
Nie znamy imienia artysty, który namalowa³ gotyckiego Chrystusa zgiêtego pod 

drzewcem winiarskiej prasy. Nie podpisa³ swego dzie³a, gdy¿ stworzy³ je dla wiêkszej 

chwa³y Bo¿ej - nie w³asnej. By³ zapewne synem œl¹skiej ziemi, krainy wiejskich koœcio³ów 

o strzelistych wie¿ach, budowanych z kamienia polnego i darniowej rudy, warsztatów 

snycerskich rzeŸbi¹cych Piêkne Madonny, ¿ywej pamiêci o œwiêtej Jadwidze. Krainy 

winnic - bo tylko na takiej ziemi mog³o powstaæ to naiwne, zdumiewaj¹co dos³owne 

wyobra¿enie transsubstancjacji, liturgicznej przemiany wina w krew Zbawiciela.

Winiarze wœród rolników
7 marca przebywa³ z wizyt¹ w Gorzowie 
Wlkp. wiceminister rolnictwa i rozwoju 

wsi Krzysztof Ardanowski, który spotka³ 
siê z przedstawicielami Lubuskiego 

Forum Rolniczego, zwi¹zkami                  
i organizacjami rolniczymi oraz rolnika-
mi. W debacie wziêli udzia³ przedstawi-
ciele zarz¹du OSPWiPW, prezes Roman 

Grad i sekretarz Przemys³aw Karwowski.

Karnawa³ w „ZajeŸdzie 
Pocztowym”

24 lutego zielonogórscy winiarze 
zorganizowali w odrestaurowanym 

„ZajeŸdzie Pocztowym” zabawê 
karnawa³ow¹. Kosztowano win pañstwa 

Lewandowskich z winnicy na „Leœnej 
Polanie”, pañstwa Kowalewskich                 

i Koziarskich z Winnicy „Kinga”, pañstwa 
Gradów z Winnicy „Julia” i miodów pana 

Marka Senatora. Przy degustacji 
asystowa³ producent miodu pszczelego           

z podzielonogórskiej Œwidnicy,              
Marcin Nocoñ. 

Dyskusja na Forum
25 lutego w „ZajeŸdzie Pocztowym”              
w Zielonej Górze odby³o siê Forum 

Winiarskie. W spotkaniu, które 
zrealizowano przy pomocy finansowej 

Miasta Zielona Góra, wziê³a udzia³ 
prezydent miasta pani Bo¿ena Ronowicz. 

Oprócz cz³onków obu stowarzyszeñ, 
mieszkañców miasta na czele ze 

Zdzis³awem Piotrowskim-Starówkowym 
Szambelanem, goœciliœmy przedstawicieli 

Winnicy Miêkinia, Sabinê Po³oñsk¹             
i Grzegorza Nowakowskiego oraz £ukasza 

Chrostowskiego z Winnicy Pa³ac 
Mierzêcin. 

Na klasztornej winnicy
W weekend 18-19 marca w winnicy 

Stowarzyszenia Winiarzy z Ostritz, 
po³o¿onej na wzgórzu klasztoru St. 

Marienthal nad Nys¹ £u¿yck¹, odby³o siê 
spotkanie polskich i niemieckich 

winiarzy. Pierwszego dnia na winnicy 
odby³o siê praktyczne szkolenie               

w zakresie ciêcia zimowego i prowadze-
nia krzewów. W dniu kolejnym zapoznano 

siê z gospodarstwem piwnicznym 
winiarzy z Ostritz. Uczestnicy otrzymali 

pami¹tkowe dyplomy.

Winiarze w internecie
Od 6 grudnia dzia³a internetowa strona 

zielonogórskich winiarzy. 
Zainteresowanych 

zaprasza-my na: www.winiarze.zgora.pl. 
W Archiwum zgromadzono wszystkie 

wydania „Winiarza Zielonogórskiego”,        
a zdjêcia z ciekawych wydarzeñ                

i okolicznych winnic zaprezentowano            
w galeriach. Przez trzy miesi¹ce stronê 

odwiedzi³o ponad 21 tysiêcy internautów.

V Targi Winiarskie
13 maja w godzinach od 10 do 16 przed 
zielonogórsk¹ „Palmiarni¹” odbêdzie siê 
V Zielonogórskie Targowisko Winiarskie. 

Impreza ma s³u¿yæ prezentacji i sprzeda¿y 
nie tylko winoroœli, ale wszystkiego co 

zwi¹zane jest z tematyk¹ ich uprawy              
i wytwarzania wina. W czasie trwania 

targowiska odbêdzie siê forum 
dyskusyjne na temat: „Regionalne 

tradycje winiarskie, historia i dzieñ 
dzisiejszy”. Wezm¹ w nim udzia³ goœcie 

ze S³owacji i Niemiec.
Dalszy ci¹g na stronie 2

Miros³aw Kuleba

„Chrystus 
w prasie winiarskiej”, 

obraz o³tarzowy 
z koœcio³a Bo¿ego Cia³a 

(Corpus Christikirche) 
we Wroc³awiu.



Nie znamy nie tylko imion - nawet liczby pokoleñ winiarzy, którzy 
kielichy mszalne ca³ego Œl¹ska nape³niali winem, od tych najdawniejszych, 
pierwszych braci zakonnych nios¹cych zacz¹tki Pañskiej Winnicy na 
ziemie S³owian. Ale to oni wszyscy w mozolnym trudzie budowali 
fundament, którego zwieñczeniem s¹ dzisiaj s³owa œwiêtego Jana Paw³a II: 

„Eucharystia narodzi³a siê w wieczór Wielkiego Czwartku w kontekœcie wieczerzy paschalnej. Dlatego w jej strukturê 
wpisany jest sens uczty: „Bierzcie i jedzcie. Pijcie z niego wszyscy”.

Do kielicha, z prasy winiarskiej, cieknie krew-wino. „W niej Chrystus przedk³ada nam na nowo ofiarê spe³nion¹ raz na 
zawsze na Golgocie”,  naucza papie¿-Polak w encyklice „Mane nobiscum, Domine”.

Pewnie ka¿dy z nas, pochylaj¹cy siê dzisiaj nad winnym krzewem, badaj¹cy z trosk¹ jego rany zadane przez 
tegoroczne srogie mrozy, jest œwiadomy odwiecznej wznios³oœci pracy winiarza. Poœród wielkiego bogactwa pokarmów 
danych cz³owiekowi, tylko dwa: chleb i wino, dost¹pi³y uczestniczenia w œwiêtoœci. Bowiem „kielich mszalny, nape³niony 
winem, jest wst¹pieniem w odwiecznie dokonuj¹c¹ siê liturgiê niebios - przypomina³ kardyna³ Joseph Ratzinger, zanim 
jeszcze zosta³ papie¿em Benedyktem XVI. - Jest naszym uczestnictwem w „dziele Bo¿ym”. I jest nim ów gotycki Chrystus 
Paschalny z o³tarza wroc³awskiego koœcio³a, wpisany w drewniany ko³owrót winiarskiej prasy, niezwyk³e przedstawienie 
eucharystii -  punktu, w którym wiecznoœæ krzy¿uje siê z czasem.

Na zaproszenie wojewody lubuskiego 7 marca przebywa³             
z wizyt¹ w Gorzowie Wlkp. wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi 
Krzysztof Ardanowski. Po rozmowach z wojewod¹ Markiem Astem 
oraz wice wojewod¹ Ireneuszem Madejem minister spotka³ siê                  
z przedstawicielami Lubuskiego Forum Rolniczego, zwi¹zkami                
i organizacjami rolniczymi oraz rolnikami.

Do Gorzowa pojechali przedstawiciele zarz¹du OSPWiPW, 
prezes Roman Grad i sekretarz Przemys³aw Karwowski. Spotkanie w LUW dotyczy³o programu dzia³ania MRiRW oraz 
zadañ do realizacji w latach 2006-2009. Minister Ardanowski krótko i rzeczowo omówi³ bie¿¹c¹ sytuacjê i stoj¹ce przed 
resortem problemy. Nastêpnie odpowiada³ na pytania z sali.

W ogólnej debacie zabra³ g³os Roman Grad, który zwróci³ uwagê na potrzebê uznania uprawy winoroœli i produkcji wina 
za dzia³alnoœæ rolnicz¹ oraz stworzenia w programach pomocowych dofinansowania odradzaj¹cego siê winiarstwa.             
W odpowiedzi mini- ster Ardanowski poinformowa³ o mo¿liwoœci korzystania z inwestycyjnych funduszy 
pomocowych. Na zakoñczenie spotkania prezes OSPWiPW wrêczy³ panu ministrowi pami¹tki                     
i materia³y promo- cyjne miasta Zielona Góra (w tym „Ampelografiê Zielonej Góry” i ostatnie numery 
„Winiarza Zielo- nogórskiego”) oraz postulaty winiarzy dotycz¹ce niezbêdnych zmian w przepisach. 
Wskazaliœmy na potrzebê zastosowanie uproszczonych procedur produkcji                 

i sprzeda¿y wina z upraw w³asnych, zg³aszaj¹c piêæ propozycji 
regulacji, które wed³ug œrodowisk winiarskich powinny byæ 
wprowadzone w pierwszej kolejnoœci:

• Stworzenie w¹skich programów finansowych wspieraj¹cych 
rozwój winnic i produkcji wina z upraw w³asnych;
• Uznanie dzia³alnoœci polegaj¹cej na uprawie winoroœli i wy-
twarzaniu wina gronowego z uprawy w³asnej do 300 hektolitrów za 
dzia³alnoœæ rolnicz¹, kwalifikuj¹c¹ siê do ubezpieczenia w KRUS;
• Stworzenie z³agodzonych przepisów sanitarnych oraz fiskalnych 
wobec dzia³alnoœci rolniczo-winiarskiej do poziomu produkcji 300 

hektolitrów wina gronowego, wprowadzonego na rynek w danym 
roku winiarskim;
• W momencie przekroczenia limitu ustawowego 25 000 hektolitrów 
wina gronowego z upraw w³asnych, uznanie istniej¹cych 

towarowych nasadzeñ winoroœli, zgodnych z ustaw¹ o wyrobie i 
rozlewie wyrobów winiarskich, za mieszcz¹ce siê w przyznanym Polsce 
limicie powierzchni winnic;
• Umo¿liwienie okazjonalnego obrotu winem gronowym regionalnym z 
upraw w³asnych cz³onkom stowarzyszeñ winiarskich w oparciu o 
ka¿dorazow¹ decyzjê w³aœciwego organu na zakup ograniczonej iloœci 
znaków akcyzowych przez stowarzyszenia winiarskie.

Miros³aw Kuleba

Dalszy ci¹g ze str. 1

Przemys³aw Karwowski

Œwi¹teczny numer
„Winiarza” 
ozdabiaj¹ elementy
architektoniczne 
z zielonogórskich 
budowli,
zwi¹zane z winoroœl¹ 
i winem. 
Kto potrafi 
je zlokalizowaæ?



Pomimo szczególniejszej niedba³oœci, jak¹ odzna-
czamy siê w ogóle przy zachowaniu nazwisk hodowanych 
odmian drzew i krzewów owocowych, s¹ i byli jednak 
miêdzy nami tacy, którzy wa¿noœæ zachowania roœlinie jej 
nazwiska dobrze rozumiej¹ i przedsiêbior¹ skuteczne œrodki, 

¿eby wiedzieæ co hoduj¹. Tymto w³aœnie prawdziwym amatorom zawdziêczamy, ¿e mo¿emy na pewno sadziæ niektóre odmiany 
winoroœli, nie nara¿aj¹c siê na zawód i straty. Postaram siê poni¿ej wyliczyæ przynajmniej g³ówniejsze takie odmiany, a do nich doliczyæ i 
te jeszcze, które z dobrym skutkiem uprawiamy w Ogrodzie Pomologicznym Warszawskim. Przy wyliczeniu tem, postêpowaæ bêdziemy 
wed³ug pory dojrzewania. 

1. Madeleine blanche, Magdalena bia³a. Grona œredniej wielkoœci, jagody zielone, niewielkie, dojrzewaj¹ stosownie do lata 
pomiêdzy 10-tym a 20-tym sierpnia. Odmiana wyborna, bardzo p³odna, zawi¹zuj¹ca owoc dobrze. Mo¿na j¹ hodowaæ nawet pod 
odkrytem niebem, na po³udniowej pochy³oœci lub te¿ w formie sznurów, na kilka ³okci odleg³oœci od p³otu. Rozumie siê, ¿e w tym 
ostatnim razie dojrzewa nieco póŸniej. Ci¹æ krótko.

Niedawno wprowadzona do nas
2. Madeleine Angevine, Magdalena Andegawenka, ró¿ni siê od poprzedzaj¹cej bardzo cienkimi wiciami i barw¹ jagód ró¿owaw¹; 

dojrzewa wczeœniej, mianowicie w koñcu lipca lub pocz¹tku sierpnia. P³odnoœæ tej odmiany nie jest mi znan¹. Ci¹æ krótko.
Madeleine noire, Magdalena czarna, dojrzewa w tej samej porze co M. bia³a, lecz grona ma mniejsze, œciœlejsze i dwie pestki. 

Hodowaæ j¹ mo¿na chyba tylko dla wczesnoœci i barwy jagód. Pod go³em 
niebem dojrzewa. Ci¹æ krótko.

3. Leipziger früher, Lipskie wczesne. Grona tak du¿e jak u M. bia³ej, 
nieco luŸniejsze; jagody zielone, wybornego smaku. Dojrzewa od 
po³owy do koñca sierpnia; bardzo powszechnie hodowane dla swych 
zalet; p³odne, zawi¹zuje dobrze, pod go³em niebem dojrzewa. Ci¹æ 
krótko.

4. Malingre precoce, Wczesny Malinger. Tê ma nad Lipskiem 
wczesnem wy¿szoœæ, ¿e skórka jego jest delikatniejsz¹, a pestki jeszcze 
mniejsze. Zreszt¹ zaleta taka staje siê wad¹, gdy chodzi o przesy³anie 
gron z miejsca na miejsce, bo do tego Malinger zupe³nie siê nie nadaje. 
Dojrzewa jednoczeœnie z poprzedzaj¹cem; pod go³em niebem dojrzewa 
tak¿e. Ci¹æ krótko.

5. Muscat hâtif de Saumur, Muszkatel wczesny Somiurski, i
6. Muscat de la mi-aout, Muszkatel pó³sierpniowy, grona maj¹ i jagody 

œredniej wielkoœci, œcis³e, w skutek czego ³atwo na krzaku gnij¹; barwy s¹ 
zielonej, smaku wyraŸnie muszkatowego, lecz nie przyjemnego, przytem bardzo 
s³odkie. Dojrzewaj¹ w drugiej po³owie sierpnia; zawi¹zuj¹ tak dobrze, ¿e nawet 
w r. 1876, szczególnie dla winoroœli nieprzyjaznym, du¿o owoców wyda³y. Pod 
go³em niebem udaj¹ siê, ale ³atwo gnij¹, a przytem dojrzewaj¹ w takiej porze 
(po³owa wrzeœnia), w której nie mog¹ znieœæ konkurencyi z odmianami pod 
p³otem dojrzewaj¹cymi. Ci¹æ obadwa d³ugo.

7. Chasselas dyament, Dyament. Ze wszech miar cenna odmiana, gdyby nie 
ta wada, ¿e w nieprzyjazne lata ma³o zawi¹zuje owocu (coule). Grona i jagody 
du¿e, te ostatnie barwy najprzód zielonej, potem z³otawo-¿ó³tej, przedziwnego, 
s³odkiego smaku; skórka na nich cienka, pestka ma³a i zwykle tylko jedna. 
Dojrzewa stosownie do roku, czasami w ostatnich dniach sierpnia, zwykle 
dopiero oko³o 10-20 wrzeœnia; lecz je¿eli tylko zawi¹¿e, dojrzewa zawsze. ̄ eby zapewniæ zawi¹zanie owocu, nale¿y dawaæ koniecznie 
nad t¹ odmian¹ daszki na czas kwitnienia. Dyjament do hodowli pod go³em niebem jest nieprzydatny, bo ma³o bardzo owocu zawi¹zuje. 
Ci¹æ krótko.

8. Chasselas Vibert, Szasla Wibert. Znakomita odmiana, wypróbowanej u nas od lat 
kilkunastu dobroci, z ka¿dym dniem zyskuje coraz wiêkszy rozg³os. Grona du¿e, luŸne, 
jagody wiêcej ni¿ œrednie, zielone, wybornego smaku. Wprost przeciwnie jak Dyjament, 
Wibert plonuje nawet w najnieprzyjaŸniejsze lata i to bardzo obficie. Dojrzewa mniej 
wiêcej w pocz¹tku wrzeœnia, niekiedy trochê wczeœniej. Próbowano trzymaæ go na 
odkrytem powietrzu; próby wypad³y, jak dot¹d, wcale pomyœlnie. Przed wieloma innemi  
dojrzewaj¹cymi o tej porze, Wibert zas³uguje na pierwszeñstwo z powodu wybornego 
smaku, p³odnoœci i corocznego dojrzewania, ustêpuje jednak przed Z³otem szasla. Ci¹æ 
krótko.

9. Chasselas hâtif, Wczesne szasla. Prawdopodobnie jestto odmiana Z³otego szasla, 
o tydzieñ lub dziesiêæ dni wczeœniej dojrzewaj¹ca. Te¿ same co i ono posiada zalety. Ci¹æ 
krótko.

10. Chasselas blanc, Bia³e szasla, u nas bardzo rozpowszechnione, niew¹tpliwie 
jest tak¿e pododmian¹ Z³otego szasla, lecz nie przyjmuj¹c¹ od s³oñca ¿ó³tawego 
zabarwienia. Hodowane od kilku dziesi¹tków lat w okolicach Warszawy, okaza³o siê 
p³odnem, zdrowem, wybornem w smaku i dojrzewaj¹cem corocznie. Dojrzewa w ci¹gu 
wrzeœnia. Ci¹æ krótko.

Fragment ksi¹¿ki: „Krzew winny, jego hodowla w gruncie i w budynkach. Przez 
Edmunda Jankowskiego kandydata nauk przyrodniczych, Starszego Ogrodnika Ogrodu 
Pomologicznego w Warszawie. Z 34-ma drzeworytami”. Warszawa 1877.

Edmund Jankowski

Uprawa winoroœli w szklarni na sposób angielski

Regulówka

Rozmna¿anie winoroœli przez „sadzenie z naginaniem”



Pierwsze w tym roku Forum Winiarskie 
odby³o siê w sobotê 25 lutego w ZajeŸdzie 
Pocztowym w Zielonej Górze. W spotkaniu, które 
zrealizowano przy pomocy finansowej miasta 
Zielona Góra, wziê³a udzia³ prezydent miasta pani 

Bo¿ena Ronowicz, daj¹c kolejny dowód du¿ej dba³oœci o odradzanie tradycji winiarskich. Oprócz cz³onków obu stowarzyszeñ, 
mieszkañców miasta na czele ze Zdzis³awem Piotrowskim - Starówkowym Szambelanem, goœciliœmy przedstawicieli Winnicy 
Miêkinia, Sabinê Po³oñsk¹ i Grzegorza Nowakowskiego oraz £ukasza Chrostowskiego z Winnicy Pa³ac Mierzêcin. Zebranych 
przywita³ Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Plantatorów Winoroœli i Producentów Wina, Roman Grad, który przedstawi³ 
program forum, omówi³ ostatnie dzia³ania zielonogórskich winiarzy oraz oczekiwania œrodowiska w zwi¹zku z nowymi 
rozporz¹dzeniami ministerstwa rolnictwa. Podsumowa³ te¿ aktualny stan przepisów prawnych dotycz¹cych produkcji i sprzeda¿y wina 
gronowego z upraw w³asnych. Zatrzyma³ siê na roli jak¹ mo¿e tu odegraæ Krajowa Rada Winiarstwa i Miodosytnictwa, w której 
obradach wziê³a udzia³ nasza delegacja. Jej cz³onkowie zostali w³¹czeni do nowo utworzonej w Krajowej Radzie sekcji win gronowych 
z upraw w³asnych. Poruszy³ w koñcu postulaty przekazane pani sekretarz stanu w MRiRW i wyrazi³ zadowolenie ze spotkania                  
z naczelnikiem wydzia³u w ministerstwie rolnictwa, Krzysztofem Potockim, który popar³ nasz wniosek na dos³adzanie win 
zielonogórskich.

Zebranym rozdano rozporz¹dzenie MRiRW z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie odmian winoroœli przeznaczonych do uprawy         
w celu pozyskiwania winogron do wyrobu win gronowych, jako podstawê do kolejnego punktu obrad - doboru odmian do nasadzeñ          
w regionie zielonogórskim. Dyskusjê na ten temat rozpocz¹³ Marek Senator. Zaznaczy³, ¿e tegoroczna zima na pewno zweryfikuje 
niektóre opinie na temat doboru odmian. Omówi³ g³ówne cechy, wady i zalety odmian winoroœli o owocach zarówno jasnych jak i 
ciemnych. Odradza³ uprawê odmian wymagaj¹cych do 9 oprysków rocznie, jak np. Blauer Portugieser. Chwali³ 
Dornfeldera za wczesne dojrzewanie, ale ostrzega³ przed jego plennoœci¹. Inne odmiany o pozytywnych cechach dla 
naszego regionu to wed³ug M. Senatora: Saint Laurent (Svatovavrinecke - klon K2), Frankovka - klon Andre, 
Riesling, Pinot gris, Chardonnay. Wspomnia³ o instytucie z Karlstajnu ko³o Pragi, który prowadzi 
badania i szuka chêtnych do testowania w³asnych klonów Traminera, Müller - Thurgau, 
Palavy i Veltlinera. Sugerowa³ proporcjê winnicy: 70% nasadzeñ dla win bia³ych i 30% 
dla czerwonych. Zaproponowa³ podkreœlenie to¿samoœci regionalnej 
poprzez wypromowanie odmian charakterystycznych dla naszych 
terenów, na przyk³ad Silvanera. Wed³ug niego op³acalna bêdzie 
dopiero produkcja win jako- œciowych.

Nastêpnie g³os zabrali Kinga i Robert Koziarscy. Kinga pokrótce 
omówi³a historiê rodzinnej winnicy, która zaczyna³a od odmian dese-
rowych, przez moszczowe, a¿ do nowych nasadzeñ, gdzie testuj¹ odmiany 
zgodne z rozporz¹dzeniem ministra rolnictwa, m.in. Pinot noir, Veltliner, 
Müller - Thurgau. Wed³ug niej, dla wielu gospodarstw agroturystycznych za³o¿enie 
winnicy jest rozszerzeniem oferty i sposobem na zwiêkszenie przychodów, nie tylko ze zbytu 
wina, ale tak¿e octu czy kiszonych liœci przydatnych do wielu potraw. Koziarscy zaproponowali jako 
alternatywê dla win jakoœciowych wina kupa¿owane. W ich produkcji upatruj¹ szansy dla ma³ych 
producentów, którzy mog¹ zdobyæ rynek w³asnymi, ciekawymi kompozycjami smakowymi.

Na pytanie z sali o koszty za³o¿enia winnicy pad³a kwota oko³o 50 tysiêcy z³otych na hektar nasadzeñ. Obejmuje ona 
wartoœæ sadzonek, ogrodzenia, drutu (potrzeba ok. 20 km), s³upków (pad³a propozycja stosowania betonowych, a nawet chiñskich 
wykonanych z tworzyw sztucznych). Decyduje o nak³adach gêstoœæ nasadzeñ, która bêdzie zale¿a³a od przewidywanego sposobu 
obróbki winnicy - rêcznego lub przemys³owego. Prostym sposobem na obni¿enie tych kosztów jest rozpoczêcie od mniejszego area³u          
i produkcja w³asnych sadzonek dla przysz³ych nasadzeñ.

Kolejnym rozmówc¹ by³ Grzegorz Nowakowski z Winnicy Miêkinia. Równie¿ rozpocz¹³ od charakterystyki tej piêcioletniej ju¿ 
winnicy. Nie jest ona, niestety, wysoko po³o¿ona i ze wzglêdu na poziom wód gruntowych wymaga dodatkowych prac odwadniaj¹cych 
i drena¿u. Obecnie testuj¹ na niej 36 odmian ze szczepionych sadzonek dwuoczkowych. Byli przygotowani do zimy, m³ode sadzonki 
zosta³y przykryte geow³óknin¹. Od dwóch lat rejestruj¹ automatycznie pogodê. Tego roku na szczêœcie nie zanotowano du¿ych wahañ 
temperatury, a najmroŸniej by³o w dwa dni, po -24 stopnie. Dyskutant spod Œrody Œl¹skiej potwierdzi³ brak problemów z Rieslingiem, 
pozytywnie mówi³ o Auxerrois, polemizowa³ z M. Senatorem odnoœnie nowej odmiany Bacchus. Podobnie jak Koziarscy, Miêkinia nie 
lekcewa¿y zalet kupa¿owania win. Równie¿ jako dodatku do miodów, w których te¿ chc¹ siê specjalizowaæ. Swoje wyroby widzi              
w restauracjach, sklepach specjalistycznych, a tak¿e jako serwowane na miejscu. W kwestii kosztów zak³adania winnicy dorzuci³ 
koniecznoœæ wykupienia licencji na niektóre odmiany (Dornfelder, Regent). Takich sadzonek nie wolno rozmna¿aæ, a uzyskane wino 
nale¿y poddawaæ kontroli. Zalet¹ za to jest mo¿liwoœæ otrzymania pomocy i wsparcia od instytutu, który sprzeda³ licencjê. Ze wzglêdu 
na moce przerobowe gospodarstwo w Miêkini gotowe jest przyjmowaæ moszcz z innych plantacji.

I tak doszliœmy do roli spó³dzielni i grup producenckich jako sposobu na konsolidacjê grup winiarskich. O swoim doœwiadczeniu w 
tworzeniu takich grup mówi³ prezes Lubuskiego Stowarzyszenia Winiarskiego, Stanis³aw Ostrowski. Podkreœli³ wysok¹ op³acalnoœæ 
uprawy winoroœli oraz pozytywne klimatyczne, geograficzne i historyczne uwarunkowania, których nikt nie mo¿e podwa¿yæ. 
Przypomnia³ dzia³ania popularyzuj¹ce vitis vinifera w szko³ach rolniczych, miêdzy innymi w Nowym Miasteczku i Czerwieñsku. 
Podkreœli³ rolê samorz¹dów, którym powinno zale¿eæ na zmniejszeniu bezrobocia i rozwoju turystyki. Proponowa³ zaczynaæ w³aœnie 
od ma³ych, 10 arowych winnic, w celu nauki i zdobycia praktyki. Obieca³ pomoc doœwiadczonych winiarzy. Jako nowe zadanie przed 
zarz¹dem po³¹czonych stowarzyszeñ winiarskich postawi³ opracowanie rejonizacji winnic. Czyli, co i w jakim rejonie powinno zalecaæ 
siê do nasadzeñ.

Po przerwie forum zakoñczy³a ogólna dyskusja po³¹czona z degustacj¹ wina Romana Grada oraz trunków z Miêkini: Pinot gris 
2004, Cabernet sauvignon 2004 i Miodu Pitnego 2004, le¿akowanego 8 miesiêcy w beczce, zrobionego na bazie miodu gryczanego           
i spadziowego oraz soków z Rieslinga i Chardonnay, z dodatkiem wina riesling.

Przemys³aw Karwowski



W zbiorach Muzeum Ziemi Lubuskiej znajduje siê ogromnych rozmiarów witra¿ o tematyce winiarskiej pt. 
„Winobranie”. Jego autork¹ jest Maria Powalisz-Bardoñska. Urodzona w 1935 r. w Poznaniu artystka, rzemios³o 
witra¿ownicze pozna³a zarówno od strony teoretycznej pisz¹c pracê dyplomow¹ z historii sztuki na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, na temat pomorskich witra¿y œredniowiecznych, jak i praktycznie: w pracowni swego ojca 
Stanis³awa. Podczas studiów na wydziale rzeŸby Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Sztuk Plastycznych w Poznaniu artystka 

zainteresowa³a siê zagadnieniem 
kompozycji monumentalnej, 
wielkoformatowej.

Maria Powalisz-Bardoñska 
pos³uguje siê ró¿nymi œrodkami 
wyrazu, stosuj¹c bogaty zestaw 
form i barw. W swoim dorobku 
artystycznym autorka posiada 
zarówno dzie³a figuratywne, jak          
i abstrakcyjne. Obok sakralnych         
i œwieckich kompozycji monu-
mentalnych artystka wykonuje 
tak¿e  wi t ra¿e  gabinetowe.  
Uczestniczy³a w wielu wystawach 
krajowych i zagranicznych. W 
styczniu 1987 r. w zielonogórskim 
muzeum zaprezentowano wystawê 
jubileuszow¹ „Piêædziesi¹t lat 
tradycji pracowni witra¿y Marii 
Powalisz-Bardoñskiej”. 

W Muzeum Ziemi Lubuskiej            
w Zielonej Górze znajduj¹ siê prace wchodz¹ce w sk³ad galerii autorskiej artystki. Dzie³a wykonane na zamówienie 
zielonogórskiego muzeum w 1978 i 1982 r. nale¿¹ do najwiêkszych prac artystki. Witra¿ „Winobranie”, wykonany w 1982 r., 
zawiera sceny oparte na  motywach bordiury Drzwi GnieŸnieñskich, których gipsowy odlew naturalnej wielkoœci 
umieszczony jest obok witra¿a. W centralnej czêœci kompozycji witra¿a znajduj¹ siê sceny przedstawiaj¹ce winobranie                
i uprawê winnicy. Witra¿ zawiera liczne treœci symboliczne, odnosz¹ce siê g³ównie do nowotestamentowych przypowieœci. 
Do wykonania witra¿a u¿yto szk³a antycznego, konturowanego i patynowanego tlenkami metali, o³owionego. Wœród barw 
dominuj¹ ¿ó³cienie, br¹zy, fiolety, b³êkity i szaroœci. Witra¿ ma wymiary 820 x 355 cm.

W roku 1978 Maria Powalisz-Bardoñska wykona³a dla muzeum poziom¹ kompozycjê witra¿ownicz¹ pt. „Panorama 
dawnej Zielonej Góry”. Witra¿ przedstawia charakterystyczn¹ sylwetê miasta, nad którym dominuj¹ trzy wie¿e - ratuszowa, 
koœcio³a katolickiego i koœcio³a protestanckiego. Jako motywu zdobniczego u¿yto kiœci winogron, z których upraw¹ miasto 
jest zwi¹zane od wieków i które uros³y do rangi jego symbolu. Dzie³o ma wymiary 340 x 570 cm, w jego kolorystyce 
wystêpuj¹ ugry, b³êkity i br¹zy. 
Witra¿ wykonano t¹ sam¹ technik¹ 
jak „Winobranie”. W¹sko wykrojone 
kawa³ki szk³a po³¹czone wygiêtym 
o³owiem tworz¹ dynamicznie, wielo-
sk³adnikowe i wielobarwne kompo-
zycje.

W muzeum znajduje siê jeszcze 
szereg innych prac artystki o mniej-
szych rozmiarach, nie zwi¹zanych z 
tematyk¹ winiarsk¹.

____________
*Mgr Arkadiusz Cincio, z wykszta³cenia historyk 
sztuki, jest pracownikiem Dzia³u Winiarskiego 
Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze

Arkadiusz Cincio*



Sta³o siê ju¿ tradycj¹, ¿e zielono-
górscy winiarze i sympatycy winiarstwa 
spotykaj¹ siê w karnawale w zabyt-
kowych miejscach, które gdyby mog³y 
mówiæ, zdradzi³yby wiele tajemnic 
zwi¹zanych z wytwarzanym i spo¿y-
wanym w dawnych czasach winem.             
W tym roku, 24 lutego, bawiliœmy siê            
w odrestaurowanym „ZajeŸdzie Poczto-
wym”.

Goœci powita³ Bachus z Bachantk¹. 
Kiedy ju¿ wszyscy zasiedliœmy za sto³em, 
Bachus wzniós³ toast za dobr¹ zabawê           
i zaintonowa³ hymn winobrania, który 
odœpiewano wspólnie. Kto nie zna³ s³ów, 
korzysta³ z przygotowanych zawczasu 
„œci¹g”. Mowê powitaln¹ wyg³osi³ prezes 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Planta-
torów Winoroœli i Producentów Wina, 
Roman Grad, który zaprosi³ do degustacji 
win z zielonogórskich winnic. Ich 
w³aœciciele osobiscie prezentowali swoje 

trunki. Mogliœmy skosztowaæ: win pañstwa Lewandowskich z winnicy na „Leœnej Polanie”, win pañstwa Kowalewskich             
i Koziarskich z Winnicy „Kinga”, wina pañstwa Gradów z Winnicy „Julia” i miodów pana Marka Senatora. Ten ostatni 
wyg³osi³ interesuj¹cy wyk³ad na temat wp³ywu wina na zdrowie cz³owieka (oparty na w³asnych artyku³ach, publikowanych w 
numerach 6 i 7 „Winiarza Zielonogórskiego”, 
dostêpnych równie¿: www.winiarze.zgora.pl),                   
a atmosfera rozwijaj¹cej siê degustacji zainspirowa³a 
zgromadzonych do wielu pytañ.

Ju¿ po aperitifie do akcji wkroczyli kelnerzy. 
D³ugoletni¹ specjalnoœci¹ Zajazdu jest chiñska 
kuchnia, wobec czego zaserwowano nam dania miêsne: 
pikantne, w piêciu smakach i zapiekane w cieœcie na 
s³odko. Konsumpcjê umilali nam muzycy, którym 
akompaniowali panowie Wnorowski i Grad. Jesteœmy 
pod wra¿eniem ich muzycznych talentów. Kto chcia³, 
móg³ iœæ do odtworzonej zabytkowej piwnicy na tañce, 
kto wola³ siedzieæ przy stole, móg³ braæ udzia³                    
w „festiwalu” muzyki biesiadnej. Nasi muzycy potrafili 
tak rozgrzaæ œpiewaj¹cych, ¿e tylko nieliczni 
„grzecznie” siedzieli przy stole.

By³y te¿ fachowe dyskusje. Na takiej wypa-
trzyliœmy Marka Senatora z producentem miodów           
z podzielonogórskiej Œwidnicy, Marcinem Noconiem. 
Niestety spotkanie musia³o siê kiedyœ skoñczyæ,  ale 
ju¿ w czasie po¿egnania umawialiœmy siê na nastêpne. 
Niekoniecznie za rok... 

Przemys³aw Karwowski

Kielich trzymany obur¹cz œwiadczy niechybnie o tym, ¿e trunek jest przedni



To mêtne w kieliszku - to nie wino, lecz sok pomarañczowy

Prowadz¹cym samochody dawkowano
wino ³y¿eczk¹ do herbaty

Na frasunek dobry miód

Kto twierdzi, ¿e zielonogórskie wino to tylko legenda?



W bibliotece Archiwum Pañstwowego w Zielonej Górze znajduj¹ siê 54 tomy starodruków           
z XVI-XVIII wieku. Trzy najstarsze zosta³y napisane w jêzyku ³aciñskim, a pozosta³e w jêzyku 
niemieckim.

Starodruki ³aciñskie to: Commentaria in quatuor institutionum IV stiniani imperatoris libros            
z 1545 roku i Differentiae iuris civilis et Saxonici (Rozmaitoœci saksoñskiego prawa krajowego)        
z 1598 roku oraz Silesiographia renovata Miko³aja Hennenfelda z 1704 roku, zawieraj¹ca opis 
miejscowoœci m. in. Dolnego Œl¹ska, w tym Zielonej Góry. Tomy Commentaria... i Differentiae ... 
opatrzone s¹ exlibrisem: G. E. Petri  i piecz¹tk¹: Siegel D. Petrischen Bibliothek zu Sorau. 

Spoœród starodruków niemieckich ciekawostk¹ jest przek³ad z jêzyka angielskiego 
kilkunastotomowej Historii Powszechnej Œwiata (Algemeinen Welthistorie), wydanej w Halle          
w latach 1758-1770 przez wydawnictwo Jana Justyna Gebauersa. Archiwum posiada 14 tomów 
tego dzie³a. 

Dla historyków najbardziej cenne s¹ zbiory praw Marchii Brandenburskiej: Corporis Constitutionum Marchicarum i 
Novum Corpus Constitutionum Prussico-Brandenburgensium z XVIII wieku oraz zbiory edyktów królów pruskich 
Fryderyka II (1740-1786) i Fryderyka Wilhelma II (1786-1797): Sammlung ... Ordnungen, Edicten, Mandaten, Rescripten ... 
Friedrichs (Friedrich Wilhelms II) Königs von Preussen. Zawieraj¹ one m.in. przepisy prawne dotycz¹ce uprawy winoroœli 
oraz produkcji i handlu winem. Œwiadczy to po raz kolejny o wa¿noœci dziedziny gospodarki, jak¹ by³o winiarstwo, i to od 
historycznych ju¿ dziœ dla nas czasów.    

Od dawna myœlê o pew-
nym wspólnym polsko-
niemieckim przedsiêwziêciu, 
zielonogórzan i dawnych 

grünbergczyków, którzy z radoœci¹ przybywaj¹ do Zielonej Góry, doœwiadczaj¹c tu 
goœcinnoœci i prze¿ywaj¹c szczêœliwe godziny. Inspiracjê czerpiê z akcji ratowania winnic 
Grinzingu w austriackiej stolicy, Wiedniu.

Istnienie starych plantacji winoroœli 
Grinzingu zosta³o zagro¿one przez 
wielkie zapotrzebowanie na tereny 
budowlane. W miejscu kilkusetletnich 
winnic mia³y powstaæ nowe dzielnice 
miasta. Mi³oœnicy winiarskich tradycji 
Wiednia rzucili pomys³, aby zagro¿one 
tereny wykupiæ za œrodki zebrane w 
bardzo oryginalny sposób. Ka¿dy chêtny 
móg³ nabyæ cz¹stkê winnicy na Grinzingu 
o powierzchni jednego metra kwadrato-
wego wraz z rosn¹cym na niej krzewem 
winoroœli. W³aœciciel tego krzewu 
otrzymywa³ specjalny certyfikat,  
zaœwiadczaj¹cy, i¿ zosta³ obywatelem Grinzingu (na skutek duchowej 
przynale¿noœci). Mia³ te¿ prawo do bezp³atnej konsumpcji na miejscu dwóch 
æwiartek wina rocznie. 

Akcja mia³a œwiatowe echo. Za pieni¹dze z niej uzyskane nabywano nowe 
tereny, które obsadzano winoroœl¹. Znalaz³o siê oko³o 9 tysiêcy osób, które 
uzyska³y certyfikat o treœci: „Besitzer eines Grinzinger Rebstockes, Sorte Grüner 
Veltliner” (Posiadacz jednego krzewu winnego na Brinzingu, odmiany Zielone 
Weltliñskie).

Wœród nabywców s¹ takie znane osoby jak np. papie¿ Jan Pawe³ II, prezydent 
Niemiec Richard von Weizsäcker, kanclerz Helmut Kohl, Ronald Reagan, Michai³ 
Gorbaczow, Sophia Loren. Najwiêcej jest jednak zwyk³ych œmiertelników,                 
a wœród nich ok. 50 proc. Niemców. 

Kto nie wierzy, ¿e podobna akcja mo¿liwa jest w Zielonej Górze, dla nas 
Niemców - naszym kochanym Grünberg, ten siê myli. W przypadku Grinzingu te¿ 
chodzi³o o eliminacjê betonowego budownictwa i tradycyjny, winiarski kraj. 

Mo¿emy pomóc w rekonstrukcji winoroœli w Zielonej Górze, a przez to nasze wspólne polsko-niemieckie przedsiêwziêcie 
udowodniæ, ¿e zale¿y nam na przebaczeniu, wzajemnym zrozumieniu, wspó³pracy i zacieœnianiu kontaktów. 
_____________________
* Mgr Aneta Borkowska, historyk z wykszta³cenia, jest kustoszem Archiwum Pañstwowego w Zielonej Górze. 
** Eckehard Gärtner, urodzony przed wojn¹ w Grünbergu, honorowy obywatel Zielonej Góry. W stanie wojennym organizowa³ pomoc humanitarn¹ dla mieszkañców 
rodzinnego miasta, utrzymuje przyjacielskie kontakty z Muzeum Ziemi Lubuskiej.

Aneta Borkowska*

Z Janem Paw³em II jako w³aœcicielem winnego krzewu 
Grinzing stan³ siê prawdziwie uœwiêcon¹ ziemi¹.
Mit Johannes Paul II. als Weinstockbesitzer wurde 
Grinzing gewissenmaßen geheiligter Boden. 
Foto: Fritz Schimke

Eckehard Gärtner**



Ella Mielcarek

Eine kurze Erinnerung an Grünberg

Ich kenne die Welt, von West bis Ost,
ich reiste einst viel umher,
ich kenne Paris, Wien, Budapest,
ich kenne das Schwarze Meer.

Überall wars sehr schön, an erinnerungen reich,
doch die Sehnsucht nach meinem Heimatland bleibt,
nach Dir, Schlesien, deinen Bergen und Seen,
nach deinen goldnen Reben, auf den Grünbergerhöhn.

Und wenn ich Abends so sitze im Dämmerschein,
dann sind mein gedanken, bei Dir, mein Grünberg daheim,
am Grab all meiner Lieben, die ich wohl nie mehr seh,
bei Vaters Häuschen im Garten, an den Grünbergshöh.

Ja die Sehnsucht sie plagt mich, bei Tag, und bei Nacht,
und wenn ich dann plötzlich vom Traume erwach
sah mich wandern, deine Strassen, hört der Kirchtürme Klang,
und vom Stadtpark her, erlauscht ich, der Nachtigall Gesang.

Doch die Jahre vergingen, und wir wurden alt,
und auch die Sehnsucht nach unserm Schlesien, so langsam verhallt,
eines Tages ruft der Herrgott uns, zur ewigen ruh
und schliesst uns ganz sachte, die Äugelein zu.

Nun sind wir geborgen, nun sind wir daheim,
vorbei alle sorgen, aller Kummer, alles leid,
nun träumen wie ewig, von Grünberg und seinem Wein
und sind nun für immer, bei Dir, mein Schlesien daheim.

Nowy Kisielin, 2002

I. Zauner

„Winiarskie akcenty w architekturze Zielonej Góry”

Tomasz Kowalski hat in Ergänzung zu der Ausstellung über den Weinbau ein Buch herausgegeben, in dem er 
architektonische Akzente, die den Weinbau betreffen, zusammengetragen 
hat. Auch wenn man den Text nicht lesen kann (weil polnisch), ist das Buch 
eine wahre Freude. Man ist erstaunt, dass noch heute an vielen Häusem die 
plastischen Figuren und Ornamente und dekorative Verzierungen erhalten 
sind die an den Weinbau in der Stadt erinnern. Schließlich müssen viele 
dieser Stuckaarbeiten gepflegt und zum Erhalt erneuert werden. Es gibt 
Abbildungen vom Rathaus, vom Hotel Kaiserhof, dem Ostlandhaus und 
etlichen Bürgerhäusern, aber auch von dem Postplatz, der Breiten Straße, 
der Berliner Straße und der Bahnhofstraße. Es ist wirklich bedauerlich, dass 
der Buchhandel nicht in der Lage ist, Bücher aus Polen zu besorgen, obwohl 
sie die benötigte ISBN-Nummer haben.

„Grünberger Wochenblatt” 2006, Nr 2.



Spotkanie winiarzy polskich i niemieckich, w weekend 18-19 marca, zorganizowa³ Jacek Szmaj³o z Winnicy „Cieplice 
Zdrój”. Mieliœmy okazjê zobaczyæ winnicê Stowarzyszenia Winiarzy z Ostritz, piêknie po³o¿on¹ na wzgórzu w s¹siedztwie 
klasztoru St. Marienthal, w malowniczym zakolu Nysy £u¿yckiej. Jej historia jest bardzo ciekawa.

W 1986 r. oœmiu winiarzy amatorów postanowi³o odtworzyæ klasztorn¹ winnicê sprzed wieków. Rozmowy z opactwem 
zakoñczy³y siê pomyœlnie i na jesieni przyst¹piono do przygotowania gruntu. Za rad¹ miœnieñskich winiarzy do nasadzeñ 
wybrano odmiany Goldriesling i Müller-Thurgau. Pierwsze 200 krzewów posadzono na wiosn¹ 1987 roku, nastêpne rok 
póŸniej. Pierwsze winobranie w 1989 roku przynios³o 100 kg owoców, które przerobiono wspólnie ze stowarzyszeniem 
winiarskim z Miœni. W latach nastêpnych zagospodarowano doln¹ czêœæ wzgórza. Niestety, sroga zima w dziesi¹tym roku 
trwania winnicy przynios³a tak ciê¿kie straty w nasadzeniach, ¿e na winobraniu w roku 1997 uzyskano tylko 50 litrów soku. 
Rok póŸniej posadzono rezystentne odmiany Saphira i Sirius. Dwa razy w roku winiarze z Ostritz dostaj¹ prawo do wyszynku 
wina na klasztornym dziedziñcu - w czasie œwi¹t Wielkanocnych oraz podczas Winobrania, na pocz¹tku paŸdziernika. Winne 
wzgórze w Ostritz szczyci siê mianem najbardziej na wschód po³o¿onej niemieckiej winnicy, le¿¹cej na Saskim Szlaku 
Winnym.       

W sobotê, w dwóch turach, odbyliœmy na winnicy praktyczne szkolenie w zakresie ciêcia zimowego i prowadzenia 
krzewów. Do przerwy obiadowej wys³uchiwaliœmy wskazówek i uczyliœmy siê. W czasie obiadu degustowaliœmy wino,             
a potem podziwialiœmy klasztorn¹ piwnicê. Po obiedzie pomagaliœmy ci¹æ i formowaæ kolejne rzêdy. Po zejœciu z winnicy by³ 
czas na ulokowanie siê na nocleg. PóŸniej, czekaj¹c na kolacjê, braliœmy udzia³ w grze polegaj¹cej na tym, kto pierwszy wbije 
do koñca 5 calowy gwóŸdŸ... cienkim koñcem m³otka. Ca³y urok gry polega na tym, ¿e odbywa siê ona w kilku rundach,              
w czasie trwaj¹cej degustacji. Smakowit¹ kolacjê zakoñczy³ konkurs win. Wszyscy biesiadnicy otrzymali karty ocen i bawi¹c 
siê, wspólnie degustowali trunki serwowane w 13 dzbanach. Po podliczeniu punktów podium wygl¹da³o nastêpuj¹co:

I miejsce za wino z odmiany Rivaner - Winnica Miêkinia, Polska.
II miejsce za wino z odmiany Saphira - Winnica Ostritz.
III miejsce za wino z odmiany Riesling - Winnica Miêkinia.

Zwyciêzcy otrzymali pami¹tkowe dyplomy i nagrody. 
Gratulujemy!

Nastêpnego dnia, po œniadaniu, spotkaliœmy siê ponownie w 
piwnicy. Mówiono o zabiegach agrotechnicznych i ochronie upraw 
przed szkodnikami, szczególnie wed³ug zaleceñ firmy Dow 
AgroSciences. Niemieccy koledzy powiedzieli nam o swoim procesie 
winifikacji, pochwalili siê pojemnikami ze stali nierdzewnej                 
z p³ywaj¹cym zamkniêciem. Podziwialiœmy urz¹dzenie filtruj¹ce             
i prasê hydrauliczn¹ - sprzêt zakupiony za pieni¹dze uzyskane             
z wyszynku. Pozwolenie na sprzeda¿ wina otrzymuj¹ od w³adz 
miejskich Ostritz za drobn¹ op³at¹ skarbow¹,  co dajemy pod rozwagê 
naszemu lokalnemu urzêdowi skarbowemu i s³u¿bie celnej. 

Szkolenie zakoñczy³o siê wrêczeniem pami¹tkowych dyplomów, zarówno winiarzom polskim jak i niemieckim. 
Zostaliœmy zaproszeni, i namawiamy innych, do odwiedzenia klasztoru St. Marienthal podczas œwi¹t Wielkanocnych.

Fotoreporta¿ ze spotkania zamieszczony jest na serwisie internetowym: www.winiarze.zgora.pl w „Galerii 
Wydarzenia”, a zdjêcia klasztornej winnicy, w zimowej scenerii, w „Galerii Winnice”. Historiê i obecne ¿ycie klasztoru 
obejrzeæ mo¿na na polskojêzycznej stronie: www.kloster-marienthal.de/Witamy/witamy.html, a fotoreporta¿e z klasztornych 
œwi¹t na: www.kloster-marienthal.de/Willkommen/Ruckblicke/ruckblicke.html.

Uprawa uniwersalnych odmian winoroœli jest 
bardzo korzystna. Pozwala w pe³ni wykorzystaæ 
wyprodukowane owoce do bezpoœredniego spo¿ycia 
na œwie¿o, a w razie potrzeby pozosta³e winogrona 
mo¿na przeznaczyæ do wyrobu wina, soków i innych 
przetworów. Opracowano wiele sposobów uprawy 

winogron uniwersalnych, wœród których najpowszechniejsza jest uprawa na wysokim pniu.
Taki sposób uprawy sprzyja zwiêkszeniu produktywnoœci p¹ków dolnych, zw³aszcza pachwinowych i ich uczestniczenie w 

tworzeniu plonu. W lata o nie sprzyjaj¹cej pogodzie w okresie wegetacji obserwuje siê zmniejszenie intensywnoœci zak³adania 
zacz¹tków kwiatostanów w p¹kach po³o¿onych g³ównie u nasady pêdów. W ostre zimy mo¿liwy jest ca³kowity przepadek 
wiêkszoœci p¹ków, zw³aszcza centralnych. Je¿eli siê to zlekcewa¿y, to mo¿na straciæ znaczn¹ czêœæ plonu. Po zimie lekkiej i dobrej 
wegetacji, mo¿e wyst¹piæ nadmierne zagêszczenie korony krzewu pêdami i przeci¹¿enie plonem. Dlatego nale¿y obowi¹zkowo 
uregulowaæ obci¹¿enie krzewów pêdami i gronami poprzez zwyk³e ob³amywanie niepotrzebnych pêdów.

Dla odmian uniwersalnych, tj. przerobowo-sto³owych, przy ich wykorzystaniu jako œwie¿ego owocu, nale¿y nieco skróciæ 

Przemys³aw Karwowski

Ostritz, zajêcia praktyczne z przycinania krzewów

W³adys³aw Deptu³a 
Kucharskij (Ukraina)



d³ugoœæ obcinanych pêdów, dziêki czemu zwiêksza siê masa gron i jagód oraz samego plonu.
Poprawienie jakoœci œwie¿ych winogron mo¿e byæ osi¹gniête tak¿e przez prawid³owe roz³o¿enie owocuj¹cych pêdów                 

w p³aszczyŸnie szpaleru. Tam, gdzie na to pozwala d³ugoœæ ciêcia, nale¿y stosowaæ poziome lub ³ukowe formowanie pêdów. 
Krótko obciête ³ozy owocuj¹ce w czasie wi¹zania rozk³adamy skoœnie. Na krzewach wysokopiennych z bardzo krótkim obciêciem 
oraz swobodnym roz³o¿eniem przyrostu podwi¹zywanie pêdów nie jest potrzebne, ale wraz ze wzrostem potrzebuj¹ one 
mocniejszego mocowania wieloletnich czêœci.

Wi¹zanie suche nale¿y zakoñczyæ do pocz¹tku nabrzmiewania p¹ków, aby nie dopuœciæ  do ich ob³amania.
Stosowanie operacji zielnych sprzyja zwiêkszeniu œredniej masy gron i jagód oraz szybszemu dojrzewaniu plonu. 

Najwa¿niejsz¹ operacj¹ na zielonym krzewie jest ob³amywanie rozwijaj¹cych siê, niepotrzebnych pêdów. Przez ich wy³amanie 
mo¿na doprowadziæ obci¹¿enie krzewów do optymalnego, poprawiæ od¿ywianie, oœwietlenie, przewietrzanie oraz stan 
fitosanitarny. Charakter oraz stopieñ ob³amania, a tak¿e innych operacji, zale¿y od biologicznych w³aœciwoœci odmian, warunków 
pogodowych roku, iloœci rozwijaj¹cych siê p¹ków - w tym z plonem. Szczególnie potrzebuj¹ ob³amania pêdów te odmiany,              
u których rozwija siê du¿o pêdów bezp³odnych ze œpi¹cych oczek. Ob³amanie jest zabiegiem obowi¹zkowym przy uprawie 
winogron na spo¿ycie w stanie œwie¿ym, jako operacja uzupe³niaj¹ca ciêcie. Zabieg ten nale¿y wykonaæ wczeœnie przed 
drewnieniem pêdów oraz pojawieniem siê kwiatostanów. W pierwszej kolejnoœci wy³amuje siê wszystkie pêdy s³abe, podwójne,           
w tym tak¿e z plonem (je¿eli wyst¹pi³o przeci¹¿enie krzewów kwiatostanami). Z reszty pêdów zostawiamy tylko te, które s¹ 
potrzebne do odm³odzenia szkieletu krzewu.

Przy uprawie winogron do spo¿ycia na œwie¿o norma obci¹¿enia krzewu zielonymi pêdami na 1 metr bie¿¹cy szpaleru jest inna 
ni¿ dla odmian przetwórczych. Na krzewach odmian o du¿ych gronach zostawia siê mniej pêdów, a dla gron œrednich i ma³ych ich 
iloœæ mo¿na zwiêkszyæ.

Podczas wi¹zania pêdów zielnych nale¿y mo¿liwie równomiernie roz³o¿yæ je na szpalerze, od tego bowiem 
zale¿y oœwietlenie i aktywnoœæ asymilacji liœci oraz ca³ej roœliny. Ustalono, ¿e najlepszym sposobem 
wi¹zania jest skoœny w po³¹czeniu z pionowym: liœcie mniej zacieniaj¹ siê wzajemnie, co 
poprawia wybarwienie, wielkoœæ i wygl¹d jagód. Na winnicach z pionowym 
formowaniem przyrostu pêdy zielne wi¹¿e siê nie mniej ni¿ 2-3 razy w czasie 
wegetacji. Na winnicach wysoko- piennych, z pêdami swobodnie 
zwisaj¹cymi, ich wi¹zanie nie jest potrzebne. 

Na odmianach silnie rosn¹- cych w momencie zatrzymania siê 
wzrostu pêdów zalecane jest ich skracanie. Po tym zabiegu dalszy 
wzros t  zos t a j e  zupe ³n i e  zatrzymany, a substancje 
od¿ywcze trafiaj¹ do gron i pozosta³ych miêdzywêŸli. 
Zalecane jest ciêcie umiarko- wane, przy którym odcina siê 
wie rzcho³k i  pêdów w granicach 6-10 wêz³ów, tj. 
ok. 50-60 cm. Na pêdach pozosta³ych po ciêciu 
nale¿y pozostawiæ ok. 15 liœci. Najwiêksze efekty 
obciêcia mo¿na zauwa¿yæ na winnicach nawadnia-
nych i na urodzajnych glebach.

Wa¿n¹ rolê w dziele zwiêkszenia produktyw-
noœci winnic odmian uniwersalnych odgrywa 
sposób utrzymania i uprawy gleby. Wiosn¹, 
po zakoñczeniu wi¹zania (nie póŸniej ni¿ do 
po³owy kwietnia) nale¿y wykonaæ g³êbokie spul-
chnienie gleby w miêdzyrzêdziach na g³êbokoœæ 20-25 cm. W okresie wiosny i lata glebê w miêdzyrzêdziach nale¿y uprawiaæ tak, 
¿eby nie dopuœciæ do rozwoju chwastów, które zabieraj¹ du¿o substancji od¿ywczych i wilgoci, zacieniaj¹ roœliny, utrudniaj¹ 
przewietrzanie krzewów i sprzyjaj¹ tym samym rozwojowi chorób.

Dla zwiêkszenia rozmiarów gron i jagód oraz wyprodukowania dobrej jakoœci owoców glebê na winnicach nale¿y utrzymywaæ 
w czarnym ugorze, wolnym od chwastów.

Winoroœl jest wra¿liwa na nawadnianie, zw³aszcza w okresie suszy. Tam, gdzie mo¿na, nale¿y wykonaæ dwa nawadniania             
w czasie wegetacji: pierwsze zaraz po kwitnieniu, drugie przed zmiêkniêciem jagód.

Wa¿nym sposobem zwiêkszenia plonowania jest wniesienie wczesn¹ wiosn¹ nawozów przed rozwojem p¹ków oraz latem            
w postaci nawo¿enia dokorzeniowego i dolistnego. W drugim okresie wegetacji nale¿y dawaæ przede wszystkim nawozy 
fosforowo-potasowe, sprzyjaj¹ce dojrzewaniu jagód i ³óz. Efekt nawo¿enia zwiêksza siê, je¿eli jednoczeœnie wykonamy 
nawadnianie. Do dokarmiania zaleca siê nawozy organiczne w postaci gnojowicy, ptasiego pomiotu, przegnitego obornika. Nale¿y 
przestrzegaæ okresów, norm i sposobów stosowania nawozów, zalecanych przez agrotechnikê uprawy winoroœli.

Szereg uniwersalnych odmian winoroœli nowej generacji mo¿na uprawiaæ bez ochrony chemicznej przeciwko chorobom                  
i szkodnikom. Inne potrzebuj¹ przynajmniej czêœciowej ochrony. Dlatego, ¿eby otrzymaæ wysokiej jakoœci winogrona  nale¿y stale 
walczyæ z chwastami, m¹czniakami oraz innymi chorobami i szkodnikami. 

Szczególn¹ uwagê w koñcowym etapie uprawy uniwersalnych odmian winoroœli nale¿y poœwiêciæ zbiorowi plonu. Je¿eli nie 
wszystkie grona na krzewie dojrzewaj¹ równomiernie, nale¿y owoce zbieraæ wybiórczo, dziel¹c zbiory na dwa-trzy etapy. Pozwala 
to zmniejszyæ straty, przyœpieszy dystrybucjê pierwszych partii owoców, poprawi dojrzewanie gron pozostawionych na krzewie. 
Wybiórczy zbiór winogron pozytywnie wp³ywa na dojrzewanie ³ozy i jakoœæ plonu.

Winogrona sto³owe nale¿y zbieraæ w such¹ pogodê, aby na jagodach nie by³o rosy ani wody. Grona nale¿y œcinaæ sekatorem, 
przytrzymuj¹c grono za nó¿kê grzebienia. Odrzuca siê przy tym jagody chore i niedojrza³e. Zebranych owoców nie nale¿y 
pozostawiaæ na s³oñcu. Winogrona odmian uniwersalnych nadaj¹ siê do transportu.

W nastêpnym odcinku: opis uniwersalnej odmiany Suruczeñski Bia³y.



W kwietniowym numerze 
„Pulsu” redaktor Tomasz 
Czy¿niewski, autor znakomi-

tego cyklu artyku³ów poœwiêco-
nych historii Zielonej Góry  które oby 

jak najszybciej zosta³y zebrane w ksi¹¿ce  wzniós³ toast za zielonogórskich winiarzy. Tyle, ¿e nie 
wiedzieæ czemu, nape³ni³ kielich jodyn¹.

Kilka budz¹cych w¹tpliwoœci tez zawartych w artykule red. Czy¿niewskiego a¿ prosi siê o replikê. Ograniczê 
siê do sprawy niedosz³ej dzier¿awy Winnego Wzgórza przez inwestorów z Niemiec.

Tomasz Czy¿niewski oczyma wyobraŸni zobaczy³, ¿e najpiêkniejszy fragment miasta zacz¹³ wreszcie spe³niaæ swoje 
winiarskie przeznaczenie: „Miejscowi i goœcie, siedz¹c w wielkiej winiarni pod wzgórzem, pij¹ wino i œledz¹ proces jego 
powstawania. Mamy nasze wino, mamy kupca skupuj¹cego winogrona od drobnych plantatorów” - czytamy.

Trzeba zapytaæ: a któ¿ zabrania niemieckim inwestorom otworzyæ w Zielonej Górze tê wielk¹ winiarniê, uruchomiæ 
przetwórstwo miejscowych winogron i ich skup od drobnych plantatorów? Jakie istniej¹ przeszkody, aby zrealizowano takie œmia³e 
plany - choæby jutro? Czy wokó³ Winnego Wzgórza brakuje miejsc, gdzie mo¿na postawiæ winiarniê, nieczynnych zak³adów 
przemys³owych, nadaj¹cych siê na przetwórniê? O ile wiem, nie brakuje. Wystarczy przypomnieæ posesjê dawnego warsztatu 
wulkanizacyjnego, któr¹ w swoim czasie upatrzyli sobie w³aœnie w takim celu pañstwo Krojcigowie  tyle ¿e zostali skutecznie 
zniechêceni, czy s¹siaduj¹ce z Winnym Wzgórzem zabudowania po „Polskiej We³nie”.

Niemieccy inwestorzy zmierzali stworzyæ profesjonaln¹ winnicê. Miasto wskaza³o odpowiedni teren. Tyle ¿e Niemcy 
upatrzyli sobie na tê plantacjê w³aœnie Winne Wzgórze. Nic innego nie chcieli. Teraz wyobraŸmy sobie te winogrona, wch³aniaj¹ce 
o³ów i inne œwiñstwo z samochodowych spalin, p³yn¹cych na falach zachodniego wietrzyku znad ruchliwej ulicy Wroc³awskiej. To 
ciê¿kie wino, oferowane zielonogórzanom...

Winne Wzgórze mo¿e dzisiaj pe³niæ tylko jedn¹ rolê:  œródmiejskiego parku, ewentualnie kolekcji ampelograficznej, dziêki 
której amatorzy bêd¹ mogli zapoznaæ siê z naj-
ró¿niejszymi odmianami winoroœli. Nie wolno 
w œcis³ym centrum stutysiêcznego miasta, na 
terenie otoczonym ulicami z du¿ym ruchem 
drogowym, prowadziæ przemys³owej uprawy 
winogron. A takie by³y plany niedosz³ych 
inwestorów.

Wszystkie nowe winnice przemys³owe 
powstaj¹ dzisiaj poza miastem: pañstwo 

Kowalewscy i Koziarscy za³o¿yli swoj¹ winnicê „Kinga” w Starej Wsi na peryferiach Nowej Soli, pañstwo Krojcigowie  w dzikiej 
dolinie Kana³u Obry pod Górzykowem, pañstwo Lewandowscy w Proczkach ko³o Zaboru, pan Marek Senator  w Niedoradzu, ni¿ej 
podpisany - w Œwidnicy. Spó³ka                   z Niemiec nie by³a jednak zainteresowana takim rozwi¹zaniem. Chcieli tylko Winnego 
Wzgórza.

Byæ mo¿e intencje by³y czyste, ale pierwsz¹ powinnoœci¹ magistratu jest dba³oœæ o interes miasta. ̄ adna umowa dzier¿awna,          
a w przypadku winnicy wchodzi w rachubê tylko dzier¿awa na okres kilkunastu-kilkudziesiêciu lat, nie mog³a zagwarantowaæ 
powrotu tego gruntu do miasta. Po okreœlonym czasie dzier¿awca gruntu u¿ytkowanego rolniczo nieuchronnie nabywa prawo 
pierwokupu,  a wówczas wp³yw miasta na to, co w³aœciciel zrobi ze swoim terenem, jest ¿aden. Przyk³ad: dawna Hala Ludowa.

Takie niebezpieczeñstwo stwarza podpisanie umowy dzier¿awnej z jakimkolwiek inwestorem - i dlatego Wzgórze Winne musi 
na  zawsze pozostaæ w³asnoœci¹ miasta, a winnicê na nim, któr¹ koniecznie trzeba utrzymaæ, powinno uprawiaæ powo³ane do takich 
prac miejskie przedsiêbiorstwo. Tak jak to dzisiaj robi, z dobrym skutkiem, ZGKiM kierowany przez pana Jankê i ekipa Agnieszki 
Barczyk.

Niemieckich inwestorów nikt z Zielonej Góry nie „wygna³” ani nie „zignorowa³”, jak twierdzi w swoim tekœcie Tomasz 
Czy¿niewski. Ale te¿ ¿aden z miejscowych winiarzy nie zamierza³ ich zast¹piæ, co zdaniem szanownego autora „by³o zreszt¹ z góry 
do przewidzenia”. Otó¿ nikt nie zamierza³ - bo przecie¿ w³aœnie w opozycji do tych niemieckich planów spontanicznie 
zorganizowa³a siê grupa obywateli miasta, czego efektem sta³o siê powo³anie do ¿ycia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Plantatorów Winoroœli i Producentów Wina. Od pocz¹tku wszyscy zaanga¿owani w tê sprawê byli zdania, i¿ Winne Wzgórze musi 
pozostaæ w³asnoœci¹ miasta. 

Plantacje powstaj¹, winogrona s¹ przetwarzane, wino dojrzewa. A winiarnie w mieœcie otworzymy,  jeœli tylko pozwol¹ na to 
przepisy. Dzisiaj nie mo¿emy sprzedawaæ swojego wina, i ten stan prawny nie zale¿y, niestety, od zielonogórskich winiarzy. Tutaj 
nawet nowy Grempler nic by nie poradzi³.

Miros³aw Kuleba
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