegów. Strat, jakie poniósł browar,
nie próbowano nawet oszacować.
Niewielkim, ale pewnym źródłem dochodów była dla browaru sprzedaż tzw. produktów ubocznych (młóto, kiełki, spławki). Głównymi odbiorcami byli pracownicy browaru, w późniejszym okresie większość
młóta (10–11 q z warki, zależnie od jakości użytego słodu) odbierał Zarząd Majątku w Łękach. W marcu 1951 roku PZPF ustalił na te produkty
minimalną cenę, która „nie może być obniżana”, o czym poinformowano
Dyrekcję CAD PAU. Przykładowo, cena 100 kg suchych kiełków wzrosła
z 15 do 33 zł. Zarząd Majątku w Łękach uznał, że to za drogo. Od decyzji
PZPF nie było jednak odwołania40.
Palącą sprawą stało się powiększenie stanu beczek transportowych.
W sierpniu 1951 roku sprowadzono od Anny Beran, „byłej właścicielki
browaru w Mucharzu k. Wadowic”, 15 beczek 50-litrowych w stanie
„b. dobrym, nie używane lub prawie nie używane”. W związku ze sprowadzeniem beczek spisano protokół konieczności, podpisany m.in. przez
kierownika technicznego browaru J. Semlę, bednarza S. Magdę, przewodniczącego Rady Zakładowej A. Mrozika i sekretarza POP M. Kramarczyka41. Pomimo to, jak również wobec braku możliwości zaopatrzenia
39 ANPPiP, sygn. PAU I–554 (CAD).
40 W 1948 roku wartość sprzedaży produktów ubocznych wynosiła 79 835 zł. Z jednej
warki uzyskiwano 10–11 q młóta (zależnie od jakości użytego słodu), zaś ze 100 kg
słodowanego jęczmienia uzyskiwano 2–4 kg kiełków. ANPPiP, sygn. PAU I–554
(CAD).
41 ANPPiP, sygn. PAU I–554 (CAD).
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browaru z innych źródeł podjęcie decyzji zakupu przeciągano aż do
początków 1952 roku, kiedy to do AGMD PAU wysłano pismo o następującej treści: „w sprawie powiększenia ilości beczek transportowych.
Sprawa ta ma znaczenie podstawowe dla wykonania planu sprzedaży
piwa. W br. mamy znacznie lepsze warunki realizacji i produkcji piwa,
mając do obsłużenia większą ilość hurtowników […] proponowaliśmy
nabyć beczki od b. właścicieli browaru w Mucharzu, o łącznej pojemności około 40 hl […]. Dębinę w ilości około 15 m3 proponujemy nabyć
od właścicieli lasów, chłopów, którzy dębinę uzyskali z prawidłowego
wyrębu. Ta ilość dębiny potrzebna jest do wykonania dwóch kadzi fermentacyjnych, które są w stanie tak złym, że grożą unieruchomieniem
browaru”. Ponieważ zakup czegokolwiek na wolnym rynku, szczególnie od prywatnych dostawców, był nie do pomyślenia, całą operację
zablokowano, ryzykując przestojami w produkcji i spadkiem jakości
produkowanego piwa42. Dopiero w ostatnim kwartale 1952 roku udało
się w końcu powiększyć zapas naczyń transportowych. W Spółdzielni
Stolarzy i Bednarzy w Przemyślu zakupiono 50 beczek 100-litrowych
i 100 beczek 50-litrowych, zaś w Biurze Sprzedaży Opakowań Drewnianych w Karsznicy zamówiono kadzie dębowe43.
Z końcem roku 1951 wydano zlecenie wykonania dokumentacji technicznej i finansowej dla Zakładów Przemysłowych w Osieku. Dostarczyły
42 Informacja o byłej właścicielce browaru w Mucharzu jest nieścisła. Chodzi bez wątpienia o browar w Jaszczurowej, dzierżawiony przez Antoniego Berana od 1938 roku.
W czasie okupacji Beranowie prowadzili w Mucharzu restaurację, którą utrzymali
zapewne do początku lat pięćdziesiątych. Zapis o browarze w Mucharzu jest niewątpliwie celowy, gdyż browar w Jaszczurowej został upaństwowiony i pochodzące zeń
beczki nie mogły być przedmiotem legalnego zakupu. Z kolei posiadanie większej
ilości beczek przez byłą właścicielkę restauracji rodziło podejrzenia o nieformalnym
źródle ich pochodzenia (beczki były własnością browaru). ANPPiP, sygn. PAU I–554
(CAD).
43 Informacja o zakupie zachowała się w zestawieniu rachunków. Za beczki
100-litrowe zapłacono 318 zł × 50 szt. = 1594 zł, za beczki 50-litrowe zapłacono
225,59 zł × 100 szt = 2259 zł, za kadzie dębowe zapłacono 16324,52 zł, nie podano
jednak ilości i pojemności zakupionych naczyń. ANPPiP, sygn. PAU I–553 (CAD).
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one nieco danych na temat stanu budynków browaru. Zapisano m.in.
potrzebę wykonania powały w bednarni i warsztacie, naprawę wiązania
dachowego, remont posadzki betonowej, tynków etc. w warzelni oraz
zaprojektowanie w słodowni stropów, silosów na jęczmień i słód oraz
transporterów. W wytycznych zaznaczono: „w zależności od stanu budynków, względów technicznych i kosztów projekt należy sporządzić
przy użyciu betonu lub drewna”44. Wzmiankowanych remontów nigdy
nie przeprowadzono, w archiwach nie udało się odnaleźć projektów, których zapewne nie wykonano. Niemniej jednak w roku 1951 Spółdzielnia
Pracy „Dom” z Kęt dokonała częściowej wymiany instalacji elektrycznej45.
Pomimo trudności z wykonaniem planu na rok 1951 w październiku
zwrócono się do CZPP-S z prośbą o podwyższenie planu produkcji
na rok następny, z równoczesnym przyznaniem hurtowni na terenie
Oświęcimia, Kęt i Białej. Odpowiedź otrzymana z Ministerstwa Przemysłu Rolnego i Spożywczego nie pozostawiała złudzeń, co więcej, była
po raz kolejny kompletnym zaskoczeniem dla browaru: „w odpowiedzi na Wasze pismo z dn. 26 × 51 skierowane do CZPPS za pośrednictwem Krakowskich Zakładów Piwowarsko-Słodowniczych w Krakowie
w sprawie podwyższenia planu produkcji zbytu na rok 1952 z 6 000 hl na
8 000 hl piwa zawiadamiamy, że nie możemy uczynić zadość Waszej
prośbie ze względów zasadniczych. CZPPS ustalił na rok 1952 dla
w/w Browaru plan produkcji-zbytu w wysokości 6 000 hl piwa, w tym
4 500 hl słodowego 11°Blg i 1 500 hl jasnego lekkiego 9°Blg”46.
Tymczasem browar posiadał w zapasie dużą ilość piwa jasnego,
związaną z niską wykonalnością planu sprzedaży w roku poprzednim.
W związku z tym 4 stycznia zwrócono się do KZP-S z prośbą „o zamianę
słodowego na lekkie u hurtowników”. W piwnicach browaru leżakowało
480 hl z września i kolejne 150 hl z bieżącej produkcji w styczniu. Ilość
44 ANPPiP, sygn. PAU I–553 (CAD).
45 Wymiana instalacji, za łączną kwotę 5 250 zł, objęła budynek słodowni, ANPPiP,
sygn. PAU I–554 (CAD).
46 ANPPiP, sygn. PAU I–554 (CAD).
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tę postulowano zaliczyć do limitu piwa słodowego. Równocześnie przekazano informację, że z produkcją piwa słodowego browar wstrzymał się
do czasu zbycia posiadanych zapasów. Była też inna, bardziej prozaiczna
przyczyna niepodjęcia produkcji piwa słodowego. Browar nie otrzymał
wystarczających ilości cukru, bez którego produkcja była po prostu
niemożliwa. Jednak takie „drobiazgi” nie mogły zaburzyć realizacji
centralnego rozdzielnika, dlatego też KZP-S grzmiały: „pismem z dnia
20 II 52 zawiadomiła nas PHP w Oświęcimiu, że otrzymują od was piwo
jasne, nieprzewidziane planem zbytu. Prosimy więc o natychmiastowe
wstrzymanie wysyłek piwa jasnego do PHP Oświęcim i rozpoczęcie
dostaw piwa słodowego stosownie do obowiązujących planów. Prosimy o odwrotne wyjaśnienie nam, z jakich powodów Browar Wasz nie
dostarcza piwa słodowego PHP w Oświęcimiu”. Dzień później podobną
w treści skargę skierowała do KZP-S Hurtownia i Rozlewnia Piwa oraz
Wytwórnia Wód Gazowych pod Zarządem Państwowym w Wadowicach: „zawiadamiamy, że pomimo zawiadomienia piwa słodowego z browaru w Osieku nie otrzymaliśmy […]. Browar Osiek tłumaczy, że nie
może uskutecznić dostawy z powodu braku cukru”47.
tab. 44. Plan zbytu piwa na rok 1952 według zamierzeń Centr. Zarz.
Przem. Piw.-Słod. w Warszawie (w hektolitrach)
jasne

słodowe

razem

1500

500

2000

PHP Oświęcim

‒

2500

2500

PHP Kęty

‒

500

500

PHP Wadowice

‒

500

500

GSSChł Wadowice

‒

500

500

1500

4500

6000

Bezpośrednia sprzedaż
z browaru

Opracowano na podstawie: ANPPiP, sygn. PAU I–554 (CAD).

47 ANPPiP, sygn. PAU I–554 (CAD).
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W kwietniu z powodu braku cukru nadal występowały trudności
w produkcji piwa ciemnego. Do browaru dotarło zaledwie 1100 kg cukru, co wystarczyło jedynie na 300 hl piwa48. W początkach kwietnia
z CZPP-S nadeszła w końcu oczekiwana, pozytywna decyzja w sprawie
zamiany produkcji piwa słodowego na piwo jasne, przy czym dotychczasowy limit zamieniono na 6000 hl piwa jasnego lekkiego „wliczając
w to piwo słodowe wyprodukowane od 1 stycznia br. do chwili obecnej”.
Nie była to decyzja do końca satysfakcjonująca browar. W międzyczasie
przekonano się bowiem, że piwo słodowe posiada swoją markę, zaś
ze zbytem piwa jasnego mogą być trudności. W tej sytuacji browar
wolał zachować elastyczność w dostawach i nie rezygnować ostatecznie
z produkcji piwa słodowego. Ponadto już po otrzymaniu wspomnianej
decyzji do browaru dotarło 1 000 kg karmelu z wytwórni we Wronkach.
Tym razem CZPP-S odmówiła zamiany części limitu piwa jasnego
na karmelowe, zaś na monity browaru w sprawie karmelu odpowiedziano, że: „sprawa pozostałego karmelu […] nie interesuje CZPP-S,
wobec czego nie reflektujemy na nabycie tego produktu”. Po nieudanej
próbie zbycia karmelu na rzecz browaru w Żywcu nie pozostało nic innego, jak podjąć utylizację we własnym zakresie49. Szkód, jakie poniósł
browar na skutek nieprzemyślanych decyzji CZPP-S, nie próbowano
nawet oszacować.
Zmiana profilu produkcji oznaczała zwiększone zapotrzebowanie
na jęczmień i chmiel, jednak dostawy nie były wystarczające, a jakość
dostarczanych surowców (szczególnie chmielu) pozostawiała wiele
do życzenia.
W zasobach archiwalnych zachował się rachunek z lutego 1952 roku,
wystawiony przez inż. Szczepana Wacławka za „zbadanie, opisanie
i oszacowanie maszyn i urządzeń browaru Majątku Doświadczalnego
PAU w Osieku”, jednak samego opracowania nie udało się odnaleźć50.
48 W pojedynczej dostawie otrzymano 1100 kg cukru, ANPPiP, sygn. PAU I–554 (CAD).
49 ANPPiP, sygn. PAU I–554 (CAD).
50 Rachunek zachował się w pliku korespondencji, ANPPiP, sygn. PAU I–553 (CAD).
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ryc. 61. Etykieta piwa jasnego lekkiego z okresu zarządu Polskiej
Akademii Umiejętności, z napisem „browar Osiek Zakładów
Doświadczalnych w Osieku k. Oświęcimia”
(niedługo przed 31 grudnia 1952)
A label of light-bodied lager from the period of administration
by the Polish Academy of Learning, reading: „browar Osiek
Zakładów Doświadczalnych w Osieku k. Oświęcimia” („Osiek
Brewery of the Research Facility in Osiek near Oświęcim”;
shortly before 31 December 1952)

Już we wrześniu 1952 CZPP-S nadesłał plany produkcji na rok następny.
Utrzymano limit 6000 hl, z zaznaczeniem, że obejmuje on 2000 hl piwa
słodowego. Odbiorców hurtowych planowano ustalić w najbliższym
czasie. Tym razem pismo od CZPP-S nie wywołało większych emocji.
Zarówno browar, jak i cały majątek ziemski przygotowywano do oddania Państwowym Gospodarstwom Rolnym.
Polska Akademia Umiejętności, której los przypieczętowano podczas
I Kongresu Nauki Polskiej w Warszawie, odchodziła w przeszłość. Już
w połowie 1951 roku polecono zmianę treści etykiet. Miast napisu: Browar „Osiek” Polskiej Akademii Umiejętności w Osieku k. Oświęcimia,
wprowadzono: Browar „Osiek” Zakładów Doświadczalnych w Osieku
k. Oświęcimia.
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Kłopoty z jakością

W roku 1950 nasiliły się pojawiające się od pewnego czasu skargi na jakość osieckiego piwa.
W myśl zarządzenia CZPP-S pobrano 4 próby z kuf leżakowych. Stan
browaru opisano pozytywnie. Piwo oceniono jako zdatne do konsumpcji, zauważając jednakowoż, iż posiada ono specyficzny smak, będący
wynikiem „starego i zjełczałego słodu, na co browar się uskarża”. Analiza
otrzymana 5 stycznia 1951 roku nie pozostawiała złudzeń co do zasadności i przyczyn skarg: „pobrana komisyjnie próba piwa z browaru
«Osiek» celem przeprowadzenia analizy, na skutek zażaleń, że piwo pochodzące z tego browaru nie cieszy się popytem w obrocie handlowym,
posiada odmienne właściwości smakowe od piw produkowanych przez
inne browary i ulega szybkiemu zmętnieniu. Przeprowadzona analiza
chemiczna omawianego piwa przez laboratorium CZPF dała wyniki
pozytywne, natomiast analiza biologiczna oraz smakowa – negatywne.
Ponieważ konsument nie kieruje się analizą chemiczną, lecz tylko wyglądem nalanego produktu i jego smakiem, analiza laboratoryjna dyskwalifikuje powyższe piwo jako odbiegające od właściwego zapachem
i smakiem – mdłe. W związku z powyższym CZPF prosi o zwrócenie
uwagi na wymienione braki piwa i wezwanie kier. technicznego browaru «Osiek» do postawienia produkcji piwa na właściwym poziomie,
w przeciwnym bowiem razie browar narażony będzie na straty wskutek
odmowy poboru przez przydzielonych hurtowników”51. Problem taki
wystąpił rzeczywiście już z końcem roku. Na skutek skarg odbiorców
hurtowych, stosownie do polecenia CZPP-S, odbyło się komisyjne dochodzenie, w wyniku którego stwierdzono, że piwo z browaru w Osieku
nadaje się do konsumpcji. W ślad za orzeczeniem komisji kierownictwo
browaru alarmowało Centralę CZPP-S, że piwo „należałoby jak najszybciej rozprowadzić. Donosząc o powyższym, prosimy o zarządzenie,
by istniejący obecnie zapas piwa w ilości około 600 hl został przez
51 Pismo podpisał dyrektor zbytu Gustaw Bortnowski. ANPPiP, sygn. PAU I–554 (CAD).
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hurtowników bezzwłocznie odebrany, co jest konieczne z tego względu,
że piwo to pochodzi z warek z dn. 11 do 26 IX 51 i dalsze przetrzymywanie
stwarza niebezpieczeństwo zepsucia się […]”. Zwrócono się o przydział
nowych hurtowników z terenu Oświęcimia, przypuszczając słusznie,
że wyznaczeni z początkiem roku nie będą w stanie odebrać planowanej
ilości piwa.
Na początku 1952 roku przeprowadzono badania wody. Wykazały
one, że stan bakteriologiczny nie budzi zastrzeżeń i woda „jest jeszcze na granicy przydatności do piwa i potrzeb browaru”, zaś chemicznie zawiera nieznaczną ilość amoniaku i azotanów. Doprowadzenie
wody do granicznego stanu przydatności wiązało się z działalnością
sąsiedniego gospodarstwa rolnego (nastawionego na hodowlę bydła
zarodowego), prowadzonej bez zwracania należytej uwagi na potrzeby
browaru. Kolejnym problemem była znaczna twardość wody. Wyniki
badań przedstawiono profesorowi Franciszkowi Hendzlowi z prośbą
o przedstawienie projektu niezbędnych filów. Sprawa upadła błyskawicznie „z uwagi na pilniejsze potrzeby naszego przemysłu”. Sprawę
„pożądanego przez konsumentów pienienia się piwa” odłożono na czas
nieokreślony52.
Problemy z utrzymaniem jakości powtórzyły się we wrześniu 1952
roku. „PHP Oświęcim, Kęty i Wadowice donoszą o pogarszaniu się
jakości piwa osieckiego, skutkiem czego liczna klientela na tamt. rynku
kategorycznie odmawia przyjmowania tego piwa i żąda piw z innych
browarów […]. Sprawa złej jakości piwa produkowanego przez Browar
w Osieku była już kilkakrotnie przedmiotem naszej interwencji, jak
również zainteresowanych hurtowni […]. CZPP-S po raz ostatni uprzedza CAD PAU, że jeżeli piwo z Waszego browaru pod względem jakości
nie będzie odpowiadać przepisom […], zmuszeni będziemy zarządzić
dostawy piwa dla wszystkich hurtowni […] z zakładów piwowarsko-słodowniczych należących do CZPP-S”
52 Trudno zrozumieć brak starań o wykonanie filtra, co nie byłoby znaczącym kosztem
w utrzymaniu browaru (przynoszącego zyski), ANPPiP, sygn. PAU I–554 (CAD).
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Znaczne obniżenie jakości osieckiego piwa wynikało z wielu czynników, wśród których wymienić należy znaczne niedoinwestowanie
zakładu czy to w modernizację kadzi fermentacyjnych i kuf składowych,
czy też w odpowiedni fil do wody, niskiej jakości surowce do produkcji
(zjełczały jęczmień, pozaklasowy chmiel), nierealne plany produkcyjne,
powodujące bądź gromadzenie się starzejących zapasów, bądź też konieczność wypuszczania z piwnic nieodpowiednio przeleżakowanego
piwa.
Były i inne przyczyny. Jeszcze w roku 1949 rozpoczęto starania o włączenie browaru w plany Gromadzkiego Komitetu Elektryfikacyjnego
w Osieku. Zapoczątkowane przez Andrzeja Rudzińskiego rozmowy podtrzymane zostały po przejęciu browaru przez PAU. Sprawa była istotna,
bowiem własna linia, nadmiernie obciążona, generowała nagłe przerwy
w dostawie prądu. Skutkiem tego w trakcie prowadzonego obciągu
dochodziło do „zerwania” piwa w kufach, czyli zmącenia z drożdżami,
co powodowało konieczność wyczyszczenia fila (wyprania masy filacyjnej), co trwało minimum dwie godziny i powodowało stratę 80 litrów
piwa. Zdarzała się, że „zerwanie” następowało w trakcie obciągu trzykrotnie53. Na brak „odnośnej linii przewodowej” zwrócił uwagę w sprawozdaniu z bytności w browarze w lipcu 1950 rewident Marceli Pierożek,
podkreślając znaczące straty ponoszone przez browar. Zadziwia kompletny brak koordynacji w wykorzystaniu linii elektrycznej z hodowlaną
częścią przedsiębiorstwa, która to odpowiadała za występujące przeciążenia. Sprawy elektryfikacji nie udało się dokończyć w okresie użytkowania browaru przez PAU. Dokończenie inwestycji zaplanowano w roku
finansowym 1953, jednak z uwagi na: „mające nastąpić w najbliższych
dniach przekazanie tak Zespołu Łęki, jak i Zakładów Przemysłowych
Państw. Gospodarstwom Rolnym (Administracja Główna – przyp. S.D.)
nie uważa się kompetentną do decydowania w tej sprawie”.
Braki w wyposażeniu usiłowano uzupełniać, zwracając się z odpowiednim zapotrzebowaniem do CZPP-S: „browar Osiek dysponuje
53 ANPPiP, sygn. PAU I–554 (CAD).
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jednym filem do obciągu piwa, firmy Helmann, typ „mamut” sześcioramowy, który dla celów browaru jest zbyt mały, zwłaszcza w okresie
wzmożonych dostaw piwa. Prosimy uprzejmie o przydzielenie nam
ze zbywających zapasów jednego fila do obciągu 16–24-ramowego
w stanie zdatnym do użytku […]”54. Jednak browar w odległym Osieku
pozostawał wciąż na marginesie planów Zrzeszenia.
Zaś okolicznym konsumentom przyszło przyzwyczaić się do „odmiennych właściwości smakowych” ulubionego trunku. W obliczu
księżycowej gospodarki okresu PRL-u nie było to zapewne największe
nieszczęście.

2. W strukturach PGR i POHZ
Szara rzeczywistość

Koniec roku 1952 poświęcono na przygotowanie zakładów przemysłowych do przejęcia na rzecz Państwowych Gospodarstw Rolnych.
Porządkowano dokumentację, likwidowano konta bankowe, obliczano
salda. Nowy użytkownik przejmował zakłady wraz z wszystkim aktywami i pasywami. Końcowym akordem było wykonanie remanentów
posiadanych zapasów: surowców, opakowań, etc.
Tartak, młyn, gorzelnia i browar znalazły się w odrębnej jednostce,
o nazwie: Zakłady Przemysłowe Państwowych Gospodarstw Rolnych
Osiek, o nieznanej nam strukturze organizacyjnej55. Najpóźniej z początkiem września włączono je w struktury Państwowego Gospodarstwa
Rolnego, Zespół Hodowli Zarodowej w Łękach, jako wydzielone Zakłady
Przemysłowe w Osieku.

54 ANPPiP, sygn. PAU I–554 (CAD).
55 Kolejne przekształcenia odtworzono na podstawie niepełnych danych uzyskanych
w Ośrodku Hodowli Zarodowej w Osieku sp. z o.o. oraz na podstawie analizy
zachowanych dokumentów.
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ryc. 62. Etykieta piwa jasnego z okresu przynależności do PGR
Osiek (1 styczeń – 31 grudzień 1953)
A label of lager from the period of ownership by PGR Osiek
(1 January to 31 December 1953)

Wedle posiadanych informacji, istniejący na terenie Andrychowa
Zespół Hodowli Zarodowej został zarządzeniem Ministra Państwowych Gospodarstw Rolnych z dnia 28 grudnia 1953 roku połączony
z Zespołem Hodowli Zarodowej w Łękach i utworzonym Zespołem
Hodowli Zarodowej w Osieku. Tym samym z dniem 1 stycznia zniknęły
wydzielone Zakłady Przemysłowe, włączone w strukturę ZHZ w Osieku.
Pełna nazwa jednostki zarządzającej browarem brzmiała: Państwowe
Gospodarstwa Rolne, Zespół Hodowli Zarodowej w Łękach, (browar
Osiek).
Kolejna reorganizacja, której pełnego zakresu nie znamy, nastąpiła
1 czerwca 1955 roku. Siedzibę Zespołu przeniesiono z Łęk do Osieka, zaś
pełna nazwa przedsiębiorstwa brzmiała od tej chwili: Państwowe Gospodarstwa Rolne, Zespół Hodowli Zarodowej w Osieku (browar Osiek).
W roku 1958 Zespół ten został przemianowano w Państwowy Ośrodek
Hodowli Zarodowej w Osieku (w skład, którego wchodziło Państwowe
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Gospodarstwo Hodowli Zarodowej w Andrychowie), znajdujące się
rzecz jasne w strukturach Państwowych Gospodarstw Rolnych56.
Po roku 1960 Państwowe Ośrodki Hodowli Zarodowej znalazły się
w strukturze Centralnego Zarządu Hodowli Zarodowej w Warszawie,
przemianowanego po pewnym czasie w Zjednoczenie Hodowli Zarodowej.
W 1992 roku przedmiotowe przedsiębiorstwo państwowe uległo likwidacji, a jego majątek został przejęty przez Agencję Własności Rolnej
Skarbu Państwa. Decyzją Dyrekcji O/T Agencji, mienie po zlikwidowanym przedsiębiorstwie zostało wyodrębnione w jednostkę organizacyjną
pod nazwą: Ośrodek Hodowli Zarodowej Skarbu Państwa w Osieku.
Na części mienia wspomnianego Ośrodka, aktem założycielskim z dnia
10 kwietnia 1995 roku, utworzona została Spółka z o.o. (100 proc. udział
Skarbu Państwa), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Biesku-Białej57.
tab. 45. Remanent opakowań na dzień 31 grudnia 1952 roku,
wykonany przez Zakłady Przemysłowe Majątków Doświadczalnych
PAU na rzecz Zakładów Przemysłowych Państwowych Gospodarstw
Rolnych
rodzaj
opakowania
1. beczki
dębowe
piwne
2. butelki
piwne ½ l

nowe

50 a 100 l
100 a 50 l

używane

razem

magazyn

odbiorca

razem

3 a 200 l
10 a 100 l
22 a 50 l
34 a 25 l
10 a 12 l

5 a 200 l
40 a 100 l
210 a 50 l
204 a 25 l
8 a 12 l

8 a 200 l
50 a 100l
232 a 50 l
238 a 25 l
18 a 12 l

8 a 200 l
100 a 100 l
332 a 50 l
238 a 25 l
18 a 12 l

4 000 szt.

2 000 szt.

6 000 szt.

6 000 szt.

Opracowano na podstawie zachowanych zestawień, ZPA.

56 Dlatego też jeszcze w długi czas po utworzeniu POHZ etykiety z osieckiego browaru
sygnowano napisem PGR Osiek.
57 Opracowano na podstawie informacji uzyskanych w Ośrodku Hodowli Zarodowej
w Osieku sp. z o.o.
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Z lektury remanentu opakowań przeprowadzonego z dniem 31 grudnia 1952 roku wynika, iż w okresie zarządu PAU zwiększono nieznacznie
stan naczyń transportowych, powiększając ilość beczek 200-, 100i 50- litrowych. Obniżył się natomiast stan posiadania beczek mniejszych,
25- i 12-litrowych.
Zakupionych w ostatnim kwartale 1952 roku w Spółdzielni Stolarzy
i Bednarzy w Przemyślu beczek (50 o poj. 100 litrów i 100 o poj. 50 litrów)
nie zdążono zalegalizować (pozostały nieocechowane w magazynie).
W dalszym ciągu używano wyłącznie butelek o pojemności 0,5 litra.
tab. 46. Porównanie ilości posiadanych beczek transportowych
w dniach przejęcia (14 III 1947) i zdania browaru (31 XIII 1952) przez
Polską Akademię Umiejętności
II/200 l

I/100 l

2/50 l

4/25 l

8/12 l

stan w dniu przejęcia browaru

7

36

200

279

22

stan w dniu zdania browaru

8

50

232

238

18

Opracowano na podstawie: ANPPiP, sygn. PAU I–554 (CAD).

We wrześniu 1952 z CZPP-S nadeszły plany produkcji na rok następny.
Początkowo utrzymano limit 6 000 hl z zaznaczeniem, że obejmuje
on 2 000 hl piwa słodowego. Odbiorców hurtowych planowano ustalić
w najbliższym czasie. Po wchłonięciu browaru przez struktury PGR
odwołano się od tej decyzji. Ostatecznie limit wyznaczono na poziomie
7 500 hl, z czego 5 000 przypadało na piwo jasne, pozostałe 2 500 na piwo
ciemne słodowe. Z tej ilości 6 500 hl odebrać miały składy hurtowe, przydzielone browarowi, zaś pozostały 1000 hl przypadł do bezpośredniej
sprzedaży przez browar. Po raz pierwszy od dłuższego czasu kierownictwo browaru mogło odetchnąć z ulgą, w przydziale wskazano bowiem
pięciu odbiorców hurtowych z okolicznych miasteczek, co dawało gwarancję ustabilizowanej sprzedaży. Największym odbiorcą pozostał Państwowy Hurt Piwa w Oświęcimiu, odbierający blisko 3 000 hektolitrów.
Pozostałą ilość rozdzielono pomiędzy PHP w Kętach i Wadowicach oraz
GS w Wadowicach i Andrychowie.

XII

Opracowano na podstawie zachowanych zestawień, ZPA.

699,87

3,90
661,26

359,92 272,98 288,36 273,96

3,90
3,90
3,75
4,40
488,42 257,71 196,09 224,35

819,19

XI

4,25
4,25
4,59
4,08
4,50
9,00
1956 305,87 231,01 425,76 520,94 676,91 1079,16

X

4,96
4,76
5,25
5,17
483,46 446,33 313,43 290,80

IX

3,75
863,35

VIII

3,75
725,31

VII

3,60
3,60
4,05
3,65
4,11
1955 242,12 301,10 335,78 486,43 692,27

VI

5,46
5,40
5,20
5,00
3,88
1062,08 696,72 333,12 281,76 277,16

V

5,46
906,43

IV

5,04
5,04
5,46
5,25
5,25
5,25
1954 235,45 296,53 409,71 440,17 677,98 1088,94

III

5,00
925,05

II

5,35
5,27
5,87
5,67
5,96
5,69
5,41
1953 329,70 321,16 376,27 815,91 924,83 1053,64 1231,12

I

5984,60

5520,55

6767,74

7576,06

razem:

tab. 47. Wielkość sprzedaży piwa w latach 1953–1956 w rozbiciu na poszczególne miesiące, z uwzględnieniem
piwa deputatowego
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ryc. 63. Etykieta piwa słodowego z okresu przynależności
do PGR Osiek (1 styczeń – 31 grudzień 1953)
A label of malt beer from the period of ownership by PGR
Osiek (1 January to 31 December 1953)

Wśród odbiorców indywidualnych spotykamy osoby prywatne, pobierające okolicznościowo 1 beczkę piwa, strażaków z okolicznych wsi,
organizujących cykliczne zabawy wiejskie, a także komitety społeczne,
np. Komitet Rodzicielski z Osieka czy też Komitet Ochronki w Łękach.
Pozostałą część sprzedaży bezpośredniej prowadzono za pośrednictwem
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Osieku, zaopatrującej
własne sklepy i gospody (innych w tym czasie już nie było). Na koniec
1953 roku zalegała ona z oddaniem 2 625 butelek półlitrowych z siedmiu
kontrolowanych przez siebie sklepów. Browar zaopatrywał również Bar
nr 1 w Osieku, zalegający z oddaniem 4 beczek 50-litrowych i 6 beczek
25-litrowych.
W roku 1954 poluzowano nieco restrykcyjny obowiązek składania
zamówień za pośrednictwem central branżowych, pozostawiając zamawiającym nieco swobody. 16 stycznia 1954 roku podpisano umowę
z Lubelskimi Zakładami Chmielarskimi na dostawy 1000 kg chmielu
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drugiego gatunku. Chmiel wysyłano w workach do stacji kolejowej
w Kętach.
tab. 48. Zapotrzebowanie browaru na chmiel w 1954 roku
(w kilogramach)
rok 1954

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

150

330

350

170

Opracowano na podstawie zachowanych zestawień, ZPA.

W 1953 roku przydział cukru otrzymano za pośrednictwem Ministerstwa Przemysłu Rolnego i Spożywczego, Centralny Zarząd Przemysłu
Cukrowniczego w Warszawie. W roku 1954 zwrócono się do tego samego
źródła.
tab. 49. Zgłoszone zapotrzebowanie browaru na cukier w roku 1954
oraz zamówienie faktycznie przekazane przez kierownictwo Zespołu
w Łękach (w kilogramach)
I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

projekt browaru

2 000

1 500

1 500

2 000

zamówienie

1 200

2 400

2 400

1 000

Opracowano na podstawie zachowanych zestawień, ZPA.

Karmel niezbędny do zabarwiania ciemnego piwa słodowego zamawiano w Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego we Wronkach.
W styczniu 1954 zwrócono się do Huty Szkła „Zabrze” z prośbą o dostarczenie 5 tys. sztuk zamknięć do butelek piwnych półlitrowych, zaznaczając że „butelki już dawno otrzymaliśmy, a zamknięć dotychczas nie
mamy”. Wkrótce nadeszło pismo informujące, iż huta nie jest w stanie
wysłać oczekiwanych zamknięć, gdyż zajmuje się jedynie produkcją
butelek. W związku z tym z zamówieniem zwrócono się do Spółdzielni
Inwalidów „Jedność” z Żywca. Prośby o przyjęcie zamówień na dostawy butelek kierowano do wielu źródeł, jednak prawdziwym utrapieniem było znalezienie rzetelnego dostawcy zamknięć patentowych.
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W gospodarce ciągłych niedoborów zapewnienie pojedynczej dostawy
nie oznaczało bowiem podjęcia trwałej współpracy.
Korki sprowadzono z Poznańskich Zakładów Wyrobów Korkowych,
ul. Dąbrowskiego 93, zaś dostawy żywicy piwowarskiej zapewniała
Centrala Zaopatrzenia Rolnictwa w Łodzi. Pod koniec roku z prośbą
o przyjęcie zamówienia na rok 1955 zwrócono się do kilku innych firm.
Na początku 1954 roku kierownictwo browaru z utęsknieniem wyczekiwało zapowiadanych dostaw jęczmienia do przesłodowania we własnej
słodowni. Sprawa była o tyle poważna, że na początku roku przygotowywano zapas słodu praktycznie na cały rok produkcji.
tab. 50. Planowane zużycie jęczmienia (w przeliczeniu na możliwą
do uzyskania ilość słodu) w roku 1954 w przeliczeniu na 1 h piwa oraz
w skali roku
ilość surowca na 1 hektolitr

ilość surowca
w skali roku

jęczmień

słód

planowana
produkcja
roczna

piwo jasne
lekkie

18,35 kg

13,8 kg

4 000 hl

73 400 kg

55 200 kg

piwo
ciemne

14,63 kg

11 kg

2 000 hl

29 260 kg

22 000 kg

jęczmień

słód

Opracowano na podstawie zachowanych zestawień, ZPA.

Przy planowanej rocznej produkcji piwa na poziomie 6000 hl zapotrzebowanie na słód wynosiło 77,2 t (przyjmowano, że 100 kg słodu
uzyskuje się ze 133 kg jęczmienia), co oznaczało konieczność dostawy
ok. 107 t jęczmienia (przyjęto około 5 proc. zapasu)58. Ilość tę zamierzano
przerobić w trzech pierwszych miesiącach roku w kolejnych partiach:
w styczniu – 17, w lutym – 60 i w marcu – 30 ton. Pod koniec stycznia
sytuacja stała się na tyle niepokojąca, że kierownik techniczny browaru Józef Semla wystosował do Dyrekcji Zespołu Hodowli Zarodowej
58 Przyjęte wskaźniki mogą odbiegać od sytuacji rzeczywistej np. z uwagi na różnice
wilgotności jęczmienia.
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ryc. 64. Etykieta piwa jasnego pełnego z okresu przynależności
do PGR, Zespół Hodowli Zarodowej w Łękach (1 styczeń 1954 –
30 maj 1955)
A label of full-bodied lager beer from the period of the brewery
ownership by PGR Breeding Farm in Łęki (1 January 1954
to 30 May 1955)

w Łękach pismo, alarmując w sprawie przydziału i dostaw jęczmienia:
„nadmieniamy, że na składzie posiadamy zaledwie na 1 miesiąc słodu,
a słodowanie jęczmienia w kampanii trwa 6 tygodni. Zmuszeni jesteśmy
stwierdzić, że opóźnienie dostawy spowoduje wobec postępującego
z wiosną ocieplenia obniżenie jakości słodu, a w razie postępu ocieplenia
słodowanie stać się może zupełnie niemożliwe. Stan, jaki już zaistniał
z powodu spóźnionej dostawy jęczmienia, spowoduje niezawodnie
obniżenie jakości piwa, która jak wykazują analizy, była dotychczas
prawidłowa”. Ostatecznie dostaw nie udało się zrealizować w terminie
i brakujący słód w ilości 15 t sprowadzono ze słodowni w Jędrzejowie,
przekazując w rozliczeniu adekwatną ilość jęczmienia z własnej puli
przydziałowej. Wykorzystano natomiast wolne moce przerobowe, słodując w kwietniu na zlecenie browaru w Szczyrzycu 6 t jęczmienia.
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ryc. 65. Etykieta piwa jasnego pełnego z okresu przynależności
do PGR, Zespół Hodowli Zarodowej w Osieku (1 czerwiec
1955–1958)
A label of full-bodied lager from the period of the brewery
ownership by PGR Breeding Farm in Osiek (1 June 1955–1958)

W lutym decyzją CZPP-S pozyskano z browaru w Czarnkowie myjkę
do masy filacyjnej. Przy okazji nawiązania współpracy (do Czarnkowa
wydelegowano przedstawiciela browaru celem odbioru urządzenia)
okazało się, że w Czarnkowie znajdują się cztery zbywające kadzie fermentacyjne. Wkrótce wystąpiono do CZPP-S z prośbą „o spowodowanie
przydziału”. Finału tej sprawy nie znamy. Szczęśliwie w roku 1953 wyremontowano sześć kadzi fermentacyjnych, jednak dopiero wiosną 1954
zostały one zwymiarowane i dopuszczone do użytkowania.
Za pośrednictwem Centrali Handlowej Przemysłu Drzewnego. Biuro
Sprzedaży Opakowań Drewnianych w Warszawie starano się zakupić
100 beczek o pojemności 50 l i 50 beczek o pojemności 100 litrów. Z uwagi na przekroczony termin złożenia zamówienia sprawę odłożono o rok.
Podjęto jednak starania o zakup beczek z innego źródła, uwieńczone
powodzeniem dopiero w roku 1955.

254

Browar parowy w Osieku. Zarys dziejów

ryc. 66. Pracownicy browaru przed budynkiem bednarni.
Trzeci z lewej (stoi oparty o drzwi) Józef Semla. Przełom lat
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych (ze zbiorów prywatnych)
Employees of the brewery in front of the coopery building.
Third from the left (leaning against the door): Józef Semla. End
of the 1960s/beginning of 1970s (from private collection)

3 lutego kierownik browaru Józef Semla wystosował pismo do Zespołu Hodowli Zarodowej w Łękach: „prosimy o zezwolenie ob. Biesowi
Stefanowi stolarzowi o zrobienie modelu jednej części do pompy do warzelni, która jest bardzo potrzebna ze względu na brak prądu. Nadmieniam, że cały rok już prosiłem, lecz zawsze odmówiono mi ze względu
dużej pracy przy budowach. Uważam, że w okresie pory zimowej tamt.
pracownik nie jest obciążony powyższymi pracami, a co za tym idzie, nie
spotkam się z odpowiedzią negatywną. Pompa ta będzie służyć do warzelni, do wyciskania piwa z warzelni, parą, która zastąpi prąd”. Prośbie
kierownika stało się zadość i wkrótce, na podstawie powstałego modelu,
złożono zamówienie „na odlanie jednego dekla do pompy wg modelu”
w Zakładzie Księży OO. Salezjanów (!) w Oświęcimiu.
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Zgodnie z wytycznymi CZPP-S Centrala PGR w Warszawie powołała
Komisję Degustacyjną i Laboratorium PGR, do którego cyklicznie kierowano próbki piwa z podległych browarów. Pod koniec lutego z Osieka
wysłano pierwszą próbkę, w której skład wchodziły: piwo ciemne bez
cukru, piwo ciemne z cukrem, piwo jasne, piwo jasne z kufy bez filacji,
w ilości po jednej butelce półlitrowej.
Jeszcze w listopadzie 1953 w browarze zatrudnionych było 20 osób.
W lecie 1954 zwolnili się Antoni Marszałek oraz bednarz Stanisław Magda. Jesienią decyzją Dyrekcji Zespołu zatrudnieni w browarze na stanowiskach technicznych Władysław Drabek, Stefan Żmudka i Władysław
Niemiec przesunięci zostali do pracy „na równorzędnym stanowisku”
w warsztatach zespołowych przy Zespole w Osieku. W związku z tym
pod koniec roku załoga browaru liczyła zaledwie 15 osób59.
Odtąd browar nie posiadał własnego transportu samochodowego,
korzystał z parku maszynowego POHZ.
Produkcję na rok 1954 CZPP-S określiła na poziomie 6 000 hl, jednak
ostatecznie sprzedaż browaru wyniosła 6 700 hl, w tym piwa ciemnego
nieco poniżej 2000 hektolitrów. Dominującą rolę wśród odbiorców zachował PHP Oświęcim, odbierając niespełna 1 800 hl, zaś do GS-u w Andrychowie wysłano 1 250 hektolitrów.
tab. 51. Miesięczne wskaźniki zbytu piwa w roku 1954 (w procentach)
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

4,5

4,6

6,1

10,2

10,5

12

14

12,9

7,9

5,8

5,5

6,2

Opracowano na podstawie zachowanych zestawień, ZPA.

CZPP-S 1 lutego na wniosek Wydziału Handlu Prezydium Powiatowej
Rady Narodowej w Wadowicach zmienił rozdzielnik piwa, obniżając
59 Zatrudnieni byli wówczas następujący pracownicy: Damian Podolski, Jan Tobiczyk I, Jan Tobiczyk II, Ignacy Klęczar, Antoni Mrozik, Antoni Marszałek, Karol
Tolarczyk, Stefan Spadek, Rozalia Spadek, Władysław Lekacz, Józef Bartecki, Józef
Semla, Stefania Bloch, Helena Nowak, Józef Bies.
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dostawy do GS-u w Wadowicach o 250 hl piwa lekkiego i 150 hl piwa
ciemnego słodowego i kierując je do GS-u Mucharz.
W styczniu odbyła się w Wydziale Handlu Prezydium Powiatowej
Rady Narodowej w Oświęcimiu konferencja w sprawie rejonizacji sprzedaży piwa w powiecie oświęcimskim. W konferencji wziął udział przedstawiciel Krakowskich Zakładów Piwowarsko-Słodowniczych. Podobne
spotkanie zorganizowano 15 stycznia w Wadowicach60. W jego wyniku
określono „rejonizację terenu tut. powiatu pod względem dystrybucji
piwa i wód gazowych na rok 1954”.
W kwietniu Krakowskie Zakłady Piwowarsko-Słodownicze, zaniepokojone ignorowaniem dotychczasowych zarządzeń dotyczących mycia
butelek piwnych, wprowadziły od dnia 1 czerwca nakaz numerycznego
oznaczania miejsc rozlewczych pieczęcią na etykiecie. Browar Osiek
otrzymał nr 1184, jednak zarządzenie nie weszło w życie i po pewnym
czasie nikt już o nim nie pamiętał.
8 kwietnia 1954 roku odbyło sie spotkanie załogi „w związku z nadesłaną przez Zw. Z. [Związek Zawodowy ‒ przyp. S.D.) w Krakowie
60 Dzięki zachowanemu protokołowi dowiadujemy się, jakie rejony działania przysługiwały poszczególnym odbiorcom hurtowym. Inwalidzka Spółdzielnia Pracy
„Pionier” w Wadowicach obsługiwała: gromady Roków, Babice, Witanowice z gminy
Wadowice, gromady Lgota i Wyźrał z gminy Brzeźnica, gromady Woźniki i Zygodowice z gminy Ryczów; Państwowa Hurtownia Piwa Wadowice obsługiwała
miasto Wadowice; GS „Samopomoc Chłopska” Andrychów obsługiwała: miasto
Andrychów, teren gminy Andrychów oraz gromady: Gierałtowice, Głębowice, Nidek
i Wieprz z gminy Wieprz; GS „Samopomoc Chłopska” Brzenica obsługiwała teren
gminy Brzeźnica bez gromad Wyźrał i Lgota, teren gminy Ryczów bez gromad
Woźniki i Zygodowice; GS „Samopomoc Chłopska” Mucharz zaopatrywała teren
gmin Budzów i Zembrzyce (w Zembrzycach planowano uruchomienie podhurtowni) oraz z gminy Mucharz gromady Tarnawa Dolna, Tarnawa Górna, Skawce
oraz gromadę Marcówka w gminie Skawce; GS „Samopomoc Chłopska” Maków
zaopatrywała teren miasta i gminy Maków oraz gminy Zawoja; zaś GS „Samopomoc
Chłopska” Wadowice zaopatrywała teren gminy Wadowice z wyjątkiem gromad
Roków, Babica i Witanowice, gminę Chocznia, gromady: Jaszczurowa, Mucharz,
Koziniec, Świnna Poręba z gminy Mucharz i Frydrychowice, Gierałtowiczki, Przybradz z gminy Wieprz.
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ryc. 67. Pracownicy browaru na tle bednarni, fotografia
wykonana z okazji ukończenia kursu BHP. Pierwszy z lewej
siedzi Józef Semla. Początek lat sześćdziesiątych
(ze zbiorów prywatnych)
Employees of the brewery in front of the coopery building,
a photograph taken at the end of a health & safety course. First
from the left (seated): Józef Semla. Early 1960s
(from private collection)

instrukcją dotyczącą współzawodnictwa”, którego efektem było podjęcie
przez poszczególnych członków załogi browaru szeregu „dobrowolnych”
zobowiązań. Obok inicjatyw potrzebnych z punktu widzenia przedsiębiorstwa, jak wmurowanie i zamontowanie kotła do grzania wody, uporządkowanie terenu wokół browaru i słodowni czy też zainstalowanie
sposobem gospodarczym linii napięcia z browaru do słodowni, „a to
umożliwi na oświetlenie stałego światła i prądu na motory elektryczne,
a nie jak dotychczas”, podjęto również inicjatywę udekorowania świetlicy w związku z świętem 1 Maja, oczywiście „w pełnym zrozumieniu
zadań, jakie nakłada nasza Rzeczpospolita Ludowa na każdego uczciwego obywatela”.
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Z końcem grudnia 1954 Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego, działająca przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Oświęcimiu, zwróciła się do kierownictwa Browaru w sprawie planów rozwoju
browaru w kontekście planu 5-letniego. W odpowiedzi stwierdzono,
że przedsiębiorstwo nie może zadecydować o tym „samo osobiście, gdyż
leży to w kompetencji Centralnego Zarządu Przemysłu Piwowarsko-Słodowniczego w Warszawie”. W dalszej części pisma czytamy: „pomimo że browar Osiek administracyjnie należy do Państwowych Gospodarstw Rolnych Centr. Zarządu Hodowli Zarodowej, to jednak co do
ilości produkcji piwa i jego sprzedaży uzależniony jest od dyspozycji
w/m Centr. Z-du Przem. Piw.-Słodowniczego”.
tab. 52. Wielkość sprzedaży piwa w okresie 3 I–11 II 1953
(w hektolitrach)

Odbiorcy indywidualni, pobierający
jednorazowo na ogół 1 beczkę
Ochotnicza Straż Pożarna Łęki
Ochotnicza Straż Pożarna Malec
Ochotnicza Straż Pożarna Polanka
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc
Chłopska” Osiek
Komitet Ochronki Łęki
Komitet Samopomocy Chłopskiej
Łęki-Zasole
Komitet Rodzicielski Górny Osiek

ilość
pobrań

pobrano
w beczkach

pobrano/sztuk
w butelkach

33

11,49
ciemne 1,41

‒

1

0,52

‒

1

1.02

‒

1

0,27
ciemne 0.52

‒

35

11.32
ciemne 3,81

12,87/2 575
c. 3,62/725

1

1,00

‒

1

0,78

‒

1

1,54

‒
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Państwowy Hurt Piwa Kęty
(Wilamowice)
Państwowy Hurt Piwa Oświęcim

Państwowy Hurt Piwa Wadowice
GS Wadowice
Razem w poszczególnych rubrykach:
Pobrano piwa ogółem:
w tym ciemnego:

ilość
pobrań

pobrano
w beczkach

pobrano/sztuk
w butelkach

8

87,81
ciemne 11,94

‒

11

146,93
ciemne
102,21

‒

4

27,84
ciemne 26,18

‒

2

16,88
ciemne 4,64

‒

99

307,42
ciemne
150,71

12,87/2575
c. 3,62/725
474,63
c. 154,34

Opracowano na podstawie świadectw przewozowych, dokumenty w posiadaniu autora.

Tendencja spadkowa utrzymała się w roku 1955, kiedy to sprzedano
niespełna 5500 hl piwa. GS w Mucharzu zastąpiony został przez GS w Zembrzycach (początkowo przy GS w Zembrzycach planowano otworzyć
jedynie podhurtownię zależną od GS w Mucharzu), dokąd trafiło niecałe
450 hektolitrów. Pozycja PHP Oświęcim pozostała dominująca. Przyjął
on blisko 1 800 hektolitrów, podczas gdy z pozostałych odbiorców żaden
nie zbliżył się do tysiąca hektolitrów. Na piwo jasne przypadło niespełna
3000, ciemne ok. 2500 hektolitrów.
Spadkową tendencję udało się przełamać w roku 1956, kiedy to sprzedano blisko 6000 hektolitrów. Browar obsługiwał aż dziewięciu odbiorców hurtowych, gdyż do znanych nam z roku 1955 odbiorców doszły GS-y
z Kalwarii Zebrzydowskiej, Makowa Podhalańskiego i Brzeźnicy. Tradycyjnie dominującą rolę zachował PHP Oświęcim, który odebrał ponad
1 650 hl piwa. Wyprodukowano jedynie ok. 1500 hl piwa ciemnego, reszta
(4500 hl) przypadła na piwo jasne. Po raz kolejny obniżyła się sprzedaż własna browaru, spadając do niespotykanego dotąd poziomu 765 hektolitrów.
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tab. 53. Wielkość sprzedaży piwa w roku 1953, z podziałem
na poszczególnych odbiorców oraz na piwo beczkowe i butelkowe,
piwo jasne i ciemne
odbiorca

piwo beczkowe

piwo butelkowe

razem

jasne

ciemne

jasne

ciemne

640,35

211,97

258,67

97,55

1 208,55

PHP Kęty

1 123,83

170,66

‒

‒

1 294,49

PHP Oświęcim

1 520,45

1 396,44

‒

‒

2 916,89

PHP Wadowice

411,12

233,01

‒

‒

644,13

GS Wadowice

601,60

196,77

‒

‒

798,38

GS Andrychów

588,91

60,82

‒

‒

649,73

4 886,27

2 269,69

258,67

97,55

7 512,19

Bezpośrednia
sprzedaż browaru

Opracowano na podstawie świadectw przewozowych, dokumenty w posiadaniu
autora.

tab. 54. Wielkość sprzedaży piwa w roku 1954 z podziałem
na poszczególnych odbiorców oraz na piwo beczkowe i butelkowe,
jasne i ciemne
odbiorca

piwo beczkowe

piwo butelkowe

razem

jasne

ciemne

jasne

ciemne

Bezpośrednia
sprzedaż browaru

490,05

164,56

297,98

137,45

1090,05

PHP Kęty

738,92

89,74

‒

‒

828,66

PHP Oświęcim

1299,66

516,36

‒

‒

1816,02

PHP Wadowice

340,60

177,45

‒

‒

518,05

GS Wadowice

560,10

132,39

‒

‒

692,49

GS Andrychów

836,93

414,04

‒

‒

1250,97

GS Mucharz

415,48

94,30

‒

‒

509,79

4681,76

1588,86

297,98

137,45

6706,05

Opracowano na podstawie świadectw przewozowych, dokumenty w posiadaniu
autora.
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Przez cały opisywany okres piwo butelkowane w browarze rozprowadzano w sprzedaży bezpośredniej w ilości 300–450 hl rocznie. Ponieważ
nadal używano wyłącznie butelek o pojemności 0,5 litra, butelkowano
od 60 000 do 90 000 tysięcy butelek rocznie, co przy stanie magazynowym na poziomie 6 tys. sztuk oznacza, że pojedynczą butelkę pozostającą w obiegu napełniano 10–12 razy rocznie.
tab. 55. Wielkość sprzedaży piwa w roku 1955 z podziałem
na poszczególnych odbiorców oraz na piwo beczkowe i butelkowe,
jasne i ciemne
odbiorca

piwo beczkowe

piwo butelkowe

razem

jasne

ciemne

jasne

ciemne

Bezpośrednia
sprzedaż browaru

423,20

107,20

282,19

134,51

947,10

PHP Kęty

572,91

34,05

‒

‒

606,96

PHP Oświęcim

1291,61

504,09

‒

‒

1795,71

PHP Wadowice

258,89

176,19

‒

‒

435,08

GS Wadowice

296,38

103,53

‒

‒

399,91

GS Andrychów

561,66

278,67

‒

‒

840,34

GS Zembrzyce

423,62

25,45

‒

‒

449,07

282,19

134,80

5474,19

Opracowano na podstawie świadectw przewozowych, dokumenty w posiadaniu
autora.

W połowie 1956 roku cofnięto przysługujący pracownikom browaru
„od niepamiętnych czasów” deputat piwny. W zależności od stanu zatrudnienia wydawano ok. 5 hl piwa deputatowego miesięcznie.
Tym samym zlikwidowano jeden z ostatnich przywilejów, jakimi
cieszyli się pracownicy. Warto nadmienić, że pensja robotnika zatrudnionego w browarze kształtowała się na bardzo niskim poziomie, z tego
powodu wielu z nich odchodziło, szukając innego zatrudnienia. Dla
porównania: pensja w pobliskiej kopalni była 3–4 razy wyższa.
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tab. 56. Wielkość sprzedaży piwa w roku 1956 z podziałem
na poszczególnych odbiorców oraz na piwo beczkowe i butelkowe,
jasne i ciemne
odbiorca

piwo beczkowe

piwo butelkowe

razem

jasne

ciemne

jasne

ciemne

Bezpośrednia
sprzedaż browaru

400,47

55,38

225,27

84,48

765,61

PHP Kęty

508,13

36,44

‒

‒

544,57

1 161,04

492,23

‒

‒

1653,27

PHP Oświęcim
PHP Wadowice

204,10

181,87

‒

‒

385,97

GS Wadowice

288,60

39,66

‒

‒

328,26

GS Andrychów

460,14

245,47

‒

‒

705,61

GS Zembrzyce

325,16

6,88

‒

‒

332,04

GS Kalwaria

323,18

30,43

‒

‒

353,61

GS Maków
Podhalański

182,42

181,68

‒

‒

364,10

GS Brzeźnica

385,12

135,75

‒

‒

520,88

4 238,38

1 405,80

225,27

84,48

5 953,95

Opracowano na podstawie świadectw przewozowych, dokumenty w posiadaniu
autora.

Rok 1957 okazał się rekordowy pod względem osiągniętej produkcji.
Uwarzono 8540 hl piwa, co wymagało aż 175 warek, okresowo musiano więc wykonywać po 2 warki dziennie. Poziom produkcji świadczy
o poczynionych inwestycjach w nowe kadzie fermentacyjne, kufy składowe i beczki transportowe. Co równie ważne, poszerzono asortyment
produkowanego piwa, warząc obok lekkiego również piwo pełne. Rzecz
jasna, nie zrezygnowano z piwa ciemnego, jednak jego produkcja nie
przekroczyła 900 hektolitrów. Piwa pełnego uwarzono nieco poniżej
1000 hl, pozostała ilość przypadła na tradycyjnie produkowane w browarze piwo lekkie.
Rekordowe osiągnięcia schyłku lat pięćdziesiątych już się nie powtórzyły, jednak produkcja cały czas utrzymywała się na poziomie 5–6 tys.
hektolitrów rocznie. W roku 1962 wyprodukowano niemal 4 500 hl,
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w rok później zaś ok. 5 700 hl piwa61. Zasadniczej zmianie nie uległa
oferta gatunkowa. Utrzymano produkcję ciemnego piwa słodowego,
jasne lekkie utraciło jednak swą pozycję na rzecz pełnego.
tab. 57. Wielkość produkcji w roku 1957
miesiąc

ilość warek/wielkość produkcji

ogółem

lekkie

pełne

słodowe

za miesiąc

za rok

I

7/34 160

2/9 760

1/4 880

10/48800

48 800

II

6/29 280

1/4 880

3/14 640

10/48800

97 600

III

11/53 680

3/14 640

5/24 400

19/92 720

190 320

IV

15/73 200

4/19 520

1/4 880

20/97 600

287 920

V

14/68 320

3/14 640

4/19 520

21/102 480

390 400

VI

15/73 200

4/19 520

2/9 760

21/102 480

492 880

VII

21/102 480

2/9 760

‒

23/112 240

605 120

VIII

20/97 600

1/4 880

‒

21/102 480

707 600

IX

6/29 280

‒

‒

6/29 280

736 880

X

7/34 160

‒

1/4 880

8/39 040

775 820

XI

9/43 920

‒

‒

9/43 920

819 840

XII

6/29 280

‒

1/4 880

7/34 160

854 000

137/668 560

20/97 600

18/87 840

razem

175/8 540 hl

Opracowano na podstawie księgi warek za rok 1957, dokument w posiadaniu
autora.

W 1968 roku browar ujęto w planach zagospodarowania przestrzennego. POHZ nie przewidywał planów inwestycyjnych. Zatrudniano
18 osób62.
61 Obliczono na podstawie danych z „Biuletynu Przemysłu Piwowarsko-Słodowniczego” za trzy kwartały roku 1963 (dane za rok poprzedni – 1962, dane prognozowane
na rok 1963) przyjmując, iż w IV kwartale wytwarza się 13,71 proc. produkcji rocznej
(obliczenie na podstawie lat 1953–1957).
62 AP Oświęcim, sygn. St.B. 315.
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ryc. 68. Etykieta piwa jasnego z okresu przynależności do PZHZ
w strukturach Państwowych Gospodarstw Rolnych
(1958 – po 1960)
A label of lager from the period of the brewery ownership
by PZHZ within State Agricultural Farms structures
(1958 to early 1960s)

W tym czasie w Osieku istniały trzy bary obsługiwane przez browar:
Gospoda Centralna, bar „Na Włosieniu” i bar „Tarniówka”63.
Długoletnim dyrektorem POHZ był Władysław Gargas, a zastępcą
do spraw przemysłu rolnego, któremu podlegał m.in. browar, Marian
Kacorzyk64.
Pracę słodowni opierano na dostawach jęczmienia browarnego z własnego majątku, uzupełnianego częściowo zakupami z innych źródeł.
Jęczmień, w porcjach po 30 q, wsypywano do specjalnych kotłów, gdzie
po zalaniu wodą namakał przez ok. 48 godzin, po czym transporterami

63 AP Oświęcim, sygn. St.B. 315.
64 A. Hałatek, B. Jania, Osiek. Zarys dziejów, dz. cyt., s. 136.
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ryc. 69. Etykieta piwa jasnego pełnego z okresu przynależności
do PZHZ w strukturach Państwowych Gospodarstw Rolnych
(1958 – po 1960)
A label of full-bodied lager from the period of brewery
ownership by PZHZ within State Agricultural Farms structures
(1958 to early 1960s)

przenoszono go na rostownię, gdzie uformowany w prostokątne pryzmy
kiełkował przez około 8 dni na betonowym klepisku65.
Niestety, jakość osieckiego piwa obniżało wiele czynników. Zaniechano wykonania filów uzdatniających zbyt twardą wodę, co negatywnie
wpływało na pienistość otrzymywanego produktu. Rozdzielenie procesu produkcji na dwa budynki, z koniecznością pompowania gorącej
brzeczki rurociągiem na odległość 300 metrów, powodowało możliwość wystąpienia infekcji bakteryjnej, prawdopodobnej tym bardziej,
że brzeczkę wylewano na chłodnik tacowy, na którym znajdowała
się przez kilka godzin. Wiele do życzenia pozostawiał stan oddziału
65 Relacja byłego pracownika browaru Andrzeja Mrozika, zamieszczona w nr 1(21)
„Echa Osieka” z 1996 roku, B. Jania, Historia browaru osieckiego, ciąg dalszy.
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ryc. 70. Etykieta piwa ciemnego lekkiego z okresu
przynależności do PZHZ w strukturach Państwowych
Gospodarstw Rolnych (1958 – po 1960)
A label of light-bodied dark beer from the period of brewery
ownership by PZHZ within State Agricultural Farms structures
(1958 to early 1960s)

fermentacji, do połowy lat siedemdziesiątych chłodzonego wyłącznie
lodem naturalnym. Nieuważne zastosowanie pływaków (o wyporności 200 l) powodowało, że bryła lodu trafiała do fermentującej brzeczki. Pływaki były zresztą w tak złym stanie, że ich rozszczelnienie było
na porządku dziennym. Tymczasem tego, co dzieje się z fermentującą
brzeczką, w nocy nikt nie pilnował. Ponieważ lód wyrąbywano zimą
ze stawów hodowlanych, tak „uszlachetnione” piwo nabierało rybiego
posmaku. Niestety, miejscowi smakosze niezbyt cenili sobie ten „unikalny” gatunek piwa. Innym ciekawym zabiegiem było odmładzanie
kwaśniejącego piwa, które nie zostało zbyte na czas, poprzez zmieszanie
z piwem ze świeżej warki. Zresztą stan samych kadzi fermentacyjnych
wciąż budził poważne zastrzeżenia, naprawiano je z reguły wtedy, gdy
groziły poważną awarią i unieruchomieniem browaru. Drobne przecieki
były na porządku dziennym.
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ryc. 71. Etykieta piwa jasnego pełnego z okresu przynależności
do PZHZ (po 1960 – 28 luty 1977)
A label of full-bodied lager from the period of brewery
ownership by PZHZ (after 1960 to 28 February 1977)

Przypadłością charakterystyczną dla gospodarki uspołecznionej było
znaczne obniżenie jakości pracy w myśl zasady, że „to, co wspólne, jest
tak naprawdę niczyje”. „Familijne stosunki” panujące w browarze, tak
wytykane przez biegłego rewidenta Pierożka wkrótce po przejęciu browaru przez PAU, udało się z czasem skutecznie wykorzenić. Drobne
niedoróbki, na które przymykano oko, rodziły całkiem poważne skutki.
Tak było np. z pracą słodowni, w której wysuszony słód gromadzono
w specjalnym drewnianym silosie. Zdarzało się jednak, że jakaś partia
pozostała niedosuszona. Po wsypaniu do zbiorczego silosu, w krótkim
czasie powodowała pleśnienie całego zapasu słodu. Ten należało jednak
zużyć, oczywiście przymykając oko na całą sprawę. Podobne, drobne
z pozoru wpadki, zdarzały się też i na innych oddziałach.
W zakresie technogii produkcji i związanych z tym problemów współpracowano z browarem w Żywcu. Pomagały w tym osobiste kontakty
Józefa Semli. Specjaliści z Żywca wizytowali osiecki browar, urządzano
też wycieczki szkoleniowe osieckich pracowników do Żywca. Stamtąd
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ryc. 72. Kancelaria, lata 70. Wśród pracownic browaru
Józef Semla (ze zbiorów prywatnych)
Brewery’s office, 1970s. Józef Semla among brewery’s female staff
(from private collection)

też sprowadzano drożdże, zdarzało się natomiast, że nadwyżki z osieckiej słodowni transportowano w odwrotnym kierunku. Pewne ilości
słodu trafiały też do browaru w Tychach66.
Największym odbiorcą osieckiego piwa pozostała hurtownia piwa
w Oświęcimiu, w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych kierowana
przez p. Kotulka, zaprzyjaźnionego z kierownictwem browaru. Spore
ilości piwa odbierały hurtownie w Andrychowie, Wadowicach i Suchej
Beskidzkiej. Pewne ilości odbierała hurtownia z Jaworzna.
W latach sześćdziesiątych za pracę warzelni odpowiadał Damian Podolski, słodownią zarządzał Antoni Mrozik, zaś dział fermentacji pozostawał pod opieką Ignacego Klęczara. Po przyjęciu do pracy urodzonego
66 Ustna informacja uzyskana od Franciszka Dobrzanowskiego, długoletniego
kierownika Zakładu Hodowli Zarodowej w Osieku.
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w Osieku Mariana Płonki, absolwenta Technikum Browarniczego w Tychach, przekazano mu pieczę nad pracą warzelni.
Na przełomie lat 1973 i 1974, w związku z powołaniem do wojska
warzelanego Płonki, do pracy w browarze na okres około dziesięciu
miesięcy skierowano z Żywca p. Jerzego Pudełko. Jego praca przypadła
w końcowym okresie działalności Józefa Semli, długoletniego kierownika technicznego. Sprawy produkcji interesowały schorowanego Semlę
w niewielkim stopniu. Głównie przebywał on w kancelarii, zaglądając
na oddział fermentacji i leżakowania. Do oddalonej warzelni nie zachodził już wcale. W okresie pobytu żywieckiego warzelanego udało
się pozyskać podstawową maszynownię chłodniczą, zbywającą w jego
macierzystym zakładzie. Uzyskanie sztucznego chłodzenia (amoniakalnego) znacznie polepszyło warunki produkcji, choć stan działu fermentacji nadal przedstawiał się tragicznie67.
Drewniane kufy leżakowe w początku lat siedemdziesiątych zastąpiono stalowymi tankami o pojemności ok. 15 000 l każda, sprowadzonymi najprawdopodobniej z Francji68. Zadowalająco spisywały się stare
urządzenia rozlewcze.
Czy tak musiało się stać?

W drugiej połowie lat siedemdziesiątych sytuacja w browarze stała się
na tyle zła, że dalsze prowadzenie produkcji zgodnie z obowiązującymi
normami i przepisami było praktycznie niemożliwe. Największe wątpliwości budziła jakość wody używanej do warzenia piwa i produkcji
wód gazowanych. Po przeprowadzonej kontroli inspektor sanitarny
zalecił natychmiastową modernizację niektórych urządzeń, jednak
dyrekcja POHZ nie była tym zainteresowana, a zapewne nie posiadała
wystarczających środków. Dało o sobie znać długoletnie zaniedbanie

67 Ustne informacje uzyskane od Jerzego Pudełko.
68 Ustna informacja uzyskana od Franciszka Dobranowskiego.
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ryc. 73. Budynek browaru-piwnic po tzw. wyburzeniu
i uporządkowaniu terenu. Fot. Sławomir Dryja
The building of the brewery with the basement after the
so-called ‘demolition’ and site clearing. Photo: Sławomir Dryja

inwestycyjne. Co ciekawe, produkcja browaru i wytwórni wód gazowanych przynosiła spore zyski, sięgające nawet 50 proc. przychodu
całego Ośrodka.
Decyzję o zamknięciu browaru podjęto w momencie, gdy po długim okresie zaniedbań wykonano pewne, ale niewystarczające prace
modernizacyjne. Rozważano nawet pomysł budowy nowej warzelni
przy budynku piwnic-browaru, co przy założeniu przeniesienia starych
urządzeń (nawet przy ich częściowej modernizacji) nie było kosztem
niemożliwym do udźwignięcia. Operacja taka rozwiązałaby większość
bolączek zakładu. Znaleziono nawet w studniach głębinowych w wyżej
położonych gospodarstwach źródła wody o odpowiednich parametrach, można ją było sprowadzać po wykonaniu niezbyt skomplikowanej
instalacji wodociągowej. Jak się wydaje, sprawa ta dzieliła ówczesne
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ryc. 74. Taca chłodnicza z 1913 roku w ruinach browaru-piwnic,
stan z sierpnia 2002. Fot. Sławomir Dryja
A refrigeration tray from 1913 in the ruins of the brewery/
basement, as of 2002. Photo: Sławomir Dryja

kierownictwo POHZ. Ostatecznie przeważyła opcja zakładająca zamknięcie zakładu, choć nie wydaje się ona racjonalna69.
Produkcja trwała do 28 lutego 1977 roku70. Zamykając browar, zapomniano zdecydować, co zrobić z kilkunastoma tysiącami litrów
69 Pan Franciszek Dobrzanowski ocenił zaawansowanie prac modernizacyjnych (leżakownia, chłodzenie) na poziomie 50 proc. potrzebnej kwoty. Prace te wykonano
ok. 1972–1974 roku, co przy sporych zyskach, jakie uzyskiwano z browaru (a nade
wszystko z produkcji wód gazowanych), czyni tę decyzję niezrozumiałą i nieracjonalną. Poniesienie dalszych kosztów inwestycyjnych zwróciłoby się po zaledwie
kilku latach. Pamiętać również należy, że pochodzące ze słodowni i browaru odpady
(kiełki, młóto), stanowiły cenne uzupełnienie diety bydła mlecznego, hodowanego
w oborach Ośrodka.
70 W źródłach można znaleźć rozbieżne informacje, dotyczące daty zamknięcia browaru. Autorzy monografii Osieka podają rok 1976, opierając swoje przekonanie
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ryc. 75. Symboliczny obraz browaru. Takie gruzowisko odzyskał
Edward Rudziński. Fot. Sławomir Dryja
An impression of the ruins of the brewery. This is the condition
in which Edward Rudziński regained ownership of the property.
Photo: Sławomir Dryja

dojrzewającego piwa Z uwagi na konieczność opłacenia akcyzy jego
wylanie nie wchodziło w grę, co więcej kierownictwo Ośrodka mogło
zostać pociągnięte do odpowiedzialności z powodu niegospodarności.
na relacji F. Dobrzanowskiego, por. A. Hałatek, B. Jania, Osiek. Zarys dziejów, dz. cyt.,
s. 138. W rozmowie z autorem we wrześniu 2007 roku przyznał on, że mogło to być
na początku 1977 roku. W Kronice przemysłu piwowarskiego, red. J. Komornicki,
podano rok 1978, źródło to obarczone jest jednak kilkoma poważnymi błędami
(istnienie spółki dzierżawnej określono na lata 1947–1950, przejęcie przez PAU
miało nastąpić w 1953, przekazanie PGR w 1956). Informacje w tekście podano w ślad za informacjami uzyskanymi od pracowników browaru oraz krótkim
opracowaniem byłej pracownicy browaru p. Olszówki, która podaje precyzyjnie,
że „produkcja szła do 28 lutego 1977 roku”. Roczne zdolności produkcyjne określa
na 15 000 hektolitrów.
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Tymczasem piwo kwaśniało. Poszukując rozwiązania, kierownik działu
technicznego, p. Marian Kacorzyk, udał się do browaru w Żywcu. Tam
poradzono, by piwo przerobić na spirytus. Przekazano je więc do gorzelni w Łękach „celem dalszego przerobu”, uzyskując w ostatecznym
efekcie około 400 litrów czystego alkoholu.
Wyposażenie „uległo rozproszeniu”. Niedawno sprowadzone tanki
leżakowe podzielono pomiędzy gorzelnię a poszczególne oddziały gospodarstwa. Wyposażenie rozlewni zakupiła jedna z okolicznych hurtowni piwa, a częścią wyposażenia warzelni (kotłem warzelnym i kadzią
filacyjną) zainteresował się browar w Szczyrzycu, kupując jednocześnie
część beczek transportowych71. Pozostałe urządzenia zdemontowano
i oddano na złom, choć np. w browarze-piwnicach pozostała taca chłodnicza. Zamknięto również funkcjonującą przy browarze wytwórnię wód
gazowanych, posiadającą zdolność wyprodukowania 400 tys. butelek
rocznie. Pracę słodowni utrzymano nieco dłużej, ale i ona stała się nieopłacalna dla POHZ-owskich zarządców.
Zamknięto ostatnią kartę bogatego w tradycje osieckiego piwowarstwa.
Budynek słodowni, przekształcony w mieszalnię pasz, dotrwał do naszych czasów niemal niezmieniony. Nad okolicą nadal góruje charakterystyczna sylweta ceglanego komina. W kiepskiej kondycji przetrwał
budynek starego browaru. Zapadnięty dach i popękane mury nie wróżą
mu najlepiej. A przecież jest to obiekt o niewątpliwych walorach zabytkowych, zbudowany w 1848 roku przez Karola Larysza. Budynek
dotrwał do naszych czasów bez większych zmian. Dla budynku browaru-piwnic los okazał się mniej łaskawy. Opuszczony (jedynie pomieszczenia biurowe przekształcono na cele mieszkalne), z wolna popadał
w ruinę. Jeszcze latem 2002 zwiedzając puste pomieszczenia, można
było zbierać klepki, obręcze i korki z beczek, na ziemi poniewierały
się setki porcelanowych zamknięć. Zachowały się resztki oryginalnego
wyposażenia. Pod ciężarem osieckiej dachówki ugięła się jednak konstrukcja dachu, przechyliło się bocianie gniazdo na wysmukłym kominie.
71 Ustna informacja Franciszka Dobrzanowskiego.
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W końcu, na wniosek zarządcy nieruchomości, czyli Administracji
Mienia Niezagospodarowanego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu wydał nakaz
rozbiórki z rygorem natychmiastowej wykonalności. To, co stało się
we wrześniu 2002 roku, można określić jednym słowem: barbarzyństwo72. Dachówkę zrzucono (chyba ani jedna nie ostała się cała!), zwalono część murów, teren „uporządkowano”, wrzucając gruz do piwnic,
rozplantowując resztę i grodząc teren, wkrótce zresztą bez przeszkód
dostępny i zagrażający życiu o wiele bardziej niż wcześniej. Przepadły
gdzieś resztki wyposażenia, w tym zachowana w całości unikalna taca
chłodnicza z 1913 roku. Zabytek techniki, który mógłby stanowić ozdobę
niejednego muzeum, o sporej zresztą wartości, wywieziono na złom.
A przecież wystarczyło odciążyć przegniłą konstrukcję dachu zdejmując
(nie zrzucając!) dachówkę, pokryć folią lub papą – i solidnie ogrodzić
teren. Przede wszystkim należało jednak poczekać, dla nikogo nie było
bowiem tajemnicą, że o zwrot niesłusznie zabranej własności upomnieli
się spadkobiercy, i to już w 1990 roku.

72 W październiku 2002 roku podjąłem interwencję w tej sprawie u władz gminy. Od ówczesnego wójta, p. Jana Jekiełka, otrzymałem następującą odpowiedź:
„W odpowiedzi na Pana pismo Urząd Gminy w Osieku informuje, że postępowanie
w sprawie rozbiórki części głównego Browaru było prowadzone przez Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu, ul. Łukasiewicza 4, na wniosek Zarządcy ww. nieruchomości Administracji Mienia Niezagospodarowanego
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z siedzibą w Tychach, ul. Cielmicka 45.
W wyniku przeprowadzonych wizji lokalnych w terenie, jak i również rozprawy
administracyjnej w dniu 5.09.2002 PINB w Oświęcimiu wydał decyzję o nakazie
rozbiórki przedmiotowego obiektu z rygorem natychmiastowej wykonalności. Opisana wyżej część obiektu nie była użytkowana, znajdowała się w krańcowo złym
stanie technicznym, nie nadawała się do remontu, powodowała realne zagrożenie
zaistnienia katastrofy budowlanej”.

VIII  
Postscriptum
W 1990 roku Edward Rudziński, syn Andrzeja, wystąpił o zwrot nieruchomości w Osieku, objętych Lwh 1357, 1358, 13591. Ministerstwo
Rolnictwa do rozpoznania sprawy przez wiele lat angażowało urzędy
wojewódzkie w Bielsku-Białej, następnie Krakowie, a te z kolei Starostwo
Powiatowe w Oświęcimiu. Urząd Wojewódzki w Bielsku-Białej odpowiadając w swoich pismach z 1991, 1992 i 1996 stwierdził, że:
‒ przejęcie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości należących
do Andrzeja Rudzińskiego budzi zastrzeżenia w świetle zebranych materiałów,
‒ legalność ugody z 1937 roku w sprawie podziału majątku braci
Rudzińskich badał Sąd Okręgowy w Wadowicach i po stwierdzeniu,
że wszystkie wymogi zostały spełnione, nadał tej ugodzie klauzulę
wykonalności. Równocześnie zaznaczono, że o ważności tej ugody
zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przenoszenia własności ziemskich mógł jedynie orzekać Sąd w postępowaniu sądowym,
co w przypadku tej ugody miało miejsce,
‒ na podstawie zgromadzonych dokumentów w sprawie stwierdzić
należy również, iż grunty stanowiące własność Andrzeja Rudzińskiego
1

W moim zamyśle rozdział „Postscriptum” miał wyglądać zupełnie inaczej. Ostatecznie jednak postanowiłem oddać głos spadkobiercy osieckiego browaru, synowi
Andrzeja Rudzińskiego, panu Edwardowi Rudzińskiemu. Stało się tak po otrzymaniu od pana Edwarda odręcznego opracowania Dzieje Browaru Parowego w Osieku
od 1939 r., którego stałem się mimowolnym inspiratorem. Rozdział „Postscriptum”
jest w istocie częścią tego opracowania. Dokonałem w nim jedynie drobnych korekt
i skrótów. Niech ten, jak na razie ostatni, akord w dziejach browaru zabrzmi spisany
ręką spadkobiercy, a nawet już w części właściciela tego, co z browaru pozostało.
Zapewne w Osieku już nigdy nie powstanie choćby warka piwa. Niech chociaż
ruiny browaru trafią w ręce prawowitych właścicieli.

276

Browar parowy w Osieku. Zarys dziejów

stanowiły odrębne nieruchomości, niezwiązane z majątkiem Osiek –
Łęki – Bielany. Ze względu na powyższe nie spełniały wymogów obszarowych określonych w przepisie art. 2 ust. 1 Lit 6 Dekretu z dnia
6 września 1944 roku o przeprowadzeniu reformy rolnej, a zatem przepis
ten nie mógł stanowić podstawy prawnej przejęcia przedmiotowych
nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.
Pomimo tak jednoznacznych stwierdzeń Ministerstwo Rolnictwa
przynaglone wyrokiem NSA dopiero 10 listopada 2004 roku decyzją
Ministra Rolnictwa nr GZrn-051-625-41/92 unieważniło – już w całości –
decyzję Ministerstwa Rolnictwa z dnia 29 lipca 1949 nr UR.70.U.11-2/37,
stwierdzając w uzasadnieniu, że została podjęta z rażącym naruszeniem
prawa.
Tym samym decyzja ta spowodowała, że z obiegu prawnego zostało
wyeliminowane postępowanie z roku 1949 o przejęciu na rzecz Skarbu
Państwa nieruchomości należących do Andrzeja Rudzińskiego, a więc
przywróciło stan prawny własności obowiązujący do 1949 roku.
Po otrzymaniu wspomnianej decyzji Edward Rudziński zlecił geodecie rozeznanie, jak zmieniły się prawa własności do nieruchomości
objętych Lwh 1357, 1358 i 1359, i wystąpił o ich wydanie.
W rezultacie stan własności w stosunku do obszaru o powierzchni
8,4650 ha wraz z zabudowaniami, przejętego przez Skarb Państwa w 1949,
w roku 2007 przedstawia się następująco:
1. 2,166 ha wraz z ruiną dawnego budynku browaru, zwanego piwnicą składową, ANR wydała protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia
27 września 2006 roku,
2. 2,2953 ha jest w trakcie wydania przez ANR po okazaniu granic
przez geodetę, wraz z budynkiem mieszkalnym, zwanym Oficyną, oraz
drugim, starą kuźnią, obecnie ruiną,
3. 0,0069 ha w posiadaniu Skarbu Państwa w dalszym ciągu,
4. 0,2110 ha w posiadaniu gminy Osiek (parcela 22/2) przekazana
decyzją Wojewody Bielskiego w roku 1994,
5. 0,4562 ha w posiadaniu OHZ sp. z o.o. (100 proc. udziałów ANR),
na powierzchni tej stoi budynek byłej słodowni,
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ryc. 76. Maciej Rudziński (pierwszy z prawej) w otoczeniu
studentów Uniwersytetu Papieskiego. Siedzi autor książki –
dr Sławomir Dryja. Zdjęcie wykonano w lipcu 2011 roku,
podczas wycieczki terenowej, towarzyszącej pracom
wykopaliskowym w Graboszycach
Maciej Rudziński on the steps of the palace in Osiek (first
person from left), surrounded by students of the Pontifical
University

6. 0,0645 ha częściowo dołączona do parceli 4161/9, w posiadaniu ANR,
7. 3,2751 ha nabyły osoby prywatne.
W stosunku do pozycji 3–6 czynione są starania o zwrot, pomimo
oporów obecnych użytkowników. W stosunku do pozycji 7. właścicielom
z 1949 roku pozostają tylko prawa do odszkodowania.
Wieloletnie starania właścicieli doprowadziły do zwrotu pałacu
wraz z parkiem a także odzyskania większej części majątku. W pałacu zamieszkał Maciej Rudziński, wnuk Oskara Rudzińskiego. Jednak
wieloletnie zaniedbania i brak wystarczających środków finansowych
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spowodowały, że w roku 2011 pałac został sprzedany. Podobny los spotkał
nieczynny młyn i inne części majątku. Okres Rudzińskich w dziejach
Osieka przeszedł ostatecznie do historii. Podobnie jak dzieje zakładów
przemysłowych, w tym słodowni i browaru, na reaktywację których nie
ma już większych szans.

Summary
Steam brewery in Osiek. A historical outline. 2nd edition:
reviewed and revised

Osiek is one of the oldest villages in Lesser Poland. It was first mentioned
in 1278 in a document of Bolesław V the Chaste. The village was part
of the Duchy of Oświęcim until 1457, when it was purchased from Duke
Janusz by king Casimir IV Jagiellon to be used as a pledge in loans. According to the oldest sources, the village had a fortified house together
with a manor, in which a brewery operated. The property was bought
in 1784 by Karol Larysz, pioneer of the Upper Silesian coal mining.
In 1837 his son Karol converted Osiek mansion according to a design
by Francesco Maria Lanci into a two-storey building in an Oriental style
(rare in Poland). The whole concept was surrounded by a landscape park.
In 1848 Larysz built a new brewery from scratch; parts of the building
are present to this day. The structure was used as a brewery until 1977;
however from 1937 onwards it held only the brewing house. After Karol’s
death the property fell into decline. It was purchased in 1885 by Oskar
Rudno-Rudziński for the amount of 258 thousand florins. In 1907 the
property was extended by the addition of the adjacent Łęki and Bielany.
He administered an overall area of 1240 hectares, of which ponds formed
the greatest part.
Rudziński tried to develop the run-down facility in all directions,
operating in both agricultural and industrial branch. His industrial
establishments included a mill, a sawmill, a brickyard, two distilleries
with a facility manufacturing premium vodkas and liqueurs. The land
was successfully used for grazing lowland cattle, bred partly with the
use of bulls imported from Holland. The poultry hatchery was run
in an exemplary manner, and specialised in the production of fertile
eggs of hens, ducks, geese, turkeys and partridges. Piggeries started
raising Westphalian pigs. The ponds were perhaps the most successful
part of the enterprise.
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Oskar Rudno-Rudziński is commonly considered the founder of the
modern industrial brewery in Osiek. He is credited with the conversion
of the farm brewery in the manor and re-opening it before 1900. In fact,
the roots of a modern brewery powered by steam machinery date back
to 1848, when Karol Larysz built the new brewery from scratch. He was
familiar with the advantages of steam-powered equipment; he also had
the resources necessary to complete the costly upgrades. Therefore,
it seems likely that the timeline of the steam brewery in Osiek starts
in 1848. About 1900 Oskar Rudziński commenced an extensive modernization of the facility. It involved the installation of brewing equipment
by renowned company Weigel-Werke AG from Nysa. The project was
interrupted by the outbreak of the First World War. The brewery operated as a sole-trader business, separately from other establishments,
which functioned as Zarząd Dóbr i Zakładów Przemysłowych Oskara
Rudno-Rudzińskiego [Oskar Rudnicki’s Property and Industrial Establishments Administration]. At the turn of the century the average production volume was 4 hectolitres. The entire sales output was directed
to near towns and villages.
The brewery survived the First World War period with practically uninterrupted production. Its operations continued after Oskar Rudziński’s
death on 5 May 1919, as the property was managed by the beneficiaries
of his estate: widow Gabriela and sons Andrzej, Edward and Marian.
Andrzej, the youngest of brothers, took over the brewery. As the war
ended and Poland regained its independence, the modernisation of the
facility was resumed despite all hardship and uncertain political situation. Extensive work involved the enlargement of the brewery building
combined with the completion of the brewing house (replacement of the
brewing kettle), the construction of a large ice house, extension of storage basements at the edge of the woods and the erection of the malt
house. Great importance was attached to maintaining and expanding
the sales network with focus on the area in the vicinity. A failed attempt
was also made to establish an agency in Krakow. The second half of the
1920s brought a considerable decrease in sales, although we do not
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possess complete data on the period. On the basis of partial calculations we may conclude that the brewery sold 3 to 4 thousand hectolitres
a year. In January 1928 the brewery’s customers were located in such
poviat districts as: Biała Podlaska, Oświęcim (Auschwitz), Chrzanów,
Wadowice, Krakow, Limanowa and in the Upper Silesia. This allowed
the owners to make optimistic plans for the future concerning further
upgrades, including the construction of a new brewing house and the
purchase of aluminium conditioning tanks. The plans were foiled by the
outbreak of the Great Depression.
The years of the crisis took its toll on the condition of the brewery.
The intended investments were abandoned. The crisis also upset the
economic position of most customers, escalating the problems with debt
enforcement. As outstanding amounts became higher, the plant made
greater losses. Despite such difficulties, in the early 1930s the brewery was
able to maintain production on a level of 5 thousand hectolitres per year,
which – in the light of reduced market demand for beer – should be seen
as success. Providing an explanation for such advantageous state of affairs would not be easy. Nevertheless, it seems that several factors were
at play. First, the brewery offered a good, relatively low-priced product.
Price was one of the key weapons in the competition with large breweries
on the local market. The brewery in Osiek always managed to keep in on
a reasonable level. Secondly, the Board of the brewery responded promptly to the new situation, abandoning the production of several brands,
mainly of dark beer, sticking to only one variety of beer (full-bodied
beer with extract content 10 degrees Balling). Thirdly, the brewery had
a circle of regular customers strongly attached to the company.
After Oskar Rudziński’s widow Gabriela’s death in 1934, there was
a need to finally sort out the property issues. The estate was divided
in the year 1937. Andrzej Rudziński become the exclusive owner of the
brewery. The outbreak of the Second World War ruined ambitious plans
for development.
Situated near the German-Polish border, Osiek was invaded by the
German army in the early afternoon of 5 September 1939. In December,
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as a result of the annexation of Osiek to the Reich, the entire land belonging to the Rudziński family was taken over by German administration.
The family was forced to leave Osiek. The German administrator leased
the Osiek plant to a brewery in Bielsko. From that time onward, only
dark malt beer was manufactured in Osiek. In mid-1942 a decision was
made to suspend the brewery’s operations. Part of the staff were relocated
to the Bielsko brewery, and some were delegated to do other work. The
German administration hauled away from Osiek 18 best storage casks
and transport vessels of a total capacity of 900 hectolitres.
The Soviet Army entered Osiek on 26 January 1945. Artillery shells
caused damage to several buildings. The roofs over the malt house and
the storage basement were partly disturbed. Other than that the brewery
did not sustain any further damage. Plans to re-open the brewery were
made almost immediately. Hardly had the work began when it was
announced that the Rudziński family’s property would be nationalized under the agricultural reform decree of 6 September 1944, as its
area exceeded 100 hectares. As it soon turned out, the State Treasury
confiscated not only the land, but also the industrial establishments
such as the brewery, the sawmill, the mill and the distillery. Luckily,
the decision concerning the brewery was nullified. The remaining part
of the property was administered by the Polish Academy of Learning.
On 25 March 1947 a limited liability company was established under
the name „Browar Osiek”. The newly established company leased the
brewery from Andrzej Rudziński. As provided for in the contract, the
lease was valid from 1 January 1947 to 31 December 1957, against the
payment of a rent equal to 7% of the revenue for each hectolitre of beer
sold loco brewery in the first year of lease, and 10% in the following
years. The brewery was re-opened in the second half of the year 1947.
In spite of many difficulties, the brewery was able to produce about 1335
hectolitres of beer, making even a small profit. The vast majority of beer
manufactured in the establishment was sold in barrels. It was distributed mostly to wholesalers, who had their own bottling equipment. The
bottled beer was labelled (labels were bought from the brewery) and
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marketed. In 1948 the brewery made 3369.84 hectolitres of beer, which
bode well for business in 1949.
Meanwhile, on 13 March 1949 the brewery was confiscated by the
authorities and handed over to the Polish Academy of Learning. Forced
to leave Osiek (landowners were not allowed to live in the poviat district
in which they owned their land), Andrzej Rudziński moved to Baborów
in Opole voivodeship, in which he held a small piece of land. The former
owner of Osiek brewery ‘enjoyed’ special attention of the Security Agency (UB), which repeatedly held night searches in his flat and interrogated
him. During the interrogation sessions he was told that pursuing any
claims to the property in Osiek would have dire consequences. The
post-war trauma lead to Rudziński’s premature death in 1954.
The brewery remained under the administration of the Polish Academy of Learning in the years of full nationalization of businesses, which
did not contribute to its growth. As private wholesalers dropped out
one by one in the „battle for trade”, and the wholesale companies were
selected in a top-down manner, the brewery was cut off from its conventional sale markets. Quality problems ensued due to the low-grade
ingredients and lack of care for the already worn-out machinery.
The Polish Academy of Learning, whose fate had been sealed at the
Polish Scientific Congress in Warsaw, was slowly becoming a thing
of the past. In the aftermath, the brewery (complete with the land) was
taken over by the State Agricultural Farms (PGR). A new – unfortunately,
worse than mediocre – era started in the history of the brewery. The
output was temporarily increased, and some of the traditional markets
were regained, but by the late 1970s the position of the brewery declined
so badly that continued manufacturing activities, according to applicable
standards and regulations, were practically non-feasible. After a visit
to the brewery, the Public Health Inspector recommended immediate
modernisation of certain machines. However, the management of Polish Agricultural Farms in Osiek was not interested, most probably due
to lack of funds. Many years of neglect in terms of investment had
finally manifested itself. Production lasted until 28 February 1977. The
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equipment gradually ‘dissolved’. The newly acquired conditioning tanks
were distributed between the distillery and several parts of the farming
establishment. Bottling equipment was purchased by one of the nearby
wholesale outlets, and brewing machines (the kettle and the filtration
vat) were bought by a brewery in Szczyrzyc along with several transport vessels. The remaining equipment was dismantled and scrapped,
although a refrigerating tray was left in the basement (the tray was lost
in 2004, at the moment when a decision was taken to pull down the
building; interestingly, this happened right before another decision
to return this part of property to its legitimate pre-war owners). The
malt house was converted to a fodder-mixing facility. This was the last
chapter in many years of the tradition of Osiek’s beer-making industry.
In 1989, heirs to the unjustly confiscated property came back to claim
ownership; they managed to regain part of the derelict estate after years
of humiliating trials. Unfortunately, it was too late to reactivate the
brewery.
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