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Dokładnie 185 lat temu, 12 maja 1835 r. człowiek o nazwisku Conrad Kissling rozpoczął 
we Wrocławiu rewolucję. W przeciwieństwie do tych najbardziej znanych, ta była bez-
krwawa i pozytywnie wpłynęła na zmianę gustu miłośników złotego napoju, ucząc ich 

picia nowego, bawarskiego trunku. 

12 MAJA 
Wrocławska rewolucja z piwem w tle

WROCŁAWSKIE HISTORIE 

Przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15 we Wrocławiu 
stoi wąska kamienica, która kończy południową 
zwartą pierzeję tej części traktu. Choć nie impo-
nuje rozmiarami, to uwagę przykuwa bogato 
zdobioną elewacją. Wykonana z czerwonego 
piaskowca i żółto-beżowej klinkierowej cegły, 
posiada dwa elementy architektoniczne wska-
zujące na jej pierwotnego właściciela: portal 
z nr. 9 i skutym, ale dobrze widocznym napisem 
CONRAD KISSLING oraz na szczycie elewacji 
tondo z przeplatającymi się literami CK będą-
cymi inicjałami właściciela.

Kim był właściciel tego niepozornego budynku?  
Conrad Kissling, wrocławski rewolucjonista 
w dziedzinie upowszechnienia nowych gatunków 
piwa, 12 maja 1835 r. w piwnicy kamienicy nr 1 
na wrocławskim Rynku otworzył swój pierwszy 
wyszynk piwa. Lokal błyskawicznie odniósł osza-
łamiający sukces. Po latach tak go wspominał: 
„Już pierwszego dnia piwnica okazała się za mała, 
drugiego siedziano na schodach, a trzeciego stano 
na chodniku”.

Sukces ten został osiągnięty nieco przez przy-
padek. Conrad Kissling wraz z przyjaciółmi 
– Conradem Beckiem z Norymbergii oraz 
Holwegiem z Erlangen – prowadził firmę han-
dlową, która miała zajmować się wymianą 
pomiędzy Bawarią a Królestwem Polskim takich 
towarów jak len, wełna, utensylia do tkactwa 
ręcznego, a później także serów: edamskiego, 
limburskiego i ementalera. Podczas swoich 
podróży handlowych Kissling bywał również 
na Śląsku i we Wrocławiu. Interesy nie szły 
jednak najlepiej. Zimą 1834 r. był nawet zmu-
szony wracać z Warszawy do Wrocławia na 

piechotę. W grudniu tego roku zaproponował 
Beckowi rozszerzenie zakresu działalności firmy 
na wyszynk we Wrocławiu piwa sprowadzanego 
z Bawarii. Po uzyskaniu przez Kisslinga wrocław-
skiego obywatelstwa, plan ten został wcielony 
w życie. 

W krótkim czasie Kissling stał się nie tylko naj-
słynniejszym wrocławskim importerem piw 
bawarskich z Norymbergii, Erlagen, Augsburga 
i Bambergu, ale także symbolem dobrej marki 
i powodem do dumy dla wrocławian. Prowadzone 
przez niego piwiarnie reprezentowały najwyższe 

Kamienica przy dawnej Junkernstrasse 9, w której od 1851 r. 
znajdowała się piwiarnia Conrada Kisslinga, fot. pocztówka 

ze zbiorów Michała Karczmarka 



Kamienica pod adresem Rynek 1 (róg ob. ul. św. Mikołaja), 
w piwnicach której 12 maja 1835 r. Conrad Kissling otworzył swój 

pierwszy wyszynk piwa. Obecnie kamienica nie istnieje, w jej miejscu 
znajduje się budynek dawnego domu handlowego z 1906 r., 

fot. pocztówka ze zbiorów Michała Karczmarka 
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standardy, ciesząc się ogromną popularnością 
wśród mieszkańców miasta i przyjezdnych – to 
w nich najczęściej się spotykano. Dodatkowym 
atutem piwiarni Kisslinga były podawane do piwa 
kanapki z serami limburskim i szwajcarskim oraz 
pieczone kiełbaski. Oprócz piw to właśnie ser-
wowane potrawy, stale urozmaicone, stanowiły 
o sile piwiarni, która coraz bardziej przypominała 
piwną restaurację. Z czasem podawano w nich 
również wieprzowinę frankońską, kiełbaski fran-
końskie gotowane w rosole, zupy kiełbasiane, 
kluski i placki ziemniaczane. Sławne były także 
golonki serwowane w poniedziałki.

Cztery lata po otwarciu swojej wrocławskiej 
piwiarni, Kissling rozpoczął sprowadzanie piwa 
z Kulmbach z browaru J.W. Reichela, którego 
stał się wyłącznym importerem. Piwo to słynęło 
z wielu zalet. Zachwalano je jako trunek nie tylko 
dla męskiej i zdrowej części społeczeństwa, ale 
także dla młodych panien i osób o słabym zdro-
wiu. Uważano, że posiada właściwości lecznicze 
i działanie krwiotwórcze. 

Rosnącą popularność oraz pozycję „Kisslings 
Bierkeller”, bo tak zaczęto nazywać lokale 
Kisslinga, potwierdził wydany w 1841 r. prze-
wodnik, który wymienił je jako najbardziej 
godne odwiedzenia miejsca, zaraz po Piwnicy 
Świdnickiej. 

Co ciekawe, Kissling działał także na innych 
polach. 26 listopada 1840 r., jako pierwszy we 
Wrocławiu, wprowadził omnibus jako środek 
komunikacji miejskiej. Bilet kosztował jeden 
srebrny grosz, i choć przedsięwzięcie nie pro-
sperowało zbyt długo, to i tak było bardzo 
nowatorskie jak na tamte czasy. 

W 1843 r., aby sprostać rosnącej konkurencji ze 
strony rodzimych browarów Johanna Augusta 
Weberbauera i Karla Augusta Friebego, które 
rozpoczęły warzenie i sprzedaż piw typu bawar-
skiego, Kissling wprowadził obniżenie ceny na 
kolejne zamówione przez jednego gościa kufle 
piwa. Za pierwszy płacono 3 grosze srebrne, zaś 

każdy kolejny – zwany Schuster – tylko 2 srebrne 
grosze. Zwyczaj ten zniesiono dopiero 1 sierpnia 
1909 r. 

W 1849 r. piwiarnia została przeniesiona do 
piwnic kamienicy znajdującej się pod adre-
sem Rynek 19, a w 1851 r. nastąpiła kolejna 
przeprowadzka do ostatecznej siedziby przy 
Junkernstrasse 9 (ob. ul. Ofiar Oświęcimskich, 
późniejszy numer 15).  
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W kolejnych latach Kissling rozszerzał zakres 
prowadzonej przez siebie działalności. Na zaku-
pionych w 1857 r. gruntach w Pöpel (Popiele, 
obecnie okolice ul. Mydlanej) i Cawallen (ob. 
osiedle Kowale), wybudował cegielnię, stawy 
i piwnice na sprzedawany we Wrocławiu lód. 
Wytwarzał tam również smołę i gaz świetlny, 
który do miasta dostarczano w skórzanych wor-
kach. Oświetlenie gazowe miało być dodatkową 
atrakcją dla gości jego piwiarni. W 1872 r. prasa 
donosiła, że lód z piwnic Kisslinga na Popielach 
docierał aż do Berlina. 

W 1875 r. Conrad Kissling senior wycofał się 
z interesów. Doskonale prosperującą firmę 
sprzedał synom: Conradowi juniorowi, który 
zajął się sprzedażą piwa, oraz Hansowi, któ-
remu przypadły cegielnia, lodownia i gospo-
darstwo na Popielach. Kissling zmarł 21 lipca 
1902 r. w wieku 92 lat. W kolejnych latach jego 
synowie dokupili sąsiednie nieruchomości przy 
Junkernstrasse (ul. Ofiar Oświęcimskich 17) oraz 
przy Königsstrasse 7/9 (ul. S. Leszczyńskiego 
5–9), rozbudowując trzysalowy dotąd lokal do 
kilkunastu pomieszczeń. W lokalu serwowano 
różnego rodzaju piwa z Kulmbach, na sprzedaż 
których Kissling uzyskał wyłączność na Śląsk 
i Wielkopolskę. Synowie poszerzyli również dzia-
łalność o handel hurtowy piwem, a pamiątką tej 
aktywności gospodarczej jest istniejący do dziś 
dawny skład beczek przy Siebenhufener Strasse 
7/9 (ob. ul. Tęczowa 7). 

Lata świetności firmy – posiadającej oprócz 
wymienionych lokali również oddziały 
w Katowicach, Gliwicach, Poznaniu i Bytomiu 
– przerwała I wojna światowa. W okresie mię-
dzywojennym przy Kisslingach pozostały jedy-
nie piwiarnie i restauracje, lecz interesy nie 
szły najlepiej. Kres rodzinnego biznesu przy-
niosła II wojna światowa i przesunięcie granicy 
na zachód. 

Jeden z ostatnich wrocławskich potomków 
Conrada Kisslinga, jego prawnuk Georg Conrad 
Emil Kissling, był uczestnikiem spisku na życie 
Adolfa Hitlera – w grupie Clausa Schenka Grafa 
von Stauffenberga pełnił rolę oficera łącznikowego 
pomiędzy grupami spiskowców. Aresztowany, 
popełnił samobójstwo 22 lipca 1944 r. 
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