Muzeum Wódki

Z pasji do historii, tradycji i kultury
Na mapie turystycznej Warszawy pojawiła się nowa atrakcja
– Muzeum Wódki. Znakomita lokalizacja muzeum, w sercu
historycznej stolicy, nieopodal Teatru Wielkiego i Opery Narodowej, przy placu Teatralnym (ulica Wierzbowa 9/10) sprawia, że trudno pominąć to miejsce, przemierzając Warszawę.
Koneserzy dobrych smaków doceniający
bogactwo polskiej tradycji oraz fani turystyki kulinarnej odnajdą tutaj fascynująco
opowiedzianą historię wódki, najstarszego
i naszego najlepszego trunku narodowego.
Imponująca liczba eksponatów, a jest ich
około 10 tysięcy, sytuuje warszawskie
muzeum wśród największych tego typu
kolekcji muzealnych na świecie.
Muzeum Wódki jest prywatną inicjatywą
dwóch przyjaciół Adama Łukawskiego oraz
Piotra Popińskiego, znanego warszawskiego
restauratora i pomysłodawcy pierwszego
w Warszawie Festiwalu Wódki i Zakąski
(www.festiwalwodki.com), który odbył
się w połowie maja 2017 roku. Festiwal
na trwale zapisał się wśród najlepszych
imprez warszawskich. W czasie dwóch
dni odwiedziło go blisko 4 tysiące gości
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(informacja o festiwalu ukazała się w mediach około 300
razy). Jego uczestnicy mogli podziwiać znakomite produkty
w kategoriach wódek, likierów, miodów pitnych i nalewek
najlepszych producentów polskich i zagranicznych. Wtedy też
zapowiedziano otwarcie Muzeum Wódki.
Pomysłodawcy muzeum kompletowali
swoje, w wielu przypadkach unikalne,
eksponaty przez blisko 20 lat, a jego koncepcja powstawała około dwóch. To, co
odwiedzający zastanie w muzeum, wzbudza
zachwyt już od wejścia (muzeum składa się
z kilku przestrzeni tematycznych). Na mapie Polski pokazano najprężniej działające
i najbardziej znane zakłady gorzelnicze,
a eksponaty pochodzą z około 180 fabryk
wódek. Historia najpopularniejszego polskiego trunku została opowiedziana przez
pryzmat losów zakładów produkcyjnych,
wyrobów dla nich charakterystycznych, ale
też ludzi, którzy je tworzyli i na stałe wpisali
się do kart rodzimej i światowej historii.
Są więc kolekcje m.in. lwowskiej rodziny
Baczewskich (1782), Potockich z Łańcuta
(1784) i Jacoba Haberfelda z Oświęcimia

(1804). Przedstawiono pierwsze gdańskie manufaktury działające
od roku 1598, początki nowoczesnej produkcji przemysłowej,
„złoty okres”, czyli rozkwit branży mający miejsce na przełomie XIX i XX wieku, 20-lecie międzywojenne, okres II wojny
światowej oraz czasy PRL-u aż do współczesnych.
Unikatowe eksponaty zgromadzone w muzeum zostały
pozyskane od prywatnych kolekcjonerów oraz darczyńców,
a także z muzeów, instytucji oraz producentów alkoholi
polskich i zagranicznych. Wiele z nich zostało użyczonych
na potrzeby muzealne.
Jak zapewnia dyrektor Muzeum Wódki, Michał Martosz,
zaplanowano sukcesywne prezentowanie całej kolekcji w drodze wymiany eksponatów i organizowania wystaw czasowych.
Obecnie jedynie 15 proc. wszystkich zbiorów składa się na ekspozycję. W 2018 roku nie tylko pojawią się wystawy okresowe,
ale także odbędą się warsztaty, seminaria i spotkania, podczas
których będą prezentowane kolejne obiekty. Festiwal Wódki
i Zakąski również stanie się przestrzenią dla dodatkowych
działań muzeum.
Wśród prezentowanych obiektów są najstarsze butelki
kamionkowe pochodzące z wykopalisk, historyczne butelki
z polskich zakładów gorzelniczych, w tym kilka z nich wypełnionych trunkami pamiętającymi czasy przedwojenne,
unikalne kieliszki i karafki, książki, karty alkoholi, szyldy,
czy fotografie znanych postaci i potentatów przedwojennego
przemysłu gorzelniczego.
Jedną z ciekawszych jest przestrzeń, która pokazuje stare,
barwnie ilustrowane etykiety z okresu PRL-u, gadżety promocyjne oraz fotografie przedstawiające sposoby promocji trunków
w innych krajach, takich jak Rosja czy Stany Zjednoczone.
Najstarszą butelką nieotwieranego alkoholu w kolekcji
muzeum jest likier ziołowy „Altvater” z fabryki Zygfryda
Gesslera z Bielska-Białej, wyprodukowany około 1890 roku.
Cała kolekcja posiada niezwykłe i unikatowe przedmioty,
a mistrzowska opowieść o nich – pomysłodawców muzeum
– połączona z odkrywaniem najbardziej niezwykłych historii
zaskoczy nawet największych znawców wybornych, unikatowych
alkoholi. Należy wspomnieć o kieliszku Napoleona Bonapartego
czy manierce żołnierza francuskiego z czasów napoleońskich
pozostawionej w Warszawie podczas odwrotu z nieudanej
inwazji na Rosję w 1812 roku. W zbiorach znajdują się również
osobiste przedmioty Józefa Adama Baczewskiego: laska paradna
zakończona trzonkiem z kości słoniowej, papierośnica z kości
słoniowej oraz druk firmowy z jego własnoręcznym podpisem.
Unikalne w skali światowej kolekcji historycznych „perełek”
związanych ze sztuką barmańską jest oryginalne wydanie
manuala barmańskiego, pierwszego na świecie podręcznika
barmańskiego Jerry’ego Thomasa „The Bartender’s Guide”
z 1862 roku z własnoręcznym podpisem autora.
Muzeum sąsiaduje z jednym z najlepszych w Polsce barów
The Roots Bar&More, w którym ponad 200-letnia historia
branży barmańskiej została opowiedziana przez pryzmat
koktajli regionalnych oraz inspirowanych klimatem i smakami
kultowych barów europejskich czy Nowego Jorku. Kolejnym,
nie mniej ważnym eksponatem jest książka z roku 1895 ilustrująca wiedzę ówczesnego świata na temat produkcji wódek.
Muzeum planuje przygotowanie kalendarza wydarzeń,
w którym za pomocą spotkań cyklicznych, warsztatów, wykładów i zajęć edukacyjnych będzie można poznać historię
kultury stołu, połączoną z degustacją alkoholi oraz modnym
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ostatnio foodpairingiem (to metoda określania, które produkty
i ich smaki dobrze się komponują). Na zakończenie zwiedzający
mogą zaopatrzyć się w wyroby krośnieńskiej Fabryki Szkła lub
kupić jeden z ponad tysiąca szlachetnych alkoholi w znajdującym się obok Muzeum Elixir Boutique (www.domwodki.pl)
albo odwiedzić Vodka Atelier oferujący ponad 500 najlepszych
wódek z Polski oraz kilkudziesięciu krajów świata.
Muzeum jest czynne codziennie, z wyjątkiem poniedziałków
oraz wybranych dni świątecznych, w godz. 13.00–21.00 (ostatnie
wejście 20.30). Cena biletu wstępu – 19 zł, bilet z degustacją
(do wyboru 3 rodzaje wódek) – 39 zł.
Więcej na www.muzeumwodki.pl
Barbara Tekieli
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