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Niebawem ukaże się książka Mariana Torzewskiego pod tytułem „Ziemia wrzesińska w Polsce Odrodzonej. Czasy i ludzie”. Jest to trzecia część cyklu; dwie poprzednie 

książki, traktujące o czasach zaboru pruskiego i I wojny światowej, zostały wydane w latach 2013 i 2014. W najnowszej, obejmującej lata II Rzeczypospolitej, z różnych powo-

dów nie znalazły się zaplanowane początkowo dwa rozdziały, które zostały obecnie przygotowane przez autora do publikacji w Przeglądzie Powiatowym.

Pierwszy rozdział, zatytułowany „Handel i usługi”, podzielony został na kilkanaście części, z których każdą można by rozpocząć od słów:

Wrześnianin udaje się...

Marian Torzewski

4. Po alkohol i tytoń
Alkoholem w dowolnej postaci wrze-

śnian mógł raczyć się w licznych loka-
lach gastronomicznych prowadzących 
wyszynk, natomiast wśród wrzesiń-
skich składów prowadzących wyłącz-
nie sprzedaż napojów alkoholowych 
można wymienić w zasadzie tylko je-
den. Była to fi rma Wincentego Chojnac-
kiego, który w 1928 roku otworzył „hur-
townię wódek monopolowych i gatun-
kowych” przy ulicy Miłosławskiej 2, a w 
końcu lat 30. przeniósł ją na Sienkiewi-
cza 21, obok drogerii Wolskiego. Firma 
Chojnackiego sprzedawała hurtowo al-
kohole właścicielom lokali gastrono-
micznych, ale także detalicznie klien-
tom indywidualnym. Do 1926 roku na-
poje alkoholowe sprzedawał jeszcze je-
den (później zlikwidowany) sklep, Woj-
ciecha Chrzana przy Warszawskiej 33 
(w tym miejscu Bolesław Chrzan pro-
wadził później drogerię). Poza tym al-

kohol kupić można było w niektórych 
sklepach kolonialnych (spożywczych), 
posiadających odpowiednią koncesję. 
Takich składów było we Wrześni kilka. 
Wśród nich wyróżnić trzeba dwa, mają-
ce swój rodowód jeszcze w czasach za-
boru pruskiego. Nieco starsza, założo-
na w 1899 roku była fi rma (początkowo 

tylko restauracja) Stanisława Waniorka 
przy ulicy Św. Ducha 6 (obecnie Cho-
pina, obok znajduje się dziś restauracja 
„Sjesta”). Oferowała ona koniaki francu-
skie, likiery, polskie wódki czyste oraz 
gatunkowe takich najlepszych, zna-
nych w całym kraju i za granicą polskich 
fi rm, jak Józefa Baczewskiego ze Lwo-
wa, Hartwiga Kantorowicza z Poznania 
czy Bolesława Kasprowicza z Gniezna, 
„oryginalną >Złotą Wodę Gdańską<”, 
znaną pod nazwą >goldwasser<, rumy 
i araki, a np. specjalnie na >sylwestra< 
poncze, czyli mieszane napoje alkoho-
lowe krajowe, burgundzkie, ananaso-
we i rumowe. Oprócz tego oczywiście 
wina i piwo. Tylko kilka lat młodsza od 
Waniorka była fi rma Kazimierza Kacz-

marka, założona w 1904 roku przy Po-
znańskiej 3 i pozostająca w tym samym 
miejscu prawie przez cały okres II RP, w 
końcu lat 30. prowadzona przez jego 
najmłodszego syna Czesława. Oprócz 
napojów już wyżej wymienionych fi r-
ma oferowała wina wytrawne i słodkie, 
białe i czerwone, austriackie, francuskie 
i węgierskie a także polskie, zapewnia-
jąc, w razie potrzeby, dostawę towa-
ru do zamawiającego. W latach 30. al-
kohole oferował też skład kolonialny 
(z restauracją) Stanisława Hilarowicza 
przy Warszawskiej 13. Firmie Hilarowi-
cza w 1930 roku przydarzył się pewien 
wypadek. W nocy z 29 na 30 bm. [kwiet-
nia] włamali się dotąd nieustaleni spraw-
cy do restauracji p. Stanisława Hilarowi-
cza we Wrześni, ulica Warszawska i skra-
dli towaru (papierosów i wódki) ogólnej 
wartości 300 zł („Orędownik Wrzesiński” 
z 1 maja 1930). Nie lada ucztę sprawili 
sobie robotnicy z majątku Sokołowo nie-
dawno, kiedy w czasie pracy na polu na-
tknęli się na łup ulokowany tamże przez 
złodziei. Znaleźli bowiem w życie kilka 
butelek wódki, wina, likieru, kilkaset pa-

pierosów, cygar i czekolady, słowem cze-
go dusza zapragnie. Uraczyli się tym ser-
decznie, zapominając przy tem, że znale-
zione przedmioty należy oddać władzy. 
Policja, która o tem się dowiedziała, ode-
brała część towaru pochodzącego z kra-
dzieży u p. Hilarowicza, a winnych niesu-
mienności, których jest spora liczba, po-
ciągnęła do odpowiedzialności („Orę-
downik Wrzesiński” z 22 maja). W latach 
20. alkohole oferował jeszcze skład ro-
dziny Porawskich przy Sienkiewicza 
(obecnie nr 14).

Trudno stwierdzić, na ile popularna we 
Wrześni była konsumpcja piwa. Spo-
śród wymienionych wyżej składów ko-
lonialnych sprzedaż piwa butelkowego 
reklamował tylko Stanisław Waniorek; 
były to portery – żywiecki i angielski, 
piwa jasne różnych browarów i piwo 
grodziskie. Prawie specjalistycznym 
składem piwnym była fi rma Franciszka 
Kaczmarka przy Rynku 10. Jej właściciel 
w 1927 roku otrzymał wyłączne przed-
stawicielstwo na Wrześnię i powiat 
wrzesiński „Browarów Huggera'” w Po-
znaniu (dziś są to odnowione pomiesz-
czenia tzw. Starego Browaru). W latach 
30. sprzedawał też piwo tyskie, którego 
miał miejscową rozlewnię. 

Najważniejszy z wrzesińskiego punk-
tu widzenia był miejscowy producent 
i sprzedawca piwa – browar „Victoria” 

Stefana Golcza, a po jego śmierci w 
1932 roku jego spadkobierców. Wła-
ściciel zachęcał do „popierania” swoje-
go browaru przez konsumpcję wrze-
sińskiego piwa i uzasadniał to w sło-
wach: Pijąc piwa miejscowe, popiera pu-
bliczność przemysł miejscowy, zatrud-
niający miejscowego robotnika, przez 
co przyczynia się do zmniejszenia bezro-
bocia. Panowie Restauratorzy i Gościnni 
[gospodarze zajazdów, karczm, gościń-
ców] znajdą u nas korzystne warunki za-
kupu. Żądajcie wszyscy tylko piwa bro-
waru Victoria we Wrześni, a przez to po-
większycie przemysłową placówkę miej-
scową. Browar Golcza oferował piwo ja-
sne „Kryształ” oraz ciemne „Koźlak” i du-
beltowe „Staropolskie” (przy jego pro-
dukcji używano podwójną ilość eks-
traktu, co dawało zawartość około 8% 
alkoholu, stąd dubeltowe). W latach 20. 
przy Zamkowej 8, w fi rmie >M. Wiatr< 
można było kupić piwo z gnieźnień-
skiego browaru braci Koteckich.

We Wrześni można było także oczy-
wiście kupić tytoń i papierosy. Sprze-
daż prowadziły niektóre kolonialki (np. 
Stanisław Waniorek), ale były też skła-
dy w tym się specjalizujące. Na sprze-
daż taką potrzebna była również kon-
cesja. W 1922 roku swój „skład cygar, 
papierosów, tabaki, gilz, bibułek i wszel-
kich tytoni na papierosy i do fajki wraz z 

fabrykacją cygar założony w 1896 roku” 
z ulicy Zamkowej przeniósł do własnej 
kamienicy przy Poznańskiej 29 Michał 
Lange. Sprzedażą wyrobów tytonio-
wych zajmowali się Antoni Stein – pa-
pierosy (m. in. egipskie) i tytoń w skła-
dzie przy Rynku 3 oraz Władysław Ka-
liszewski przy Poznańskiej 13 (oprócz 
typowych artykułów także maszynki 
do robienia papierosów i „watę anty-
nikotynową”, czyli coś w rodzaju fi ltra 
papierosowego). W latach 30. sprze-
daż wyrobów tytoniowych prowadzi-
li Czesław Hoff man przy Mickiewicza 7 
i Józef Tomczak przy Warszawskiej 9, a 
sprzedaż cygar Ignacy Szeląg przy Po-
znańskiej 16.

* Wycinki praso-
we (reklamy i ogło-
szenia) wykorzy-
stane przez auto-
ra pochodzą z Orę-
downika Wrzesiń-
skiego.

Skład alkoholi Chojnackiego obok drogerii Wolskiego, Sienkiewicza 21, fot. Fr. Włosik 1938


