
Kulinarne dziedzictwo
18 sierpnia w podgorzowskim 

Bogdañcu odby³ siê regionalny 
fina³ konkursu „Nasze kulinarne 
dziedzictwo”. Wyroby kulinarne 

oceniano w kategoriach: produkty 
pochodzenia roœlinnego, zwie-

rzêcego, napoje i produkty miesza-
ne. Organizatorem by³a Polska Izba 

Produktu Regionalnego i Lokal-
nego, która wspó³pracowa³a                

z urzêdem marsza³kowskim i 
oœrodkami doradztwa rolniczego.
Celem kolejnych edycji konkursu 
jest poznanie i udokumentowanie 
polskich regionalnych produktów 
¿ywnoœciowych, produktów osa-
dzonych g³êboko w polskiej tra-
dycji i od lat wytwarzanych tymi 

samymi metodami. Wa¿ne jest 
zachowanie narodowych specja³ów 

zanim odejd¹ w zapomnienie, 
wyparte przez „szybk¹" prze-

mys³ow¹ ¿ywnoœæ. Cz³onkowie 
Zielonogórskiego Stowarzyszenia 

Winiarskiego zg³osili swoje 
produkty do konkursu, a troje             

z nich zosta³o nagrodzonych. Kinga 
Kowalewska-Koziarska z „Winnicy 

Kinga” otrzyma³a nagrodê za 
„Marynowane grona winne”, 

Zygmunt Prêtkowski z „Winnicy u 
Micha³a”  za Nalewkê domow¹ 

agrestow¹ „Eliksir m³odoœci”, zaœ 
Ma³gorzata Grad z Winnicy Julia” 
za „Nalewkê na trzech owocach”. 

Natomiast „Wino gronowe" Kingi i 
Roberta Koziarskich z „Winnicy 
Kinga” otrzyma³o nominacjê do 

nagrody „Per³y 2007”.

Konkurs fotografii
W ramach obchodów Dni Zielonej 
Góry  Winobranie 2007, Muzeum 
Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze 

og³asza konkurs fotograficzny 
zatytu³owany „Zielona Góra w 
dniach Winobrania”. Konkurs 
odbêdzie siê pod patronatem 

prezydenta miasta Janusza 
Kubickiego.
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Furta beczkowa w stylu biedermeier, wyrób miejscowy, 1834. Muzeum Wina w Zielonej Górze



Razem z wielkim winiarstwem z Zielonej Góry 
odesz³o w przesz³oœæ rzemios³o bednarskie. Zabrak³o 
nie tylko bednarzy i ich warsztatów; z zielonogórskich 
piwnic zniknê³y tak¿e beczki do wina. W rozleg³ych 
podziemiach Lubuskiej Wytwórni Win, najwiêkszych 
bodaj na Dolnym Œl¹sku, gdzie mog³o siê pomieœciæ 
trzy tysi¹ce okseftów wina, nie ma dzisiaj ani jednej 
beczki czy kadzi. Nowi w³aœciciele nie byli 
zainteresowani tym dziedzictwem. Jedynym miejscem, 
gdzie przetrwa³y jeszcze zabytki miejscowego be-
dnarstwa, s¹ zabudowania fabryczne dawnej Lubuskiej 
Wytwórni Wódek Gatunkowych, pierwotnie nale¿¹ce 
do dwóch firm: Buchholz i Raetsch, dzisiaj 
Luksusowej A.G. Wobec ograniczenia asortymentu 
produkcji wiêkszoœæ tych wielkich naczyñ przesta³a 
byæ potrzebna, co stawia ich przysz³oœæ pod znakiem 
zapytania. 

ogórków i kapusty, solenia miêsa i grzybów, jako spichlerz Bednarstwo musia³o towarzyszyæ dziejom miasta 
do gromadzenia zbo¿a, kaszy czy grochu.niemal od pocz¹tku jego istnienia, skoro ca³a historia 

Beczka, pierwotnie naczynie z okr¹g³ym dnem            Zielonej Góry zwi¹zana jest z produkcj¹ wina. Byæ mo¿e ju¿ 
i drewnianymi obrêczami, równie¿ ma swoj¹ w³asn¹ pierwsi przybysze z Frankonii, którzy wed³ug legendy mieli 
historiê. Z czasem budowa beczki by³a doskonalona, a jej tu ze sob¹ przynieœæ szczepy winoroœli, posiadali w swoim 
forma podlega³a przemianom. Powszechne jeszcze w XVIII ³adunku drewniane beczki. By³o to bowiem naczynie znane 
wieku drewniane obrêcze, wykonane z prêtów wiklinowych ju¿ w czasach rzymskich, a nawet jeszcze wczeœniej, s³u¿¹ce 
b¹dŸ leszczynowych, œciêtych w porze zimowej, zast¹pione przede wszystkim,  z racji swej trwa³oœci,  do przewozu 
zosta³y w wieku XIX, kiedy nast¹pi³ rozkwit wielko-wina. Œwiadczy o tym choæby p³askorzeŸba z kolumny 
przemys³owego hutnictwa, bardziej trwa³ymi obrêczami Trajana, przedstawiaj¹ca beczkê za³adowan¹ na konny wóz. 
¿elaznymi. D¹¿enie do najlepszego wykorzystania S³owo Fuder, od starogórnoniemieckiego fuodar, przyjête 
przestrzeni piwnicznej spowodowa³o pojawienie siê beczek póŸniej na okreœlenie najwiêkszej miary wina, oznacza³o 
o dnie owalnym, ustawianych pionowo na drewnianych pierwotnie ³adunek ca³ego wozu*. W drewnianych kadziach 
podk³adach - ³o¿ach. Beczka zwiêksza³a swoj¹ pojemnoœæ: prowadzono fermentacjê, wino dojrzewa³o, by³o transpor-
od naczynia, które po nape³nieniu jeden cz³owiek móg³ towane i przechowywane w beczkach lub wielkich fasach. 
przenieœæ na barku, mieszcz¹ce jedno wiadro wina (Eimer, Beczka by³a zatem jednym z najpowszechniejszych 
równy na Œl¹sku 55,6 litra) poprzez wiêksze beczki sprzêtów w gospodarstwie domowym tamtych czasów, 
transportowe mieszcz¹ce oko³o 200 litrów wina, czyli okseft s³u¿y³a bowiem nie tylko dla celów winiarskich czy 
(niem. Oxhoft), po wielkie kufy do le¿akowania wina, zwi¹zanych z wytwarzaniem piwa, ale tak¿e do kiszenia 
zawieraj¹ce od kilku do kilkunastu tysiêcy litrów.

Mo¿ni lubowali siê w swoistej gigantomanii, która 
przejawia³a siê w budowie budz¹cych zdumienie swoimi 
rozmiarami, olbrzymich beczek mog¹cych pomieœciæ 
wieloletnie zbiory. Losy wszystkich tych beczek-gigantów 
bywa³y dziwnie do siebie podobne: wszystkie prêdzej czy 
póŸniej rozsycha³y siê z powodu niedostatku wina, czasem 
ju¿ po kilkunastu latach u¿ytkowania. Do dzisiaj na zamku  
w Heidelbergu mo¿na podziwiaæ tzw. Riesenfass, wykonan¹ 
w roku 1750 na zamówienie ksiêcia Palatynatu, kurfirsta 
Carla Theodora. Mieœci³a 221.726 litrów wina (276 Fuder), 
nape³niono j¹ jednak tylko trzy razy, poniewa¿ nigdy nie 
by³a szczelna. Jeszcze wiêksze fasy budowali ksi¹¿êta 
saksoñscy. Najwiêksza, nie zachowana do dzisiaj, powsta³a 
w latach 1721-1725 w twierdzy Königstein i mia³a 
pojemnoœæ 276 Fuder.    

 

_________________________
* Friedrich Bassermann-Jordan: Geschichte des Weinbaus unter 
besonderer Berücksichtigung der Bayerischen Rheinpfalz. Frankfurt am 
Main: Verlag von Heinrich Keller 1907, t. II, s. 550.

Miros³aw Kuleba

Kufy w nowej hali le¿akowni firmy Grempler & Co., lata 20. XX w.

Jubileuszowa kufa z wytwórni koniaków Hch. Raetsch A.-G., 1936

2



j¹cych j¹ bednarzy. Zdaniem ostatniego z nich, ¿yj¹cego 
wspó³czeœnie mieszkañca Starego Kisielina, pana Stefana 
B¹ka, mog³y tam byæ nawet podpisy z datami XVIII-
wiecznymi, ale trudno to dzisiaj odtworzyæ. Pracownicy 
winiarni nazywali beczkê „Królow¹”. Jej pojemnoœæ siêga³a 
40 tysiêcy litrów, klepki mia³y na koñcach gruboœæ 12-14 
cm, w pêku 7-8 cm. Dno wzmacnia³ podwójny rygiel             
z piêkn¹ dekoracj¹ snycersk¹. Poziome belki zdobi³y kiœcie 
winogron, na pionowych s³upach wspina³y siê putta (czy te¿, 
jak chcieli pracownicy wytwórni  „duszki winne”), jeden 
zwrócony ku beczce przodem, drugi ty³em. Furtê 
zabezpiecza³ wielki rzeŸbiony rygiel z olbrzymi¹ œrub¹. 
Kufa spoczywa³a na szeœciu ³o¿ach, profilowanych i bogato 
rzeŸbionych. 

Jak wspomina jeden z ostatnich bednarzy zatru-
dnionych w LWW, wielka kufa „trzyma³a siê doœæ dobrze”           
i by³a stale u¿ywana do kupa¿owania win. Do czasu, kiedy 
jeden z dyrektorów wytwórni zapragn¹³ maderyzowaæ 
zgromadzone w „Królowej” wino przy pomocy gor¹cej 
pary; tego zabiegu naczynie nie wytrzyma³o i beczka 
popêka³a. Dzisiaj jej skromne resztki - niekompletny rygiel 
denny - mo¿na podziwiaæ w zielonogórskim Muzeum Wina.

Druga kufa podobnych rozmiarów powsta³a w roku 
1936 w firmie Hch. Raetsch A.-G., mieszcz¹cej siê przy 
Bismarckstraße 5 w pobli¿u dworca kolejowego (dzisiaj ul. 
Boles³awa Chrobrego). Jej pojemnoœæ wynosi³a 34.400 
litrów. Naczynie by³o przeznaczone do przechowywania 
spirytusów koniakowych. Chrzest tzw. Jubiläumsfaß, 
wykonanej we w³asnym warsztacie bednarskim wytwórni, 
nast¹pi³ 1 lipca 1936 roku, z dniu jubileuszu 50-lecia 
za³o¿enia firmy przez Heinricha Raetscha (1855-1899). 
Kufa, lakierowana z zewn¹trz, spoczywa³a na szeœciu 

Mia³a tak¿e Zielona Góra swoje wielkie kufy, chocia¿ 
rzeŸbionych ³o¿ach, mia³a te¿ schody o czterech stopniach. 

nieco skromniejszych rozmiarów. Najwiêksza z nich 
Dekoracja snycerska dna przedstawia³a obwieszony 

powsta³a w wytwórni Grempera i by³a u¿ywana jeszcze w 
gronami krzew winny oraz ozdobiony winoroœl¹ herb firmy 

latach 70. XX wieku przez Lubusk¹ Wytwórniê Win. Mia³a 
z datami 1886-1936. 

wtedy podobno oko³o stu lat, jak wskazywa³y napisy z XIX 
w. pozostawione wewn¹trz beczki przez wielu remontu-
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„Królowa” Lubuskiej Wytwórni Win. Fot. Czes³aw £uniewicz

Rysunek jubileuszowej kufy z firmy Raetsch



Wizerunek feldmarsza³ka uzupe³nia³a stosowna poezja: 

Als Vater Blücher die Welschen geblüchert
Beczki ozdobione snycerk¹ stanowi¹ specjaln¹ grupê Da ward uns der Nectar am Rheine gesichert

wyrobów bednarskich. S¹ te¿ niew¹tpliwie œwiadectwem Anno Domini 1813-1815
(Gdy Ojciec Blücher W³ochom krwi upuœci³,pewnego uduchowienia wszystkich spraw zwi¹zanych               
bezpieczny by³ nasz nektar nad Renem)z winiarstwem. Zamawiaj¹cy takie naczynia, zapewne 

znacznie kosztowniejsze od zwyk³ych beczek, pragnêli 
Zdaniem Alfreda Schellenberga, autora szkicu pozbawiæ je znamion powszednioœci, nadaæ im artystyczny 

„Geschnitzte Fassböden” (RzeŸbione dna beczek) wydŸwiêk, a przez to - daæ widoczny wyraz swojemu 
opublikowanego w roku 1928 w miesiêczniku Schlesische umi³owaniu tajemniczej sfery ludzkich dzia³añ, zmierza-
Monatshefte  - który, jak wynika z tekstu, musia³ ogl¹daæ j¹cych do uzyskania wina. Taka beczka mia³a zapewne 
obie rzeŸby z feldmarsza³kiem Blücherem, artystycznie stanowiæ najwa¿niejsz¹ ozdobê piwnicy, pe³nej beczek 

doskonalszy by³ eksponat nale¿¹cy do firmy zwyk³ych, poczernia³ych ze staroœci i podobnych 
Grempler. Przypisywano go zielonogórskiemu jedna do drugiej, jakie spotkamy w ka¿dym 

mistrzowi bednarskiemu Beekerowi, jednak podziemnym królestwie winiarza; pewnie 
zdaniem autora móg³ równie¿ pochodziæ         nape³niano j¹ najprzedniejszym trunkiem 

z importu.**i z niej w³aœnie czêstowano goœci.
Wed³ug tego¿ autora, najstarsz¹ Niestety, do naszych czasów 

form¹ snycerki tego typu by³y znaki zachowa³y siê tylko relacje o naj-
w³asnoœciowe umieszczane na dnach s³ynniejszych zielonogórskich becz-
beczek w postaci inicja³ów, znaków kach z rzeŸbionymi dnami. W ksi¹¿ce 
rodowych b¹dŸ herbów. „Firma Wilhelma Adami'ego „Grünberg wie 
Buchholz w Zielonej Górze na Œl¹sku es ist, ißt und trinkt”, wydanej w 1843 r., 

jeszcze posiada bardzo interesuj¹cy, opisana zosta³a pewna miejscowa 
przykrêcony do dna beczki herb, przedsta-piwnica, któr¹ mo¿na zidentyfikowaæ 

wiaj¹cy opancerzone ramiê z mieczem, na tylko jako nale¿¹c¹ do Gremplera, a w niej 
ostrzu którego tkwi czaszka, prawdopodobnie dwie wyj¹tkowe beczki: dno jednej z nich by³o 

mongolska(?)”. Do dzisiaj ten zabytek, pochodz¹cy ozdobione rzeŸbionym reliefem przedstawiaj¹cym 
podobno w pocz¹tków XVIII w., nie zachowa³ siê.feldmarsza³ka Blüchera, jednego z pogromców armii 

Schellenberg opisuje jeszcze jedno rzeŸbione dno Napoleona pod Waterloo, drug¹ zdobi³a biblijna scena              
beczkowe pochodz¹ce z Grünbergu, tak¿e dzisiaj zaginione, z Noem. Blücher galopowa³ na koniu z wyci¹gniêt¹ szpad¹; 
podkreœlaj¹c, ¿e by³a to „bardzo piêkna, ma³a” robota. co do Noego brak bli¿szych informacji, nale¿y jednak 
Przedstawia³a winiarza w tradycyjnym stroju, trzymaj¹cego domniemywaæ, i¿ rzeŸba ilustrowa³a wydarzenie opisane        
przed sob¹ obur¹cz ga³¹zkê winoroœli z olbrzymim gronem. w Genesis IX, 20-27: „I pocz¹³ Noe, m¹¿ oracz sprawowaæ 
Wokó³ postaci bieg³ napis: „Gott segne den Weinbau und die ziemiê, i nasadzi³ winnicê. I pij¹c wino upi³ siê, i obna¿y³ siê 
Böttcherkunst” (Bo¿e b³ogos³aw winiarstwu i sztuce w namiocie swoim...”.
bednarzy). Autor podkreœla piêknie skrojone litery, a ca³oœæ Jak podaje Adami, w czasie jego wizyty w piwnicach 
wizerunku przypomina³a robotê medaliersk¹. „O tym, ¿e mieœci³o siê 3.000 okseftów wina, zatem zgromadzony 
Grünberg musia³ mieæ dobrego snycerza wœród bednarzy wówczas przez Gremplera zapas wynosi³ ok. 618.000 litrów. 
œwiadczy budz¹ca podziw (dziœ oprawiona w ramê) furta Zdaniem Ernsta Claußa, p³askorzeŸba przedstawiaj¹ca 
beczkowa w stylu biedermeier, przedstawiaj¹ca zbieracza Blüchera powsta³a dla upamiêtnienia wizyty feldmarsza³ka 
winogron poœród winoroœli, w³asnoœæ Heimatmuseum” - w Zielonej Górze. Zapewne sêdziwy zwyciêzca spod 
pisze Schellenberg. Dzisiaj to niewielkie dzie³ko, opatrzone Waterloo by³ goœciem wielkiego zielonogórskiego kupca           
dat¹ 1834, znajduje siê w zbiorach zielonogórskiego i winiarza Jeremiasa Siegismunda Förstera, który w progach 
Muzeum Wina (fot. na ok³adce). Z p³askorzeŸby mo¿emy swojego domu przy Berlinerstraße (dom stoi do dzisiaj 
odczytaæ interesuj¹ce szczegó³y: oto zbieracz dzier¿y               naprzeciwko S¹du Okrêgowego, mieszcz¹ siê w nim 
w lewej d³oni laskê, a zatem musia³ to byæ jakiœ przyrz¹d kancelarie adwokackie) przyjmowa³ takie s³awy jak Quincy 
umo¿liwiaj¹cy œciêcie wysoko wisz¹cych kiœci, na plecach Adams, póŸniejszy prezydent USA czy car Rosji Aleksander 
niesie drewniany kosz, znany z wielu krajów winiarskich, I. Z piwnicy starego Förstera beczka „blücherowska” trafi³a 
jego g³owê chroni przed s³oñcem dziwna czapka z daszkiem. do wielkich piwnic firmy Häusler-Förster-Grempler                
Trudno jednak zgodziæ siê z autorem, ¿e eksponat jest furt¹ w rewirze Lattwiese (dzisiaj ul. Moniuszki), której 
do kufy (Faßpforte). Gdyby tak by³o, musia³yby przecie¿ wspó³za³o¿ycielem by³ syn Jeremiasa Siegismunda, 
pozostaæ otwory po szpuncie i œrubie dociskowej. Mamy Friedrich Adolf. W posiadaniu póŸniejszej firmy Grempler 
raczej do czynienia po prostu z samoistn¹ p³askorzeŸb¹             & Co. beczka znajdowa³a siê a¿ do lat 20. XX w. Na 
o tematyce winiarskiej, b¹dŸ te¿ fragmentem wykrojonym          wystawie „Wino w sztuce i historii, technice i handlu”, która 
z dna beczki.odby³a siê w marcu 1928 r. w Hali Tysi¹clecia we 
_______________________Wroc³awiu, pokazano ju¿ tylko rzeŸbione dno tej beczki.
* Ausstellung der Wein in Kunst und Geschichte in Technik und Handel, in 

Co ciekawe, katalog wystawy prezentuje równie¿ der Jahrhunderthalle, 11-18. März 1928. Breslau: Breslauer Messe- 
zielonogórskie Heimatmuseum jako wystawcê jeszcze Gesellschaft 1928, 31 S, Il. 

** Schlesische Monatshefte. Blätter für Kultur und Schrifttum der Heimat jednego dna beczkowego z motywem „blücherowskim”*. 
(Breslau: Kulturband Schlesien) 1928, Nr. 4, Jahrgang V, s. 143-147. 
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œwiadcz¹ resztki z³oceñ przepaski na biodrach Wspomniany katalog wroc³awskiej 
bo¿ka, jego ber³a i liter. Dno nie zachowa³o siê wystawy przynosi informacje o dalszych 

w ca³oœci - jego dolna czêœæ zosta³a odciêta, zabytkach zielonogórskiej snycerki. Ze 
przez co kompozycja przybra³a nieco zbiorów Heimatmuseum zaprezento-

myl¹cy kszta³t,  pierwotnie jednak by³a        wano, poza wizerunkiem Blüchera, 
z pewnoœci¹ eliptyczna, podobnie jak dwa inne rzeŸbione dna beczek: 
jej zielonogórska kopia. jedno przedstawia³o bednarza 

Küfer Sk¹pe resztki okr¹g³ego dna ( ) z napisem, drugie wieniec  
beczki, daj¹ce jednak wyobra¿enie z liœci i winogron, z napisem i dat¹ 
o wysokiej klasie jego dekoracji 1844, poza tym rzeŸbion¹ furtê       
rzeŸbiarskiej, opisane zosta³y jako z 1834 (opisan¹ wy¿ej) i rygiel 
robota œl¹ska z prze³omu XIX i XX furtkowy z winnym gronem. 
w., chocia¿ cechy stylowe wyraŸ-Firma Grempler & Co. pokaza³a 
nie klasycystycznej snycerki suge-poza w³asnym Blücherem 
ruj¹ raczej wczeœniejsze datowa-jeszcze dwa ozdobne rygle becz-
nie, byæ mo¿e siêgaj¹ce nawet kowe, Albert Buchholz A.G. 
prze³omu XVIII i XIX w. Zacho-wielk¹ rzeŸbion¹ kufê z postaci¹ 

wany fragment kompozycji przed-cesarza Wilhelma I, zaœ firma Otto 
stawia nagiego Dionizosa, zrywa-Mülsch oryginaln¹ kufê w formie 

Faß in Eiform j¹cego kiœæ winogron, obok zaœ jaja ( ), zdobion¹ 
dŸwigaj¹cego narêcze winnych kiœci snycerk¹. PóŸniej zapewne ta w³aœnie 

sylena z jego œwity. Zwracaj¹ uwagê beczka trafi³a do Muzeum Wina 
doskona³e proporcje i piêkno wizerunku, (Weinmuseum), za³o¿onego na Hospital-

zw³aszcza Dionizosa, œwiadcz¹ce o tym, i¿ straße (ul. Moniuszki) przez kupca winnego 
rzeŸba powsta³a pod d³utem mistrza.Kurta Opitza. Dla takiej formy trudno znaleŸæ 

Z któregoœ warsztatów œl¹skich pochodzi rzeŸbione jakieœ praktyczne uzasadnienie poza niezwyk³ym 
eliptyczne dno beczki z napisem: „Vivat alle die mir wohl wygl¹dem, który mia³ wprawiaæ w zdumienie goœci ko-
wohlen” (Wiwat wszyscy, co mi dobrze ¿ycz¹)           i dat¹ rzystaj¹cych z dobrodziejstw piwnicy. Poniewa¿ wykonanie 
1827. Sentencja znajduje siê pod koron¹ ksi¹¿êc¹, co mo¿e takiej beczki jest niebywale skomplikowane i wymaga 
stanowiæ trop do okreœlenia proweniencji zabytku,             i najwy¿szego mistrzostwa w rzemioœle bednarskim, nic 
otoczona jest latoroœlami z winnymi gronami. Litery jak          dziwnego, ¿e by³ to w zielonogórskich zbiorach muzealnych 
i ga³¹zki winoroœli zachowa³y resztki poz³oty.egzemplarz jedyny. ¯aden z tych eksponatów, poza furt¹             

Jeszcze jedno, tym razem okr¹g³e dno beczkowe, nosi z 1834 r., nie przetrwa³ do naszych czasów.
datê 1844 i równie¿ pochodzi z terenu Œl¹ska. Sentencja Dzisiaj w zbiorach Muzeum Wina mo¿emy podziwiaæ 
umieszczona w wieñcu splecionym z ga³¹zek winoroœli piêæ rzeŸbionych den beczkowych. Jedno zwi¹zane jest 
g³osi: „Segen dem Weine. Ehre dem Kuefer” (B³ogo-bezpoœrednio z Zielona Gór¹, trzy pozosta³e reprezentuj¹ 

s³awieñstwo winu. Czeœæ bednarzowi). Niestety, rzemios³o œl¹skie, jedno pochodzi znad Renu. 
umieszczone ni¿ej inicja³y I : S : M. trudno dzisiaj Zielonogórski zabytek przedstawia Bachusa 

rozszyfrowaæ. Prezentowane na muzealnej siedz¹cego na beczce z winem i wzno-
ekspozycji dna beczkowe pochodz¹ jeszcze sz¹cego toast trzymanym w d³oni 

ze starych zbiorów Heimatmuseum,              pucharem. Napis g³osi: „Gott segne 
o czym œwiadcz¹ zachowane znaki Gruenbergs Huegel!” (Bo¿e, 

inwentarzowe. Byæ mo¿e zatem b³ogos³aw winne wzgórza Grün-
wszystkie zabytki, opisane jako bergu). Dno pochodzi z niewiel-
pochodz¹ce z terenu Œl¹ska, w isto-kiej beczu³ki i jest zaopatrzone 
cie zosta³y pozyskane w samej w drzwiczki z otworem zlewo-
Zielonej Górze. W takim przy-wym i ¿elazny rygiel dokrê-
padku inicja³ ISM móg³by siê cany œrub¹. 
odnosiæ do któregoœ ze znacznych Poniewa¿ muzeum po-
tutejszych winiarzy, np. do siada dno beczkowe z identy-
któregoœ z braci Mannigel, czn¹ dekoracj¹ snycersk¹, tyle 
posiadaj¹cych swoj¹ wytwórniê ¿e pochodz¹ce znad Renu - o 
przy pl. S³owiañskim (póŸniejsza czym mówi napis: „Am Rhein! 
firma Hugo Bethke), albo do Am Rhein! Wachsen unsre 
przodka wielkiego winiarza Otto Reben!” (Nad Renem! Nad 
Mülscha, który przej¹³ firmê Carla Renem! Rosn¹ nasze winne 
Engmanna przy ul. Wroc³awskiej.krzewy!”)  nietrudno zgadn¹æ, 

¿e zielonogórski rzemieœlnik 
inspirowa³ siê pierwowzorem pocho-
dz¹cym z niemieckiej krainy rieslinga. Oryginalna rzeŸba 
znad Renu by³a czêœciowo polichromowana, o czym 
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góra: Dno beczkowe, Grünberg, XIX w. Muzeum Wina w Zielonej Górze
dó³: Dno beczkowe, Nadrenia, XIX w. Muzeum Wina w Zielonej Górze



czeniem szczelnoœci zamkniêcia jest rygiel drzwiczek, 
zaciskany œrub¹. Ten w³aœnie element bardzo chêtnie 
upiêkszano dekoracj¹ snycersk¹, czego przyk³ady 
znajdziemy równie¿ w zielonogórskim Muzeum Wina. S¹ to 
cztery rzeŸbione rygle drzwiczkowe; najokazalszy z nich, 

zdobiony winnymi 
gronami i liœæmi 
winoroœli, z nazwis-
kiem w³aœciciela  
Friedrich Weigand 
(najpewniej spoza 
Zielonej Góry),  
zosta³ wykonany          
w 1849 roku.

Najstarszym i najprostszym zamkniêciem beczki by³ 
szpunt (czop) w jej bocznej œcianie (niem. Spundloch), 
s³u¿¹cy do nape³nieni beczki,       
i drugi w dnie, którym beczkê 
opró¿niano. PóŸniej, w miarê 
zwiêkszania pojemnoœci, poja-
wi³a siê koniecznoœæ wprowa-
dzenia dodatkowego otworu w 
dnie, przez który mo¿na by³o 
wejœæ do wnêtrza kufy w celu jej 
oczyszczenia. Umo¿liwiaj¹ to 
drzwiczki (Zapfspund), moco-
wane do beczki za pomoc¹ rygla 
ze œrub¹ i posiadaj¹ce równie¿ 
w³asny otwór zatykany szpuntem 
b¹dŸ kranem, przez który beczkê 
siê opró¿nia. Boki drzwiczek s¹ 
proste, górna czêœæ natomiast ma 
kszta³t ³ukowy. Na gruboœæ 
drzwiczki s¹ œciête ukoœnie             
w taki sposób, ¿e rozszerzaj¹ siê 
ku œrodkowi kufy. Dziêki temu 
kszta³towi pod wp³ywem naporu 
wina œciœle i szczelnie przylegaj¹ 
do wyciêcia w klepkach denko-
wych. Dodatkowym zabezpie-
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Rygle beczkowe ze zbiorów Muzeum Wina w Zielonej Górze
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Fragment dna beczki, Œl¹sk, XVIII/XIX w. Muzeum Wina w Zielonej Górze

Dno beczki, Œl¹sk, 1827. Muzeum Wina w Zielonej Górze

Dno beczki, Œl¹sk, 1844. Muzeum Wina w Zielonej Górze

Rygiel beczkowy ze zbiorów Muzeum Wina w Zielonej Górze



widzimy tak¿e przy mniejszych winiarniach, np. na ulicy 
Ceglanej (dawna firma Augusta Litzke) czy na pl. Matejki.

W aktach niemieckiej policji budowlanej, przecho-
Niew¹tpliwie, najwiêkszy rozkwit zielonogórskiego wywanych w Archiwum Pañstwowym w Zielonej Górze, 

bednarstwa zwi¹zany jest z okresem industrializacji znajduje siê dokumentacja trzech warsztatów bednarskich, 
miejscowego przemys³u winiarskiego, zapocz¹tkowanym  funkcjonuj¹cych na prze³omie XIX i XX w.  W roku 1873 
w roku 1826 powstaniem wytwórni Häuslera-Förstera- mistrz bednarski (Böttchermeister) Eduard Köhler zbudowa³ 
Gremplera. Apogeum tego procesu nast¹pi³o w dwóch w³asny warsztat na parceli po³o¿onej przy Niederstraße 73 
ostatnich dziesiêcioleciach XIX wieku, kiedy to w Grün- (ul. Gen. Sikorskiego). Skromny budynek o wymiarach             
bergu dzia³a³o kilka du¿ych i kilkanaœcie mniejszych firm w rzucie 5,6 na 4,1 m, murowany z ceg³y i kryty pulpitowym 
winiarskich, a parê dziesi¹tków w³aœcicieli winnic dachem z papy, przylega³ do istniej¹cej wczeœniej pralni            
prowadzi³o w³asny wyszynk, tzw. Bürgerweinschank. i mia³ dwie kondygnacje, parterow¹ o wys. 2,5 m oraz 
Ka¿dy z tych wytwórców wina potrzebowa³ beczek do jego poddasze o wys. 1,8 m. Obok warsztatu znajdowa³ siê 
przechowywania. St¹d przy wszystkich wielkich niewielki ogródek, przylegaj¹cy do ulicy, zaœ naprzeciwko 
przetwórniach, do których nale¿a³y np. zak³ady Grempler & dom mieszkalny w³aœciciela. Na posesji sta³y jeszcze 
Co., Raetsch, Buchholz, Brieger, May czy Bethke, powsta³y niewielkie budynki gospodarcze, a za zabudowaniami 
w³asne warsztaty bednarskie. Mniejsze firmy, chocia¿ rozci¹ga³ siê spory ogród.*
zapewne nie produkowa³y beczek na swoje potrzeby, 
musia³y zatrudniaæ pracowników znaj¹cych siê na rzemioœle 
bednarskim, którzy prowadzili na bie¿¹co konserwacjê 

__________________beczek. Równie¿ po 1945 r., kiedy wytwórnie wina 
* Archiwum Pañstwowe w Zielonej Górze. Akta miasta Zielona Góra, 

wznowi³y produkcjê, bednarze byli niezbêdni. Zatrudnia³a sygn. 4257.
ich zarówno Lubuska Wytwórnia Win jak i Lubuska 
Wytwórnia Wódek Gatunkowych, warsztaty bednarskie 
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Warsztat bednarski E. Köhlera, 1873



bereits gebohrt. Noch schnell kleinere Verschönerungen, und der Bau 
ist fertig. Nicht allzu lange hat es gedauert, und unter den geschickten 
Händen von Meister und Geselle ist ein solides Faß enstanden.

Grünberger Wochenblatt Nr. 86, 11/12 April 1936Von jeher stand in Grünberg das Böttcherhandwerk in hoher 
Blüte, weil Weinbau und Böttcherei eng zusammengehören. Der 
Besuch der Kellereien unserer Stadt zeigt uns Meisterleistungen des 
Handwerks. Da liegen neben großen bis zu 50.000 Liter aufnehmenden 
Lagerfässern von der Größe eines kleinen Hauses kleine und kleinste 
Spirituosen- und Weintransportfässer. Bei manchem zeigt die 
Stirnseite kunstgewerblichen Schmuck. Das Blücherfaß im 
Grünberger Heimatmuseum wird neben dem verscholenen Noahfaß 
schon 1849 von Adami in seinem Buch „Grünberg wie es ist, ißt und 
trinkt” als Grünberger Merkwürdigkeit beschrieben. Wie mögen diese 
Fässer entstanden sein? Doch dort hinten in der Kellerei bessert gerade 
ein Böttcher ein Faß aus. Fragen wir ihn.

Gern gibt er Auskunft und lädt uns ein, seine Werkstatt zu 
besichtigen. Der Weg vom Holz zum Faß ist weit  so sagt der alte 
Meister nit einem Blick auf den Hof, auf dem große Eichenholzstapfel 
zum Trocknen liegen. Es ist vor allen Dingen Eichenholz, das für den 
Bau der Lager- und Spirituosenfässer verwandt wird.

Aus der Werkstatt kommt das gleichmäßige Geräusch des 
Holzsplitterns. Dort sitzen an den Schneidebänken Meister, Geselle 
und Lehrling, um das Holz für den Faßbau zu richten. Rings um sie 
fliegen die Späne des harten Holzes. Immer größer wird der Haufen, Alfred Schellenbergder sich um die Schneidebänke türmt und immer größer wird auch der 
Stapel der zugeschnittenen Stäbe, so nennt der Böttcher die einzelnen Geschnitzte Fassböden
Faßbretter, aus denen er die Faßwände fügt.

Das Arbeitsstück geht von Hand zu Hand. Zuerst wird aus dem 
Die Themen der Faßbodenschnitzereien sind sehr vielseitig. Wohl 

rohen Holzkloben der Stab herausgehauen. Mit Messern veredelt an 
die älteste Form dürfte die Kennzeichnung des Fasses durch ein 

der Schneidebank der Meister die Form immer weiter. Bei dieser Arbeit 
Eigentumssymbol, sie es nun in Form eines Namenszuges, 

wird vor allem berücksichtigt, daß die Stäbe die runde, bauchige Form 
Hauszeichens oder Wappens, sein. Beispiele dieser Art aus dem frühen 

des Fasses erhalten. Damit sie dicht ineinandergreifen, ziht man die 
18. Jahrhundert sind in der Pfalz noch eine ganze Anzahl vorhanden. 

Fuge. Nun wird das so zugerichtete Holz noch einmal gestapelt und 
Auch die Firma Buchholz in Grünberg in Schlesien besitzt noch eine 

getrocknet. Gute Lufttrocknung verbürgt größte Haltbarkeit.
s e h r  i n t e r e s s a n t e ,  e i n e m  F a ß b o d e n  a u f g e s c h r a u b t e  

Nach dem Trocknen wird der Stab auf der Fügebank gefügt, d.h. 
Wappendarstellung, die einen gepanzerten Arm mit einem auf einem 

glatt gehobelt. Nun beginnt in einem Reifen das Zusammensetzen des 
Schwert aufgespießten Mongolen(?)-Schädel zeigt [...].

Fasses. Durch Eisenbänder werden die Stäbe gehalten.
Geschnitzte Faßböden gab es in früherer Zeit im Westen fast nur 

In einem großen Kessel wird das Faß gekocht. Das Holz wird 
in der Pfalz, an der Mosel kannte man sie so gut wie gar nicht. Es ist 

dadurch so biegsam, daß man ihm leicht die gewünschte Form geben 
daher doch etwas verwunderlich, daß noch heute in Grünberg aus dem 

kann. Eine Faßwinde zieht die einzelnen Stäbe dicht zusammen und 
frühen 19. Jahrhundert sich geschnitzte Böden von Standfässern 

preß die Fugen aufeinander, so daß ein dichter Abschluß entsteht. Am 
erhalten haben.

offenen Feuer trocknet man das Faß wieder aus. Die Böden werden 
Während und nach den Freiheitskriegen war es Sitte, die großen 

eingesetzt. Zur Erhöhung der Dichte wird in die Fugen Schilf eingelegt. 
Heerführer, Politiker und Fürsten auch auf Faßböden zu verewigen. So 

Das Zapfloch im Boden und das Spundloch in der Seitenwand sind 
besitzt das Weinmuseum in Speier Darstellungen mit Napoleon, 
Erzherzog Karl, König von Spanien, Franz I., Friedrich Wilhelm III, 
Blücher u. a. Der Marschall Vorwärts scheint besonders beliebt 
gewesen zu sein. In Grünberg haben wir zwei Darstellungen von ihm. 

Künstlerich bedeutend höher steht das Blücherfaß aus dem Besitz 
der Firma Grempler u. Co., das der Tradition zufolge von einem 
Grünberger Böttchermeister Beeker gemacht worden sein soll. Es wäre 
jedoch nicht ausgeschlossen, daß es importiert ist. Ein sehr hübscher 
kleiner Faßboden, ebenfalls aus Grünberg, zeigt einen Winzer, von 
einem Vers umrahmt. Bildmäßig mutet das Stück wie eine Medaille an. 
Die Schrift ist schön und wirkungsvoll. Daß die Grünberger einen 
guten Schnitzer unter den Küfern gehabt haben müssen, beweist eine 
reizende (heute eingerahmte) Faßpforte des Heimatmuseums aus der 
Biedermeierzeit, die unter Weinlaub einen Büttenmann zeigt. 

Schlesische Monatshefte. Blätter für Kultur und Schrifttum der 
Heimat (Breslau: Kulturband Schlesien) 1928, Nr. 4, Jahrgang V. 
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W bezpoœrednim s¹siedztwie tego warsztatu, przy 
Niederstraße 75, powsta³ w roku 1877 jeszcze jeden, 
nale¿¹cy do mistrza bednarskiego Starka. Warsztat przylega³ 
do starszego budynku gospodarczego mieszcz¹cego letni¹ 
kuchniê i sk³ada³ siê z jednego pomieszczenia o wymiarach  
6 na 4,9 m, wysokoœci 2,2 m, wykonanego czêœciowo               
z ceg³y, czêœciowo w konstrukcji szachulcowej.*

Z rozmiarów obu warsztatów i braku odpowiedniej 
powierzchni sk³adowej wynika, ¿e ich produkcja by³a 
niewielka i zbywano j¹ na bie¿¹co.

Imponuj¹cy rozmiarami i nowoczesnoœci¹ budynek 
warsztatowy wzniós³ w roku 1905 przy Silberberg 10             
(ul. Srebrna Góra 21) mistrz bednarski Wilhelm Lehmann. 
Projektantem i wykonawc¹ obiektu by³ znany zielonogórski 
architekt i przedsiêbiorca budowlany (Maurermeister) Carl 
Lorenz, autor najpiêkniejszych budowli Grünbergu z prze-
³omu wieków. Warsztat stan¹³ na posesji Lehmanna, 
wciœniêtej miêdzy zabudowania wytwórni win braci 
Mannigel i ogród wokó³ tzw. Resursy (Ressource), 
eleganckiego klubu zielonogórskiej bur¿uazji (dzisiaj jeden 
z obiektów uniwersyteckich).

W podziemiach warsztatu mieœci³ siê sk³ad gotowych 
wyrobów o wymiarach 11,40 na 7 m, wysoki na 2,80 m. 
Pomieszczenie produkcyjne mia³o wysokoœæ 3,70 m, nad 
nim znajdowa³o siê jeszcze u¿ytkowe poddasze.**
__________________
* Archiwum Pañstwowe w Zielonej Górze. Akta miasta Zielona Góra, 
sygn. 4255.
** Archiwum Pañstwowe w Zielonej Górze. Akta miasta Zielona Góra, 
sygn. 4611.
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Warsztat mistrza bednarskiego Starka, 1877

Warsztat bednarski W. Lehmanna, 1905



Warsztat bednarski znajdujemy tak¿e na ogólnych 
planach wielkiego zak³adu bran¿y spirytusowej, firmy 
Albert Buchholz mieszcz¹cej siê przy Berlinerstraße 37           
(ul. Jednoœci). Na rysunku z roku 1897 mieœci siê on w ci¹gu 
budynków magazynowych; w tym samym miejscu widzimy 
go tak¿e w roku 1943. Z rysunków budowlanych mo¿na siê 
tak¿e dowiedzieæ w jaki sposób w zak³adach Buchholza 
wykorzystywano powierzchniê le¿akowni koniaków,               
w której wielkie kufy zosta³y rozmieszczone na trzech 
piêtrach, w pomieszczeniach o wysokoœci 3,20 m.*

Po 1945 r., kiedy po wojnie uruchomiono zielono-
górskie wytwórnie wina, bednarze znowu stali siê potrzebni. 
Warsztaty bednarskie uruchomiono przy wszystkich du¿ych 
zak³adach winiarskich i spirytusowych, a tak¿e w browarze. 
Poniewa¿ starych beczek by³o w bród, rzemieœlnicy 
ograniczali siê na ogó³ do bie¿¹cych napraw inwentarza             
i jego konserwacji. Poniewa¿ w wielkoprzemys³owej 
produkcji wprowadzano nowe technologie i w coraz 
szerszym zakresie u¿ywano naczyñ stalowych, bednarski 
kunszt powoli odchodzi³ w przesz³oœæ. Niemniej, warsztaty 
bednarskie istnia³y w Lubuskiej Wytwórni Win (dawniej 
Grempler & Co.), Lubuskiej Wytwórni Wódek 
Gatunkowych (powsta³ej z po³¹czenia zak³adów Buchholza 
przy ul Jednoœci i Raetscha na ul. Boles³awa Chrobrego), 
widzimy je te¿ na planach wytwórni win Grzybowska                 
i Cepak przy ul. Ceglanej (dawna Litzke) i przy pl. Matejki .

__________________
* Archiwum Pañstwowe w Zielonej Górze. Akta miasta Zielona Góra, 
sygn. 3020, 3022.
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Le¿akownia firmy Albert Buchholz, Grünberg i. Schl., 1897

Plan sytuacyjny firmy Albert Buchholz, 1943
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Plan sytuacyjny firmy Grzybowska i Cepak, 1948

Plan sytuacyjny Lubuskiej Wytwórni Win. 
Za: B. Kres: Winiarstwo na Ziemi Lubuskiej, 1972

Brygada bednarzy Lubuskiej Wytwórni Win. 
Z archiwum Stefana B¹ka

Le¿akownia firmy Raetsch

Plan sytuacyjny  Wytwórni Win Grzybowska i Cepak 
w Zielonej Górze przy ul. Ceglanej 16



szczelne po³¹czenie. Na otwartym ogniu beczkê suszy siê 
znowu. Wstawiane s¹ dna. Dla zwiêkszenia szczelnoœci           
w fugi wstawia siê rogo¿ynê. Wierci siê otwór spustowy w 
dnie i otwór szpuntowy w œcianie bocznej. Jeszcze szybko 

Relacjê z wizyty w jednym z warsztatów bednarskich drobne poprawki i budowa jest zakoñczona. Nie up³ynê³o 
Zielonej Góry (nie wiadomo jednak, którym) przynosi wiele czasu, a w doœwiadczonych d³oniach mistrza i czela-
Grünberger Wochenblatt nr 86 z 11/12 kwietnia 1936.             dnika powsta³a solidna beczka”.
W anonimowym reporta¿u, zatytu³owanym „Vom Zmieni³y siê czasy, Grünberg sta³ siê Zielon¹ Gór¹ (byæ 
Eichenholz zum Weinfaß” (Od dêbowego drewna do winnej mo¿e powracaj¹c do pierwotnego imienia), a w rêkach 
beczki) czytamy: „Droga od drewna do beczki jest d³uga, jak 
mówi mistrz spogl¹daj¹c na 
podwórze, gdzie susz¹ siê 
wielkie sztaple dêbiny. To 
przede wszystkim drewno 
dêbowe, u¿ywane do budowy 
beczek do le¿akowania wina                  
i spirytualiów.

Z warsztatu dochodzi 
równomierny odg³os ³upania 
klepek. Na ³awach bednarskich 
siedz¹ tam majster, czeladnik i 
uczeñ, którzy szykuj¹ drewno 
do budowy beczek. Dooko³a 
lec¹ ostru¿yny twardego drew-
na. Coraz wiêksza jest sterta 
œcinków, która roœnie wokó³ 
³awy, coraz wiêcej gotowych 
ostruganych klepek, z których 
bednarz wybiera pojedyncze 
sztuki do budowy korpusu 
beczki.

Praca wêdruje z r¹k do r¹k. 
Najpierw z surowego kloca 

bednarza powstawa³y takie same beczki i kufy, wiadra, ³upie siê klepki. Na ³awie bednarskiej mistrz za pomoc¹ no¿a 
kadzie i cebrzyki, jak przed wieloma wiekami. nadaje im coraz szlachetniejsz¹ formê. Podczas tej pracy 

Jak wspomina Stefan B¹k, bednarz zatrudniony przez widoczne jest przede wszystkim, ¿e klepki przybieraj¹ 
40 lat w Lubuskiej Wytwórni Win, uczeñ mistrza bednar-zaokr¹glony, brzuchaty kszta³t beczki. Aby œciœle przylega³y 
skiego Wac³awa Brunina, bednarnia wykonywa³a przede do siebie, struga siê fugi. Potem tak przygotowany surowiec 
wszystkim remonty beczek, kadzi i kuf. Ma³e beczu³ki jeszcze raz sk³ada siê w sztaple i suszy. Dobre wysuszenie na 
pracownicy warsztatu wykonywali od podstaw. Najczêœciej wolnym powietrzu zapewnia wiêksz¹ wytrzyma³oœæ.
wymieniano obrêcze. „Z obrêczy trzeba by³o zrobiæ Po wysuszeniu klepki fuguje siê na ³awie bednarskiej, 
kapelusz”. S³u¿y³a do tego bednarka zamawiana w hucie,          czyli struga na g³adko. Teraz zaczyna siê sk³adanie beczki        
o szerokoœci 50, 80, 100 i 120 mm. Uszkodzone klepki w obrêczy. ̄ elazne obrêcze utrzymuj¹ klepki.
zastêpowano nowymi, a spoiny pomiêdzy klepkami W wielkim kotle beczkê siê gotuje. Drewno staje siê 
uszczelniano „rogozin¹”, czyli wysuszonymi, d³ugimi przez to tak podatne, ¿e mo¿na mu ³atwo nadaæ ¿¹dany 
liœæmi tataraku. Maj¹ one g¹bczast¹ strukturê i przy kszta³t. Œcisk do beczek (Faßwinde) dociska poszczególne 
nawil¿aniu pêczniej¹. Rogo¿ynê zbierali pracownicy klepki jedna do drugiej i prasuje fugi tak œciœle, ¿e powstaje 
winiarni, którzy chcieli sobie dorobiæ. Bednarze u¿ywaj¹ 
tego surowca do uszczelniania fug, dybli w dnach beczek             
i w¹torów. £ojem i rogo¿yn¹ uszczelniano tak¿e ciekn¹ce 
w³azy do beczek, czyli furtki, w które by³y wyposa¿one 
wiêksze beczki o pojemnoœci od 1000-2000 litrów. 

Zatrudnieni w Lubuskiej Wytwórni Win bednarze 
wykonywali w zasadzie trzy rodzaje naczyñ bednarskich: 
beczki, kadzie i „szafliki”. Te ostatnie by³y w istocie otwart¹ 
bali¹ o szerokim okr¹g³ym b¹dŸ owalnym dnie i niewysokiej 
pobocznicy (bocznej œciance). Podstawiano je pod otwór 
czopowy podczas spuszczania wina, aby nie rozlewa³o siê po 
pod³odze.
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Narzêdzia bednarskie Stefana B¹ka: w¹tornik i „pobójka” (pobijacz) do
 nabijania obrêczy. Pobójka ma akacjowy trzonek zdolny do wytrzymania 
uderzenia o sile 2-3 ton, potrzebnego do dobicia obrêczy

Stefan B¹k



b¹dŸ posi³kowe, zwane te¿ potocznie przez Typowa beczka sk³ada siê z pobocznicy, 
bednarzy „dwójk¹”, „trójk¹” itd. W beczkach czyli klepek bocznych stanowi¹cych jej 
wiêkszych stosuje siê cztery obrêcze œcianê, i dwóch den.

poszyjne.Du¿e beczki sk³adowe do przechowywania wina nosz¹ 
Beczka posiada dwa otwory czopowe: wlew i szpunt. nazwê kuf. Podobnie jak zwyk³e beczki mniejszych 

Podczas le¿akowania wina beczkê umieszcza siê w ten rozmiarów kufy maj¹ przewa¿nie dna ko³owe, rzadziej dna 
sposób, ¿e wlew znajduje siê w najwy¿szym po³o¿eniu. Tego owalne. Te drugie s¹ znacznie dro¿sze, gdy¿ ich wykonanie 
otworu nie zamyka siê wówczas trwale, jest tylko jest trudniejsze ni¿ beczek o dnie ko³owym. Nazywane s¹ 
zabezpieczony tkanin¹. Dziêki temu wino oddycha, a za-beczkami wysokimi i rozró¿nia siê dwa ich rodzaje: z ostrym 
wartoœæ beczki mo¿na na bie¿¹co uzupe³niaæ. Do transportu ³ukiem dna, czyli eliptyczne, oraz z ³ukiem ³agodniejszym  
oba otwory czopuje siê drewnianymi czopami (szpuntami).owalne.

Dodatkowe elementy budowy maj¹ wielkie kufy do Pobocznica beczki z³o¿ona jest z wypuk³ych klepek, 

zwê¿aj¹cych siê ku obydwu koñcom. Krawêdzie boczne 
klepek œciête s¹ w kierunku wnêtrza beczki. Od strony 
wewnêtrznej, niedaleko czo³a klepki, znajduje siê 
wy¿³obienie przeznaczone do po³¹czenia dna z pobocznic¹, 
zwane w¹torem. Odcinek klepki pomiêdzy czo³em                      
a w¹torem nazywa siê piêtk¹.

Klepka, w której umieszczony jest otwór czopowy, 
s³u¿¹cy do nape³niania beczki, czyli wlew, nosi nazwê 

le¿akowania. G³ówn¹ ró¿nic¹ ze zwyk³ymi beczkami jest czopowej. Klepka jej przeciwleg³a nazywa siê podstawow¹.
zastosowanie drewnianych rygli wzmacniaj¹cych dna, Beczka posiada dwa dna, które w budowie niczym siê 
sk³adaj¹cych siê z dwóch drewnianych belek poprzecznych od siebie nie ró¿ni¹, z tym ¿e w jednym z nich umieszczony 
po³¹czonych dwoma pionowymi s³upkami. Niekiedy ca³e jest drugi otwór czopowy, zwany te¿ szpuntem, s³u¿¹cy do 
wzmocnienie tego typu nazywane jest poprzeczk¹.                     opró¿nienia beczki. Ten otwór musia³ byæ przez 
W zale¿noœci od po³o¿enia w piwnicy jedno dno kufy jest nape³nieniem beczki zaczopowany. Dna mog¹ byæ p³askie, 
zwane przodem, drugie ty³em. W przodzie umieszczona jest stosowane w zwyk³ych beczkach, i wypuk³e, o zwiêkszonej 
furtka, czyli w³az umo¿liwiaj¹cy wejœcie do wnêtrza kufy          wytrzyma³oœci, u¿ywane w kufach. Dna zbudowane s¹              
w celu jej oczyszczenia. Furtka dociœniêta jest do dna przy z kilku po³¹czonych ze sob¹ klepek, których spoiny 
pomocy w³asnego rygla, zwanego tak¿e poprzeczk¹. wzmacnia siê metalowymi lub drewnianymi dyblami.
Elementem ruchomym rygla jest metalowa œruba o œrednicy Najwiêksze wybrzuszenie beczki nazywa siê pêkiem. 
np. 32 mm, opatrzona w gruby gwint œlimakowy Œrednica czo³owa to œrednica najwê¿szego miejsca beczki.
zapewniaj¹cy wielk¹ si³ê docisku.Klepki po³¹czone s¹ w jedn¹ ca³oœæ przy pomocy okucia 

Beczka stoi na podk³adzie, potrzebnym w tym celu, aby beczki, czyli obrêczy, które jej nadaj¹ sztywnoœæ i wy-
naczynie nie spoczywa³o ca³ym ciê¿arem na jednej klepce trzyma³oœæ. Obrêcze wykonane s¹ z bednarki walcowanej na 
podstawowej. W Lubuskiej Wytwórni Win u¿ywane by³y          zimno b¹dŸ na gor¹co (grubsze). Obrêcze nabijane na koñce 
w tym celu podk³ady kolejowe, lekko wy¿³obione pod klepek nazywane s¹ czo³owymi. Obrêcze nasadzane po obu 
kszta³t dna w œrodkowej czêœci. Ustawiona na nich beczka stronach pêku zw¹ siê pêkowymi. Miêdzy czo³owymi a 
by³a unieruchamiana po bokach klinami.pêkowymi umieszczane s¹ zwykle dwie obrêcze poszyjne 

14

Fragment rygla „Królowej”, najwiêkszej beczki w Lubuskiej 
Wytwórni Win, XIX w. Muzeum Wina w Zielonej Górze

rygiel

podk³ad

pobocznica

obrêcz czolowa

obrêcz poszyjna

obrêcze
pêkowe

pêk

dno

dno

furtka

ty³
przód



• 1 kwarta wroc³awska (Quart) = 0,69505 litra
• 1 wiadro wroc³awskie (Eymer) = 55,604 litra

W u¿yciu by³y te¿, co zrozumia³e, ówczesne pruskie, 
czyli berliñskie miary do wina:Miary objêtoœci, jak wszystkie inne, zmienia³y siê na 
• 1 Fuder = 4 Oxhoft = 6 Ohm = 12 Eymer = 24 Anker = 768 przestrzeni dziejów miasta. Nie znamy tych najstarszych, nie 
Quart = 1536 Oesselwiemy, ile wina mieœci³a w sobie œredniowieczna 
• 1 kwarta (Quart) = 1,1703 litrazielonogórska beczka. Zachowa³y siê przekazy dotycz¹ce 
• 1 wiadro (Eymer) = 74,8992 litraczasów póŸniejszych, kiedy to Grünberg pos³ugiwa³ siê,  jak 
• 1 okseft (Oxhoft) = 224,6976 litramo¿na przypuszczaæ,  miarami wroc³awskimi, obowi¹zu-
• 1 Fuder = 898,7904 litraj¹cymi na Œl¹sku. Wa¿n¹ cezur¹ by³ dzieñ 16 maja 1816 r., 

Ale okseft okseftowi, a fuder fuderowi nie by³ równy. I kiedy to w pañstwie pruskim przeprowadzono reformê miar           
tak, ¿eby siêgn¹æ tylko do s¹siednich krajów, dok¹d mog³o i wag. Od tego czasu Œl¹sk i Zielona Góra odesz³y od starych 
trafiaæ zielonogórskie wino:miar wroc³awskich i zaprowadzi³y nowe, pruskie. Prze-
w Brunszwiku: 1 okseft = 220,42 l; 1 fuder = 4 oksefty = trwa³y one a¿ do powszechnego wprowadzenia miar me-
881,660 ltrycznych w roku 1871. Niemniej w zapiskach kronikarskich 
w Lipsku: 1 fuder = 910,248 li literaturze a¿ do koñca wieku XIX, a nawet jeszcze d³u¿ej 
w Lubece: 1 fuder = 868,807 lutrzymywa³y siê tradycyjne miary wina, do których 
w Hanowerze: 1 okseft = 233,27 l; 1 fuder = 933,075 lzielonogórzanie byli widaæ bardzo przywi¹zani, jak Eimer 
w Hamburgu: 1 fuder = 876,9 lczy Viertel.

Miary nowe, po 16 V 1816.
1 Oxhoft = 1 i 1/2 Ohm = 3 
Eimer = 6 Anker = 180 Quart
1 Fuder = 4 Oxhoft
1 Oxhoft = 3 Eimer
1 Ohm = 2 Eimer
1 Eimer = 2 Anker
1 Anker = 30 Quart
1 kwarta pruska (Quart) = 
1,145 litra
1 wiadro pruskie (Eimer) = 
68,702 litra
1 okseft (Oxhoft) = 206,11 litra
1 Fuder = 824,44 litra

Ze starszych czasów mamy tradycyjne miary do wina, 
zapewne znane te¿ w Zielonej Górze, jako ¿e kupcy 
sprowadzali wina z importu, np.:
• 1 pipa s³odkiego wina trzyma 5 do 5 i 1/2 wiader 
drezdeñskiej miary.
• 1 okseft wina francuskiego albo muskatu trzyma 3 wiadra 
drezdeñskiej miary.
• 1 ohm wina reñskiego b¹dŸ frankoñskiego trzyma 2 wiadra 
i 7 achtel drezdeñskiej miary.
• 1 anta³ (Anthal) wina wêgierskiego, kiedy jeszcze le¿y na 
osadzie, trzyma trzy æwierci wiadra, ale klarownego 1 
wiadro drezdeñskiej miary.
• 1 fasa wina ch³opskiego (Landwein) trzyma 5 i po³owê 
wiadra i 24 kannen drezdeñskiej miary.

I tak dalej; bardzo skomplikowane by³y wówczas 
przeliczenia w handlu zagranicznym.

Z wroc³awskich miar do wina, znanych i u¿ywanych 
zarówno w Polsce jak i na Œl¹sku, mamy:
• Eymer (wiadro) = 20 Töpfe (garniec) = 80 Quart (kwarta) = 
320 Quaterlein (kwaterka).
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Beczki w le¿akowni Lubuskiej 
Wytwórni Win, lata 90. XX w. 
Fot. Mieczys³aw Tracewski

Mistrz bednarski Wac³aw Brunin w warsztacie Lubuskiej Wytwórni Win 
przy ul. Moniuszki, lata 60. XX w. 
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rozmieszczone w tzw. ciep³ej hali w piwnicach, cztery         
w fermentowni i trzy w nowej hali fermentowni.

„Wszystko trwa³o jak nale¿y do 1996 roku, potem 
zaczêli to dewastowaæ  wspomina „ostatni” bednarz. - 
Wielkie kufy w piwnicy pociêli pi³ami noc¹, ¿eby nikt nie „Na wiosnê wszystkie beczki p³acz¹, ka¿da jedna  
zauwa¿y³. Dla mnie to by³o coœ szpetnego. Zniszczyli nie twierdzi pan B¹k. - Co tylko wiosna przychodzi, to wino 
tylko moj¹ pracê, ale dos³ownie kilku pokoleñ, tyle lat wszêdzie cieknie. Na fermentowni jednak nie. Drewno ma w 
cz³owiek przy tym robi³”.soku chêæ do ¿ycia. Ca³y czas ¿yje, nawet w beczce. Dopóki 

Taki w³aœnie, nies³awny, by³ koniec najwiêkszej siê go nie spali”.
wytwórni wina w historii miasta. Kiedy trafi³em do jej 
podziemi w 2003 r., w wielkich piwnicach znalaz³em ju¿ 
tylko jeden, ostatni wyrób starych bednarzy: gigantyczn¹ 
kadŸ fermentacyjn¹ o œrednicy wielu metrów, jeszcze 
sprawn¹, gdy¿ by³a po brzegi nape³niona wod¹. Kilkanaœcie 
wielkich kuf, pamiêtaj¹cych jeszcze czasy „Grempler & Co., 
älteste deutsche Sektkellerei”, do¿ywa swoich dni na czyimœ 
polu w Zatoniu, pod go³ym niebem.

Zanim nape³nisz beczkê
Trzy tygodnie przed nape³nieniem winem beczkê 

nale¿y nape³niæ zimn¹ wod¹.
Po up³ywie 24 godzin od nape³nienia sprawdza siê 

szczelnoœæ beczki. Naczynie jest szczelne, jeœli na spoinach  
i w¹torze nie pokazuj¹ siê œlady wody. Do beczek 
niezupe³nie szczelnych dolewa siê wody. Beczkê, która po 
up³ywie dalszych 24 godzin wykazuje œlady nieszczelnoœci, 
trzeba remontowaæ.

Wodê w beczce zmienia siê co 3-5 dni.
Dêbowe klepki pochodzi³y z tartaku w Klenicy. Na ogó³ Przed nape³nieniem beczki winem, wylewa siê zimn¹ 

by³a to dêbina najwy¿szej, pierwszej klasy. Tarcicê wodê i przemywa wnêtrze wod¹ o temperaturze 50-60°C.
sezonowano w zale¿noœci od gruboœci, przyjmuj¹c zasadê: Po opró¿nieniu przeprowadza siê dezynfekcjê beczki 
„rok na centymetr”. przez siarkowanie. Odbywa siê ono 30-40 minut przed 

Przygotowuj¹c beczki i kufy do nape³nienia opró¿nione nape³nieniem beczki wi-
z wina naczynie nale¿a³o „rozparowaæ” gor¹c¹ par¹, nem. Na odpowiednio 
nastêpnie umyæ i zdezynfekowaæ siark¹ palon¹ w blaszanym wygiêtym drucie ¿elaznym 
pojemniku, opuszczanym do wnêtrza beczki na drucie. mocuje siê knot siarkowy, 
„Beczka by³a parowana i myta, ¿eby nie kolorowa³a wina”. który nastêpnie zapala siê i 

„Ka¿da kufa mia³a przeznaczenie albo na le¿ak, albo na opuszcza do wnêtrza be-
fermentacjê - mówi pan B¹k. - Le¿aki na dole, na górze czki. Mo¿na te¿ u¿yæ siarki 
fermentownia. W piwnicy, gdzie dzisiaj jest dyskoteka, sta³o umieszczonej na blasza-
ponad trzydzieœci beczek, wszystkie bardzo du¿e, powy¿ej nym talerzyku. Otwór 
piêciu tysiêcy litrów. Na dole by³o szeœæset beczek o po- czopowy przykrywa siê 
jemnoœci piêciu, siedmiu i oœmiu tysiêcy litrów. Najwiêksz¹ mokr¹ szmat¹. Na beczkê 
nazywaliœmy Królow¹, dlatego ¿e by³a najpiêkniejsza. 125-litrow¹ u¿ywa siê 2-5 
Liczy³o siê, ¿e ma 39 tysiêcy litrów, ale od dna nazbiera³o siê g siarki, na kadŸ 1000-
jeszcze z 800-900 litrów wina, zanim wyp³ynê³o na skali litrow¹ 50-60 g.
przy nape³nianiu. By³a bardzo stara, ale trzyma³a siê doœæ 
dobrze. Beczka to jest przedmiot bardzo trwa³y. Jak sta³a 
d³u¿ej, musieliœmy iœæ pierwsi i nabijaæ obrêcze, ¿eby siê nic 
nie sta³o. By³y te¿ trzy kadzie po piêædziesi¹t tysiêcy litrów, 
do kupa¿owania win. Mieszano w nich zawartoœæ z kilku-
nastu beczek”.

Te najwiêksze w winiarni kadzie fermentacyjne sk³ada³ 
osobiœcie Stefan B¹k. Przyjecha³y gotowe, tyle ¿e w ele-
mentach, z przemys³owej wytwórni beczek w Szczecinie. W 
Zielonej Górze ekipa bednarzy rêcznie je posk³ada³a. 
Wykonane by³y z klepki o gruboœci 100 mm. W latach 
siedemdziesi¹tych pan Stefan zrobi³ tak¿e od podstaw cztery 
kadzie o pojemnoœci ponad czterdziestu tysiêcy litrów,         
z klepki 80-mm. W sumie kadzi o pojenoœci 40-50 tysiêcy 
litrów by³o w winiarni dziesiêæ. Trzy z nich by³y 
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Brygada bednarzy Lubuskiej Wytwórni Win, lata 70. XX w. 
Pierwszy z prawej Stanis³aw B¹k

Beczki i kadzie w dawnej 
wytwórni koniaków Hch. Raetsch 
przy ul. Chrobrego, 2007 r.


