
Odeszła wybitna osobowość polskiego piwowarstwa

Były wieloletni prezes Browarów Bydgoskich 

Kujawiak w Bydgoszczy Stanisław Michał Witek, 

który ponad 50 lat swej pracy zawodowej poświę-

cił swej wielkiej pasji – piwowarstwu, odszedł do 

wieczności 25 listopada 2020 r. Uroczyście poże-

gnała Go Rodzina i duże grono Przyjaciół w dn.  

5 grudnia na cmentarzu w Boluminku.

Jego przygoda z browarnictwem rozpoczęła się już w wieku 16 lat w 1950 r. 

w Browarze w Ostrowcu, później w Radomiu, jednocześnie pobierał nauki 

w Technikum Browarniczym w Bydgoszczy, a potem w Tychach. Studiując prawo 

na uniwersytecie w Toruniu rozpoczął pracę w Browarze w Grudziądzu, którym 

kierował przez kilka lat. W 1970 r. trafił do Zakładów Piwowarskich w Bydgoszczy, 

gdzie awansował najpierw na dyrektora, a później na prezesa Zakładów skupiających: 

dwa browary w Bydgoszczy, Browar w Grudziądzu, Browar w Żninie, Zakład w Szubinie 

i Słodownię w Fordonie, w których przepracował ponad 30 lat do emerytury i jeszcze 

kilka lat jako emeryt. Jako osoba o ogromnym autorytecie w branży działał jednocze-

śnie w Zjednoczeniu Przemysłu Piwowarskiego, przekształconemu później w Spółkę 

Piwochmiel, której był wieloletnim Przewodniczącym Rady Nadzorczej.

W czasach transformacji ustrojowej Polski prezes Stanisław Witek przeprowadził 

prywatyzację Zakładów Piwowarskich, przekształcając je w spółkę Kujawiak – Browary 

Bydgoskie, przy czym prywatyzacja została przeprowadzona sprawnie i sprawiedliwie 

– pracownicy dostali udziały, wielu z nich sprzedając je później na wolnym rynku 

kupiło sobie mieszkania, wybudowało domy, zapewniając sobie byt na długie lata. 

W okresie konsolidacji rynku wyczuł moment i doprowadził do sprzedania Spółki 

koncernowi Brau Union, który później wszedł w struktury Heinekena. I wtedy Stanisław 

Witek przeszedł na emeryturę, wyłączając się z życia zawodowego.

Pożegnanie Przyjaciela
Stanisława Witka poznaliśmy z moim tatą, Leonem Buksowiczem 30 lat temu. 

Stawialiśmy wtedy pierwsze kroki w browarnictwie, budowaliśmy Browar Jabłonowo 

i szukając dostaw słodu trafiliśmy do Kujawiaka. Od pierwszego spotkania wytworzy-

ła się między nami jakaś wyjątkowa więź. Znajomość w ciągu kilku lat bardzo się za-

cieśniła, niesłychanie mocno zaprzyjaźniliśmy się, przy czym ze względu na różnicę 

wieku, mój tata ze Stanisławem zawiązali męską, partnerską przyjaźń, a dla mnie, 

wówczas młodego chłopaka, ta przyjaźń z osobą o takiej pozycji i autorytecie była 

niezwykłym zaszczytem i wyróżnieniem.

Stanisław Witek stał się moim zawodowym i życiowym przyjacielem i mentorem. 

Dzielił się ze mną swą ogromną wiedzą, promował w środowisku piwowarskim, po-

znawał z najważniejszymi ludźmi z branży w tamtych czasach.

Kiedy zostaliśmy z ojcem udziałowcami Spółki Kujawiak BB, to On nalegał, abym 

ja, a nie mój ojciec wszedł do Rady Nadzorczej, chciał żebym zdobywał szlify, uczył się 

i pracował pod Jego okiem. Lata pracy w RN KBB to wspaniały okres, przynajmniej raz 

w miesiącu spotykaliśmy się, dyskutowaliśmy, często spieraliśmy się, ale zawsze On 

potrafił znaleźć kompromis i korzystając z opinii członków RN podejmował trafne decyzje.

Stanisław Witek był wyjątkową osobą. Był liderem, głową zarówno swojej rodziny, 

jak i zespołu, któremu przewodził. Wymagał dużo od innych, ale i od siebie, przy czym 

zawsze był życzliwy ludziom i sprawiedliwy. Miał mocny kręgosłup moralny, kierował 

się w życiu prostymi zasadami – przyjaźń, miłość, lojalność, praca, ambicja oraz pomoc 

słabszym.

Był przykładem człowieka, który całe życie zawodowe, od młodego chłopaka, 

poświęcił jednej branży, piął się po szczeblach kariery, aby osiągnąć szacunek i uzna-

nie całej browarniczej Polski. Takich ludzi już prawie nie ma.

Z jego odejściem kończy się pewna epoka. Epoka rzetelności, przyjaźni w bizne-

sie, szacunku, lojalności, życzliwości. Będzie nam Go bardzo brakowało, przy czym 

jestem pewien, że gdzieś tam – z góry – patrzy na nas i w trudnej sytuacji poda nam 

rękę.

 Żegnaj mój najstarszy wiekiem Przyjacielu. Odpoczywaj w Pokoju.

Hubert Buksowicz

We wspomnieniach córki Danuty i syna Ryszarda
Nasz tato Stanisław Michał Witek urodził się 1 września 1934 roku we wsi 

Wałdowo Królewskie koło Dąbrowy Chełmińskiej. Jego rodzice posiadali gospodarstwo 

rolne. Gdy wybuchła druga wojna światowa tato miał 5 lat. Jego ojciec Józef Witek, 

który walczył w Legionach Piłsudskiego był wielkim patriotą i nie podpisał folkslisty, 

by pozostać na gospodarstwie z rodziną i zmienić nazwisko na niemieckie. Skutkiem 

tego został wywieziony z całą rodziną do obozu przechodniego w oczekiwaniu na 

przewiezienie do Oświęcimia. Dziadkowi udało się wykupić całą rodzinę za wszystkie 

oszczędności swojego życia. Następnie cała rodzina uciekła do wsi Malinie koło 

Mielec, gdzie cudem uniknęli rozstrzelania przez hitlerowców. Po wojnie cała rodzina 

wróciła do Wałdowa do pustego i splądrowanego domu i gospodarstwa. Mama taty 

zmarła w 1946 r., gdy tato miał 12 lat. Swoją edukację piwowarską tato rozpoczął 

w technikum piwowarskim w Bydgoszczy. Po pożarze technikum przeniósł się do 

technikum w Tychach. Żeby móc opłacić internat i mieć pieniądze na jedzenie, pra-

cował w kopalni. Musiał pracować i płacić za to wszystko, gdyż był synem „kułaka”, 

mimo że dziadek cierpiał biedę na gospodarstwie, gdyż w tamtych czasach musiał 

oddawać państwu prawie wszystkie zbiory. Nasz tato zarobione pieniądze w kopalni 

przesyłał również swojemu ojcu. Po skończeniu technikum swoją pierwszą pracę 

rozpoczął w browarze w Ostrowcu, następnie pracował jako kierownik produkcji 

w browarze w Radomiu. Poznał swoją przyszłą małżonkę Romanę również w Radomiu, 

gdzie wzięli ślub w 1958 r. Następnie rodzice przeprowadzili się do Grudziądza, gdzie 

tato był kierownikiem browaru. W tym czasie rozpoczął studia prawnicze w Toruniu, 

które ukończył po 5 latach stopniem magistra prawa. W 1970 r. przeprowadziliśmy 

się do Bydgoszczy, gdzie tato rozpoczął pracę w Browarach Bydgoskich Kujawiak 

jako dyrektor, a w późniejszych latach został tam prezesem. Pracował do końca 

istnienia browaru.

Zamieszkał we wsi Olimpin pod Bydgoszczą. Doczekał się trzech wnuków i jed-

nej wnuczki oraz dwóch prawnuczek. Ze swoją ukochaną żoną obchodzili dwa lata 

temu 60-lecie pożycia małżeńskiego, będąc dla nas wszystkich wzorem wspaniałe-

go małżeństwa. Tato był człowiekiem o niesamowicie szlachetnym sercu, każdemu 

służył pomocą i nigdy nie oczekiwał niczego w zamian. Miał niesamowite poczucie 

humoru, a wszyscy uwielbiali słuchać jego opowieści i piosenek. A głos miał prze-

piękny. Zawsze uśmiechnięty i spokojny miał czas dla każdego i każdego wysłuchał, 

i zawsze doradził. Nasz tata był wspaniałym i dobrym człowiekiem, a my mieliśmy 

to szczęście być jego dziećmi. Pozostanie na zawsze głęboko w naszych sercach.

Od Redakcji
Przez wiele lat współpracowaliśmy z Panem Prezesem Stanisławem Witkiem. 

Dał się poznać jako Osoba o dużej wiedzy i pełnym profesjonalizmie, a przy tym 

życzliwości i szacunku dla innych. Miał niekwestionowany autorytet w branży, której 

wiernie i odpowiedzialnie służył i miał wielu przyjaciół w tym środowisku.

Dobrze i godnie przeżył swoje życie i pozostanie w naszej pamięci jako wzór 

szlachetnego Człowieka, oddanego pracy, wiernego swym wartościom i wrażliwego 

na potrzeby innych.

Rodzinie i Przyjaciołom Pana Stanisława składamy serdeczne kondolencje.

Cześć Jego Pamięci!
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