Wydanie II, poprawione i uzupełnione.


BROWARY WODZISŁAWSKIE
Wodzisław Śląski jak wszystkie znaczące
miasta Śląska posiada tradycje piwowarskie. Jednak utrata większości źródeł pisanych spowodowała, że słabo utrwaliły się w historii. Rozwijana
na masową skalę przemysłową produkcja piwa
z czasem wyeliminowała tysiące manufaktur,
jednak sentyment do lokalności, tradycji i autentyczności sprzyja odradzaniu się w całej Europie
małych, lokalnych firm piwowarskich, które stosunkowo dobrze funkcjonują w cieniu wielkich
browarów. Eksperci twierdzą, iż w smakach piw
produkowanych przez małe browary zachowana
jest nie tylko tradycja, ale również zaklęty, pięknie spędzony, niemal zatrzymany czas. Warto
przypomnieć, iż jeszcze około 100 lat temu na
Śląsku niemal każde małe miasteczko miało swój
browar. W Wodzisławiu Śląskim w tym czasie
funkcjonowały dwa browary znajdujące w rękach wodzisławskich rodzin żydowskich: Katz
i Reich. Była też rozlewnia piwa Josefa Merkwy.
Po 1922 r. obiekty te zostały zamknięte.
Rola piwa w historii jest trudna do przecenienia. Było ono napojem znanym już w starożytności. Zachowane źródła wskazują, że piwo
warzyli Sumerowie, Babilończycy czy Egipcjanie.
Celtowie cześć oddawali Sucellusowi - bóstwu
opiekującemu się bednarzami i piwowarami.
Starożytne umiejętności przejęli ludzie żyjący we
wczesnym średniowieczu. Chrześcijaństwo dało
piwu świętych patronów: w Belgii, Francji i Alzacji byli to św. Leonard i św. Arnold, w Czechach
św. Wieńczysław, a w Bawarii św. Augustyn oraz
św. Florian.
Historia piwa w Wodzisławiu Śląskim sięga
początków miasta. Piwo było napojem bardzo popularnym w średniowieczu, spożywanym przez
wszystkie warstwy społeczne. Jednak wojny oraz

kataklizmy dziejowe sprawiły, że nie zachowały się dokumenty średniowieczne informujące
o produkcji i spożywaniu piwa w Wodzisławiu
Śląskim. Odkrywane obecnie w mieście przez archeologów setki potłuczonych średniowiecznych
i nowożytnych naczyń wskazują, że pewna ich
część mogła służyć do spożywania piwa.
(ryc. 1)

Unikatowy puchar - kulawka z ok. XV w. odkryty podczas
badań archeologicznych w Wodzisławiu Śląskim przy byłym
kościele franciszkańskim. Najprawdopodobniej służył do
picia piwa. Co ciekawe, brak stopki wymuszał na spożywającej osobie wypicie trunku, bez możliwości jego odłożenia.
/zb.Muzeum w Wodzisławiu Śl./

Wraz z nadaniem około poł. XIII w. praw miejskich dla Wodzisławia Śląskiego wyodrębniły się
grupy mieszkańców specjalizujących się w różnych dziedzinach wytwórczości. Zrzeszały się one
w cechy i broniły swoich interesów. W tym też
czasie Wodzisław Śląski, tak jak inne ośrodki
miejskie, otrzymał prawo mili. Wedle tej regulacji w obrębie jednej mili od murów miejskich nie
wolno było m.in. zaopatrywać karczm w piwo
oraz handlować chmielem. Należy przyjąć, że
mieszczanie wodzisławscy, tak jak mieszkańcy
innych ośrodków powstałych w tym czasie na
terenie Górnego Śląska, mieli prawo produkcji
piwa i jego dystrybucji w ramach formalnego
zrzeszenia mieszczan uprawnionych do piwowarstwa (niem. Braucommune lub Braube

Praca w browarze, XVI w.

w zależności od wielkości
wyprodukowanego piwa
oraz wyszynku wnosił stosowne opłaty. Były one często podstawowym dochodem gminy miejskiej.
Większość
mieszczan
uprawnionych do warzenia
korzystała z browaru oraz
słodowni. Aby obniżyć koszty produkcji, często dochodziło między mieszczanami
do porozumienia i wspólnej
produkcji piwa, a następnie
jego podziału wedle wielkości przekazanych surowców
na jego produkcję.
Piwo było najpopularniejszym napojem w średniowieczu, a   w wielu miejscach takim pozostało także
w czasach nowożytnych. Pili
go powszechnie królowie, książęta, szlachta,
mieszczanie, duchowieństwo, a także chłopi.
Umiejętność warzenia piwa nie była obca również
wodzisławskim franciszkanom, którzy osiedlili
się w Wodzisławiu w 1257 r. Zachowane do dziś
obszerne piwnice byłego klasztoru mogą pośrednio świadczyć, że magazynowano tam również
i piwo. Najstarsze świadectwo o wysokiej randze tego napoju w naszym regionie znajdziemy
w odnowionym dokumencie wystawionym przez
księcia raciborskiego Leszka z 1324 r. dla sołtysa
Marklowic - Fuczki. W nim to potwierdzone zostały liczne dochody dla wspomnianego sołtysa,
w tym przywilej posiadania karczmy i możliwości sprzedaży przez niego piwa trzy razy do roku.
(ryc.2)

rechtigten Commune). W późniejszym okresie
powstało miejskie gospodarstwo browarniane
(Brau-Urbar). Samorządowe średniowieczne
piwowarstwo wodzisławskie funkcjonowało
w obrębie własnego majątku, do którego należał
browar oraz słodownia. Zarządzane było przez
piwowara wynajętego przez radę miejską.
W strukturach miejskich piwowar był osobą
poważaną. Nie tylko musiał znać rzemiosło, ale
także być rzetelnym i uczciwym człowiekiem.
Składał przysięgę, a jego fachowość i uczciwość
poręczało zwykle dwóch mieszczan. Od jego
kompetencji i uczciwości zależał nie tylko smak
i jakość piwa, ale także przychody do kasy miejskiej. Wynikało to z faktu, iż każdy mieszczanin


Produkcja piwa w średniowieczu
i czasach nowożytnych
Dzięki informacjom zachowanym w źródłach
archiwalnych jesteśmy w stanie zrekonstruować
proces warzenia piwa. Technologia jego produkcji była powszechnie znana, jednak najlepsze
receptury piw były strzeżone przez piwowarów.
Pierwszym składnikiem w produkcji
piwa była woda, którą czerpano ze studni funkcjonujących na zapleczach mieszczańskich działek. W Wodzisławiu Śląskim
najstarsze studnie odkryto na ulicy Jana,
w pobliżu browaru miejskiego, na terenie Małego Rynku, gdzie funkcjonował browar zamkowy
oraz przy ulicy Średniej. Pochodzą one z XIV w.
W różnych częściach miasta odkryto również rury

wodociągowe oraz rynsztoki. Wykonano je w XVIII
i XIX w. Nimi to mogła płynąć woda zasilająca m.in.
browary. Niezależny wodociąg drewniany w XVIII
w. posiadało również dominium wodzisławskie.  
Z niego był zasilany browar zamkowy.
W średniowieczu piwo nie miało takiego
koloru oraz struktury jak współczesne napoje. W „Księdze rzemiosł” powstałej
w 1268 roku Étienne Boileau pisał: Piwowarom wolno warzyć piwo wyłącznie
z jęczmienia, pszenicy z żytem i innych mieszanek. Do dodatków zaliczano: owies, soczewicę
i wykę. Piwo w wielu przypadkach miało konsystencję gęstej zupy.
Produktem, który był niezbędny w procesie
Rury wodociągu drewnianego z XVIII w. odkryte przy
ulicy Targowej. /zb. Muzeum w Wodzisławiu Śl./

Prace w browarze, XVII w. /za G. Wawoczny/


warzenia piwa, był słód. Przetwarzano go w oddzielnym budynku słodowni, którą ogrzewano
piecami kaflowymi. Słód otrzymywano z ziarna
zbożowego - pszenicy lub jęczmienia. Moczono
go w specjalnych korytach aż do rozpoczęcia
kiełkowania. W procesie tym znaczna część zawartej mączki przechodziła w cukier. Następnie
przerywano proces wegetacji, wyciągano ziarno
i suszono na półkach wykonanych z plecionek.
Elementem niezbędnym każdej słodowni był
piec. Również i wodzisławskie obiekty posiadały
te urządzenia.
Kolejnym etapem było już właściwe warzenie
piwa. Produkcję przenoszono do browaru. Po wysuszeniu, a następnie rozdrobnieniu słodu otrzymany z niego śrut wrzucano w odpowiednich
proporcjach do kadzi z gorącą wodą na zacier i gotowano. Dodawano także drożdże. Rozczyn wody
i rozpuszczalnych składników słodu, zwanych
brzeczką, przygotowywano w wielkich kotłach
- panwiach wykonanych z miedzi, które były
najcenniejszymi obiektami browaru. Na tym
etapie dodawano do waru chmiel, od którego
zależał smak piwa. Chmiel ze swoim aromatem
i mocą klarowania rodził określony produkt. Dzięki temu składnikowi piwo przestało być pospolitym napojem spożywanym do posiłków. Chmiel
był produktem poszukiwanym i deficytowym.
Nie zachowały się wzmianki o uprawach chmielu
w Wodzisławiu Śląskim. Był on zapewne importowany. Jego najbliższe potwierdzone historycznie plantacje znajdowały się w Gliwicach.
Tradycyjne technologie rozróżniały dwa sorty
piwa. Pierwszy war dający właściwe piwo oraz drugi war zwany langwelle (długo warzony), który sporządzano z przerobionego już słodu. Po wystudzeniu
piwo konserwowano, a następnie magazynowano
w drewnianych beczkach. Do jego przechowywania
przeznaczano specjalne piwnice.
(ryc.4)



Browary wodzisławskie
od XVI do XVIII w.
Należy przyjąć, że samorządowe browarnictwo wodzisławskie dość dobrze rozwijało się do
końca XV w. W II połowie tego stulecia doszło na
ziemi wodzisławskiej do poważnych przemian
politycznych i ustrojowych. Miały one swoją genezę w dokonywanych podziałach księstwa raciborskiego. Na obszarze Górnego Śląska dochodzi
do centralizacji władzy dokonanej przez króla
węgierskiego Macieja Korwina (1443-1490).
Konsekwencją tych zmian było nadanie w 1502
roku przez króla Władysława Jagiellończyka
(1456-1516) ziemi wodzisławskiej Janowi Schellenbergowi. Moment ten zapoczątkowuje etap
zmiany statusu prawnego miasta - z książęcego
na prywatne. Wówczas Wodzisław pełnił rolę
stolicy rozległych dóbr prawnie funkcjonujących
jako państwo stanowe. Właściciel miasta, podnosząc swoje dochody, konkurował z mieszczanami
w wielu dziedzinach gospodarczych, w tym
w warzeniu i wyszynku piwa.
O strategicznym znaczeniu piwa dla
XVI-wiecznej gospodarki Wodzisławia dowiadujemy się dopiero z dokumentu właściciela
miasta Baltazara Wilczka, który to 29 czerwca
1525 r. odnowił mieszczanom przywilej. W dokumencie tym zezwolił miastu na pobieranie
czynszu m.in. od sprzedaży soli, od ogrodów,
a także od sprzedaży piwa. Za każdy war mieszczanie musieli zapłacić
4 talary. Taka sama taksa obowiązywała w tym
czasie w Raciborzu.
Najstarsza bezpośrednia wzmianka o istniejącym browarze wodzisławskim pochodzi z 1584
r. Należał on wówczas do dominium i był częścią kompleksu budowli zamkowej. Obiekt ten
znajdował się na terenie Parku Miejskiego lub
(ryc.5).

Małego Rynku. Zamek wodzisławski był wówczas w rękach rodziny Planknar oraz Sporwein
i składał się z kilku budynków, do których prowadziła brama z mostem zwodzonym. Nad nią
znajdowała się zbrojownia. Założenie to otoczone było fosą. Główny budynek był przynajmniej
dwukondygnacyjny, z kilkoma komnatami,
w tym sypialnią, kancelarią sąsiadującą z biblioteką i komnatą, gdzie odbywał się sąd. Poza tym
znajdowały się tu także pomieszczenia gospodarcze, wśród których ważne miejsce odgrywał
browar oraz kuchnie.
Na początku XVII w. (1602) dobra
wodzisławskie kupuje majętny szlachcic węgierski Jerzy Horwath Plawecki (Palocsy). Na stałe mieszkał on na Spiszu
w Niedzicy oraz Plawcu (Słowacja). Oddalone
o około 200 km dobra wodzisławskie odwiedzane były przez niego sporadycznie.
Jak wykazują źródła w ówczesnym Wodzisławiu działali również browarnicy na rzecz
wspólnoty, o czym może świadczyć bezcenny, najstarszy zachowany spis mieszkańców
miasta i przyległych wsi, pochodzący z 1608 r.
Ówczesny Wodzisław dzielił się na trzy okręgi: Miasto Wodzisław - obejmujące Rynek oraz
dwa przedmieścia - żorskie i raciborskie. W Wodzisławiu   było wówczas   177   domostw. Duża
część mieszkańców miasta wymieniona została   
w spisie  z imienia  i nazwiska. W wykazie  tym
zdarzają się również same imiona lub też
nazwiska. Wąską grupę stanowią jedynie imiona
związane z zawodem lub czynnościami, jakie
wykonywali niektórzy mieszkańcy  np. Franek Organista. Wśród tego zespołu są trzy  osoby związane najpewniej z produkcją piwa. W centrum
Wodzisławia żyli wówczas Kuba Piwowarnik
i mieszkający blisko niego Sobek Słodownik. Na
przedmieściu żorskim żył wówczas Stary  Słodow(ryc.6)

Pieczęć Baltazara Wilczka właściciela Wodzisławia (1515-1525), który odnowił mieszczanom
przywilej, dzięki któremu mogli oni pobierać
opłaty m.in. od warzenia piwa.
/oryginał: Zemský archiw Opava/

Pierwsza strona inwentarza zamku wodzisławskiego z 1584 r., gdzie znajduje się najstarsza wzmianka o funkcjonującym browarze.
/oryginał: Zemský archiw Opava/



Zamek w Niedzicy w 1858 r., rodowa posiadłość Plaweckich w XVI i XVII w.

Browarnicy wodzisławscy z 1608 r.: Stary Słodownik, Kuba Piwowar oraz Sobek Słodownik.
/oryginał: Zemský archiw Opava/

nik.Wymienione osoby mogą pośrednio świadczyć
o funkcjonującym w tym czasie browarze miejskim należącym do wspólnoty mieszczan, dla
której piwo produkowali wynajęci piwowarzy.
W tym czasie, w drugiej dekadzie XVII w., powstał spór o wyszynk piwa na wsiach położonych
w obrębie wodzisławskiego państwa stanowego.
5 września 1616 r. Jerzy Horvath Plawecki, ów

czesny właściciel dóbr wodzisławskich, a zarazem strona konfliktu, wezwał mieszczan oraz
osiadłą szlachtę, aby wstrzymali się od sporu
o warzenie i wyszynk piwa. Nie mogąc być
sędzią we własnej sprawie, Jerzy Horvath Plawecki powołał kilku znawców prawa z sąsiednich
miejscowości, aby rozstrzygnąć konflikt. Nie wiadomo, jak się ten spór zakończył. Być może doszło
do porozumienia między stronami. Plawecki był
już człowiekiem w podeszłym wieku. Kilka dni
wcześniej, przed wybuchem konfliktu o piwo,
19 sierpnia 1616 r. spisał na zamku wodzisławskim testament i niespełna dwa lata później
w kwietniu 1618 r. zmarł na swoich dobrach spiskich w Plawcu, dożywszy 79 lat.
W tym samym czasie wybucha wojna trzydziestoletnia. Zrujnowała ona gospodarczo Śląsk
oraz ziemię wodzisławską. Ze względu na to, że
dzieci Jerzego były jeszcze małoletnie, spadko-

Pierwsza strona przywileju porządku warzenia
piwa wydanego dla mieszczan wodzisławskich
przez właściciela miasta Andrzeja Horvatha Plaweckiego w dniu 18 marca 1650 r.

bierczynią dóbr została żona Jerzego Horvatha
Plaweckiego - Katarzyna Bruntalska z Vrbna.
Umarła ona około 1624 r. W 1632 r. Wodzisław
odziedziczył młodszy syn Jerzego - Andrzej Horvath Plawecki (1612-1655). Był to czas wzmożonych działań związanych z wojną trzydziestoletnią. Przemarsze wojsk, kontrybucje i pożary
doprowadzają gospodarkę miasta i dominium
do wielkiego upadku. Sam Andrzej Plawecki za
długi trafił do więzienia. Po wojnie nastąpiła powolna odbudowa miasta i dominium. Dla wsparcia miejscowej gospodarki Andrzej Horvath Plawecki wydał dla mieszczan wodzisławskich trzy
przywileje, z których jeden dotyczył produkcji
i sprzedaży piwa oraz wyszynku innych alkoholi.
Ten ważny przywilej wydano na zamku
wodzisławskim 12 marca 1650 r. Gwarantował on mieszczanom prawo swobodnego
warzenia i wyszynku piwa w mieście oraz
dziewięciu wsiach należących wówczas do
dominium. Mieszczanie mogli od tej pory
legalnie sprzedawać piwo w karczmach:
w Wodzisławiu, Czyżowicach, Jedłowniku, Kokoszycach, Mszanie, Połomi, Radlinie, Skrzyszowie,
Turzyczce oraz na Wilchwach. Pod groźbą surowych kar wsie te nie mogły mieć innych dostawców. Do warzenia piwa było uprawnionych jedynie 71 mieszczan wodzisławskich, którzy musieli
być wyznania katolickiego. Ich domostwa otrzymały specjalną dziedziczną koncesję przechodzącą na kolejnego właściciela. Za sprzedaż piwa
Andrzej Plawecki zażądał wpłaty do kasy dwunastu groszy czopowego od każdej ósemki piwa.
Według powszechnie używanych miar achtel był
równy ósemce, która liczyła 62 garnce, co dawało
137,64 litra. Dwa talary miały być wpłacane na
rzecz gminy miejskiej. Zniósł on wcześniejszą
(ryc.8)

Podpis i pieczęć Andrzeja Horvatha Plaweckiego
(1612-1655).


opłatę wynoszącą cztery talary śląskie za każde
warzenie piwa, które ustanowił Baltazar Wilczek
w 1525 r. Ponadto zażądał, aby pszenica nabywana była z jego spichrzy. Do sporządzenia odpowiedniej ilości waru piwnego musiał nabyć 24
wiertle pszenicy miary wodzisławskiej, co dawało przychód 24 talarów śląskich.
Aby uniknąć jakichkolwiek konfliktów, o kolejności produkcji piwa decydować miała bliskość
domów uprawnionych do jego produkcji. W przypadku gdyby kogoś z powodu ubóstwa nie stać
(ryc.9)

było na warzenie piwa, mógł on za odpowiednie
wynagrodzenie przekazać je obywatelom, którzy
mieli do tego uprawnienia.
Dzięki stosownym zapisom piwo wodzisławskie musiało mieć również odpowiednią jakość.
Do każdego waru miało być zużyte nie mniej jak
30 wiertli słodu pszennego miary wodzisławskiej. Jeden wiertel był równy siedmiu i pół litra
słodu. Z tego miało powstać 16 ósemek piwa.
W przypadku oszustwa i złamania tych proporcji
jego wytwórca był zobowiązany zapłacić karę 20

Pierwsza strona wielkiego przywileju dla mieszczan wodzisławskich wydanego przez Stefana Horvatha
Plaweckiego 11 października 1666 r. na zamku w Niedzicy. Regulował on stosunki między miastem a dominium. Poruszane były w nim sprawy związane z warzeniem piwa i opłatami z tego wynikającymi.
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wwozu wina i jego składowania. Pod koniec
XVII w. w Wodzisławiu funkcjonował niezależnie od miejskiego także browar zamkowy,
o czym świadczy zachowany inwentarz sporządzony w maju 1684 r. Właścicielem zamku i państwa stanowego był od 1668 r. prymas Węgier
Jerzy Szelepcsényi (1595-1685), który zakupił
dobra wodzisławskie od Stefana Horwatha Plaweckiego.
W tym czasie zamek wodzisławski składał
się z reprezentacyjnej części dworskiej, w której
znajdował się pokój pański, jadalnia, pokoje dla
(ryc.10)

(ryc.11)

Portret prymasa węgierskiego Jerzego
Szelepcsényi (1595-1685), właściciela Wodzisławia od 1668 r., za czasów którego funkcjonował
browar zamkowy. W tym czasie Wodzisław był
również faktorią sprowadzanego z Węgier tokaju.

talarów. Andrzej Horvath Plawecki zastrzegł sobie w razie konieczności możliwość bezpłatnego
warzenia piwa w miejskim browarze oraz suszenia słodu. Oprócz tego właściciele mieli prawo
bezpłatnego wyszynku wina i miodu pitnego
w ratuszu miejskim.
Przywilej Andrzeja Horvtha Plaweckiego
podtrzymał jego bratanek Stefan Horvath Plawecki (młodszy) w specjalnym wielkim przywileju dla mieszczan wodzisławskich wydanym
11 października 1666 r. na zamku w Niedzicy.
Dzięki temu obywatele miasta mogli dalej warzyć piwo według kolejności domów uprawnionych do jego produkcji i wpłacać z tego tytułu
na rzecz gminy miejskiej jedynie 2 talary i 15
groszy od każdego waru. Słód miał być mielony
w pańskim młynie. Również prawo wyłącznego
wyszynku win i miodu pitnego przypadło mieszczanom. Ponadto nikt z wyjątkiem mieszczan
nie mógł mieć prawa bez zezwolenia gminy

Fragment inwentarza zamku wodzisławskiego
z maja 1684 r., który działał przy rezydencji
panów wodzisławskich w czasach, kiedy właścicielem miasta był prymas Węgier Jerzy Szelepcsényi. Opisany został browar, słodownia oraz
piwnica piwna wraz ze sprzętami.
/oryginał: Zemský archiw w Brnie/
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Odkryte relikty północnego skrzydła browaru zamkowego. Zabudowa w tym miejscu funkcjonowała od
XIV w. Obiekt rozebrano pod koniec XIX w. Badania archeologiczne prowadzone pod kierunkiem M. Furmanka i S. Kulpy w 1999 r.
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pań, archiwum oraz budynki zaplecza gospodarczego z kuchniami, spiżarniami i stajniami.
W jego obrębie funkcjonował również browar.
Według zachowanego opisu, browar zamkowy
był w końcu XVII w. wydzielonym pomieszczeniem zamykanym kłódką. W jego wnętrzu znajdował się wielki miedziany kocioł zwany panwią,
który stał na piecu. Był tam również miedziany
kocioł służący do gotowania chmielu oraz duża
ciężka kadź wzmacniana dwiema żelaznymi
obręczami. Oprócz niej znajdowało się dziesięć
małych kadzi piwnych, z czego siedem służyło
do chłodzenia piwa. Piwo magazynowane było
w specjalnych beczkach nazywanych achtelami. Było ich w tym czasie 32, z czego połowa
była nowa. Dodatkowo stało tam sześć beczek
półachtelowych. W browarze wodzisławskim
(ryc.12)

oprócz piwa przechowywane były jeszcze cztery
nalewki. Na zamku wodzisławskim funkcjonowała w tym czasie specjalna piwniczka piwna
znajdująca się pod spiżarnią.
Zapleczem każdego funkcjonującego browaru jest dobrze zaopatrzona słodownia. Również
i zamek wodzisławski w końcu XVII w. takową posiadał. Do jej wnętrza prowadziła klatka
zabezpieczona kłódką. Był to obiekt dwukondygnacyjny z piwniczką. Na piętrze znajdowała
się właściwa słodownia, gdzie magazynowano
ziarna zbóż (jęczmienia). Stał tam również specjalny piec do suszenia surowca oraz drugi piec
kaflowy.
Ważnym pomieszczeniem gospodarczym
wodzisławskiego zamku, oprócz browaru, były
dwie palarnie wódek obsługiwane przez wyna(ryc.13)

Zamek w Marklowicach według rysunku F.B. Wernhera przedstawiający być może w rzeczywistości zamek w Wodzisławiu Śląskim. Silesia in Compendio seu Topographia das ist Praesentatio und Beschreibung
des Herzogthums Schlesiens [...] Pars I. /ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego/
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niego Wodzisław w 1685 r. został przejęty przez
cesarza Leopolda I Habsburga. On też, potrzebując pieniędzy na wojnę z Turcją, zapożyczył się
u swojego przyjaciela księcia Ferdynanda Josepha von Dietrichsteina (1636-1698). W zastaw
przekazał mu dobra wodzisławskie. W międzyczasie, sprytni mieszczenie wodzisławscy,
wiedząc, że cesarz potrzebuje środków finansowych, odkupili od niego w 1688 r. na bardzo
korzystnych warunkach kilka nieruchomości
w mieście i jego najbliższym sąsiedztwie. Mocą
przywileju z 11 grudnia 1688 r. cesarz Leopold
I Habsburg sprzedał mieszczanom m.in. na
dziedzczną własność browar łącznie z karczmą.
Stał on przy trakcie żorskim i został oznaczony
w księdze hipotetycznej pod nr 191 (ob. ul. J. Piłsudskiego 3). Do tej nieruchomości włączono kamienicę przyrynkową wzniesioną przy Rynku 26.
(ryc.15)

Portret cesarza Leopolda I Habsburga (16401705), właściciela miasta od 1685 r., od
którego mieszczanie kupili browar i dom
przy Rynku 26 na dziedziczną własność.
/zb. Muzeum w Wodzisławiu Śl./

jętego Żyda.
Spożycie alkoholu w tym czasie na zamku
było bardzo duże. Prym wiedli urzędnicy węgierscy zatrudnieni na zamku wodzisławskim przez
właściciela, prymasa Jerzego Szelepcsényiniego.
Kronikarz miasta Franz Henke o ich zachowaniu
wypowiedział się lakonicznie, że lubili żyć wesoło,
a miejscową ludność uciskali. O ich hulaszczym
życiu niech świadczy pośrednio chociażby wyposażenie kancelarii zamkowej, w składzie której
skrupulatny inwentaryzator wymienił naczynia
stanowiące wyposażenie browaru i gorzelni. Były
wśród nich: jeden kocioł stary na gorzałkę, 2 kubki
na rum, siedem wiader miodu, 1 bańka blaszana
zwana kolbą używana w destylacji alkoholu. Wiele rzeczy, które się tam znajdowały, mogło świadczyć o skłonnościach osób tam pracujących.
Po śmieci prymasa Jerzego Szelepcsényi(ryc.14)
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Ferdynand Joseph von Dietrichstein (16361698), właściciel Wodzisławia, który zabrał miastu urbarz warzenia piwa około 1693 r., łamiąc
tym samym przywileje Plaweckich.

dziej dochodowych gałęzi
gospodarczych miasta. Nie
bez znaczenia pozostawał
fakt, że w tym czasie Wodzisław był miastem wyludnionym. Pomiędzy rokiem
1686 a 1742 aż 115 działek
w Wodzisławiu pozostawało
niezamieszkałych. Nie lepiej
było na zamku, któremu
wówczas groziło zawalenie.
Głównym tematem życia
w mieście był spór o odzyskanie przywileju, który mieszczanie toczyli
z księciem Dietrichsteinem
co najmniej od roku 1693
r. Książę był jednak nieugięty i w 1697 r. odmówił
miastu wyszynku zgodnie
z przywilejem nadanym
przez Andrzeja Horvatha
Plaweckiego. Niestety, nie
wiadomo, jak się spór zakończył. Rok później książę zmarł w Wiedniu. Od
Kamienica Rynek 26 w latach 30. XX w. Od początku XIX w. do 1908 r.
tej pory zamek prowadził
była jedną z siedzib ratusza. Na zapleczu działki funkcjonował browar.
konkurencyjny, swobodny
Kupiona została w 1919 r. przez rodzinę Marcol.
wyszynk piwa we wsiach
W późniejszym czasie kamienicę wydzierżawio- należących do dominium wodzisławskieno, a od początku XIX w. do 1908 r. była jedną go. Taki stan rzeczy utrzymywał się również
z agend wodzisławskiego ratusza.
w późniejszym okresie.
Reakcja księcia Ferdynanda von DieSmakoszami piwa byli również proboszczotrichsteina na wykup dóbr z jego zastawu przez wie wodzisławscy. Mieszczanie oprócz opłat na
mieszczan wodzisławskich była zdecydowana- rzecz pana stanowego i gminy zobowiązani byli
- zabrał im przywilej. Mieszczanie, przejmując przeznaczać do kościoła z każdego waru 40 kwart
większą kontrolę nad produkcją i wyszynkiem śląskich piwa, co dawało 20 litrów. Zwyczaj ten
piwa, pozbawiali tym samym dominium części potwierdzony w początkach XVIII w. mógł mieć
dochodów. Produkcja piwa była jedną z najbar- swoje korzenie sięgające średniowiecza.
(ryc.16)
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Tradycja przeznaczania piwa na rzecz proboszczów wodzisławskich obowiązywała również
w połowie XVIII w., kiedy to browar miejski
był wydzierżawiony sklepikarzom żydowskim. Wówczas to kościół do Mszy Świętej otrzymywał 4 garnce piwa, co dawało
w przeliczeniu niemal 11 litrów. Dopiero po
wielkim pożarze miasta w 1822 r., kiedy spalił
się dobytek niemal wszystkich mieszkańców,
w tym i browar, mieszczanie zwyczaj ten
podważyli i nawet doszło do rozprawy sądowej.
Wyrokiem z dnia 22 grudnia 1835 r. obowiązek
ten został całkowicie zniesiony.
Kolejne zmagania o prawo produkcji i wyszynku piwa pomiędzy dominium a  mieszczaństwem natąpiło w 1741 r. w czasie wojny austriacko - pruskiej o Śląsk. Wówczas właścicelem
Wodzisławia był od 1738 r. wnuk księcia Ferdynanda Josepha von Dietrichsteina - hrabia  Guidobald Joseph  (1717 - 1772). Urząd burmistrza
sprawował  wówczas Johann Bernard Fesser.
W latach 1741-1744, stacjonował w WoŻołnierz pruski 6. Pułku Huzarów stacjonujących
w Wodzisławiu. Zwano ich „brązowymi huzarami” lub kapucynami ze względu na kolor mundurów, które uszyto z materiałów przeznaczonych
na habity.
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dzisławiu szwadron pruskiego pułku huzarów  
Malachowskiego, a w późniejszym okresie
6. Pułk Huzarów dowodzony  przez  pułkownika
Ludwiga Antona von Wechmara.  Zwano ich „brązowymi huzarami” lub kapucynami ze względu
na kolor mundurów, które uszyto im z materiałów przeznaczonych na habity. W Wodzisławiu
stacjonowało do 1806 r. ponad 100 żołnierzy.
Niektórzy z nich mieli ze sobą rodziny.
Wówczas wzrosło zapotrzebowanie na piwo,
a prawo do jego produkcji i sprzedaży posiadało
mieszczaństwo wodzisławskie zgodnie z przywilejem wydanym w 1650 r. przez Andrzeja Plaweckiego. Nowe okoliczności sprawiły, że browar
miejski  nie był   w stanie zaspokoić potrzeb nowej klienteli, jaką była armia pruska. Dlatego do
Strona z księgi przychodów i rozchodów wodzisławskiego dominium z 1759 r. informująca
o produkcji oraz dochodach z tytułu wyszynku
piwa w okolicznych wsiach. Wówczas właścicielem miasta był Guidobald Joseph von Dietrichstein (1717-1772), fundator wodzisławskiego pałacu.

produkcji piwa aktywnie włączył się browar zamkowy, gdzie pracował nieznay z imienia i nazwiska piwowar działający tam od ponad 20 lat.
Mieszczanie poczuli, że ich interesy są zagrożone i wnieśli skargi do Wrocławia na działający
bezprawnie browar zamkowy. Pomimo tego
produkcja piwa przez dominium szła pełną parą.
Guidobald Joseph von Dietrichstein potrzebował
funduszy na budowę nowj siedziby - pałacu, który wznoszony był w latach 1744-1747, a wykańczany jeszcze w latach 50. XVIII w.
Łącznie spór toczył się przez 9 lat. Nowe
władze pruskie były zajęte innymi sprawami
i nakazały w 1750 r. doprowadzić obie strony
do ugody. Przyjęto zasadę wzajemnej tolerancji
w produkcji piwa.
Około połowy XVIII w. produkcją piwa
w Wodzisławiu zajmował się browar dominialny zlokalizowany przy ulicy Zamkowej 1 oraz
browar miejski. 1 listopada 1749 r. mieszczanie
postanowili przywilej warzenia piwa i wyszynku
wina wydzierżawić dwóm Żydom przybyłym
w tym czasie do miasta: sklepikarzowi Mosesowi
Hirschelowi i jego synowi Löbelowi. Zamieszkali
oni w kamienicy przyrynkowej nr 26. Jeszcze
w końcu XVIII w. właścicielką kamienicy była
Ester Hirschel Cohn.

Szczątkowe materiały historyczne z połowy
XVIII w. ukazują, że pełną parą działał browar
dominialny. W tym czasie browar oraz gorzelnię
zamkową wydzierżawiono Żydowi Samuelowi
Dawidowi. Z roku 1759 szczęśliwie zachowała się
księga przychodów i rozchodów dominium wodzisławskiego z czasów Guidobalda Josepha Dietrichsteina. Tutejsze dominium sprzedawało piwo
w karczmie miejskiej oraz we wsiach: Radlin,
Dolne Marklowice, Wilchwy, Połomia, Mszana,
Jastrzębie Dolne, Moszczenica, Skrzyszów, Łaziska, Uchylsko, Czyżowice, Kokoszyce, Jedłownik
oraz Turza. Dzięki skrupulatności ówczesnego
rachmistrza Josefa Czyżowskiego wiemy, że
najwięcej wodzisławskiego piwa liczonego
w achtelach wypito w 1759 r. w karczmach:
Radlinie - 39, Moszczenicy - ponad 34 , Połomi
- ponad 32, Kokoszycach - ponad 29, Skrzyszowie
i Wodzisławiu ponad 28. Łącznie browar panów
wodzisławskich sprzedał w 1759 r. ponad 376
achteli piwa, co przyniosło dominium dochodu
1385 talarów.
W 1774 r. po Dietrichsteinach nową właścicielką Wodzisławia została hrabina Zofia Karolina
von Dyhrn (1722-1793), która założyła na ziemi
wodzisławskiej kilka wsi na prawie frydrycjańskim. Z zachowanych źródeł wynika, że żyła ona
w stałym konflikcie z mieszczaństwem. Jedną
Pieczęć i podpis Zofii Karoliny von Dyhrn (1722- z niesnasek był spór o wyszynk piwa. Miesz1793), właścicielki Wodzisławia Śląskiego w latach
1774-1780, która wdała się z miastem w liczne czanie uprawnieni do jego warzenia powołyprocesy związane m.in. z wyszynkiem piwa.
wali się na wcześniejszy przywilej Andrzeja
(ryc.18)

(Ryc.17)
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Hoym pełnił zaszczytną funkcję ministra Śląska
i Prus Południowych. Po sześciu latach hrabinie
znudził się pobyt w Wodzisławiu i dobra sprzedała tajnemu radcy poselstwa, hrabiemu Henrykowi Leopoldowi von Reichenbachowi.
W 1780 r. Wodzisław był małym miasteczkiem, liczącym zaledwie 883 mieszkańców,
zamieszkujących 154 domy. Niemal cała zabudowa miasta była w tym czasie drewniana,
a ulice nie miały bruku. W rynku stał ratusz wraz
odwachem, a przy ulicy Wałowej 1 znajdował
się szpital. Funkcjonowały jedynie dwie karczmy
jedna w centrum Wodzisławia, a druga na przedmieściu. Oprócz tego działały dalej dwa browary,
miejski i zamkowy, oraz jedna gorzelnia.
(ryc.20)

Browarnictwo wodzisławskie
w XIX i na początku XX w.
Karl Georg von Hoym (1739-1807), minister Śląska i Prus Południowych od 1770 r. Prywatnie
zięć Zofii Karoliny von Dyhrn, dzięki któremu
uzyskała pomoc w wielu trudnych spornych sprawach.

Plaweckiego. Zamierzali prowadzić swobodny
wyszynk piwa w okolicznych wsiach, na co nie
godziło się dominium. Spór przeniósł się na
wokandę sądową. Prawnicy Zofii Karoliny von
Dyhrn podważyli wiarygodność dokumentu Andrzeja Plaweckiego, a na dodatek na niekorzyść
mieszczan wpływ miał fakt, że sami oni tego porządku nie przestrzegali, bezprawnie handlując
kolejnością warzenia oraz dzierżawiąc browar.
Przegrani mieszczanie zobowiązani zostali do
pokrycia poważnych kosztów sądowych. Podjęli
oni jednak dalsze procesy z dominium, które
także przegrali. Trudno było wygrać cokolwiek
z hrabiną von Dyhrn mającą koneksje na dworze
króla Prus, gdzie jej zięć Karl Georg Heinrich von
(ryc.19)
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W końcu XVIII w. wzrasta liczba ludności Wodzisławia. W 1791 r. miasto liczyło 936
mieszkańców, a w 1800 - 1333. Początek XIX w.
był dość burzliwy w dziejach Europy. Dojście do
władzy Napoleona Bonaparte i jego sukcesy militarne zaniepokoiły ówczesne mocarstwa europejskie: Austrię, Prusy oraz Rosję. W październiku
do wojny przeciw Napoleonowi przystąpiły Prusy. Armia Fryderyka Wilhelma doznała ciężkich
klęsk. Spowodowało to okupację większości jej
terytoriów przez wojska francuskie. Wodzisław,
będąc w tym czasie częścią monarchii pruskiej,
podzielił los państwa.
Żołnierze wielkiej armii Napoleona przybyli
do Wodzisławia we wrześniu 1807 r. i pozostali
do 18 listopada 1808 r. W tym czasie Wodzisław
liczył około 1360 mieszkańców. Większość domów była nadal drewniana. Jedynie 17 kamienic
stojących przy Rynku miało piętro. Rzesza 239
Francuzów pod dowództwem pułkownika Je-

ana-Baptista Berruyera (1771-1815) obrała za
koszary klasztor franciszkański, w którym żyli na
koszt miasta. Kasa miejska została bardzo szybko
doprowadzona do bankructwa.
Z pobytu wojsk francuskich w Wodzisławiu znany jest jeden incydent związany z piwem, który świadczy o bezczelności
i tupecie żołnierzy francuskich odpowiedzialnych
za ład w mieście. W czasie swego administrowania żołnierze armii Napoleona w trosce o zdrowie
mieszkańców skonfiskowali dwie ósemki piwa.
Każda z nich liczyła niemal po 167 litrów. Uznali
oni, że piwo jest nieodpowiedniej jakości. Alkohol następnie rozdano żołnierzom, którzy trunku
tego już nie zmarnowali.
Pobyt wojsk francuskich doprowadził do
wielkiej katastrofy gospodarczej Wodzisławia.
Brakowało żywności i zarządzeniem generalnego administratora Śląska L’Esparata zakazano od 1 maja 1808 r. wywozu zboża z miasta
i wykorzystywania go w przetwórstwie browarniczym i gorzelniczym. W mieście zarekwirowano także urządzenia w browarach oraz gorzelni
do produkcji tych trunków. Mieszkańcy miasta
ulgę odczuli dopiero w listopadzie 1808 r., kiedy
to Francuzi opuścili miasto.
Warto wspomnieć, że na początku XIX w.
w Wodzisławiu było kilka szynków i karczm, które
prowadzili wyłącznie Żydzi. Jeszcze przed 1809
r. przy Rynku 13 działał szynk należący do Arona
Holleandra, gdzie podawano wina. Szynk działał
również w sąsiedniej kamienicy Rynek 14. Jego
właścicielem był Marcus Tarlauer. Arendę pańską
przy ulicy Młyńskiej (ob. ul. J. Słowackiego) obsługiwał Abraham Aufrecht, mieszkając jednocześnie przy Rynku 15. Na przedmieściu raciborskim
(ob. ul. Ks. Konstancji) działał od 1813 r. szynkarz
piwa Dawid Hamburger. W drugiej części starówki
wodzisławskiej, u wylotu miasta przy dro(ryc.21)

Pułkownik Baptist Berruyer (1771-1815),
dowódca wojsk francuskich stacjonujących w Wodzisławiu w latach 1807-1808.
Za jego rządów w mieście doszło do wielu nadużyć .

Żołnierz wojsk francuskich 10 pułku d’Elite stacjonującego w Wodzisławiu w klasztorze franciszkańskim.

(ryc.22)
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Plan miasta Wodzisławia V. Jurziczka z 1811 r. ukazujący Stare Miasto wraz z najważniejszymi budowlami
związanymi z warzeniem piwa oraz jego wyszynkiem /zb. Archiwum Państwowe w Opolu/
1. ul. Kościelana, 2. ul. Browarna, 3. ul. Żorska, 4. ul. Zamkowa, 5. ul. Wilchwiańska, 6. ul. Jabłonkowska, 7. ul. Słodowniana, 8. ul. Raciborska, 9. ul. Klasztorna, 10. ul. Radlińska, 11. Plac Targowy, 12. ul. Młyńska, 13. ul. Wałowa, 14. Droga
Bogumińska, 15. Budynki straży (odwach) i zniszczonego ratusza, 16. Odwach, a przy nim zniszczony budynek ratusza na
Rynku 16. Ławy mięsne zostały rozebrane a pomieszczenia posiedzeń Rady Miejskiej - Magistratu, zostały przeniesione do
klasztoru, 17. Miejska słodownia, 18. Miejski browar, 19. Areszt miejski, 20. Lazaret, 21. Magazyn - słodowy, 22. Plac
zarządu zamkowego państwa stanowego, 23. Murowany budynek na gruncie miejskim, w którym mieszkają urzędnicy
dominium, 24. Browar - dominialny, 25. Gorzelnia dominialna, 26. Młyn dominialny, 27. Dominialny folwark wraz zabudowaniami należący pod jurysdykcję zamkową, 28. Kościół parafialny, 29. Plebania, 30. Kościół św. Krzyża, 31. Sekularyzowany klasztor Minorytów razem z przyległym kościołem, budynkami gospodarczymi, ogrodem warzywnym i owocowym,
32. Dwie studnie na rynku. Dwie dobre studnie znajdują się także przy browarze miejskim nr 18 i przy słodowni miejskiej
nr 17.  33. Dominialny wodociąg przy zamku, 34. Żydowska synagoga i studnia, 35. Niedawno założony folwark Procharze
- Mentzla, 36. Miejska cegielnia, 37. Mieszczańskie stodoły.

dze żorskiej, na Świńskim Targu (ob. Plac
Gladbeck) prowadzona była arenda Mousesa Aufrechta, który działał tu jeszcze przed
1809 r. W 1820 r. przejął ją jego zięć Wolf Loewnthal, późniejszy skarbnik miasta. Destylację alkoholu od 1813 r. przy ulicy Kościelnej
(ob. ul. W. Styczyńskiego) prowadził Gimpel
Wohl.
Dzięki sporządzonemu w 1811 r. przez
V. Jurziczka planowi miasta wiemy, gdzie znajdowały się wodzisławskie browary, słodownie,
magazyn słodowni miejskiej oraz studnie.
(ryc.23)
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Na początku XIX w. w Wodzisławiu funkcjonowały dwie ulice ściśle związane z browarnictwem. Obecny górny odcinek ulicy św. Jana
(od ul. J. Piłsudskiego do ul. Kościelnej) nosił
nazwę ulicy Browarnianej, gdyż przy trakcie
prowadzącym do Żor stał browar miejski (ob.  ul.
J. Piłsudskiego 3), który, jak wcześniej wspomniano, mieszczanie nabyli w 1688 r. od cesarza
Leopolda I Habsburga. Obiekt ten ściśle związany
był z domem miejskim stojącym przy Rynku 26.
Również, dolny odcinek ul. Średniej do skrzyżowania z ulicą Powstańców na początku XIX w.

Fragment popożarowego planu miasta
Wodzisławia Śl. z 1822 r. pomiędzy Rynkiem (nr 1-4), ulicami: Zgody, Zamkową
a ks. płk. W. Kubsza.
1-3. Posesje szewca Antona Dzitta, kapelusznika Bartłomieja Pallety, szewca Fabiana
Jariska. W tym miejscu ok. poł. XIX w. powstała kamienica klasycystyczna, a na zapleczu browar i słodownia wzniesiona przez
Israela Katza.
4. Zabudowa ogrodowa należąca do
Johanna Heynischa, gdzie w II połowie XIX
w. wzniesiono kamienicę, do której przeniesiono browar rodziny Katz (ob. ul. Zamkowa 3).
5. Zabudowa browaru dominialnego,
(ob. ul. Zamkowa 1, Mały Rynek), która
istniała do 2009 r. Z zabudowy tej pozostał
dawny dom browarnika.

nosił nazwę ulicy Słodownianej, biorąc swoją
nazwę od stojącej tam słodowni miejskiej. Przy
słodowni funkcjonowała studnia, a magazyn
słodu wzniesiono przy ulicy Wałowej, gdzie stały stodoły. W pobliżu tego miejsca wzniesiono
obecnie probostwo. Warto zauważyć, że słodownia stała kilka metrów na południe od więzienia
miejskiego. W pobliżu nich przy obecnej ulicy
J. Słowackiego działała gorzelnia, karczma oraz
młyn. Ważnym obiektem związanym z wodzisławskim piwowarstwem, oznaczonym na mapie V. Jurziczka był również browar dominialny
funkcjonujący przy ulicy Zamkowej 1 (ob. teren
Małego Rynku).
O ile plan miasta V. Jurziczka jest bardzo
cennym źródłem dla analiz urbanistycznych, to

o wiele dokładniejszym przekazem ujmującym
zabudowę ówczesnego Wodzisławia jest mapa
popożarowa miasta z 1822 r. Ujęto na niej browary i słodownie działające wówczas w mieście.
W tym czasie  przy pałacu, po jego zachodniej stronie, funkcjonował browar dominialny
wzniesiony na planie litery „T”. Pałac z browarem
łączył niewysoki, parawanowy mur z bramą
wjazdową, wprowadzającą na dziedziniec i do
ogrodu pałacowego.
Północną część lekko skierowaną ku wschodowi stanowił piętrowy dom browarnika,
przedłużony w kierunku   południowym halą
produkcyjną. Obiekt ten jak wykazały badania
jest starszą budowlą, powstałą w późnym średniowieczu, ok. XV w.  Przynależał on niegdyś  do
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Widok Wodzisławia Śl. w 1874 r. z zaznaczonym pałacem i browarem zamkowym.

Pierwotny układ domu na
parterze był trzyosiowy z
sienią pośrodku. Na tym
poziomie od strony północnej znajdowały się komory
piwnic. Wejście do domu
było od strony zachodniej,
skąd klatkami schodowymi
prowadziły do pomieszczeń, które miały wewnątrz
układ amfiladowy.
Rzut przyziemia dawnego browaru zamkowego.
Do południowej ściany
starszego założenia   wodzisławskiego zamku. domu browarnika dobudowano skrzydło hali
Wzniesiono go na planie kwadratu 12 na 12 biegnące na linii północ - południe. Powstało
m. Dawny dom browarnika przeszedł kapitalny ono zapewne w połowie XVIII w., kiedy wzniesioremont w 2009 r.   Został nieco podwyższony,   no pałac. Skrzydło to miało pierwotnie długość
a jego wnętrze przebudowane i zaadoptowane ok. 40 m i  szerokości 12 m. Od południa przyledo nowych potrzeb.   Jego elewacja północna gał do niego dom wzniesiony na planie prostokąjest symetryczna - dwuosiowa z oknami piwnic ta 14 na 8 m, kryty dwuspadowym dachem.
na osiach. Elewacja wschodnia jest niesymetryczDawna hala browaru była trzyosiowa.
na. W partii przyziemia czteroosiowa, a na piętrze Pierwsza oś przylegająca do domu browarnika,
dwuosiowa.  
zachowywała układ pierwotny, dwutraktowy
22

Stary nieistniejący browar zamkowy pochodzący z ok. poł. XVIII w., rozebrany w 2009 r.
/ob. Mały Rynek/.

Fragment sklepienia starego browaru
zamkowego.

Współczesny widok na zachowany dom browarnika i nową zabudowę Małego Rynku. Dom ten
jest jednym z najstarszych obiektów architektury miasta, powstał w XV w.

o urozmaiconym konturze wewnętrznym.  Pozostałe pomieszczenia uległy w XX w. przekształceniu.
Obiekt hali wzniesiono z cegieł, a w przyziemnych partiach z kamienia. Mury budynku
halowego były różnej grubości, wzmacniano je  
ankrami. Północno - zachodnie naroże obiektu stabilizowała przypora. Od strony wschodniej muru  hali były lizeny i odsadzka biegnąca
wzdłuż elewacji na wysokości parteru. Obiekt
wewnątrz miał sklepienia: kolebkowe oraz
kolebkowe z lunetami. Hala pokryta była płaskim dachem. Skrzydło to zostało rozebrane
w 2009 r., a na jego miejscu powstała nowa zabudowa Małego Rynku.
Zapewne w tym samym czasie, w połowie
XVIII w. wzniesiono drugie skrzydło przebiegające na linii wschód - zachód. Miało wymiary
25  na 8 m. Jeszcze widok z 1874 r. przedstawia
ten obiekt jako parterowy, kryty dwuspadowym
dachem. Skrzydło zostało rozebrane w końcu XIX
w. Wszystkie wyżej wymienione zabudowania
browaru dominialnego zajmowały powierzchnię około 936 metrów kwadratowych. Należy
przypuszczać, że w obiekcie tym oprócz browaru
funkcjonowała  słodownia oraz wyszynk.
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Browar miejski
Około 200 metrów na północny-wschód
od zabudowy browaru zamkowego funkcjonował browar miejski, do którego przynależała kamienica przy Rynku 26. Mieszczanie wodzisławscy nabyli ten budynek
w 1688 r. Browar był dość skromną budowlą
w porównaniu z konkurencyjnym obiektem
dominium, wzniesionym na planie prostokąta

Fragment popożarowego
planu miasta Wodzisławia Śl. z 1822 r. pomiędzy
ulicami: Powstańców,
Średnią a Słowackiego
z zaznaczonymi najważniejszymi budowlami:
1. Dom browarnika Bartłomieja Strenczka (ob. ul. Powstanców 9), 2. Słodownia
miejska, 3. Więzienie,
4. Arenda (karczma),
5. Gorzelnia dominialna
(ul. J. Słowackiego), 6. Młyn
dominialny dzierżawiony
w tym czasie przez Ludwika
Uherka (ul. J. Słowackiego 2),
gdzie mielono także słód.
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o wymiarach 10 na 15 m. W 1857 r. browar
groził zawaleniem. Jego dzierżawcą był Israel Katz. Z tego też powodu zlikwidowano go,
a jego sprzęt został sprzedany. Przychód ze
sprzedaży sprzętu przeznaczono na odbudowę
budynku. Innymi obiektami związanymi z browarnictwem wodzisławskim ujętymi na planie
miasta w 1822 r. były zabudowania leżące przy
obecnej ulicy Powstańców 9. Do dziś na zapleczu działki zachował się układ urbanistyczny,
(ryc. 29-

Współczesny widok na zabudowę wzniesioną
przez Franza Rudzkiego w latach 80. XIX w. przy
ul. Powstańców 9. W miejscu tym stał
w 1822 r. dom browarnika miejskiego Bartłomieja Strenczka.

Wodzisław Śl., ul. Powstańców 9., współczesny
widok na budynek, gdzie w 1822 r. funkcjonowała słodownia miejska stojąca na zapleczu działki.

Wodzisław Śl., ul. J. Słowackiego 2 i 2 A. Po lewej
stronie budynek, w którym stała gorzelnia miejska, a w głębi młyn należący do rodziny Uherek.

a budowle wzniesione w tym kwartale trzymają
linię zabudowy zgodną z orientacją nieistniejącego kościoła p.w. św. Krzyża. Może to świadczyć o starszej metryce tego miejsca. Czołowe
miejsce zajmuje dom browarnika (Brauer Haus),
którym był w 1822 r. Bartłomiej Strenczek. Nie(ryc. 34-37)

które źródła podają, że trudnił się on również
bednarstwem. Jego dom wzniesiony na planie
kwadratu zajmował powierzchnię 64 m2. Był
nierozerwalnie związany z położoną na zapleczu działki funkcjonującą słodownią miejską,
która wzniesiona została na planie wydłużonego prostokąta. Zajmowała powierzchnię 275 m2
(25 x 11m). Gdy patrzy się na układ urbanistyczny tego miejsca w początkach XIX w., widoczny
na planach z 1811 r. i 1822 r. dom browarnika
mógł wcześniej pełnić funkcję browaru miejskiego, zważywszy, że w jego pobliżu znajdowała
się słodownia, a niedaleko młyn. Nie bez przyczyny znalazła się tam studnia wzmiankowana
w 1811 r., a odkryta podczas badań archeologicznych. Browar ten mógł być w końcu XVII w. przeniesiony (po zakupie w 1688 r. domu) na przyrynkową posesję Rynek 26 i ul. J. Piłsudskiego
3. Dlatego można przypuszczać, że browar przy
ulicy Powstańców 9 mógł mieć nawet metrykę
średniowieczną. W tym miejscu pozostawiono
jedynie słodownię i dom dawnego browaru. Co
ciekawe, obiekty te do II poł. XIX w. wchodziły do
majątku gminy miejskiej.
Wielkim przełomem dla miast było wydanie
w 1811 r. przez państwo pruskie ustawy przemysłowej, zezwalającej mieszkańcom na swobodę
gospodarczą. Złamany tym samym został monopol cechów oraz dominium na produkcję i wyszynk piwa oraz innych alkoholi w mieście. Kasa
miejska Wodzisławia utraciła z tytułu warzenia
i wyszynku piwa ponad 135 talarów dochodu,
a wyszynku wina i miodu pitnego około 160 talarów. Od tego też czasu możemy zaobserwować
pojawienie się na terenie miasta wielu browarów i gorzelni, które prowadzone były przez prywatnych przedsiębiorców. Powstały w tym czasie
liczne karczmy i szynki podające alkohol.
12 czerwca 1822 r. wybuchł wielki po25

Fragment popożarowego planu miasta Wodzisławia
Śl. z 1822 r. pomiędzy Rynkiem a ulicami: Apteczną,
Jana i Piłsudskiego z zaznaczonymi domami:
1. Piekarza - Wenzla Matulki, 2. Bednarza - Gregora Weingarta, 3. Fabrykanta skór - Fabiana Manneberga, 4. Mydlarza
- Hirschela Cohna, 5. Browar miejski (ul. J. Piłsudskiego 3).

Fragment starówki wodzisławskiej w 1968 r.
z nieprzebudowanym dawnym browarem miejskim stojącym przy ul. J. Piłsudskiego 3.
/arch. Śląskiego Konserwatora Zabytków
w Katowicach /
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Wodzisław Śl., kamienica Rynek 26, dawna
siedziba ratusza.

Widok na budynek dawnego browaru miejskiego w 1986 r., stojącego przy ulicy J. Piłsudskiego 3.
/arch. Śląskiego Konserwatora Zabytków w Katowicach/

Współczesny widok na przebudowany obiekt dawnego browaru miejskiego, stojącego przy ulicy
J. Piłsudskiego 3.
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żar, podczas którego spłonęły 132 domy
w centrum Wodzisławia, a ponad 300 rodzin utraciło dach nad głową. Spaliły się również browary
i gorzelnie. Pomimo że pożar pojawił się w południe, to zginęło kilka osób. Wymowny jest opis
jednego z mieszkańców miasta, Petra Zippera,
który wynajmował dom w kamienicy aptekarza Ferdynanda Kurtza przy obecnej ulicy Styczyńskiego 2. Gdy wybuchł pożar, nie było go
w mieście, a jego żona wraz z 15 - letnią córką
i pomocnikiem ratowali dobytek. Ogień szybko odciął im drogę ucieczki i musieli schronić
się do piwnicy wraz z innymi mieszkańcami.
Zgubne płomienie dotarły i tam, przemieszczając się po poręczy i drewnianych schodach.
Ukryci ludzie ratując życie, wyjęli przechowywane w piwnicy flasze z piwem oraz inne napoje
i polali nimi drzwi. To zahamowało dalsze rozprzestrzenienie się ognia. Nieprzytomnych
mieszkańców wyciągnięto po dwóch godzinach
z pogorzeliska. Jedyną ofiarą tego pożaru stała
się kucharka aptekarza Kurtza. Być może zmagazynowane piwo, które znalazło się w piwnicy,
uratowało życie mieszkańcom tej kamienicy.
Dzięki pomocy władz państwa pruskiego
i mieszkańców z całego Śląska Wodzisław został odbudowany. W 1830 r. miasto liczyło 1559
mieszkańców, z czego 69 ewangelików i 252 Żydów. Żyli oni w 184 domostwach, z których większość była już murowana. Wśród nich było m.in.
30 tkaczy, 85 szewców. Byli też inni rzemieślnicy.
W związku z wydaniem ustawy przemysłowej
w 1811 r. dającej wolność gospodarczą w mieście
działało w tym czasie aż sześć gorzelni oraz cztery browary. Oprócz nich funkcjonowała fabryka
tabaki, farbiarnia, bielarnia, młyn wodny oraz
cegielnia.
W 1837 r. Wodzisław liczył 1712 mieszkańców. Był to ostatni rok pełnienia funkcji przez
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Johanna Henryka Beera. Wówczas zaszczytne
funkcje w ówczesnym magistracie pełnili ludzie
związani z produkcją i dystrybucją alkoholi.
Skarbnikiem był wspomniany wcześniej arendarz Wolf Loewnthal, a radnymi szynkarz win
Abraham Aufrecht oraz piwowar Gottlieb Kroker.
Ponad dwadzieścia lat po wielkim pożarze
miasta nastąpiło ożywienie gospodarcze Wodzisławia. Właścicielem miasta był od 1841 r. hrabia
Aleksander von Oppersdorff (1812-1893). Wiele
osób trudniło się rzemiosłem, handlem, a także
produkcją alkoholu. W 1845 r. Wodzisław liczył
1990 osób. Działały wówczas, aż cztery browary.
Tyle samo było palarni wódek. Funkcjonowały
także cztery gospody i aż 17 szynków oferowało
piwo, wino, a także wódkę.
Browar Gottlieba Proske
Jednym z browarników działających  od połowy  lat 20. XIX w. w Wodzisławiu był Gottlieb
Proske. Dzięki zachowanym źródłom wiemy, że
przyszedł na świat w rodzinie ewangelickiej, 20
kwietnia 1797 r. w Rozumicach. Był synem Mateusza, tamtejszego chłopa. Po przedwczesnej
śmierci ojca, Gottlieb musiał wcześnie dorosnąć
i  jako szesnastolatek wstąpił do armii pruskiej,
gdzie   brał czynny udział w walkach przeciw
wojskom napoleońskim w latach 1813-1815.
Dwa lata później, 30 września 1817 r. poślubił
w Dzierżysławiu katoliczkę - Johannę DollePodpis browarnika Gottlieba Proske z 1839 r.

jako miejskiego browarnika (Loslau-Braueri). Dzięki  swej pozycji społecznej zdołał on w późniejszym
czasie zostać radnym miejskim.
18 lutego 1840 r. Gottlieb Proske wraz z żoną  
zakupili od wdowy po mierniczym ziemskim Annie Wihreheim   dom znajdujący się przy Rynku
28 za 700 talarów. Majątek ten był zadłużony,
a jego faktyczną wartość wyceniono na 1585 talarów.  
  Gottlieb Proske kontynuował swoją działalność browarniczą. Sprzyjały temu bliskie relacje
z najbliższym sąsiadem, ewangelikiem Johannem Dawidem Jokischem, który w tym czasie
prowadził gościniec, a następnie założył pierwszy
hotel w mieście przy Rynku 27. Ich zażyłe stosunki potwierdzają metryki narodzin dzieci Johanna Jokischa, gdzie Gottlieb Proske i jego żona
byli chrzestnymi.  W hotelu tym mógł być jeden
z główniejszych rynków zbytu piwa  produkowaWspółczesny widok na kamienicę Rynek 28 nego przez browar Gottlieba Proske.
wzniesioną w latach 50. XX w. W tym miejscu
Dla rodziny Proske inwestycja w przyrynkomieszkał tu ze swą rodziną piwowar Gottlieb
Proske.
wy dom okazała się od samego początku bardzo
czek,  córkę tamtejszego  piekarza - Walentina. trudna do podźwignięcia ze względów finansoW tym czasie Gottlieb Proske usamodzielnił się wych.  W 1844 r. wisiała na nim hipoteka dłużna.
i został dzierżawcą miejskiego urbarza piwnego Dwa lata  później sytuacja materialna jeszcze się
w Baborowie, położonego niedaleko Głubczyc. pogorszyła, kiedy to na terenie Śląska w latach
W Głubczczycach działał w tym czasie cech bro- 1846-1848 wybuchła klęska głodu. Małżeństwo
warników, gdzie zapewne pobierał pierwsze zaciągnęło kredyt, którego nie mogło spłacić
nauki zawodu.
i w 1853 r. publicznie zlicytowano ich majątek.
   Do Wodzisławia Gottlieb Proske przybył Nabył go doktor Louis Sugg z Rud Raciborskich za
w 1825 r.  r. wraz z  żoną Johanną oraz dwójką dzie- 1920 talarów.
ci: Luizą i Elfrydą.  23 kwietnia 1826 r. przyszedł na
Gottlieb Proske działał po licytacji domu zaświat ich  syn Konstantin,  który zmarł przedwcześ- pewne jako browarnik jeszcze przez siedem lat.
nie. W 1831 r. narodził się jeszcze Adolf Ernst, a trzy Zmarł w Wodzisławiu  9 lutego 1860 r. w wieku 63
lata później Oskar. Niestety nie wiadomo, gdzie lat, a jego żona Johanna Dolleczek odeszła cztery
początkowo rodzina Proske osiedliła się w mieście. lata później. Zostali oni pochowani na cmentarzu
Pewne dane  mogą wskazywać, że zamieszkali oni   ewangelickim na Maruszach. W tym czasie browar
w części  browaru przy ulicy Piłsudzkiego 3, gdyż   miejski został zamknięty i przestało w nim być proźródła z października  1825 r. wymieniają Gottliba dukowane piwo.
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Browar Jakuba Sanda
Pierwszym znanym browarnikiem, który
otworzył w zachodniej części Wodzisławia Śląskiego browar   był Jakub Sand, który osiedlił
się na Przedmieściu Raciborskim pod koniec
lat 20. XIX w.  Dostępne źródła wykazują, że  był
nowo osiedloną osobą w mieście. 4 sierpnia 1829
r. nabył on od królewskiego sędziego miejskiego
Antona Matuszka dom znajdujący się przy obecnej ulicy Księżnej Konstancji 18 za sumę 200
Podpis browarnika Jakuba Sanda z 1840 r.

talarów. Była to  zabudowa, którą  wcześniej  od
1817 r. zamieszkiwał garbarz Anton Czerwiński.   
Zachowane źródła pisane wskazują, że Jakub
Sand urodził się w 1799 r. poza Wodzisławiem.
Jeszcze przed 1831 r. poślubił Rozalię Żydek.  
Ze związku tego urodziła się trójka dzieci: Wilhelm (1831), Karl (1832) oraz Maria (1836). 24
października 1839 r. Rozalia zmarła przedwcześnie, a w styczniu następnego roku Jacob  Sand
poślubił wodzisławiankę Paulinę Pokorny. Ze
związku tego przyszła na świat jeszcze szóstka  
dzieci: Teodor, Anna, Florentyna, Josefa, Anton
oraz Waleska.    
Niestety, pozbawieni jesteśmy informacji
o działalności tego browaru. Wiemy, że na początku lat 30. XIX w. Jacob Sand zainwestował w
nową zabudowę i rozwinął działalność browarniczą. Jego majątek w 1851 r. wyceniono na 1500
talarów.  Jednak tyfus głodowy w latach 1846-

Fragment planu miasta Wodzisławia Śl. z 1822 r. - Przedmieście Raciborskie:
1. Zabudowa należąca do garbarza Antona Czerwińskiego mieszkającego tu w latach 1817-1829. W 1829 r. majątek
kupił od sędziego miejskiego Antona Matuszka - Jakub Sand (1799-1863) i założył tu browar, 2. Drewniany kościół
pw.św.Krzyża, 3. Dom rodzinny Mousesa i Rosel Reich, który kupili w 1804 r. Tu urodził się w 1811 r. ich syn Louis,
który trzydzieści lat później założył browar po przeciwległej stronie ulicy, 4. Zabudowa Jerzego i Franciszki Michalików,
którzy kupili ten majątek w 1824 r. od Ferdynanda Brassa. W 1841 r. dom wraz z działką nabył Louis Reich i założył tu
browar, 5. Zabudowa należąca do Feliksa Draschofa, który mieszkał tu w latach 1816-1829. W 1836 r. majątek ten
kupił Gottlieb Kroker i założył tu browar  działający do jego śmierci w roku  1841, 6. Zabudowa należąca do arendatora
- szynkarza piwa Dawida Hamburgera (1764-1829).  
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Wodzisław Śl., ul. Konstancji 18, widok na kamienicę wzniesioną przez Natana Katza w latach 90-XIX w.
W latach 1829-1862 r. prowadził tu swą działalność browarnik Jakub Sand (1799-1862).

48, funkcjonujące  w tym czasie konkurencyjne
browary Louisa Reicha, Izraela Katza oraz Gottliba Proske mogły przyczynić się do obniżenia dochodów. W 1851 r. Jakub Sand zadłużył się i tych  
wierzytelności nie mógł spłacić. Na początku lat
60-XIX w. sytuacja finansowa nie poprawiała się
i 11 listopada 1862 r. Jakub Sand sprzedał swój
dom wraz z browarem za 2200 talarów. Jego nabywcą był syn właściciela dobrze prosperującego
browaru przy Rynku - Marcus Katz. Zakup tego
obiektu mógł być podyktowany nie tylko monopolizacją rynku piwnego, ale przede wszystkim
dostępem do wód źródlanych mających istotny
wpływ na jakość wytwarzanego piwa. Jakub
Sand zmarł rok później 17 maja 1863 r. w Wodzisławiu.
Od tego czasu rodzina Katz posiadała ten
majątek aż do początku lat 20. XX w. Warto też
wspomnieć, że w latach 90. XIX w. młodszy syn
Markusa - Emanuel Katz (1870-1918) ufundował

w tym miejscu eklektyczną kamienicę, która ocalała do dziś. W niej to prowadzona była restauracja, gdzie sprzedawane były piwa z browaru
Katzów. W 1922 r. restaurację  kupił Edward Michałek. Lokal ten był czynny w okresie miedzywojennym.
Browar Gottlieba Krokera
Drugim znanym browarnikiem, który przybył do Wodzisławia około 1833 r. i zamieszkał
na Raciborskim Przedmieściu   był piwowar Gottlieb Kroker. Niestety, nie wiadomo, skąd przybył
i gdzie pobierał pierwsze nauki zawodu. Jak informują nas źródła pisane, jego żoną była Johanna
Kaszny, córka nauczyciela szkolnego Franciszka.
Ze związku tego przyszła na świat piątka dzieci:
Johann (1833), Adolph (1835), Gottlieb (1837),
Marie (1838) r. oraz Joseph (1839).
20 października 1836 r.  Gottlieb Proske od31

kupił   nieruchomość  od swojego teścia Franciszka
Kasznego za jedyne 300 talarów.   Zabudowa ta
obecnie nie istnieje. Stała ona na skrzyżowaniu ulic
Pszowskiej z Bogumińską. Niestety, nic nie wiemy
o działalności browarniczej Krokera.  Ze źródeł pisanych wynika, że piwowar Gottlieb Kroker, był radnym miejskim w czasie, kiedy burmistrzem był od
1837 r. Anton Schwandt. 31 stycznia 1841 r. Gottlieb Kroker zmarł przedwcześnie w Wodzisławiu, a
jego żona odeszła dwa miesiące później. Osierocili
oni czwórkę małoletnich dzieci,  gdyż syn Gottlieb junior  zmarł wcześniej niespełna dwa miesiące po
urodzeniu 6 sierpnia 1837 r. W związku z zaistniałą
sytuacją majątek rodziny  Kroker poszedł na publiczną licytację i zakupił go szewc Ignatz Krzoska za
Podpis browarnika Gottlieba Krokera z 1840 r.

1015 talarów. Tym samym początek roku 1841 r.
należy przyjąć za zakończenie niemal ośmioletniej
działalności tego browaru. Być może jego likwidacja była inspracją dla otwarcia nowego obiektu
na sąsiednim terenie przez Louisa Reicha, który
w 1841 r. kupił ziemię w jego pobliżu i założył tu
nowy browar działający niespełna 80 lat.
Sytuacja gospodarcza miasta i całego
Górnego Śląska załamuje się w tym czasie.
W 1846 - 1847 r. doszło do nieurodzaju płodów rolnych, w następstwie którego przyszedł
głód i choroby zakaźne. W wyniku tej epidemii
w naszym regionie zmarło kilkaset osób. Nastąpiło załamanie gospodarcze. Sam właściciel Wodzisławia Aleksander Oppersdorf, najbogatszy człowiek w mieście zbankrutował,
a jego dobra zostały zlicytowane w 1851 r.
W latach 40. XIX w. dwóch przedsiębiorców
żydowskich - Louis Reich, a następnie Israel Katz
wzniosło swe nowe browary. Oni też wygrali
z lokalną konkurencją. Wówczas to zlikwidowany
został browar miejski.

Wodzisław Śl., Raciborskie Przedmieście (ob. ul. Ks. Konstancji), 4 lipca 1922 r., po prawej stronie bogato
zdobiona kamienica Karla Reicha. W centralnej części nieistniejący dom. W tym miejscu mieszkał browarnik Gottlieb Kroker w latach 1836-1841.
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Browar Reichów
Browar rodziny Reich powstał w latach 40.
XIX w. przy głównym szlaku prowadzącym na
Racibórz (obecnie ulica Konstancji 20). Wzniesiono go na dawnych gruntach należących jeszcze                     
do folwarku zamkowego. Na początku XIX w.
stał tam dom z zabudową gospodarczą należącą do Ferdynanda Brassa. W 1824 r. majątek ten
zakupili za 600 talarów Jerzy i Franciszka Michalikowie. Niestety, rok po zakupie domu przy Konstancji,  14 grudnia 1825 r. Jerzy Michalik umiera.
Franciszka sprzedała majątek 19 czerwca 1841 r.
za 325 talarów rodzinie żydowskiego pochodzenia Louisowi (Loebl) i jego żonie Rosel Reich,
którzy w tym miejscu założyli browar.
Rodzina Reich osiadła w Wodzisławiu na
początku XIX w. 10 grudnia 1804 r. dom na
Przedmieściu Raciborskim, przy obecnej ulicy
Księżnej Konstancji 21 kupiła Rosel Trapplowitz za 300 talarów. Była ona w tym czasie
żoną handlowca Mousesa Reicha (1768-1836).
Z tego związku przyszła na świat siódemka dzieci. Najstarszym z nich był Louis, który urodził
się w Wodzisławiu w 1811 r. Jego dom położony był w sąsiedztwie kościoła pw. św. Krzyża.
W 1838 r. zawarł on związek małżeński z wodziFragment zapisu z czerwca 1841 r. o zakupie posesji przy dawnym trakcie raciborskim
(ob.ul. Konstancji) przez Louisa Reicha i jego
żonę. Tam też powstał browar.

Fragment zabudowy dawnego browaru wzniesionego przez Louisa Reicha przy ul. Ks. Konstancji 20. Obiekt zniszczono w czasie II wojny.

Zabudowa współczesna stojąca w miejscu dawnego browaru rodziny Reich.
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sławianką Rosel Hollender (1811-1885), córką
bogatego szynkarza win Arona, który miał kamienicę przy Rynku 13.  W momencie zawarcia
ślubu Aron już nie żył, a jego żona Ester Graetzner zapisała w 1838 r. kamienicę córce Rosel
i zięciowi Louisowi. W ich rodzinnym domu przyszło na świat dziewięcioro dzieci.
Niestety, nie znamy roku uruchomienia browaru Louisa Reicha. Należy przyjąć, że dzięki odpowiedniemu spadkowi i zaoszczędzonym środkom powstał on niedługo po zakupie majątku,  
w 1841 r. Browar wzniesiono w głębi działki. Tam
też znajdowały się dogodne źródła niezbędne do
produkcji piwa.   Louis Reich prowadził browar
do 1876 r. Zmarł sześć lat później 21 września
1882 r., dożywszy 71 lat. Swój majątek, wyceniony na 48 000 marek, zapisał najstarszemu synowi
Karlowi (Kallman), urodzonemu w Wodzisławiu
6 kwietnia 1842 r. Karl Reich nauki   w zakresie

Fragment planu miasta z 1941 r. z zabudową
rodziny Reich.
1. Browar rodziny, 2. Kamienica wzniesiona przez Carla Reicha w latach 90.XIX w. Obiekty te zostały zniszczone w czasie II wojny światowej.
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browarnictwa pobierał zapewne w Raciborzu,
gdzie od 1850 r. działał specjalnie założony cech
browarników. Był on członkiem tego cechu od 11
marca 1890 r.
6 listopada 1878 r., dwa lata po przejęciu
browaru, Karl Reich poślubił w Wodzisławiu córkę kupca Isaaca Aufrechta-Charlotte, z którą miał
czterech synów: Alfreda, Louisa, Johana oraz
Waltera.
W tym czasie doszło do rewolucyjnych zmian
w browarnictwie związanych z wprowadzeniem
nowych urządzeń produkcyjnych. Karl Reich, idąc
z duchem epoki, zakupił nowe maszyny parowe.
Dzięki zachowanym reklamom wiemy, że w browarze sprzedawane były piwa własnej produkcji
oraz pochodzące od innych producentów.
Jedne z najstarszych znanych reklam wodzisławskiego piwa były zamieszczane w urzędowych gazetach powiatowych. I tak z 1883 r.
pochodzi jedna z reklam o sprzedawanym bawarskim piwie butelkowanym, leżakowanym,
pochodzącym z browaru Karla Reicha. Kosztowało ono wówczas 10 fenigów.
Dzięki zachowanym najstarszym egzemplarzom wodzisławskiej gazety Loslauer Wochenblatt z lat 1903-1907, wydawanej od 1900
r. przez Franza Roesacha, możemy zaczerpnąć
kolejne informacje o gatunkach i rodzajach piwa
z browaru Karla Reicha. Na początku XX w. browar ten polecał wyśmienite piwo butelkowe
jasne oraz Koźlak, który należał do rodzaju mocnego piwa warzonego. Powstawał on ze słodu
jęczmiennego z użyciem drożdży. W asortymencie browaru Reicha było serwowane także mocne piwo sezonowe, marcowe, dolnej fermentacji,
typu lager (niem. Märzen, Märzenbier, Oktoberfestbier).
Usytuowany przy poczcie wodzisławski hotel Germania 29 kwietnia 1903 r. zapraszał na

pieczoną szynkę z sałatą, do której było podawane piwo Reicha Kulmbacher Rizzibräu oraz
Grodzkie (pot. Grodzisz, niem. Graetzer Bier).
To ostatnie było gatunkiem piwa pszenicznego  
pochodzącego z Wielkopolski. Browar Karla Reicha oferował sprzedaż detaliczną dzięki, której
mieszkańcy miasta i okolic mogli zakupić zwykłe piwo - Einfachbier. Zawierało ono od 2 do
5,5% alkoholu. Z czasu funkcjonowania browaru
Reicha zachowała się do dziś unikatowa, zamykana ceramicznym kapslem butelka koloru
brązowego   z wytłoczonym napisem - Karl Reich
– Brauerei Loslau.
Karlowi Reichowi należy przypisać również
rozbudowę rodzinnego majątku i wzniesienie          
w latach 90.XIX w. reprezentacyjnej kamienicy przy
ulicy Konstancji nr 22-28. Była to jedna z najpiękniejszych wodzisławskich kamienic, świadcząca
nie tylko o guście, ale również statusie społecznym

tego przedsiębiorcy. Mająca trzy kondygnacje,
jedenastoosiowa wzniesiona na planie wydłużonego prostokąta. Była to kamienica eklektyczna
z dominacją bogatej ornamentyki klasycystycznej.
Około 1914 r. browar był już w rękach młodszego syna Karla Reicha - Johanna, który to
związał się z browarem raciborskim należącym
do Ludwika Mandowskiego. Zawiązali spółkę.
Wówczas mistrzem browarnictwa działającym
w Wodzisławiu był Robert Langer.
Należy przyjąć, że browar Reicha działał do
1918 r., chociaż jego końcowe losy nie do końca
są jasne. Wielką tragedią dla rodziny była śmierć
dwóch synów, którzy zginęli na froncie I wojny
światowej. Najstarszy z nich Alfred, urodzony
w Wodzisławiu   w 1881 r., zginął w 1917 r. Zapewne to sprawiło, że rok później Reichowie postanowili sprzedać majątek rodzinie Mannebreg                                       
z Raciborza. W 1918 r. dobra rodziny Reich nabył

Nowoczesne urządzenia browarnicze, wprowadzone na przełomie XIX i XX w. Niektóre z nich mogły stać
w wodzisławskich browarach.
1. Młyn do mielenia słodu, 2. Aparatura rozlewnicza z regulowanym ciśnieniem, 3. Urządzenie do parowego smolenia
beczek, 4. Kadź zacierna z automatycznym mieszalnikiem i spulchniaczem, 5. Zawór do opróżniania beczek, 6. Kadź do
zacierania słodu, 7. Kocioł warzelny z podgrzewaniem parowym.
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kupiec Erwin Loebinger oraz browarnik Adolf
Katz z Wodzisławia. Zmiany polityczne na ziemi
wodzisławskiej związane z powstaniami śląskimi
oraz przyłączeniem miasta do Polski sprawiły, że
w większości ludność pochodzenia żydowskiego
opuściła miasto. Majątek rodziny Reich zakupił 27
maja 1922 r. restaurator August Konopek. Niestety,
nie wiadomo, co się stało z rodziną Reich i samym
browarnikiem Karlem. Wiadomo, że opuścił on Wo-

Podpis i pięczątka browarnika Karla Reicha.

Zestaw reklam z browaru Karla Reicha pochodzące z lat 1903-1907.
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Butelka i ceramiczne zamknięcie pochodzące z browaru Karla Reicha z pocz. XX w. /zb. Z. Czerwiński/

Plakat reklamowy z destylatorni i fabryki likierów należącej do Hugo Friedländera prowadzącego działalność przy Rynku 13 w latach
1906-1912. Założycielem fabryki był brat browarnika Karla Reicha, kupiec Salomon (1846-1893).
/zb. pryw. G. Meisel/

dzisław po 1918 r.   
Po roku 1922 r. działalność w dawnym browarze   Reicha ustała. August Konopek otworzył
w tym miejscu szynk i hurtownię piwa tyskiego,
którą przejął M. Gabriel wraz z G. Krzyżowskim.
Produkowano tu także wodę mineralną. Z okresu
tego zachowała się unikatowa butelka z napisem
M. Gabriel  przechowywana w zbiorach Muzeum
w Wodzisławiu Śląskim.
Współczesny widok na kamienicę Karla Reicha
stojącą przy ul. Konstancji nr 22-28. Kamienica
została zniszczona w czasie bombardowania
miasta w 1945 r. Po wojnie odbudowana, jednak skuto z niej cały detal architektoniczny.

Kamienica browarnika Karla Reicha w latach 30. XX w., gdzie prowadzona była restauracja Augustyna
Konopka. /zb. rodziny Halfar/
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Browar Katza
W południowej części wodzisławskiego
Rynku i ulicy Zamkowej około połowy XIX w. powstał drugi browar założony przez miejscowego
przedsiębiorcę żydowskiego pochodzenia, Izraela
Katza. Wzniesiono go na dwóch parcelach mieszczańskich noszących w początku XIX w. numery
23 i 24. Zakupiono je w drugiej dekadzie lat 40.
XIX w. Nabyto też posesję przy ulicy Zamkowej 3.
Pierwsza część działki przyrynkowej (nr 23),
gdzie stanął browar w późniejszym okresie, jeszcze w 1809 r. należała do kapelusznika Bartłomieja Pallety. W czasie wielkiego pożaru miasta
w 1822 r. dom spalił się, a w pożarze zginęła jego
10 - letnia córka Katarzyna. Bartłomiej Palleta
nie tylko zdołał odbudować dom, ale w 1823 r. za
ponad 76 talarów zakupił od Johanna Heynischa
sąsiednią posesję, położoną przy ulicy Zamkowej 3. W 1822 r. stała tam budowla należąca do
ogrodów zamkowych, a w jej sąsiedztwie działał
browar dominialny.  Bartłomiej Paletta umarł  24

Plan sytuacyjny posiadłości rodziny Katz przy wodzisławskim Rynku i na ulicy Zamkowej w 1926 r.
1. Kamienica należąca do Pawła Nieslera, 2. Kamienica
ufundowana przez rodzinę Katz (Rynek 2-4), którą kupił w 1922 r. oberżysta Brunon Burda. Dom ten został
później podzielony i miał trzech właścicieli. 3. Słodownia, 4. Browar Katzów przy ul. Zamkowej 3., który kupił
w 1925 r. Wiktor Kopiec. W 1937 r. kamienicę nabył
Leon Meisel. 5. Dawny browar zamkowy, 6. Pałac Dietrichsteinów. /zb. pryw. B. Opic/

Wodzisław Śl., Rynek (nr 2-4), widok na kamienicę wzniesioną przez browarnika Israela Katza, około poł.
XIX w. Na jej zapleczu funkcjonował browar oraz słodownia. Pocztówka wydana ok.1914 r.
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kwietnia 1843 r. w Wodzisławiu. Majątek rodziny
był zadłużony i rok później wystawiono go   na
publiczną licytację. Ratuje go córka Bartłomieja
Paletty - Amalia wraz z mężem, mistrzem browarnictwa    Adolfem Thau. Był on dalej zadłużony. Adolf i Amalia Thau sprzedali  go za 2800
talarów Israelowi Katzowi. Siedem lat później
zakupił on za 45 talarów dobra rodziny Palleta
przy ulicy Zamkowej 3.
Druga posesja przyrynkowa (nr 24), gdzie
w końcu XVIII w. stanęła kamienica Israela Katza należała do rodzinny Dzitt. Podczas wielkiego
pożaru miasta w 1822 r. dom z zabudową gospodarczą spłonął, a jego ówczesny właściciel, szewc
Anton Dzitt, nie mając środków na jego odbudowę, sprzedał budynek tego samego roku arendatorowi żydowskiego pochodzenia Loeblowi
Ehrlichowi (1770-1842) za 457 talarów. Ehrlich
zdołał wznieść nową kamienicę   i prowadził tu
szynk przez   niespełna dwadzieścia lat, aż do
swojej śmierci. Zmarł w Wodzisławiu 10 września
1842 r., a jego żona Marianna Lachs prowadziła
działalność jeszcze przez cztery lata. Ze względu,

Rzut kamienicy wzniesionej przez rodzinę
Katz przy Rynku 2-4, należącej w tym czasie do
B. Burdy. /zb. pryw. B. Opic/

Widok na południowo - wschodnie naroże wodzisławskiego Rynku, ok.1914 r. Po prawej stronie widoczna
kamienica należąca do browarników - rodziny Katz.
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iż rodzina Ehrlichów nie miała spadkobierców,
gdyż ich dwójka dzieci Rosel oraz Simon zmarła przedwcześnie. 17 sierpnia 1746 r. Marianna
Lachs postanowiła sprzedać kamienicę za 2600
talarów Izraelowi Katz. Rok później, 20 maja
1847 r. zmarła w Wodzisławiu.
Zakup w 1846 i 1847 r. dwóch posesji przyrynkowych pozwolił Izraelowi Katzowi na połączenie tych majątków i przebudowę kamienic.
Nowy obiekt w połowie XIX w. przybrał szatę
klasycystyczną.
Nowy właściciel Israel Katz urodził się w pobliskich Gołkowicach w 1807 r. Był synem tamtejszego dzierżawcy browaru Markusa i Fanny
Guttmann. Zapewne pierwsze nauki z produkcją
piwa i prowadzeniem browaru mógł pobierać
u swego ojca. Jeszcze przed 1835 r. poślubił
Lehne Guttman. Ze związku tego przyszło na
świat sześcioro dzieci. Jego najstarszym synem,
który później odziedziczył majątek, był Markus
(Mordechej), urodzony w Wodzisławiu w 1835 r.

Butelka z browaru należącego do
rodziny Katz, z końca XIX w. Wówczas interes prowadził od 1863 r.
syn Israela Katza - Markus. Butelka
z napisem: M. Katz Schlossbraueri
Loslau O/S może świadczyć, że
przejął on dawną tradycję browaru zamkowego, w sąsiedztwie
którego był położony.
Kafel z wyobrażeniem
browarnika odkryty na
strychu nieistniejącego
browaru zamkowego pochodzący z końca XIX w.
Najprawdopodobniej należał on do rodziny Katz,
o czym może świadczyć
gwiazda Dawida umieszczona na beczce.
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Po śmierci pierwszej żony, Lehne, Israel
w 1861 r. żeni się z Fryderyką Landsberger (18321902). Z tego związku przyszła na świat jeszcze
czwórka dzieci.
Dwa lata po ślubie, w 1863 r. Israel Katz postanowił sprzedać browar za symboliczną sumę
4500 talarów najstarszemu synowi Markusowi,
który poślubił Charlotte Leuchter (1834-1918).
Miał z nią dziesięcioro dzieci. Założyciel browaru Izrael Katz umarł w Wodzisławiu w sierpniu
1882 r. w wieku 75 lat.
W 1863 r. majątek browarników Katz wyceniono na pokaźną sumę 12 000 talarów. Z tego
czasu zachował się inwentarz tego browaru.
Wówczas w jego pomieszczeniach znajdował
się apart piwny - Kupfener Brauapparat oraz
miedziany kocioł o wadze 1420 funtów i inne
narzędzia. Były tam również nowe urządznia do
schładzania piwa i aparatura ciśnieniowa. W browarze znajdowało się osiem wanien. Piwo magazynowano w beczkach, których było 24. Stało

tam również 500 butelek na piwo oraz kufle.
Oprócz produkcji piwa browar Katza zajmował
się descylacją spirytusu, o czym może  świadczyć
12 ocynkowanych pojemników i maszyna do

Portret Adolfa Katza (1862-1923) ostatniego właściciela browaru, mal. M. Uliarczyk.
/zb. Muzeum w Wodzisławiu Śl./

jego oczyszczania.
Marcusowi Katzowi należy przypisać rozbudowę browaru i wzniesienie piętrowej kamienicy przy ulicy Zamkowej 3. Tam przeniesiono
działalność produkcyjną. Na posesji przyrynkowej pozostała jedynie słodownia wzniesiona na
planie prostokąta o powierzchni ponad 900 m2.
Z działalności browaru Katza do dziś zachowała
się jedynie szklana butelka koloru zielonkawego
z wytłoczonym napisem: M. Katz Schlossbraueri
Loslau O/S. oraz kafel z przedstawieniem piwowara pochodzący z II połowy XIX w.
Markus Katz zmarł w Wodzisławiu 21 sierpnia 1888 r., a browar odziedziczył jego syn Adolf,
urodzony w 1862 r., który przed 1894 r. poślubił
Selmę Schaeffer (1871-1960), z którą miał 7 córek.
Browar Katzów funkcjonował do początków XX w. Na wydanej około 1914 r. pocztówce
z widokiem na kamienicę można odnaleźć szyld
reklamowy: Bier-Brauerei von M. Katz. W tamtym
czasie był to zmierzch browarnictwa wodzisławWodzisław Śl., Rynek 2-4. Współczesny widok na
kamienicę ufundowaną przez rodzinę Katz.
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Relikt muru dawnej słodowni Katzów funkcjonującej na zapleczu działki Rynek 4.

Współczesny widok na kamienicę ufundowaną przez Markusa Katza, gdzie od II poł. XIX w.
funkcjonował browar. W 1937 r. obiekt zakupił
Leon Meisel i otworzył swoją cukiernię.

skiego. Oprócz funkcjonującej pijalni piwa i restauracji, reszta obiektu został wynajęta Karlowi
Tkoczowi.
Niskie koszty transportu i konkurencja
przemysłu masowego były zapewne przyczyną
kryzysu lokalnego interesu piwnego. Do tego
lokalni producenci nie mogli sprzedawać piwa
w zaniżonych cenach. Adolf Katz nie poddawał
się jednak i w 1918 r. odkupił wraz z Erwinem
Loebingerem konkurencyjny browar parowy należący do rodziny Reich. Jednak nie wiemy, czy
wznowił tam działalność.
Po powstaniach śląskich, w 1922 r., Adolf
Katz sprzedał kamienicę przy obecnym Rynku
2-4 oberżyście Brunonowi Burdzie, który przebu42

Autografy
piwowarów
rodziny Katz:
założyciela
browaru- Izraela, jego
syna Markusa
oraz wnuka
Adolfa.

dował kamienicę. Rodzina Katz  opuściła Wodzisław w 1922 r. Jedyną pozostawioną w mieście  
własnością był browar przy ulicy Zamkowej 3,
który po śmierci Adolfa w 1923 r. rodzina sprzedała destylatorowi wódek Wiktorowi Kopcowi.
W 1937 r. obiekt przeszedł w ręce cukiernika Leona Meisla.
Warto też dodać, że Wodzisław w 1914 r.
liczył około 3500 mieszkańców. Było tu aż 20
różnych lokali gastronomicznych. Prym w tym
czasie wiodły dwa hotele. Najstarszy przy Rynku 27, założony w połowie XIX w., prowadzony
w tym czasie był przez Paula Grüna, a drugim
hotel Germania, który stał na rogu ulicy Kubsza
i Placu Gladbeck. Jego właścicielem był od 1908
r. Josef Merkwa. Niższy status miały gościńce.
Prowadzili je w tym czasie: Benedykt Komarek,
Mikołaj Kraiczy, Aleksander Krótki (Plac Gladbeck), Ryszard Marzoll, Mikołaj Isidor, Josef Nowak (Rynek), Simon Perl, Herman Roenisch, Paul
Spaniol. Podrzędne lokale (szynki) prowadzili:
Edmund Białek (Rynek 8), Maksymilian Brodke
(dworzec kolejowy), Wiktor Grün, Paul Gärtner
oraz Emanuel Katz. Oprócz tego funkcjonowały
lokale w browarze Reichów oraz Adolfa Katza.
W Wodzisławiu była także ekskluzywna cukiernia Franza Willmanna przy Rynku 13.

Josef Merkwa
Osobą, która związana była z wodzisławskim
piwowarstwem był niewątpliwie Josef Merkwa.
Choć rozpoczął stosunkowo późno swoją działalność, to jego aktywność była duża, co potwierdzają liczne butelki odkrywane podczas prac
archeologicznych.
Rodzina Merkwa pojawiła się w Wodzisławiu w 1865 r. Przybyła do miasta z pobliskiej
wsi Kuchelna (ob. Chuchelná, Republika Czeska).
W tym też roku kupiła na Świńskim Targu
(ob. Plac Gladbeck) dom za 1700 talarów od
kupca żydowskiego Heymana Ringa. Była to
polska rodzina katolicka, gdyż przy zakupie
domu w 1865 r. musiano sprowadzać tłumacza,
bo stwierdzono, że „Merkwa tylko polską mowę
zna”. Majątek ten nabył dziadek Josefa Merkwy
- noszący to samo imię. Dom, który zakupili, miał
już wyrobioną reputację, gdyż w tym miejscu od
ponad wieku funkcjonowała karczma, którą prowadził wcześniej Wolf Loewenthal.
Josef Merkwa senior przybył do Wodzisławia z żoną Marianną Sperling (1819-1887) oraz
trójką dorastających dzieci: Francem, Eduardem
i Marią. Był on owczarzem, jednak nowe warunki bytowe sprawiły, że został karczmarzem.
Lokal prowadził przez jedenaście lat i zmarł
w 1876 r., dożywszy 58 lat. Majątek odziedziczył
jego najstarszy syn Franz urodzony w 1850 r.
w Szczepankowicach.
On też w 1878 r. ożenił się z radliczanką Anną Tomeczek, córką młynarza
Jakuba. W tym samym czasie podjął decyzję o wyburzeniu starego domostwa
i wzniesieniu nowego. Centralną jego część
zajął masywny parterowy dom kryty dwuspadowym dachem, przeznaczony na gospodę i mieszkanie o powierzchni 172 m2.

Butelka firmowa z rozlewni piwa Josefa Merkwy
z ceramicznym zamknięciem. /zb. Muzeum w Wodzisławiu Śl./

W zabudowie tej centralną część zajęła izba
wyszynku oraz trzy izby na parterze i poddaszu. Ze związku Franciszka i Anny Tomeczek
w nowym domu narodziła się ich czwórka dzieci.
Josef był młodszym synem. Urodził się w 1879 r.
Jego ojciec Franz zmarł pięć lat po jego narodzinach na zawał serca. Matka wyszła ponownie za
mąż. Na domu ciążyły długi.
Warunki, w jakich przyszło egzystować
Josefowi sprawiły, że szybko musiał dorosnąć.
Niestety, nie wiemy, gdzie pobierał nauki. Być
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Drewniana skrzynia na napoje z ok. 1910 r. z wytwórni Josefa Merkwy. /zb. Muzeum w Wodzisławiu Śl./

Widok na nieistniejący dom Josefa Merkwy, ok.1950 r., znajdujący się na Świńskim Targu, ob. Plac Gladbeck.

Podpis i pieczęć Josefa Merkwy (1908 r.), który miał rozlewnię piwa w mieście, wód mineralnych oraz napojów Merwana.
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Widok na hotel Germania, ok. 1915 r. znajdujący się na rogu dawnej ul. Dworcowej (ob. ul. ks. płk. W. Kubsza
i Placu Gladbeck. Był to największy i najbardziej okazały hotel w mieście, powstały w końcu XIX w. Jego fundatorami była rodzina Wilczok. Były tu podawane piwa pochodzące z wodzisławskich browarów. W 1908 r.
obiekt kupił Józef Merkwa, który prowadził na jego zapleczu m.in. rozlewnię piwa i wód mineralnych. Cztery
lata po jego śmierci w 1924 r. hotel nabył Paweł Niesler. Budowla była ważnym obiektem kulturalnym miasta.
W okresie międzywojennym zmieniła nazwę na hotel Polonia. W lutym 1945 r. budowlę całkowicie zniszczono
i wyburzono. Na jej miejscu powstała nowa kamienica.
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Zestaw kufli XIX pocz. XX w.
/zb.Muzeum w Wodzisławiu Śl./
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Pocztówka o tematyce piwnej z ujęciem północno - zachodniej części wodzisławskiego Rynku, ok. 1908 r., z napisem, który możemy tłumaczyć: „Dokument, z którym Wam poświadczone zostaje, że w przyjemnym mieście
Wodzisław (?) dzbanów piwa ku waszemu zdrowiu opróżniłem”.
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Najstarszy hotel w mieście założony w poł. XIX w. przez Johanna Jokischa (ob. Rynek 27). W 1900 r. hotel
należał do browarnika wodzisławskiego pochodzenia żydowskiego Karla Reicha. Tu były podawane piwa
z jego browaru. W sierpniu 1907 r. obiekt dostał się w ręce spadkobierców rodziny Rotter - Paula Gärtnera.
W hotelu były prowadzone imprezy kulturalne. W 1922 r. hotel kupił August Słanina i przebudował. Po
prawej stronie kamienica Rynek 28, gdzie mieszkał piwowar Gottlieb Proske w latach 1840-1853.

Widok na fragment fasady i wnętrze kamienicy Rynek 15, ok. 1915 r. W tym czasie prowadzona była restauracja,
Bialasa. W szynku podawano piwo. W środku widoczne stoliki, a na wieszakach czekała dla gości prasa. W późniejszym okresie jej wnętrze zaadaptował na cukiernię Franz Willmann.
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Zestaw butelek z wodzisławskich browarów i rozlewni: Karla Reicha, Josefa Merkwy oraz aptekarza
Ignatza Franka.

Reklamy wodzisławskich restauracji z lat 1925-1926
podających piwa - Echo Odry.
/zb. Muzeum w Wodzisławiu Śl./

może inspiracją dla jego przyszłej działalności
były wodzisławskie browary będące w rękach
rodzin Reich oraz Katz? Może tam miał praktyki?
Josef Merkwa rozpoczął swoją działalność około
1908 r. W tym roku kupił ekskluzywny hotel Germania, stojący blisko jego domu na skrzyżowaniu
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Placu Gladbeck i ul. ks. płk. W. Kubsza. Na jego
zapleczu uruchomił rozlewnię piwa, wód mineralnych oraz oranżady gazowanej. Firmował ją własnym nazwiskiem Merwana. Posiadał też posesję
przy ul. I. Daszyńskiego. Niestety, nie wiemy, skąd
miał kapitał na zakup tak dużego majątku. Z jego
działalności do dnia dzisiejszego zachował się papier firmowy z napisem: Josef Merkwa, Bierverlag
i owalna pieczątka oraz liczne butelki przechowywane w zbiorach wodzisławskiego muzeum.
Ocalała także unikatowa papierowa etykieta
z napisem: Fabrik künstlicher Mineralwässer und
Brausellimonaden. Selterwasser aus filtriertem Wasserkünstlich hergestellt. Josef Merkwa. Loslau O/S
oraz drewniana skrzynka firmowa.
Josef Merkwa sprzedawał piwo innych producentów pod własnym nazwiskiem. Niestety,
nie wiemy skąd czerpał dostawy czy pochodziły
z browarów wodzisławskich, raciborskich lub też
rybnickich. Swoje wyroby nalewał do oryginalnych,
kamionkowych butelek z napisem: Josef Merkwa
Biergrosshandlung. Nie otworzył własnego browaru,
bo wiązało się to z olbrzymimi kosztami i było ryzykowne. Zapewne musiał wiedzieć, w jakiej kondycji
są browary wodzisławskich piwowarów Carla Reicha
i Adolfa Katza.
Josef Merkwa zmarł na udar mózgu w Wodzisławiu w 1920 r., dożywszy zaledwie 41 lat, nie
doczekawszy się dzieci, pozostawiając żonę Julię
Kartner. Po jego śmieci hotel Germania nabył kupiec
Paweł Niesler. W latach 30. XX prowadził go Władysław Mazurkiewicz. Zmienił on jedynie nazwę na
hotel Polonia.
Oprócz niego funkcjonował także hotel Piast
na Rynku 27. Jego właścicielem był August Słanina.
Działała także restauracja Augusta Kowola przy ulicy
Dworcowej 7 (ob. ul. ks. płk. W. Kubsza). Przy Rynku
13 funkcjonował lokal Pawła Soblika, a na dworcu
kolejowym restauracja Pawła Penkały.
(ryc.67-68)

Zmierzch wodzisławskich producentów piwa po
1922 r. nie spowodował spadku spożycia.Wodzisławski rynek piwa opanowany został przez rybnicki browar Hermana Müllera, którego siedziba mieściła się
w pobliżu dworca kolejowego, przy ulicy Rybnickiej
1. Tam też usytuowana została spora hurtownia.
Przestało być dostępne piwo raciborskie, gdyż miasto to znalazło się poza granicą państwa polskiego.
W Wodzisławiu pojawiły się przemysłowo produkowane piwa znanych już wtedy marek: tyskiego oraz
żywieckiego, które również miały swoje hurtownie
w Wodzisławiu.
Tym samym około 100 lat temu na skutek
złożonych przemian gospodarczych i politycznych
w Wodzisławiu przestało być produkowane lokalne piwo, a mieszkańcy stali się odbiorcami
produktów wytworzonych w innych miejscach.
Czas pokaże, czy 100-letnia przerwa w jego produkcji okaże się trwała. Picie własnego piwa
z pianką to nie tylko zwykły akt, ale duma, która
płynie z lokalnej tradycji. A Wodzisław bez wątpienia taką miał.
(69-71)

Eksluzywny, szklany puchar z widokiem na
miasto Wodzisław Śl. z ok. 1900 r.
/zb. Muzeum w Wodzisławiu Śl./

Wodzisław Śląski, ok. 1930 r., reklama rybnickiego browaru Hermana Müllera działającego w Wodzisławiu
w pobliżu dworca kolejowego. /zb. Muzeum w Rybniku/
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Reklama z 1910 r. nowoczesnego dystylatora piwnego berlińskiej firmy Hermanna Krügera & Co tłoczącego
piwo pod ciśnieniem bezpośrednio z beczek znajdujących się w chłodnej piwnicy. Nakaz zakupu tego typu
urządzeń władze pruskie wprowadziły w 1909 r. i restrykcyjnie przestrzegały. Wiele szynków oraz restauracji w Wodzisławiu i powiecie rybnickim sprzeciwiało się temu. Tłumaczyli, że za dużo piwa marnowało się,
a oni sprzedawali piwo w butelkach.
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Wodzisław, Rynek 27, hotel Piast, ok.1930 r., przebudowany przez Augusta Słaninę. /zb. B. Koczy/
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Wodzisław Śląski w 2008 r., widok z lotu ptaka.
Miejsca związane z browarnictwem wodzisławskim
1. Północne skrzydło browaru zamkowego powstałego ok. poł. XVIII w., rozebranego w 2009 r., 2. Browar miejski funkcjonujący od  1688
zyn słodowni miejskiej, do 1822 r., 5. Dom browarnika w początkach XIX w. Najprawdopodobniej był tu najstarszy browar miejski, który
Sanda funkcjonującego w latach 1829-1862 przy ul. ks. Konstancji 18, 8. Siedziba browaru Louisa Reicha powstałego w latach 40-XIX
z poł. XIX w. (Rynek 2-4), 11. Miejsce po dawnej słodowni i browarze Israela Katza, poł. XIX w., 12. Kamienica browarnika Markusa Katza z
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r. do 1857 r. 3. Kamienica - Rynek 26, która   związana jest z browarem miejskim. Późniejsza agenda ratusza.  4. Miejsce, gdzie stał magastał w tym miejscu od średniowiecza, 6. Słodownia miejska stojąca na początku XIX w. Spalona w 1822 r., 7. Siedziba browaru Jakuba
w., 9. Miejsce, w którym mieszkała rodzina browarnika Gottlieba Proske w latach 1840-1853, 10. Kamienica browarnika Izraela Katza
ok. poł. XIX w. /fot. Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego/
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