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5 sierpnia 
    Wrocławskie piwo – spacer przez historię

WROCŁAWSKIE HISTORIE 

Znany od stuleci „złoty trunek” przeżywa obec- 

nie renesans, m.in. za sprawą modnych w ostat- 

nim czasie browarów rzemieślniczych. Miarą 

popularności piwa w stolicy Dolnego Śląska  

jest m.in. wzrost znaczenia Wrocławskiego Fe- 

stiwalu Dobrego Piwa, który z lokalnej imprezy 

przerodził się w wydarzenie międzynarodowe.

Wydaje się, że wszystko zaczęło się w XI w. 

Pojawiła się wówczas informacja o uprawie 

chmielu w Lwówku Śląskim, Trzebnicy, Miliczu 

i Oleśnicy, a zatem jest wielce prawdopodobne, 

że i we Wrocławiu korzystano z tej rośliny do  

warzenia złocistego trunku. Pierwszym jednak  

źródłem świadczącym o istnieniu zwyczaju wa- 

rzenia i spożywaniu piwa było – wprowadzone 

przez księcia Henryka IV Probusa – pochodzące 

z 1272 r. uzupełnienie do dokumentu lokacyjne 

go. Ów dekret wprowadzał tzw. prawo mili, na 

podstawie którego w nowo powstałym centrum 

staromiejskim książę zezwalał na zakładanie 

karczem, jednocześnie zabraniając lokowania 

ich w promieniu jednej mili (ok. 7,5 km) od 

murów miasta.

W 1273 r. został wprowadzony nakaz opłaty 

za przynależność do cechu karczmarzy. W Ko- 

deksie Dyplomatycznym Śląska opublikowano 

m.in. pochodzące z ok. 1300 r. statuty rzemieśl-

nicze, które zawierały przepisy dla dwóch grup 

związanych z wytwarzaniem piwa – karczmarzy 

i słodowników. Prawo przyznawało monopol na  

produkcję i sprzedaż piwa karczmarzom oraz  

mieszczanom posiadającym przywileje browar- 

5 sierpnia, gdy w wielu krajach obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Piwa 
i Piwowara, to dobra okazja, by przyjrzeć się historii wrocławskich browarów 
i wrocławskiego piwa. Historia ta jest długa i bogata, a wszystko za sprawą m.in. 
lokalnych rzemieślników. Kiedy we wrocławskich karczmach zaczęto podawać 
piwo? Kto miał prawo do jego wytwarzania? Gdzie mieściły się pierwsze młyny 
słodownicze i najpopularniejsze wyszynki? Jaki związek z piwem ma nazwa 

„Piwnica Świdnicka” i czym były wojny piwne?

nicze zwane Brauurbar. Nakazywało również 

producentom chmielu sprzedaż wysokiej jako-

ści produktu i zakaz sprowadzania piwa z innych 

regionów. Słodownicy mogli tylko wytwarzać 

podstawowy surowiec dla piwowarstwa, a piwo 

warzyć jedynie dla własnych potrzeb.

Wrocławskim zagłębiem piwowarskim, a raczej  

słodowniczym, był obszar pomiędzy dzisiejszymi 

ulicami Świdnicką, Menniczą i Słodową (obec-

nie ul. Kazimierza Wielkiego) oraz okolice ul. 

św. Antoniego, Ruskiej i Zaułku Siedmiu Kół. To 

w tych rejonach powstawały słodownie i młyny 

słodownicze, na czele z tym najsłynniejszym 

– wybudowanym w 1292 r. na Czarnej Oławie  

Młynem Siedmiu Kół (na wysokości dzisiejszej  

ul. Krupniczej). Wytwarzany słód odprzedawany  

był karczmarzom, którzy piwo warzyli w nie-

wielkich browarach usytuowanych w oficynach, 

zaś wyszynki najczęściej lokowano w narożnych 

kamienicach lub ciągach domów ustawionych 

przy reprezentacyjnych ulicach: Świdnickiej, 

Oławskiej, Kuźniczej i Ruskiej oraz w pierzejach 

Rynku, Nowego Targu i pl. Solnego.

Popularność złotego trunku nie uszła uwadze 

władz miejskich, które zarezerwowały sobie  

prawo do importu piwa. W ten sposób narodzi- 

ła się Piwnica Świdnicka, którą po raz pierwszy 

wymieniono w dokumencie z 1303 r. jako Cel-

lario Civitas, czyli Piwnicę Miejską. W tamtym 

okresie serwowano w niej i wino, i piwo. Za naj- 

wyborniejsze uchodziło piwo pochodzące ze 

Świdnicy, stąd piwnica przyjęła jego nazwę. 
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Lecz nie tylko z tego miasta pochodziło sprze-

dawane w niej piwo, można się było bowiem 

napić trunków z np. z Bolesławca, Trzebnicy, 

Lwówka Śląskiego, Kłodzka, Złotoryi i Oleśnicy.  

Nie stroniono od piw zagranicznych: niemiec-

kich, czeskich, a w czasach późniejszych – pol-

skich, angielskich, a nawet szwedzkich.

Sprowadzanie piwa spoza granic miasta wzbu- 

dzało niezadowolenie miejscowych warzelni-

ków. Z tego powodu wybuchały spory, które 

znane są jako wojny piwne. Ta najsłynniejsza  

– prowadzona pomiędzy Kapitułą Katedralną  

a Radą Miasta – wybuchła w 1380 r. i trwała 

dwa lata. Nie pomogła nawet interwencja cze-

skiego króla, Karola IV, a spór został zakończo- 

ny dopiero dzięki mediacjom opata Wacława  

z Lubiąża. W wyniku ugody Rada Miasta utra-

ciła monopol na import świdnickiego piwa.

Od XVI w. we Wrocławiu królowało piwo Der  

Breslauer Schöps (Wrocławski Baran). Pierwsza  

odmiana – Weißer Schöps (Biały Baran) – warzo- 

na była przez należący do Rady Miasta browar 

Pod Złotym Dzbanem. Drugą odmianę – Schwa- 

rzer Schöps (Czarny Baran) – warzył wrocławski  

cech karczmarzy. Obie marki przez szereg lat 

rywalizowały ze sobą, wywołując nierzadko 

bardzo poważne konsekwencje i wciągając do 

walki monarchów. Zmierzch najsłynniejszego 

wrocławskiego trunku nastąpił w XVIII w., lecz  

pamięć o piwie nie została zatarta, bowiem po- 

wróciło we wrześniu 2016 r. dzięki Browarowi 

Stu Mostów.

W roku 1696 za sprawą wrocławskiego cechu 

karczmarzy powstał kolejny lokal, którego sła- 

wa wybiegała daleko poza mury miejskie. Karcz- 

ma Zum Goldenen Stern (Pod Złotą Gwiazdą), 

mająca siedzibę w kamienicy przy ul. Świdnic-

kiej 53, stała się nie tylko siedzibą cechu, ale  

przede wszystkim miejscem, w którym warzo- 

no, szynkowano i pito słynne piwo Bitterbier 

(Piwo Gorzkie). Bardzo szybko stało się ono ulu- 

bionym trunkiem wrocławian, a szynkujący je  

lokal zaczęto nazywać Bitterbierhaus. Nowa  

karczma wprowadziła w swoje progi nowe za- 

sady i zwyczaje. Po godzinie 21:00 i usłyszeniu 

dzwonka wszyscy goście musieli opuścić lokal. 

W środku nie można było grać w karty ani w ko- 

ści, a także palić tytoniu, a za zbicie naczynia 

groziła grzywna w wysokości 7 grajcarów.

Pod koniec XVIII w. we Wrocławiu funkcjono-

wało 127 karczem. Większość z nich warzyła 

własne piwa, tzw. piwa cienkie o niezbyt wy- 

sokiej jakości, ale niskiej cenie. W 1817 r. na  

Dolnym Śląsku pojawił się nowy rodzaj piwa  

– piwo bawarskie produkowane przez browar  

Lüttwitza z Sobótki-Górki. Pierwszą karczmą 

w mieście, w której je podawano, była Gorkau- 

er Keller. Także i ten rodzaj piwa bardzo szybko  

zdobył ogromną popularność wśród mieszkań-

ców Wrocławia.

Lata 30. XIX w. to początek piwnej rewolucji, 

która na zawsze odmieniła rynek piwa. Pierw- 

szym, który uwarzył nowe piwo, był J. A. We- 

berbauer – założyciel pierwszego browaru paro- 

wego (ul. Teatralna 5), w którym produkowano 

piwo na sposób bawarski. Drugim z najbardziej 

znanych browarników pierwszej połowy XIX w.  

był Carl August Friebe. Jako dzierżawca Piwni- 

cy Świdnickiej szynkował w niej piwa bawarskie 

własnej produkcji. Jego browar znajdował się  

przy ul. Hummerei (Słodowej, obecnie „wchło-

niętej” przez ul. Kazimierza Wielkiego). 

Ogromną rolę w popularyzacji złotego trunku 

odegrał Conrad Kissling, który w listopadzie  

Browar Haaseego przy ob. ul. Krakowskiej, I poł. XIX w., 
fot. za: www.polska-org.pl
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1835 r., w kamienicy na rogu Rynku i ul. św. Mi- 

kołaja, otworzył pierwszą piwiarnię szynkującą 

piwa bawarskie. Nie minęło nawet pół wieku, 

jak Kissling stał się największym piwnym re- 

stauratorem posiadającym dwie duże restau- 

racje, także przy zbiegu ob. ul. Ofiar Oświęcim-

skim i Leszczyńskiego [zob. także Wrocławskie 

Historie z 12 maja – „Wrocławska rewolucja  

z piwem w tle”].

Wraz ze zmianą gustów wrocławian, zmienił 

się piwny rynek. Małe karczmy produkujące 

niewielkie ilości piwa, z czasem zastąpiono 

nowoczesnymi browarami, których apogeum 

popularności przypadło na przełom XIX i XX w. 

Do wiodących zakładów należały: największy 

wrocławski browar Georga Haasego – E. Hasse  

Brauerei (ul. Krakowska 88–106), browar Schul- 

theiss-Brauerei AG, browar Bürgerliches Brau-

haus AG, czyli późniejszy Browar Mieszczań-

ski (ul. Hubska), browar C. Kipke Brauerei AG  

(ul. Długa), browar Brauerei Sacrau GmbH (na 

Zakrzowie) i browar Engelhardt Brauerei AG 

(ul. Wiwulskiego). 

Po I wojnie światowej nastąpiła konsolidacja 

zakładów z dominującym na rynku Browarem 

Akcyjnym Schultheiss-Patzendorfer – jednym 

z dwóch, który przetrwał II wojnę światową  

i kontynuował działalność pod nazwą Browary  

Dolnośląskie Piast SA. Po II wojnie światowej, 

tak liczne niegdyś browary nie zostały ponow-

nie uruchomione. Jedynie dwa z nich wznowiły 

produkcję: Browar Piast i Browar Mieszczański. 

Upadła również kultura picia piwa, a restau-

racje piwne straciły rację bytu. Lata 90. XX w.  

przyniosły kolejny cios. Sprywatyzowane bro-

wary zamiast rozwoju czekała likwidacja, co 

sprawiło, że na rynku zrobiło się miejsce dla 

zachodnich wyrobów. Najlepszym przykładem 

był los Browaru Piastowskiego. Choć formalnie 

istniał, to w rzeczywistości był już tylko roz-

lewnią piwa zachodniego koncernu, a w 2004 r.  

został ostatecznie zamknięty, na długo pozosta-

wiając Wrocław bez własnego piwa. Jak bardzo  

dobrego trunku Gambrinusa w tamtym okresie 

brakowało, świadczy przykład browaru restau-

racyjnego Spiż. Otwarty 27 czerwca 1992 r.,  

przeżywał istne oblężenie, a ówczesna popular-

ność pozostała mu do dziś.

Piwiarnia Pfeifferhof w kamienicy Pod Złotą Gwiazdą przy ob. ul. Świdnickiej 53, koniec XIX w., fot. za: www.polska-org.pl

https://www.zajezdnia.org/uploads/media/default/0001/08/7e59cd63734f94e5366cf87b05eab68700b98d6d.pdf
https://www.zajezdnia.org/uploads/media/default/0001/08/7e59cd63734f94e5366cf87b05eab68700b98d6d.pdf
https://www.zajezdnia.org/uploads/media/default/0001/08/7e59cd63734f94e5366cf87b05eab68700b98d6d.pdf
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Od kilku lat piwowarstwo we Wrocławiu i na  

Dolnym Śląsku przeżywa odrodzenie. Za spra- 

wą domowych piwowarów – znudzonych ofertą  

dużych, korporacyjnych browarów – rozpoczęto  

poszukiwanie nowych możliwości na wytwa-

rzanie piwa o bogatym, różnorodnym smaku. 

Organizowane od 2002 r. Wrocławskie War-

sztaty Piwowarskie każdorazowo przyciągają 

coraz większą liczbę osób zainteresowanych 

warzeniem piwa sposobem domowym, co daje 

ogromne możliwości poznawania tego trunku  

i eksperymentowania z jego smakiem. Dla wielu 

osób warzenie piwa przerodziło się w pasję, 

którą chcieli się podzielić z innymi. W 2010 r.  

organizatorzy Wrocławskich Warsztatów Pi- 

wowarskich wspólnie ze znajdującym się we 

wrocławskiej Leśnicy Centrum Kultury Zamek 

po raz pierwszy zorganizowali wydarzenie, pod- 

czas którego uczestnicy mogli spotkać się z pi- 

wem innym niż to powszechnie dostępne. Był  

to Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa. Zapro-

szone browary rzemieślnicze i regionalne – wte- 

dy jeszcze nieliczne – oraz domowi piwowarzy 

odsłonili przed uczestnikami festiwalu kulisy  

świata piwa. Od tego czasu liczba osób po- 

szukujących dobrego piwa stale rośnie, a wielu 

piwowarów przekuło swoją pasję w zawód i za- 

łożyło własne browary produkujące piwo rze-

mieślnicze, zaś sam Festiwal doczekał się wielu 

kolejnych edycji.

Browar Scholza, po II wojnie Światowej Browar Piastowski przy 
ul. Jedności Narodowej, koniec XIX w., fot. za: www.polska-org.pl

Rozmieszczenie niektórych przedwojennych browarów wrocławskich, fot. fragment prezentacji 
Na piwnym szlaku Michała Karczmarka

Michał Karczmarek
wrocławski przewodnik miejski  
Via Vratislavia


