
1. Pradzieje wina
Wino to trunek rozweselający, dodający odwagi nieśmiałym. Przydaje 
twarzom rumieńców, a mowie płynności. Umila wszelkie spotkania, 
towarzyszy ważnym okazjom w naszym życiu, ułatwia nawiązywanie 
kontaktów międzyludzkich. Byle tylko nie użyć go w nadmiarze.

W dziejach cywilizacji pojawiło się w tak zamierzchłej przeszłości, że 
trudno określić, kiedy zostało świadomie sporządzone po raz pierwszy. 
Można przypuszczać, że znane było już 6 tysięcy lat p.n.e. na terenach 
dzisiejszej Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu. Było obecne w kulturze sta-
rożytnej Mezopotamii, Fenicji i Egiptu, Grecji i Italii. Przez stulecia 

spożywano je w całej Europie, a jeśli pozwalały na to warunki klima-
tyczne – także produkowano z owoców lokalnych winnic lub sadów 
(wina owocowe). Wino mszalne służyło celom kultu, a zatem nasta-
wiano wina w wielu klasztorach. Około roku 1000-1200 istniały już 
winnice na terenach Polski, północnych Niemiec, Belgii i Holandii. Z 
biegiem czasu nauczono się sporządzać rozliczne odmiany win, z naj-
rozmaitszych szczepów winorośli, o cechach zależnych m.in. od liczby 
dni słonecznych w ciągu roku, składu gleby, na której rosną winne krze-
wy, sposobu nastawiania wina. 

O roli wina w kulturze nie sposób opowiedzieć w kilku słowach. „No-
wożytna nauka sięga korzeniami do czasów helleńskich sympozjonów, 
których nieodłącznym składnikiem było wino. Z dionizyjskiego na-
tchnienia powstał teatr” – pisze  Krzysztof Kowalski w książce Amfory, 
beczki, butelki. Szkice z dziejów wina.

Pierwszy puchar wina – orzeźwia, 
drugi – rozwesela, trzeci – upaja. 

Krzysztof Kowalski, Amfory, beczki, butelki. Szkice z dziejów wina

Pieter Casteels I (ok. 1605-1682/1683), Chłopskie bachanalia, ok. 1650, Muzeum Narodowe w Warszawie (fot. Piotr Ligier)

Głogówek słynął z hodowli winorośli, czego najstarszy w na-
szych zbiorach dowód niniejszym prezentujemy: Jan, książę ślą-
ski, pan Opola i Głogówka, w zamian za wierną służbę daje 
Janowi z Mochowa i jego dziedzicom winnicę leżącą przy grodz-
kiej bramie w Głogówku i w zależności od ich uznania mogą 
oni jej używać, sprzedawać ją lub zastawiać, 1511 (język czeski) 
[APOp, Akta miasta Głogówka, zesp. nr 8, sygn. 48]

Najstarszy dokument zachowany w zasobie Archiwum Pań-
stwowego w Opolu, dotyczący istniejących na naszym terenie 
winnic, sięga początków XV w.: Bernard, książę niemodliński, 
pan Strzelec, nadaje rycerzowi Adamowi z Olesna w dzie-
dziczne posiadanie winnicę wraz z piecami do wypalania 
wapna (Kalkofen) i zwalnia go i jego następców od płacenia 
podatków, 23 V 1404 (język niemiecki) [APOp, Akta miasta 
Olesna, zesp. nr 2671, sygn. 1]

Głogówek musiał być ważnym ośrod-
kiem winiarstwa, skoro jego herb za-

wiera trzy winne grona skomponowane 
z trzema nożami do przycinania wino-

rośli. Oto wizerunek zawarty w naszych 
aktach [APOp, Rejencja Opolska, zesp. 

1191, Wydział I, sygn. 296, s. 25]

Wino nie tylko produkowano, ale i stanowiło ono przed-
miot obrotu handlowego. W XVI wieku próbowano po-
rządkować sprawy handlu winem, czego śladem jest ten 
dokument: Karczmarze zwracają się do księcia z prośbą 
o anulowanie nowego regulaminu dotyczącego handlu wi-
nem w karczmach, 1558 [APOp, Akta miasta Brzegu, zesp. 
nr 1242, sygn. 3464]

Handel winem był zapewne opłacalny, co spowodowało konieczność ogra-
niczania nielegalnej konkurencji [APOp, Suplika karczmarzy brzeskich do 
księcia w sprawie ochrony ich praw dotyczących obrotu winem, 1566, Akta 
miasta Brzegu, zesp. nr 1242, sygn. 3462]

Plan Głogówka z roku 1811, z położonym w centrum 
miejscowości obszarem zwanym Wein-Garthen. Znaj-
dziemy tu także Wein-Gasse oraz Acker zur Wein-Gas-
se. Powszechnie używane nazwy wciąż nawiązywały do 
winiarskiej przeszłości miasta [APOp, Plan von den 
Umgebungen der Stadt Ober-Glogau, Rejencja Opol-
ska, zesp. nr 1191, Mapy i plany IX, sygn. 20]

Antoni Blank (1785-1844), Portret Amelii Pechwell, przed 1815, Muzeum Narodowe w Warszawie (fot. Piotr Ligier)
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Ż
ycie człowieka od chwili jego narodzin poprzez naukę, pracę, działalność po śmierć zapisana jest w róż-
nego rodzaju dokumentach, tworzących z czasem mniejsze lub większe domowe archiwum. Początkowo 
spełnia ono funkcje czysto praktyczne, następnie zaś nierzadko staje się świadectwem życia jednej lub 
wielu rodzin. Bogactwo i różnorodność domowych archiwów zależy od warunków życia, pozycji społecz-
nej, wykształcenia, wykonywanego zawodu, zaangażowania w środowisku, w którym żyła dana osoba oraz 
jej zainteresowań i aspiracji. Znajdziemy w nich czasem jedynie akty metrykalne, świadectwa szkolne czy 

dyplomy. Często jednak zdarzają się w zbiorach  znacznie bogatsze pamiątki, takie jak: albumy, fotografie, pamięt-
niki czy odznaczenia.  Bywa, że nie jesteśmy świadomi wartości rodzinnych pamiątek, sprowadzając je jedynie do 
roli źródła do dziejów jednej rodziny. Tymczasem stanowią one wyjątkowe świadectwo historii społeczności lokal-
nych, źródło wiedzy o uwarunkowaniach społecznych, kulturalnych czy politycznych. Dlatego warto o nie zadbać, 
chroniąc je przed zniszczeniem lub utratą. Wskazówki, w jaki sposób zachować na długie lata pamiątki po naszych 
przodkach, można uzyskać od doświadczonych pracowników archiwów. W wielu przypadkach, zwłaszcza jeśli cho-
dzi o spuścizny po osobach szczególnie zasłużonych, rodziny decydują się na przekazanie materiałów do archiwów 
państwowych, gdzie oprócz fachowego zabezpieczenia mogą być udostępnione szerszemu gronu odbiorców,  
w tym zwłaszcza historykom podejmującym badania na temat dziejów poszczególnych regionów i społeczności. 
Pozostawiając je w zaciszu domowym ograniczamy dostęp do tych świadectw przeszłości, czyniąc z nich zbiór pa-
miątek cieszących się zainteresowaniem co najwyżej członków rodziny. Idea archiwów rodzinnych ma zatem dwa 
wymiary: pierwszy, to gromadzenie i zabezpieczenie dokumentów i pamiątek rodzinnych:  drugi, to udostępnienie 
ich szerszemu gronu odbiorców. 

Archiwa państwowe dotychczas przyjmowały dokumentację wytworzoną przede wszystkim przez instytucje, ale 
od kilku lat coraz częściej trafiają do nich materiały z archiwów rodzinnych, które niejednokrotnie stanowią uzupeł-
nienie zbiorów akt przejętych z urzędów. Również Archiwum Państwowe w Opolu od kilku lat przyjmuje materiały 
od osób prywatnych, które zdecydowały się przekazać swoje skarby zgromadzone w archiwach domowych w ręce 
profesjonalnych archiwistów. Materiały rodzinne zgromadzone są w zbiorach, kolekcjach i spuściznach. Tylko w cią-
gu ostatnich kilku lat Archiwum Państwowe w Opolu zgromadziło sześć zbiorów i kolekcji od osób prywatnych. 
Na wystawie zaprezentowane zostały materiały z archiwum domowego czterech rodzin. Pochodziły one z różnych 
terenów, odmienne były także losy osób, o których wiedzę czerpiemy z dokumentów. Tym, co łączy wszystkie te 
postaci, jest ich związek z Opolem. 

Poprzez zaprezentowaną ekspozycję pragniemy zachęcić Państwa do tworzenia własnego archiwum domowego. 
Skłania do tego trwająca rocznica 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, którą celebrujemy w dużej 
mierze przy pomocy wydobytych na światło dzienne źródeł, pochodzących z rodzinnych zbiorów, pieczołowicie 
przechowanych dla potomności.
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2. Czy w Winowie 
    hodowano winorosl?
W okolicach Opola wina produkowano zapewne w dawnych stuleciach, gdy zimy by-
wały łagodne, a lata ciepłe. Prawdopodobnie wzgórza w Winowie świetnie nadawały 
się do uprawy winorośli, a sama nazwa miejscowości jest pozostałością tamtych odle-
głych czasów. W kolejnych wiekach, gdy temperatury spadły, a ostre zimy uniemożli-
wiły dalszą hodowlę ciepłolubnych winogron, Opole słynęło z uprawy chmielu (wieś 
Chmielowice), produkcji piwa i licznych pracujących w mieście browarów.

Nazwa Winowa, wsi w gminie Prószków w powiecie opolskim, notowana jest już 
w roku 1421 w postaci Wyna. Pod taką nazwą znana była wieś przez następne stulecia. 
W XIX wieku pojawiają się zapisy Winow, Winów (1845 i 1864), potem także Winau 
(1886). Po 1945 roku powrócono do nazwy Winów. Nazwa Winów, a także pochodne 
od niej: Wiński Potok, Wiński Kanał, wpisują się w szereg nazw związanych z winem, 
winoroślą, które spotykamy licznie w całej Polsce: Winiary, Winiarki, Winnica, Win-
niczka, Winna, Winne, Winogród, Winowno itp.

„Za doby Piastów, gdy przywóz wina z południa Europy napotykał wiele trudności, 
zakładano w wielu miejscach na stokach gór nachylonych ku południowi winnice 
w celu posiadania wina czystego na potrzeby mszalne, a może i dla owocu winogra-
du” – pisał Zygmunt Gloger. Winów położony jest na terenie pagórkowatym. Jedno 
ze wzgórz w Winowie nazwano Weinberg, zapewne właśnie od znajdującej się tam daw-
no temu winnicy. „Według danych historycznych uprawiano tu winorośl” – czytamy 
o Winowie w tomie 15. Nazw geograficznych Śląska.

Także w Brzegu istniała posiadłość, później także karczma, zwana Weinberg – ‘winnica’, 
której nazwa być może nawiązuje do faktycznie uprawianej niegdyś w tym miejscu 
winnicy.

Piwo produkują ludzie. Wino stworzył Bóg.
 Martin Luther King

Ważnym ośrodkiem winiarstwa na Śląsku był także Brzeg, o czym świadczą zachowane akta, sięgające początku XVII wieku. Winiarze brzescy 
 formułowali wówczas suplikacje odnośnie prawa do handlu winem [APOp, Akta dotyczące wyszynku piwa i wina, 1608-1617, Akta miasta Brzegu, 
zesp. nr 1242, sygn. 930, 19-22, 24]

Jeszcze pod koniec XVIII wieku próbowano zaprowadzać na Śląsku 
hodowlę winorośli, mimo niesprzyjających warunków klimatycznych. 
Oto odpis dokumentu, w którym król Fryderyk Wielki oświadcza, 
że hodowla winorośli na Śląsku jest jak najbardziej możliwa i będzie 
usilnie wspierana [APOp, Acta specialia den Wein Anbau betref[fend] 
ins besondern die Anlegung [contra] Direct Schulz, 1776, Akta miasta 
Brzegu, zesp. nr 1242, sygn. 1963, s. 1]

Fotografia archiwalna (lata 1934-
1938)  dokumentująca istnie-
nie szynku winnego w Nysie 
w roku 1645. Na cegle wytłoczo-
ny jest napis  „Weinschenke 1645 
MC Bader 1645” oraz wizeru-
nek dwóch skrzyżowanych klu-
czy [APOp, Album z widokami 
Nysy i okolic wykonany przez 
Grete Hoffmann, Akta miasta 
Nysy, zesp. nr 20, sygn. 256, 
s. 38]

Szkic Winowa z 1791 roku zawierający ciekawe nazwy poszczególnych miejsc: „Pod Babia 
Gurra”, „Za Padole”, „Pod Czelendnik”, Die Iablunky” i in. Można tu także znaleźć nazwiska 
właścicieli lub dzierżawców działek gruntu, jak Kuba Baraneck, Jaś Sdodko, Casper Zmarsly. 
Może dzisiejsi mieszkańcy Winowa znajdą na tym szkicu swoich przodków? [APOp, Plan von 
dem Vorwerk Winow, Rejencja Opolska, zesp. nr 1191, Mapy i plany XII, sygn. 96]

O brzeskich winnicach, „ogrodach winnych” i posiadłości zwanej Weinberg wspominają liczne 
dokumenty zgromadzone w aktach miasta Brzegu, datowane na lata 80. XVIII wieku [APOp, Acta 
specialia den Wein Anbau betref[fend] ins besondern die Anlegung [contra] Direct Schulz, Akta 
miasta Brzegu, zesp. nr 1242, sygn. 1963, s. 59-60, 117, 121]

Winnice w Brzegu istotnie powstawały, o czym świadczy zestawienie 
ilości drewna użytego do budowy jednej z nich. Oto wykaz drewna po-
trzebnego do budowy tłoczni wina, stodoły i ogrodzenia wokół winnicy 
koło Briegischdorf (Brzeska Wieś, Brygidki), dziś Brzeg, ul. Starobrzeska 
[APOp, Acta specialia den Wein Anbau betref[fend] ins besondern die 
Anlegung [contra] Direct Schulz, 1777, Akta miasta Brzegu, zesp. nr 
1242, sygn. 1963, s. 24] 



3. Zakon ne win nice
Hodowla winorośli i wytwórstwo wina na naszych ziemiach ma jakoby zwią-
zek z przybyłymi do Opola w roku 1228 zakonnikami, „białymi braćmi”, 
nazwanymi tak od barwy habitów. W tamtych czasach białe habity nosili 
norbertanie (premonstratensi), posiadacze z górą dwudziestu wsi w okoli-
cach Opola. Może znajdował się wśród nich także Winów? 

Uprawa winorośli na naszych terenach nie była w owych czasach niemoż-
liwa. Na lata 700-1300 datuje się w Europie okres zwany Małym Optimum 
Klimatycznym, gdy średnie roczne temperatury powietrza były o 2-3 stop-
nie wyższe niż w wiekach od XVI do połowy XIX. Nic więc dziwnego, że 
winorośl mogła się rozwijać i przynosić sporo wartościowych owoców. Wia-
domo, że po roku 1050 istniały już winnice w Czechach, w okolicach Pragi 
i Litomierzyc, około 1100 pojawiły się na Morawach. W Polsce uprawiali 
winnice benedyktyni i cystersi, a pierwsza wzmianka o istnieniu upraw wi-
norośli w okolicach Łęczycy pochodzi z roku 1136. Arabski geograf Al-Idrisi 
stwierdza w roku 1154, że Polska posiada winnice i rozmaite drzewa owo-
cowe. W Tyńcu pewne wzgórze do dziś nosi nazwę Winnica, a dokumenty 
i wspomnienia jeszcze z XVIII wieku poświadczają, że rosły w tym miejscu 
winogrona, lecz coraz bardziej zaniedbywane zdziczały. 

Zakonnicy hodowali winorośl, zbierali dojrzałe winogrona i wytłaczali z nich 
moszcz, który przelewano do beczek. W jaki sposób wytłaczano moszcz 
z winogron? Pokazują to liczne ilustracje pochodzące ze średniowiecznych 
kodeksów. Zgniatanie owoców stopami ma tę zaletę, że nie powoduje ono 
miażdżenia pestek, dzięki czemu wino nie staje się gorzkawe. Nawiasem 
mówiąc, technika ta ma znacznie starszy rodowód, niż możemy sobie wy-
obrazić: dokumentuje ją na przykład malowidło egipskie z grobowca Nakht, 
pochodzące z ok. 1500 r. p.n.e.

Tam, gdzie nie braknie wina, tam smutki i troski nie trafiają.
Owidiusz
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Handel winem był zapewne opłacalny, ale też bywał ryzykowny. Oto rachunek za wino, które karczmarz 
Steymann z Brzegu dostarczył rannym i chorym żołnierzom francuskim do lazaretu wojskowego w roku 
1808. Żołnierze wypili wino za kilkanaście tysięcy talarów! Powstał jednak problem, kto ma zapłacić za to 
rachunek. Sprawa oparła się aż o króla [APOp, Acta betreffend die Forderungen des Gastwirths Johann 
Gottlieb Steymann für die ins französische Militair-Lazareth gelieferten Weine [1808] 1810, Akta miasta 
Brzegu, zesp. nr 1242, sygn. 4484, s. 46-48, 56]

Sztukę zakładania winnic, hodowa-
nia winorośli i wytwarzania wina 
przynieśli na Śląsk prawdopodob-
nie norbertanie (rys. Katarzyna Iży-
kowska)

Sprowadzanie win z zagranicy podlegało formułowanym odgórnie przepisom, dotyczącym jakości towaru, 
ale i zapewniającym wpływy do skarbca państwowego. Świadczy o tym odpis dokumentu z 1789 roku 
[APOp, Acta Königl[iche] Verordnungen zur verhüttung der Unterschleiffe bey der Einfuhre des Unga-
rischen Weines, wie auch wegen Anlegung unversteuerten Wein Depots (Rozporządzenie zapobiegające 
defraudacji podczas importu wina węgierskiego oraz założeniu nieopodatkowanych składów wina), Akta 
miasta Opola, zesp. nr 22, sygn. 2041, s. 11] 

Tadeusz Kuntze, Zakonnik częstujący winem dwóch myśliwych, 1788, Muzeum Narodowe w Warszawie, 
(fot. Krzysztof Wilczyński)

Jeszcze w 1819 roku w aktach brzeskich 
figuruje „właściciel winnicy Brems”  
[APOp, Sąd Obwodowy w Brzegu, zesp. 
nr 1248, sygn. 13044, k. 81]

Technikę ugniatania winogron stopami dla 
wytłoczenia z nich moszczu ilustruje już 
malowidło z egipskiego grobowca Nakht, 
ok. 1500 r. p.n.e. (rys. Katarzyna Iżykowska)

Winiarstwo było interesem rodzinnym, dziedziczonym zwykle przez pokole-
nia z ojca na syna. Potomkiem karczmarza Steymanna, który walczył o zapła-
tę za wino dla żołnierzy, był zapewne autor tej notatki, zawierającej przepis 
na ocet winny [APOp, Arcanum Weineßig zu fabriciren, [1802] 1834, Akta 
miasta Brzegu, zesp. nr 1242, sygn. 3134, s. 6]

Winnice często przechodziły z rąk do rąk, ponieważ zapewne bardziej opłacalne było sprowadzanie win z zagranicy, niż produkowanie ich na miejscu. Oto akt, w którym mowa jest  o sprzedaży winnicy 
w Brzegu (Briegischdorf, Brygidki) w roku 1869 [APOp, Sąd Obwodowy w Brzegu, zesp. nr 1248, sygn. 2167, k. 5-6]

W aktach z pierwszej połowy XIX wieku znajdujemy wiadomości 
o „posiadłości Weinberg”, która może była winnicą już tylko z na-
zwy, [1826] 1849 [APOp, Der Administration der zur Weinbergs-
-Possession gehörigen Dominialaecker, Akta miasta Brzegu, zesp. 
nr 1242, sygn. 4820, bp.] 



Sądząc po zachowanych aktach, Brzeg był ważnym ośrodkiem handlu alkoholem, zwłaszcza piwem i winem, w ciągu kilku 
stuleci. Sprawy wyszynku i zabezpieczania interesów miejscowych karczmarzy były wciąż poruszane w pismach do władz miej-
skich [APOp, Akta dotyczące wyszynku piwa i wina, 1608-1617, Akta miasta Brzegu, zesp. nr 1242, sygn. 930, s. 1-5, 11, 15]

Sprowadzanie win z zagranicy próbowano regulować różnymi 
przepisami, tak aby uniemożliwić nieuczciwe machinacje kupców 
i karczmarzy. W tym celu kontrolowano dokumenty przewozu 
drogą morską beczek z winami, a także miejsca ich składowania. 
Przedstawiamy dokument z roku 1915 [APOp, Verkehr mit Wein, 
Starostwo Powiatowe w Głubczycach, zesp. nr 1802, sygn. 556, bp.]

Cesarz Niemiec, Wilhelm II, wydał w 1909 roku prawo winiarskie 
(Weingesetz), obowiązujące w całym państwie. Trafiło ono również 
do starostwa w Opolu, dzięki czemu możemy je dziś zaprezento-
wać [APOp, Die Anlage der Brandweinbrennereien, Bier-Breuereien, 
Kellereien, Gast-Schank und ähnliche Wirtschaften, Brandweinhan-
del und Revision der Weinhandlungen, 1910-1935, Starostwo Po-
wiatowe w Opolu, zesp. nr 2, sygn. 1215, s. 41]

Wyrób wina w dawnych wiekach (rys. Katarzyna Iżykowska)

Ignacy Gierdziejewski (1826-1860), W au-
sterii rzymskiej, 1858, Muzeum Narodowe 
w Warszawie (fot. Krzysztof Wilczyński)

Korespondencja wysyłana przez grodkowską firmę handlową ma już charakter reklamowy – jak widać na zachowanym piśmie 
z roku 1917. Jednocześnie ukazuje sposób przechowywania beczek z winem [APOp, Den Weinbau und den Handel mit Wein, 
1828-1938, Starostwo Powiatowe w Grodkowie, zesp. nr 1240, sygn. 359, s. 35]
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Wino to cudotwórca. 
Rozwiązuje języki i uwalnia niezwykłe historie.

Homer

4. Wino w kosciele i w domu  
Zamknięte w beczkach wino dojrzewało przez dłuższy czas, a gdy nadawało się do spożycia, 
można było go użyć w celach liturgicznych. W kościele podczas każdej mszy dokonuje się Prze-
istoczenie, gdy chleb staje się Ciałem, a wino – Krwią Chrystusa. Metafora krzewu winnego, 
którym jest Chrystus, oraz jego uczniów jako latorośli przez dwa tysiąclecia przemawiała do 
wyobraźni chrześcijan. Zakonnicy, posiadłszy sztukę winiarstwa, przygotowywali każdego roku 
zapas wina, aby wystarczał do celebrowania mszy aż do następnych zbiorów. W wielkich mia-
stach, jak Kraków, od połowy XV w. wina na potrzeby mszalne i do użytku  dostarczali kupcy 
– winiarze. Były to już na ogół trunki sprowadzane z południa – zwykle z Czech lub z Węgier.

Z czasem umiejętność uprawy winorośli i wytwarzania trunku posiedli także ludzie świeccy. 
Wytwarzali wino z winogron, ale też z innych owoców, które dojrzewały w ówczesnych sadach, 
głównie z jabłek. 

Zygmunt Gloger stwierdza: „Do czasów Zygmunta III wina stawiano u nas tylko na stołach 
dygnitarzy i ludzi bogatych, a u ziemian jedynie na Rusi i w dni uroczyste”. W XIV i XV wie-
ku konsumentami wina bywali śląscy mieszczanie. „Obok win tańszych, śląskich (gubińskiego 
i średzkiego), można było nabyć wino węgierskie, włoskie (szczególnie z Rivoli), austriackie 
czy bawarskie” – pisze Jan Drabina. 



Grodkowski handel winem w pierwszych dziesięcioleciach XX wie-
ku rozciągał obszar swego działania na dość znaczny obszar Śląska 
[APOp, Den Weinbau und den Handel mit Wein, 1828-1938, Sta-
rostwo Powiatowe w Grodkowie, zesp. nr 1240, sygn. 359, s. 33]

Lista kontrolowanych składów alkoholu w okolicach Czarno-
wąs, 1903 rok [APOp, Die Anlage der Brandweinbrennereien, 
Bier-Breuereien, Kellereien, Gast-Schank und ähnliche Wirt-
schaften, Brandweinhandel und Revision der Weinhandlungen, 
1910-1935, Starostwo Powiatowe w Opolu, zesp. nr 2, sygn. 
1215, s. 160]

Lista kontrolowanych składów alkoholu m.in. w Jełowej, Łub-
nianach, Kałach [APOp, Die Anlage der Brandweinbrenne-
reien, Bier-Breuereien, Kellereien, Gast-Schank und ähnliche 
Wirtschaften, Brandweinhandel und Revision der Weinhan-
dlungen, 1910-1935, Starostwo Powiatowe w Opolu, zesp. nr 
2, sygn. 1215, s. 164]

Lista kontrolowanych składów alkoholu w Szczepanowicach, 
1903 rok [APOp, Die Anlage der Brandweinbrennereien, Bier-
-Breuereien, Kellereien, Gast-Schank und ähnliche Wirtscha-
ften, Brandweinhandel und Revision der Weinhandlungen, 
1910-1935, Starostwo Powiatowe w Opolu, zesp. nr 2, sygn. 
1215, s. 157]
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Koncesja na wyszynk wina w Opolu [APOp, 
Acta des Magistrats zu Oppeln betreffend 
den Bier- u[nd] Weinausschank sowie die 
Speisewirthschaft in Hause, Odervorstadt 
No 4, Vol I, 1889-1898, Akta miasta Opola, 
zesp. nr 22, sygn. 2067, s. 60-61]

Dwujęzyczna reklama handlu winem, znajdującego 
się w Rynku w Opolu [APOp, Starostwo Powiatowe 
w Opolu, zesp. nr 2, sygn. 1305, bp.]Reklama szynku oferującego wino i piwo, znajdującego się 

w „Złotej Jedynce”, nieistniejącej dziś kamienicy położonej 
obok kościoła franciszkanów w Opolu [APOp, Starostwo Po-
wiatowe w Opolu, zesp. nr 2, sygn. 1216, bp.]

5. Beczki 
   z poludnia  
Od XVI wieku warunki klimatyczne w środkowej Europie zmieniły 
się znacznie, temperatury roczne spadły, dlatego okres ten nazwano 
z kolei Małą Epoką Lodową. Wówczas do Polski zaczęto na szerszą 
skalę sprowadzać wina z południa. Przewóz win w beczkach na wo-
zach, po słabo zagospodarowanych drogach, nie był ani łatwy, ani 
bezpieczny. Wina z południa były więc drogie, dlatego raczyli się 
nimi jedynie ludzie majętni: szlachta i magnateria, a także bogaci 
mieszczanie. Do Polski sprowadzano wina na dwór królewski, głów-
nie węgierskie i francuskie.

Tymczasem Opole, pozostające wówczas w rękach Monarchii Habs-
burgów, było także ważnym ośrodkiem handlu, a kupcy sprowadzali 
wina często z odległych krajów. Prawdopodobnie przywożono je 
w beczkach umieszczonych na wozach konnych lub wykorzysty-
wano transport rzeczny. Handlarze wykonywali własne mieszanki 
z rozmaitych trunków, dodawali do win wonne przyprawy lub róż-
ne zioła, aby poprawić i uszlachetnić smak i aromat. Oczywiście, 
pozwalało to drożej sprzedać produkt słabej jakości.

Plan szynku przy Malapanerstr. (dzisiejsza Ozimska) w Opolu, uwzględnia-
jący osobną „izbę piwną” i „izbę winną”, w zależności od gustu konsumen-
tów [APOp, Acta des Magistrats zu Oppeln betreffend Schank-Anlage bei 
Piechatzek […] Malapaner Str., Vol. I, 1889-1899, Akta miasta Opola, zesp. 
nr 22, sygn. 2068, s. 121a]

Martin Ferdinand Quadal (1736-1808), Przy winie, 1786, Muzeum Narodowe w Warszawie (fot. Krzysztof Wilczyński)

Fotografia archiwalna przedstawiająca sklep winiarski w Krapkowicach [APOp, Magistrat i sklep 
z winami w Krapkowicach. W tle wieża kościelna, bd., Archiwum hr. Praschmy z Niemodlina, 
zesp. nr 152, sygn. 1689]

Rozporządzenie  policyjne 
z 1922 roku dotyczące han-
dlu napojami alkoholowymi 
[APOp, Die Anlage der Bran-
dweinbrennereien, Bier-Brau-
ereien, Gast-Schank, Wirtscha-
ften, Brandweinhandel und 
Revision der Weinhandlun-
gen, 1910-1935, Starostwo Po-
wiatowe w Opolu, zesp. nr 2, 
sygn. 1216, bp.]

Rozporządzenie policyjne dotyczące handlu napojami alkoholowymi, przekład na język polski,  rękopis [APOp, Die Anlage der Brandwein-
brennereien, Bier-Brauereien, Gast-Schank, Wirtschaften, Brandweinhandel und Revision der Weinhandlungen, 1910-1935, Starostwo Powiato-
we w Opolu, zesp. nr 2, sygn. 1216, bp.]

Jak bardzo opłacalny był handel winem, świadczy istniejący 
do naszych czasów budynek, o którym napisano: „Budow-
nictwo willowe rozwijało się też na Pasiece, zwłaszcza po 
przyłączeniu jej do Opola. Do dziś swoją urodą zachwyca 
[...] Villa Academica, której właścicielem był Wilhelm Schrei-
ber, właściciel składu win – dziś Uniwersytet Opolski (Anna 
Pobóg-Lenartowicz, Od opola do Opola. Popularna historia 
miasta, Opole 2017, s. 32) 
(fot. Jerzy Stemplewski)

Beczka i wóz do transportu wina węgierskiego 
(fot. Małgorzata Iżykowska)

Plan szynku na skrzyżowaniu Krakauerstrasse i Ma-
lapanerstrasse (dzisiejszej Krakowskiej i Ozimskiej) 
w Opolu [APOp, Acta betreffend die Restauration 
mit Wein und Bier Ausschank in dem Haus No. 38 
der Krakauerstraße, 1862-1896, Akta miasta Opola, 
zesp. nr 22, sygn. 2134, s. 28]

Aromat wina bywa jak subtelna poezja.
Ludwik Pasteur
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6. Dawne gatunki win   
Wina zakupione przez polskich handlarzy czy karczmarzy nie mogły być zgod-
nie z prawem rozcieńczane ani w inny sposób zmieniane przez dodatek róż-
nych substancji. Winiarze poznańscy składali przysięgę, że „te wina wszystkie, 
którekolwiek na ten czas w mojej piwnicy mam, tak jako teraz w sobie są same 
zachowane, onych niczem przetwarzać nie będę, ani zatrzymanym albo nie-
kisiałym winem słodzić go nie będę, żeby łagodniejsze a zatym odbytniejsze 
było, ażeby mi na nie cenę droższą uczyniono”. Pełną rotę przysięgi przytacza 
Zygmunt Gloger w Encyklopedii staropolskiej.

Z treści jej wynika, że próby „udoskonalania” nie najlepszej jakości win, rato-
wania trunków nieudanych lub psujących się były handlarzom dobrze znane 
i zapewne szeroko stosowane. 

W XVI i XVII wieku znane były liczne gatunki zamorskich win: hiszpański ali-
kant i petercyment, francuskie d’Anjou, bomol, kanar, macedoński muszkatel, 
jedno z najdroższych win – witpacher i wiele innych. Małmazyją zwano „z wy-
spy Kandyi [Krety] wino roskoszne”, wedle zapisu Łukasza Gołębiowskiego. 
O winie zwanym „maślacz” wspominają Gołębiowski i Gloger, a nazwa ta jest 
polskim przekształceniem węgierskiego słowa „maszlasz”, nazwy wina tokajskie-
go. Stare wino, jak pisze Gloger, nazywano „popielem”, „Popiel bowiem sym-
bolizował w Polsce starożytność”. Powiedzenie „trącić myszką” w znaczeniu 
‘być starym, dawno nieaktualnym’ odnosiło się pierwotnie właśnie do starego 
wina.

Potym hojnie bankietują,
Młodszy do stołu gotują,

Drudzy noszą marcepany,
Cukry, wódki między pany,

Małmazyje tam stawiają,
Alakantu nalewają,

Z rywułami wino różne,
Pełen stół, 

miejsce nie próżne.
Adam Jarzębski

Handel napojami alkoholowymi w powiecie opolskim [APOp, Die Anlage der Brandweinbrennereien, Bier-Brauereien, Gast-Schank, Wirt-
schaften, Brandweinhandel und Revision der Weinhandlungen, 1910-1935, Starostwo Powiatowe w Opolu, zesp. nr 2, sygn. 1216, bp.]

Kontrola win w powiecie głubczyckim [APOp, Verkehr mit Wein, 
APOp, Starostwo Powiatowe w Głubczycach, zesp. nr 1802, sygn. 
556, bp.]

Ustalenia dotyczące handlu likierami i winami ziołowymi [APOp, Verkehr mit Wein, APOp, Starostwo Powiatowe w Głubczycach, zesp. nr 1802, 
sygn. 556, bp.]

Ustalenia dotyczące sporządzania mieszanin z różnych gatunków win 
[APOp, Den Weinbau und den Handel mit Wein, 1828-1938, Starostwo 
Powiatowe w Grodkowie, zesp. nr 1240, sygn. 359, s. 141-142]

Christoffel Jacobsz van der Laemen 
(1606/1615 – 1651), Scena rodzajowa – 
w gospodzie, 2 ćw. XVII w., Muzeum 
Narodowe w Warszawie (fot. Krzysztof 
Wilczyński)

Adolphe Jean Baptiste Bayot (1810-1866), Dawne 
kochajmy się przy węgrzynie. Pasek u Tyszkiewicza. 
Ilustracja do „Pamiętników” Paska, 1851-1856, Mu-
zeum Narodowe w Warszawie

Akta sądowe dotyczące sprawy 
kobiety nielegalnie handlują-
cej alkoholem [APOp, Verwal-
tungsstreitsache des Polizei-
direktors in Oppeln [Opole] 
gegen die Geschäftsinhaberin 
Anastasia Wolter in Oppeln 
[Opole] wegen Untersagung 
des Kleinhandels mit Bier und 
Wein, 1938-1939, Administra-
cyjny Sąd Okręgowy w Opo-
lu, zesp. nr 3791, sygn. 1189, 
k. 3-4]

Przepis dotyczący dodawania do wina dodatków chemicznych 
[APOp, Den Weinbau und den Handel mit Wein, 1828-1938, 
 Starostwo Powiatowe w Grodkowie, zesp. nr 1240, sygn. 359, s. 208]

Johann Georg Platzer (1704-1761), Wnętrze z koncertem i grającymi w karty, XVIII w., Muzeum Narodowe w Warszawie (fot. Krzysztof Wilczyński)

Kontrola win w powiecie grodkowskim [APOp, Den Weinbau und 
den Handel mit Wein, 1828-1938, Starostwo Powiatowe w Grodko-
wie, zesp. nr 1240, sygn. 359, s. 146]
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7. Wina zaprawne  
Obok win rozmaitych gatunków, sprowadzanych z krajów o 
cieplejszym klimacie, używano jednak także win zaprawnych, 
czyli wzbogacanych smakowo. W dokumentach i literaturze 
dawnych wieków odnaleźć można ich nazwy: wspominany 
przez Reja rozekier zapewne pachniał różami, wino granato-
we – „na owoc granatu nalane”. Winem „przyprawnym” był 
„hipokras” czy „małmazyja hypsymowana”, mirtem przypra-
wiano wino zwane „mirtynkiem”. 
Przepisy na „zaprawianie” win stanowią główną część rękopi-
śmiennej księgi z zasobu naszego Archiwum, pochodzącej z 
zespołu nr 20, Akta miasta Nysy, o sygn. 604. Księga ta, spisa-
na po niemiecku, należała zapewne do nieznanego z nazwiska 
nyskiego mieszczanina, który handlował nie tylko winami, ale 
też wyrobami tytoniowymi. Znajdują się w niej setki receptur, 
częściowo zaszyfrowanych, nie tylko na różnorodne „zapraw-
ne” wina, ale także na sporządzanie nalewek oraz tzw. „so-
sów”, w których moczono liście tytoniu przed zwijaniem ich 
w cygara. Wśród ciekawostek znajdziemy tu również przepis 
na czarny atrament oraz tusz do pieczęci. Zdradzamy Państwu 
dzisiaj niektóre sekrety zawarte w tej księdze.

A kiedyś poźrzał w beczkę,
Jakie tam są w niej przyprawy, 

Wszystko to dla nas potrawy:
Siarkę, mleko, jajca biją,

A jednak to ludzie piją
Adam Jarzębski (koniec XVI w. – 1648 lub 1649)

Przepis na małmazję 
[APOp, Akta miasta Nysy, 
zesp. nr 20, sygn. 604, s. 23]

Okładka księgi z przepisami na wina i nalewki 
[APOp, Akta miasta Nysy, zesp. nr 20, sygn. 604]

Przepis na czarny atrament [APOp, Akta miasta Nysy, 
zesp. nr 20, sygn. 604, s. 43]

Jan Vermeer van Utrecht (1630-1695/1697), Chłopiec pijący wino, 1656, Muzeum Narodowe w Warszawie (fot. Piotr Safjan)

Zapisy w księdze przepisów na wina i nalewki 
[APOp, Akta miasta Nysy, zesp. nr 20, sygn. 604]

Przepis na tusz do pieczęci [APOp, Akta miasta Nysy, 
zesp. nr 20, sygn. 604, s. 63]

Przepis na wino pomarańczowe 
[APOp, Akta miasta Nysy, 

zesp. nr 20, sygn. 604, s. 50 - 51]

Przepis na wino ziołowe 
[APOp, Akta miasta Nysy, 

zesp. nr 20, sygn. 604, s. 25]

Przepis na zaprawę do wypalania beczek przed ich napełnieniem 
[APOp, Akta miasta Nysy, zesp. nr 20, sygn. 604, s. 19]

Zaprawianie win (rys. Katarzyna Iżykowska)

Przepis na zaprawę do wypalania 
beczek przed ich napełnieniem 
[APOp, Akta miasta Nysy, 
zesp. nr 20, sygn. 604, s. 19]
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Żelazo poznaje się w ogniu, 
człowieka przy winie.

[powiedzenie japońskie]

s. 18
34., Wie man den Geschmack am Wein am besten erkennet wenn 
man kaufen will
Nimm frisch Brunnenwaßer, spühle den Mund rein aus, und iß etwas 
Brodt mit frischen Brunnenwaßer, so kann man den Geschmack ver-
nehmen. Auf Käse, Brandtwein, Zucker, Taback Knoblauch kann man 
keinen Wein probiren.

34., Jak najlepiej wyczuć smak wina, które mamy zamiar kupić

Weź świeżą wodę studzienną, wypłucz nią jamę ustną i zjedz trochę chleba 
ze świeżą wodą studzienną – w ten sposób można doświadczyć smaku. Nie 
można próbować wina po: serze, wódce, cukrze, tabace, czosnku.

s. 27
49., Guten schwarzen Kirschwein zu machen. 
Behandle ihn wie den Kräuter wein, und nimm auf 1 Ohm 12 ℔ ab-
getrocknete oder 2 Korbe grüne abgepflückte Kirschen, welche man 
mit dem Kern stößt, dann in’s Faß gethan, 2 ℔ bittre Mandeln, 1 ℔ 
Citronen & ¼ ℔ Pommrerranzen Schaalen dazu, schneide alles klein, 
rühre es acht Tage lang alle Tage einigemal um, hänge in ein Säckchen 
folgende Species in’s Faß
2 Loth Neegel
2 „ [Loth] Zimmt
2 Loth Cardemomen
2 „ [Loth] w. Zimmt.
Wenn man glaubt daß er starck genug sey, nach dem Geschmack des 
Gewürzes so nimt man es heraus und versüßt ihn beim Verzapfen mit 
Geläuterten Zucker.

49., Jak zrobić dobre czarne wino wiśniowe.

Traktuj to wino jak wino z ziół. Na jedną beczkę wina weź 12 ℔ wysuszo-
nych lub 2 kosze zielonych, zerwanych wiśni, które należy rozgnieść z pest-
ką i włożyć do beczki. Następnie weź: 2 ℔ gorzkich migdałów, 1 ℔ cytryn 
i ¼ ℔ skórek z pomarańczy. Te składniki pokrój na małe kawałki i dodaj 
do wiśni. Całość mieszaj kilka razy dziennie przez osiem dni. W beczce 
zawieś woreczek z następującymi składnikami:
2 łutami czapetki pachnącej
2 łutami cynamonu
2 łutami kardamonu
2 łutami białego cynamonu.
Wyjmij woreczek, jeżeli jesteś przekonany, że jest już na tyle mocne i przy-
prawy są wyczuwalne. Wino można dosłodzić po ściągnięciu z beczki 
oczyszczonym cukrem.

     [przekł. Małgorzata Blach-Margos]

Jak najlepiej wyczuć smak 
wina, które mamy zamiar kupić 
[APOp, Akta miasta Nysy, zesp. 
nr 20, sygn. 604, s. 27]

Nieznany malarz holenderski, Martwa natura – owoce na stole, XIX w., Muzeum Narodowe w Warszawie (fot. Piotr Safjan)

Co zrobić, kiedy wino ma przykry 
zapach [APOp, Akta miasta Nysy, 
zesp. nr 20, sygn. 604, s. 18]

Jak ratować wino, które ma posmak 
beczki [APOp, Akta miasta Nysy, 

zesp. nr 20, sygn. 604, s. 11]

8. Receptury 
    z nyskiej ksiegi
W księdze znajdujemy liczne przepisy na wina, których smak ulepsza 
się za pomocą aromatycznych ziół i przypraw. Do dziś, zwłaszcza zimą, 
przyrządza się grzane wino z dodatkiem owoców cytrusowych, cyna-
monu, goździków i innych smakowitości. Konsumentów na ogół nie 
gorszy fakt, że podstawą tego napoju jest zwykle wino nie najwyższej 
jakości.

Wonne zioła miały za zadanie ukryć rozmaite niedostatki sprzedawa-
nego wina.

s. 11
18. Wenn der Wein nach dem Faße schmecket wie ihm zu helfen
Nimm ein Bündlein Salbey, thue es in ein Tuch und hänge es in den 
Wein, nimm eine otischene Wurzel klein gestoßen und herein gelegt 
probatum est.

18. Jak ratować wino, które ma posmak beczki

Weź wiązkę szałwii, zawiń ją w chustę i zawieś w winie. Następnie weź 
korzeń wężownika, rozgnieć go na małe kawałki i włóż do wina. Proba-
tum est.

s. 11
19. Wein, der einen bösen Geruch zu helfen
Nimm eine Handvoll Salbey und so viel Hopfen, und eine große Gal-
gandwurzel von einander geschnitten, in ein Säckchen gethan und ins 
Faß gehangen, so vergehet der böse Geruch, muß aber auf ein ander 
Faß abgestochen werden.

19. Co zrobić, kiedy wino ma przykry zapach

Weź garść szałwii i tyle samo chmielu oraz duży korzeń galgantu. Korzeń 
należy pokroić i z pozostałymi składnikami włożyć do woreczka, który na-
leży zawiesić w beczce. W ten sposób można pozbyć się nieprzyjemnego 
zapachu. Wino to należy jednak ściągnąć z beczki i wlać do innej.
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Jak pomóc winu, które nie chce „stać się piękne” 

[APOp, Akta miasta Nysy, zesp. nr 20, sygn. 604, s. 4]

Jak uwolnić wódkę francuską od rdzy 
[APOp, Akta miasta Nysy, zesp. nr 20, sygn. 604, s. 6]

Alexander Adriaenssen (1587-1661), 
Martwa natura z krewetkami 

i krabami na cynowym talerzu, 
Muzeum Narodowe w Warszawie 

(fot. Krzysztof Wilczyński)

Jak ratować wino, które stało się tęgie lub mętne, a jego kolor wpada w niebieski 
[APOp, Akta miasta Nysy, zesp. nr 20, sygn. 604, s. 2]

9. Jak sprzedac 
    zepsute wino?  
Z tejże księgi dowiadujemy się jednak także, jak z czerwonego wina zrobić wino białe, jak spra-
wić, by wino mętne stało się klarowne, jak wreszcie zepsute, o przykrym zapachu wino uczynić 
znów zdatnym do picia. Domyślamy się, że wszystkie te sposoby miały służyć temu, aby wino 
nadające się tylko do wylania za wszelką cenę sprzedać klientom. Do wina zalecano więc dodawać 
np. sproszkowany alabaster, mleko, cukier, sól, białka jaj, ocet winny, piasek, potłuczone szkło, 
ałun, a nawet silnie toksyczne związki ołowiu. 

Jak dopomóc winu, które nie chce „stać się piękne”

Na jedno wino weź:

2 łuty palonego ałunu 

2 łuty srebrnej glejty [tlenek ołowiu]

4 łuty potłuczonego alabastru.

Powyższe składniki dobrze wymieszaj, przecedź i dodaj do wina. Dobrze zaszpuntuj i w przeciągu 

24 godzin wino będzie znów piękne.

Jak ratować wino, które stało się tęgie lub mętne, a jego kolor wpada w niebieski

Napełnij czysty ceber tymże winem i ubijaj je nową miotłą do momentu, kiedy nie będzie już tę-

gie. Takie wino wlej do beczki, którą wcześniej dobrze wypalono zaprawą do wina. Kiedy beczka 

będzie pełna, weź na 4 oksefty lub 6 beczek wina lub 12 wiader wody, 6 łutów soli i 3 razy tyle 

piasku. Podgrzej sól w miedzianym tyglu, aż zbrązowieje. Piasek też powinien być ciepły. Następ-

nie dodaj sól wraz z piaskiem do beczki ubitego wina i dobrze wymieszaj za pomocą rózgi do 

ubijania, aż piana zacznie wydostawać się ze szpuntu. Co więcej, zanim dodasz do wina sól, mo-

żesz je jeszcze raz porządnie przecedzić, wtedy sól i piasek rozproszą się tym lepiej w winie. Teraz 

weź 6 kwart ugotowanego mleka, do którego nie dodano wody i z którego zdjęto śmietanę. Do-

daj do tego środek do oczyszczania win i przelewaj tak długo, jak paruje. Potem dobrze zamknij, 

aby do środka nie dostało się powietrze i odstaw na kilka dni. Wino będzie znów dobre, kiedy 

odzyska klarowność. Wtedy przelej wino do czystego naczynia – powinno zostać jasne i czyste.

Jak uwolnić wódkę francuską od rdzy

Weź dwie czterogarncówki mleka, doprowadź je do wrzenia i ostudź je. Do tego weź białko z kil-

ku jajek i skorupki, także 3 lub 4 pełne garście palonego piasku, 1/2 czterogarncówki środka do 

oczyszczania wina, dobrze przecedź i za kilka dni wódka będzie dobra.

        [przekł. Małgorzata Blach-Margos]

Wino oświetla zacienione zakamarki duszy.
Horacy
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10. Wino dzisiaj  
Kultura konsumpcji wina po latach posuchy ponownie wkracza do Polski i znajduje licznych miłośników. Polacy nie tylko 
sprowadzają doskonałe wina z zagranicy, dosłownie z całego świata, ale znajdują się też coraz częściej zapaleni hodowcy 
winorośli, posiadacze winnic, którzy z własnych owoców samodzielnie produkują wina coraz lepszej jakości. Winnice 
 takie znajdują się na przykład w samym Opolu, w dzielnicy Wróblin, a także koło Ujazdu w powiecie strzeleckim.

Dla konsumenta liczy się zwykle barwa wina i jego smak. Istnieją wielbiciele win białych, różowych lub czerwonych, słod-
kich lub wytrawnych, lekkich lub cierpkich. Przy specjalnych okazjach chętnie pije się wina musujące. Ważna jest także 
moc wina, a więc procentowa zawartość alkoholu, jego temperatura, zapach i aromat. Wino dobierane jest do spożywanej 
potrawy, aby w pełni delektować się kompozycją smaków i woni. 

Dobór win do potraw ilustruje wciąż aktualny fragment wiersza, przypisywany czasem autorom polskiego przekładu 
 libretta do operetki Gasparone  Karla Millöckera:

Ryby, drób i cielęcina lubią tylko białe wina.

Zaś pod woły, sarny, wieprze jest czerwone wino lepsze.

Frukty, deser i łakotki lubią tylko wina słodkie,

A szampany, wie i kiep, można podczas, po i przed.

Pij wino, a będziesz dobrze sypiał. Śpij, a nie będziesz 
grzeszył. Unikaj grzechu, a będziesz zbawiony.
[powiedzenie niemieckie]

Stulecie powstań śląskich (1919-1921) 
oraz plebiscytu (1921) skłania nas do przy-
pomnienia atmosfery tamtych lat, utrwalonej 
w zachowanych archiwaliach. Oto przepisy 
policyjne z lat 1922-1924, dotyczące karczm 
i szynków, wydane w wersji dwujęzycznej 
w ówczesnej prasie lokalnej [APOp, Die 
Anlage der Brandweinbrennereien, Bier-Brau-
ereien, Gast-Schank, Wirtschaften, Brandwe-
inhandel und Revision der Weinhandlungen, 
1910-1935, Starostwo Powiatowe w Opolu, 
zesp. nr 2, sygn. 1216, bp.]

Jan Cybis (1897-1972), Koszyk z jabłkami i butelką wina, 1955, Muzeum Narodowe w Warszawie 
(fot. Krzysztof Wilczyński)
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11. Win na zastawa  
W toku dziejów wykształciły się specjalne naczynia przeznaczone do picia różnych gatunków 
win. Wino czerwone podawane jest zazwyczaj w większych, czasem pękatych lampkach, w od-
różnieniu od wina białego, dla którego przeznaczone są kieliszki mniejsze i niższe. Jeszcze 
mniejsze i często o rozchylających się brzegach są kieliszki do wina różowego. Specjalne szkło 
służy do win musujących – są to zazwyczaj wąskie, wysokie kieliszki. Dla win deserowych, 
o wyższej zawartości alkoholu, przeznaczone są kieliszki małe, niższe i o zwężonym otworze.

Odpowiedni kształt szkła pozwala zachować pełnię smaku, zapachu, aromatu wina. Znawcy 
win twierdzą, że kieliszek trzeba zawsze trzymać za nóżkę, nigdy nie należy obejmować dłonią 
samej czaszy kieliszka, gdyż powoduje to nagrzewanie się wina i niekorzystne zmiany smaku.

Wino słynie jako trunek szlachetny, a jego bogata i fascynująca historia zachęca nas do stu-
diowania dziejów, zarówno uprawiania winorośli, jak i sporządzania napoju z dojrzałych 
owoców. Pamiętajmy jedynie o starożytnej i jakże słusznej maksymie: „Dla mądrych mężów 
wystarczą trzy kratery wina: pierwszy dla zdrowia, drugi dla zabawy i miłości, trzeci, by spro-
wadził sen”.

Wino nie tylko się pija, wino się wącha, obserwuje, 
podziwia, smakuje, sączy, delektuje i o winie się mówi.

Król Edward VII 

Umiarkowanie w spożywaniu wina i innych napojów alkoholowych to cenna umiejętność, nie 
każdy jednak potrafi ją zdobyć. Akta z zasobu Archiwum świadczą o tym, że w czasach minionych 
usiłowano pomóc ludziom pogrążonym w nałogu poprzez różne działania instytucjonalne. Oto 
dokumentacja wysiłków organizacji przeciwdziałania alkoholizmowi (Oberschlesische Provinzial-
hauptstelle gegen den Alkoholismus) z lat 30. XX wieku [APOp, Starostwo Powiatowe w Głubczy-
cach, zesp. nr 1802, sygn. 556, bp.] Alexander Coosemans (1627-1689), Martwa natura z owocami i kukurydzą, XVII w., Muzeum Narodowe w Warszawie (fot. Piotr Ligier)

wina deserowe    |    wina białe    |    wina musujące    |    wina dojrzewające w beczkach drewnianych    |    aromatyczne wina różowe    |    lekkie wina czerwone    |   ciężkie wina czerwone


