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Drogi czytelniku,
170 rocznica założenia Browaru Bosman,  

którą obchodzimy w tym roku, jest okazją  

do przybliżenia jego historii. Dlatego z dumą 

oddajemy w Twoje ręce książkę „Z żaglem  

na etykiecie. Historia Browaru Bosman”. 

Książka obfituje w wiele istotnych dla Browaru 

faktów, opisuje jego historię przez pryzmat 

właścicieli i ich dokonań, a zawarte w niej 

historyczne i współczesne zdjęcia dają obraz 

rozwoju Browaru. 

W roku 1848, kiedy to w Europie rewolucja 

przemysłowa wkroczyła do browarnictwa i zaczęły 

powstawać duże browary wyposażone w maszyny 

parowe do produkcji słodu, kupiec Julius Albrecht 

Weidmann wybudował browar ze słodownią, 

lodownią oraz własną studnią i rozpoczął 

warzenie piwa. Jednak to za czasów rodziny 

Bohrischów następuje prawdziwy rozkwit browaru 

i zrealizowana zostaje epokowa w jego historii 

inwestycja – budowa nowej warzelni – duma 

dzisiejszego browaru. Pozwoliło to w 1892 roku 

uwarzyć 37 tys. hl piwa, a tuż przed wybuchem  

I wojny światowej – osiągnąć produkcję  

na poziomie 80 tys. hl piwa. 

Browar przetrwał I wojnę światową i kryzys 

ekonomiczny lat 30. XX wieku, ale nalot dywanowy 

w kwietniu 1943 roku zniszczył browar  

w ok. 30 proc., co sprawiło ograniczenie,   

a następnie wstrzymanie produkcji w końcu  

II wojny światowej. Nie trwało to długo,  

01.
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bo determinacja pracowników sprawiła,  

iż już 12 stycznia 1946 roku ugotowano pierwszą 

warkę piwa. 

W 1997 roku właścicielem Browaru zostaje 

niemiecki Bitburger, którego jedną z pierwszych 

decyzji jest zmiana nazwy spółki na Bosman 

Browar Szczecin S.A., funkcjonującej do dnia 

dzisiejszego. Z kolei w 2001 roku Bosman dołącza 

do międzynarodowej Grupy Carlsberg.  

Od tej pory Bosman kontynuuje swój rozwój,  

a jego piwa są doceniane i nagradzane.

Browar Bosman był i jest ważnym lokalnie 

partnerem. Odgrywa dużą rolę, wspierając  

od lat szereg wydarzeń kulturalnych, społecznych  

i sportowych. Tu na uwagę szczególnie zasługuje 

fakt, iż od 2004 roku wiernie wspiera szczeciński 

klub sportowy – piłkarską Pogoń. Obecnie 

Browar zatrudnia ok. 200 osób, którzy swoją 

pasją, profesjonalizmem i zaangażowaniem 

sprawiają, że Bosman rozwija się i warzy jedną 

z najpopularniejszych marek piwa w regionie. 

Nakłady inwestycyjne, jakie poczynił w okresie  

2001 – 2017, wyniosły ponad 120 milionów złotych. 

Bogata historia Browaru Bosman i jego osiągnięcia 

niewątpliwie świadczą o tym, iż poszanowanie 

dziedzictwa i zaangażowanie wielu pokoleń 

pracowników przynoszą efekty, z których jesteśmy 

bardzo dumni. I dokładamy wszelkich starań,  

by kontynuować to dzieło.

Michał Gotowała
D Y R E K T O R  B R O W A R U  B O S M A N
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Książę Barnim I ustanawia prawo cechowe. Wprawdzie 

wśród założonych cechów nie ma browarnianego – są za 

to cechy rzeźników, piekarzy i szewców, ale fakt, że wówczas 

piwo spożywano i nim handlowano w Szczecinie potwierdza 

ówczesna taryfa celna, w której napój ten się znajduje.

1243

Ustanowiono statut cechowy dla szczecińskich piwowarów. 

Dokument określał skład i ilość surowców do warzenia 

warki piwa. Ustalono, że każdy piwowar mógł uwarzyć 

piwo nie więcej niż 36 razy w roku. Sto lat później statut 

został rozszerzony. Zapisano w nim m.in., że podstawowym 

surowcem do warzenia piwa może być słód jęczmienny,  

a za dodawanie słodów żytnich czy owsianych groziły kary  

w wysokości 5 guldenów.

1476

Browar przy Pommerensdorfer Anlagen rozpoczął 
produkcję piwa Waldschlösschen, stając się siódmym 
zakładem piwowarskim w mieście. Weidmann posiadał 
też kompleks rozrywkowy Elysium z Teatrem Letnim 
na Niebuszewie – Bolinku (obecnie obszar ten zajmuje 
targowisko Manhattan), które stanowiło naturalne miejsce 
zbytu sporej części produkcji browaru.

1848

Cysterki w Szczecinie prowadzą uprawę chmielu. W mieście 

istnieją browary, które produkują piwo na sprzedaż.

1311

W Szczecinie wprowadzono zakaz sprowadzania piwa  

z okolicznych miast, by zapewnić zbyt rodzimym piwowarom.

1608

Mimo zmniejszającej się liczby browarów w mieście  

i niewielkiej ilości spożywanego piwa (średnio 7 kwart na 

mieszkańca, czyli ok. 8 litrów), tutejszy kupiec Julius Albrecht 

Weidmann 12 maja złożył w magistracie wniosek  

o pozwolenie na budowę browaru przy Pommerensdorfer 

Anlagen 29, czyli obecnej ul. Chmielewskiego 16.  

Trzy dni później urząd wydał zgodę na inwestycję.  

Miały to być słodownia, budynek administracyjny, browar, 

lodownia i własna studnia.

1844

1 października, Gustaw Weidmann, syn nieżyjącego już 
Juliusa Albrechta, złożył ofertę sprzedaży rodzinnego 

browaru Juliusowi Fürchtegottowi Bohrischowi – 
właścicielowi Browaru Polskiego w Dreźnie. Transakcja 

opiewała na 42 tys. talarów. Browar zmienia nazwę  
na J. Bohrisch Bairische Bier – Braurei. Zdolności 

produkcyjne browaru w momencie zakupu sięgały  
6 tys. hl piwa rocznie. Zainwestował w nowe piwnice 

fermentacyjne, lodownię oraz maszynownię  
wyposażoną w maszynę parową. 

1861

Umiera Julius Fürchtegott Bohrisch. Najpierw firmą kierowała  

wdowa po nim, a następnie, powracający z wojny prusko-

francuskiej, najstarszy syn - Otto Julius. W tym czasie szybko 

rośnie popyt na piwo zarówno w Szczecinie, jak i Europie. 

Otto mocno inwestuje w rozwój zakładu i zwiększanie jego 

mocy produkcyjnych.

1865-71
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J. Bohrisch Bairische Bier – Braurei świętuje ćwierćwiecze 

istnienia pod zarządem rodziny Bohrischów – faktycznie 

browar działał już 38 lat. W roku jubileuszu browar uwarzył  

15 tys. hl piwa typu bawarskiego, uznanego 

za najsmaczniejsze w mieście.

1886

Umiera Otto Bohrisch, który doprowadził do rozkwitu 

browaru. Inwestycje, które przeprowadził pozwoliły  

na warzenie 37 tys. hl piwa rocznie.

1892

J. Bohrisch Bairische Bier – Braurei pod koniec roku staje 
się spółką akcyjną. Hans decyduje się na taki krok,  
by pozyskać fundusze na rozwój firmy. Kapitał zakładowy 
wyniósł 1,1 mln marek niemieckich. To pozwala spółce 
na szeroko zakrojone inwestycje: zakup mniejszych 
browarów na terenie Pomorza i przekształcanie  
ich w składy firmowe, gwarantujące pozyskiwanie nowych 
rynków zbytu oraz przejęcie browaru w Schwedt  
i przekształcenie go w słodownię, pracującą tylko  
na potrzeby szczecińskiego browaru.

1904

Otto Bohrisch buduje nową, potężną warzelnię  

na Pomorzanach i rozbudowuje maszynownię. Nad 

browarem dominuje wysoki komin, który świadczy  

o zdecydowanym zwiększeniu mocy produkcyjnych.

1889-90

Zarządzanie browarem przejmuje Hans Hellmuth Otto 

Bohrisch, syn Otto Juliusa. Młody Bohrisch był z wykształcenia 

browarnikiem.

1901

W urzędzie patentowym została zarejestrowana marka 

„Bohrisch”, pod którą od tej pory firmowane są wszystkie 

napoje produkowane przy Pommerensdorferstrasse: piwa, 

lemoniady i wody mineralne.

1910

 J. Bohrisch Bairische Bier – Braurei  A.G. uwarzyła i sprzedała 

80 tys. hl piwa, co było rekordem niepokonanym już do 

wybuchu I wojny światowej.

1914
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Wojna, inflacja i kryzys mocno odcisnęły się na rynku 

piwowarskim Szczecina i znacznym spadku spożycia piwa. 

Zamknięta została większość browarów. Po powrocie  

z wojny Hans Hellmuth Bohrisch doprowadził do przejęcia 

browaru, fabryki drożdży i gorzelni przy obecnej ul. Staszica, 

należących do Wilhelma Conrada. Spółka zmieniła nazwę 

na Brauerei Bohrisch – Conrad Brennerei A.G. i oprócz piwa 

produkowała także wódki i likiery. W tymże roku większość 

udziałów w spółce przejęła Ferdinand Rückforth Nachfolger 

A.G., co zapoczątkowało ekspansję firmy w okolicy,  

w ramach której przejęto browary i fabryki wódek w Kamieniu 

Pomorskim, Drawnie, Wałczu, Pile czy Koszalinie.

1920

Spółka stawia na warzenie piwa. By pozyskać pieniądze  
na dalszy rozwój, sprzedaje zakłady spirytusowe Conrada  
i Union. Jednocześnie ponownie zmienia nazwę  
na Bohrisch Brauerei A.G. W browarze rozpoczynają się 
znaczące inwestycje. Zamontowano wielkie zbiorniki 
leżakowe oraz sześć linii automatycznych do piwa 
butelkowego o możliwościach napełniania 4500 butelek 
na godzinę. Dzięki tym inwestycjom, już dwa lata później 
Bohrisch Brauerei uwarzył 136 tys. hl piwa, które znane 
było na całym Pomorzu i w Meklemburgii. 

1928

20-21 kwietnia. W nocy w Wielki Piątek alianci przeprowadzają 

nalot dywanowy na Szczecin. Bomby spadają także  

na Pomorzany i znajdujący się tu browar Bohrischa.  

Zniszczeniu uległo 30-40 proc. budynków i urządzeń,  

w tym piwnice fermentacyjne, stara warzelnia, maszynownia, 

stajnia z wozownią, a także hale napełniania butelek  

i beczek. Większość z nich została jedynie prowizorycznie 

odbudowana, by umożliwić kontynuację produkcji. 

1943

Przejęcie Unionbrauerei Stettin A.G. Wstrzymano produkcję 

piw w zakładach przejętej spółki, ale kontynuuje działalność 

gorzelnianą. 

1922

U progu II wojny światowej Bohrisch Brauerei A.G. jest zdolny 

wyprodukować 150 tys. hl piwa rocznie. Wojna sprawia, 

że znaczna część załogi trafia na front, a reglamentacja 

jęczmienia powoduje ograniczenie produkcji i obniżenie 

jakości piwa.

1939

25 marca 1943 r. odbywa się ostatnie walne zgromadzenie 

akcjonariuszy Bohrisch Brauerei A.G., a w styczniu 1945 

produkcja piwa na Pomorzanach ostatecznie zostaje 

wstrzymana. Zarząd wyjeżdża do Kilonii, gdzie po wojnie 

otwiera browar o nazwie Bohrisch. 

1943-45

Inwestycje i pozyskiwanie nowych rynków zbytu przynoszą 

widoczne skutki. W sezonie 1923/24 browar uwarzył 63,5 hl 

piwa, by kolejny sezon zamknąć wielkością 108 tys. hl.

1925

Rusza warzenie piwa w czteronaczyniowej – działającej 

po dziś dzień - warzelni, znajdującej się tuż przy ulicy 

Pommerensdorferstr.

1936
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12 stycznia uwarzono pierwszą warkę piwa lekkiego  
w polskim Szczecinie. Według szacunków przejęty browar 

był zniszczony w 35 proc., ale podstawowe urządzenia 
i maszyny do warzenia piwa pozwalały na dość szybkie 

uruchomienie zakładu. Centralny Zarząd Przemysłu 
Fermentacyjnego uruchomił tu przedsiębiorstwo o nazwie 

Państwowe Browary w Szczecinie. Oprócz dawnego 
zakładu Bohrischa należały do niego także browary 

Bergschloẞ i Elysium. Do końca roku uwarzono tu 20 707 hl 
piwa, które rozlewano w butelki pozostałe po niemieckim 

właścicielu, sygnowane jego logiem na zamknięciach.

1946

Na stanowisku dyrektora Szczecińskich Zakładów 

Piwowarsko-Słodowniczych Stanisława Mareckiego zastąpił 

Aleksy Dmitriew.

1957

Dyrektorem Państwowych Browarów w Szczecinie zostaje 

Stanisław Marecki. Będzie kierował przedsiębiorstwem przez 

kolejne dziesięć lat.

1947

13 lipca powołano nowe przedsiębiorstwo państwowe  

o nazwie Szczecińskie Zakłady Piwowarsko-Słodownicze.

1951

Zakład produkuje 210 tys. hl piwa na urządzeniach 

poniemieckich. Jednocześnie rozpoczyna się rozbudowa  

i modernizacja browaru. Powstają nowe kadzie 

fermentacyjne, linie rozlewnicze i stalowe tanki. Pozwala  

to na dalsze zwiększenie produkcji. Z browaru wychodzą  

takie piwa, jak: Bosmańskie, Bałtyckie, Pilzator, Krzepie,  

Porter i produkowane na eksport do państw socjalistycznych  

„Baltic Beer”. 

1955
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Nowym dyrektorem browaru w Szczecinie został Zdzisław 

Borkowski.

1962

Po dziewięciu latach zarządzania przedsiębiorstwem, 

Zdzisława Borkowskiego na stanowisku dyrektora zastępuje 

Stanisław Wójcik.

1971

Kolejna zmiana nazwy. Tym razem na Zakłady Piwowarskie  

w Szczecinie, produkujące 317 tys. hl piwa rocznie. 

Jednocześnie uruchomiono w browarze produkcję napojów 

na licencji Pepsi Coli (Pepsi-Cola, Mirinda, Tonic, Orange 

i Lemon), które dystrybuowane są na terenie północno-

zachodniej Polski (południe należy do Coca-Coli). 

1975

Pierwsze nagrody dla szczecińskiego piwa. Bałtyckie 

najpierw otrzymuje wyróżnienie Międzynarodowych Targów 

Szczecińskich, a następnie Prix d’Honneur – III Selection 

Mondiale de la Biere w Paryżu.

1964

Przedsiębiorstwo zmienia nazwę na Szczecińskie Zakłady 

Piwowarskie.

1972

Dotychczasowy dyrektor Zakładów Piwowarsko-

Słodowniczych w Lwówku Śląskim, Zdzisław Kryński, dostaje 

nominację na stanowisko dyrektora Zakładów Piwowarskich 

w Szczecinie.

1979
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Pogłębiający się kryzys gospodarczy powoduje zmniejszenie 

produkcji. Na początku przełomu systemowego w Polsce 

browar przy ul. Chmielewskiego warzył zaledwie 160 tys. hl.

1991

Kolejne zmiany systemowe. Józef Adelson, ówczesny 
właściciel Browarów Warmińsko-Mazurskich w Olsztynie 
i Centralnych Piwnic Win Importowanych w Warszawie, 
kupuje większościowy pakiet akcji Browaru Szczecin  
(51 proc.), 20 proc. trafia w ręce pracowników, a pozostałą 
część zatrzymuje Skarb Państwa. 

1994

Browar rozpoczyna produkcję piwa w puszkach. 

Firma staje się też głównym patronem Festiwalu Wikingów  

w Wolinie oraz Dni Morza w Szczecinie. Bosman Full 

otrzymuje złoty medal XI Festiwalu Piw Polskich. 

Klub Sportowy Bosman Morze Szczecin, sponsorowany 

przez browar, zdobywa tytuł wicemistrza Polski w siatkówce 

mężczyzn.

1998

Przedsiębiorstwo zostaje przekształcone w jednoosobową 
spółkę Skarbu Państwa i przyjmuje nazwę Browar 

Szczecin S.A. Jednocześnie wzrasta produkcja i dbałość 
o wizerunek. Nowa spółka odwołuje się do historii i na 

kontretykietach umieszcza widok browaru Bohrisch 
z końca XIX w. Uruchomiona zostaje produkcja wody 

mineralnej Aqua Bros. Piwa Szaron Beer (koszerne), 
Bałtyckie, Bosman, Bosman Beer Pils i Captain Beer 

nagradzane są na krajowych konkursach i targach,  
m.in. poznańskiej Polagrze. 

1992

Nowym właścicielem spółki zostaje niemiecki Bitburger 
Brauerei Th. Simon GmbH. Nowy inwestor skupuje niemal 

wszystkie akcje szczecińskiego Browaru zarówno te, które 
należały do Adelsona, jak i pracownicze oraz państwowe, 

skupiając 99 proc. udziałów. Niemiecki koncern 
postanawia zmienić nazwę spółki na Bosman Browar 

Szczecin S.A. Ujednolica też nazewnictwo produktów. 
Większość piw ma mieć w nazwie człon Bosman. 

Nowy właściciel ostro rusza z inwestycjami. Na terenie 
browaru staje kolejnych 6 tankofermentorów – każdy 
o pojemności 2,5 tys. hl. Rozbudowana jest warzelnia, 

powstaje nowa linia rozlewu KEG. Rok zamyka  
uwarzeniem 476 tys. hl piwa w siedmiu rodzajach,  

z czego 80 proc. stanowi Bosman Full. 
Piwo Bosman Pils otrzymuje nagrodę Hit „Polagra 97”,  

a kampania reklamowa Bosmana zostaje uznana najlepszą 
kampanią roku na Ogólnopolskim i Międzynarodowym 

Festiwalu Filmu Reklamowego i Reklamy.

1997

Bosman Browar Szczecin w plebiscycie Gazety Wyborczej 

uzyskuje tytuł Ambasadora Zachodniopomorskiej 

Przedsiębiorczości, a Miasto Szczecin przyznaje mu nagrodę 

Mecenasa Sportu.

1999



19Z ŻAGLEM NA ETYKIECIE. HISTORIA BROWARU BOSMAN.

Kampania reklamowa Bosmana p.n. „Oczko” otrzymuje 

główną nagrodę polskiej edycji międzynarodowego konkursu 

reklamowego Effie Awards.

2000

Bosman zostaje strategicznym sponsorem piłkarskiego Klubu 

Sportowego Pogoń Szczecin.

2004

Bosman Browar Szczecin po raz pierwszy w historii uwarzył  

1 mln hektolitrów piwa.

2005

Duński Carlsberg zakupił od niemieckiego Bitburgera 
browary Bosman Szczecin i Kasztelan Sierpc oraz 

wszystkie udziały w Browarze Okocim i wrocławskim 
browarze Piast. W ten sposób powstała jedna z trzech 

największych grup piwowarskich w Polsce. 
Zdzisław Kryński przestaje być prezesem Bosmana  

i zostaje doradcą zarządu Carlsberg Okocim. Pod jego 
kierownictwem produkcja w browarze wzrosła  

ze 160 tys. hl w 1980 r. do 841 tys. hl w 2000 r.
Nowy właściciel powierza stanowisko dyrektora 

Władysławowi Szaniawskiemu. 

2001

Podczas  XVI Jesiennego Spotkania Browarników odbył się 

jedyny wówczas w Polsce profesjonalny Otwarty Konkurs Piw. 

I miejsce (złoty medal w kategorii piwo jasne pełne  

o zawartości ekstraktu w brzeczce 10.0 – 12.0ºBlg otrzymał 

BOSMAN FULL – CARLSBERG POLSKA S.A. Browar Szczecin. 

Organizatorem konkursu jest corocznie magazyn branżowy 

Agro Przemysł.

2008
Nowym dyrektorem browaru w Szczecinie zostaje Michał 

Gotowała, który wcześniej był dyrektorem Browaru Sierpc. 

Bosman – Najpopularniejszą Marką Województwa 

Zachodniopomorskiego w konkursie czytelników Kuriera 

Szczecińskiego.

2006

W Browarze Bosman zostaje zamontowana

nowa linia produkcyjna.

2015

Bosman i grająca w piłkarskiej Ekstraklasie Pogoń Szczecin 

przedłużają umowę o współpracy na kolejne dwa lata. 

2017
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Piwo. Patrzymy na szklankę mieniącą się złotem napoju, który się w niej znajduje. Piwo.  
Wąchamy, pachnie zdecydowanie. Pod powiekami zostaje zapach chmielu. Piwo. Smakujemy… 

Najpierw wbijając usta w pianę. Przechylamy szklankę i do ust dociera przyjemny chłód.  
Zaraz potem czujemy lekką gorycz. Może delikatny kwas, może trochę słodkości. Wszystko zależy  

od składu, konsystencji, zawartości składników, sposobu i czasu warzenia. 

To dzisiaj. 

Dzisiaj o piwie wiemy wiele. Znamy setki gatunków. Próbujemy uwarzyć je w domowych warunkach,  
co jest modą lat ostatnich. Włączamy telewizor. Z ekranu leje się piwo – zwłaszcza wieczorami.  

Idziemy na spotkanie z przyjaciółmi z obowiązkowym czteropakiem pod pachą. 
Grill, mecz reprezentacji, piknik pod lasem, sobotni wieczór w ogródku… Piwo jest z nami.  

Trudno sobie wyobrazić świat bez niego. A jednak kiedyś istniał taki świat.  
Kiedyś był ten pierwszy dzień… 

Dawno temu w Azji

03.
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Tysiace lat temu.

Z piwem nie było tak prosto, jak z biblijnym 

kamieniem, którego odrzucili budujący,  

a okazał się kamieniem węgielnym. Piwo  

trzeba było wymyślić. Samo się nie stało.  

A może jednak z historią kamienia węgielnego  

ma sporo wspólnego. Przypuśćmy bowiem,  

że dawno, dawno temu człowiek przez nieuwagę 

pozostawił gdzieś na uboczu jaskini kawałek 

chleba. W jaskini było wilgotno, więc chleb – 

znany już dużo wcześniej - dostał wilgoci i zaczął 

fermentować. Któregoś dnia człowiek, wracając 

z polowania poczuł, że jaskinia dziwnie pachnie. 

Szukał zatem, skąd dochodzi ten dziwny, nieco 

drapiący w nozdrza zapach. Wreszcie odnalazł 

pozostawiony w zagłębieniu skalnym kawałek 

chleba. Był wilgotny. Płynęła z niego niewielka 

stróżka cieczy. Nie była to już woda. Miała mocny 

zapach, trochę kwaśny, a trochę gorzki smak. 

Człowiek dotknął stróżkę palcem. Polizał.  

Skrzywił się najpierw, ale po chwili coś go w tym 

smaku zaciekawiło. 

- Hmm… coś w tym jest. Smakuje jak nic,  

co do tej pory miałem w ustach – pomyślał.

Polizał kamień, coraz bardziej smakując płynu 

sączącego się ze starego chleba. Wreszcie wziął 

zawilgotniały chleb i wycisnął z niego do ust tyle, 

ile się dało. Resztę chleba zjadł. 

- Do picia smaczne. Do jedzenia nie bardzo – 

dumał dalej.

Zmęczony, położył się przy kamieniu, na którym 

jeszcze chwilę temu leżał kawałek chleba i zasnął. 

Obudziła go myśl, że jeszcze raz chciałby 

spróbować tego napoju: 

-  Napój sam się zrobił, ale przecież wiem,  

jak go zrobić.

Urwał jeszcze większy kawałek chleba i położył  

w zagłębieniu skały. Tym razem nie zapomniał  

o chlebie. Przychodził do niego każdego dnia  

i sprawdzał, kiedy zacznie sączyć się gorzko-

kwaśny napój. A potem więcej i więcej, i już nie  

w dziurze skalnej, a w garnku. Tak oto ów człowiek 

stał się pierwszym piwowarem. A działo się  

to w Azji jakieś 14 tys. lat temu. 

Potem czas płynął i płynął, a wraz z nim zaczynało 

płynąć coraz więcej piwa. Jeszcze w starożytnym 

Egipcie nazwano je napojem bogów.
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A zaczelo sie tak
calkiem przypadkiem.

Ma jednak piwo cos wspólnego
z kamieniem wegielnym.



Chmiel od cysterek 

04.

Chmiel… to przecież nie z niego się warzy piwo. Bez niego mogłoby istnieć. Ale czy by nas kusiło?  
Czy wabiłoby zapachem ulatniającym się po zerwaniu zawleczki puszki czy otwarciu kapsla? 

Zapach chmielu jest jak magiczny dżin. Otwierasz butelkę i wyłania się z niej. Opowiada o czarach, 
przywołuje magię. Niewidoczną smugą płynie wzdłuż stołu od szklanki do szklanki. Dopada zmysłów 

biesiadników. Bez chmielu nie byłoby piwa, jakie znamy. Nie byłoby magii…



27Z ŻAGLEM NA ETYKIECIE. HISTORIA BROWARU BOSMAN.

Zakon Cystersów w średniowieczu rozwijał się 

niesamowicie szybko, zdobywając kolejne tereny. 

Jednocześnie był jednym z najlepiej radzących 

sobie z ekonomią i wspierał rozwój regionów, 

gdzie posiadał klasztory. Tak też było w środkowej 

Europie. Cystersi w całej Europie słynęli z produkcji 

piwa, gorzałki, miodów pitnych, wina i likierów. 

Wszystko zależało od miejsca, gdzie był klasztor.  

W ciepłych rejonach Europy uprawiali winorośl,  

w chłodniejszych – jak Pomorze Zachodnie – 

chmiel do produkcji piwa. 

W XIII wieku na tym terenie powstało siedem 

żeńskich klasztorów cysterskich i trzy męskie.  

Jak dowodzą kronikarze, przyczyniły się one  

do rozwoju rzemiosła, rolnictwa, medycyny,  

nauki i kultury. Szczecińskie opactwo cysterek 

zostało ufundowane przez księcia Barnima I  

oraz jego żonę Mariannę i znajdowało się poza 

murami ówczesnego Szczecina. 

O ile w południowych rejonach Europy, gdzie 

klimat był łagodniejszy, w średniowieczu 

dominowało wino, to im bardziej na północ,  

tym popularniejsze bywało piwo. Cystersi, jako 

zakon przedsiębiorczy, doskonale potrafili się 

odnaleźć w warunkach, w których zakładali 

klasztory. Toteż w Szczecinie cysterki postawiły  

na uprawę chmielu na terenach Grabowa, 

Golęcina i Niebuszewa, na potrzeby warzenia piwa 

przez mieszczan. Widać już wówczas napój ten 

musiał być popularny w Szczecinie i okolicach,  

że przedsiębiorcze zakonnice postanowiły założyć 

te plantacje. Wcześniej chmiel rósł dziko w lasach 

i na łąkach i był używany do piwa, które ludzie 

warzyli w swych domach i tylko na domowe 

potrzeby. 

Tradycje warzenia piwa przez cystersów  

na ziemiach polskich właśnie są wskrzeszane  

w browarze o blisko brzmiącej nazwie Gryf. 

Nie ma on jednak wiele wspólnego z Gryfitami 

Pomorskimi. Jednak w 2015 r. cystersi w tymże 

browarze w Szczyrzycu na Podhalu wznowili 

produkcję piwa według tradycyjnych receptur. 

Wróćmy jednak na Pomorze i do Szczecina. 

Musiało minąć ponad 100 lat od założenia 

chmielowych plantacji do czasu aż piwowarstwo 

w mieście uznane zostało oficjalnym fachem. 

Wcześniej prawdopodobnie handlowano już 

piwem, bo znajdowało się ono w taryfach celnych. 

Jednak dopiero w połowie XV w. ustanowiony 

został statut cechowy dla piwowarów. Z jednej 

strony sankcjonował on istnienie browarów,  

z drugiej nakładał na nie ograniczenia. Wynikało  

z nich, że piwo wolno było warzyć tylko 36 razy  

w roku. Z jednego nastawienia można było uzyskać 

3 łaszty piwa mocnego albo 4 łaszty słabego,  

kiedy łaszt stanowił najczęściej 4 tys. litrów. 

Późniejsze zmiany w statucie cechowym dotyczyły 

zakazu używania słodów żytniego i owsianego,  

co chroniło rynek przed „psuciem” piwa.  

800 lat temu
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Ponadto, istniał zapis o zakazie – pod rygorem kar 

– sprowadzania piwa z zewnątrz (nie dotyczyło  

to urzędników), co chroniło rynek lokalny. 

Już wówczas browarnictwo było dobrym 

interesem. Świadczy o tym fakt, że pod koniec 

XVI w. lista piwowarów liczyła 122 osoby. Wielu 

z nich dorobiło się na piwie niezłych majątków. 

Dodatkowo, ich koniunkturę napędzał port  

i dostarczanie piwa załogom statków. 

Okolice Polic stały się chmielowym „zagłębiem”,  

z którego czerpali nie tylko szczecińscy 

piwowarzy, ale także browarnicy z innych rejonów 

Pomorza Zachodniego. Dochodziło nawet do 

sytuacji, że chmielu brakowało dla miejscowych 

rzemieślników, którzy naciskali na rajców miejskich, 

by zakazali jego wywozu. 

Mimo dużej liczby browarników, szczecińskie piwo 

było uznawane za kiepskiej jakości i spożywane 

głównie w mieście. Znacznie lepiej oceniano 

piwa z sąsiednich miast: Trzebiatowa, Anklamu, 

Griefswaldu czy Pasewalku. 

Jakość i moc piwa miała wpływ na podziały 

społeczne. Możni mieszczanie pili to lepsze 

i mocniejsze Bitterbier, to słabsze z mniejszą 

zawartością chmielu – Krugbier – było 

przeznaczone dla pospólstwa. 
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1848
– pierwszy byl Weidmann

Mecz. Który piwosz nie traktuje tego dnia szczególnie? Mecz wraz z piwem smakuje inaczej… lepiej.  
Mecz to więcej niż gra w piłkę. To wszystko, co przed i wszystko, co po. Mecz zaczyna się dużo 
wcześniej niż sędzia pierwszy raz zadmie w gwizdek. Mecz zaczyna się w naszej świadomości.  

Trzeba to przeżyć. I to nie „jakoś” przeżyć, ale „prawdziwie” przeżyć. Od kilku dni czytamy gazety, 
oglądamy telewizję, słuchamy wywiadów z zawodnikami, trenerami, ekspertami, rywalami…  

Atmosfera pęcznieje. Życie coraz bardziej zaczyna się kręcić wokół meczu. 

Wie to Grupa Carlsberg. Żyje meczami. Jest od lat przy piłkarskim Euro. Była przy Liverpoolu  
i FC Kopenhaga. Bosman jest z Pogonią Szczecin. Najistotniejsze jest to, że możemy być razem  

przy meczu. Niekiedy po dwóch stronach rywalizacji, ale gdy zabrzmi gwizdek ostatni, znowu razem.  
Z szacunkiem i oczekiwaniem na kolejny mecz… A potem znów biesiada o długie kibiców rozmowy  

o tym, co by było, gdyby piłka trafiła nie w górną, a w dolną część poprzeczki. Co by było?  
Może wynik byłby inny, ale biesiada piwna by trwała… 

Tradycja piwnych biesiad szczecińskich zaczęła się dawno, dawno temu i ma wiele wspólnego  
z naszym browarem. Otóż, nasi szczecińscy poprzednicy na jedno z ulubionych miejsc biesiadowania 

wybrali sobie obecny teren targowiska Manhattan. Choć może nie sami na to wpadli. Pomysł miał 
Julius Albrecht Weidmann, który właśnie zaczął warzyć piwo przy Pommerensdorfer Anlagen, 

dzisiejszej ul. Chmielewskiego. To właśnie tam zaczęła się tak naprawdę historia naszego Bosmana. 
1848 rok. W Europie wybuchła Wiosna Ludów, ludzie chcieli większych praw, lepiej zarządzanych 

państw, autonomii krajów. W Paryżu i Londynie swoje ostatnie koncerty grał Fryderyk Chopin,  
na tronie austriackim zasiadł Franciszek Józef I. Tymczasem w Szczecinie zaczęto warzyć piwo  

w nowym browarze – tu, gdzie do dziś się warzy Bosmana, a biesiady były takie,
że słuch o nich nie zaginął po dziś dzień… 

05.
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Wprawdzie spożycie piwa w Szczecinie nie było  

w tamtym czasie nad wyraz imponujące  

(8 litrów na głowę rocznie), ale Weidmann musiał 

przeczuwać, że koniunktura niebawem nadejdzie. 

Nie był bowiem piwowarem, ale kupcem.  

Na interesach znał się dobrze. Niewielkie spożycie 

było spowodowane tym, że ledwie kilkanaście  

lat wcześniej dopiero zniesiono obowiązek 

zrzeszania się w cechach i uwolniono produkcję 

piwa. Mimo tego, jego wytwórstwo w tym regionie 

było rozproszone w prawie 800 warsztatach 

warzących trunek na sprzedaż. Ponadto, 

mieszkańcy miast i wsi masowo robili piwo  

na potrzeby własne.

W Europie tymczasem rewolucja przemysłowa 

wkroczyła też do browarnictwa. Zaczęły powstawać 

duże browary wyposażone w maszyny parowe  

do produkcji słodu. 

W takich to okolicznościach Weidmann 

zdecydował się na budowę dużego browaru. 

Cztery lata wcześniej 12 maja w Urzędzie Miasta 

kupiec złożył wniosek o pozwolenie na dokonanie 

inwestycji przy Pommerensdorfer Anlagen. Pewnie 

dzisiaj czekałby na wydanie zgody kilka miesięcy. 

Musiałby wcześniej zlecić badania środowiskowe, 

ekspertyzy terenu, uzyskać zgodę sąsiadów… choć 

wówczas sąsiadów tutaj nie było zbyt wielu. Teren, 

który nabył kupiec był poza miastem – należał  

do wsi Pomorzany. Dopiero zaczynała się tu 

tworzyć przemysłowa część Szczecina.

Weidmann pozwolenie na inwestycję uzyskał trzy 

dni po złożeniu dokumentów. Miała tu powstać 

parterowa słodownia oraz dwupiętrowy budynek 

browaru. Ponadto, otrzymał zgodę na postawienie 

lodowni oraz wywiercenie studni, z której miał 

czerpać wodę niezbędną do produkcji piwa. 

Sama inwestycja jednak trwała dość długo. 

Dopiero rok po uzyskaniu zgody na budowę 

Weidmann opublikował w Intelligenzblatt 

ogłoszenie o zamiarze uruchomienia produkcji 

piwa. Był to na ówczesne czasy warunek 

konieczny, by otrzymać zgodę na taką działalność. 

Otrzymywało ją się automatycznie po czterech 

tygodniach od publikacji ogłoszenia – jeśli nikt  

nie zgłosił sprzeciwów. Protestów na nową 

działalność Weidmanna nie było i kupiec mógł 

kontynuować swe zamiary. Też się zbytnio nie 

spieszył, bo z budową piwnic do składowania 

słodu i beczek ruszył dopiero rok później,  

a warzenie piwa - po dwóch kolejnych latach.

W międzyczasie Weidmann stał się właścicielem 

kompleksu rozrywkowego Elysium na terenie 

Bolinka, gdzie obecnie znajduje się targowisko 

Manhattan. Był tam teatr letni, kręgielnie, park  

ze spacerniakami. Jedno z ulubionych miejsc  

relaksu mieszczan. Kompleks zapewniał doskonałe 

miejsce do sprzedawania piwa warzonego  

170 lat temu
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w Pomorzanach, więc Weidmann świetnie łączył 

oba interesy. Na tyle zajęło go browarnictwo,  

że w 1857 r. na pomorskiej wystawie przemysłowej 

zorganizowanej w Szczecinie Waldschlösschen – 

piwo Weidmanna – zdobyło srebrny medal. 

Niestety, założyciel browaru przy Pommerensdorfer 

Anlagen niedługo potem zmarł, a interesy po nim 

przejęła najpierw żona, a potem syn Gustav.  

Ten jednak nie przejawiał takiego entuzjazmu  

dla piwowarstwa jak ojciec. Czuł się przede 

wszystkim kupcem. Zakład w Pomorzanach 

miał jednak szczęście. W 1861 r. na łamach pisma 

Nationale Zeitung ukazało się ogłoszenie Juliusa 

Fürchtegotta Bohrischa o chęci zakupu jakiegoś 

działającego już browaru. 

Bohrisch pochodził ze starej, saksońskiej, 

piwowarskiej rodziny. Był właścicielem Browaru 

Polskiego w Dreźnie. Na browarnictwie znał się 

doskonale i – w przeciwieństwie do Weidmanna 

juniora – miał do tego serce. 

Gustav Weidmann, korzystając z okazji, 

zaproponował Saksończykowi sprzedaż zarówno 

browaru (za 42 tys. talarów), jak i kompleksu  

Elysium (za 30 tys. talarów). Bohrisch jednak  

nie był zainteresowany terenami rozrywkowymi.  

Do historycznej – jak się miało okazać – transakcji 

doszło w maju, a 1 października 1861 r. nowy 

właściciel przeniósł się z rodziną z Drezna  

do Szczecina. Od razu zmienił też nazwę zakładu 

na Julius Bohrisch Bairische Bierbrauerei. 
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Zlota era Bohrischa

Kilkanaście lat temu. Wycieczka po mieście. A właściwie nieznanych jego miejscach.  
Wśród zebranych wycieczkowiczów głównie pasjonaci przeszłości Szczecina. Przemierzają z pozoru 

nieznane, zaniedbane tereny. Niebawem ma tu stanąć oczyszczalnia ścieków „Pomorzany”.  
Jeden z najważniejszych zakładów dla 400-tysięcznej aglomeracji i przecinającej ją na pół  

rzeki Odry. Spychacze już zaczęły równać teren, koparki robią doły pod przyszłe  
fundamenty i zbiorniki.

 
Okolica zasypana jest szarym piaskiem. Któryś z wycieczkowiczów kopie przedmiot leżący pod cienką 

warstwą piasku i pyłu. To porcelanowe zamknięcie starej butelki z napisem Bohrisch.  
Szkoda, że to tylko zatyczka. Sporo tego można znaleźć w ziemi. Najbardziej pochłonięci 

piwowarską pasją birofile mają w swych kolekcjach butelki od Bohrischa.

Jak to jest, że przecież Weidmann zbudował browar, zaczął warzyć piwo 170 lat temu,  
a my tu w Szczecinie ciągle mówimy o Bohrischu. Weidmanna nikt nie zna. O, i nawet ta zatyczka –  

też Bohrischa. Dlatego, że za czasów Bohrischów browar przy dzisiejszej ul. Chmielewskiego rozwinął 
się i zdobył znaczenie, które dało mu sławę nie tylko w Szczecinie. 

06.
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Weidmann sprzedał Bohrischowi nowoczesny,  

jak na tamte czasy, zakład. Miał możliwość 

warzenia 6 tys. beczek piwa rocznie, gdzie beczka 

była pruską jednostką miary wynoszącą 100 

kwart, co dawało ok. 114 litrów. Bohrischa jednak 

to nie zadowalało. Chciał stworzyć w Szczecinie 

dużą, solidną firmę. Nie po to przeprowadził się 

do Szczecina, by spocząć na laurach, a tereny 

w Pomorzanach dawały spore możliwości 

rozbudowy. 

Bohrisch postanowił warzyć tu piwo typu 

bawarskiego, stąd w nazwie człon Bairische. 

Już rok po kupieniu browaru Julius Fürchtegott 

Bohrisch wybudował dwie dodatkowe piwnice 

fermentacyjne, lodownię i wyposaża zakład  

w maszynę parową, co znacznie zwiększa moce 

produkcyjne. Piwowar dba też o jakość warzonego 

trunku. 

Niestety, trzy lata później senior rodu Bohrischów 

zmarł. Browar po jego śmierci przejęła wdowa. 

Nie na długo. W 1871 r. z wojny prusko-francuskiej 

do Szczecina powrócił Otto Julius – najstarszy syn 

Bohrischów i to on przejął zarządzanie firmą od 

matki, która wraz z drugim mężem i pozostałymi 

dziećmi wróciła do Drezna.

Otton terminował u ojca jeszcze przed trafieniem 

do armii. Podobnie jak Julius Fürchtegott Bohrisch 

miał zapał i pasję do warzenia piwa  

i prowadzenia browaru. Nic dziwnego,  

że właśnie jemu ojciec zapisał cały majątek  

w Szczecinie. Na wojnie też nie był długo,  

bo do armii trafił w 1870 r. i szybko został ranny.  

Po wyjściu ze szpitala już nie wrócił na front  

i mógł zająć się kontynuacją dzieła ojca. 

Jednocześnie spożycie piwa w Szczecinie  

zaczęło rosnąć, a wraz z nim rosły browary.  

Nie było ich więcej, ale te, które istniały postawiły  

na zwiększenie mocy produkcyjnych.  

Mimo tego, zapisy z tamtych lat wskazują  

na pojawiające się braki piwa. Trzeba było  

je sprowadzać z innych browarów niemieckich –  

z Berlina, Poczdamu, a nawet Bawarii. 

Eksportowano też piwa zagraniczne. 

To był sygnał dla Ottona Bohrischa, by nadal 

zwiększać moce produkcyjne. Zaraz po powrocie 

z wojny wymienił stary, wysłużony kocioł parowy 

na dwa nowe wyprodukowane w miejscowym 

Vulcanie. W ciągu kilku następnych lat wybudował 

nową słodownię wyposażoną w maszynę 

pneumatyczną oraz piwnice do leżakowania. 

W 1886 r. browar Bohrisch obchodził swoje 25-lecie 

– czas działalności liczono wówczas bowiem  

nie od założenia firmy przez Weidmanna,  

ale od czasu przejęcia go przez piwowarów  

z Saksonii. Firma obwieszczała jubileusz 

specjalnymi plakatami przygotowanymi  

157 lat temu
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na tę okazję. W jubileuszowym roku uwarzono  

15 tys. hl piwa, które uznawane było  

za najsmaczniejsze w mieście i sprzedawane  

także w innych miejscowościach Pomorza. 

Zachęcony powodzeniem Otto Julius tuż przed  

30. rocznicą zdecydował się na epokową w historii 

browaru inwestycję – budowę nowej warzelni.  

Miał to być pięciopiętrowy budynek wyposażony  

w duże kadzie zacierną i filtracyjną oraz kotły.  

Tak duża warzelnia wymaga też modernizacji 

kotłowni i maszynowni. Krajobraz browaru zmienia 

się diametralnie. Teraz nad Pomorzanami – niemal 

w szczerym polu – dominuje wysoki budynek 

warzelni postawiony z czerwonej cegły, a na nim 

jeszcze wyższy komin. Należy zwrócić uwagę, 

że wtenczas wysokość komina była oznaką 

potencjału zakładu. Po zakończeniu inwestycji 

moce produkcyjne browaru Bohrischa wzrosły  

o ponad 240 proc. Warzono tu 37 tys. hl piwa 

rocznie. 

Podobnie jak Julius Fürchtegott, Bohrisch  

po nabyciu szczecińskiego browaru nie cieszył się 

nim długo, tak jego pierworodny syn Otton zmarł 

niedługo po zakończeniu dziejowej inwestycji. 
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Niestety, dały o sobie znać rany wojenne.  

Tak naprawdę nigdy do końca nie zaleczone. Mając 

zaledwie 43 lata, Otto Julius odszedł  

w 1892 r., pozostawiając żonę z czwórką 

małoletnich dzieci. 

Pierwotnie, po śmierci Ottona, zarządzaniem 

firmą zajął się Max Heintz – były dyrektor browaru 

Elysium na Niebuszewie, z którym już od jakiegoś 

czasu Otton współpracował. Bohrisch, mając 

świadomość słabej kondycji, zatrudnił Heintza  

do pomocy w zarządzaniu interesem.

Heintz nie miał jednak takiego polotu i odwagi 

w rozwijaniu firmy jak Bohrischowie. Skupiał się 

jedynie na bieżącej produkcji. Browar na wskroś 

nowoczesny popada w stagnację. Tak się dzieje 

aż do 1901 r., gdy zarządzanie firmą przejmuje 

kolejny z rodu Bohrischów – Hans Hellmuth Otto – 

najstarszy syn Ottona Juliusa. Hans, jak każdy  

z Bohrischów, jest browarnikiem z urodzenia  

i w młodości uzyskał wszechstronne wykształcenie 

piwowarskie. W prowadzeniu firmy pomaga  

mu Cesar Cox kuzyn i jednocześnie zięć Ottona. 

Nowi zarządcy zwalniają z browaru Heintza.  

Znów szykują się tłuste lata browaru. 
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Warzelnia Bohrischa – duma
po dzien dzisiejszy

07.
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Czy 37 tys. hl piwa rocznie to dużo? Z dzisiejszej 

perspektywy bardzo mało. Teraz Bosman osiąga 

milion hl rocznie. Ale 160 lat temu? Kiedy nie było 

czegoś takiego, jak rynek globalny… gdy klient  

był tuż za murem.

A tak było, kiedy browar Bohrischa produkował  

37 tys. hl, konsumowane to było na miejscu.  

Było to piwo ówczesnych szczecinian.  

Czy naprawdę tak wiele się zmieniło? Świat jest 

globalną wioską, ale tamte urządzenia sprzed 

dziesiątek dekad ciągle działają i urzekają. 

Zbudowana wówczas przez Ottona warzelnia 

przetrwała do dziś. To najpiękniejsze miejsce 

współczesnego Browaru Bosman, którym się może 

chlubić na tle innych, nowoczesnych browarów.  

To najbardziej lśniące techniczne urządzenie  

w mieście, a może nawet w Polsce. Każdy,  

kto widział warzelnię, pozostawał pod jej wielkim 

wrażeniem. Pamiątka po Ottonie Bohrischu.
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Jest maj 2005 r. W cyklu „Szczecin od kuchni”, 

organizowanym przez lokalną gazetę, miłośnicy 

miasta zwiedzają różne – niedostępne  

na ogół – miejsca: zaplecze teatru, port lotniczy, 

piwnice wytwórni wódek, zakład produkcji wody 

i oczyszczalnię ścieków. Browar Szczecin również 

udostępnił wycieczkom zwiedzanie terenu 

browaru. Wszyscy najpierw odbywają szkolenie 

dotyczące bezpieczeństwa i higieny, po czym 

zostają wyposażeni w sterylne kombinezony,  

które umożliwiają poruszanie się po firmie.  

Na ogół poza pracownikami nikomu nie wolno 

przekroczyć bram Browaru Bosman,  

a i zatrudnieni ze względów bezpieczeństwa  

są poddawani ustalonym rygorom przez wzgląd  

na bezpieczeństwo. Sędziwy wiek zakładu sprawia, 

iż nigdy nie był on przystosowany do tego,  

by wpuszczać tu turystów, a rygory związane  

z higieną pracy przy produkcji spożywczej nakazują 

zamykać bramy. Nowoczesne browary są wręcz 

budowane w ten sposób, by mogły do nich zajrzeć 

wycieczki. Tylko, czy to, co tam zobaczą jest aż tak 

bardzo atrakcyjne?

- Obowiązują nas duże rygory sanitarne. Dlatego 

to, co państwo zobaczycie, widziało naprawdę 

bardzo niewiele osób – informuje gości ówczesny 

prezes browaru, Władysław Szaniawski. 

Bosman Browar Szczecin to swego rodzaju 

13 lat temu
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mieszanka historii ze współczesnością. Widać  

to nawet spoza bramy - jadąc tramwajem.  

W tle za starymi kamienicami dumnie strzelają 

w niebo i lśnią w słońcu ogromne pojemniki 

tankofermentorów. Ustawione ściśle obok siebie 

wyglądają jak piwny wielopak. 

Serce browaru bije jednak w starej warzelni.  

Stara, bo zachowane zostały zewnętrzne obudowy 

miedzianych jeszcze warek. Pod nimi jednak 

wszystko jest nowoczesne, jak cała aparatura  

do warzenia Bosmana. Nic dziwnego,  

że pracownicy Bosmana tę warzelnię uważają  

za najładniejszą w Polsce. Ze starą warzelnią 

sąsiaduje nowa. Warki i kotły są ze srebrnej blachy. 

Tylko przez wizjery widać, co się dzieje wewnątrz. 

W obu warkach jest gorąco. Przeciwnie na części 

zimnej. Zaczyna się, gdy przyszłe piwo trafi  

do tankofermentorów. Na minimum cztery 

tygodnie. W hali znajdującej się pod nimi, 

umieszczone są zbiorniki i sieć rur, wijąca się 

pomiędzy nimi. Okazuje się jednak, że w każdym 

znajduje się 2 300 hl przyszłego piwa [hektolitr  

to 1000 litrów!]. 

Po przejściu całego procesu produkcyjnego, napój 

trafia na taśmę rozlewniczą. To bodaj najbardziej 

efektowna część produkcji. Puszki i butelki jadą 

z niesamowitą prędkością. Na urządzeniach 

zamontowane są liczniki, pokazujące prędkość 

produkcji. 50 tys. na godzinę - to zwykłe tempo 

rozlewania. Z tarasu widać, jak najpierw pojawiają 

się puste puszki, chwilę potem są wypełnione 

piwem i za moment zamknięte, a potem 

spakowane w paletę i zafoliowane. Po drodze 

jeszcze przechodzą proces pasteryzacji. 

Imponująca jest selekcja. Te puszki czy butelki, 

które mają choćby drobną wadę zostają 

wychwycone i wyjeżdżają na bok taśmy. Każde 

piwo, wyjeżdżające z browaru wygląda identycznie. 

Tyle samo nalane, tak samo przyklejona etykieta 

czy kontretykieta, idealnie zakapslowana butelka.

I pozostaje już tylko hala załadunku na samochody 

i wyjazd do klientów. 

Uczestnicy wycieczki są zafascynowani. Większość 

z nich opuści browar z setkami zrobionych zdjęć. 

Oczywiście, każdy chce mieć zrobione zdjęcie 

w starej warzelni. To, co nowoczesne imponuje 

bowiem rozmachem i technicznymi detalami. 

To, co pozostało po Ottonie Bohrischu budzi 

sentyment. Jakby czas stanął w miejscu. 
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Mlody Bohrisch idzie w spólke

Bosman Full sprzed prawie trzydziestu lat.  

Na kontretykiecie rycina z wizerunkiem browaru 

Bohrischa. Przypomnieliśmy, że piwo przy  

ul. Chmielewskiego warzy się nie od 1945 roku,  

ale już od 1848. Te same mury, te same piwnice,  

te same warzelnie… Modernizowane, 

odbudowywane, ale ciągle te same. 

Jednak dla współczesnych Bosman wyglądał 

zawsze tak samo. Białe puszki i czerwona  

08.
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albo zielona elipsa, w zależności od tego Full  

czy Special. No i obowiązkowo - stateczek  

u góry. Tradycja. Dobre piwa, wina czy wódki,  

to te, których producenci pielęgnują tradycję.

Nad ryciną starego browaru napis Bohrisch 

Brauerei A.G. 

U zarania browar szczeciński był firmą rodzinną.  

By wejść na wyższy poziom rozwoju, został 

spółką. Do dziś na aukcjach można kupić 

papiery wartościowe Bohrisch A.G. Browar 

Pommerensdorfer Strasse działał jako spółka 

akcyjna przez 40 lat. Potem przez kolejne  

40 nie był spółką, bo w gospodarce centralnie 

sterowanej przedsiębiorstwa nie mogły mieć takiej 

formy. Teraz od prawie 30 lat znów jest spółką. 

Jego historia wplata się w los rodziny Bohrischów, 

przemiany gospodarcze XX wieku i wreszcie 

ekonomiczną historię Polski. 



44 170 LAT BROWARU BOSMAN

Jest rok 1904. Hans Hellmuth Bohrisch chce 

podążać drogą wytyczoną przez przodków: 

dziadka i ojca. Do browaru wrócił trzy lata 

wcześniej po tym, jak poza Szczecinem –  

w Jenie, Monachium i Berlinie odebrał solidne 

nauki w dziedzinie handlu i browarnictwa.  

Zdał też egzamin czeladniczy na piwowara.  

Z takim bagażem wiedzy wrócił w rodzinne strony, 

by kontynuować dzieło rodziny. Chciał jeszcze 

bardziej rozwinąć biznes niż to zrobił ojciec,  

a było to nie lada wyzwanie. Czas ku temu  

jest niezły, bo piwo sprzedaje się świetnie  

i zapotrzebowanie rośnie. Potrzebuje jednak 

pieniędzy na dalszy rozwój firmy. Z bieżącej 

sprzedaży? Można, ale nie będzie to szybkie. 

A tymczasem konkurencja rośnie w siłę.  

Coraz większe możliwości mają inne szczecińskie 

browary, takie jak Elysium, Bergschloss i Union. 

Młody Bohrisch postanawia więc przekształcić 

rodzinny interes w spółkę akcyjną. Równo  

43 lata minęły od dnia, w którym Julius Fürchtegott 

Bohrisch sprowadził się z rodziną z Drezna  

do Szczecina. 1 października przedsiębiorstwo 

założone przez dziadka Hansa Hellmutha staje 

się spółką akcyjną. Pierwotnie nazwa się nie 

zmienia i nadal pozostaje w niej imię dziadka - 

założyciela. Dołączone zostają  jedynie litery A.G. 

(Aktiengesellschaft). Zarząd pozostaje  

w rękach Hansa Bohrischa i Cesara Koxa  

oraz czteroosobowej rady nadzorczej. Kapitał 

zakładowy wynosi na początek 1,1 mln marek.  

Do tego dojdą pieniądze z pierwszej emisji akcji 

spółki i znacznie lepsze możliwości kredytowe.  

Te kwoty są na tyle duże, że pozwolą Bohrischowi - 

wnukowi myśleć o dalszym, szybkim rozwoju firmy.

Zaczyna się od rozbudowy stajni dla koni, dzięki 

którym piwo jest rozwożone po mieście. Potem 

następują kolejne inwestycje. Na szczególną 

uwagę zasługuje wprowadzenie urządzeń 

elektrycznych, które służyły m.in. do schładzania 

brzeczki i piwnic leżakowych. Browar, idąc za 

tendencjami rynkowymi, polegającymi  

na coraz częstszym spożywaniu piwa w domu  

czy zamiejskich piknikach, w 2010 r. instaluje własną 

linię butelkową. Nowy zarząd duży nacisk kładzie 

na promocję i marketing. W mieście można 

zobaczyć plakaty reklamujące tutejsze piwo. 

Ogłasza się też w lokalnych gazetach, takich  

jak Ostsee Zietung oraz Stettiner Nachrichten.  

Przy browarze powstaje zakład stolarski, 

produkujący meble na wyposażenie lokali,  

z którymi współpracuje. 

Działania inwestycyjne przynoszą kolejne 

podwojenie produkcji piwa. O ile Otton Bohrisch 

mógł się chwalić sukcesem, warząc w 1892 r.  

37 tys. hl piwa, to jego syn 22 lata później dobił  

do 80 tys. hl. 

 

Wcześniej, bo w 1910 r. zarząd browaru postanowił 

opatentować markę Bohrisch, ale nie tylko  

104 lata temu
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dla piwa, lecz także innych napojów, jak lemoniada 

czy woda mineralna. 

Szybki rozwój browaru zatrzymuje I wojna 

światowa. Hans – podobnie jak ojciec trafia 

do armii, a wraz z nim wielu pracowników. 

Jednocześnie Europa przeżywa kryzys 

ekonomiczny. Spada spożycie piwa. Dla browaru 

Bohrischa oznacza to zmniejszenie produkcji 

o połowę. Powrót Hansa z frontu w 1918 r. 

nie poprawił sytuacji, bo na rynku panowała 

hiperinflacja, zboże było reglamentowane,  

a ceny chmielu bardzo wysokie. Sytuacja  

na rynku piwnym stała się fatalna. Właściciele 

największych browarów szczecińskich doszli  

do wniosku, że jedynym lekarstwem na te kłopoty 

będzie koncentracja sił i wykupowanie mniejszych 

browarów. 

Hans Bohrisch doprowadza do przejęcia browaru, 

fabryki drożdży i gorzelni przy obecnej ul. Staszica, 

należących do Wilhelma Conrada. Zamyka tamże 

produkcję piwa, ale do asortymentu spod znaku 

Bohrischa dochodzą alkohole mocne: wódki  

i likiery. Sama spółka zmienia nazwę na Brauerei 

Bohrisch – Conrad Brennerei A.G. Jednocześnie 

większość udziałów w spółce Bohrischa przejęła 

Ferdinand Rückforth Nachfolger A.G., która 

wcześniej kontrolowała już browar Bergschloss, 

a zaraz potem wykupiła także udziały w Elysium. 

Nowy właściciel większościowego pakietu akcji 

postanawia jednak pozostawić Hansa Bohrischa  

na czele zarządu browaru.

Kapitał Rückfortha pozwolił Bohrischowi  

na szeroko zakrojoną ekspansję na Pomorzu. 

Przejęto browary i fabryki wódek w Kamieniu 
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Pomorskim, Drawnie, Wałczu, Pile i Koszalinie.  

W większości tych miejsc zaprzestano produkcji 

piwa, by mieć zbyt dla trunku z Pomorzan.  

Nowe rynki zbytu oraz stabilizująca się sytuacja 

na rynku zewnętrznym, umożliwiły browarowi  

z Pommerensdorferstr sprzedać w 1925 r. 107 tys. hl 

piwa. To nowy rekord w historii Bohrischa.

Tak gwałtowny wzrost produkcji  

i zapotrzebowania na piwo był kolejnym impulsem 

do rozwoju browaru. Hans Bohrisch opracował 

kilkuletni plan inwestycyjny. Potrzebował jednak 

pieniędzy na jego spełnienie. Część funduszy 

pochodziła ze sprzedaży gorzelni i ponownym 

skoncentrowaniu się na produkcji browarnianej. 

Ponadto, spółka wyemitowała obligacje na kwotę 

900 tys. marek. Inwestycje znów ruszyły. Zakład 

podłączył się do miejskiej elektrowni, rezygnując 

z własnej produkcji prądu. Zmodernizowano 

warzelnię, zbudowano nową halę napełniania 

butelek, zwiększono magazyny, rozbudowano 

rampy do załadunku piwa. To sprawiło, że w roku 

1930 uwarzono tu już 141 tys. hl. Z czego połowa 

trafiała na obszar całego Pomorza Zachodniego 

od Koszalin po Wałcz. 

Wprawdzie kolejny kryzys ekonomiczny  

na początku lat 30. XX w. nieco wyhamował 

inwestycje, ale zaraz potem nadal  

je kontynuowano. Wybudowana została nowa 

warzelnia, która sprawiła, że w 1940 r. browar 

Bohrischa uwarzył ponad 150 tys. hl piwa.  

To był rekord, jaki osiągnął w swej „niemieckiej” 

historii, choć w oficjalnych dokumentach spółki - 

jako moce produkcyjne w 1943 r. - podano  

200 tys. hl.
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Polska Ludowa 

Starsi, ale nie znowu tak starzy piwosze opowiadają, że piwa z czasów PRL to pewnie dziś by nie dało 
się pić. Potwierdzają to piwowarzy. Cóż było robić? Niedobór chmielu, niedobór zboża, woda jaka 

popadła.  A jednak wtedy kolejki ustawiały się pod sklepami, po choć kilka pękatych butelek...  
Nic to, że kapsle często puszczały i piwo było bez gazu, nic to,  

że trafiało się kwaśne, mętne, słabe… 

Inne czasy. Inne wymagania. Telewizorów kolorowych wtedy też nie mieliśmy i jakoś żyliśmy.  
Czy przedwojenny Bohrisch, by nam dzisiaj smakował? Może też – jak na dzisiejsze normy - byłby 

słaby, choć wtedy uchodził za najsmaczniejszy w Szczecinie. Pardon, w Stettinie. 

O tym, jak szczecinianie oceniają dzisiejszego Bosmana świadczą liczby. Od wielu, wielu lat to 
najchętniej kupowane piwo w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim. Nie byłoby jednak dzisiejszego 
Bosmana, gdyby nie tamto piwo sprzed 50 czy 40 lat. Może i nie najlepszej jakości, jak na dzisiejsze 

standardy, ale to ono zapewniło ciągłość browarowi. Wiele przedwojennych browarów to dziś 
opuszczone budynki czy tak modne w ostatnich latach lofty albo galerie handlowe,  

które browar mają tylko w nazwie.
 

W Szczecinie najstarsi pracownicy browaru po wojnie musieli dzień i noc pilnować dobytku przed 
szabrownikami, by podtrzymać produkcję. Zwłaszcza te błyszczące kotły w starej warzelni. 

Browaru Weidmanna nie zburzyły alianckie bomby, nie rozkradli szabrownicy, nie zniszczył duch 
upływającego czasu. Ten browar nieprzerwanie warzy piwo do teraz… pomorskie, o nazwie Bosman. 

09.
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Styczeń 1945 r. Browar zaprzestał produkcji piwa. 

Kluczowy był zbliżający się front wschodni,  

ale cios został zadany dwa lata wcześniej  

z zachodu. Oto bowiem w Wielki Piątek 1943 r., 

20 kwietnia – czyli w dniu, kiedy we wszystkich 

niemieckich miastach fetowano kolejną rocznicę 

urodzin Adolfa Hitlera, alianci przypuścili 

nalot dywanowy na zakłady chemiczne na 

Pomorzanach. Oberwało się też browarowi,  

na który spadło wiele bomb. Według ówczesnych 

szacunków zakład został zniszczony  

w 30-40 procentach. Pierwotnie spowodowało  

to ograniczenie produkcji. Ostatecznie -  

jej zaprzestanie. 

Zarząd firmy wyjechał do Kilonii, gdzie uruchomił 

browar o nazwie Bohrisch, ale szybko słuch o nim 

zaginął, choć niektóre źródła podają, że piwo 

warzono tam od roku 1948 do 1957.  

Polacy, którzy przejęli zakład kilka miesięcy później 

potrzebowali roku na wznowienie produkcji. 

Centralny Zarząd Przemysłu Fermentacyjnego  

w Bydgoszczy uruchomił tu przedsiębiorstwo  

o nazwie Państwowe Browary w Szczecinie, łącząc 

tym samym przedwojenne zakłady Bohrischa, 

Bergschloẞ i Elysium. 12 stycznia 1946 r. ugotowano 

pierwszą warkę szczecińskiego piwa lekkiego  

o zawartości słodu 8,3 stopni Ballinga.  

W pierwszym roku produkcji uwarzono tu ponad 

200 hl piwa. 

Szczecińskie Zakłady Piwowarsko-Słodownicze, 

jako odrębne przedsiębiorstwo państwowe, 

powołano do życia dopiero w lipcu 1951 r.  

Oprócz samego browaru, do majątku 

przedsiębiorstwa dodano magazyny w kilku 

miejscach miasta oraz browar z hurtownią 

w Stargardzie Szczecińskim. To wówczas 

na etykietach piwnych pojawiła się nazwa 

Szczecińskie Zakłady Piwowarskie oraz wpłynął 

na nie stateczek, który na Bosmanie pływa do dnia 

dzisiejszego. Browar warzy kilka gatunków piwa  

o nazwach: Bosmańskie, Bałtyckie, Pilzator, Krzepie, 

Porter, a także Baltic Beer, będący produktem 

przeznaczonym na eksport do krajów bloku 

socjalistycznego. 

Kierowany przez dyrektora Stanisława Mareckiego 

browar, do 1957 r. - pracując wyłącznie  

na poniemieckich urządzeniach – przekroczył 

wskazaną jeszcze przez zarząd Bohrischa moc 

produkcyjną. W 1955 r. pochwalił się uwarzeniem 

210 tys. hl złotego napoju. 

Dopiero w drugiej połowie lat 50. XX w. rozpoczęto 

inwestycje przy ul. Chmielewskiego. Powstały nowe 

kadzie fermentacyjne, stalowe tanki, leżakownie.  

To spowodowało zwiększenie mocy 

produkcyjnych, a jednocześnie wymusiło zakup  

i montaż nowych linii rozlewniczych do butelek – 

najpierw enerdowskich i czechosłowackich,  

a następnie rodzimej produkcji. 

74 lata temu
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W 1957 r. Mareckiego na stanowisku dyrektora zastąpił 

Aleksy Dmitriew. W latach 1962-71 browarem kierował 

Zdzisław Borkowski, a w okresie 1971-79 zarządzał 

Stanisław Wójcik. 

1964 rok był rokiem nagród dla szczecińskiego piwa 

Bałtyckiego 12,5o. Najpierw otrzymuje wyróżnienie 

Międzynarodowych Targów Szczecińskich,  

a następnie Prix d’Honneur – III Selection Mondale  

de la Biere w Paryżu.

W latach 70. zmieniono nazwę przedsiębiorstwa  

na Szczecińskie Zakłady Piwowarskie (choć  

na etykietach od dawna używano takiej nazwy),  

a potem Zakłady Piwowarskie w Szczecinie. 

Historycznym wydarzeniem dla browaru nie były 

jednak zmiany nazw, a budowa zakładu produkcji  

i uruchomienie w 1975 r. rozlewu Pepsi Coli,  

a wraz z nią Mirindy, Orange, Tonica i Lemona. Napoje 

te sprzedawano w północno-zachodniej części kraju. 

Południowo-wschodnia należała  

do Coca-Coli. 

W 1979 r. dyrektorem browaru przy ul. Chmielewskiego 

został Zdzisław Kryński. To on z sukcesem  

przeprowadził przedsiębiorstwo przez czas  

przemian systemowych i technologicznych.
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Powrót do spólki 

„Kołysał nas zachodni wiatr, brzeg gdzieś za rufą został. I nagle ktoś jak papier zbladł: sztorm idzie, 
panie bosman! A bosman tylko zapiął płaszcz i zaklął: - Ech, do czorta! Nie daję łajbie żadnych szans. 
10 w skali Beauforta!” - śpiewał Krzysztof Klenczon z Czerwonymi Gitarami. Piosenka po latach stała 

się symbolem nie tylko Pomorza Zachodniego, ale także piwa Bosman.

To bodaj jedyna szanta napisana i zaśpiewana pod piwo. Pod to jedno piwo. Faktem jest, że zanim 
browar został Bosmanem, parę sztormów było i to koło 10 w skali Beauforta. Zawsze jednak był  

na pokładzie jakiś kapitan, który potrafił go wyprowadzić na spokojne wody.  
A i załoga mu w tym pomagała.

10.

Zdzisław Kryński nie miał łatwego życia  

w Szczecinie. Zaczął bowiem zarządzanie 

browarem w ogromnym kryzysie nie tylko  

w polskim piwowarstwie, ale całej gospodarce 

chylącego się ku upadkowi socjalizmu. Jeszcze  

na początku lat 70. udało się tu uwarzyć ponad  

300 tys. hl piwa w jednym roku, by w połowie  

lat 80. zanotować spadek poniżej 200 tys. hl,  

a w 1990 osiągnąć zaledwie 160 tys. hl. Kiepskie 

piwo sprzedawano w butelkach z kiepskimi 

etykietami drukowanymi na kiepskim papierze. 

Charakterystycznymi elementami etykiet były 

rzymskie cyfry, zwykle umieszczone u góry  

i arabskie na dole, które służyły do oznaczania 

terminu przydatności do spożycia. Terminy 

te zaznaczano nacięciami, wyznaczającymi 

odpowiednią datę. 

Kryński opowiadał o paradoksach tamtych czasów: 

- Papier na etykiety przydzielało browarom 

Ministerstwo Kultury. Oczywiście, było go zbyt 

mało. My w Szczecinie mieliśmy o tyle dobrze,  

że na miejscu była Papiernia Skolwin  

i za pośrednictwem Wydziału Rolnego Komitetu 

39 lat temu
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Wojewódzkiego PZPR udawało nam się uszczknąć 

stamtąd trochę papieru gazetowego. Na nim 

drukowaliśmy etykiety. Mimo wszystko, było 

tego za mało. Robiliśmy więc tak, że na skrzynkę 

naklejaliśmy jedną etykietę, a butelki  

były nieoklejone i tak wysyłaliśmy do sklepów.  

W efekcie byłem „prześladowany” przez 

Państwową Izbę Handlową, która zarzucała  

mi dostarczanie na rynek niewłaściwie 

oznakowanych produktów spożywczych.  

Za to trafiałem przed Kolegium Orzekające. 

Siedziałem na korytarzu w sąsiedztwie 

delikwentów i panienek, które trafiały tam wprost 

z nocnych balang, wychodziła pani i wołała: 

„Obwiniony Kryński, proszony na salę”.

Spadała też jakość produkowanego piwa,  

co było spowodowane niedoborami produktów. 

Pierwotnie piwo o zawartości 12,5º, z którego słynął 

szczeciński browar, zastąpiono lekkim 10,5º.

- Słód był eksportowany do krajów dewizowych, 

zamiast tego do warzenia piwa dodawano kaszę 

jęczmienną czy grys kukurydziany. Polski chmiel 

szedł na eksport, a zamiast tego kupowaliśmy 

chmiel z Korei, żółty, bez zapachu, do chmielu 

niepodobny. Doszło do tego, że w stanie 

wojennym robiliśmy piwo, które nazywaliśmy 

wojennym o zawartości zaledwie 7º. Oj, podłe  

to były czasy. Ale cóż mieliśmy robić? Albo takie 

piwo, albo zamknąć zakład – wspomina Kryński. 

Po przemianie ustrojowej dla szczecińskiego 

browaru zabłysło światełko nadziei.  

Po czasach gospodarki centralnie sterowanej, 

odpowiedzialność za dalszy los zakładu 

przejął zarząd. Niebawem najpopularniejszym 

terminem w polskiej gospodarce stało się słowo 

prywatyzacja. Na ul. Chmielewskiego dotrze  

w roku 1992. 

 

Kryński: - Udało się nam przekonać załogę  

do prywatyzacji, ale działo się to stopniowo. 

Najpierw wystąpiliśmy do wojewody  

o przekształcenie przedsiębiorstwa  

w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa.  

To dało możliwość Ministerstwu Przekształceń 

Własnościowych do dalszych kroków.  

My optowaliśmy za prywatyzacją kapitałową. 

Załoga chciała spółki pracowniczej. Ale już 

wówczas były przykłady, że spółki pracownicze 

są niewydolne. Wiele z nich szybko padało. 

Po miesiącach rozmów udało się przekonać 

pracowników do prywatyzacji kapitałowej. 

Postawili jednak warunek: kapitał ma być polski, 

nie zagraniczny. Tak właścicielem większościowego 

pakietu został Józef Adelson – wspomina Kryński. 

 

Zakład zaczął się już podnosić z kolan.  

Warzył lepsze piwo, zadbał o ładne etykiety.  

Na kontretykietach pojawił się wizerunek browaru 

z chlubnych czasów Bohrischa, a nazwa została 

zmieniona na Browar Szczecin S.A. Uruchomiono 

produkcję wody mineralnej Aqua Bros. 

 

Zarząd modernizuje browar na niespotykaną  

od zakończenia wojny skalę. Dzieje się  

to za przyzwoleniem załogi, która kosztem 

własnych zysków i konieczności odprowadzenia 

podatku zwanego „popiwkiem” zezwala zarządowi 

na inwestycje. Wymieniona zostaje linia rozlewu 

piwa, zamontowany pasteryzator tunelowy, 

zmodernizowany ciąg filtracji, zainstalowano 
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nowe tankofermentory. Wszystkie urządzenia 

sprowadzone zostały z Zachodu. 

 

Piwa ze szczecińskiego browaru wysyłane były 

na konkursy i przywoziły z nich medale. Szaron 

Beer (koszerne) został nagrodzony srebrnym 

medalem VII Festiwalu Piw Polskich w Łodzi. 

Bałtyckie, Bosman, Bosman Beer Pils i Captain Beer 

nagrodzono na krajowych konkursach i targach, 

m.in. poznańskiej Polagrze. Roczna produkcja piwa 

w latach 1992-94 zawsze przekracza 250 tys. hl.
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Adelson, Bitburger, 
Carlsberg

Właściciele się zmieniali. Browar był najpierw prywatny, potem państwowy  
i znów prywatny. W sklepach i pubach pojawiało się coraz więcej różnych piw, 

a my szczecinianie przez te 170 lat ciągle najbardziej lubimy  
to z browaru przy Chmielewskiego. 

Smak piwa to przede wszystkim emocje w nim ukryte.  
A z tym piwem wiążą się nasze wspomnienia, marzenia, smak przeżytych chwil,  

nawiązanych przyjaźni… Bosman jest nasz i ten statek na etykiecie i puszce jest nasz  
- od zawsze szczeciński. 

11.
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By pójść dalej z inwestycjami potrzebne było 

zewnętrzne dofinansowanie. Ludzie obawiali się 

zagranicznego inwestora, bo nie o jednym „wrogim 

przejęciu” było wtedy głośno. Liczyli na to, że polski 

właściciel zadba o polską firmę. Zgłoszeń było 

kilka, m.in. biznesmeni ze Szczecina czy Poznania 

byli zainteresowani spółką z ul. Chmielewskiego. 

Ministerstwo Przekształceń Własnościowych 

postawiło na Józefa Adelsona. Należały do niego 

już wtedy Centralne Piwnice Win Importowanych 

w Warszawie. Chwilę wcześniej kupił też Browary 

Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie. MPW 

sprzedało Adelsonowi 51 proc. udziałów, 20 proc. 

przeznaczono na wykup przez załogę, a pozostała 

pula została w rękach Skarbu Państwa. 

Szybko się okazało, że Adelson inwestować 

własnych pieniędzy w browar nie miał zamiaru  

i zaczęły się poszukiwania kolejnego nabywcy. 

Po trzech latach został znaleziony. Na dodatek 

taki, który był kompromisem pomiędzy żądaniami 

załogi a pragnieniem zarządu. Bitburger Brauerei 

Th. Simon GmbH. to wprawdzie niemiecka firma 

rodzinna, ale mająca z Polską wiele wspólnego. 

Na czele browaru stał ówcześnie dr Tomasz 

Niewodniczański. Z wykształcenia fizyk jądrowy, 

urodzony w Wilnie. W latach 60. XX w., będąc 

stypendystą Politechniki Federalnej w Zurychu 

ożenił się z Marią Luise Simon – córką właściciela 

Bitburgera. Wprawdzie po ślubie jeszcze  

na krótko wrócił do Polski, ale w 1970 r. 

wyemigrował na stałe do Niemiec. Najpierw 

poświęcił się nauce, a później pracy,  

w znajdującym się w Nadrenii-Palatynacie 

browarze. Gdy Bitburger zdecydował się na zakup 

Browaru Szczecin, dr Niewodniczański kierował 

niemiecką firmą wraz z synem Michaelem,  

a w Bitburgu lano rokrocznie 5 mln hl piwa. 

Bitburger zdołał wykupić nie tylko akcje Adelsona, 

ale także odkupił udziały od pracowników  

i prawie wszystkie należące do Skarbu Państwa. 

Skoncentrował w swych rękach 99 proc. walorów. 

Dr Niewodniczański staje na czele Rady Nadzorczej 

browaru w Szczecinie. Niemcy zaraz po przejęciu 

szczecińskiej spółki doprowadzają  

do usystematyzowania nazw. Wszystkie piwa mają 

mieć w nazwie człon – Bosman, a spółka zmienia 

nazwę na Bosman Browar Szczecin S.A.

Bitburger zwiększył kapitał założycielski spółki, 

co umożliwiło sfinansowanie dalszych inwestycji. 

Jednocześnie browar stracił licencję Pepsi Coli, 

dzięki czemu zrobiło się miejsce na postawienie 

nowej hali produkcyjnej. Wybudowano nową 

rozlewnię, dostawiono kolejne tankofermentory, 

powstała stacja uzdatniania wody, 

dotychczasową kotłownię węglową zastąpiono 

w pełni automatyczną z piecami gazowymi. 

26 lat temu
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Bosman był pierwszym polskim browarem, 

w którym zainstalowano w pełni sterylną linię 

technologiczną, która umożliwiała produkcję piwa 

w układzie zamkniętym. 

 

Piwo Bosman zdobywa coraz szersze rynki. Spory 

w tym udział udanych kampanii reklamowych. 

Najsłynniejszą stanowiła seria spotów telewizyjnych 

i radiowych o nazwie „Oczko”. Udział w niej wziął 

m.in. Paweł Wilczak, jeden z topowych wówczas 

aktorów filmowych, mających już wtedy na koncie 

role w takich filmach jak: Ekstradycja, Kiler-ów 

2-óch czy Sezon na leszcza. Ówczesne przepisy 

zabraniały reklamowania napojów alkoholowych, 

więc kampania formalnie promowała piwo 

bezalkoholowe. Wilczak mówił: - U mnie w klubie 

nocnym króluje piwo bezalkoholowe – i puszczał 

oko. Przekaz był oczywisty i lansował wszystkie 

produkty spod znaku Bosmana, a kampania 

otrzymała prestiżową nagrodę Effie Awards. 

Bosman był wówczas także tytularnym sponsorem 

siatkarskiego klubu sportowego Bosman Morze 

Szczecin, w których grała plejada reprezentantów 

Polski z Pawłem Zagumnym, Witoldem Romanem, 

Krzysztofem Gierczyńskim czy Radosławem 

Wnukiem na czele. Trenerem był twórca potęgi 

polskiej siatkówki Jerzy Hubert Wagner. Bosman 

Morze zdobył wicemistrzostwo Polski w sezonie 

1998. 

 

Browar w całym regionie zachodniopomorskim 

organizował pikniki i festyny, w których 

występowały największe gwiazdy polskiej muzyki. 

Firma została sponsorem tytularnym Dni Morza  

w Szczecinie oraz Festiwalu Słowian i Wikingów  

na Wyspie Wolin. 

 

W 2001 r. następuje kolejna reorganizacja  
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na polskim rynku piwnym. Międzynarodowy 

koncern o duńskich korzeniach Carlsberg 

odkupuje od Bitburgera browary Bosman Szczecin 

i Kasztelan w Sierpcu, zwiększa swoje udziały  

w Okocimiu i pozyskuje wrocławski Piast, tworząc 

jedną z trzech największych grup piwowarskich  

w Polsce. 

 

Inwestycje w szczecińskim browarze nadal  

są kontynuowane. Carlsberg, szczególnie 

wyczulony na ekologię, buduje w browarze 

nowoczesną oczyszczalnię ścieków. Niezmiennie 

dba o to, by technologicznie Bosman Browar 

Szczecin należał do najnowocześniejszych 

browarów w Polsce. 

 

W 2005 r. już pod kierunkiem prezesa Władysława 

Szaniawskiego, który w 2001 r. zastąpił na tym 

stanowisku Zdzisława Kryńskiego, przy  

ul. Chmielewskiego pierwszy raz w historii 

uwarzono ponad 1 milion hl złocistego napoju. 

 

Rok później marka Bosman w plebiscycie Kuriera 

Szczecińskiego została uznana najpopularniejszym 

brandem województwa zachodniopomorskiego.  

W 2007 r. Szczecin we współpracy z Grupą 

Carlsberg Polska i Bosmanem był organizatorem 

finału największych światowych regat żeglarskich 

The Tall Ships Races. Impreza odniosła ogromny 

sukces. Zanotowano, że reprezentacyjne 

szczecińskie Wały Chrobrego podczas zlotu 

żaglowców odwiedziło ponad milion osób. 

 

W 2008 r. kolejną nagrodę otrzymuje sztandarowy 

produkt szczecińskiego browaru. Bosman Full 

przywozi złoty medal XVI jesiennego Spotkania 

Browarników w Krakowie. 
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Bosman od lat wiernie wspiera najbardziej 

rozpoznawalny szczeciński klub sportowy – 

piłkarską Pogoń. Pomógł jej odbudować status 

Dumy Pomorza. W 2018 r., gdy szczeciński browar 

obchodzi 170 rocznicę założenia, Pogoń świętuje 

swoje 70-lecie. Podpisana w lipcu 2017 kolejna 

umowa o współpracy, przedłuża ją do 2019 r. 

W połowie 2015 r. w Bosmanie w bardzo sprawny 

sposób zostaje przeprowadzona relokacja linii 

produkcyjnej piwa butelkowanego. Nowa linia 

zostaje do Szczecina przeniesiona z należących  

do Carlsberga browarów w Samarze w Rosji  

i ukraińskim Kijowie.  Założyciel browaru Julius 

Weidmann mógł uwarzyć 6 tys. beczek.  

Ale było to 170 lat temu. Czasy się zmieniły, 

potrzeby wzrosły, a szczeciński browar niezmiennie 

warzy piwo, które przechodzi ten sam cykl  

od słodu poprzez warzenie brzeczki, leżakowanie  

i filtrowanie, by trafić do naszych kufli. 
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Birofilia

12.
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Szklanki do piwa
z emblematami Baltic Beer

lata 70. XX w.

Szklanka do piwa
z emblematem Zakładów

Piwowarskich

lata 70. XX w.
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Szklanka do piwa z emblematem
Browar Szczecin z okazji 40-lecia browaru

od jego powojennego uruchomienia

lata 70-80. XX w.

Szklanki do piwa
z emblematami Browar Szczecin S.A.

lata 90. XX w.
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Szklanki do piwa
z emblematami Bosman Beer

lata 90. XX w.
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Szklanki do piwa
z emblematami Bosman Beer

lata 90. XX w.
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Szklanki do piwa
z emblematami Bosman Browar Szczecin

II poł. lat 90. XX w.
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Szklanka do piwa
z emblematem Bosman Browar Szczecin

II poł. lat 90. XX w.

Limitowana seria szklanek do piwa:
„Zabytki Pomorza Zachodniego”
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Kufle do piwa 
z emblematami Bosman Beer

lata 90. XX w.
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Kufel do piwa 
z emblematem Bosman Beer 

lata 90. XX w.

Kufel do piwa 
z emblematem Browar Szczecin 

lata 90. XX w.
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Kufle do piwa 
z emblematami Bosman Browar Szczecin 

koniec lat 90. XX w.
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Kufel do piwa z emblematem
z okazji 150-lecia browaru

1998 r.

Szklanka
z emblematem Bosman

II poł. pierwszej dekady XXI w.

Kufel do piwa z emblematem
Bosman Browar Szczecin

edycja z okazji roku 2000
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Kufel do piwa z emblematem Bosman i rysunkiem historycznych zabudowań browaru –
edycja limitowana z okazji 160-lecia browaru
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