Dni Sulechowa
W dniach 27 maja - 3 czerwca
œwiêtowano „Dni Sulechowa”,
a w czasie uroczystych obchodów
wa¿n¹ rolê odegra³y winiarskie tradycje
tego miasta.

Agro-Targ 2006
4 czerwca zorganizowano w Kalsku,
pod patronatem wojewody lubuskiego,
XIII Targi Rolnicze „Agro-Targ 2006”.
Na targach nie zabrak³o stoiska
z wyrobami zielonogórskich winiarzy i
producentów sadzonek winnej latoroœli.

Muzeum Wina
Pierwsz¹ w Polsce sta³¹ ekspozycjê
pokazuj¹c¹ cykl produkcji wina, od prac
na winnicy po butelkowanie trunku,
otworzono w zielonogórskim Muzeum
Ziemi Lubuskiej. 19 czerwca, przy
udziale licznie zaproszonych goœci,
dyrektor MZL pan Andrzej Toczewski
dokona³ otwarcia Muzeum Wina. Na
powierzchni 160 m2 zgromadzono
urz¹dzenia i przedmioty przez stulecia
wykorzystywane w naszym regionie do
produkcji wina. Oko³o 50 eksponatów
zwi¹zanych z upraw¹ winoroœli
i produkcj¹ wina przekaza³o Niemieckie
Muzeum Winiarskie z Oppenheim nad
Renem, reprezentowane przez
dr. Reinharda Mutha. Opraw¹ graficzn¹
ekspozycji jest cykl 12 obrazów Doroty
Komar-Zmyœlony „Rok na
zielonogórskiej winnicy” i nowy
nabytek muzeum - monumentalny
olejny tryptyk „Winobranie w Zielonej
Górze” Ireny Bierwiaczonek. Podczas
wernisa¿u goœci podejmowa³y swoimi
winami winnice „Stara Winna Góra”
w Górzykowie, „Kinga” w Starej Wsi,
„Na Leœnej Polanie” w Proczkach oraz
winnica Miros³awa Kuleby w Œwidnicy.

I Konwent Winiarzy
24 czerwca w siedzibie Krajowej Izby
Gospodarczej w Warszawie odby³ siê
I Konwent Polskich Winiarzy.
Uczestniczy³a w nim delegacja
zielonogórskich winiarzy, w sk³adzie:
Kinga Koziarska, Roman Grad,
Przemys³aw Karwowski, Marek Krojcig
i Jaros³aw Lewandowski. Konwent
przygotowa³a redakcja magazynu
„Wino” i Polski Instytut Winoroœli
i Wina, w celu „oceny produkowanego
w naszym kraju wina i zwalczania barier
fiskalnych uniemo¿liwiaj¹cych
normalny rozwój polskiego winiarstwa”.
Lista obecnoœci liczy³a przesz³o 80
osób reprezentuj¹cych 48 winnic.

Zjednoczenie winiarzy
30 czerwca dokona³o siê po³¹czenie
obu organizacji zielonogórskich
winiarzy: Lubuskiego Stowarzyszenia
Winiarskiego i Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Plantatorów Winoroœli
i Producentów Wina. Nowa organizacja
przyjê³a nazwê Zielonogórskiego
Stowarzyszenia Winiarskiego, a jej
prezesem zosta³ Roman Grad.

Winnica i domek winiarski Grünberger Winzerverein w rewirze Schillerhöhe (dzisiaj teren ogródków dzia³kowych
przy ul. Horsztyñskiego). Pocztówka ze zbiorów pana Remigiusza Jankowskiego

Miros³aw Kuleba

Oba zrzeszenia zielonogórskich winiarzy po³¹czy³y siê zgodnie i jednomyœlnie.
Utworzono now¹, wspóln¹ organizacjê, która przejê³a tradycje jednego i m³od¹ kadrê
drugiego stowarzyszenia. Odt¹d dzia³amy wspólnie. Zjednoczenie rozwia³o mity
o rywalizacji i konfliktach wœród winiarzy, niepotrzebnie rozdmuchiwane. Œwiadczy
o tym choæby przebieg wyborów do w³adz nowego Zielonogórskiego Stowarzyszenia
Winiarskiego - zaufaniem zosta³y obdarzone osoby wywodz¹ce siê z obu organizacji.
Stanis³awa Ostrowskiego, wieloletniego prezesa Lubuskiego Stowarzyszenia
Winiarskiego, wyró¿niono cz³onkostwem honorowym. W ten sam sposób uhonorowano
pani¹ prezydent Zielonej Góry Bo¿enê Ronowicz, wielce oddan¹ sprawie zielonogórskich
winnic i wina.
Praca na winnicy uczy pokory. Na oczach winiarza dokonuje siê odwieczny cud
natury: winny krzew ka¿dej wiosny odradza siê do nowego ¿ycia, ze spêkanej kory
strzelaj¹ œwie¿e pêdy, suchy szkielet wnet okrywa zielony pióropusz, latoroœle dŸwigaj¹
coraz ciê¿sze grona, a zanim zd¹¿ymy nacieszyæ siê urodzajem - wspomnienie letniej
bujnoœci i jesiennego dostatku pozostaje tylko w strugach wina, zaœ krzew, obiekt naszej
troski i pracy, samotnieje sczernia³y i nagi w œnie¿nej zaspie. Korowód ¿ycia i œmierci,
narodzin i przemijania, i my w tym wszystkim, na krótko.
Tak jest i tak bêdzie, rok po roku, i znów. Na murach naszych kamienic rodz¹ jeszcze
krzewy, które pozosta³y po dawnych mieszkañcach Grünbergu. Tych ludzi ju¿ nie ma, nie
zachowa³a siê pamiêæ ich nazwisk i wizerunków, coraz niklejsze s¹ œlady pracy ich d³oni.
Trwaj¹ tylko winne krzewy.

13 maja w „Palmiarni” obradowa³o II Zielonogórskie Forum Winiarskie,
którego tematem by³y „Regionalne tradycje winiarskie - historia i dzieñ
dzisiejszy”. Forum, zrealizowane przy pomocy finansowej miasta Zielona
Góra, mia³o charakter miêdzynarodowy, gdy¿ oprócz przedstawicieli
miejscowych winiarzy jego uczestnikami byli goœcie ze s³owackiej Nitry
i zaprzyjaŸnieni z nami niemieccy winiarze z Guben. Zagranicznych goœci
podjê³a œniadaniem w ratuszu pani prezydent miasta, Bo¿ena Ronowicz.
Zgromadzonych na Forum przywita³ Roman Grad, prezes
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Plantatorów Winoroœli i Producentów
Wina. Nastêpnie wyg³oszono referaty, opublikowane w wersji dwujêzycznej
w okolicznoœciowej broszurze. Pierwszym prelegentem by³ Jan VšeteèkaKonstanty, prezydent Nitrianskiej krá¾ovskiej vínnej cesty, po nim wyst¹pi³
Wilfried Olzog, vice-przewodnicz¹cy Gubener Weinbau e.V. z Guben,
a czêœæ oficjaln¹ Forum zakoñczy³ referat Romana Grada o historii
i teraŸniejszoœci zielonogórskiego winiarstwa.
Na zakoñczenie zaprosiliœmy zagranicznych goœci do Muzeum
Etnograficznego w Ochli, gdzie w zabytkowej wie¿y winiarskiej z XVIII
wieku odby³o siê spotkanie przy winie.
Poni¿ej prezentujemy treœæ referatów wyg³oszonych przez zagranicznych uczestników II Forum Winiarskiego.
Vladimir Libant*

Królewski szlak winny
Nitrañski królewski winny szlak jest najwiêkszym i najd³u¿szym na S³owacji. Jego
odga³êzienia ³¹cz¹ region Nitrañski, Po³udniowos³owacki i Ma³okarpacki. Zajmuje terytorium
czterech województw: Nitrañskiego, Trnavskiego, Trenèanskiego i Banskobystryckiego.
Cztery ga³êzie spotykaj¹ siê w s³awnej od wieków Nitrze. Górnonitrañska wiedzie od Ÿród³a
rzeki Nitra, Tekovská od miejscowoœci Topolèanky i Pukanec, Po³udniowos³owacka od rzeki
Dunaj i Považská od miejscowoœci Vrbová i Sereï.
W naszych szerokoœciach geograficznych rozpoczêto uprawê winoroœli dwa tysi¹ce piêæset
lat temu, o czym œwiadczy wiele archeologicznych znalezisk. Najstarsze datowane znalezisko
na S³owacji pochodzi z pagórka Molpír w pobli¿u miejscowoœci Smolenie i liczy sobie 2700
lat. Znalezisko u podnó¿a legendarnego wzgórza Zorbor ko³o Nitry liczy oko³o 2300-2400 lat.
Za³o¿ycielami najstarszych upraw byli Celtowie, których kultura rolna by³a bardzo wysoka. Po
Celtach zajêli siê winoroœl¹ antyczni Rzymianie. Wielkim amatorem wina by³ cesarz rzymski
Marcus Aureliusz Robus (276-282). Zgodnie z jego poleceniem rzymskie obozy wojskowe
zak³ada³y w dogodnych miejscach plantacje winoroœli. Znajomoœæ uprawy winoroœli
i wytwarzania wina przejêli od Rzymian dawni S³owianie, nasi przodkowie. Takim sposobem
uprawa winogron zapuœci³a na sta³e korzenie w naszym kraju, gospodarce, w ¿yciu
Jan Všeteèka-Konstanty,
prezydent Nitrañskiego królewskiego winnego szlaku koœcielnym, kulturalnym i spo³ecznym.
Znacz¹cym dla formowania uprawy winoroœli i winiarstwa by³o pojawienie siê i rozwój chrzeœcijañstwa. Od czasu wzniesienia
koœcio³a Pribiny w Nitrze w latach 828-830 wino sta³o siê napojem liturgicznym, od którego wymagano wysokiej jakoœci i czystoœci.
Z dokumentów wynika, ¿e w IX wieku na terytorium by³ych Wêgier powsta³ pierwszy klasztor - benedyktyñski klasztor œwiêtego
Hipolita pod wzgórzem Zorbo. Jego zakonnicy zapocz¹tkowali s³awê zoborskich win, co poœwiadcza powiedzenie Aleksandra
Lombardzkiego: „Vinunum zoborense est decus gloria mensae”. Niech bêdzie s³awnym wino zoborskie, które towarzyszysz nam
wiêcej ni¿ tysi¹c lat! Jesteœ inspiracj¹ dla artystów, naukowców, poetów, jesteœ pociech¹, wsparciem i orzeŸwieniem dla wszystkich
swoich wielbicieli.
Nale¿y równie¿ wspomnieæ o tym, ¿e król Œwiêtope³k przekaza³ ksiêciu Borzywojowi w podarunku wino benedyktynów
z klasztoru zoborskiego. Posmakowa³o ono tak¿e ksiê¿nie Ludmile, która sadzonki winoroœli kaza³a posadziæ w miejscowoœci
Mìlník, gdzie wino nazywane jest do dnia dzisiejszego jej imieniem. Nasze dobre wina by³y podawane na wielu sto³ach królewskich
i ksi¹¿êcych w Pradze, Wiedniu, Krakowie, Belgradzie, Budapeszcie, Kijowie, w Londynie i na innych dworach. Szlachetne napoje
by³y z Nitry transportowane po najstarszych drogach Europy. Tradycje tych dostaw trwaj¹ nadal. Jest to znacz¹cy obszar, w którym
historia ³¹czy siê z teraŸniejszoœci¹.
Nitrañski królewski winny szlak swoimi ga³êziami ³¹czy regiony, miasta i miejscowoœci, w których produkowane jest
najszlachetniejszy napój œwiata - wino. Naszym zadaniem i celem jest organizowanie i ukierunkowanie ludzi do wspó³pracy dla
rozwoju uprawy winoroœli. Czerpiemy z bogatych doœwiadczeñ i tradycji uprawy winnic na S³owacji, a chcemy osi¹gn¹æ jak najlepsz¹
jakoœæ win i zapewniæ ich zbyt. Rozwijamy ekologiczny ruch turystyczny, pomagamy przy powstawaniu i propagowaniu ofert us³ug
turystycznych. Jesteœmy pewni, ¿e specyfika naszych wyj¹tkowych gatunków wina znajdzie wielbicieli nie tylko u nas, lecz równie¿
w zjednoczonej Europie i na ca³ym œwiecie. Niech nasze wina zdobi¹ i s³awi¹ ka¿dy goœcinny stó³!
_______________________
* In¿. arch. Vladimir Libant jest autorem referatu pt. „Z historii winogrodnictwa na ziemiach, które ³¹czy Nitrañski winny szlak królewski” („Z histórie vinohradníctva na
území, ktoré spája Nitrianska krá¾ovská vínna cesta”) przygotowanego w imieniu delegacji winiarzy z Nitry, uczestnicz¹cych w Forum.

Helmut Moelle*

Winoroœl w okolicach Guben.
Pierwsze szczepy winoroœli na nasz - zamieszkany przez S³owian - obszar, przywieŸli w XII i
XIII w. rzemieœlnicy i rolnicy przybywaj¹cy z Nadrenii i Francji. Najstarszy udokumentowany
przekaz na ten temat pochodzi z 1210 roku. Mowa jest w nim o przekazaniu klasztorowi
cystersów w Dobrilugk (Doberlug) dziesiêciny z niedawno za³o¿onych winnic margrabiego
Konrada w Belgora (Belgern) niedaleko Luckau. Druga informacja o winoroœli pochodzi z 1280
roku. Jaœnie oœwiecony margrabia Heinrich zezwala mieszkañcom Guben przeznaczyæ
dotychczasowe ³¹ki pod uprawê chmielu i winoroœli. Uprawa winoroœli rozprzestrzenia³a siê doœæ
prêdko na obszarach miêdzy Elsterwerda do Schlieben na zachodzie i do Grünberg (Zielona
Góra) na wschodzie.
Informacje z czasów œredniowiecza o uprawach winoroœli s¹ bardzo sk¹pe. Pewnym jest fakt,
¿e winoroœle uprawiano w klasztorze w Neuzelle, we wsiach Schlagsdorf i Kaltenborn w 1445 r.,
Amtitz (Gêbice) w 1459 i Diehlo w 1429 r., w okolicach Guben i miastach Sommerfeld (Lubsko),
Senftenberg w 1416 oraz w Cottbus. Mo¿na równie¿ za³o¿yæ, ¿e istnia³y winnice w wielu ma³ych
miejscowoœciach. By³y one zatem w mniemaniu ludzi tak powszechne, ¿e nikt nie zadba³ o to aby
przekazaæ tê informacjê potomnym. O wiele wiêksz¹ wagê przywi¹zywano do przekazu
informacji na temat ¿ycia i dzia³añ elektorów brandenburskich z linii Hohenzollernów. Dziêki
temu wiemy, ¿e sprowadzili oni w XV wieku z Francji szczepy winne, za³o¿yli i wspierali winnice
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w
miastach Cottbus i Krossen (Krosno Odrzañskie). O ile pierwsi elektorzy pijali jeszcze
z Gubener Weinbau
sprowadzane wina francuskie oraz s³odkie wina greckie, a tylko od czasu do czasu wina
pochodz¹ce z za³o¿onych przez nich miejscowych winnic, to Joachim I, który prawie w ogóle nie zna³ kraju swoich przodków,
rozkaza³ podaæ na swój stó³ - a by³o to na pocz¹tku XVI wieku - lokalne wino z Krosna. I w ten to sposób tamtejsze wino trafi³o na
pañskie sto³y. Szlachta i mieszczanie zaczêli naœladowaæ swoich mo¿now³adców. W XVI wieku wino na Dolnych £u¿ycach mia³o
swoje dobre czasy. W swoim opisie ksiêstwa Brandenburgii z 1572 r. Wolfgang Jobst donosi³: „Marka zdobywa na znaczeniu,
zadziwiaj¹ce... na Dolnych £u¿ycach i w Kroœnie”. St¹d te¿ informacje o uprawach w dolno³u¿yckich miastach i na terenie licznych
wsi: Lübben 1502, Pretschen 1505, Lieberose 1519, Triebel (Trzebiel) 1502, Starzeddel (Starosiedle) 1565 oraz Calau 1527. Uprawy
rozwija³yby siê z pewnoœci¹ dalej gdyby nie wojna 30-letnia. Wiele winnic zosta³o zniszczonych i spl¹drowanych przez przechodz¹ce
wojska, piwnice opustosza³y. Tylko przemarsz wojska genera³a Fahrenbacha w roku 1627 spowodowa³ w Cottbus szkody wysokoœci
334 talarów, taki by³ bowiem koszt wina wypitego wówczas w iloœci ponad 1000 litrów.
W drugiej po³owie XVII wieku wielu mieszkañców Dolnych £u¿yc ponownie zabra³o siê do uprawy winoroœli. Dziêki temu
wiêkszoœæ winnic odrodzi³a siê, zaczêto zak³adaæ nowe. Pod koniec XVII i na pocz¹tku XVIII wieku winnice te prze¿ywa³y znowu
swoje dobre czasy. Dziœ mo¿emy stwierdziæ, ¿e w latach 1280 do 1880 uprawa winoroœli w okolicach Guben odegra³a znacz¹c¹ rolê.
Wielu mieszczan i ch³opów ¿y³o z tego zajêcia. Przeczytaæ o tym mo¿na w materia³ach historycznych, pisze o tym Karl Gander
w „Historii miasta Guben” z 1925 r. i Heinz-Dieter Krausch w jednym z roczników poœwiêconych historii Brandenburgii tom
18/1967. Wiedzê na ten temat znajdujemy te¿ wœród dokumentów i eksponatów dzia³u winiarskiego Muzeum Ziemi Lubuskiej
w Zielonej Górze.
W XIV wieku Guben by³o miastem ¿yj¹cym z handlu winem, a obszar upraw winoroœli w jego okolicy by³ najwiêkszy na ca³ych
Dolnych £u¿ycach. Wino by³o transportowane Nys¹ i Odr¹ do Szczecina, a stamt¹d „na ca³y œwiat”. W 1474 statki ze Szczecina
przywioz³y do Gdañska 27.483 litry tego wina. Uprawa winoroœli zapewni³a mieszkañcom Guben i okolicznym ch³opom dostatek
i sta³a siê ich g³ównym zajêciem. W 1557 roku w piwnicach winiarskich w Guben sk³adowano 523.000 litrów wina, z czego 294.000
litrów stanowi³o wino czerwone.
W XVIII w. istnia³o tutaj 1000 winnic, które dawa³y przeciêtnie 538.000 litrów wina. Najpopularniejszym szczepem uprawianej
winoroœli w okolicach Guben by³
„Böhmische Rebe”, zwany te¿ Klebroter.
Winogrona tego gatunku dawa³y wino
ciemnoczerwone, lekkie, s³odkie, daj¹ce
siê ju¿ piæ po up³ywie roku. Warunki
klimatyczne - z latem zdominowanym
przez klimat kontynentalny, szybko
ogrzewaj¹c¹ siê ziemi¹ z zalegaj¹c¹ pod
ni¹ warstw¹ gliny - stwarza³y dobre
mo¿liwoœci uprawy winoroœli. To
w³aœnie ta lekka ziemia dawa³a lekkie,
³agodne wina, na które panowa³a moda
do XVIII wieku. Gdyby nie ostre zimy
i coraz czêœciej wystêpuj¹ce póŸne przymrozki, Dolne £u¿yce pozosta³yby
dobrze prosperuj¹cym obszarem uprawy
winoroœli.
Panorama Gubina
z winnicami na okolicznych wzgórzach.
Rysunek z 1622.

Od po³owy XVIII w. uprawy na Dolnych £u¿ycach straci³y na
znaczeniu. Pierwsze du¿e straty przynios³a zima 1739/1740. Co
prawda w 1790 roku Guben i okolice mia³y oko³o 195 ha upraw
winoroœli, ale nastêpna ciê¿ka zima 1802/1803 wyrz¹dzi³a ogromne
straty. Na zaniechanie uprawy winoroœli z³o¿y³o siê wiele czynników.
Zaczêto rozszerzaæ uprawy zbó¿ i ziemniaków. Wzros³y ceny zbo¿a
i uprawa kartofli wyda³a siê byæ pewnym Ÿród³em zysków. Podobnie
jak i chmiel, gdy¿ browary i gorzelnie dawa³y dobre dochody. Piwo
sta³o siê tañsze od wina i znalaz³o wielu konsumentów. Z drugiej
strony zmieni³y siê upodobania pij¹cych: lekkie wina z Dolnych
£u¿yc przesta³y byæ modne na rzecz win mocniejszych. Nadmierne
picie by³o zwalczane przez koœció³ protestancki. Cz³owiek doby
reformacji winien by³ ¿yæ oszczêdnie, byæ pilnym i rozs¹dnym.
W modê wesz³y nowe napoje: kawa, herbata i kakao. Na skutek
zniesienia przez niemiecki zwi¹zek celny wewn¹trzniemieckich ce³
(1834), a tak¿e budowy linii kolejowych (1846), rozsmakowano siê
Winiarnia gubiñskiej firmy Ferd. Poetko G.m.b.H.
w s³odkich, doskona³ych winach po³udniowych.
Poszukiwano nowych rynków sprzeda¿y wina. Mog³o siê to udaæ tylko oferentom
dobrych trunków. Dlatego mieszczanie Guben utworzyli w 1800 r. towarzystwo
maj¹ce na celu poprawienie jakoœci wina z okolicznych winnic. Mimo to uprawa
wina chyli³a siê ku upadkowi. Od pocz¹tku lat 50-tych XIX wieku sprzedawano
najlepsze odmiany winogron jako konsumpcyjne, tylko z niewielkiej iloœci robiono
wino. W koñcu istniej¹ce jeszcze winnice zosta³y zaatakowane przez filokserê i po
roku 1880 przetrwa³o bardzo niewiele upraw. Winiarze zamienili winne szczepy na
drzewka owocowe. Na wzgórzach wokó³ Guben posadzono ich 100.000.
Na Dolnych £u¿ycach i w okolicy Guben w latach po 1945 r. istnia³a winnica
w Schlieben. W 2004 r. mia³a powierzchniê u¿ytkow¹ 1,5 ha. Na Werderaner
Wachtelberg powsta³a w ostatnich latach winnica o wielkoœci 6 ha. Winogrona z obu
winnic nie s¹ przerabiane na wino w Brandenburgii, lecz nad Elb¹ i Unstrut¹.
W Neuzelle za³o¿ono zwi¹zek dzia³aj¹cy na rzecz przywrócenia upraw winoroœli.
Zwi¹zek ten postara³ siê o za³o¿enie winnicy w przyklasztornym ogrodzie.
Posadzono tam oko³o 1000 sztuk winoroœli. W Guben i okolicy s¹ jeszcze pn¹cza
winne z dawnych czasów, ale owoce ich przeznaczone s¹ do konsumpcji
bezpoœredniej. Wed³ug naszych danych uprawiane s¹ te¿ inne gatunki winoroœli, na
ogó³ pojedynczo na po³udniowych œcianach domów i stodó³. Które z nich nale¿¹ do
tradycyjnie uprawianych na danym terenie - mo¿na by ustaliæ dopiero po
specjalistycznych badaniach. Na pewno by³oby to interesuj¹ce zadanie dla
historyków i winiarzy.
Obecnie na podwórkach i w ogrodach mo¿na te¿ znaleŸæ pojedyncze pn¹cza
winogron, które nie by³y uszlachetniane zgodnie z niemieck¹ i europejsk¹ ustaw¹ Piwnice firmy Ferd. Poetko G.m.b.H. w Guben
o hodowli winoroœli. Odmiany te s¹ zatem szczególnie nara¿one na choroby i szkodniki.
W latach 1999 do 2002 zajmowaliœmy siê, jako grupa osób z Guben i okolic, zbiorem i przerobem rozproszonych istniej¹cych
jeszcze starych winogron, robi¹c z nich wino dla w³asnych potrzeb, a tak¿e na degustacjê z okazji Œwiêta Wiosny nad Nys¹. Naszym
zamiarem by³o spopularyzowanie i nag³oœnienie oferty produktu regionalnego. W miêdzyczasie przekonaliœmy siê, ¿e bardzo wielu
ludzi wykazuje zainteresowanie upraw¹ winoroœli i pragnie powrotu jej uprawy. Fakt ten sta³ siê bodŸcem, dziêki któremu 27 grudnia
2003 r. utworzyliœmy w Guben organizacjê „Gubener Weinbau e.V”. Przewodnicz¹cym zwi¹zku zosta³ Helmut Moelle z Grano, a jego
zastêpc¹ Wilfried Olzog z Guben. Obie te osoby by³y w grupie tych, którzy w ubieg³ych latach wytwarzali i udostêpniali chêtnym
czerwone wino. Obecnie zwi¹zek nasz ma siedmioro cz³onków. Trzech z nich jest emerytami. Obsadziliœmy w kwietniu 2004 r.
po³udniowe zbocze wzgórza o wielkoœci 0,7 ha. W kwietniu 2005 za³o¿yliœmy winnicê o wielkoœci 0,25 ha na polu „Langer Rücken”
w Grano. Przy zachowaniu szerokoœci miêdzyrzêdzi 2,0 m i rozstawie 1,2 m zasadziliœmy 4500 sztuk roœlin (siedem odmian wina
bia³ego i cztery czerwonego). Dodatkowo w specjalnym miejscu za³o¿yliœmy szkó³kê, w której zasadziliœmy po 10 sztuk z 23 odmian
winoroœli celem przetestowania ich i ewentualnego w³¹czenia do upraw. Dziêki temu bêdziemy mogli zainteresowanym osobom
z naszego terenu udzieliæ rad dotycz¹cych wyboru odmiany i
potrzeb danego szczepu winoroœli. Wykorzystujemy oczywiœcie
wszystkie teoretyczne i praktyczne mo¿liwoœci, aby samemu
zdobywaæ informacje. Podzieliliœmy miêdzy siebie poszczególne
prace wed³ug naszych zdolnoœci i umiejêtnoœci. Tak zdobyt¹
wiedzê równie¿ wymieniamy miêdzy sob¹. Obecnie zajmujemy siê
wyrobem pierwszego wina, powsta³ego jesieni¹ z 600 litrów
moszczu. Mo¿emy zaoferowaæ jego degustacjê, gdy¿ jest to zbyt
ma³a iloœæ, aby mo¿na by³o j¹ sprzedaæ.

Tarasowe winnice w Guben, pocz. XX w.

_______________
* Helmut Moelle, przewodnicz¹cy Gubener Weinbau, organizacji gubiñskich
winiarzy z Grano, jest autorem referatu pt. „Historia uprawy winoroœli i dzisiejsza
sytuacja w landzie Brandenburgii, szczególnie w rejonie Guben. Uprawa winoroœli na
Dolnych £u¿ycach” („Geschichte des Weinanbaues und die gegenwärtige Situation in
Brandenburg sowie speziell im Raum Guben. Historisches zum Weinanbau in der
Niederlausitz”), wyg³oszonego na zielonogórskim forum winiarskim.

Edmund Jankowski

Ci¹g dalszy z numeru 10/2006 „Winiarza”

11. Chasselas dore (Chasselas de Fontainebleau), Z³ote Szasla.
Odmiana ta posiada tak ustalon¹ dobr¹ opiniê, ¿e mo¿na j¹ znaleŸæ we
wszystkich krajach Europy, gdzie tylko winoroœl udaæ siê mo¿e, i trzeba
przyznaæ, ¿e na tê reputacyjê w zupe³noœci zas³uguje. Z³ote Szasla
posiada wszystkie zalety od dobrego wina wymagane, a nad Bia³em
Szasla ma tê przewagê, ¿e przy dojrzewaniu pod dzia³aniem promieni
s³onecznych przyjmuje odcieñ z³otawy, tem silniejszy, im promienie te
s¹ cieplejsze. U nas zabarwienie z³ote wystêpuje wyraŸnie pod murami
tylko; atoli w niektórych latach zauwa¿yæ je mo¿emy nawet na kratach
przy hodowli pod go³em niebem. Nieoceniona ta odmiana, ze
wszystkich najd³u¿ej utrzymuje siê w stanie œwie¿ym na krzaku, gnije
chyba tylko od d³ugotrwa³ych deszczów, a przez zimê przechowuje siê
doskonale, lepiej ni¿ wszystkie inne. Z³ote Szasla obok wa¿nych swoich
przymiotów, podlega chorobie tr¹du (Oidium), u nas wprawdzie nie tak
szkodliwej jak we Francyi, lecz pokazuj¹cej siê ju¿ od lat kilku
peryjodycznie. Pora dojrzewania wrzesieñ, w ch³odne lata pocz¹tek
paŸdziernika.
Oprócz opisanych pod numerami 9 i 10, Z³ote Szasla ma nadto kilka
innych odmian (Chasselas rose royal, Ch. Rose de Falloux, Ch. de Paris
imperial, Ch. violet), które od niego ró¿ni¹ siê odcieniami jagód
ró¿owemi lub fioletowemi i na hodowlê równie¿ zas³uguj¹. Ci¹æ
wszystkie krótko.
12. Blusard, Bluziarz. Odmiana silnie rosn¹ca, grona du¿e, d³ugie,
luŸne, jagody du¿e, czarne, skórka cienka, bardzo s³odkie. Dojrzewa
niekiedy ju¿ w pocz¹tku wrzeœnia. Odmiana bardzo dobra, ma³o
rozpowszechniona, p³odna. Dojrzewa corocznie, nawet pod parkanami.
Ci¹æ d³ugo.
13. Gros Colman, Du¿y Kolman. Tez same cechy i pora dojrzewania.
Grona grubsze lecz krótsze. Ci¹æ d³ugo.
14. Portugieser (Des Roses), Ró¿ane. Grona doœæ luŸne, œrednie; jagody czarne, œrednie, odrêbnego przyjemnego smaku. P³odne;
pocz¹tek wrzeœnia. Ci¹æ krótko.
15. Muscat blanc (Chasselas musque), Muscat Schönedel, Muszkatel Bia³y. Do z³udzenia przypomina bia³e szasla; grona i jagody
cokolwiek wiêksze, smak muszkatowy, nawet dla tych przyjemny, którzy podobnego smaku nie lubi¹. Dojrzewa w ci¹gu wrzeœnia;
rozpowszechnione. Ci¹æ d³ugo.
16. Muscat bleu (Blauer Muscateller), Czarny Muszkatel, ró¿ni siê od numeru 15 kolorem tylko. Ci¹æ d³ugo.
17. Elbinger. Grona œrednie, œcis³e, jagody ma³e, ró¿owe, s³odkie. Dojrzewa w po³owie wrzeœnia. Odmiana ta zas³uguje na hodowlê
tylko z powodu przyjemnej i rzadkiej barwy gron. Ci¹æ krótko.
18. Navara. Fijoletowo-ró¿owe, grona du¿e, dosyæ luŸne, jagody œrednie; dojrzewa od po³owy do koñca wrzeœnia. Piêkna i wyborna
odmiana, na wielkie rozpowszechnienie zas³uguj¹ca. Ci¹æ d³ugo.
19. Rivola. Fijoletowe, grona du¿e, œcis³e, jagody du¿e, dojrzewa od po³owy do koñca wrzeœnia. Wyœmienita odmiana delikatnego
smaku, niepospolitej barwy, bardzo p³odna, lecz od deszczów jesiennych bardzo cierpi. Przy u¿yciu daszków równie¿ warta
rozpowszechnienia. Ci¹æ d³ugo.
20. Tottenham Park. Bia³o-zielone. Ogromne, nieforemne, krótkie grona doœæ luŸne, jagody wielkie, skórka na nich stosunkowo
cienka, cieñsza ni¿ bywa na innych tak du¿ych, pokryta jakby deseniem z ¿y³ek bia³ych. Jagody soczyste, s³odkie, wyborne. P³odna ta
odmiana dojrzewa przed koñcem wrzeœnia. Godnajaknajwiêkszego rozpowszechnienia. Ci¹æ d³ugo.
21. Perle imperiale, Per³a Cesarska. Zielone. Grona nadzwyczajnie d³ugie, czêsto 12-to calowe, bardzo luŸne; jagody œrednie.
Dojrzewa w koñcu wrzeœnia. Dobra. Ci¹æ d³ugo.
22. Frankenthaler (Blauer Trollinger), Frankentaler. Pomimo swej póŸnoœci bardzo u nas pospolite, a w Europie tak
rozpowszechnione jak Z³ota Szasla. Czarne, grona du¿e, czêsto ogromne, luŸne; jagody du¿e, skórka zupe³nie miêkka, pestki niewielkie;
bardzo p³odne, roœnie silnie. Do dojrzewania potrzebuje koniecznie muru po³udniowego, pod którym dochodzi w ci¹gu paŸdziernika.
Zupe³nie dojrza³e idzie nawet o lepsze ze Z³otem szasla. Przez zimê przechowuje siê wybornie. Jestto niezaprzeczenie najlepsza z odmian
póŸnych. Pododmiana Frankentala, Fintindo, te¿ same posiada cechy lecz jest przynajmniej o tydzieñ wczeœniejsza, dla tego powinnaby
u nas zast¹piæ roœlinê typow¹. Ci¹æ d³ugo.
Mo¿e na przestrzeni ca³ego kraju hoduj¹ wiele innych odmian oprócz opisanych tutaj, lecz rezultaty tej hodowli nie s¹ mi znane.
Wola³em wiêc ograniczyæ siê do tych tylko, które znam, a których dobroæ po wiêkszej czêœci ju¿ od wielu dziesi¹tków lat u nas jest
wypróbowan¹. £atwo jednak przewidzieæ, ¿e w krótkim mo¿e ju¿ czasie iloœæ odmian godnych hodowli, a dla nas odpowiednich, znacznie
siê powiêkszy, a to w miarê powiêkszania siê liczby mi³oœników tej uprawy, którzy zapewne nie zaniechaj¹ nowych odmian próbowaæ.
Oby tylko rezultatów tych prób udzielili i innym, niezamykaj¹c siê w odosobnieniu, w jakim dziœ wszyscy mi³oœnicy ogrodów ¿yj¹.
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.

Zdzis³awa Kraœko*

W pocz¹tkach lat 20-tych XX wieku Albert Severin - zielonogórski kolekcjoner i urbanista - po raz
pierwszy zaprezentowa³ mieszkañcom miasta swoje zbiory historyczne. Powsta³a z nich ekspozycja
muzealna zorganizowana w ramach tzw. Heimatmuseum. Zbiory podzielono na konkretne zagadnienia,
a w niewielki dzia³ wy³¹czono zabytki zwi¹zane z histori¹ miejscowego winiarstwa. Nie by³a to wówczas
jedyna ekspozycja winiarska w naszym mieœcie. Ciekawe obiekty dotycz¹ce winiarskiej przesz³oœci,
pochodz¹ce z XVIII i XIX wieku, mo¿na by³o obejrzeæ równie¿ w prywatnym muzeum przy
Hospitalstrasse (dzisiaj ul. Moniuszki). Udostêpnione do zwiedzania w 1931 roku muzeum mieœci³o siê
w piwnicy przeznaczonej do przechowywania wina, nale¿¹cej do zielonogórskiego kupca Kurta Opitza.
Nie s¹ jednak znane dalsze losy eksponatów tam zebranych.
Przejête w 1945 r. zbiory Heimatmuseum nie by³y na tyle bogate, aby stworzyæ z nich samodzielny,
licz¹cy siê dzia³ winiarski. Niemniej wœród prezentowanych na pierwszej powojennej wystawie zbiorów muzeum miejskiego, w jednej z
sal ekspozycyjnych przy ulicy Szkolnej (dziœ ul. Kazimierza Lisowskiego) pokazano to co przetrwa³o - drewniane rygle i dna beczek,
koryta, prasy do t³oczenia moszczu, a tak¿e wyroby z kamionki i cyny.
W 1958 r., zanim w strukturze muzealnej powo³ano oficjalnie dzia³ winiarski, zwrócono siê do mieszkañców miasta z apelem o pomoc
w wyszukiwaniu i gromadzeniu cenniejszych obiektów i starych przedmiotów kultury materialnej mog¹cych mieæ zwi¹zek z histori¹
rejonu. Wtedy te¿ Centralny Zarz¹d Muzeów i Ochrony Zabytków w Warszawie oddelegowa³ do Jugos³awii ówczesnego dyrektora
muzeum Micha³a Kubaszewskiego, kieruj¹cego zarazem nieoficjalnym jeszcze dzia³em winiarskim - w celu wymiany doœwiadczeñ
i konfrontacji naszej wiedzy z problematyk¹ ekspozycji winiarskiej.
Dopiero rok póŸniej, kiedy muzeum przenios³o swoj¹ dzia³alnoœæ z ul. Szkolnej do wiêkszego budynku dawnego Starostwa
Powiatowego przy al. Niepodleg³oœci, wyodrêbniono spoœród zabytków przedmioty zwi¹zane z histori¹ winiarstwa. Pocz¹tek odrêbnego
dzia³u wi¹¿e siê z postaci¹ Bogdana Kresa, nowo zatrudnionego archeologa, znaj¹cego tematykê winiarsk¹ dziêki napisanej pracy
magisterskiej „Systemy produkcji wina w staro¿ytnoœci”. Pierwszy kierownik Dzia³u Winiarskiego by³ równie¿ pomys³odawc¹
i wykonawc¹ pierwszej du¿ej ekspozycji winiarskiej w naszym muzeum. Zbiory dzia³u zaczê³y siê w doœæ szybkim tempie powiêkszaæ.
„Zacz¹³em od pozyskiwania zabytków. Kupowa³em w „Desach” i od osób prywatnych, g³ównie praski, naczynia szklane, kamionkê”
wspomnia³ ten okres swojej pracy.
Bogdan Kres utrzymywa³ te¿ sta³e kontakty z muzeum w Budapeszcie, a tak¿e kolekcjonerami z Polski centralnej. Dziêki znajomoœci
i korespondencji z panem Norbertem Lippoczym Dzia³ Winiarski wzbogaci³ siê o miêdzynarodow¹ kolekcjê ekslibrisów o tematyce
winiarskiej.
Licz¹cy dzisiaj niemal 1500 obiektów zbiór zawiera przedmioty pochodz¹ce z dawnych zasobów, czyli odziedziczonych po
Heimatmuseum, jednak znakomit¹ wiêkszoœæ pozyskano w drodze póŸniejszych zakupów i darowizn. Klasyfikuj¹c obiekty do zakupu
kierowano siê g³ównie zwi¹zkiem zabytku z lokaln¹ histori¹. W
wyniku apeli i dziêki dobrej woli mieszkañców miasta
pozyskiwano urz¹dzenia t³oczne, narzêdzia pracy winiarzy
i ikonografiê. Bardzo przychylne inicjatywie muzeum by³o
kierownictwo Lubuskiej Wytwórni Win, które przekaza³o do
zbiorów wycofywane z u¿ycia drewniane prasy, kufy i niektóre
elementy rzemios³a bednarskiego.
Dominuj¹c¹ w zbiorach okaza³a siê rosn¹ca w szybkim
tempie kolekcja szk³a. Kupowane w „Desach” szklane formy z
koniecznoœci by³y ma³o zró¿nicowane merytorycznie, bowiem
s³u¿y³y g³ównie do spo¿ywania wina. Wœród zbioru kielichów,
pucharów i dzbanów, pochodz¹cych z hut czeskich i œl¹skich,
wyró¿nia siê zespó³ oko³o czterdziestu kielichów i pucharów
wiwatowych z prze³omu XVIII i XIX wieku, wyprodukowanych w polskich manufakturach szklarskich w Urzeczu
i Nalibokach (dzisiaj teren Bia³orusi), oraz XVII-wieczny
puchar z tzw. „vitrum silvestrum”, o emaliowanej, delikatnej
dekoracji.
W latach 70-tych, w wyniku nawi¹zanej wspó³pracy
z Urzêdem Celnym w Rzepinie, miêdzy innymi i Dzia³
Winiarski zacz¹³ pozyskiwaæ zabytki drog¹ przekazywania
przedmiotów zatrzymanych na granicy. Wœród mniej i bardziej
cennych obiektów przechwyconych przez celników znalaz³ siê
znaczny zespó³ butli i kufli kamionkowych, obraz F. Z.
Zygmuntowicza „Martwa natura z winogronami”, cynowe
kufle, unikatowa karafka z dymnego szk³a inkrustowanego
srebrem. Cennym darem okaza³ siê przekazany w 1974 r. przez
burmistrza Œwidnicy XVIII-wieczny gobelin wykonany w stylu
pseudorenesansowym.
Lubiñski artysta Marian Kruczek w czasie przeróbki hydraulicznej prasy
winiarskiej na dzie³o zatytu³owane „Majestat” - dzisiaj w zbiorach
Muzeum Ziemi Lubuskiej.
Stoj¹ od lewej: Zdzis³awa Kraœko, Marian Kruczek, Loretta Sarnowska,
Jan Muszyñski, Bogna Kruczek, 1978 r.

Od daty powo³ania dzia³u do czasów nam
wspó³czesnych zorganizowano w ró¿nych formach
i konwencjach aran¿acyjnych kilkanaœcie wystaw.
Pierwsz¹ mieszkañcy miasta mogli obejrzeæ w maju
1960 r. Do jej realizacji wykorzystano antyczne
zabytki wypo¿yczone z zamku w Go³uchowie.
Naczynia ze staro¿ytnej Grecji i Rzymu amfory,
kratery, kyliksy - tworzy³y jedn¹ czêœæ wystawy.
Ca³oœæ podzielono bowiem na trzy zagadnienia:
pierwsza obejmowa³a antyczn¹ historiê wina oraz
tradycje upraw winogron na naszych terenach.
Pokazano tu widoki naszego miasta i winnic na
XVIII- i XIX-wiecznych sztychach, a tak¿e plany
miasta z zaznaczonym area³em upraw winnych.
Drug¹ czêœæ stanowi³y urz¹dzenia wykorzystywane
w przetwórstwie i produkcji wina, czyli m³ynki,
miazgownice, wyciskarki ró¿nej wielkoœci, prasy
i praski, a tak¿e koryta, beczu³ki i kufy. Ta aran¿acja
stanowi³a trzon i serce ca³ej wystawy. Zaskakiwa³a
ogromnymi rozmiarami urz¹dzeñ, jakich u¿ywano
Folder wystawy winiarskiej
w zielonogórskich wytwórniach win, i to jeszcze w
pierwszych latach powojennych. Nastêpna czêœæ wystawy prezentowa³a naczynia do konsumpcji wina. W gablotach wykonanych wg
projektu Witolda Cichacza pokazano kielichy i puchary ze szk³a, wyroby konwisarskie
z cyny i srebra, a tak¿e przedmioty z kamionki,
wykonane g³ównie w wytwórni boles³awieckiej. Dla potrzeb tej pierwszej du¿ej wystawy Bogdan Kres sprowadzi³ z Warszawy gipsowy
odlew rzymskiej t³oczni moszczu winnego. Wykonana w skali 1:10 makieta przedstawia³a wytwórniê wina z Mirmeki na Krymie, odkryt¹
przez archeologów z Muzeum Narodowego w Warszawie pod koniec lat 50-tych XX wieku.
Podczas dyskusji nad aran¿acj¹ wystawy i w poszukiwaniu winiarskich akcentów w historii i sztuce polskiej doszukano siê ich
w bordiurze drzwi katedry w GnieŸnie. Zamówiony ju¿ wczeœniej gipsowy odlew tych drzwi w skali l : l w³¹czono do wystawy jako
dowód, ¿e winobranie na naszym obszarze zwi¹zane jest z pocz¹tkami chrzeœcijañstwa w Polsce.
Ju¿ w tym pierwszym okresie wyodrêbniono z powierzchni wystawienniczej niewielkie pomieszczenie, przeznaczaj¹c je na
winiarenkê. Wejœcia do niej strzeg³y trzy skrzy¿owane halabardy, a na solidnym dêbowym stole ustawiono naczynia cynowe - talerze,
kubki, kufle i dzbany. Na gzymsach wokó³ pomieszczenia wystawiono zabytki zwi¹zane z konwisarstwem i bednarstwem.
Sam pomys³ odtworzenia tego fragmentu tradycji i obyczajowoœci grünbergczyków by³ zupe³nie naturalny, bowiem jeszcze w latach
miêdzywojennych miasto mia³o wiele przytulnych winiarenek. To, ¿e „lokale” te funkcjonowa³y, czytamy w og³oszeniach
zamieszczanych w gazecie „Grünberger Wochenblatt” ju¿ w 1826 r. Wtedy zielonogórscy winiarze mieli prawo sprzeda¿y swoich
wyrobów we w³asnych
winiarniach otwieranych
czêsto tylko na czas tzw.
wolnego wyszynku. Autorem projektu aran¿acji
winiarenki by³ pracownik
Muzeum Archeologicznego z Poznania, Jan Bromski, zaœ wykonawc¹ technicznym pan Rakowski
z Poznañskiej Pracowni
Konserwacji Zabytków.
Ci¹g dalszy w nastêpnym numerze
_______________________
* Mgr in¿. Zdzis³awa Kraœko,
autorka licznych publikacji z
zakresu muzealnictwa, by³a
wieloletnim kustoszem Dzia³u
Winiarskiego Muzeum Ziemi
Lubuskiej.

W roku 1978 Dzia³ Winiarski
ozdobi³ wielki witra¿
Marii Powalisz-Bardoñskiej
„Panorama dawnej Zielonej Góry”
Na zdjêciu Zdzis³awa Kraœko
autorka prezentowanego tekstu.

Ernst Clauß

Unser Grünberger Weinmuseum (2)
Einen besonderen Reiz gibt unserem Weinmuseum, daß es sehr stilvoll zum größten Teil in einer alten Kellerei untergebracht worden
ist. Es ist sonst weder dem Einheimischen noch dem Fremden leicht möglich, die ausgedehnten Kellereien unter unserer Stadt zu
besichtigen. Sie stammen bis auf kleinere, ältere Bürgerkeller und dem im Todesjahr Friedrichs der Großen (1786) erbauten Seydelschen
Keller im Rodelande durchweg erst aus dem 19. Jahrhundert, also aus der Zeit, in der unser Weinbau seine größte Ausdehnung erreicht. Für
den heutigen Weinbau sind sie viel zu groß und sind deshalb vielfach anderen Zwecken zugeführt worden. Besonders schön sind die
Kreuzgewölbekeller im alten Engmannschen Hause in der Breslauer Straße. Ein Besuch im Weinmuseum führt durch Gewölbekeller, die
aus friderizianischer Zeit stammen mögen und durch Kellerteile, deren preußische Kappen darauf schließen lassen, daß sie bedeutend
jünger sind.
Daß die unter der Erde liegenden geräumigen Kellereien auch zu dem Museum gehören, ist viel zu wenig bekannt. Für ein
Weinmuseum kann es kaum eine idealere Unterbringung geben, als diese alten Kellereien, in denen über 100 Jahre lang Grünberger Wein
geruht hat.
Bei der Ergänzung der Sammlungen kommt es nicht immer darauf an, daß jedes einzelne Stück für sich einen besonderen Wert hat.
Auch anscheinend wertlose Kleinigkeiten können in einer Sammlung Bedeutung gewinnen, wenn sie irgend eine Seite des Weinbaus und
der Weinverarbeitung beleuchten.
Sehr wenig vertreten ist bisher das Gebiet der Weinbergsarbeit. Dafür kämen in Frage die zur Bearbeitung, zum Schnitt und zur Lese
benutzten Werkzeuge. In einzelnen Weinbaugebieten wurden vor etwa 100 Jahren zur Lese große Löffel benutzt, die man beim
Auspflücken reifer Beeren unter die Traube hielt. Sollte es bei uns auch so gewesen sein? Sind vielleicht noch irgendwo solche Löffel
vorhanden?
Die Sammlung der Geräte für Keltern des Weines und Kellerarbeiten ließe sich sicher noch ergänzen durch alte Formen von
Weinmühlen und Pressen, die noch nicht vertreten sind. Auch Filtern, alte Fässer und Faßteile, besonders geschnitzte Faßböden,
Faßpforten und Faßriegel sind vielleicht noch vorhanden. Hier dürfte auch die Winzer- und Winzerinnentracht nicht vergessen werden.
Garnicht vertreten ist bisher das Gebiet der Rebenschädlinge, die in Abbildungen und Präparaten gezeigt werden könnten. Damit
stehen in Verbindung wieder die Bekämpfungsmittel und Bekämpfungsgeräte. Sehr erwünscht wäre die Bereicherung der Abteilung über
alte Weingefäße, also Lesegefäße, Kannen, Humpen, Flaschen und Gläser. Dabei dürfte weder die Pasterflasche noch das ortsübliche, jetzt
verschwindende Grünberger Weinglas fehlen, das durch seine Größe schon dem Markgrafen von Ansbach einen gelinden Schrecken
eingejagt hat, weil er als absoluter Abstinent auf Befehl des Alten Fritz durchaus den Grünberger Wein zum Wohle der Stadt aus solch
einem Riesenglas trinken sollte.
Zur Weinflasche gehört auch das Weinetikett. Nicht immer ist der Grünberger unter falscher Flagge in die Welt gewandert. Der Brauch
des Weinetiketts stammt schon aus dem 16. Jahrhundert. Seit dem 17. Jahrhundert erwähnte man auch den Jahrgang. Im 18. Jahrhundert
gewöhnten sich die Küfer daran, auch die Rebsorte anzugeben, z. B. Traminer, Sylvaner. Sehr genau zu nehmen mit den Etiketts fing man
in der Zeit an, in der man vom Quantitätsbau zum Qualitätsbau überging. Nun wurde sogar die Reblage angegeben. Auch in Grünberg sind
Weinetiketts in Mengen erhalten. Es ist Zeit, daß sie gesammelt werden. Sollten sich nicht auch noch Etiketts von dem berühmten
„Theresienberger”, mit dem der Weinkenner Geheimrat Ravene in Berlin seine Gäste in Erstaunen setzte, auf unsere Tage gerettet haben?
Ein Kapitel für sich ist der Bürgerweinschank. Stroh- und Weidenkranz gehören selbstverständlich in das Museum, und Abbildungen
von Weinschankszenen natürlich auch. Sie wären schon
deshalb wichtig, weil in der
Gegenwart viele Weinschänker
versuchen, den Gasthausbetrieb
nachzuahmen. Der Bürgerweinschank hat aber überhaupt
nur dann eine Berechtigung,
wenn er seinen Eigencharakter
wahrt. Erinnerungen an frühere
Weinfeste und Weinlesefeste
fehlen noch vollständig. Aber
auch damals gab es schon
Werbeblätter, Programme und
Festabzeichen! Wertvoll wäre
auch, wenn die schönsten und
typischsten Weingartenhäuser
in guten Abbildungen im
Museum enthalten wären.

W³adys³aw Deptu³a (Lubin) • J. A. Kluczykow (Zaporo¿e)

W ostatnim czasie winoroœlarze-amatorzy coraz czêœciej znajduj¹ plamy m¹czniaka rzekomego (peronosfora, mildew) na
technicznych odmianach mo³dawskich, które dot¹d uchodzi³y za ca³kowicie odporne. Jakie s¹ przyczyny tej zwiêkszonej podatnoœci na
groŸn¹ chorobê grzybow¹?
Odpornoœæ wiêkszoœci nowych odmian i form hybrydowych na m¹czniaka rzekomego waha siê od 2 do 2,5 stopnia. Wielu
pocz¹tkuj¹cych winoroœlarzy uwa¿a, ¿e jeœli w opisie odmiany napisano „odporna na m¹czniaka rzekomego”, to mo¿na jej w dowolnych
warunkach agroklimatycznych nie opryskiwaæ. Jest to pogl¹d b³êdny. Rozpatrzymy zatem szczegó³owo skalê odpornoœci na m¹czniaka
rzekomego, wykorzystywan¹ zwykle w opisach odmian:
0 stopni - odmiany odporne. Przy pora¿eniu m¹czniakiem rzekomym na liœciach tworz¹ siê bardzo ma³e nekrozy (tkanka liœcia
obumiera i zasycha). Oleistych plam i zarodników grzyba na liœciach nie ma.
Papier firmowy z rysunkiem przedstawiaj¹cym 12,5-hektarowy sad z winnic¹ braci Raetsch przy Bismarckstrasse 1 (dzisiaj ul. Chrobrego) w Zielonej Górze

1 - praktycznie odporne. Nekrozy maj¹ trochê
wiêksze rozmiary. Przy 100% wilgotnoœci powietrza mo¿liwe
jest wyst¹pienie ma³ej iloœci zarodników.
2 - bardzo odporne. Przy zara¿eniu tworz¹ siê du¿e nekrozy.
Przy wysokiej wilgotnoœci powietrza mo¿na zauwa¿yæ niewielkie
iloœci zarodników grzyba.
3 - odporne. Na liœciach tworz¹ siê du¿e nekrozy, w sprzyjaj¹cych
warunkach nastêpuje pe³ny rozwój choroby.
4 - podatne. Przy zara¿eniu na liœciach pojawiaj¹ siê oleiste plamy,
które w wilgotn¹ pogodê pokrywaj¹ siê du¿¹ iloœci¹ zarodników.
5 - bardzo nieodporne. Na liœciach tworz¹ siê du¿e oleiste plamy z obfitym
wyst¹pieniem zarodników. Zara¿one liœcie opadaj¹.
Oto kilka przyk³adów z literatury fachowej dotycz¹cej nowych odmian odpornych
(rezystentnych).
W zaleceniach uprawy odmiany Muskat Onyckañski czytamy: „Wy¿szoœæ Muskata Onyckañskiego nad
standardowymi odmianami przemys³owymi co do odpornoœci na m¹czniaka rzekomego (2 st.) polega na tym, ¿e przy
jego uprawie w strefach silnego rozwoju chorób potrzeba mniej pracy i kosztów na wykonanie oprysków. Zamiast 6-8
robi siê tylko 1-2 opryski”.
Dla odmiany Dojna (2 st.): przy dwukrotnym oprysku krzewów 1% ciecz¹ bordosk¹ w ci¹gu sezonu wegetacyjnego
intensywnoœæ rozwoju m¹czniaka rzekomego na liœciach wynosi³a 0,5-0,8%, a na dzia³ce bez oprysku 5,2%.
Dla odmiany Merciszor (2 st.): wysoka odpornoœæ na m¹czniaka rzekomego i szar¹ pleœñ pozwala na zmniejszenie iloœci
oprysków. Jednak¿e, jeœli jej w ogóle nie opryskiwaæ, krzewy s¹ pora¿ane przez antraknozê, a do jesieni na liœciach pojawiaj¹
siê oznaki m¹czniaka prawdziwego (oidium). Dlatego w okresie wiosennym nale¿y wykonaæ dwa profilaktyczne opryski
œrodkami grzybobójczymi: 1% roztworem siarczanu miedzi z dodatkiem 0,5% siarkolu E lub innymi preparatami
systemicznymi w 0,2% stê¿eniu. Pierwszy oprysk robimy przed kwitnieniem, a drugi 12 dni po kwitnieniu. Takie same
zalecenia dotycz¹ monokulturowych nasadzeñ innych odmian odpornych (do 2 st.), w przypadku których wtórne zara¿enie
liœci, pêdów i kwiatostanów zarodnikami m¹czniaka rzekomego od czêœci roœliny ju¿ pora¿onych zachodzi s³abo.
U odmian z odpornoœci¹ 3 stopni (Kodrianka, Straszeñski, Arkadia i in.), u których w sprzyjaj¹cych warunkach zarodniki na
pora¿onych czêœciach roœlin rozwijaj¹ siê normalnie, powtórne zara¿enie przebiega szybciej, a zarodniki pojawiaj¹ siê w ci¹gu 5-6 dób od
infekcji pierwotnej. Inkubacyjny okres rozwoju choroby (od wprowadzenia paso¿yta do organizmu do pojawienia siê oznak choroby)
w sprzyjaj¹cych warunkach trwa 4-6 dni. Narastanie iloœci zarodników zachodzi lawinowo. Dlatego dla odmian z odpornoœci¹ 3 stopni
dwukrotny oprysk przeciw m¹czniakowi rzekomemu jest obowi¹zkowy.

Zwykle pierwotna infekcja pojawia siê przed kwitnieniem, a wtórne po kwitnieniu. Je¿eli w tym czasie wykonamy opryski krzewów,
to podstawowa masa liœci i plon odmian z odpornoœci 3 stopni bêdzie dostatecznie chroniony przed chorobami.
• Niekiedy odpornoœæ osobnicza poszczególnych krzewów odmian odpornych jest obni¿ona. Przyczyny mog¹ byæ ró¿ne:
• Ogólne os³abienie krzewów wiosn¹ po podmarzniêciu w surowe zimy;
• Niezbilansowane od¿ywianie, zw³aszcza wniesienie do gleby nadmiernych dawek mineralnego azotu w postaci azotanów lub
nawozów organicznych (np. ptasiego pomiotu);
• Zbyt ma³e obci¹¿enie krzewów pêdami zielnymi. Pozosta³e pêdy, wilki i latoroœle, mocno rosn¹ i silniej s¹ pora¿ane. Czêsto
obserwuje siê to u krzewów przemarzniêtych w surowe zimy, a nastêpnie œciêtych dla odnowienia „na g³owê";
• Przeci¹¿enie krzewów owocami, zagêszczenie pêdami zielnymi, zbyt gêste nasadzenia;
• Nadmierna wilgoæ w glebie. Intensywnie rosn¹ce pêdy maj¹ podwy¿szon¹ podatnoœæ na choroby;
• Chloroza (¿ó³kniêcie liœci), wynikaj¹ca zwykle z nadmiaru wêglowodanów lub wilgoci w glebie;
• Ekstremalne warunki pogodowe: wystêpowanie dni gor¹cych i ch³odnych nocy, powoduj¹ce wahania temperatury o 15°C,
doprowadza do kondensacji wilgoci na liœciach i stwarza sprzyjaj¹ce warunki do zainfekowania roœlin. Analogiczny jest wp³yw
deszczowej pogodny i nawadniania;
• Pora¿enie krzewów przez inne choroby (m¹czniaka prawdziwego, czarn¹ plamistoœæ), szkodniki, d³ugotrwa³¹ suszê;
• Sadzenie odmian odpornych razem z nieodpornymi, co zwiêksza mo¿liwoœæ pora¿enia odpornych;
• Usytuowanie winnicy na nizinie (zastój powietrza, s³abe przewietrzanie); w pobli¿u zbiorników wodnych (podwy¿szona wilgotnoœæ
powietrza i kondensacja wilgoci), na sk³onie o pó³nocnej wystawie (s³abe nagrzewanie gleby i powietrza).
Zwiêkszeniu odpornoœci roœlin sprzyja wysoki poziom agrotechniki na winnicy. Dlatego tak wa¿ne w zapobieganiu infekcjom
m¹czniaka rzekomego jest prawid³owe przeprowadzenie regulacji plonu, operacje zielne, podwi¹zywanie pêdów i niszczenie chwastów,
co powoduje lepsze przewietrzanie plantacji. Wa¿ne jest wniesienie odpowiednich dawek nawozów fosforowo-potasowych oraz
mikroelementów. Coroczne usuwanie opad³ych jesieni¹ liœci i g³êbokie przekopanie gleby zmniejsza mo¿liwoœæ infekcji.

Marek Senator

W polskich warunkach klimatycznych kupowanie sadzonek winoroœli
krótszych ni¿ standardowe 35 centymetrów nie ma sensu. I nie chodzi
o przyjêcie siê roœlin. Te krótsze przyjm¹ siê równie¿. Ale winogrodnik cieszy³
siê nimi bêdzie jedynie do pierwszych wiêkszych mrozów czy do wiêkszej
suszy.
Sadzonkê kupion¹ z pewnego Ÿród³a np.: z firmy E - sadzonka, czy z
profesjonalnej hodowli sadzonek w Ma³kini mo¿na sadziæ w terminie
wiosennym, czyli w kwietniu, lub jesieni¹, czyli w listopadzie. Sadzonki kopane
nale¿y przed posadzeniem przyci¹æ na 2-3 p¹ki i posadziæ w ten sposób, ¿eby
ca³a sadzonka zag³êbiona by³a w ziemi. Nad ziemi¹ ma wystawaæ jedynie 2 do 3 centymetrów. A nad koñcówk¹ usypaæ nale¿y niewielki
kopczyk ziemi. Celem tego postêpowania jest umieszczenie korzeni jak najg³êbiej w celu ochrony przed przemarzaniem. Wszystkie
korzenie oprócz tych na stopce z sadzonki siê usuwa. Sadzonki z doniczek mog¹ byæ wysadzane w dowolnym czasie. Nale¿y jednak
unikaæ s³oñca i sadziæ je w dni pochmurne.
Pod sadzonkê nale¿y przygotowaæ do³ki minimum 50 cm g³êbokoœci. Do takiego sadzenia oczywiœcie nale¿y wczeœniej wykonaæ
odpowiednio g³êbok¹ orkê. Przy uprawie winoroœli w kategoriach jakoœciowych rozstaw pomiêdzy krzewami powinien wynosiæ od 60 do
80 centymetrów. Odstêpy pomiêdzy rzêdami zale¿¹ od sposobu uprawy i posiadanego sprzêtu. Mog¹ mieæ od 1 do 3 metrów.
Sadzonkê przed posadzeniem mo¿na zgodnie z tradycj¹ winiarsk¹ zaprawiæ mieszanin¹ gliny i krowieñca w stosunku 2:1. Tê
mieszankê doprowadza siê wod¹ do gêstoœci œmietany i zanurza w niej korzenie sadzonek. Glina trzyma wilgoæ, a nawóz zapewnia
sk³adniki na start. Zalecane wsypywanie na dno
do³ka obornika, przysypywanie go ziemi¹, nie
daje rezultatu. W koñcu korzenie przerastaj¹
przez ochronn¹ warstwê i gnij¹ w kontakcie
z nawozem. Lepszym rozwi¹zaniem jest równomierne rozprowadzenie obornika na ca³ej
powierzchni winnicy.
Sadzonkê umieszcza siê na dnie do³ka.
Najlepiej na wierzchniej, bogatszej w próchnicê
warstwie ziemi. Zasypuje siê po³owê g³êbokoœc
i do³ka ziemi¹ i wlewa do do³ka pó³ wiadra
wody. Z jednej strony chodzi o nie przesuszanie
sadzonki, a z drugiej o dok³adne oblepienie
korzeni ziemi¹. Zdecydowanie zwiêksza to iloœæ
przyjêæ. Nastêpnie zasypuje siê do³ek do koñca
i nad sadzonk¹ usypuje siê kilkucentymetrowy
kopczyk ziemi. Do ka¿dej sadzonki nale¿y
wkopaæ tymczasowy palik o d³ugoœci 150
centymetrów. Je¿eli planowane jest prowadzenie na g³owê to oczywiœcie mo¿na daæ ju¿
paliki ostateczne.

Winoroœl jest roœlin¹ o silnej dominacji wierzcho³kowej i podczas wzrostu
m³odych roœlin wa¿ne jest podwi¹zywanie pêdów. Nie mog¹ siê pok³adaæ na
ziemi, poniewa¿ siê niszcz¹ i nie chc¹ rosn¹æ na wysokoœæ, poniewa¿ przygiêcie
hamuje wzrost. Winoroœli generalnie nie podlewa siê. Roœliny podlewane, co
prawda siê przyjmuj¹, ale „rozleniwiaj¹” siê. Zamiast penetrowaæ korzeniami
g³êbsze, zasobne w wodê warstwy ziemi, rozbudowuj¹ system korzeni
podpowierzchniowych. Te z kolei staj¹ siê wra¿liwe na mróz i suszê. Dlatego
niektórzy winiarze godz¹ siê na wiêkszy odsetek nieprzyjêtych roœlin i wol¹
dosadziæ ni¿ mieæ p³ytko ukorzenion¹ plantacjê. Oczywiœcie jak susza jest straszna
podlaæ m³ode roœliny trzeba, ale w przysz³oœci w owocuj¹cej winnicy nawadnianie
spowodowaæ mo¿e zwiêkszenie zawartoœci wody w winogronach, a przez to
spadek jakoœci wina.
Pierwszy rok prowadzenia roœlin przeznaczony jest na wzmocnienie
i rozbudowê krzewów. Niezale¿nie od sposobu prowadzenia plantacji
w przysz³oœci, winoroœl powinno siê prowadziæ na dwa pêdy. Unikaæ nale¿y rozdrobnienia i wielu drobnych ga³¹zek. Na pocz¹tku
wegetacji przy d³ugoœci 10-15 cm najproœciej jest je wy³amaæ u nasady. W miarê wzrostu pêdy nale¿y podwi¹zywaæ do palików.
W pierwszym roku mo¿na nie przejmowaæ siê pêdami syleptycznymi i nie trzeba ich wy³amywaæ.
Do pi¹tego roku prowadzenia krzewów powinno siê utrzymywaæ na winnicy czarny ugór. Do tego czasu winoroœl rozwija swój system
korzeniowy i nie powinny z ni¹ konkurowaæ korzenie traw. W szóstym roku korzystne jest obsianie co drugiego rzêdu trawami o p³ytkim
systemie korzeniowym. Na starszych winnicach mo¿na utrzymywaæ murawê na ca³ej powierzchni. Winnica jest form¹ ekosystemu
i roœliny okrywowe spe³niaj¹ w nim ró¿ne funkcje. Winnica z muraw¹ lepiej roœnie i jest mniej podatna na choroby grzybowe.

W drugiej po³owie sierpnia nale¿y uszczykiwaæ wierzcho³ki pêdów. Hamuje to ich wzrost i u³atwia drewnienie. To tak
zwane ciêcie letnie jest czêsto mylone z zimowym i wielu naszych winiarzy tnie za wczeœnie i za krótko. Do sierpnia winoroœl
zwykle zdo³a wykszta³ciæ 8 do 10 liœci i nie wolno wtedy obcinaæ roœliny do 2 - 3 liœci. Wiadomo, ¿e nie wszystko zdrewnieje
przed mrozami, ale nas interesuj¹ p¹ki najbli¿sze ziemi, poniewa¿ z nich w kolejnym roku rozpoczyna siê formowanie
krzewów.
Wspó³czeœnie uwa¿a siê, ¿e formowanie mo¿na rozpocz¹æ ju¿ w drugim
roku po posadzeniu. W drugim roku wi¹zki przewodz¹ce s¹ zdecydowanie
grusze ni¿ w trzecim i krzew lepiej siê rozrasta. Warunkiem rozpoczêcia
formowania jest uzyskanie ³ozy wystarczaj¹co grubej na stworzenie z niej
pnia. W miejscu ciêcia powinna wynosiæ minimum 6-8 mm. Je¿eli roœlinie
nie uda³o siê uzyskaæ takiej gruboœci, to lepiej formowanie prze³o¿yæ na
nastêpny rok. A w tym pozostawiæ znowu dwie najsilniejsze ³ozy.
Propagujê system uprawy winoroœli w kategoriach jakoœciowych. Jest to
zmodyfikowany jednoramienny system Guyot. Formuje siê w nim krótki
pieñ o wysokoœci 50 cm. Oczywiœcie warunkowane jest to rozmieszczeniem p¹ków. Na pniu pozostawia siê jedynie dwa najwy¿sze p¹ki. Pozosta³e
ni¿sze niszczy siê. Z tych p¹ków rozwijaj¹ siê w ci¹gu sezonu
wegetacyjnego dwie ³ozy. Nale¿y je pionizowaæ, ¿eby jak najlepiej siê
rozwinê³y. Oczywiœcie uszczykiwanie w sierpniu. Dodatkowo wtedy
roœliny mo¿na nawieŸæ potasem, przyspieszaj¹cym drewnienie. W tym
systemie pierwszy drut znajduje siê na wysokoœci 65 do 70 cm nad ziemi¹,
kolejny 25 centymetrów wy¿ej i dwa kolejne co 30 centymetrów. W tym
systemie wysokoœæ czêœci nadziemnej s³upków wynosi 150 centymetrów.
W sumie daje to oko³o 1 metra kwadratowego liœci na kilogram produkowanych owoców. Ale w drugim roku jedynie
pionizuje siê obydwie ³ozy. W po³owie kwietnia trzeciego roku krzewy podlewa siê 15% roztworem saletry wapniowej
rozpuszczalnej w iloœci oko³o 50 g na jedn¹ roœlinê. Takie przygotowanie roœliny do wegetacji na wiosnê pomaga jej
w trudnym okresie jednoczesnego rozwoju ³ozy i kwitnienia. W tym okresie rozpoczyna siê równie¿ podwi¹zywanie
ubieg³orocznej ³ozy do pierwszego drutu. £ozê podgina siê ³agodnie do drutu od do³u. W zwi¹zku z tym, ¿e w tym systemie
odstêpy pomiêdzy roœlinami wynosz¹ maksymalnie 80 cm, na ³ozie zostawia siê do 8 p¹ków. Je¿eli wi¹zanie powiod³o siê,
drug¹ ³ozê wycina siê na g³adko bez pozostawiania sêczka. Je¿eli dowi¹zywana ³oza pêknie zawsze jest druga zapasowa. Taka
forma zapewnia zdecydowanie bardziej równomierne dojrzewanie winogron ni¿ metoda klasyczna z zaginanymi do do³u
³ozami.
Z kolei nie pozostawianie zastêpczych dwup¹czkowych czopów redukuje owocowanie. Na jednej ³ozie powinno zostaæ
jedynie jedno grono. Przy oœmiu ³ozach i tak daje kilogram plonu z jednego krzaka. Wiêksze przeci¹¿anie owocowaniem
powoduje znacz¹cy spadek jakoœci wina. W kolejnym roku postawia siê dwie najbli¿sze pnia ³ozy, pozosta³e siê odcina i cykl
formowania siê powtarza. Oczywiœcie w trakcie wegetacji
konieczne s¹ tak zwane prace zielone. Czyli wy³amywanie pêdów
syleptycznych, odlistnianie owoców, likwidacja pêdów
bezp³odnych, czy uszczykiwanie wierzcho³ków w sierpniu. Ten
system jest prosty, ³atwy do nauczenia. Oczywiœcie jest bardziej
pracoch³onny od systemów wielkotowarowych, zmechanizowanych. Osoby zainteresowane zwiêkszeniem wydajnoœci na
pewno znajd¹ w literaturze wiele informacji na ten temat.

