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Transport piwa dawniej a dziÊ – z dziejów transportu
Przewo˝enie piwa to temat tak samo
stary, jak samo piwo. Jako ˝e piwo jest
napojem ˝yjàcym i nie lubi podró˝owania, wstrzàsów i Êwiat∏a, to jego przewo˝enie wymaga fachowoÊci i sztuki,
o czym najlepiej wiedzà browary. Wzburzone podczas wstrzàsów lubi uciec i wystrzeliç jak szampan lub pieniç si´ obficie.
Dawniej, aby temu zapobiec, transportowano piwo w samych browarach lub
z browaru do pobliskiego punktu sprze-
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da˝y na specjalnym drewnianym nosidle,
dràgu, gdzie na ∏aƒcuchu wisia∏a beczka
z piwem, by∏o to niezwykle ucià˝liwe
i niewygodne. Póêniej zastàpi∏ to transport konny, który okaza∏ si´ najbardziej
praktyczny i najd∏u˝ej stosowany. Moje
pokolenie 50-latków pami´ta jeszcze
konne wozy z piwem rozwo˝onym do
sklepów i restauracji. Para lub czasami
dwie pary koni pociàgowych zaprz´gni´te w du˝y wóz rozwozi∏y piwo. Poniewa˝
piwo jest ze wszech miar napojem zdrowym, jak podajà kroniki, równie˝ konie
po dniu ci´˝kiej pracy otrzymywa∏y do
wypicia wiadro piwa! (mia∏y swój deputat). W browarach znajdowa∏y si´ stajnie,
wozownie i warsztat, który spe∏nia∏ funkcj´ kuêni, stolarni, by∏ te˝ lekarz weterynarz. Piwo transportowane by∏o wozem
platformà, na której u∏o˝one by∏y le˝àco
beczki z piwem (ró˝nej pojemnoÊci) lub
wozem o niskich burtach, na którym u∏o˝one by∏y skrzynki drewniane z piwem
butelkowym. Skrzynki mia∏y wypalane logo lub nazw´ browaru, a butelki poczàtkowo by∏y zamykane na tzw. porcelank´
lub korkowane. Woênica by∏ ubrany
w skórzany d∏ugi fartuch (zabezpiecza∏
w czasie za i wy∏adunku), cz´sto tak˝e na
wozach mo˝na by∏o spotkaç emblematy
i slogany reklamowe danego browaru,
niekiedy ubiór i czapka woênicy tak˝e by∏y firmowe. Na Êwi´ta browarów i festyny
konie, jak i wozy, by∏y specjalnie ustrojone. Ten zwyczaj transportu koƒmi pozosta∏ ju˝ tylko wspomnieniem i kultywowany jest jedynie w czasie Êwiàt i festynów, obrazki takie mo˝emy zobaczyç
jeszcze na s∏ynnym monachijskim OktoberfeÊcie i tym podobnych Êwi´tach. Obrazek z koƒmi ciàgnàcymi wóz z piwem tak
si´ spodoba∏ wielu browarom, ˝e ch´tnie
go u˝ywajà w swoim logo lub drugim logo i reklamach, np. browary niemieckie
Kronen (Dortmund), Brauwasfl (Weilheim/ /Oby.), czeski Pivovar JaroÊov i wiele
innych. Ostatnio pojawiajà si´ g∏osy
o przywrócenie transportu piwa koƒmi
w centrach du˝ych miast, jest to podyktowane ekologià, praktycznoÊcià a poniekàd tradycjà, nostalgià i reklamà, takie
próby sà ju˝ czynione. Browary niemiec-

kie (i nie tylko) ju˝ dawno temu transportowa∏y swe piwa drogà morskà – ˝aglowcami i tak Beck’s do Hong Kongu czy Holsten do Afryki, póêniej coraz to nowoczeÊniejszymi statkami. W du˝ych portach, jak Hamburg, Amsterdam by∏y i sà
ca∏e piwne terminale (nabrze˝a). Ju˝ w latach dwudziestych polskie kultowe piwa
z browarów ˚ywiec i Okocim by∏y transportowane statkami drogà morskà do
Ameryki, widaç i tam doceniono wyborny
smak i jakoÊç polskich piw. A przed wojnà Polska piwem sta∏a, prócz znakomitych
piw z ˚ywca, Okocimia i Tychów by∏o
dziesiàtki wi´kszych i mniejszych browarów warzàcych wyÊmienite piwa.

Kolejà i samochodem
Post´p techniczny i o˝ywienie gospodarcze z poczàtkiem XX w. zaowocowa∏o transportem kolejowym i samochodowym, rzecz jasna wozy konne jeszcze
d∏ugo by∏y w u˝yciu, lecz niektóre browary skorzysta∏y z dobrodziejstw techniki i transportowa∏y swoje piwa kolejà
i samochodami. Wynika∏o to tak˝e
z ekonomiki, wygody i szybkoÊci. Bardzo
dobrze zorganizowany transport samochodowy posiada∏y w latach mi´dzywojennych Browary ˚ywieckie, Tyskie
i Okocimskie. Nieistniejàcy ju˝ browar
w Tarnowie tak reklamowa∏ swoje piwo:
„naszymi samochodami z piwem docieramy
wsz´dzie bez wzgl´du na pogod´!” – a by∏
to rok 1917!, browar ten posiada∏ na stanie kilkanaÊcie samochodów ci´˝arowych Austro-Fiat. Transport samochodowy poczàtkowo niemrawo konkurowa∏
z kolejowym, który by∏ bardzo rozwini´ty. Na wielu etykietach piw i winietach
papierów firmowych browarów z tamtego okresu mo˝emy zobaczyç bocznice
kolejowe i stojàce tam wagony czy parowozy, co Êwiadczy∏o o presti˝u i zamo˝noÊci browaru. Transport kolejowy tak˝e
si´ unowoczeÊnia∏, pojawi∏y si´ bia∏e wagony specjalnie do przewozu piwa,
z charakterystycznymi wentylatorkami na
dachu (przewo˝one w nich piwo by∏o
wentylowane – sch∏adzane), niestety post´p techniczny poszed∏ dalej i kolej
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przegra∏a batali´ o przewóz piwa z samochodami. Kolejà dziÊ transportowane
sà do browarów jedynie komponenty
i pó∏produkty (specjalne wagony kapsu∏y, cysterny). Browary jednak nie rezygnujà z torowisk i bocznic bo z sytuacjà
paliwowà mo˝e byç ró˝nie. Przed wojnà
transport piwa samochodami by∏ znaczàcy w wielu krajach (Niemcy, Francja) ju˝
wtenczas dobrà opini´ mia∏y do tego celu przystosowane ci´˝kie samochody
firm: Henschel, Horch, Hanomag – z marek niemieckich, szwajcarski Saurer czy
niemiecki popularny Êredniej klasy furgon Opel Blitz, powstawa∏y specjalne
przyczepy, a skrzynie samochodów by∏y
wcià˝ ulepszane. Atuty transportu samochodowego to szybkoÊç odbioru i dostawy towaru, wielkoÊç i ró˝norodnoÊç
transportowanego piwa, nowoczesne
naczepy do przewozu ka˝dego asortymentu opakowaƒ z piwem. Asortyment
opakowaƒ tak˝e jest imponujàcy, od ró˝nych kszta∏tek i pojemnoÊci butelek, puszek po nowoczesne beczki ró˝nej pojemnoÊci typu keg, a tak˝e cysterny (stosujà je ju˝ nieliczne browary). Tu pos∏u˝´ si´ przyk∏adem najlepszego piwnego
spedytora w kraju, ˝ywieckiej firmy
Trans Trade obs∏ugujàcej browar ˝ywiecki. Firma ta pierwsza w Polsce uruchomi∏a nowoczesny transport piwa, za swoje
osiàgni´cia otrzyma∏a wiele wyró˝nieƒ,
jako jedyna z bran˝y posiada znak jakoÊci ISO. Firma ta obecnie posiada kilkadziesiàt nowoczesnych sk∏adów transportowych na bazie ciàgników siod∏owych Volvo FH 12 z naczepami do przewozu piwa (ka˝dy asortyment) najlepszych firm Êwiata, np. Kögel, Schmitz,
Trailor i innych, nie sposób ich na polskich drogach nie zauwa˝yç. Przyk∏adowo jeden sk∏ad zabiera 125 hl, co daje
25 000 butelek 0,5 l piwa. Wiele firm
produkujàcych naczepy wyspecjalizowa∏o si´ w produkcji naczep do piwa, sà to
tzw. izotermy. Do najlepszych firm mo˝na zaliczyç niemieckie Kogel i Schmitz,
tak˝e polskie naczepy Zas∏aw. Specjalistyczne naczepy produkujà te˝ inni
uznani producenci jak: Fruehauf, Kassbohrer, Kaiser, Schwarzmuller, Viberti,
Van Holl, w Polsce: Zas∏aw, Wielton,
ZREMB, KoÊcian-cysterny. Transport samochodowy mo˝emy podzieliç na: przewóz wielkimi tirami do g∏ównych hurtowni (trejdów), o Êrednim tona˝u furgonami bezpoÊrednio do mniejszych hurtowni i sklepów oraz tzw. ma∏ymi van-ami, szybki transport dyspozycyjny. Jest

jeszcze transport typowymi kontenerami, np. z ˚ywca piwo w kontenerach odbierajà samochody armatorów (PLO,
P˚M), gdzie po przyjeêdzie do portu jest
za∏adowywane prosto na statki. Transport nowoczesnymi szybkimi i niezawodnymi tirami, to transport ekonomiczny, czyli non stop na 3 zmiany. Ten
morderczy re˝im wytrzymujà tylko najlepsze samochody (ciàgniki siod∏owe)
zaliczajà si´ do nich firmy: Volvo, Scania,
DAF, MAN, to marki najbardziej chwalone przez piwnych spedytorów. W USA sytuacja wyglàda o wiele inaczej, ze wzgl´du na dobre drogi. Tamtejsze truck’i zabierajà dwa razy wi´kszy za∏adunek, legendarne ju˝ marki samochodów: Kenworth, Mack, International, Peterbilt,
Freightliner, „hulajà” z Budveiserem czy
Millerem po ca∏ych Stanach.
Osobna sprawa to reklama piwa na
burtach samochodów, jest to jak najbardziej pomys∏owy i skuteczny noÊnik reklamowy (pierwszy w Polsce wprowadzi∏
to Trans Trade w ˚ywcu). Tak˝e piwna reklama na autobusach, (w krajach, w których jest ta reklama dozwolona), gdzie
dzi´ki nowym technologiom 3M sà zaklejane ca∏e powierzchnie autobusów
∏àcznie z szybami. Dla obs∏ugi nowoczesnego transportu piwa potrzebna jest
nowoczesna baza – terminal prze∏adunkowy, takie bazy polskie browary ju˝ posiadajà, sà one zdolne obs∏u˝yç 100
i wi´cej tirów na dob´!. Imponujàco
przedstawia si´ terminal za∏adunkowy,
jeden z najwi´kszych w Europie i najnowoczeÊniejszy w kraju w Browarze ˚ywieckim (Grupa ˚ywiec SA).
Na sukces sprawnego transportu piwa
samochodami sk∏ada si´ praca przede
wszystkim spedytora: park samochodowy, stacje obs∏ugi, kierowcy, mechanicy,
dozór i ekspedycja. W Polsce sprawna
ekspedycja to po∏owa sukcesu, drugà po∏ow´ stanowi reklama i zbyt. Wiele polskich browarów korzysta z w∏asnej spedycji lub zlecanej obcym firmom spedycyjnym. Dzi´ki zagranicznym udzia∏owcom
polskich browarów, ujednoliceniem europejskich przepisów dotyczàcych transportu piwa samochodami (co te˝ si´ wià˝e
z wejÊciem Polski do Unii Europejskiej),
transport ten jest uwarunkowany odpowiednimi przepisami.
I tak poznaliÊmy d∏ugà drog´ transportu
piwa od niesionego r´cznie do przewo˝onego super szybkimi specjalnymi samochodami.

Na poprzedniej stronie: R´czny transport
piwa „nosid∏em”, Transport konny. najd∏u˝ej stosowany, Pierwsze samochody (fot. samochód
browaru w Tarnowie z 1917 r.), Transport okr´tami. Wy˝ej: Wagon do przewozu piwa (lata
60. browar w ˚ywcu), Cysterny samochodowe
do przewozu piwa (browar Guinness i Pilsner
Prazdroj), Nowoczesny i szybko wy∏adunkowy
furgon – praktyczny w du˝ych miastach, Ma∏y
dyspozycyjny van – niezastàpiony w ma∏ych dostawach w ciasnych centrach miast, Wielkie
dalekobie˝ne „Tir-y” Browar ˚ywiec.
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