
Wypi³em pierwszy ³yk tokaju z winnic Oremus, z krainy u stóp masywu 

Hegyalja, i znalaz³em siê w œwiecie Béli Hamvasa. To œwiat filozofii wina, œwiat ust, 

ducha wina, apologii wina, œwiat winogron, kobiety, szlachetnych kamieni. Harmonii 

œwiata i modlitw. Nawet imiê winnicy: Oremus, by³o wezwaniem do modlitwy. Zaœ jej 

wino, jej krew i dusza, samo by³o modlitw¹.

Tak pisa³ Hamvas o tym winie w swym szkicu do katalogu wêgierskich win: „Wina 

z obszernego regionu Hegyalja, to znaczy Pogórze, równie¿ porównujê do kobiety, nawet 

do królowej!”.

Nie porównywa³ kobiet do wina, to wydawa³o siê nazbyt banalne. Kobiety 

uwielbia³ i smakowa³. „Kiedy ca³ujê piêkn¹ kobietê, ten akt wzbogaca nas oboje, 

ch³oniemy siê wzajemnie, wyra¿amy wiêcej ni¿ da³oby siê uj¹æ s³owami”. W innym 

miejscu, wytrawny winiarz, snuje rozwa¿ania o ró¿nych rodzajach wilgoci wydzielanej 

przez kobietê, o jej zapachach, wœród których przedk³ada³ nad inne gor¹ce olejki 

aromatyczne z wewnêtrznej strony uda - lecz zaraz wraca do win, jasnow³osych                  

i ciemnow³osych, do win sopranów i altów, win solarnych, lunarnych i astralnych. 

Wino z Somló by³o dla niego solarnym barytonem, „a bêd¹c jednoczeœnie symfoni¹, 

jasnow³osym mêskim trunkiem, zawiera te¿ stê¿one spirytualne aromaty dane mu przez 

Stwórcê!”.

Naukowo o winie
20 czerwca w sali domu wypoczynko-
wego „Leœnik” w £agowie uczestnicy 
VII Konferencji naukowej zorganizo-

wanej przez Uniwersytet Zielonogórski 
wys³uchali prelekcji na temat historii 

uprawy winoroœli w okolicach Zielonej 
Góry i odradzania lokalnych tradycji 

winiarskich, przygotowanej przez 
Romana Grada i Przemys³awa 

Karwowskiego. Opowieœci o winie 
zosta³y wsparte degustacj¹ win 

bia³ych i czerwonych, kontynuowan¹ 
„do wyczerpania zapasów” podczas 

uroczystej kolacji.

Goœcie z Ostritz
W sobotê 17 czerwca krótk¹ wizytê 

z³o¿yli nam winiarze z Ostritz, 
reprezentowani m.in. przez Wolfganga 

Eiflera. Zwiedzili Winne Wzgórze,            
a nastêpnie zostali zaproszeni               

do winnicy „Julia” Romana Grada            
w Starym Kisielinie.

Zawód: winogrodnik
Blisko 50 m³odych bezrobotnych 

zdobêdzie zawód winogrodnika lub 
stajennego-pielêgniarza koni. Kursy 

zorganizowa³y Caritas Diecezji 
Zielonogórsko-Gorzowskiej i Sto-

warzyszenie Turystyczno-Sportowe 
Sokó³. Uczestnicy szkoleñ wezm¹ 

równie¿ udzia³ w kursie jêzyka 
niemieckiego, obs³ugi komputera, 

prowadzenia dzia³alnoœci 
gospodarczej, a tak¿e w kursie na 
prawo jazdy kat. B. Rekrutacja do 

programu ju¿ siê rozpoczê³a, udzia³ w 
nim jest bezp³atny. Projekt skierowany 

jest do osób w wieku 17-24 lat, nie 
ucz¹cych siê i pozbawionych pracy. 

Kurs potrwa rok i zakoñczy siê 
trzymiesiêcznym sta¿em zawodowym. 

Chêtni do udzia³u w szkoleniu mog¹ 
zg³aszaæ siê jeszcze do zielono-

górskiej Caritas przy ul. Koœcielnej 6. 
Pierwsze zajêcia we wrzeœniu.

Najpiêkniejsza
Z niecierpliwoœci¹ oczekujemy na 

wybory Miss Trójmiasta                          
- najpiêkniejszej dziewczyny wybranej 

spoœród mieszkanek Zielonej Góry, 
Nowej Soli i Sulechowa. 15 finalistek 

zosta³o wy³onionych w castingu, który 
odby³ siê 24 czerwca.

Winobranie 2006
Zielonogórskie Winobranie odbêdzie 

siê w tym roku w dniach                      
2-10 wrzeœnia. Organizatorem imprez 
jest Centrum Biznesu kierowane przez 

prezesa Adama Ruszczyñskiego.             
W programie przewidziano targowisko 

winiarskie oraz degustacjê win                
w Dworze Bachusa, Domku Winiarza              
i podczas tradycyjnego konkursu win 

domowych w Palmiarni. Mo¿liwy 
bêdzie zakup sadzonek winnej 

latoroœli, akcesoriów winiarskich              
i fachowej literatury. I co najwa¿niej-

sze: na ulice miasta znów powróci 
tradycyjny Korowód Winobraniowy.

Miros³aw Kuleba

Fot. P. Mohr, Grünberg i. Schlesien, ok. 1915 r. Pocztówka ze zbiorów Dariusza Wójcika
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Porazi³a mnie ta jego precyzyjna kwalifikacja wina z Somló, „chcia³bym zamieniæ klejnot w kobietê, zachwyciæ siê ni¹, potem 
kiedy zag³êbi³em siê w ciemny aromat i pe³en udrêki smak wina wypiæ jako wino i znowu odzyskaæ ów szlachetny kamieñ”.
Imre Györgykovacsa z Somló, zielonkawy trunek z jakiegoœ Piliœmy du¿o kwaœnego wina z wilgotnych naddunajskich 
tamtejszego szczepu, mo¿e by³ to Hárslevelü. Wino owe winnic pod Neszmely i Komarom, nasz bia³y statek p³yn¹³ w rzece 
roztoczy³o przede mn¹ mira¿ kamienistego poletka u stóp wielkiej ognia, i oto w mroku zamajaczy³ na chwilê œwiat hamvasowskiej 
czarnej ska³y bazaltowej, spêkanej od ¿aru, gliniastej gleby metafizyki. By³y wina górskie i nizinne, wina mê¿czyzn i kobiet,         
obrabianej motykami przez dwoje spragnionych, spalonych i te najcenniejsze  - starców, którzy posiedli m¹droœæ. By³a kobieta 
s³oñcem ludzi, Imre i jego czarnookiej ¿ony, w miejscu odludnym i o gor¹cej wêgierskiej krwi, noc tka³a kotarê z jej aromatów i s³ów,    
niedostêpnym. „Ogniste wino z góry Somló, w której pobli¿u nie z jej d³ugich kruczych w³osów, w jej oczach rozb³yskiwa³y                 
uœwiadczysz wody  - mówi Hamvas.  - Na samym œrodku równiny i przepada³y klejnoty. Myœla³em o pisarzu, jednym z wiêlkich 
wznosi siê góra w kszta³cie korony. Ze wszystkich wêgierskich filozofów XX wieku, któremu komuniœci nie wydali ani jednej 
win wino z Somló jest najwspanialsze”. ksi¹¿ki  - jak wysiada z poci¹gu, œpiesznym krokiem zmierza do 

Hamvas by³ przekonany, ¿e wino z Somló jest napojem sklepu, kupuje bochen bielutkiego chleba, wêdzon¹ s³oninê, 
samotnoœci, nale¿y je piæ w g³êbokiej ciszy, samotnie. „Jest winem oliwki i kawa³ek sera, i ob³adowany tymi skarbami rusza                  
mêdrców, ludzi, którzy posiedli najwy¿sz¹ ¿yciow¹ wiedzê -  na poszukiwanie pierwszej ma³ej knajpki w piwnicy, z ciasnym 
pogodê ducha”. wejœciem, gdzie w pó³mroku gêstym od oparów wina wita³y go 

Uwodzi³ go czar szlachetnych kamieni. W jednej z jego b³yski oczu, gwar marynarzy, ¿o³nierzy, robotników i ch³opów, 
najpiêkniejszych  - jak sam twierdzi  - medytacji o winie, która którym wyznawa³: „To w³aœnie ja jestem dobrem, moi 
mia³a miejsce w sadach Bereny nad Balatonem, smakowa³ przyjaciele”.
bezgraniczn¹ zmiennoœæ spirytualnych esencji kobiety: 

Miros³aw Kuleba

inwestorzy zagraniczni, a nie krajowe ma³e i œrednie gospodarstwa. 
Je¿eli zale¿y nam na rozwoju polskiego winiarstwa powinniœmy 
wzorem s¹siednich krajów wprowadziæ preferencje dla ma³ych 
producentów wina gronowego z upraw w³asnych (roczny poziom Pierwszy konwent winiarzy przeszed³ ju¿ 
produkcji 1000 hl wina), pozwalaj¹ce na wy³¹czenie z obowi¹zku do historii. Pisz¹cy te s³owa ma nadziejê, ¿e 
tworzenia sk³adów podatkowych oraz zachowanie prawa do zapocz¹tkuje on now¹ tradycjê, a tak¿e bêdzie 
ubezpieczenia w KRUS.wzorem do organizowania nastêpnych, albo 

Do materia³ów Konwentu do³¹czono „Projekt ustawy o zmianie przyk³adem dla ma³ych konwentów regional-
ustawy o podatku akcyzowym”, opracowany wraz z uzasadnieniem nych. A mo¿e móg³by co roku odbywaæ siê w in-
przez Polski Instytut Winoroœli i Wina. Na zg³oszon¹ inicjatywê nym miejscu Polski, daj¹c szansê na prezentacje 
zmiany w ustawodawstwie stanowi¹cej implementacjê przepisu UE lokalnych dokonañ?
zawartego w art. 29 ust. 1 Dyrektywy 92/12/EWG Instytut otrzyma³ Konwent przygotowa³a redakcja magazynu 
odpowiedŸ z Departamentu Podatku Akcyzowego i Ekologicznego, „Wino” i Polski Instytut Winoroœli i Wina, w celu 
datowan¹ 21 czerwca 2006 i podpisan¹ przez Wojciecha Bronickiego, „oceny produkowanego w naszym kraju wina i 
p.o. dyrektora departamentu. Cytat z pisma: „W chwili obecnej zwalczania barier fiskalnych uniemo¿liwia-
przedmiotowy projekt ustawyo podatku akcyzowym jest ju¿ po j¹cych normalny rozwój polskiego winiarstwa”. 
uzgodnieniach wewnêtrznych w MF i po podjêciu decyzji przez Lista obecnoœci liczy³a przesz³o 80 osób, reprezentuj¹cych 48 winnic. 
Ministra Finansów odnoœnie jego koñcowego kszta³tu zostanie Spotkanie rozpoczê³a czêœæ oficjalna, w imieniu organizatorów g³os 
niezw³ocznie przekazany do uzgodnieñ miêdzyresortowych i zabra³ Tomasz Prange-Barczyñski, redaktor naczelny magazynu 
konsultacji spo³ecznych oraz umieszczony w Biuletynie Informacji „Wino”. 
Publicznej”. Dalej mówiono o perspektywach i ograniczeniach znanych 

Czêœæ oficjaln¹ zamknê³a krótka dyskusja, w której g³os zabra³ wszystkim maj¹cym winnice, a dok³adnie przedstawionych w 
miêdzy innymi pan Krzysztof Potocki, naczelnik Wydzia³u Wina i materia³ach opracowanych przez Instytut, które otrzyma³ ka¿dy 
Napojów Spirytusowych MRiRW.uczestnik konwentu. W skrócie wygl¹da to nastêpuj¹co: 

Plusy: Nastêpnie winiarze mogli zaprezentowaæ swoje wina 
- ostatnie lata pokaza³y, ¿e mo¿na w Polsce na skalê towarow¹ uczestnikom konwentu i dziennikarzom. Rozpoczê³a siê pierwsza 

uprawiaæ winoroœl i produkowaæ wino; ogólnopolska prezentacja winnic i degustacja zg³oszonych win, któr¹ 
- wielu rolników dostrzeg³o w winiarstwie potencjalne Ÿród³o zorganizowano w formule „okr¹g³ego sto³u”. Swoje wina oraz 

dochodów i zak³ada winnice; winnice przedstawiali producenci, a komentowali cz³onkowie panelu 
- mamy za sob¹ pionierski okres prób i b³êdów, wiemy co i gdzie degustacyjnego magazynu „Wino” i Polskiego Instytutu Winoroœli i 

uprawiaæ; Wina. 12 producentów zg³osi³o do degustacji i oceny 28 win. 
- s¹ u nas przydatne tereny, a do koñca 2010 roku nie obowi¹zuje w Przewa¿a³y trunki z odmian Rondo, Sibera oraz Seyval Blanc. Z 

kraju zakaz sadzenia nowych winnic; naszego regionu w prezentacji wziê³a udzia³ Halina Kowalewska 
- rolnicy mog¹ korzystaæ z pomocy finansowej (z funduszy („Winnica Kinga” o pow. 1,50 ha w Starej Wsi ko³o Nowej Soli, wina 

strukturalnych), mog¹ te¿ refundowaæ zakup niekwalifikowanych „Seyval Blanc 2005” i „Luminicza/Riton 2005”).
sadzonek; Przyjêta formu³a „okr¹g³ego sto³u” by³a udanym pomys³em. 

- podjêto dzia³ania prawno-administracyjne: zniesienie zezwoleñ Dawa³a szansê wypowiedzi zarówno producentom jak i 
na produkcjê, w³¹czenie Polski do strefy A upraw winoroœli; komentatorom. Wypowiedzi jednych i drugich by³y szczere, 

- zainteresowanie w³adz, szczególnie lokalnych - pierwsze zmierzaj¹ce do obiektywnej opinii, a nawet samokrytyki. Dziêki 
regionalne programy wspieraj¹ce rozwój upraw; takiej „burzy mózgów i zmys³ów” ka¿de wino otrzymywa³o 

- przychylne zainteresowanie mediów i konsumentów. zas³u¿on¹ ocenê, a winiarz cenne wskazówki na przysz³oœæ. 
Reasumuj¹c: wiele win mog³o iœæ od razu na pó³ki sklepowe, a w Minusy:
zaprezentowanych odmianach tkwi ogromny potencja³! Jak obiecuj¹ - uci¹¿liwe przepisy dotycz¹ce nadzoru akcyzowego i prowadzenia 
organizatorzy, zostanie wydany specjalny numer magazynu „Wino”, sk³adu podatkowego; 
który bêdzie zawieraæ ocenê win z tej pierwszej ogólnopolskiej - koniecznoœæ rejestracji dzia³alnoœci na zasadach prowadzenia 
degustacji.ksi¹¿ki przychodów i rozchodów, op³acanie sk³adki ZUS, a nie 

I Konwent Polskich Winiarzy zakoñczy³o spotkanie towarzyskie KRUS.
w warszawskiej winiarni „Wine Bar” Roberta Miel¿yñskiego.Taki stan faktyczny powoduje to, ¿e bariery mog¹ pokonaæ tylko 

Przemys³aw Karwowski



Wieczór spêdziliœmy na statku „Budapest”. Na jego 
pok³adzie odbyliœmy kilkugodzinn¹, malownicz¹ podró¿ 
Dunajem. Towarzysz¹ca nam t³umaczka, Joanna Bu-
czulska, opowiedzia³a o genezie œwiêta, zwi¹zanej              Na zaproszenie winiarzy z Wêgier i S³owacji delegacja 
z rozdzieleniem Wêgrów mieszkaj¹cych po obu stronach naszego stowarzyszenia w sk³adzie: Roman Grad, Marek 
Dunaju granicami pañstwowymi Wêgier i S³owacji. Krojcig, Miros³aw Kuleba i Przemys³aw Karwowski, 
Dzisiaj pamiêæ o dawnych czasach symbolizuje w³aœnie wziê³a udzia³ w œwiêcie „Hidvero Napok” („Most 
„most przyjaŸni”: po obu stronach granicznej rzeki rozpala PrzyjaŸni”), zorganizowanym przez Euroregion Duna              
siê ogniska, a w jednym miejscu, o zmierzchu, wypuszcza w Neszmély na Wêgrzech.
na wodê ³ódeczki z pal¹cymi siê kagankami, które maj¹ za W sobotê, 1 lipca, od rana, kto móg³ przyje¿d¿a³ na 
cel po³¹czyæ oba brzegi Dunaju. Tak te¿ siê sta³o w czasie festyn, na naddunajskie ³¹ki. By³y wystêpy zespo³ów 
rejsu. Niestety, po jakimœ czasie pr¹d rzeczny nie pozwoli³ ludowych i m³odzie¿owych, kiermasz wyrobów regio-
istnieæ p³on¹cemu „mostowi”, ale mrugaj¹ce œwiate³ka nalnych, ale przede wszystkim stoiska z lokalnymi 
d³ugo jeszcze nam towarzyszy³y p³yn¹c obok statku. frykasami i winami. W po³udnie udaliœmy siê na wzgórze 
Stworzy³y piêkny i tajemniczy, bliski Polakom, klimat Hilltop, gdzie winiarze s³owaccy reprezentowani przez 
nocy œwiêtojañskiej. Rejs statkiem zakoñczy³ siê wielkim Jána Všeteèkê-Konstantego podpisali umowê o wspó³-
pokazem sztucznych ogni. Nie trzeba chyba dodawaæ, ¿e pracy z Wêgrami, maj¹c¹ na celu po³¹czenie szlaków 
wino p³ynê³o wartko, niczym fale Dunaju.winiarskich w obu krajach.

Wokó³ sceny przygotowano punkty degustacyjne, 
gdzie miejscowi producenci przedstawiali swoje wina. Nas 
szczególnie zainteresowa³y tokaje firmy Oremus, 
zawdziêczaj¹ce swoj¹ s³awê dzia³aniu szlachetnych 
grzybków Botritis cinerea. 

Degustacjê zak³óci³a nieco ulewa, bo który prawdziwy 
winiarz lubi dodatek wody w swoim kieliszku. 
Przemoczeni na wskroœ odwiedziliœmy pomieszczenia 
wielkiej wytwórni, w której w nowoczesny sposób 
produkuje siê setki tysiêcy litrów wina. Zachowa³a siê 
jednak równie¿ tradycyjna piwnica ze starymi butelkami 
pokrytymi charakterystyczn¹ pleœni¹.

30 czerwca obie organizacje zielonogórskich winiarzy: 
Lubuskie Stowarzyszenie Winiarskie i Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie Plantatorów Winoroœli i Producentów 
Wina, zgodnie i jednomyœlnie po³¹czy³y siê w Zielonogór-
skie Stowarzyszenie Winiarskie. W czasie uroczystego 
posiedzenia winiarze zadecydowali o uhonorowaniu 
Stanis³awa Ostrowskiego, wieloletniego prezesa Lubu-
skiego Stowarzyszenia Winiarskiego, cz³onkostwem hono-
rowym nowej organizacji. W ten sam sposób wyró¿niono 
pani¹ prezydent Zielonej Góry Bo¿enê Ronowicz, wielce 
oddan¹ sprawie zielonogórskich winnic i wina. 

Bo¿ena Ronowicz, prezydent Zielonej Góry, z Remigiuszem Jankowskim, 
zielonogórskim pionierem i kolekcjonerem pami¹tek historii miasta. 
Piwnica Eduarda Seydel'a przy ul. Wodnej, styczeñ 2006 r.

Stanis³aw Ostrowski ¿egna Lubuskie Stowarzyszenie Winiarskie. Sala sesyjna 
Rady Miasta w zielonogórskim ratuszu, czerwiec 2006

Pocz¹tek wspó³pracy 
wêgiersko-
-s³owacko-polskiej. 
Burmistrz Neszmély 
Ferenc Benkö 
z prezesami 
Jánem Všeteèk¹ 
i Romanem Gradem

Przemys³aw Karwowski



Wystarczy³o kilka dni spêdzonych wœród S³owaków, aby 
nabraæ niez³omnego przekonania, i¿ jêzyk tej ksi¹¿ki jest dla 
nas ca³kowicie zrozumia³y.

Z Nitry udaliœmy siê na Morawy i w porze obiadowej 
dotarliœmy do Mikulova. Sklep winiarski by³ ju¿ zamkniêty, 
wiêc zwiedzaj¹c rynek szukaliœmy lokalu który nam 
zaserwuje czeskie, tym razem, koleno. Niestety, wszystkie 
by³y ju¿ zjedzone i musieliœmy zadowoliæ siê innymi 
daniami czeskiej kuchni. 

Z Mikulova, podziwiaj¹c winnice pod majestatyczn¹ 
gór¹ Palava, dotarliœmy do Dolnich Vestonic, gdzie Wracaj¹c z Neszmély, w nadgranicznym Komarnie 
odwiedziliœmy starych znajomych winiarzy, poznanych            zwiedziliœmy Plac Europy. Zaprojektowany tak, aby 
w czasie poprzednich wyjazdów. Nie mieli dla nas wolnych otacza³y go budynki o architekturze charakterystycznej dla 
miejsc noclegowych, ale skierowali do winiarza Ladislava ró¿nych krajów zjednoczonej Europy. Nagromadzenie tylu 
Langra, który obok winnicy i winiarni prowadzi du¿y stylów mo¿e siê jednym podobaæ, innym nie. Niemniej plac 
camping i motel. Po kolacji zostaliœmy zaproszeni do promieniuje nowoœci¹, lœni czystoœci¹ i jest magnesem dla 
piwnicy na degustacjê jego wyrobów. Poznaliœmy kilka jego turystów.

win, przewa¿nie ubieg³oro-Goœcinny gospodarz, Ján 
cznego zbioru. Równie¿ tych             Všeteèka-Konstanty, prezes 
z konkursu Pavlov 2006.„Nitrañskiego winnego szlaku 

Rano, po zaopatrzeniu siê          królewskiego”, zakwaterowa³ 
w trunki Ladislava, ruszyliœmy nas w swoim piêknie odrestauro-
do Hornich Vestonic, na umó-wanym „Zamku u Grofa”               
wione spotkanie z Aleksandrem w Nitrze i zaprosi³ na obiad. 
Moravcikiem. Mimo, ¿e mia³ Wiêkszoœæ za¿yczy³a sobie miej-
ma³o czasu, zaprosi³ nas na scowej golonki, a za rad¹ Jana 
degustacjê, opowiedzia³ o wini-koleno konsumowaliœmy w 
fikacji ró¿nych gatunków mo-restauracji „Zlata svinia”. Taka 
rawskich winoroœli, szczególnie porcja (polecamy uwadze 
palavy. PóŸniej pokaza³ swoje polskim restauratorom), sko-
piwnice, star¹ i now¹. Aleksan-jarzona z odpowiedni¹ dawk¹ 
der produkuje du¿o ciekawych piwa, wymaga³a d³u¿szego wy-

win i po rozpoczêtych inwestycjach widaæ, ¿e jest dobrym poczynku. Poczym w trójkê (jeden z nas dalej odpoczywa³) 
gospodarzem, a tak¿e winiarzem który sobie nieŸle radzi ze odwiedziliœmy winiarza z Czajkowa, doktora Muraniego. 
sprzeda¿¹ swoich pro-Czêstowa³ nas w³asnym winem i opowiada³ o winifikacji. 
duktów. Aby kupiæ jego Jego znakomite wino okrasi³o kolacjê, na któr¹ prezes 
trunki podjechaliœmy Všeteèka zaprosi³ nas do swojego domu, a któr¹ 
do innej piwnicy, po-przygotowa³a jego urocza ma³¿onka, Katia. Jesteœmy pod 
³o¿onej w zboczu Pala-wra¿eniem nocnej panoramy Nitry, jak¹ podziwialiœmy              
vy. Pobyt na Morawach z tarasu ich rezydencji.
zakoñczyliœmy wizyt¹ Nastêpnego dnia mieliœmy trochê czasu na obejrzenie 
w sklepie winiarskim  miasta, wêdrówkê deptakiem i odwiedzenie tamtejszych 
w Vojkovicach.ksiêgarni oraz antykwariatów w poszukiwaniu miejscowej 

ampelografii. Nie znaleŸliœmy jej, za to kupiliœmy inn¹ 
ciekaw¹ publikacjê, Joanny Simonovej „O vine”. 

Winnica Oremus, 
Tokaj - Hegyalja

W piwnicy Vladislava Langra,
Dolni Vestonice, Morawy

W piwnicy Aleksandra Moravcika,
Horni Vestonice, Morawy

Stare, niekiedy nawet
XVI-wieczne piwnice

w masywie Palavy 
na Morawach



¿eniem zajêto siê póŸniej. Przekazano w tym celu z Dzia³u W grudniu 1969 r. roz-
Winiarskiego eksponaty zwi¹zane z technik¹ produkcji wina, pocz¹³ siê remont kapitalny 
takich jak koryta, prasy, miazgownice czy kufy. Zaplanowano ca³ego budynku Muzeum. Prze-
bowiem we wnêtrzu i w otoczeniu budynku pokazaæ ca³y proces niesione w ró¿ne miejsca zbiory 
produkcyjny, pocz¹wszy od uprawy i pielêgnacji winnicy, zbioru przez kilka lat nie by³y udo-
winogron, po wyciskanie soku i nastawianie moszczu na wino.stêpniane zwiedzaj¹cym. Wtedy 

Dla realizacji tych planów przygotowywano siê do to odlew drzwi gnieŸnieñskich 
przewiezienia zabytków winiarskich do skansenu. W tym te¿ wywieziono do Zamku w G³o-
czasie postanowiono zmieniæ wystrój jednej z sal i zamówiono w gowie, ciekawsze eksponaty 
poznañskiej Pracowni Witra¿owniczej Marii Powalisz-Bardoñ-przekazano   innym placówkom 
skiej panoramiczny witra¿.muzealnym w województwie,        

W 1978 roku ogromna p³aszczyzna œciany rozb³ys³a a pozosta³e umieszczono w sied-
kolorowymi szk³ami „Panoramy Zielonej Góry”  pierwszego z kil-miu magazynach, miêdzy inny-
ku witra¿y jakie artystka wykona³a dla naszego muzeum. By³ to mi w Zielonej Górze, na zamku w Kroœnie Odrzañskim i w pa³acu 
krótki okres, kiedy opiekê nad Dzia³em Winiarskim powierzono w Broniszowie.
Kamili Marchelek, sprawuj¹cej równie¿ pieczê nad Dzia³em W wyniku adaptacji gmachu do funkcji wystawienniczej 
Sztuki. Dlatego ca³oœæ ekspozycji zaaran¿owana zosta³a wspólnie poszerzono powierzchniê magazynow¹ i ekspozycyjn¹. Dla 
z tym dzia³em, a stworzona wtedy wystawa nosi³a tytu³ „Wino na Dzia³u Winiarskiego przygotowano sale na parterze o powierzchni 

2 sto³ach polskich”. Porcelanowe zastawy obiadowe i kawowe, oko³o 300 m . Tworz¹c kolejn¹ wystawê wykorzystano tym razem 
serwisy na du¿e i ma³e przyjêcia uzupe³niono naczyniami ze szk³a, zabytki pochodz¹ce wy³¹cznie z w³asnych zbiorów, których zasób 
kompletami kieliszków, pucharów i szklanic. Wówczas te¿,               podczas lat trwania remontu znacznie siê powiêkszy³. Zachowano 
w efekcie wspó³pracy nawi¹zanej z Muzeum Narodowym w War-podzia³ na historiê uprawy winoroœli, produkcjê i konsumpcjê. 
szawie, pokazano ekspozycjê z warszawskich zbiorów Dzia³u Najwiêksz¹ salê przeznaczono na rekonstrukcjê urz¹dzeñ 
Staro¿ytnoœci pt: „Winna latoroœl w staro¿ytnoœci”. By³o to               t³ocznych ró¿nych typów i rozmiarów. Obok przekazanych przez 
w czêœci powtórzenie pierwszej ekspozycji z 1959 roku - powrotu zielonogórsk¹ winiarniê czterech ogromnych kuf ustawiono 
do odleg³ej historii wina.datowan¹ na 1830 rok dwuœrubow¹ dêbow¹ prasê rêczn¹ do 

Przez ca³y okres wystawienniczy Dzia³ Winiarski przechodzi³ wyciskania soku z winogron, kilka koryt deptakowych, 
szereg reorganizacji. Poszukiwano najlepszych, najbardziej najprostszych urz¹dzeñ do mia¿d¿enia gron - w tym jedno
efektownych i trafiaj¹cych do odbiorcy form ekspozycyjnych. datowane na rok 1748, metalow¹ prasê hydrauliczn¹ z ruchom¹ 
Najwiêksze zmiany nast¹pi³y w roku 1980, kiedy ma³¹ salê platform¹ t³oczn¹.
witra¿ow¹ przeznaczono na kameraln¹ salê koncertow¹, redukuj¹c Aby ustawiæ tê ¿eliwn¹ „machinê”, jej g³ówne elementy 
gabloty z zabytkami do minimum. W tym te¿ roku przeniesiono na wprowadzono do sali ekspozycyjnej ju¿ podczas prac 
zewn¹trz budynku ostatni¹ ju¿ w ekspozycji du¿¹ prasê, a zarazem remontowych, zanim po³o¿ono stropy nad parterem, a jej podstawê 
dzie³o plastyczne „Majestat”. Wi¹za³o siê to z monta¿em drugiego wbetonowano w pod³ogê. Kilka lat póŸniej pochodz¹cy z Krakowa 
wielkiego witra¿a pt. „Winobranie”. Ten dominuj¹cy nad ca³oœci¹ artysta Marian Kruczek, organizuj¹cy w muzeum swoj¹ galeriê, 
ekspozycji „obraz” nawi¹zuje tematem do bordiury z Drzwi stworzy³ z tej t³oczni - nie naruszaj¹c jej pierwotnej konstrukcji               
GnieŸnieñskich - najcenniejszego zabytku polskiej sztuki i funkcji, a dok³adaj¹c jedynie kilka elementów nowych - dzie³o 
romañskiej XII wieku. Dlatego obok witra¿a zawieszono gipsow¹ plastyczne pt: „Majestat”.
kopiê dzie³a, która powróci³a do muzeum z G³ogowa. Zamalowane By³ to rok 1977, Dzia³ Winiarski aran¿owano od nowa. 
olejn¹ farb¹ drzwi wymaga³y gruntownego odnowienia, czego Rozmyœlano te¿ nad zupe³nie now¹ koncepcj¹ wystawiennicz¹ w 
podjêli siê pracownicy muzealnej pracowni konserwatorskiej zwi¹zku z podjêciem decyzji o przeniesieniu do Muzeum 
Franciszek Szary i Stanis³aw Para oraz Bogdan Wo³kowicz                 Etnograficznego w Ochli budowli z Budachowa, zwanej Domkiem 
z Muzeum Archeologicznego w Œwidnicy. Winiarza b¹dŸ Wie¿¹ Winiarsk¹. Popadaj¹cy w ruinê             i 

przeznaczony do rozbiórki obiekt postanowiono ocaliæ z uwagi na 
jego niezwyk³ej urody sylwetê, charakterystyczn¹ 
dla budowli na winnicach. Po wykonaniu  
inwentaryzacji i oznakowaniu poszczególnych 
elementów konstrukcji oraz sporz¹dzeniu 
dok³adnych pomiarów i zdjêæ, rozpocz¹³ siê 
¿mudny proces rekonstrukcji Wie¿y Winiarskiej  
w Parku Etnograficznym, poprzedzony rozbiórk¹  
i przewiezieniem konstrukcji na nowe miejsce. Dla 
jasnoœci nale¿y dodaæ, ¿e ca³e to przedsiêwziêcie 
powsta³o zanim jeszcze skansen sta³ siê 
autonomiczn¹ placówk¹ muzealn¹. Rekonstrukcja 
Domku Winiarza rozpoczê³a siê w 1980 roku 
spontaniczn¹ akcj¹ pracowników Muzeum Ziemi 
Lubuskiej, dziêki której elementy u³o¿ono wed³ug 
numeracji i przykryto tymczasow¹ wiat¹. Obiekt 
stan¹³ w planowanym i uzgodnionym wczeœniej 
miejscu dziêki ekipie sprowadzonej z Gniezna,       
a rozpoczête w 1981 roku prace kontynuowa³a 
kolejno grupa cieœli ze skansenu w Wolsztynie         
i ekipa techniczna Zielonogórskiego Parku 
Etnograficznego. Jego wykoñczeniem i wyposa-

Zdzis³awa Kraœko

Jan Muszyñski, wieloletni dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej, z „Majestatem”, 2000 r.
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Tak po³o¿ona winnica daje wina o rozleg³ym horyzoncie i œwietlistej atmosferze.
Plantacje Hilltop nad Dunajem, Wêgry

Tak powstaje tokaj aszu. W tej d³oni Produkcja szampana metod¹ klasyczn¹ w winnicach Oremus na Wêgrzech

Przy tym tanku w piwnicach Hilltop zabawiliœmy d³u¿ej. 
Marek Krojcig przyszed³ z w³asn¹ zak¹sk¹

Z wierzchu kurz i pleœñ, a w œrodku 
- tokajskie z³oto



Doktor J. Murani z Èajkova robi wina z chirurgiczn¹ precyzj¹

Wêgierskie damy
z Èajkova nosz¹
7 spódnic (od œwiêta).
Du¿y k³opot

Na Nitrañskim
Winnym Szlaku 
Królewskim
mo¿na spotkaæ
ksiê¿niczki.
Takie jak Sveta z Nitry

Zdjêcia: Przemys³aw Karwowski

Nasza wêgierska przewodniczka Joanna Buczulska z … Zakopanego

Œwiatowy wzorzec golonki znajduje siê nie w Sevres, pod Pary¿em, 
lecz „u Zlatej Svini” w Nitrze



szampana na terenie wschodnich Niemiec. Dwa W tym okresie zrodzi³a siê równie¿ koncepcja 
pozyskane po likwidacji wytwórni albumy zawieraj¹ Lamusa Winiarza, sali przypominaj¹cej swoim 
oko³o 1000 etykiet zielonogórskich win, wysy³anych          urz¹dzeniem zagracon¹ piwnicê, pe³n¹ przedmiotów 
w ró¿ne zak¹tki Europy.potrzebnych winiarzowi podczas pracy w winnicy             

W 1995 roku po raz pierwszy zbiory winiarskie i w gospodarstwie piwnicznym. Aran¿uj¹c tê salê 
pokazano za granic¹ na wystawie pt:  „Winiarskie tra-podjêto siê próby odejœcia od konwencjonalnej formy 
dycje Zielonej Góry” w Serbskim Muzeum w Cottbus, wystawienniczej na rzecz wystroju granicz¹cego              
w zwi¹zku z II Targami Euroregionu „Sprewa-Nysa-z pozornym, aczkolwiek przemyœlanym bez³adem, 
Bóbr”. Na ekspozycji zaprezentowano narzêdzia            absurdalnoœci¹ w zestawieniu zabytków i zamierzon¹ 
i urz¹dzenia winiarskie, ikonografiê i historiê miasta na niedba³oœci¹ w doborze elementów. W tym 
sztychach i widokówkach oraz najciekawsze przed-zagêszczeniu eksponatów znalaz³y miejsce urz¹dzenia 
mioty sztuki szklarskiej, konwisarskiej i ceramicznej. t³oczne, naczynia kamionkowe, cynowe i szklane, 
By³ to pocz¹tek wystawiennictwa poza Muzeum. Rok rzeŸbione rygle i dna beczek, ale tak¿e dzie³a 
póŸniej w³¹czono nasze zbiory do wystawy                   wspó³czesnej rzeŸby Tadeusza Borkowskiego                
w Muzeum Wiejskim w Markersdorf, a ca³oœæ nosi³a i Antoniego Kenara. To przemieszanie starego                 
tytu³ „Uprawa winnej latoroœli miêdzy Sprew¹ a Odr¹”. z nowym, ogromnych drewnianych œrub, belek                    
Z ogromnym zainteresowaniem obejrzano j¹ tak¿e na i elementów dwuœrubowych rêcznych pras winiarskich, 
zamku w Hoyersverda, a wiosn¹ 1997 roku w Muzeum koryt ustawionych w pozycji pó³ek, ró¿nej wielkoœci 

Winiarskim w Radebeul pod Dreznem. Wspó³organizator wystawy, prasek i wyciskarek, glinianych g¹siorów, szklanych butli czy kufli                  
dyrektor Hans-Jurgen Donne z Muzeum Wiejskiego w Markersdorf, i kubków z cyny, z dzie³ami plastyki wspó³czesnej, tworzy³o jednoczeœnie 
dziêkuj¹c za wspó³pracê podarowa³ zielonogórskiemu muzeum wieniec sytuacjê artystyczn¹ i utylitarn¹. Ta twórcza ekspozycja ukazywa³a proces 
winobraniowy zawieszany na cha³upach jako znak rozpoczêcia wolnego przemijania, wywo³uj¹c równoczeœnie u widza respekt do pracy 
wyszynku, czyli degustacji m³odego wina zwolnionego od op³at rzemieœlniczej. Mówiono wtedy, ¿e Lamus ma niepowtarzalny urok,                
podatkowych. Po raz kolejny wystawê winiarsk¹ pokazano mieszkañcom a dzie³a sztuki wspó³czesnej zalecaj¹ siê swoim piêknem do starych 
Cottbus w panoramicznej wystawie „Wielki festyn wina z Zielonej Góry” winiarskich urz¹dzeñ.
podczas targów rolniczych we wrzeœniu 1999 r. Nawi¹zane w ostatnim Po gruntownym remoncie sal ekspozycyjnych w 1982 roku 
czasie kontakty z Muzeum Winiarskim w Oppenheim i Fundacj¹ dla zmieniono po raz kolejny uk³ad i aran¿acjê ekspozycji. W zaproszeniu na 
Kultury Œl¹ska w Würzburgu zaowocowa³y równie¿ wystawami w tych otwarcie wystawy „Winiarstwo-sztuka-rzemios³o-tradycja”, przygo-
regionach Niemiec.towanej w ca³oœci przez ni¿ej podpisan¹ jako nowego kustosza Dzia³u 

Winiarskiego, napisano: „obecna ekspozycja jest syntez¹ wszystkich 
dotychczasowych doœwiadczeñ i prezentacji powsta³ych w klimacie 
kulturalno-spo³ecznym Zielonej Góry. Wino, winoroœl, winogrodnictwo, 
tradycje winiarskie, to synteza integruj¹ca i obejmuj¹ca pokrewieñstwa w 
kulturze narodowej, europejskiej, antycznej. Wystawa ma charakter 
panoramiczny, pe³en symbolicznych treœci i znaczeñ”.

Wtedy te¿, w ramach prób i poszukiwañ, utworzono galeriê medali 
zielonogórskiego plastyka Leszka Krzeszowskiego, likwiduj¹c na pewien 
czas winiarenkê. Id¹c dalej tym œladem wœród zabytków w Lamusie 
Winiarza ustawiono drewniane postacie Józefa Cyganka, a miêdzy 
gablotami ze szklanymi kielichami i pucharami zadomowi³y siê kamienne 
rzeŸby Aleksandry Bortowskiej z Krakowa. To, czy ³¹czenie dwóch 
œwiatów, ró¿nych kultur, odmiennych technik, materia³ów i tematów by³o 
dzia³aniem s³usznym - jest spraw¹ do dyskusji. Sztuka, tak¿e ta 
wystawiennicza, polega bowiem na ci¹g³ym poszukiwaniu, przechodzi 
szereg przeobra¿eñ, a poprzez komunikacjê przesz³oœci z dniem 
dzisiejszym zyskuje ró¿ne symboliczne znaczenia.

Cztery lata po zamontowaniu wielkiego obrazu witra¿owego 
„Winobranie” œciany du¿ej sali witra¿owej rozœwieci³y siê kolorowymi 
witra¿ami gabinetowymi. Z okazji 50-lecia dzia³alnoœci poznañskiej 
pracowni witra¿owniczej pokazano wystawê pt: „Piêædziesi¹t lat tradycji 

Od 1998 r. dzia³ powoli zyskuje nowy wymiar. Z inicjatywy Pracowni Witra¿y Marii Powalisz-Bardoñskiej”.  Sk³ada³y siê na ni¹ 
dyrektora MZL dr Andrzeja Toczewskiego powsta³ cykl obrazów witra¿e wykonane przez trzy pokolenia Powaliszów, a tak¿e projekty         
pokazuj¹cych wa¿niejsze momenty w dziejach zielonogórskiego i przeŸrocza witra¿y ju¿ zrealizowanych. Dzisiaj wiêkszoœæ z tych prac 
winiarstwa. Praca na winnicy, widok wytwórni i winiarni, winobraniejest w³asnoœci¹ muzeum, a wmontowane w okna tworz¹ jedn¹ z galerii 
i radosne chwile degustacji, ogólnie  praca winogrodników i winiarzy, to autorskich. 
dwanaœcie obrazów pokazuj¹cych winiarstwo w miesiêcznych ods³onach. Kiedy powsta³a koncepcja organizowania w Muzeum comie-
Cykl malarski, namalowany przez Dorotê Komar-Zmyœlony, siêcznych koncertów kameralnych, przeznaczono na ten cel pocz¹tkowo 
prezentowany by³ na wystawach zagranicznych w Cottbus, Hannoverze, tzw. ma³¹ salê witra¿ow¹. Zrezygnowano wtedy z niezbyt efektownych 
Berlinie, Königswinter, Frankfurcie nad Odr¹ i Muzeum Winiarskim            gablot i zaaran¿owano now¹ wersjê ekspozycji pt: „Obrazy zielono-
w Oppenheim, a tak¿e eksponowany w kraju - w S³ubicach, Bielsku górskiego winiarstwa”. Zagracony Lamus zmieni³ siê w czyteln¹, wrêcz 
Podlaskim i G³ogowie. Obrazy s¹ dzisiaj nieod³¹cznym elementem             steryln¹ ekspozycjê, w której eksponaty pokazano w cyklach 
w aran¿acji muzealnych wystaw. Równie interesuj¹cy jest inny cykl chronologicznych, a ekspozycjê naczyñ szklanych uzupe³niono kolekcj¹ 
malarski, który powstaje podczas corocznych winobraniowych plenerów, unikatowego szk³a artystycznego Zbigniewa Horbowego,  d³ugoletniego 
a tematem jego jest winobranie z charakterystyczn¹ architektur¹ Zielonej wyk³adowcy w katedrze szk³a Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Sztuk 
Góry w tle. Dziêki takim elementom wiosn¹ 2000 r. w konkursie na Plastycznych we Wroc³awiu.
najciekawsz¹ aran¿acjê stoiska muzeum otrzyma³o II wyró¿nienie za Obok kolekcji naczyñ ze szk³a oraz zespo³u drewnianych urz¹dzeñ 
ekspozycjê promuj¹c¹ Dzia³ Winiarski podczas IV Zachodnich Targów t³ocznych, w zbiorach dzia³u znajduj¹ siê miêdzy innymi cenne zabytki 
Turystyki i Rekreacji w Drzonkowie.sztuki konwisarskiej. Wilkomy, kufle czy kubki z XVIII i XIX wieku to 

Dzia³ Winiarski otwarty jest na ka¿de dzia³ania promuj¹ce miasto historia zielonogórskich cechów kowali, bednarzy, piekarzy, tkaczy czy 
poprzez winiarstwo jako najcenniejsz¹ tradycjê regionu. To murarzy. Naczynia te s¹ czêsto zdobione inicja³ami w³aœcicieli i znakami 
zaanga¿owanie doceniono przyznaj¹c dzia³owi 5 wrzeœnia 2000 roku cechowymi rzemieœlników nale¿¹cych do cechów dzia³aj¹cych                   
Zespo³ow¹ Nagrodê Kulturaln¹ Miasta. To¿samoœæ wspó³czesnej w Zielonej Górze.
Zielonej Góry, wspieraj¹c siê na tradycji, s³u¿y jednoczeœnie procesom Niedawno zbiory dzia³u wzbogaci³y siê o cenne egzemplarze 
integracji naszej spo³ecznoœci, a wiêc tym za³o¿eniom, które od 1945 roku etykiet butelkowych. Pochodz¹ce z wczesnych lat XX wieku nalepki to 
znajduj¹ siê w centrum zainteresowania rodz¹cej siê wspólnoty tak¿e czêœæ historii nieistniej¹cej ju¿, najwiêkszej w kraju Lubuskiej  Wy-
zielonogórskiej.twórni Win. Za³o¿ona w 1826 roku winiarnia by³a najstarsz¹ wytwórni¹ 

Zdzis³awa Kraœko

Reprezentacja Dzia³u Winiarskiego MZL na obchodach 
„Dnia województwa lubuskiego” w S³ubicach, wrzesieñ 2000 r.
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Ich kenne die Welt, von West bis Ost,
ich reiste einst viel umher,
ich kenne Paris, Wien, Budapest,
ich kenne das Schwarze Meer.

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

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

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

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

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

Nowy Kisielin, 2002

Ella Mielcarek

Eine kurze Erinnerung an Grünberg

Bahnhof Grünberg-Oberstadt, Gartenstraße, 1920. 
Pocztówka ze zbiorów Zdzis³awy Kraœko

Rathaus
Pocztówka ze zbiorów Zdzis³awy Kraœko



Na pocz¹tku naszego XIX stulecia kuracja winogronowa by³a 
czêsto stosowana, jednak póŸniej popad³a w zapomnienie - pewnie         
z tego tylko powodu, ¿e brakowa³o jej naukowego wyjaœnienia          
i egzystowa³a prawie wy³¹cznie jako element ludowy. Z tego te¿ 
powodu by³a czêsto stosowana bez ró¿nicowania i nierzadko 
dzia³a³a na szkodê chorego. Dopiero od ostatniego dziesiêciolecia, 
czyli od roku 1840, kuracja winogronowa ponownie zdoby³a 
zas³u¿ony rozg³os i uzyska³a ju¿ trwa³¹ samodzielnoœæ, jak równie¿ 
doczeka³a siê w³asnej literatury (porównaj, obok pracy Fennera von 
Fennenberga, tak¿e M. Hirsch: Die Weintraubenkur, Mainz 1843; 
August Schulze: Die Weintraubenkur, Quedlinburg 1847;                    
J. B. Schmidt: Über das Helenenbad zu Bingen, Mainz 1847;               
H. Schweich: Anweisung zur Traubenkur, Kreuznach 1850).

Zanim jednak zajmie ona swoje miejsce wœród samodzielnych 
metod leczenia, jest konieczne, aby zaczê³y obowi¹zywaæ tak¿e           
i tutaj zasady naukowoœci, na ile jest to mo¿liwe i zgodnie                  
z dzisiejszymi pogl¹dami naukowymi. Niektóre metody leczenia, 
stosowane wczeœniej tylko empirycznie, np. kuracja zimn¹ wod¹, 
kuracja nagrzewaniem, gimnastyka i inne, s¹ ju¿ dok³adnie 
sprawdzone naukowo pod wieloma wzglêdami i traktowane 
zasadnie jako istotna czêœæ sk³adowa nauki o œrodkach leczniczych. 
Czegoœ podobnego mo¿emy oczekiwaæ równie¿ od kuracji 
winogronowej.

Pod pojêciem kuracji winogronowej rozumie siê medyczne, 
systematycznie kontynuowane przez kilka tygodni stosowanie 
dojrza³ych winogron bez ³upinek i pestek, z przestrzeganiem œcis³ej, 
wybranej diety i okreœlonych, dok³adnie zaleconych zasad 
postêpowania. 

Iloœæ spo¿ywanych codziennie winogron dostosowana jest 
indywidualnie do chorego i choroby. Wczeœniej, dopóki brakowa³o 
sta³ych regu³, sam chory ustala³ miarê wed³ug mo¿liwoœci w³asnego 
organizmu, i spo¿ywa³ tyle winogron, ile zdo³a³. Najwiêksza iloœæ, 
jak¹ mo¿na spo¿yæ w ci¹gu 24 godzin, wynosi 10 do 15 funtów. 
Rozpoczyna siê od niewielkiej iloœci i stopniowo zwiêksza wagê             organizm stale usuwa na zewn¹trz i dlatego ponownie musi je 
z uwzglêdnieniem indywidualnych potrzeb. G³ówna zasada, aby uzupe³niæ, to: 1) tlen. Niezbêdny dla naszej egzystencji, 
pozwoliæ choremu na spo¿ywanie takiej iloœci winogron, ile on doprowadzany jest do p³uc z atmosfery i z ka¿dym oddechem 
tylko podo³a, jest ogólnie miarodajna; jednak¿e spo¿ywanie nie dostarczany do organizmu w wystarczaj¹cej iloœci. 2) woda. 
mo¿e byæ pozostawione samowoli, lecz musi byæ poddane starannie Podstawowy budulec i jako konieczny sk³adnik cia³a niezbêdna do 
okreœlone i podporz¹dkowane ocenie sytuacji chorobowej. wykonania ka¿dej funkcji. 3) te wszystkie elementy sta³e i p³ynne, 
Winogrona nale¿y spo¿ywaæ w wyznaczonych porach dnia, które w wyniku zachodz¹cych procesów ¿yciowych s¹ nastêpnie 
najlepiej w godzinach, kiedy przypadaj¹ posi³ki - œniadanie, obiad           wydalane czêœciowo z p³uc jako dwutlenek wêgla i woda, czêœciowo 
i kolacja. Chory bierze na œniadanie 1 do 2 funtów winogron, zaœ opuszczaj¹ organizm w pozosta³ych procesach wydalania                 
nastêpnie 3 do 4 funtów o godz. 10, w porze obiadowej 1 do 2 i wydzielania; nastêpnie ró¿ne pierwiastki: sód, potas, magnez, 
funtów, po po³udniu 2 do 4 funtów i na wieczór 1 do 2 funtów. wapñ, wreszcie siarka, fosfor i inne. [...] 

Przy tym chory musi przestrzegaæ nadzwyczaj starannej, Widaæ z tego wyraŸnie, jak du¿e i wielostronne s¹ wymagania 
œcis³ej diety, je¿eli spo¿ywanie winogron ma przynieœæ ogóln¹ organizmu, które stawia on tak¿e wobec makrokosmosu - poniewa¿ 
korzyœæ. Dopiero dieta mo¿e i powinna doprowadziæ kuracjê wszystkie pozyskiwane substancje, a tak¿e wiele innych, nale¿y 
winogronow¹ do pe³nego dzia³ania. Celem takiej diety jest traktowaæ jako niezbêdne rekwizyty ¿ycia, które po zakoñczonej 
dostarczenie organizmowi podczas kuracji tylko niezbêdnego organicznej przeróbce znów musz¹ byæ dostarczone do organizmu. 
po¿ywienia. Œrodki spo¿ywcze musz¹ byæ zatem iloœciowo W ¿ywym organizmie trwa nieustanne przyjmowanie i oddawanie, 
ograniczone, jak to tylko mo¿liwe, jednak pod wzglêdem przyci¹ganie i odrzucanie, wy³apywanie i wydalanie, usuwanie              
jakoœciowym tak dobrane, by zawiera³y wy³¹cznie sk³adniki i gromadzenie licznych i ró¿norodnych substancji i materia³ów. 
³agodne, w rzeczywistoœci ma³o od¿ywcze, zawieraj¹ce ma³o Ogólnie rzecz bior¹c, otaczaj¹ca nas atmosfera, a tak¿e spo¿ywanie 
elementów azotowych. Oprócz specjalnej diety, jak w ka¿dej zwyk³ych napojów i normalnych œrodków spo¿ywczych, 
kuracji, wa¿ne jest przestrzeganie ogólnych zasad postêpowania gwarantuje organizmowi substancje konieczne do utrzymania 
chorego, które musz¹ ca³kowicie odpowiadaæ celowi kuracji                   przemiany materii, a zatem do dalszego ¿ycia. Jednostronne od¿y-
i uwzglêdniaæ zarówno stan ca³ego organizmu, jak i jego poszcze- wianie podstawowe, przy którym substancje dostarczane organiz-
gólnych organów. mowi s¹ mniej lub bardziej ograniczone, musi w konsekwencji 

Po tych wstêpnych wskazówkach zajmiemy siê teraz ogólnym doprowadziæ do naruszenia ogólnej równowagi.
dzia³aniem kuracji winogronowej. W ¿adnym razie nie wystarczy zaopatrywanie organizmu w tak 

W organizmie ludzkim dokonuje siê stale przemiana materii; du¿¹ iloœæ substancji od¿ywczych, aby dziêki temu zast¹piona 
materia zewnêtrzna jest ustawicznie przyjmowana i podporz¹dko- zosta³a przemiana materii, je¿eli jednoczeœnie nie dostarczy siê 
wywana masie i formie cia³a, natomiast substancje ju¿ wszystkich niezbêdnych sk³adników, których organizm w wyniku 
zasymilowane lub nie daj¹ce siê zasymilowaæ s¹ przez organizm przemiany materii zostaje pozbawiony. Znane s¹ próby tego 
wyodrêbniane i wydzielane, tak ¿e nieprzerwanie utrzymywana jest rodzaju, przeprowadzane na zwierzêtach, które karmiono wy³¹cznie 
wymiana miêdzy makro- i mikrokosmosem. Substancje, które np. cukrem, ¿elatyn¹ itp. [...]

Ewald Wolff



Na tych pogl¹dach o naturalnych procesach ¿yciowych Je¿eli w organizmie jeden lub kilka organów wydzielania 
opieraj¹ siê w du¿ej czêœci zasady leczniczej kuracji, która d¹¿y do zostaje pobudzone do wzmo¿onej czynnoœci, a przez to wzmaga siê 
tego, aby organizmowi ludzkiemu bezpoœrednio dostarczyæ iloœæ produktów wydzielania, wówczas, przy stale ograniczonym 
utracone czêœci sk³adowe w poszczególnych organach (np. we krwi  dostarczaniu substancji od¿ywczych, rezultaty redukcji p³ynów 
hematyna, plazma itd.) lub te¿ poœrednio, przez podanie stosownych (krwi) pojawi¹ siê jeszcze wczeœniej i intensywniej. [...]
substancji spowodowaæ, aby zaistnia³y okreœlone procesy Na tych zasadach opieraj¹ siê liczne kuracje, m.in. znana 
fizjologiczne (np. krzepniêcie w³óknikowe, rozcieñczenie krwi kuracja odwykowa Zittmanna, w której przy ekstremalnie w¹skiej 
itp.), co do których uwa¿a siê, ¿e stoj¹ w przyczynowym, diecie wydzielanie ze skóry, nerek i jelita utrzymuje siê dziêki 
medycznym zwi¹zku z efektami patologicznymi, które w³aœnie obfitemu spo¿yciu napoju leczniczego przygotowanego z pewnego 
powinny byæ leczone. rodzaju drzewa, zawieraj¹cego ostre substancje - przez to pewna 

Z powodu niedostatku substancji dostarczanych do organizmu iloœæ sta³ych cz¹stek cia³a ginie bez ponownego uzupe³nienia. Poza 
zmniejsza siê najpierw iloœæ t³uszczu, a zw³aszcza sta³ych tym wielkie kuracje g³odowe, gdzie oprócz konsekwentnego 
sk³adników proteinowych. Wed³ug dotychczasowych obserwacji, pozbawiania substancji od¿ywczych i zwiêkszenia wydalania, do 
przy wyd³u¿aj¹cym siê okresie niedostatecznego dostarczania organizmu dostarczane s¹ metodycznie wrogie substancje 
substancji od¿ywczych najpierw zaczyna zanikaæ t³uszcz, potem lecznicze. [...]
sk³adniki proteinowe krwi, miêœnie, nastêpnie mi¹¿sz w¹troby, Œwie¿y sok winogronowy, którego nale¿y piæ codziennie 
œledziony, trzustki itd.; najpóŸniej zanikaj¹ koœci, oko, nerwy. Wraz wed³ug planu kuracji od 5 do 6 funtów - sk³ada siê przy zakoñczo-
z zanikaniem sk³adników organicznych zmniejsza siê jednoczeœnie nym procesie dojrzewania z wody, cukru, gumy roœlinnej, albuminy 
ciep³ota cia³a. Inny wa¿ny proces, wykorzystywany czêsto do celów roœlinnej, glutenu, wodorowinianu potasowego i kwasu roœlinnego, 
leczniczych przy ograniczonym od¿ywianiu polega na tym, ¿e zwanego kwasem winnym i kwasem jab³kowym. Iloœciowa 
podwy¿sza siê zdolnoœæ organizmu do wch³aniania. Straty mieszanka tych sk³adników podlega niekiedy zmianom przy 
organizmu nastêpuj¹ przez absorpcjê; im mniejszy jest dop³yw ró¿nych warunkach pogodowych, ró¿nym klimacie, ziemi               i 
substancji, im mniej zatem oferuje siê substancji z zewn¹trz, które pielêgnacji winoroœli, jednak niezbyt du¿ym, i jest ró¿norodna              
mog¹ byæ wch³oniête, tym energiczniej resorpcja rozci¹ga siê na z powodu ró¿nych odmian winogron, co daje siê zauwa¿yæ w ich 
substancje znajduj¹ce siê ju¿ w organizmie. Poniewa¿ zawarte s¹ w ró¿nych smakach. W dobrym roku wyciœniêty sok z winogron 
nim od³o¿one w nadmiarze substancje, np. proteiny i komórki zawiera na 100 cz¹stek miêdzy 70 do 60 procent wody i 30-40 
patologiczne, które w pierwszej kolejnoœci podlegaj¹ resorpcji, staje procent sk³adników sta³ych, z których najwiêksza czêœæ przypada na 
siê jasne, dlaczego tzw. kuracje odwykowe przy chorobach cukier gronowy.
ch³onnych daj¹ tak nadzwyczajnie dobre rezultaty; dzieje siê tak Swoje dzia³anie sok winogronowy zawdziêcza bez w¹tpienia 
dlatego, ¿e dostarczanie substancji w celu uzupe³nienia strat zawartoœci kwasu roœlinnego i cukru, chocia¿ nie nale¿y pomijaæ 
spowodowanych wydalaniem organicznym jest niewystarczaj¹ce. faktu, ¿e wielki wp³yw na sposób oddzia³ywania ma w³aœnie 

Ju¿ sama natura ukierunkowuje chory organizm na to, aby mieszanina tych sk³adników. Dzia³anie medyczne kwasów 
poddaæ siê kuracji polegaj¹cej na przerwaniu dop³ywu substancji roœlinnych jest ju¿ od dawien dawna bardzo cenione. Do zwyk³ego 
od¿ywczych. Osoba chora, maj¹ca gor¹czkê, stan zapalny lub u¿ytku dietetycznego stosuje siê czêsto ró¿ne kwasy owocowe i s¹ 
cierpi¹ca w inny sposób, sama rezygnuje z jedzenia lub zadowala siê one powszechnie lubiane ze wzglêdu na swoje dzia³anie ch³odz¹ce i 
niewielk¹ iloœci¹ ma³o od¿ywczych substancji nie zawieraj¹cych orzeŸwiaj¹ce. Niezale¿nie od tego, ¿e p³yny organiczne silnie 
azotu. Zwierzêta lecz¹ siê czêsto same, instynktownie, gdy zmieniaj¹ siê ju¿ od pierwszego zetkniêcia z kwasami owocowymi 
zachoruj¹, przez zachowanie postu. przez neutralizacjê wolnych zasad, po dokonanej resorpcji 

wywieraj¹ bez w¹tpienia silny wp³yw na krew. 
Krew, jako zasadnicze Ÿród³o ¿ycia, wykazuje ró¿norodne 

anomalie z powodu ró¿nych stanów cia³a, i to nie tylko w sto-
sunkach iloœciowych w ogóle, lecz tak¿e pod wzglêdem swojego 
sk³adu, wzglêdnego stosunku sk³adników i ich funkcji ¿yciowych. 
Krew nie jest p³ynem pozbawionym ¿ycia, poruszanym w kana³ach 
cia³a prawami statyki; w niej w³aœnie znajduje siê prawdziwe ¿ycie, 
objawiaj¹ce siê nieprzerwanym oddzia³ywaniem pojedynczych 
sk³adników miêdzy sob¹ i na otoczenie, w jakim siê znajduj¹; ¿ycie 
mo¿na wyraŸnie rozpoznaæ ju¿ w komórkach limfy, a wystêpuje ono 
coraz wyraŸniej, im wy¿ej s¹ one rozwiniête [...]. Szczególnie 
widoczne jest ¿ycie krwi podczas aktu respiracji, kiedy ca³kowicie 
rozwiniête komórki krwi przy przechodzeniu przez p³uca pobieraj¹ 
tlen z wdychanego powietrza, a w kontrakcji przebiegaj¹cej                  
w œciankach pêcherzyków usuwaj¹ dwutlenek wêgla, powstaj¹cy        
w wyniku dzia³ania tlenu na chromatynê (substancjê j¹drow¹). Ze 
wzglêdu na zawartoœæ tlenu komórki krwi oddzia³ywuj¹ na sole 
zawarte w plazmie krwi, i w ten sposób we wszystkich poszcze-
gólnych aktach asymilacji objawia siê nieprzerwany ci¹g ¿ywego 
procesu fizjologicznego. Ogromne znaczenie ma przy tym chemi-
czny sk³ad krwi i p³ynów organicznych w ogóle, z uwzglêdnieniem 
dzia³aj¹cych na nie œrodków spo¿ywczych lub leczniczych, 
poniewa¿ ze zmiany substancji chemicznej wynikaj¹ bezpoœrednio 
zmiany w procesach fizjologicznych.

W trosce o interes miasta magistrat reklamowa³ Zielona Górê jako kurort 
specjalizuj¹cy siê w ampeloterapii. 
Ze zbiorów Archiwum Pañstwowego w Zielonej Górze



Wydanie dofinansowano ze œrodków Urzêdu Miasta Zielona Góra

Wed³ug dotychczaso-
wych obserwacji, kwasy 
roœlinne przy d³u¿szym 
stosowaniu zdaj¹ siê wy-
wieraæ rozcieñczaj¹cy 
wp³yw na plazmê krwi       
i wzmacniaj¹ rozpuszcza-
nie zu¿ytych komórek 
krwi. Tym samym powo-
duj¹ rozcieñczenie krwi i 
uwalniaj¹ j¹ od ciemnych, 
pozbawionych j¹dra i 
przeznaczonych do roz³o-
¿enia komórek krwi, które 
gromadz¹ siê w ¿yle 
zwrotnej przy niektórych 
stanach chorobowych. Ich 
dzia³anie mo¿e byæ dlate-
go rzeczywistoœcie okre-
œlone jako rozcieñczaj¹ce 
krew, skraplaj¹ce, rozpu-
szczaj¹ce i, poniewa¿ 
usuwa przyczynê utru-
dnionego obiegu, jako 
wzmacniaj¹ce obieg krwi  
i usuwaj¹ce zatory. Ponie-
wa¿ po dokonaniu siê 
zmiany we krwi z czasem 
zmienia siê tak¿e funkcjo-
nowanie i struktura po-
szczególnych organów, w 
koñcu przemienia siê tak¿e 
ca³oœciowa konstytucja 
organizmu. Wspomniane 
dzia³anie kwasów roœlin-
nych rozci¹ga siê jeszcze 
dalej w taki sposób, ¿e       
z jednej strony wszczêty 
przy pomocy krwi proces 
oczyszczania ¿y³y zwrot-
nej, przepe³nionej wcze-
œniej zasta³ymi, zu¿ytymi 
komórkami krwi, poci¹ga 
za sob¹ konieczne wydzie-
lanie ¿ó³ci, a z czasem tak-
¿e zmianê w³aœciwoœci 
w¹troby, z drugiej zaœ stro-
ny znaczne rozcieñczenie 

krwi wzbogaconej we w³óknik musi doprowadziæ do ca³kiem innej 
konstytucji cia³a.

Uwzglêdniæ nale¿y równie¿ du¿¹ zawartoœæ cukru (owoco-
wego, gronowego) w soku winogronowym. Cukier, który                   
w znacznej iloœci dosta³ siê do krwi, wykazuje bez w¹tpienia 
dzia³anie moczopêdne, jak stwierdzono obserwuj¹c cukrzyków. 
Poniewa¿ nerki, jako najwa¿niejszy organ oczyszczaj¹cy krew, 
przeznaczone s¹ do usuwania zu¿ytych substancji organicznych 
prawie z ca³ego cia³a - dzia³anie takiego œrodka jak w³aœnie cukier, 
który w ³agodny sposób podnosi wydzielanie nerek nie powoduj¹c 
ich przekrwienia, jest wa¿ne i korzystne. Dziêki ustawicznemu 
spo¿yciu cukru zostaje te¿ ograniczone powstawanie t³uszczów, 
ogólnie rzecz bior¹c os³abieniu ulega czynnoœæ systemu 
naczyniowego. Czy cukier, jak siê twierdzi, mo¿e wywieraæ 
znacz¹cy wp³yw na wydzielanie ¿ó³ci, jest w¹tpliwe; wed³ug 
niektórych wydzielanie ¿ó³ci zamiast siê zwiêkszyæ, ulega 
zmniejszeniu. Próby chemiczne wykaza³y, ¿e przy ekstrahowaniu na 
ciep³o œwie¿¹ ¿ó³ci¹ z cukru gronowego powstaje kwas mlekowy, 
który usuwa kwas t³uszczowy i ¿ó³ciowy ze swoich zwi¹zków, co 
pozwala przyj¹æ, ¿e przemiana cukru gronowego w t³uszcz na-
stêpuje przez dzia³anie ¿ó³ci.

Dalszy ci¹g w nastêpnym numerze

Marek Senator

Uwa¿am, ¿e przysz³oœci¹ 
winiarstwa w Zielonej Górze nie s¹ 
klasyczne odmiany Vitis vinifera, 
tylko odmiany mieszañcowe. 
Wszystkie odmiany szlachetne s¹ 
wra¿liwe na mróz. Ju¿ -16, -18°C 
niszczy p¹ki. Drewno jest odpor-

niejsze na zimno o 4-5°C. Winogrona udadz¹ siê zatem 
jedynie w ciep³ych latach. Nie gwarantuje to ci¹g³oœci 
produkcji, a zatem równie¿ przetrwania ekonomicznego 
winiarza, który koszty musi ponosiæ ka¿dego roku.

Alternatyw¹ s¹ odporniejsze odmiany mieszañcowe. 
Maj¹ one wady i zalety odmian rodzicielskich. Jedn¹ z wad 
jest bujny wzrost i du¿e liœcie. Wymyœlono jednak metodê 
prowadzenia takich odmian, daj¹c¹ znaczne korzyœci 
techniczne - kurtynê. Zamiast klasycznego pnia wysokoœci 
70 cm, wyd³u¿ono go do 170 cm.

W kurtynie ramiê poziome po³o¿one jest wysoko,             
a ³ozy owocuj¹ce zwisaj¹ z niego po bokach. Obni¿enie 
koñców ³óz, przez co zostaje zlikwidowana dominacja 
wierzcho³kowa, wyraŸnie hamuje ich wzrost. Dziêki temu 
odpada du¿a czêœæ prac letnich, zmniejszaj¹ siê liœcie. 
Wysoko uniesione wêz³y owocowania s¹ lepiej chronione 
przed wiosennymi przymrozkami. Du¿y zapas starego 
drzewa zapewnia wiêksz¹ iloœæ substancji pokarmowych na 
pocz¹tku wegetacji. Co bardzo istotne: w zwi¹zku z tym, ¿e 
grona zawi¹zuj¹ siê za trzecim liœciem, takie prowadzenie 
zapewnia lepsze nas³onecznienie jagód ni¿ w typowym 
sznurze Guyot'a.

Wysokie prowadzenie powoduje zwiêkszenie kwaso-
woœci moszczu. Nie jest to korzystne w przypadku odmian 
szlachetnych, ale cechuj¹cym siê zwykle obni¿on¹ 
kwasowoœci¹ hybrydom pomaga. Nie zalecam takiego 
prowadzenia odmian Silvaner czy Weltliñska Zielona, które 
jako kurtyna wyraŸnie gorzej plonuj¹. Natomiast od lat 
prowadzê tym sposobem odmiany Isabella, Aurora, Iza 
Zaliwska, Göcseji Zamatos, Seyval Blanc, Go³ubok, Einset 
Seedless, Seyve-Villard, Muskat Odesski, Muskat Letni, 
Prim, Alden, Schuyler, Nero, Swenson Red, Bianca, Reflex, 
Reform.

Kurtyna wymaga du¿o pracy przy wyprowadzeniu 
formy, ale zdecydowanie upraszcza pielêgnacjê winnicy           
w dalszych latach.

Ulotka reklamuj¹ca kuracjê winogronow¹ 
w Zielonej Górze. Ze zbiorów Archiwum 
Pañstwowego w Zielonej Górze

t³umaczenie: Aleksandra Holli


