
Wiosna zagoœci³a na naszych 

winnicach. Jeszcze na pocz¹tku 

marca ciêta ³oza pozostawa³a 

sucha, wystarczy³o jednak kilka dni, a skaleczona ostrzem - p³acze. Winne krzewy 

obudzi³y siê ze snu. Kiedy przycinam traminera, który w tym roku powinien daæ pierwsze 

wino, nad moj¹ g³ow¹, wysoko w niebie, krzycz¹ ¿urawie. Gdy zapada zmierzch,                   

w zaroœlach tarniny s³owik rozpoczyna godow¹ pieœñ. Paruje wilgotna ziemia.

£agodna zima sprzyja³a naszym krzewom. £oza jest zielona, p¹ki nabrzmiewaj¹ 

sokiem. Natura jest ³askawa dla zielonogórskich winiarzy. Jakby zachêca³a, ¿eby 

zak³adaæ nowe winnice, powiêkszaæ istniej¹ce, przywróciæ miastu blask i s³awê Winnego 

Grodu. Tyle ¿e o naszych poczynaniach nie decyduje natura ani klimat, tylko pewna 

urzêdniczka w ministerstwie finansów. Ciekawe, czy ta pani pija wino?

W przeciwieñstwie do reszty normalnych krajów zjednoczonej Europy, polskie prawo 

uniemo¿liwa winiarzom egzystencjê. Przygotowa³em ziemiê pod nowe nasadzenia,             

a w szkó³ce mam pó³tora tysi¹ca sadzonek, których na pewno nie posadzê. Po co? Za swoj¹ 

pracê, któr¹ muszê w³o¿yæ w uprawê hektara winnych krzewów, nie mam szans uzyskaæ 

nawet z³otówki. Nie wolno nam sprzedawaæ w³asnego wina. Jeœli chcê to robiæ, muszê 

spe³niæ szereg absurdalnych warunków, wymyœlonych w zaciszu ministerialnych 

gabinetów przez kompletnych ignorantów. Na przyk³ad - zacz¹æ od wybudowania 

laboratorium, w którym bêdê sobie badaæ jakoœæ mojego wina. Po to, aby jakiemuœ 

urzêdasowi udowodniæ, ¿e nie ma w nim arszeniku.

Nie sadzê nowych krzewów, chocia¿ mam gotow¹ ziemiê i sadzonki, i nie wiem, gdzie 

pomieszczê nowy zbiór z hektara winnicy. Zielonogórskim winiarzom szykuje siê upojne 

winobranie tego roku.

Winobranie 2007
Na 8-16 wrzeœnia ustalono termin 

kolejnego œwiêta Winobrania              
w Zielonej Górze. Zielonogórskie 

Centrum Informacji i Promocji 
Turystyki wydrukowa³o ju¿ 

okolicznoœciow¹ ulotkê. Mo¿na j¹ 
pobraæ z oficjalnej strony 

Winobrania: 
www.winobranie.zgora.pl. Trwa 
dyskusja nad now¹ form¹ Dni 

Zielonej Góry. Stowarzyszenie cieszy 
siê z postawy i deklaracji nowego 
Zarz¹du Miasta i liczy na pomoc            
w staraniach o legaln¹ sprzeda¿ 

zielonogórskiego wina. Ile w tym 
„winogadania”, zobaczymy.

Forum Winiarskie
IV Forum Winiarskie, którego 

tematem by³y „Prawne aspekty 
uprawy winoroœli i przetwórstwa 
winogron w Polsce”, odby³o siê             

17 lutego w ZajeŸdzie Pocztowym          
w Zielonej Górze.

Bal Winiarzy
III Zielonogórski Bal Winiarzy 

zorganizowano tym razem                      
w goœcinnych salach Zajazdu 

Pocztowego. Do tañca gra³ zespó³ 
Jazz Chorus Quartet. Uczestnicy 

przynieœli w³asne wyroby winiarskie, 
na co zezwala ustawa akcyzowa. 

Podczas konsumpcji dyskutowano           
o tym, jak d³ugo jeszcze polscy 

winiarze bêd¹ musieli sami 
spo¿ywaæ swoje wyroby, bez 

mo¿liwoœci ich sprzeda¿y na rynku.

Miodosytnicy i Dzika Ró¿a
IV Dolnoœl¹ski Zlot Zimowy 

po³¹czony z Konkursem Miodów 
Pitnych i Win z Dzikiej Ró¿y odby³ 
siê 2-4 lutego 2007 r. w Oleœnicy. 
Wœród nagrodzonych tradycyjnie 

znaleŸli siê zielonogórscy 
miodosytnicy Marek Senator 

(medale srebrne za Trójniak 
Jagodowy 2006 i Trójniak Litewski 

2006) oraz Przemys³aw Karwowski 
(medal br¹zowy za Czwórniak 

Winogronowy 2006); medalem 
br¹zowym nagrodzono tak¿e Dzik¹ 

Ró¿ê Karolinê Pacholak, za trunek z 
roku 2005.

M³ode wino
16 grudnia w salach Muzeum Ziemi 

Lubuskiej winiarze obchodzili Œwiêto 
M³odego Zielonogórskiego Wina. 

Ciekawostk¹ spotkania by³ 
kryszta³owo sklarowany i doskonale 
rozwiniêty, jak na oœmiotygodniowy 

trunek, riesling zaprezentowany 
przez jedn¹ z zielonogórskich winnic.

Miros³aw Kuleba
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IV Forum Winiarskie, po- 5a) zawiadamiania wojewódzkiego inspektora o zmianach 
œwiêcone prawnym aspektom danych podlegaj¹cych wpisowi, zaistnia³ych po dniu wpisu 
uprawy winoroœli i przetwórstwa podmiotu do rejestru przedsiêbiorców;
winogron, odby³o siê w sobotê 17 6) spe³nienia wymogów okreœlonych w przepisach                           
lutego w ZajeŸdzie Pocztowym w o nasiennictwie.
Zielonej Górze. Frekwencja do- Art.15.1. Roœliny, produkty roœlinne lub przedmioty, które s¹ 
pisa³a. Zawiedli jedynie repre- wprowadzane lub przemieszczane na terytorium Rzeczy-
zentanci ministerstw: rolnictwa   p os po l ite j Polskiej, a s¹ szczególnie podatne na pora¿enie przez 
i rozwoju wsi oraz finansów.   or ga ni zm y   k warantannowe i stwarzaj¹ niebezpieczeñstwo 

W spotkaniu, które zrealizowano przy pomocy finansowej rozprzestrzeniania siê tych organizmów, powinny byæ zaopa-
miasta Zielona Góra, udzia³ wziêli aktualni i poprzedni trzone w:
prezydenci: urzêduj¹cy zastêpca prezydenta miasta pan Mariusz 1) paszport roœlin wydany przez wojewódzkiego inspektora albo 

w³aœciwy organ innego pañstwa cz³onkowskiego, b¹dŸWoŸniak, który wydaje siê byæ zainteresowany sprawami 
2) œwiadectwo fitosanitarne albo œwiadectwo fitosanitarne dla winiarskimi, a tak¿e pani Bo¿ena Ronowicz, obecnie radna 
reeksportu wydane przez wojewódzkiego inspektora, w³aœciwy miejska. By³ rektor uniwersytetu pan prof. Czes³aw Osêkowski, 
organ innego pañstwa cz³onkowskiego lub w³aœciwy organ wójtowie okolicznych gmin, wielu znamienitych zielonogórzan, 
pañstwa trzeciego, b¹dŸcz³onkowie stowarzyszenia. ZaprzyjaŸnione organizacje 
3) inne dokumenty albo oznakowania przewidziane w prze-reprezentowa³ pan Marek Jarosz z Polskiego Instytutu 
pisach Unii Europejskiej lub umowach miêdzynarodowych, Winoroœli i Wina w Krakowie i pani Jadwiga B³och, prezes 
b¹dŸ te¿Lubuskiej Organizacji Turystycznej.
4) inne dokumenty lub oznakowania przewidziane w przepisach Zebranych przywita³ prezes Zielonogórskiego Stowa-
pañstw trzecich, je¿eli s¹ do nich wyprowadzone.rzyszenia Winiarskiego, pan Roman Grad. Przedstawi³ program 

Nastêpnie prelegent wymieni³ wymogi jakoœciowe dla forum i prelegentów. Mi³ym akcentem by³o wrêczenie przez 
sadzonek winoroœli:w³odarzy Zielonej Góry dyplomu Honorowego Cz³onka naszego 
 • Minimalna œrednica wierzcho³ka 3,5 mm;stowarzyszenia d³ugoletniemu prezesowi Lubuskiego Stowa-
 • D³ugoœæ  odleg³oœæ od pierwszego punktu wyrastania korzeni rzyszenia Winiarskiego, panu Stanis³awowi Ostrowskiemu.
do podstawy przyrostu nie powinna byæ mniejsza ni¿:Pierwsz¹ prezentacjê pt.: „Wymogi fitosanitarne 
- 30 cm dla ukorzenionych sadzonek przeznaczonych do dotycz¹ce uprawy winoroœli ze szczególnym uwzglêdnieniem 
szczepienia;wymagañ przy produkcji materia³u rozmno¿eniowego” 
- 20 cm w przypadku innych ukorzenionych sadzonek;wyg³osi³ pan Józef Michalak, przedstawiciel zielonogórskiej 
• Korzenie - ka¿da roœlina powinna posiadaæ co najmniej trzy delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roœlin                  
dobrze uformowane i u³o¿one korzenie;i Nasiennictwa w Gorzowie Wielkopolskim. Omówi³ wymogi 
• D³ugoœæ ³odygi co najmniej 20 cm;dla podmiotów zak³adaj¹cych i prowadz¹cych szkó³ki sadzonek 
• Miejsce szczepienia - ka¿da roœlina powinna posiadaæ winoroœli, z których najwa¿niejsze to:
prawid³owe i solidne miejsce szczepienia;1. Uzyskanie wpisu w rejestrze producentów
•  Materia³ rozmno¿eniowy wykorzystany do produkcji sadzo-Reguluj¹ to art. 12 i 13 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r.                   
nek podk³adkowych do szczepienia musi pochodziæ z mate-„O ochronie roœlin” (Dz.U. nr 11). Szkó³karze zobowi¹zani s¹ 
czników podk³adek w których przeprowadzono inspekcjê;m.in. do przestrzegania nastêpuj¹cych przepisów tej ustawy: 
• Materia³ rozmno¿eniowy wykazuj¹cy wyraŸne oznaki lub Art.14. 1. Podmioty wpisane do rejestru przedsiêbiorców s¹ 
objawy przypisywane organizmom szkodliwym, w przypadku obowi¹zane do:
których nie istniej¹ skuteczne œrodki ochrony roœlin powinien 1) podejmowania dzia³añ zapobiegaj¹cych rozprzestrzenianiu 
byæ eliminowany.siê organizmów szkodliwych;

2) prowadzenia obserwacji wystêpowania organiz-
mów szkodliwych w sposób i w terminach 
uzgodnionych z wojewódzkim inspektorem;
3) prowadzenia, w sposób uzgodniony z woje-
wódzkim inspektorem, ewidencji uprawianych, 
produkowanych, nabywanych, zbywanych, przecho-
wywanych lub przemieszczanych roœlin, produktów 
roœlinnych lub przedmiotów, umo¿liwiaj¹cej 
stwierdzenie ich pochodzenia;
4) przechowywania, przez okres co najmniej roku, 
dokumentów dotycz¹cych zbycia albo nabycia, 
przechowywania lub przemieszczania roœlin, pro-
duktów roœlinnych lub przedmiotów oraz paszportów 
roœlin;
5) sporz¹dzania i aktualizowania planu rozmieszcze-
nia poszczególnych upraw, miejsc produkcji lub 
miejsc sk³adowania i przechowywania roœlin, 
produktów roœlinnych lub przedmiotów, w sposób 
uzgodniony z wojewódzkim inspektorem; Wzgórza Piastowskie, dzisiejsza siedziba Kurii Biskupiej, 1917 r.



potencja³u produkcyjnego wina               
i upraw winoroœli poprzez ewidencjo-
nowanie podmiotów i danych 
zwi¹zanych ze zbiorami winogron 
oraz produkcj¹ wina i moszczu 
gronowego oraz obrotem handlo-
wym. Zakres informacji przeka-
zywanych do ARR przez ucze-
stników rynku wina obejmuje:
• zg³aszanie zamiaru wprowadzenia 
do obrotu win gronowych wytwo-
rzonych z winogron pochodz¹cych            
z upraw na terytorium Polski;
• szacunki zbiorów winoroœli i ich 
wielkoœci;
• szacunki produkcji wina i jej 
wielkoœci;
• wielkoœci zapasów wina i moszczy 
gronowych;
• iloœci i rodzaje win gronowych 
wytworzonych z winogron, moszczy 
gronowych lub win gronowych 
przywiezionych na terytorium Polski 

Krótko wspomnia³ o innych ustawach i rozporz¹dzeniach z innych pañstw cz³onkowskich UE.
uprawniaj¹cych PIORiN do kontroli: ustawie z dnia 22 stycznia Pe³ne warunki uczestnictwa podmiotów wyrabiaj¹cych 
2004 r. „O wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie wino i moszcze gronowe w mechanizmie „Administrowanie 
tymi wyrobami i organizacji rynku wina” (Dz.U. Nr 34) oraz potencja³em produkcyjnym winoroœli i wina” s¹ zamieszczone  
rozporz¹dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 w oficjalnym dokumencie ARR, dostêpnym pod adresem: 
stycznia 2005 r. „W sprawie odmian winoroœli przeznaczonych www.arr.gov.pl/data/01650/warunki_ppw.pdf.
do uprawy w celu pozyskania winogron do wyrobu win Ka¿dy uczestnik programu zobowi¹zany jest najpierw 
gronowych” (Dz. U. z 2005 r. Nr 14 poz.121). Wymieniaj¹c              zarejestrowaæ siê w Centralnym Rejestrze Przedsiêbiorców              
i prezentuj¹c wiele organizmów szkodliwych i kwarantan- w ARR (formularz rejestracyjny WPR_P1_f1). Podmiot 
nowych wystêpuj¹cych na winoroœli przedstawi³ program wyrabiaj¹cy wino gronowe lub moszcz gronowy z winogron 
ochrony dla stosowania przed i po kwitnieniu, a tak¿e zwalczania pochodz¹cych z upraw na terytorium Polski, który zamierza 
chwastów. Zaprosi³ do korzystania z zielonogórskiego przeznaczyæ je do obrotu, powinien zostaæ wpisany do 
laboratorium w celu lepszego rozpoznania ewentualnych, ewidencji. W celu uzyskania wpisu podmiot powinien z³o¿yæ            
mog¹cych pojawiæ siê w przysz³oœci, chorób. Na koniec w ARR „Zg³oszenie wyrobu wina gronowego lub moszczu 
wymieni³ artyku³y ustawy „O ochronie roœlin” zwi¹zane ze gronowego, na formularzu Ppw_P1_f1, nie póŸniej ni¿ do                
stosowaniem i dopuszczeniem œrodków ochrony roœlin. Zwróci³ 1 sierpnia ka¿dego roku. Ujêty w ewidencji powinien sk³adaæ do 
uwagê na art. 49 ust. 1, mówi¹cy, ¿e „Minister w³aœciwy do ARR w terminie do dnia 10 grudnia ka¿dego roku:
spraw rolnictwa w uzasadnionych przypadkach na wniosek  • Deklaracjê zbiorów,
instytucji pañstwowych lub naukowych z dziedziny rolnictwa  • Deklaracjê sprzeda¿y 
spo³eczno-zawodowych organizacji rolników lub izb rolniczych, oraz w terminie do dnia 10 wrzeœnia:
po uzyskaniu zgody wnioskodawcy wymienionego w art. 39  • Deklaracjê zapasów w odniesieniu do iloœci posiadanych w 
ust.1 oraz pozytywnej opinii komisji, mo¿e zezwoliæ na czas dniu 31 lipca, wed³ug wzorów okreœlonych w rozporz¹dzeniu 
oznaczony na stosowanie œrodka ochrony roœlin w roœlinach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
uprawnych na ma³ej powierzchni lub przeciwko organizmom Podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ w zakresie wyrobu i 
szkodliwym powoduj¹cym straty tylko na okreœlonych rozlewu wyrobów winiarskich oraz handel hurtowy tymi 
obszarach, je¿eli zostan¹ spe³nione wymagania okreœlone w art. wyrobami zobowi¹zane s¹ z³o¿yæ w Agencji Rynku Rolnego, w 
38 ust. 1 pkt. 1, lit. d, e”. terminie do 31 sierpnia ka¿dego roku, deklaracjê zapasów na 

Z drug¹ prezentacj¹ wyst¹pi³ dyrektor oddzia³u formularzu Ppw_P1_f6. A podmioty wyrabiaj¹ce wino i moszcz 
terenowego Agencji Rynku Rolnego we Wroc³awiu, pan Jacek gronowy przeznaczony do obrotu zobowi¹zane s¹ z³o¿yæ:
So³tys .  Mówi³ o „Administrowaniu potencja³em • w terminie do 15 sierpnia, a nastêpnie do dnia 30 
produkcyjnym winoroœli i wina”. Po d³ugo oczekiwanym paŸdziernika ka¿dego roku „Informacjê o szacunkowej iloœci 
rozporz¹dzeniu Rady Europy nr 2165/2005 z dnia 20 grudnia winogron zebranych na terytorium Polski, które zostan¹ 
2005 r., dziêki któremu Polska zosta³a objêta stref¹ A uprawy przeznaczone do wyrobu wina oraz szacunkowej iloœci i 
winoroœli, z dniem 1 sierpnia 2006 r., czyli od pocz¹tku roku rodzajach win gronowych, które zostan¹ z nich wyrobione”, na 
winiarskiego 2006/2007, producenci wina sto³owego i moszczy formularzu Ppw_P1_f7.
gronowych oraz pozosta³e podmioty bêd¹ce uczestnikiem rynku • w terminie do 31 sierpnia ka¿dego roku „Informacjê o 
wina objêci zostali regulacjami prawnymi Unii Europejskiej wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku iloœciach win 
dotycz¹cymi potencja³u produkcyjnego upraw winoroœli                gronowych wytworzonych z produktów przywiezionych                  
i produkcji wina - z pewnymi wyj¹tkami, które bêd¹ mog³y byæ z innych pañstw UE”, na formularzu Ppw_P1_f8.
stosowane po uzyskaniu informacji otrzymanej od uczestników W trakcie roku winiarskiego ka¿dy uczestnik programu 
rynku wina, ¿e œrednia wielkoœæ wyrobu wina gronowego             podlega niezapowiedzianej, wyrywkowej, kontroli.
w piêciu kolejnych latach wyniesie 25000 hl. Pozosta³e dzia³ania W czasie przerwy w konferencji uczestnicy mogli 
ujête zosta³y w mechanizmie „Administrowanie potencja³em uczestniczyæ w degustacji win z lokalnych winnic: „Julia”, 
produkcyjnym winoroœli i wina”, którego celem jest ocena „Kinga”, „Na Leœnej Polanie”, „Pa³ac Mierzêcin”, „U Micha³a”. 

Wzgórze Braniborskie, 1927 r.



Referat opar³ na w³asnych doœwiadczeniach 
poselskich i z czasów pe³nienia funkcji prezesa 
Konwentu Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”.    
W chwili obecnej nie ma konkretnego programu 
pomocowego zwi¹zanego wy³¹cznie z rozwojem 
winiarstwa. Niemniej w latach 2007-2013 
fundusze unijne bêd¹ dzielone w kilku 
ministerstwach, których dzia³ania dotycz¹ wsi 
polskiej. Na przyk³ad „kultywowanie tradycji 
lokalnych” zapisane w Programie Rozwoju 
Obszarów Wiejskich jest tak¿e projektem                
z zakresu kultury. Tradycyjne produkty regio-
nalne wspiera oprócz ministerstwa rolnictwa             
i rozwoju wsi, równie¿ Polsko-Amerykañski 
Projekt Rozwoju Produktów Lokalnych „Agro-
Smak”. Najproœciej œledziæ bie¿¹ce informacje          
w internecie, na stronach ministerstwa rolnictwa             
i rozwoju wsi (www.minrol.gov.pl), ministerstwa 
rozwoju regionalnego (www.mrr.gov.pl), 

By³ tak¿e, ze swoj¹ frankowk¹ i miodami pitnymi, pan Marek 
minis te rs twa kul tury  i  dz iedz ic twa narodowego 

Senator.
(www.kultura.gov.pl), Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 

Po przerwie g³os zabra³ pan Bogdan Kêpka,  
(www.reg ion .zgora .p l ) ,  Agenc j i  Rynku  Rolnego  

przedstawiciel konsorcjum promuj¹cego clustering, który 
( w w w . a r r . g o v . p l ) ,  L u b u s k i e g o  Z P O R R  

prezentacj¹ „Wsparcie innowacji w sektorze rolno-
(www.zporr. lubuskie.pl) ,  Funduszy Strukturalnych 

spo¿ywczym - klastry” nawi¹za³ do powstania klastra „Lubuski (www.funduszestrukturalne.gov.pl), Agro-Smaku (www.agro-
szlak wina i miodu” i omówi³ podjête w jego ramach dzia³ania, smak.org.pl).
korzystne dla firm i regionu. Klastry to nic innego, jak 

Jako ostatni g³os zabra³ winiarz i miodosytnik pan Marek 
geograficzne skupiska wzajemnie powi¹zanych firm, 

Senator. W imieniu Stowarzyszenia poruszy³ temat 
wyspecjalizowanych dostawców, jednostek œwiadcz¹cych 

„Perspektyw produkcji wina z upraw w³asnych w Polsce         
us³ugi, firm dzia³aj¹cych w pokrewnych sektorach i zwi¹zanych 

w œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów i postulatów 
z nimi instytucji w poszczególnych dziedzinach, konkuruj¹cych 

œrodowiska zielonogórskiego”. Mówi³ o nie¿yciowych 
miêdzy sob¹, ale tak¿e ze sob¹ wspó³pracuj¹cych. To tak¿e 

przepisach ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. (Dz.U.04.34.292)         
system wspó³pracy trzech ró¿nych sektorów: przedsiêbiorstw, 

o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi 
w³adz samorz¹dowych i jednostek badawczo-rozwojowych.         

wyrobami i organizacji rynku wina.
W ramach klastra mog¹ funkcjonowaæ inicjatywy maj¹ce np. 

Forum zakoñczy³a dyskusja. Pierwszy wyst¹pi³ zastêpca 
wzmocniæ jego potencja³ konkurencyjny czy zwalczaæ bariery 

prezydenta miasta d/s inwestycji, pan Mariusz WoŸniak. 
dalszego rozwoju. Praktyka wskazuje, ¿e powstanie i rozwój 

Podziêkowa³ zielonogórskim winiarzom za zorganizowanie 
klastra mo¿e byæ wynikiem dzia³añ inicjowanych zarówno przez 

kolejnego forum, na którym omówione zosta³y istotne dla 
sektor biznesu jak i przez czynnik publiczny np. w³adze 

œrodowiska sprawy i zadeklarowa³ pomoc urzêdu w przysz³oœci. 
samorz¹dowe. W œrednim i d³ugim okresie sugerowanym przez 

Pan Andrzej Kuziemski nawi¹za³ do prawnych problemów 
ekspertów rozwi¹zaniem uprawdopodobniaj¹cym osi¹gniêcie 

przetwórstwa, szczególnie z surowca nie pochodzacego z upraw 
sukcesu jest kluczowa rola czynnika biznesowego. Nie oznacza 

w³asnych, a nasz zas³u¿ony cz³onek, pan Karol Gajewski, 
to jednak zalecenia wyeliminowania z inicjatywy czynnika 

poruszy³ potrzebê wznowienia poradnika dla pocz¹tkuj¹cych 
publicznego  zgodnie z koncepcj¹ czynnik ten powinien byæ jej 

winiarzy. 
integraln¹, istotn¹ czêœci¹. W polskich uwarunkowaniach silne 
zaanga¿owanie w³adz samorz¹dowych zw³aszcza we wczesnych 
fazach rozwoju inicjatywy wydaje siê byæ szczególnie istotne. 
Dzia³ania w klastrze, korzystne dla regionu  i firm, to w skrócie: 
tworzenie sieci miêdzyludzkich, analiza trendów 
technologicznych, promowanie tworzenia firm            
i sieci przedsiêbiorstw, promowanie innowacji, 
nowych technologii, tworzenie marki regionu            
i wiele innych.

Grupa lubuskich winiarzy, pszczelarzy            
i przedstawiciele stowarzyszeñ bran¿owych, jed-
nostek samorz¹du terytorialnego, uczelni oraz 
bazy noclegowej spotkali siê ju¿ na trzech 
szkoleniach promuj¹cych „clustering”. Pracuj¹ 
nad utworzeniem klastra, który bêdzie promowa³ 
tradycyjne produkty regionalne i walory 
turystyczne Ziemi Lubuskiej. Proponowany 
przebieg szlaku jest dostêpny na stronie 
Stowarzyszenia www.winiarze.zgora.pl. 

Kolejnym prelegentem by³ pan Czes³aw 
Fiedorowicz, pose³ na Sejm RP. Okreœli³ 
„Mo¿liwoœci finansowania, przez pañstwo            
i UE, gospodarstw winiarskich w Polsce”. 

Przemys³aw Karwowski
(skróty wyst¹pieñ na podstawie prezentacji i stron internetowych 
instytucji prelegentów



Œrodowiska winiarskie s¹ Motywujemy to nastêpuj¹co. Winnice mog¹ byæ zak³adane 
zaniepokojone brakiem dzia³añ na najs³abszych glebach. Te zaœ nara¿one s¹ na siln¹ erozjê. 
instytucji odpowiedzialnych za Uprawa nasadzeñ trwa³ych, m.in. winoroœli, jest jednym                 
stwarzanie mo¿liwoœci wytwa- z najlepszych rozwi¹zañ chroni¹cych glebê. Nasz¹ konkurencj¹ s¹ 
rzania wina z winogron z upraw pañstwa z tysi¹cletni¹ tradycj¹ upraw. Na obecny stan winnic we 
w³asnych. Nie chcemy d³u¿ej Francji, W³oszech czy w Niemczech pracowa³y dziesi¹tki pokoleñ 
czekaæ. Skoro urzêdnicy nie winiarzy. Je¿eli pañstwo obci¹¿y nas kosztami nie zwi¹zanymi             
wykonuj¹ tego co powinni, z produkcj¹, np. akcyz¹, nie mamy w tej konkurencji ¿adnych 
przygotowaliœmy nasze bardzo szans.W Czechach akcyza na wino z winogron z upraw w³asnych 
konkretne propozycje dotycz¹ce jest zerowa. Czesi maj¹ 20.000 hektarów winnic i to co wytwarzaj¹ 
zmian w ustawie. Proponujemy zaspokaja jedynie 40 procent krajowego zapotrzebowania. Resztê 

wprowadzenie pojêcia „winiarz” - osoby prowadz¹cej produkcjê wina na w³asne potrzeby sprowadzaj¹. Wnioskujê zatem o ochronê 
roln¹ w zakresie wytwarzania wina z winogron z upraw w³asnych. naszej inicjatywy. Tylko my damy szansê rozwoju turystyki                
Minimalny poziom produkcji to np. 500 l wina rocznie lub w regionie. Zachêciæ do przyjazdu mo¿e lokalna atrakcja. My 
posiadanie np. 200 krzaków winogron. proponujemy wino i ca³¹ otoczkê kulturow¹ z nim zwi¹zan¹. 

Produkcja wina jest dzia³alnoœci¹ roln¹, a nie gospodarcz¹. 2.) zwolniæ z obowi¹zku zap³aty akcyzy oraz prowadzenia 
Wiele œrodowisk producentów rolnych zg³asza³o ten problem. sk³adu akcyzowego winiarzy produkuj¹cych wino z winogron             
Rolnik jest traktowany jest jednak jak „bia³y murzyn” - ma z upraw w³asnych, je¿eli s¹ ku temu wa¿ne powody.
produkowaæ wy³¹cznie tani nieprzetworzony produkt. Pieni¹dze Zgodnie z art. 70 pkt 5 oraz art. 89 pkt 1 ustawy minister 
zarobi jedynie poœrednik i przetwórca. To relikt komunistycznego finansów mo¿e zwolniæ z akcyzy wino z winogron z upraw 
myœlenia. Rolnik powinien móc przetwarzaæ i sprzedawaæ swoje w³asnych, np. je¿eli wymaga tego interes publiczny. Zapewnienie 
produkty w ramach dzia³alnoœci rolniczej, jako osoba samodzielnoœci finansowej i o¿ywienie gospodarcze regionów 
ubezpieczona w KRUS, a nie ZUS. Pieni¹dze musz¹ pozostaæ    P o ls k i ,  g d zie jest mo¿liwa uprawa, wydaje siê takim w³aœnie 
u wytwórcy. S¹ potrzebne na rozwój gospodarstwa. Je¿eli wa¿nym interesem spo³ecznym. W rejonach, gdzie uprawia siê 
polepszy siê sytuacja materialna wytwórców wina, skorzystaj¹ winoroœl, nie ma bezrobocia. Do prowadzenia winnicy 
przy nich inni: producenci sprzêtu, materia³ów pomocniczych, produkuj¹cej wino jakoœciowe potrzeba pracy jednego cz³owieka 
butelek itp. Wszyscy zarobi¹. Uwa¿am, ¿e to jedyny kierunek na ka¿de pó³ hektara upraw. Lepsze to ni¿ rozdawanie zasi³ku dla 
rozwoju. Pieni¹dze musz¹ mieæ najaktywniejsi. Oni zatrudni¹ bezrobotnych. Uwa¿am, ¿e preferencje podatkowe i ochrona 
innych. pañstwa powinna iœæ jeszcze dalej. Wsie w Lubuskiem wyludniaj¹ 

Winiarstwo w Polsce jeszcze nie istnieje. ¯eby je stworzyæ siê. M³odzi, nie maj¹c szans na pracê, wyje¿d¿aj¹. Trzeba szybko 
trzeba ludzi zachêciæ. Akcyza i sk³ad celny jako sk³adnik ceny zmieniæ prawo i daæ szansê najaktywniejszym. Ministerstwo 
wina niezwi¹zany z kosztami produkcji jest czynnikiem finansów od lat „pracuje” nad zmianami  a wszystko jest przecie¿ 
uniemo¿liwiaj¹cym rozpoczêcie produkcji przez ma³ych takie proste. Skoro nie istnieje taki dzia³ rolnictwa jak winiarstwo, 
wytwórców. to pañstwo i tak nic nie zarabia. I likwidacja akcyzy na wino                

Proponujemy: z upraw w³asnych nie uszczupli finansów pañstwa. W razie gdy 
 • zmieniæ art.16 ustawy winiarskiej przez dodanie zapisu: „nie nad zdrowym pragmatyzmem zwyciê¿y fiskalizm wnioskujemy, 

dotyczy winiarzy produkuj¹cych wino z winogron z upraw ¿eby zarejestrowany winiarz móg³ nabywaæ znaki akcyzy                  
w³asnych”; w typowych objêtoœciach 0.7 l, w iloœciach proporcjonalnych do 

 • zmieniæ art.17 pkt 4 przez dodanie zapisu: „nie dotyczy poziomu produkcji np. 5 tysiêcy litrów na hektar upraw.
rolników produkuj¹cych wino z winogron z upraw w³asnych”. Wprowadzenie ¿yciowych przepisów, jak np. zezwolenia na 

Nie jest konieczne obejmowanie szczególn¹ regulacj¹ tej sprzeda¿ wina w czasie lokalnych imprez, jest potrzebne, bo od 
ustawy systemu kontroli, poniewa¿ wytwórca odpowiada nich zale¿y nie tylko rozwój winiarstwa, ale tak¿e turystyki czy 
przepisom ogólnym o warunkach zdrowotnych i ¿ywienia. Z tego hotelarstwa. Rozwój terenów wiejskich jest programem 
samego powodu ma³y wytwórca nie musi utrzymywaæ rz¹dowym. Limit 2,5 miliona litrów to jeden procent produkcji win 
labolatorium, poniewa¿ przekracza to mo¿liwoœci finansowe owocowych w Polsce. W wielu krajach wino zwolnione jest                
rolnika. Badanie wina mo¿e przecie¿ dokonywaæ niezale¿ne z akcyzy. Ma³ych producentów ³atwo skontrolowaæ, tym bardziej, 
laboratorium zewnêtrzne. Do produkcji win jakoœciowych nie jest ¿e informacje z³o¿one do ARR bez trudu pozwol¹ urzêdnikom 
konieczne u¿ywanie urz¹dzeñ do filtracji, wiêc przepis nakazuj¹cy skarbowym dopilnowaæ wielkoœci produkcji. Kolejnym 
ich posiadanie nie powinien dotyczyæ producentów win z upraw hamulcem jest objêcie producentów wina ubezpieczeniem w ZUS, 
w³asnych. Zalecenie przymusu zdawania wyt³oków do gorzelni podnosz¹cym o kilka tysiêcy z³otych w roku koszty wytworzenia 
jest sprzeczne z za³o¿eniami produkcji zintegrowanej. Zaburza to wina. Nasze œrodowisko liczy na obiecane zmiany w ustawie               
obieg pierwiastków (mikro- i makroelementów) w winnicy i pro- o podatku akcyzowym i ma nadziejê, ¿e doczeka siê ich jeszcze           
wadzi do szybkiego wyja³owienia gleby. Wyt³oki powinny wróciæ w tym roku.
jako nawóz organiczny do winnicy.

Propozycje zmian dotycz¹ce ustawy o podatku akcyzowym        
z dnia 23.01.2004:

1.) w art. 23 dopisaæ pkt 5 w brzmieniu: „zwolnieniu od 
akcyzy podlegaj¹ napoje fermentowane: piwo, wino z upraw 
w³asnych, miody pitne przeznaczone na sprzeda¿ w gospodarstwie 
bez rozlewania (tzn. sprzeda¿ w otwartej butelce) wytworzone 
przez osoby fizyczne dotyczy winiarzy i gospodarstw 
agroturystycznych. Zmiana ta jest proponowana w oparciu o art. 25 
pkt 1 mówi¹cy o zwolnieniu z akcyzy zwi¹zanym ze szczególnym 
interesem pañstwa oraz ochron¹ œrodowiska.

Marek Senator

Tzw. Weinschloss przy ul. Pieknej



Zdjêcia: Ewa Duma, Przemys³aw Karwowski

Winiarz, miodosytnik i ceramik w jednej osobie
dr Marek Senator z ma³¿onk¹ Agnieszk¹

Dyskusja nad walorami senatorskiej frankowki;
od lewej: M. Senator, M. Kuleba, Z. Paku³a, K. Gajewski

prof. Czes³aw Osêkowski w³asnym oczom 
nie wierzy³: zielonogórskie wino!

Wino wprawia w dobry humor

Red. Zbigniew Paku³a („Œwiat Win”) w roli eksperta.
Egzaminowany - Jaros³aw Lewandowski

Wiceprezydent miasta
Mariusz WoŸniak
zaczytywa³ siê 
„Winiarzem”



W dniu 1 marca br. mia³a 
miejsce uroczysta pro-
mocja dzie³a „Biblio-
grafia zielonogórskiego 
winiars twa” ,  wyda-
wnic twa  Arch iwum 
Pañstwowego w Zielonej 
Górze, które zrelizowano 
przy wydatnej pomocy 
finansowej Urzêdu Mia-
sta Zielona Góra.

Spotkanie, które 
odby³o siê w goœcinnych 
salach Muzeum Wina, 
prowadzi³ gospodarz, 
dyrektor Muzeum Ziemi 
Lubuskiej, pan Andrzej 
Toczewski. Na hono-
rowym miejscu zasiedli 
ci, którzy przyczynili siê 
do powstania bibliografii: jej redaktor i wspó³autor Miros³aw 
Kuleba, wspó³autorka Zofia Maziarz i konsultant naukowy 
Tadeusz Dzwonkowski.

Zabrak³o trzeciej wspó³autorki, pani Anety Borkowskiej. 
fotografiku, Panu Czes³awie Czym jest „Bibliografia” i kto z niej bêdzie korzysta³ mówi³              
£uniewiczu, obchodz¹cym dr Dzwonkowski. O idei i motywach powstania opowiedzia³ jej 
w³aœnie 80. urodziny. Akcent pomys³odawca i redaktor, a metodykê dzie³a przybli¿y³a pani 
artystyczny nada³y spotkaniu Maziarz. Historiê wydania przypomnia³a przedstawiciel Urzêdu 
wystêpy m³odzie¿y z Pañstwo-Miasta pani El¿bieta Polak. Swoje gratulacje z³o¿yli: z-ca 
wej Szko³y Muzycznej. Pro-prezydenta miasta pan Mariusz WoŸniak, rektor PWSZ               

w Sulechowie senator Marian Mi³ek oraz dyrektor WiMBP pani 
Maria Wasik. Miros³aw Kuleba wspomnia³ o twórcy fotogramu, 
który wykorzystano na ok³adce, obecnym na sali artyœcie, 

mocjê zakoñczy³ poczêstunek 
i degustacja win z zielono-
górskich winnic. 

Przemys³aw Karwowski

Zdjêcia: Ewa Duma, Przemys³aw 
Karwowski

Autorzy „Bibliografii zielonogórskiego winiarstwa”

Zofia MaziarzMiros³aw KulebaAneta Borkowska

Prof. Marian Mi³ek

Maria Wasik

Dr Tadeusz Dzwonkowski

Dr Andrzej Toczewski



W dniach 9-10 grudnia 2006 r. Lubuska Organizacja 
Turystyczna przygotowa³a w I³owej ¯agañskiej warsztaty: 
„Tworzenie i promocja produktu turystycznego”. Nasze 
stowarzyszenie reprezentowali Roman Grad, Przemys³aw 
Karwowski i Miros³aw Kuleba. W pierwszym dniu odby³o siê 
szkolenie, swoje referaty wyg³osili miêdzy innymi Sebastian 
Niewiadomski z  Polskiej Organizacji Turystycznej, Izabela 
Engel z Towarzystwa Przyjació³ S³oñska „Unitis Viribus”, 
Krzysztof Rosiñski z Lubrzañskiego Stowarzyszenia 
Turystycznego, Jadwiga B³och z Lubuskiej Organizacji 
Turystycznej oraz Roman Grad. Prezes naszego stowarzyszenia 
dywagowa³ na temat „Czy mo¿na stworzyæ nowy produkt 
turystyczny w oparciu o tradycjê winiarsk¹?”. Przedstawi³ historiê 
winiarstwa w Zielonej Górze, omówi³ dzieje œwiêta winobrania, 
które z roku na rok robi³o siê coraz mniej winiarskie. Dowodem na 
to, ¿e mo¿e to siê zmieniæ, by³a degustacja win bia³ych                          
i czerwonych z winnicy prezesa „Julia” i winnicy w Œwidnicy, 
uprawianej przez Miros³awa Kulebê. Zielonogórskie wina zosta³y 
¿yczliwie przyjête, a nasz¹ prezentacjê spontanicznie uznano za 
najciekawsz¹! Kilka s³ów o produkcie turystycznym, który 
powstaje - czyli klasterze „Lubuski szlak wina i miodu”  - 
opowiedzia³ pisz¹cy te s³owa. Wieczór zakoñczy³a uroczysta 
kolacja, po której odby³y siê zajêcia w podgrupach. W niedzielê 
zwiedzano zabytki polskiego skrawka Dolnych £u¿yc, Oœrodek 
Edukacji Przyrodniczo-Leœnej w Jeziorach Wysokich, Brody oraz 
bibliotekê w klasztorze augustianów w ̄ aganiu.

Co to jest produkt turystyczny?
Victor T.C. Middleton (Marketing w turystyce, Warszawa 

1996) definiuje produkt turystyczny jako pakiet sk³adników 
materialnych i niematerialnych, opartych na mo¿liwoœciach 
spêdzenia czasu w miejscu docelowym. Wyró¿nia on 5 g³ównych kolejne zarz¹dy miasta tradycji Winobrania i jego obecnoœæ                
sk³adników produktu: w mediach. Patrz¹c na przepe³niony we wrzeœniu deptak, punkt „e”  

a) atrakcje i œrodowisko miejsca docelowego, na które cena - wydaje siê równie¿ atrakcyjna. Rozwijaj¹ca siê z ka¿dym 
sk³adaj¹ siê atrakcje naturalne, stworzone przez cz³owieka, rokiem baza noclegowa (nowe hotele) i gastronomiczna 
kulturowe i spo³eczne; (restauracje, puby czy punkty ma³ej gastronomii) tak¿e 

b) infrastruktura i us³ugi miejsca docelowego obejmuj¹ce: wyczerpuje za³o¿enia punktu drugiego. Zosta³o „œrodowisko 
bazê noclegow¹, zaplecze gastronomiczne, transport w miejscu miejsca docelowego”. Samo Muzeum Wina, Winne Wzgórze, czy 
docelowym, infrastrukturê dla aktywnego wypoczynku, sieæ winnica i wie¿a winiarska w skansenie w Ochli to zbyt ma³o. Na 
sprzeda¿y detalicznej w miejscu docelowym i inne us³ugi; szczêœcie zachowa³o siê wiele innych zabytków architektury 

c) dostêpnoœæ miejsca docelowego i dogodnoœæ dojazdu; winiarskiej. Pisz¹ o nich szczegó³owo w „Winiarzu 
d) wizerunek i postrzeganie miejsca docelowego; Zielonogórskim” nr 16 Barbara Bielinis-Kopeæ w artykule pt. 
e) cena dla konsumenta. „Domy winiarskie jako przyk³ad architektury regionalnej Zielonej 
Pakiet jest wiêc postrzegany przez turystê jako prze¿ycie Góry i okolic” i Miros³aw Kuleba w tekœcie pt. „Naboty”. Kuleba 

dostêpne za okreœlon¹ cenê. Czy poznawanie tradycji winiarskich ju¿ wczeœniej poruszy³ ten temat w „Lubuskich materia³ach 
Zielonej Góry, jedynego miasta w Polsce, które nazywane jest konserwatorskich 2005-2006” w artykule „Architektura winnic” 
Winnym Grodem, mo¿e byæ uznane za produkt turystyczny? czy te¿ w wydanej w roku 2006 „Ampelografii Zielonej Góry”. 
Myœlê, ¿e tak! Wystarczy jedynie spe³niæ wymogi pakietu Równie¿ pracownik Muzeum Ziemii Lubuskej, Tomasz 
Middletona. Moim zdaniem punkty „c” i „d” s¹ spe³nione ze Kowalski, w 2005 roku wystaw¹ „Winiarskie akcenty w 
wzglêdu na po³o¿enie Zielonej Góry (miêdzynarodowa droga E65 architekturze Zielonej Góry” udowodni³ ile takich ciekawych 
i jej bliskoœæ skrzy¿owania z E30), a tak¿e kultywowanie przez miejsc w naszym mieœcie siê zachowa³o. Proszê w³odarzy miasta  

o rewitalizacjê tych zabytków w pierwszej kolejnoœci! Ocalmy to 
czego nie zniszczono w ostatnich latach! Pielêgnujmy 
wyj¹tkowoœæ naszego grodu!

Szans¹ na powstanie nowego produktu jest program 
„Turystyka Wspólna Sprawa”, czêœciowo finansowany ze 
œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Spo³ecznego. Na prze³omie listopada i grudnia odby³ siê ju¿                 
w naszym województwie pierwszy cykl konferencji regionalnych. 
Nasze Stowarzyszenie zg³osi³o akces i ma nadziejê na powstanie 
grupy partnerskiej, w której przedstawiciele jednostek samorz¹du 
terytorialnego, organizacji wspieraj¹cych rozwój turystyki                    
i przedsiêbiorców z bran¿y turystycznej w Zielonej Górze razem              
z nami stworz¹ markowy produkt turystyczny „Winna Zielona 
Góra”! 

(pk)



Adresbuch 1924
Essigfabriken
Hermann Ferner G.m.b.H., Berliner Straße 35/37
Grünberger Spritfabrik und Weinbrennerei A.-G.,
Niedertorstraße 2
Ernst Schmidt Nachfolger, Inh. Karl Neumann,
Hatzfeldstraße 35

Hatzfeldstraße 35
G.A. Seeler, Züllichauer Straße 15
Weinbrennerei Heinrich Raetsch A.-G., Bismarckstraße 6
Weinbrennerei Scharlachberg A.-G., Lansitzer Straße 31
Weinhandlungen
Hugo Bethke, G.m.b.H., Neumarkt 13
Adolph Bitterlich, Inh. Georg Dickescheid, Gr. Bergstraße 10
Bodega alemana espanola  Spanische Weine,
Berlinerstraße 35/37
Fritz Brieger, Burgstraße 21
Ernst Franke, Inhaber Wilhelm Kulas, Niederstraße 88
Paul Götze, Niederstraße 61
Grempler & Co. G.m.b.H., Hospitalstraße 23

Weinbrennereien und Likörfabriken Grüßner Paula („Alter Fritz”), Breite Straße 76
Hugo Bethke G.m.b.H., Neumarkt 13 Paul Hahn, Hinterstraße 12
Albert Buchholz Aktien-Gesellschaft, Fritz Heinrich, Bahnhofstraße l
Berliner Straße 35/37 G.W. Hempel, Bismarckstraße 9
Julius Durr-Delamare G.m.b.H., Ernst Hoffmann, Lattwiese 9
Berliner Straße 35/37 Karl Hoffmann, Obertorstraße 4
Richard Grempler Nachfolger G.m.b.H., Theodor Kulczynski, Niederstraße 13
Berliner Straße 35 August Litzke, Ziegelberg 16
Grünberger Spritfabrik und Weinbrennerei, W. Wöhlmann Nachfolger, Erich Hamann,
vorm. May A.-G., Niedertorstraße 2 Hospitalstraße 5
Ernst Hoffmann, Lattwiese 9 Otto Mülsch, Berliner Straße 28
Otto Mülsch, Berliner Straße 28 Otto Mohr, Berliner Straße 52/53
Wilhelm Rosbund & Sohn, Inhaber Kurt Opitz, G.A. Pilz, Grünstraße 32
Hospitalstraße l l4a Adolfo Pries & Co., G.m.b.H., Berliner Straße 35/37
Rückforth Aktien-Gesellschaft, Freystädter Chaussee 14 Wilhelm Rosbund & Sohn, Inh. Kurt Opitz, Hospitalstraße l4a
Ernst Schmidt Nachfolger, Inhaber Karl Neumann, G.A. Seeler, Inhaber Paul Seeler, Züllichauer Straße 15
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Max Seeler, Züllichauer Straße 31
W. Verlohr, Inhaber Martin Schirmer, Neustadtstraße 24
Alfred Wagner, Lindenberg 28
Wandenburg & Sterthoff, Breitestraße 68/69
Winzer
Philipp Bender, Lansitzer Straße 33
Hermann Rinnert, Marschfeld 10
Hermann Schreck, Lansitzer Straße 93
Weinstuben Alfred Hoffmann Oberthorschänke, Obertorstraße 6
Fritz Brieger, Burgstraße 21 Ernst Hoffmann, Lattwiese 9
Reinhold Fechner, Ring 13 August Litzke, Ziegelberg 16
Fechners Weinstuben, Berliner Straße 57 Otto Mohr, Berliner Straße52/53
Ernst Th. Franke, Niederstraße 88 Erich Müller, Burgstraße 8/10
Paul Götze, Niederstraße 61 Adolfo Pries & Co., G.m.b.H., Berliner Straße 36
Römerkeller im Konzerthaus, Berliner Straße 60 Alexander Schirmer, Niederstraße 23
Weinstuben „Alter Fritz”, Breite Straße 76 Gerhard Schreck, Schertendorfer Straße 60

Martin Schreitmüller, Hohlweg 4
G.A. Seeler, Inhaber Max und Paul Seeler,
Eckenerstraße 15Adresbuch 1937/38
W.Verlohr Weinbergsbesitzer, Inhaber Martin Schirmer,Essigfabriken
Neustadtstraße 24Ferdinand Bohr, Hinterstraße 20
Wendenburg u. Sterthoff, Inhaber Theodor Sterthoff,Grünberger Spritfabrik und Weinbrennerei A.-G.,
Breite Straße 68/69Niedertorstraße 2
Winzerverein e.G.m.b.H., Altkesselerstraße 7Ernst Schmidt Nachfolger, Inhaber Karl Neumann,
WinzerHatzfeldstraße 35
Philipp Bender, Patzgall 6
Weinstuben
Richard Bohr, Weinstuben „Alter Fritz”, Breite Straße 76
„Briegers Weinstuben”, Burgstraße 21
Theodor Brosig „Adams Bier und Weinstuben”,
Holzmarktstraße l
Ernst Th. Franke, Inhaber W. Kulas, Weinstuben,
Niederstraße 88
Paul Götze ,,Wein- und Bierstuben zum Rüdesheimer”,
Niederstraße 61
Alfred Hoffmann „Oberthorschänke Wein- und Bierstuben”,
Oberthorstraße 4

Weinbrennereien und Likörfabriken
Albert Buchholz Aktien-Gesellschaft,
Berliner Straße 35/37
Grünberger Spritfabrik und Weinbrennerei,
Niedertorstraße 2/3
Ernst Hoffmann, Lattwiese 9
August Litzke, Ziegelberg 16
Otto Mülsch, Berliner Straße 28
Raetsch A.-G., Bismarckstraße 6
Scharlachberg Weinbrennerei A.-G.,
Lansitzer Straße 31
Ernst Schmidt Nachfolger, Inhaber E. Neumann,

Hatzfeldstraße 35
Weinhandlungen
Richard Bohr, Breite Straße 76
Fritz Brieger, Burgstraße 21
Ernst Th. Franke, Inh. Wilhelm 
Kulas, Niederstraße 88
Paul Götze, Niederstraße 61
Paul Hain, Hinterstraße 12



20 listopada br. w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w •  odpowiada kryterium nowoœci
Skierniewicach (www.insad.pl), odby³o siê spotkanie poœwiêcone • posiada nazwê odpowiadaj¹c¹ obowi¹zuj¹cym wymogom 
tematyce uprawy winoroœli w Polsce, a g³ównie problemom z za- • spe³nia wymogi formalno-prawne, a hodowca uiœci³ odpowied-
kresu produkcji kwalifikowanego materia³u szkó³karskiego. nie op³aty. 
Przygotowa³ je Instytut z inicjatywy podkarpackich winiarzy, Wy³¹cznego prawa nie przyznaje siê, je¿eli odmiana zosta³a 
zrodzonej w czasie „Œwiêta Wina” w Jaœle. Obecni byli zg³oszona do ochrony, albo jest chroniona przez Wspólnotowy 
przedstawiciele wiêkszoœci stowarzyszeñ winiarskich i placówek Urz¹d Odmian Roœlin (CPVO). Wpis otrzymuje siê na czas 
naukowych zajmuj¹cych siê winoroœl¹. Zielon¹ Górê okreœlony, ochrona trwa:
reprezentowali: Roman Grad i Przemys³aw Karwowski.  • 10 lat dla odmian roœlin warzywnych i rolniczych

 • 20 lat dla dmian krzew i bylinSpotkanie prowadzi³a dr El¿bieta Rozpara, kierownik Zak³adu 
 • 25 lat dla odmian drzew i winoroœliOdmianoznawsta, Zasobów Genowych i Szkó³karstwa.
Okres ten mo¿na przed³u¿yæ.Po powitaniu, prezentacji Instytutu  dokona³a dyrektor ISK, 
Zakres wy³¹cznego prawa do odmiany obejmuje:prof. dr hab. Danuta M. Goszczyñska. Nastêpnie „Rys 
 • wytwarzanie i rozmna¿anie historyczny uprawy, badañ i utrzymania odmian winoroœli             
 • przygotowanie do rozmna¿ania w Rejestrze” przedstawi³ prof. dr hab. Alojzy Czynczyk. W 1996 
 • oferowanie do sprzeda¿y, sprzeda¿, lub inne formy zbywania roku, ostatnim przed zaprzestaniem badañ, nastêpuj¹ce odmiany 
 • eksport i import by³y wpisane do Rejestru: Aurora, Cascade, Canadice, Chrupka 
 • przechowywanie (wiêcej: Ró¿owa, Chrupka Z³ota, Frankenthal, Irsay Olivier, Iza, Królowa 
 www.coboru.pl/Polska/Ochrona/ksiega_ochrony.htm)Winnic, Schuyler, Seyval, Skarb Pannonii, Alden. A w badaniach 

5. Statystyki badañ nad odmianami w Polsce.rejestrowych by³y odmiany: Bianca, Metchata, Plevenski Misket, 
6. Prawo (unijne i krajowe) dotycz¹ce ochrony odmianReform, Refren, Boglarka, Marica, Ran Hamburski.
(wy³¹czne prawo, w Polsce, przyznawane jest dla winoroœli Od wiosny 2004, na winnicy za³o¿onej w D¹browicach, ISK 

na 30 lat)prowadzi doœwiadczenie: „Biologia wzrostu i owocowania 
7. Badania OWT winoroœli (w oparciu o wytyczne UPOV krajowych i zagranicznych odmian winoroœli w warunkach 

TG/50/8):centralnej Polski”. O tych badaniach mówi³ mgr Tomasz Golis. 
- OMMI - Wêgry, badania OWT odmian do wspólnotowej Sadzonki w³asnokorzeniowe umieszczono w glebie bielicowej          

ochrony;kl. IVb, na powierzchni 0,5 hektara. Krzewy w rozstawie 
- SDOO Zybiszów - badania OWT kolekcji odmian winoroœli 2,80x1,15m s¹ prowadzone w formie pojedynczego Guyota, lub 

(obserwacja 50 cech morfologicznych).sznura skoœnego (dla odmian wra¿liwszych na mrozy), na drutach 
Po przerwie obiadowej Roman Myœliwiec poprowadzi³ stalowych rozpiêtych na betonowych s³upkach. Badaniom 

dyskusjê o aktualnych problemach producentów winoroœli i wina poddano przesz³o 50 odmian winoroœli: Agat Donskij, Aloszenkin, 
w Polsce. Poruszono tematy: Arkadia, Alwood, Aurora, Bianca, Biona, Boscoop Glory, 

 • potrzeby typowania wartoœciowszych odmian i podk³adek do Cascade, Concord Amerykañski, Einset, Fredonia, Funny, 
uprawy w warunkach Polski, odpornych na mróz i chorobyFrumoasa Albae, Go³ubok, Gocseji Zamatos, Hibernal, Himrod, 

 • wpisywania do Krajowego Rejestru nowych, wa¿nych dla Iza Zaliwska, Jutrzenka, Kristaly, Kru¿ownikowyj, Konkord 
rozwoju winnic w kraju, odmian Rosyjski, Leon Milot, Lidia, Lilla, Marechal Foch, Medina, 

 • otrzymywania zezwoleñ na dopuszczenie œrodków ochrony Muskat Odesskij, Nachodka, Nero, New York Muscat, Polar, Prim, 
chemicznej winoroœli do obrotu i stosowania. Regent, Refrom, Refren R-16, Reliance, Rondo, Seyval Blanc, 

Zgodnie zauwa¿ono potrzebê czêstszych spotkañ œrodowisk Serena, Sevar, Sibera, Swenson Red, Traminer, Wiszniewyj 
winiarskich. Niewykluczone, ¿e w przysz³oœci, ze wzglêdu na Rannyj, Wympel, Wynosliwyj, Zenit i Zweigeltrebe. Pokazem 
centralne po³o¿enie, bêd¹ siê one odbywaæ w Skierniewicach. slajdów mgr Golis zobrazowa³ dwa lata istnienia winnicy, od stanu 
Swoj¹ informacjê o spotkaniu i fotoreporta¿ zamieœci³ równie¿ w 2005 roku, do jesieni 2006. Krzewy dobrze przetrwa³y zimê 
Instytut: www.insad.pl/aktualnosci-news-157.html.2005/2006, wyda³y dorodny owoc, niemniej w sezonie 2006 

wyst¹pi³y problemy z chorobami, szkodnikami i ptactwem.
Ostatnim prelegentem by³a pani dr Julia 

Borys z Centralnego Oœrodka Badania Odmian 
R o œ l i n  U p r a w n y c h  ( C O B O R U )  
(www.coboru.pl), w S³upii Wielkiej, która 
omówi³a:

1. Prawne aspekty (unijne i krajowe) 
funkcjonowania odmian w Polsce - rejestracja 
odmian i obrót materia³em siewnym. 

2. Prawne podstawy dzia³alnoœci i g³ówne 
zadania COBORU (wraz ze schematem 
organizacyjnym).

3. Procedury prowadzenia urzêdowych 
badañ i rejestacji odmian w Polsce i krajowe 
regulacje prawne.

4. Krajowy Rejestr Odmian, warunki 
konieczne dla przyznania wy³¹cznego prawa.

Wy³¹czne prawo hodowcy do odmiany 
przyznaje siê, na wniosek hodowcy albo jego 
pe³nomocnika, je¿eli odmiana:

• jest odrêbna, wyrównana i trwa³a (OWT)



chocia¿ póŸniej ni¿ zwykle. Jesieni¹ znów je uformowa³em i dzisiaj W kilku ostatnich latach pod rz¹d 
krzewy te s¹ gotowe do owocowania. W tym przypadku straci³em wyst¹pi³y niekorzystne dla 
plon, ale nie przepad³y mi krzewy i rzadkie odmiany, zaœ odnowione normalnego rozwoju i owoco-
roœliny piêknie siê rozwinê³y.wania warunki klimatyczne, co 

Wniosek: w polskich warunkach, skoro nie odnotowano u jest jedn¹ z g³ównych przyczyn 
obni¿enia siê produktywnoœci              nas jeszcze obecnoœci filoksery, krzewy winoroœli nale¿y sadziæ 
i uszkodzeñ winnych roœlin. na korzeniach w³asnych. Trzeba uprawiaæ odmiany mieszañcowe, 
Wp³yw na to maj¹ zarówno zimy mo¿e o nieco s³abszych walorach smakowych, ale za to 
mroŸne, jak i te ciep³e i bez- odporniejsze na niekorzystne warunki zimowania, nie tylko na 
œnie¿ne. Wœród winiarzy kr¹¿y mrozy.

powiedzenie, ¿e u winoroœli cyklicznie wystêpuj¹ okresy siedmiu Pojêcie odpornoœci na mróz znaczy tyle, ¿e roœlina wytrzyma 
lat niekorzystnych i nastêpuj¹ce po nich siedmiolecia sprzyjaj¹ce. nawet nisk¹ temperaturê przez krótki okres, ale zginie gdy silne 
Wed³ug mnie, rok 2007 jest szóstym z rzêdu niekorzystnym. mrozy bêd¹ po³¹czone z okresowymi ociepleniami. Odpornoœæ na 

Jak w tych warunkach zachowa³a siê winoroœl na mojej warunki zimowania oznacza natomiast, ¿e roœlina ma du¿¹ 
winnicy doœwiadczalnej? Otó¿ zima z prze³omu 2005/2006 roku odpornoœæ na silne mrozy, a zarazem na okresowe ocieplenia, 
by³a bardzo d³uga i mroŸna, a mrozy na mojej winnicy, po³o¿onej          oblodzenie, przeci¹gi itp. Dowodów mo¿e tutaj dostarczyæ winnica 
w otwartym terenie, siêga³y - 35°C. W tym czasie mia³em                             Miêkinia, w której krzewy szlachetnych odmian europejskich 
w badaniach oko³o 180 odmian o ró¿nym stopniu rozwoju i wieku, przezimowa³y dobrze, ale owocowania na nich nie by³o, albo ich 
tak w uprawie gruntowej jak i tunelowej pod foli¹. W uprawie grona nie dojrza³y jeszcze w koñcu paŸdziernika, kiedy nast¹pi³y 
polowej odmiany w ¿aden sposób nie by³y zabezpieczane przed pierwsze przymrozki. Wniosek z tego taki, ¿e w warunkach polskich 
zim¹. Wyniki by³y nastêpuj¹ce: w uprawie gruntowej krzewy nale¿y dobieraæ odmiany ju¿ sprawdzone, które dadz¹ plon                
pozostaj¹ce praktycznie bez okrywy œnie¿nej (œniegu spad³o ok. 5 w ka¿dych warunkach.
cm i wszêdzie widaæ by³o czarny grunt) przezimowa³y bardzo Jaki mo¿e byæ wp³yw obecnej ³agodnej zimy na stan 
dobrze i wiosn¹ mia³y prawie normalny rozwój, a potem plon. winoroœli? Tak zbyt surowa jak i nazbyt ciep³a zima wp³ywaj¹ 
Krzewy m³ode, jeszcze nie owocuj¹ce, tak¿e przezimowa³y dobrze  niekorzystnie na rozwój roœlin. Tego roku wielokrotne ocieplenia          
i ¿aden krzew nie wymarz³, a wiosn¹ wszystkie normalnie wst¹pi³y w ci¹gu miesiêcy zimowych powodowa³y rozhartowywanie siê 
w okres rozwoju. roœlin i ruszenie soków. By³ okres w styczniu, kiedy p¹ki zaczê³y siê 

bieliæ, a niektóre odmiany nawet zieleniæ. Wegetacja winoroœli 
rozpoczyna siê gdy temperatura gleby w strefie korzeni stopowych 
osi¹ga 8-10°C i jest odpowiednia wilgotnoœæ, co objawia siê 
wyciekiem soku z ran i ciêæ na ³ozie. Jest to zjawisko normalne, ale 
bardzo groŸne w takiej sytuacji, gdyby mia³o jeszcze nadejœæ silne 
och³odzenie. W takim przypadku tkanki roœlin nasycone wod¹ 
mog³yby zamarzn¹æ i ulec rozerwaniu. Zdarzy³o siê tak kilka lat 
temu, gdy po bardzo mokrej jesieni nast¹pi³y ostre mrozy. W takich 
warunkach p¹ki niemal gotowe do rozwoju ca³kowicie trac¹ 
odpornoœæ na mróz i ju¿ temperatura  - 10°C mo¿e je zniszczyæ, co 
pozbawi krzewy mo¿liwoœci owocowania w danym roku.

Zupe³nie inaczej zachowa³a siê winoroœl pod os³on¹ foliowych 
tuneli. W czterech tunelach ros³y czteroletnie, uformowane i gotowe 
do owocowania krzewy. Pomiêdzy nimi z braku miejsca ros³y m³ode 
roœliny posadzone wiosn¹ 2005 r. Krzewy nie zosta³y okopcowane. 
Tak siê z³o¿y³o, ¿e w po³owie lutego bardzo silna nocna wichura 
zerwa³a mi foliê z tych tuneli i roœliny do koñca zimy pozosta³y bez 
os³ony. Natychmiast po zerwaniu folii zebra³em jednak ³ozê dla 
przysz³ych sadzonek. Do momentu zerwania folii roœliny by³y              
w du¿ym stopniu zahartowane, liczy³em te¿ na to, ¿e w resztkach 
tuneli warunki oka¿¹ siê nieco korzystniejsze ni¿ na go³ym polu. Po 
zniszczeniu namiotów nast¹pi³y jednak bardzo silne mrozy, do               
- 35°C. 

Wiosn¹, pe³en obaw codziennie sprawdza³em stan krzewów. 
Wszystkie roœliny maj¹ u mnie korzenie w³asne, roz³o¿one na 
g³êbokoœci 20-30 cm, w piasku. Efekt okaza³ siê zaskakuj¹cy. We 
wszystkich tunelach, z których zosta³a zdarta folia, ca³a nadziemna 
czêœæ krzewów doros³ych i gotowych do owocowania by³a martwa, 
nawet ta rozmieszczona 2 metry nad ziemi¹, na kratach. W koñcu 
maja tylko nieliczne z nich mia³y jakieœ zielone wypustki. Natomiast 
wszystkie roœliny m³ode, nowej generacji, okres ten znios³y bardzo 
dobrze i tylko jeden krzew spoœród 80 wypad³  - ale ten okaza³ siê 
zbyt p³ytko posadzony. PóŸniej krzewy te da³y jeszcze tego roku 
pierwszy minimalny plon.

W koñcu maja i na pocz¹tku czerwca wszystkie martwe 
krzewy œci¹³em przy samej ziemi. Wyros³y z nich m³ode pêdy, 
krzewy siê odbudowa³y, a niektóre da³y nawet skromny plon, 


