UCHWAŁA NR XXI/255/20
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie przyjęcia stanowiska w związku z informacją o planowanym zamknięciu Browaru Zamkowego
Cieszyn w Cieszynie
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)
Rada Miejska Cieszyna
postanawia:
§ 1. Zająć stanowisko w związku z informacją o planowanym zamknięciu Browaru Zamkowego Cieszyn
w Cieszynie, które stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Cieszyna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Cieszyna
Remigiusz Jankowski
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Załącznik do uchwały Nr XXI/255/20
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 24 września 2020 r.
Stanowisko Rady Miejskiej Cieszyna
w sprawie dalszych działań wobec Browaru Zamkowego Cieszyn w Cieszynie
Grupa Żywiec, do której należy Browar Zamkowy w Cieszynie, ogłosiła, że jeśli nie znajdzie się kupiec,
cieszyński browar zostanie zamknięty. Decyzja ta jest tak samo szokująca, co niezrozumiała. Niezależnie od
struktur własnościowych, miejsce to powinno nadal działać.
Browar Zamkowy w Cieszynie powstał w 1846 r. i od tego czasu, mimo zmian granic państwa, dwóch wojen
światowych, zmian ustrojowych i własnościowych, działa nieprzerwanie do dziś. Początki tradycji
piwowarskich w Cieszynie są jeszcze starsze i sięgają XV wieku. Na uwagę zasługuje fakt, że piwo z Browaru
Zamkowego zaraz po jego uruchomieniu zyskało popularność nie tylko w ówczesnym Księstwie Cieszyńskim
ale także w całej monarchii habsburskiej. Ten sukces zainspirował arcyksięcia Albrechta Fryderyka Habsburga
do założenia 10 lat później kolejnego browaru we wsi Pawlusie pod Żywcem. Pierwsi tamtejsi piwowarzy
pochodzili z Cieszyna. Browar działał także w okresie II wojny światowej. Po jej zakończeniu stał się częścią
Bielskich Zakładów Piwowarsko-Słodowniczych, a następnie Zakładów Piwowarskich w Żywcu. Na początku
lat 90. XX wieku zakłady zostały sprywatyzowane i wraz z cieszyńskim browarem zakupione przez holenderski
koncern Heineken. W 2011 r. doszło do formalnej konsolidacji browaru z Grupą Żywiec, która jest częścią
koncernu Heineken.
Przestrzenie jakie zajmuje Browar Zamkowy wpisują się w zabytkowy charakter Wzgórza Zamkowego
i ścisłego centrum Cieszyna. Browar powstał według planów wiedeńskiego architekta Józefa Kornhäusela.
Precyzyjnie zaplanowano układ pomieszczeń zgodnie z prowadzoną tu działalnością. Budynek główny jest
połączony z leżakowniami, które stanowią skład zespołu podziemnych korytarzy. Od czasu I wojny światowej
budynek browaru był rozbudowywany. Obecnie stanowi zespół zabudowań w różnych stylach
architektonicznych.
Browar Zamkowy, mimo że od końca XX wieku należy do międzynarodowego koncernu, zachował
regionalny charakter i jako jedyny browar w Grupie Żywiec wytwarza piwo metodami klasycznymi (m.in.
stosuje otwarte kadzie fermentacyjne i zbiorniki leżakowe). W zakładzie nadal czynnych jest wiele urządzeń
pochodzących z II połowy XIX i początku XX w. Miejsce to wpisuje się w rozwijającą się w Polsce modę na
piwa kraftowe i w tym kierunku może rozwijać swój potencjał.
Browar Zamkowy jest jedną z ważniejszych atrakcji turystycznych w Cieszynie. Powodzeniem cieszą się
wycieczki po browarze, odbywające się tutaj tematyczne wydarzenia. Jest także miejscem, gdzie odbywają się
imprezy dedykowane nie tylko miłośnikom piwa. Z powodzeniem odbywają się tutaj spotkania i koncerty.
Miejsce to jest naszym dziedzictwem i zakładem pracy dla kilkudziesięciu osób.
Apelujemy do władz Grupy Żywiec i koncernu Heineken, aby podjąć wszystkie możliwe działania, by to
miejsce nadal funkcjonowało jako Browar.
Zwracamy się z prośbą o ponowną analizę i wycofanie się z planów zamknięcia Browaru Zamkowego
Cieszyn.
Jeżeli Grupa Żywiec podtrzyma decyzję o sprzedaży, mamy nadzieję, że znajdzie się inwestor, który doceni
absolutnie unikalny nie tylko na skalę polską charakter tego miejsca, jego historię, ale i miejsce na mapie Śląska
Cieszyńskiego, samego Cieszyna i pogranicza polsko-czeskiego.
Nie wyobrażamy sobie, by Browar Zamkowy Cieszyn został zamknięty.
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