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Poœwiêcenie winnicy
10 czerwca w Laskach ko³o Prze³az
zosta³a poœwiêcona nowoza³o¿ona
winnica pañstwa Schabikowskich.
Oprócz licznie zaproszonej rodziny
w uroczystoœci wziêli tak¿e udzia³
przedstawiciele Polskiego Instytutu
Winoroœli i Wina oraz Zielonogórskiego Stowarzyszenia Winiarskiego.
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Zlot winiarzy
Ziemia Lubuska, region gdzie prê¿nie
odnawia siê i rozwija polskie winiarstwo, dwukrotnie goœci³a w czerwcu
winiarzy z ca³ego kraju. Okazj¹ ku temu
by³y wspó³organizowane przez
Zielonogórskie Stowarzyszenie
Winiarskie dwie imprezy o zasiêgu
ogólnopolskim: II Konwent Polskich
Winiarzy w dniach 8-10 czerwca oraz
I Miêdzynarodowa Konferencja
Winiarska, która odby³a siê w dniach
15-17 czerwca w Pa³acu Mierzêcin.
Konferencjê winiarsk¹ w Mierzêcinie
zorganizowali: Pa³ac Mierzêcin,
Zielonogórskie Stowarzyszenie
Winiarskie oraz portale internetowe
www.winnicepolskie.pl
i www.kurdesz.com.

Badanie starych odmian
14 czerwca przebywa³ w Zielonej Górze
znany ampelograf niemiecki, pracownik
firmy Büro für Rebsortenkunde und
Klonselektion, dr Andreas Jung.
Naukowiec bada³ stare krzewy
winoroœli, zachowane na obszarze
miasta i w okolicznych wioskach,
okreœlaj¹c na podstawie oglêdzin do
jakich nale¿¹ odmian. Nastêpnie
odwiedzi³ kolekcjê tych historycznych
klonów, stanowi¹c¹ czêœæ winnicy
Miros³awa Kuleby w Œwidnicy.
Zdaniem dr Junga istniej¹ mo¿liwoœci
ratowania starych odmian w ramach
programów unijnych, do których
mo¿na zg³osiæ akces.

Szlak wina i miodu
27 czerwca, w zabytkowej chacie z
Zaj¹czka stoj¹cej w skansenie Muzeum
Etnograficznego w Ochli spotka³o siê
szesnastu przedstawicieli grupy
inicjatywy klastrowej i pracowa³o nad
deklaracj¹ za³o¿ycielsk¹ i statutem
Stowarzyszenia „Lubuski szlak wina
i miodu”. To kolejny krok do powstania
klastra promuj¹cego produkty
tradycyjne i walory turystyczne
regionu.

Obserwacje fenologiczne
Po wyj¹tkowo w tym roku wczeœnie
zakoñczonym kwitnieniu winne krzewy
zawi¹za³y grona, których iloœæ
zapowiada spory urodzaj. Obfite
czerwcowe opady, po raz pierwszy od
kilku lat tak liczne, spowodowa³y bujny
wzrost krzewów. Poniewa¿ pogoda
sprzyja inwazji m¹czniaka rzekomego,
a pierwsze symptomy tej choroby ju¿
mo¿na zauwa¿yæ, nale¿y pilnie dokonaæ
oprysku winnic miedzianem b¹dŸ
innymi œrodkami grzybobójczymi (np.
dithane). Na kilku winnicach stwierdzono równie¿ plagê przêdziorków, i to
w takim nasileniu, ¿e niektóre krzewy
zosta³y dos³ownie ogo³ocone z liœci.
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Pierwszy raz zielonogórscy winiarze
uzyskali potwierdzenie s³usznoœci
i celowoœci dzia³añ podjêtych dla
ratowania starych odmian i klonów
winoroœli, zachowanych na terenie miasta i w okolicach. Taki wniosek mo¿na wysnuæ z efektów
wizyty w Zielonej Górze niemieckiego ampelografa, pana dr. Andreasa Junga. Doktor Jung
realizuje w swojej ojczyŸnie w³aœnie taki program, poszukuj¹c okazów Vitis vinifera mog¹cych
wzbogaciæ winoroœlarski „bank genetyczny”. Do tego skarbca genów siêgaj¹ dzisiaj naukowcyselekcjonerzy, tworz¹cy nowe, lepsze i odporniejsze odmiany winoroœli. Jak stwierdzi³ towarzysz
podró¿y dr. Junga, winiarz i szkó³karz Andreas Antes, takie wspó³czesne odmiany jak Regent,
hybrydy trzeciej lub czwartej generacji maj¹ce w swoim genotypie materia³ kilkudziesiêciu
starszych odmin, s¹ efektem stu lat pracy kilku pokoleñ genetyków i selekcjonerów.
Byæ mo¿e równie¿ takie stare, zapomniane dzisiaj rejony winiarskie jak okolice Zielonej Góry
mog¹ wnieœæ do tego dziedzictwa w³asny, oryginalny wk³ad. Œwiadczy³oby o tym odkrycie na
naszym terenie krzewów odmiany Tauberschwarz, nieomal utraconej w swej ojczyŸnie, dolinie
rzeki Tauber w Niemczech. Jeszcze ciekawsze perspektywy otwieraj¹ poszukiwania odmiany
Kleinitschke, wzmiankowanej przez Waltera Pomtowa, autora fundamentalnej pracy o tutejszym
winiarstwie, opublikowanej w roku 1910. Dzisiaj ta odmiana, a nawet jej nazwa, zosta³y
ca³kowicie zapomniane i nawet specjaliœci z niemieckich instytutów badawczych nie potrafi¹ jej
zidentyfikowaæ. Zapytany o Kleinitschke dr Jung odpar³, ¿e prawdopodobnie odmiana wymar³a,
jak to siê ju¿ nieraz zdarza³o. Wycofana z masowej uprawy, zast¹piona nowymi, modniejszymi,
a zapewne równie¿ lepszymi odmianami, by³a stopniowo karczowana, a¿ zagin¹³ ostatni jej
przedstawiciel.
Czy rzeczywiœcie tak siê sta³o? Mo¿e jednak potafimy jeszcze odnaleŸæ zaginion¹ odmianê,
pokazaæ j¹ winiarskiemu œwiatu jako nasz miejscowy relikt? Odkrywcy pilnie poszukiwani!

Miros³aw Kuleba

Przemys³aw Karwowski

Do zobaczenia w Jaœle! Tak
tekstem i zdjêciami. W czasie zamkniêtej degustacji winiarze,
¿egnali siê uczestnicy II Konw kolejnoœci alfabetycznej, omówili swoje wina, odpowiadali
wentu Polskich Winiarzy w
na pytania panelu degustacyjnego oraz pozosta³ych
Zielonej Górze. Coroczne spotuczestników degustacji. Prezentowanym winom towarzyszy³
kania staj¹ siê ju¿ tradycj¹
pokaz zdjêæ omawianej winnicy.
jednocz¹c¹ pasjonatów uprawy
Godz. 14.00: w tym samym miejscu nast¹pi³o oficjalne
winoroœli i wyrobu wina w kraju.
otwarcie II Konwentu Polskich Winiarzy. Uczestniczyli w nim
Pasjonatów, bo to najw³aœciwsze
wiceprezydent miasta Zielona Góra, prezes Zielonogórskiego
s³owo opisuj¹ce tych, którzy
Stowarzyszenia Winiarskiego oraz przedstawiciele PIWiW
musz¹ na codzieñ, jak w ¿adnej
i redakcji „Magazyn Wino”. Po otwarciu odby³a siê konferencja
innej ga³êzi rolnictwa, pokonyprasowa prowadzona przez organizatorów Konwentu. Podczas
waæ tyle trudnoœci. Od kaprysów pogody po restrykcyjne
konferencji og³oszono, ¿e III Konwent Polskich Winiarzy
przepisy.
odbêdzie siê w Jaœle w po³owie
Reprezentowanych by³o 50 winnic,
2008 roku.
21 z nich po raz pierwszy. Osiemnastu
Godz. 14.30: po konferencji
winiarzy zg³osi³o do degustacji 47 win,
prasowej odby³a siê otwarta
du¿o wiêcej ni¿ rok temu. Nasze
prezentacja winnic i win uczestniwojewództwo by³o licznie reprezenków Konwentu. Wielu uczestnitowane, a wina m.in. z winnic „Kinga”
ków Konwentu prezentowa³o
czy „Pa³ac Mierzêcin” zosta³y pozypublicznoœci swoje wina na w³astywnie ocenione. Tak oto prezentacjê
nym stoisku.
winnic i win podsumowa³ na swojej
Godz. 17.00: uczestnicy Konstronie internetowej (www.vinisfera.pl)
wentu zwiedzili zielonogórskie
Muzeum Wina.
Mariusz Kapczyñski, wspó³pracownik
Godz. 18.00: uczestnicy Kon„Magazynu Wino”: „degustowaliœmy
wentu pojechali autobusem do
wiele naprawdê udanych win... Konwent
odleg³ego o kilkanaœcie kilomeby³ dobr¹ okazj¹, by porównaæ ró¿ne
Dar w³adz Zielonej Góry dla Muzeum Wina
trów od Zielonej Góry Górzyrodzaje win z takich odmian jak sibera,
kowa, gdzie zwiedzano winnicê „Stara Winna Góra” Marka
regent, rondo, aurora, bianca, czy seyval blanc. Dyskutowano
jak polepszyæ jakoœæ s³abszych win, udoskonalaæ sposoby
Krojciga. Potem, ju¿ w Zielonej Górze, odby³o siê nieformalne
prowadzenia winnic... Osobiœcie wyjecha³em z konwentu
spotkanie winiarzy i sympatyków winiarstwa, w kawiarenkach
pokrzepiony i pe³en nadziei. Wiele z degustowanych win
na deptaku, przy jazzie i winie.
zachowywa³o œwietny poziom wykonania, a winiarze
imponowali profesjonaln¹ wiedz¹”.
10 czerwca, niedziela:
Mi³ym akcentem by³o przekazanie dr. Andrzejowi
Godz. 10.00: czêœæ uczestników Konwentu zwiedzi³a winnicê
w Muzeum Etnograficznym w Ochli, a nastêpnie „Winnicê
Toczewskiemu, dyrektorowi Muzeum Ziemi Lubuskiej, przez
wiceprezydenta Zielonej Góry pana Mariusza WoŸniaka
Kinga” Kingi Kowalewskiej-Koziarskiej w Starej Wsi ko³o
Nowej Soli.
butelki pierwszego wina jakie wyprodukowa³a po wojnie
Lubuska Wytwórnia Win. Eksponat wzbogaci³ oczywiœcie
zbiory Muzeum Wina.
II Konwent Polskich Winiarzy odby³ siê
dziêki wydatnej pomocy miasta Zielona Góra
i Urzêdu Marsza³kowskiego województwa
lubuskiego.
Przebieg II Konwentu Polskich Winiarzy
8 czerwca, pi¹tek:
Godz. 17.00: w Miejskim Centrum Edukacji
Ekologicznej odby³o siê dla uczestników II KPW
seminarium szkoleniowe prowadzone przez
Romana Myœliwca (Polski Instytut Winoroœli
i Wina), pt. „Rozwi¹zywanie problemów wystêpuj¹cych przy uprawie winnicy i wytwarzaniu wina”.
9 czerwca, sobota:
Godz. 9.00 - 13.30: w Sali Kolumnowej Urzêdu
Marsza³kowskiego odby³a siê zamkniêta robocza
degustacja zg³oszonych win. W degustacji
uczestniczyli wy³¹cznie w³aœciciele winnic i producenci, którzy spe³nili wymogi regulaminu i nades³ali wype³nion¹ „fiszkê winnicy” wraz z
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Statystyka I i II Konwentu Polskich Winiarzy
(na podstawie materia³ów I i II Konwentu Polskich Winiarzy
opracowanych przez Polski Instytut Winoroœli i Wina
Katarzynê Niemyjsk¹ i Wojciecha W³odarczyka z Warszawy)
Organizatorami II Konwentu Polskich Winiarzy byli:
„Magazyn Wino” oraz Polski Instytut Winoroœli i Wina,
wspó³organizatorami: Zielonogórskie Stowarzyszenie
Winiarskie i Urz¹d Miasta Zielona Góra.
W I Konwencie Polskich Winiarzy (Warszawa, 24 czerwca
2006) wziê³o udzia³ 48 w³aœcicieli winnic z nastêpuj¹cych
województw: dolnoœl¹skie -7, górnoœl¹skie - 1, lubelskie - 2,
lubuskie - 3, ma³opolskie - 11, mazowieckie - 4, podkarpackie 15, podlaskie - 1, pomorskie- 1, warmiñsko-mazurskie - 1,
wielkopolskie - 1, zachodniopomorskie - 1. W sumie powierzchnia posiadanych przez uczestników winnic wynosi³a
21,25 ha, planowano w najbli¿szym czasie nasadzenia do 44,88
ha. Na I Konwencie degustowano 32 wina zg³oszone przez 13
w³aœcicieli winnic (4 winiarzy z podkarpackiego, 2 z ma³opolskiego, 2 z mazowieckiego i po jednym z dolnoœl¹skiego,
lubelskiego, lubuskiego, podlaskiego i warmiñskomazurskiego).
Polski Instytut Winoroœli i Wina wys³a³ zaproszenia na II
Konwent Polskich Winiarzy do 177 w³aœcicieli winnic. Na
zaproszenie odpowiedzia³o i zg³osi³o siê do udzia³u w II
Konwencie 50 winiarzy. Posiadaj¹ oni winnice w nastêpuj¹cych województwach:
dolnoœl¹skie - 4, lubelskie - 4, lubuskie - 10, ³ódzkie - 1,
ma³opolskie - 11, mazowieckie - 3, podkarpackie - 13,
pomorskie - 1, œl¹skie - 2, œwiêtokrzyskie - 1, warmiñskomazurskie - 1, wielkopolskie - 1. Po raz pierwszy wziê³o udzia³
w Konwencie 21 w³aœcicieli winnic.
Powierzchnia winnic bêd¹cych w³asnoœci¹ uczestników II
Konwentu Polskich Winiarzy wynosi 41,42 ha. W najbli¿szych
latach planuj¹ oni powiêkszenie swoich plantacji do
powierzchni 96,16 ha. Najczêœciej uprawiane przez
uczestników II Konwentu odmiany to (zestawienie
orientacyjne w tysi¹cach sadzonek): Rondo - 14,5; Cascade 10,3; Regent - 10,1; Pinot noir - 11,4; Sibera - 3,7; Pinot gris 3,2; Marechal Foch - 2,9; Riesling - 2,8; Seyval blanc - 2,7;
Kernling - 2,5; Bianca - 2,4; Traminer - 2,4; Chardonnay - 2,1;
Muskat - 2; Aurora - 1,9; Leon Millot - 1,5; Hibernal - 1,4;
Dornfelder - 1; Jutrzenka - 0,8; Zweigeltrebe - 0,6.

Uczestnicy Konwentu w skansenie w Ochli

Organizatorzy II Konwentu Polskich Winiarzy dopuœcili
do degustacji 47 win wyprodukowanych przez 18 w³aœcicieli
winnic (6 winiarzy z lubuskiego, 5 z podkarpackiego, 2 z
ma³opolskiego i po jednym z dolnoœl¹skiego, lubelskiego,
mazowieckiego, pomorskiego i warmiñsko-mazurskiego). Z
powodów regulaminowych nie dopuszczono do degustacji 3
win. Degustowano 20 win z podkarpackiego, 10 win z
lubuskiego, 5 win z ma³opolskiego, 4 wina z mazowieckiego, 3
z warmiñsko-mazurskiego, po 2 z dolnoœl¹skiego i lubelskiego
i 1 z pomorskiego. W sumie na II KPW zaprezentowano 27 win
bia³ych, 19 win czerwonych i 1 ró¿owe.
W I i II Konwencie Polskich Winiarzy wziê³o udzia³ w
sumie 69 winiarzy, czyli mniej wiêcej 25% ogó³u polskich
w³aœcicieli winnic. Wed³ug danych Polskiego Instytutu
Winoroœli i Wina, w Polsce jest obecnie obsadzonych winoroœl¹
ponad 250 ha winnic (ok. 300 winnic). Wed³ug PIWiW
powierzchnia polskich winnic mo¿e osi¹gn¹æ w 2010 roku
1000 ha.
Uczestnicy II Konwentu Polskich Winiarzy
1. Bo¿ena i Wies³aw Abramowicz, „Winnica Rakowice”,
woj. dolnoœl¹skie, 57-200 Z¹bkowice Œl¹skie, Rakowice 3;
2. Robert Andrzejczak, woj. wielkopolskie, Mszczyczyn, gm.
Dolsk, powiat Œrem;
3. Jowita Banek, £ukasz Chrostowski, „Winnica Mierzêcin”,
woj. lubuskie, 66-520 Dobiegniew, Mierzêcin 17;
4. Józef Bodziak, „Winnica Dolina Sanu”, woj. podkarpackie,
38-500 Sanok, ul. Kmicica 5;
5. Jacek Bogusz, „Winnica Bogusz”, woj. mazowieckie,
£omianki, ul. Przygodna 6;
6. Wiktor Bruszewski, „Winnica Kolonia Rusek”, woj.
warmiñsko-mazurskie, 12-130 Pasym, Kolonia Rusek;
7. Stanis³aw Ciesielski, woj. lubuskie, D¹browa, gm. Zabór;
8. Jolanta i Konrad Czapliñscy, „Winnica Jolanty i Konrada
Czapliñskich”, woj. lubuskie, Zielona Góra Jêdrzychów;
9. Robert Czarnota, „Winnica Nadzieja”, woj. podkarpackie,
36-021 Budziwój, ul. Nadziei 27;
10. Krzysztof Fedorowicz, „Winnica Mi³osz”, woj. lubuskie,
66-003 Zabór, £az 57;
11. Roman Gabryœ, „Winnica Mnich”, woj. œl¹skie, Mnich, ul.
Œwierkowa 19, gm. Strumieñ, pow. Cieszyn;
12. Leszek Gawroñski, „Winnica Stary Wielis³aw”, woj.
dolnoœl¹skie, Stary Wielis³aw, gm. K³odzko,
pow. K³odzko;
13. Tomasz Golis, dr El¿bieta Rozpara,
„Winnica Victoria”, woj. ³ódzkie, D¹browice,
pow. Skierniewice;
14. Marek Górski, „Winnica Krokoszówka
Górska”, woj. ma³opolskie, Smardzowice 106,
gm. Ska³a, pow. Kraków;
15. Ma³gorzata i Roman Grad, „Winnica Julia”,
woj. lubuskie, 66-002 Stary Kisielin,
ul. Pionierów Lubuskich 15;
16. Janusz Grzesik, „Winnica Królka”, woj.
podkarpackie, Kielnarowa, gm. Tyczyn, pow.
Rzeszów;
17. Robert Gumuliñski, „Winnica Anastazja”,
woj. ma³opolskie, Boleñ 108, gm. Zielonki, pow.
Kraków;
18. Ma³gorzata Herman-Mruk, „Winnica
Wêgrzyn”, woj. podkarpackie, Wêgierka 196,
gm. Ro¿wienica, pow. Jaros³aw;
19. Grzegorz Jach, „Winnica Z³otok³os”, woj.
mazowieckie, gm. Pra¿mów, pow. Piaseczno;

20. Maciej Kaplita, „Winnica Comte”, woj. ma³opolskie,
32-310 Klucze, ul. Hardego 19, pow. Olkusz;
21. Wies³aw Karbarz, Wac³aw Mat³ok, „Winnica
Kamieniec”, woj. podkarpackie, wieœ Futoma, gm. B³a¿owa,
pow. Rzeszów;
22. Feliks Karnicki, „Winnica Anna De Croy”,
woj. pomorskie, 76-200 G³obino, G³obino 34;
23. Adam Kiszka, „Winnica Nad Dworskim Potokiem”,
woj. ma³opolskie, 32-765 Rzezawa, £azy, pow. Bochnia;
24. Kinga Kowalewska-Koziarska, „Winnica Kinga”,
woj. lubuskie, Stara Wieœ, gm. Nowa Sól;
25. Agnieszka i Adam Krzanowscy, „Winnica Zielona”, woj.
ma³opolskie, Bolechowice, gm. Zabierów, pow. Krzeszowice;
26. Miros³aw Kuleba, „Winnica Œwiêtej Jadwigi” w Œwidnicy
ko³o Zielonej Góry, woj. lubuskie, pow. Zielona Góra;
27. Agnieszka i Marek Kwaœniak, „Winnica Ma³y M³ynek”,
woj. lubelskie. Bronowice, gm. Bronowice, pow. Pu³awy;
28. Jolanta i Andrzej Ligêzka, „Winnica Mieszko”,
woj. podkarpackie, 39-200 Dêbica, ul. Wielopolska 230b;
29. Marcin Lorek, „Winnica Sma³yñ”, woj. ma³opolskie,
34-623 Szczyrzyc, Pogorzany 221, gm. Jod³ownik,
pow. Limanowa;
30. Wac³aw Mat³ok, „Winnica Pod Dêbem”,
woj. podkarpackie, 39-200 Dêbica, ul. Wielopolska 228;
31. Marzanna i Maciej Mickiewicz, „Winnica Solaris”,
woj. lubelskie, Opole Lubelskie, ul. Zagrody 86;
32. Pa³ac Mierzêcin, „Winnica Pa³ac Mierzêcin”, woj. lubuskie,
Pa³ac Mierzêcin, Mierzêcin 1, gm. Dobiegniew,
pow. Strzelecko-Drezdenecki;
33. El¿bieta Mik³aszewska, Zbigniew Zagórski, „Winniczka
Michasia”, woj. dolnoœl¹skie, Nas³awice, ul. Lipowa 1;
34. Roman Myœliwiec, „Winnica Golesz”, woj. podkarpackie,
38-200 Jas³o, ul. Krakowska 100a;
35. Robert Nowak, „Winnica I”, „Winnica Jurajska”,
woj. ma³opolskie, Ksi¹¿nice Wielkie 42 gm. Koszyce,
pow. Proszowice; „Winnica Jurajska” woj. ma³opolskie,
Su³kowice, gm. Iwanowice, pow. Kraków;
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36. Lidia i Marek Nowiñscy, „Winnica Dwie Granice”,
woj. podkarpackie, Przysieki, gm. Sko³yszyn, pow. Jas³o;
37. Karolina i Mariusz Pacholak „Winnica Karoliny i Mariusza
Pacholak w Mozowie”, woj. lubuskie, Mozów, gm. Sulechów,
pow. Zielona Góra,
38. Barbara i Marcin P³ochoccy, „Winnica P³ochockich”,
woj. podkarpackie, Glinik Polski, gm. Tarnowiec, pow. Jas³o;
woj. œwiêtokrzyskie, Daromin, gm. Wilczyce,
pow. Sandomierz;
39. Halina i Kazimierz P³ywaczowie, „Winnica na Kamieñcu”,
woj. ma³opolskie, Babica, gm. Witanowice, pow. Wadowice;
40. Ryszard Rejowski, „Winnica Domowa Kalisja”,
woj. lubelskie, 24-340 Józefów, Stare Kaliszany 30a;
41. Marek Senator, woj. lubuskie, Niedoradz, gm. Otyñ,
pow. Nowa Sól;
42. Lech Sikora, „Winnica Laguna”, woj. œl¹skie, 44-268
Jastrzêbie Zdrój, Œwierklañska 108;
43. Jerzy Stecki, „Winnica Wêgierka”, woj. podkarpackie, 37560 Wêgierka, gm. RoŸwienica;
44. Jacek Szmaj³o, „Winnica Cieplice Zdrój”, woj.
dolnoœl¹skie, P³awna Dolna, gm. Lubomierz, pow. lwówecki;
45. Elwira i Wiktor Szpak, „Winnica Jasiel”,
woj. podkarpackie, 38-200 Jas³o, Jareniówka 163;
46. Magdalena i Pawe³ Szynal, „Winnica Zacisze”,
woj. podkarpackie, 38-207 Przysieki, Trzcinica 313;
47. Aleksandra i Pawe³ Wieczorek, „Winnica Wieczorków”,
woj. mazowieckie, Borek 56, gm. Gniewoszów,
pow. Kozienice;
48. Grzegorz W³odarczyk, „Winnica Œwiêtej Urszuli”,
woj. ma³opolskie, 32-218 S³aboszów, Kalina Wielka 30;
49. Wojciech W³odarczyk, „Winnica Pañska Góra”,
woj. lubelskie, 24-213 Wilków, Podgórz 49;
50. Marian Zieliñski, „Winnica Kochanówka“,
woj. ma³opolskie, 32-444 G³ogoczów 656, gm. Myœlenice,
pow. Myœlenice.

11. Miros³aw Kuleba, „Winnica Œwiêtej Jadwigi” w Œwidnicy
ko³o Zielonej Góry
• Aurora 2006

12. Wac³aw Mat³ok, „Winnica Pod Dêbem”,
1. Jacek Bogusz, „Winnica Bogusz”
• wino rocznik 2006 (Rondo 75% + Cascade 25%), alk. 13%
• Cascade 2006, 13%
• wino r. 2006 (Agat Doñski 80% + Alwood 10% + inne 10%), 13%
• wino r. 2006 (Swenson Red, Agat Doñski, Alwood i inne), 16%.

• Sibera 2005, 12,5%
• Rondo 2005, 13%

13. Pa³ac Mierzêcin, „Winnica Pa³ac Mierzêcin”,
• Rondo 2006, 12,5%
• Regent 2006, 12,5%

2. Wiktor Bruszewski, „Winnica Kolonia Rusek”

14. Roman Myœliwiec, „Winnica Golesz”,

• Sibera 2005, 12%
• wino r. 2006 (Jutrzenka 70% + Sibera 20% + Kristaly 10%), 12,5%
• Regent 2006, 13%.

• Bianca 2005, 11,5%
• couvée 2005 bia³e (Aurora 25% + Jutrzenka 25% + Merzling 25% +
Serena 25%), 10%
• couvée 2005 ró¿owe (Cascade 25% + Leon Millot 25% + Regent 25% +
Rondo 25%), 10%
• couvée 2004 czerwone (Marechal Foch 50% + Regent 25% + Rondo
25%), 11%
• Elmer 2005 bia³e likierowe (Swenson Red 100%), 10% (dodano 60%
destylatu winnego)
• Jutrzenka 2005 bia³e likierowe, 10,5% (dodano 60% destylatu winnego)
• Leon Millot 2006 czerwone likierowe, 11% (dodano 60% destylatu
winnego)

3. Jolanta i Konrad Czapliñscy, „Winnica Jolanty i Konrada
Czapliñskich”, (wspólnie z Karolin¹ i Mariuszem Pacholak)
• Aurora 2006, 11-14%

4 . K r z y s z t o f F e d o r o w i c z , „ Wi n n i c a M i ³ o s z ”
• Veltliner 2006, 10,5%.

5. Leszek Gawroñski, „Winnica Stary Wielis³aw”
• wino r. 2006 (Aurora 80% + Per³a Zali 20%), 11,9%
• wino r. 2006 (Dornfelder 60% + Portugalskie niebieskie 10% + Rubinet
10% + Cabernet Sauvignon 10%), 11,9%

6. Ma³gorzata i Roman Grad, „Winnica Julia”,
• wino r. 2006 (czerwone z lokalnych nieznanych szczepów)

7 . F e l i k s K a r n i c k i , „ Wi n n i c a A n n a D e C r o y ”
• wino r. 2006 (Rondo 26% + inne), 13%

8. Roman Kiszka, „Winnica Nad dworskim Potokiem”
• Seyval Blanc 2006, 10%
• Sibera 2006, 10%

9. Kinga Kowalewska-Koziarska, „Winnica Kinga”,
• Aurora 2006, 10%
• Muskat 2006, 11%
• Seyval Blanc 2006, 11%
• wino r. 2006 (Luminicza 50% + Riton 50%), 10%

10. Agnieszka i Adam Krzanowscy, „Winnica Zielona”
• Seyval Blanc 2006
• Muskat Odeski 2006
• Leon Millot 2006

Adam Bagiñski „Winne wzgórza”, akwarela, 2007

15. Barbara i Marcin P³ochoccy, „Winnica P³ochockich”,
• Sibera 2005, 12%
• Rondo 2005, 12,3%
• Bianca 2006, 11,2%
• Seyval Blanc 2006, 12%
• Rondo 2006, 11,7%

16. Elwira i Wiktor Szpak, „Winnica Jasiel”,
• Muskat Odeski 2006, 11,5%
• wino r. 2005 (Seyval blanc + Jutrzenka + Bianca), 11,3%
• Bianca 2006, 11,5%

17. Magdalena i Pawe³ Szynal, „Winnica Zacisze”,
• wino r. 2006 (Bianca 50% + Sibera 40% + Seyval blanc 10%), 10,5%
• Rondo 2005, 10%
• wino r. 2006 (Leon Millot 60% + Regent 40%)

18. Wojciech W³odarczyk, „Winnica Pañska Góra”,
• Sibera 2006, 11,2%
• Hibernal 2006, 15,5%

Przemys³aw Karwowski

15-17 czerwca 2007 r.

Takiej konferencji jeszcze nie by³o! Polskim winiarzom zosta³a
przekazana potê¿na dawka wiedzy winiarskiej „z pierwszej
rêki”. Przedstawiciele niemieckich i polskich instytutów
badawczych, firm produkuj¹cych materia³y do uprawy
winoroœli i produkcji wina, enolodzy i pasjonaci uprawy
winoroœli z ró¿nych regionów kraju, przez dwa dni s³u¿yli
swoim doœwiadczeniem w Mierzêcinie.
Sobotê, pierwszy dzieñ konferencji, mo¿na œmia³o nazwaæ
„dniem niemieckim”. Otworzy³ go referat prof. dr Ernsta H.
Rühla z Institut für Weinbau und Rebenzüchtung w
Geisenheim: „Geisenheim jako stacja badawcza
(wyprowadzanie nowych odmian, podk³adki)”. Profesor
Rühl przypomnia³ historiê instytutu i przedstawi³ spektrum
badañ, które w zwi¹zku z trudnoœci¹ przewidzenia co nas czeka
w przysz³oœci oraz potrzeb¹ d³ugoletnich doœwiadczeñ, jest
bardzo szerokie. Rezultaty obecnie prowadzonych prac
wykorzystaj¹ dopiero nastêpcy obecnego pokolenia
naukowców!
Bardzo ciekaw¹ prezentacjê przedstawi³ winiarz
z Heppenheim, dyplomowany in¿ynier winiarstwa (Dipl.
Weinbauingenieur) Reinhard Antes, w³aœciciel firmy Antes
Weinbau & Rebenveredlung GbR. Jego wyst¹pienie mia³o
inspiruj¹cy tytu³: „Zanim powstanie winnica (cel produkcji,
gleba, odmiany i klony)”. In¿. Antes wyczerpuj¹co zapozna³
nas z problemami jakie stoj¹ przed tymi, którzy pragn¹ „od
zera” zak³adaæ winnicê, a szczegó³owa prezentacja dobitnie
uœwiadomi³a skalê dylematów.
Tych co ju¿ maj¹ winnicê zainteresowa³ referat pani Helgi
Reuther z firmy Reber GmbH w Frankenthal, pt.
„Nawadnianie winnic. Aspekty techniczne i agrarne”.
Zosta³y w nim wyjaœnione niuanse kropelkowego podlewania,
a ca³a idea nawadniania, w dobie niedoboru wody, sprowadza
siê do chiñskiego przys³owia które mo¿na przet³umaczyæ:
„Wykop studniê, zanim bêdziesz spragniony”.
Dr Andreas Jung, reprezentuj¹cy firmê Büro für
Rebsortenkunde und Klonselektion, w referacie „Ampelografia jako nauka i pasja” zapozna³ nas z t¹ ciekaw¹ dziedzin¹
nauki ³¹cz¹c¹ botanikê z histori¹. Dzieje winoroœli siêgaj¹
przecie¿ do staro¿ytnoœci, a stare winnice Europy, równie¿
Niemiec, to pomniki jej wêdrówki po kontynencie. W dobie
powstawania wielu nowych odmian warto przypomnieæ te stare
i sprawdzone. W³aœnie o tym traktowa³a czêœæ prezentacji
m³odego ampelografa zatytu³owana „Krótki raport z kolekcji

klonów zielonogórskich”. Z inicjatywy Krzysztofa Górki,
winiarza i biznesmena w bran¿y winiarskiej, przy pomocy
cz³onków zielonogórskiego stowarzyszenia, pan doktor Jung
dwa dni wczeœniej zwiedza³ w Zielonej Górze i okolicach
miejsca, gdzie do tej pory rosn¹ stare okazy Vitis vinifera. Zosta³
mile zaskoczony odkryciem w kilku miejscach odmiany
Tauberschwarz, która obecnie œwiêci w Niemczech swój
powrót na winnice.
Po naukowych dywagacjach przysz³a pora na praktykê.
Tom Woytek ze znanej firmy Erbslöh Geisenheim AG omówi³
„Nowoczesne produkty stosowane w winifikacji. (Kultury
dro¿d¿y, œrodki klaruj¹ce i koryguj¹ce, chipsy dêbowe)”.
A wyczerpuj¹cy dzieñ referatów zamkn¹³, wystêpuj¹cy po raz
drugi, in¿. Reinhard Antes z prezentacj¹ zatytu³owan¹:
„Produkcja sadzonek w szkó³ce. Okres m³odzieñczy roœlin.
System prawny, testowanie na wirusy”. Od A-Z poznaliœmy
jak powstaje i roœnie sadzonka, jak jest zabezpieczana
i przechowywana. In¿. Antes przedstawiaj¹c po kolei dzia³y
swojej firmy podkreœli³ wk³ad, jaki na ca³oœæ jej produkcji ma
za³oga sk³adaj¹ca siê w du¿ej mierze z Polaków.
Dope³nieniem doznañ intelektualnych by³y wra¿enia
smakowe. Wieczorna degustacja win z Polski i z Niemiec
odby³a siê w altanie grillowej po³o¿onej na terenie
odrestaurowanego i zadbanego parku, przylegaj¹cego do
mierzêciñskiego pa³acu. Nie musieliœmy siê wstydziæ
rieslingów Marka Krojciga czy Lecha Jaworka, a Regent 2006
ze „Starej Winnej Góry” Krojcigów dotrzymywa³ kroku
rówieœnikowi spod Berlina. By³o te¿ s³ynne ju¿ Rondo 2005
Jerzego Siemaszki z Suwa³k. Z niemieckich win, z winnic
najbli¿ej nam po³o¿onych, warto by³o spróbowaæ Saphiry
2006, Regenta 2005 barrique, czy ciekawej propozycji na
powiêkszenie oferty, Regenta Rose 2006 dr. Manfreda
Lindicke z winnicy Wachtelberg w Werder/Havel pod
Poczdamem. Ciekawym doœwiadczeniem by³a te¿ degustacja
próbek czerwonych win firmy Erbslöh, które mia³y w ró¿ny
sposób dodane taniny dêbowe.
Kolejny dzieñ zaczêliœmy od zwiedzania pa³acowej
winnicy. Mogliœmy podziwiaæ jej ogrom (ok. 6,5 ha), piêkne
po³o¿enie oraz m³ode nasadzenia. Stara czêœæ winnicy
otrzymywa³a w³aœnie nowe rusztowania, co obejrzeliœmy
z ciekawoœci¹. Dla winnicy Wachtelberg, po³o¿onej na
podobnej szerokoœci geograficznej, powstaje nowy konkurent,
duma winiarzy z pó³nocnej czêœci województwa lubuskiego.

Uczestnicy konferencji w czasie nocnej degustacji win

Zaplanowane na niedzielê
referaty mo¿na podzieliæ na
trzy grupy tematyczne. Pierwsza dotyczy³a warunków uprawy winoroœli w Polsce, druga
wyrobu wina, trzecia Zielonej
Góry jej powojennych winnic
i starych odmian. Agnieszka
Rousseau, za³o¿ycielka portalu
www.kurdesz.com, m³oda osoba o bogatym doœwiad-czeniu
enologicznym, omówi³a produkcjê boskiego trunku w
trzech prezentacjach, których
Agnieszka Rousseau
kolejnoœæ i tematy wyznacza
proces technologiczny: 1. „Fermentowalnoœæ moszczu
i problemy z fermentacj¹”; 2. „Korekty moszczu i wina”; 3.
„Najczêœciej pope³niane b³êdy technologiczne”. Nale¿y
¿a³owaæ, ¿e napiêty program konferencji nie pozwoli³ na
d³u¿sz¹ dyskusjê i wypytanie Agnieszki.
Referat dr hab. Jerzego Liska z Instytutu Sadownictwa i
Kwiaciarstwa w Skierniewicach pt.: „Klimatyczne i
ekonomiczne uwarunkowania uprawy winoroœli w
Polsce” poprzedzi³a promocja
jego nowej publikacji, bêd¹cej
wa¿nym uzupe³nieniem biblioteki polskiego winiarza: „Winoroœl w uprawie przydomowej
i towarowej”. Dr Lisek wyczerpuj¹co przedstawi³ klimatyczne, ekonomiczne i prawne
„za i przeciw” dla winiarstwa
w Polsce. Tematykê uprawy, ale
w tzw. cool climate, poruszy³
Dr hab. Jerzy Lisek
dr Jerzy Siemaszko z najbardziej na pó³noc po³o¿onej polskiej winnicy „Villa Nova” ko³o
Suwa³k. Jego wskazówki i uwagi przekazane w referacie
„Specyfika uprawy w najch³odniejszych regionach Polski”
na pewno przydadz¹ siê kolegom z rejonów, gdzie zimy i
przymrozki daj¹ siê we znaki.
Jest mi niezmiernie mi³o
napisaæ parê s³ów o prezentacji
dr Karola Gajewskiego,
zas³u¿onego cz³onka naszego
Zielonogórskiego Stowarzyszenia Winiarskiego i autora
kilku publikacji, który ze swad¹
jakiej móg³by pozazdroœciæ mu
niejeden m³ody cz³owiek wspomina³ o powojennych, zielonogórskich winnicach i winobraniach. Niech za podsumowanie
jego referatu pos³u¿y zdanie,
jakie pojawi³o siê dzieñ póŸniej
w Internecie: „Bardzo ciekawe
Dr Karol Gajewski
by³y równie¿ prelekcje kolegów z Zielonej Góry, uœwiadamiaj¹ce jak du¿e by³y tradycje
winiarskie w naszym kraju”. Zielonej Góry dotyczy³ tak¿e
raport autora ampelografii miasta, Miros³awa Kuleby,
zatytu³owany: „Kolekcja klonów odmian zielonogórskich”.
Zbiór zachowanych okazów i ich klonów na winnicy Œwidnicy
pod Zielon¹ Gór¹ to efekt wielu lat pracy i poszukiwañ
Miros³awa. Jego badania mog¹ byæ podwalin¹ pod
zielonogórsk¹ kolekcjê ampelograficzn¹ starych odmian.

W pracach nad ni¹, w miarê wolnego czasu, obieca³ pomóc
Andreas Jung, a zapewnienia w³adz miejskich Zielonej Góry
o przekazaniu terenu pod winnicê naszemu stowarzyszeniu
czyni¹ te plany realnymi.
Listê prelegentów zamkn¹³ £ukasz Chrostowski,
przedstawiciel Pa³acu Mierzêcin, który prezentacj¹ winnicy
uzupe³ni³ uzyskane w terenie informacje. Preferowana lista
odmian to Pinot noir, Pinot gris, Kernling, Riesling, Traminer,
Chardonnay, Rondo i Regent. A plany na przysz³oœæ to budowa
w centralnej czêœci winnicy, na przeciêciu g³ównych dróg,
tradycyjnego dla regionu domku winiarskiego. Pan £ukasz,
jako gospodarz, podsumowa³ program i po¿egna³ uczestników
konferencji. Wszyscy wyje¿d¿ali zadowoleni, na co oprócz
bogatej oferty tematycznej mia³a wp³yw goœcinnoœæ Pa³acu
Mierzêcin. Zaœ na forach internetowych pojawi³y siê ju¿
postulaty kontynuowania pomys³u!

W dzienniku „Rzeczpospolita” z dnia 1 czerwca 2007 r.
ukaza³a siê recenzja Krzysztofa Kowalskiego poœwiêcona
wydanej przez Archiwum Pañstwowe w Zielonej Górze
„Bibliografii zielonogórskiego winiarstwa”, której autorami
s¹ Aneta Borkowska, Zofia Maziarz i Miros³aw Kuleba. Oto
fragmenty tej niezwykle pochlebnej opinii, potwierdzaj¹cej
celowoœæ podjêtej przez autorów i wydawcê pracy, a tak¿e
decyzji pani Bo¿eny Ronowicz, by³ej prezydent Zielonej Góry,
o przeznaczeniu na to wydawnictwo œrodków z miejskiej kasy.
„Czy dziœ mo¿liwe jest jeszcze tworzenie historycznych,
fundamentalnych dzie³? Tak. Jest nim ten w³aœnie tom. Niech
nikogo nie zmyli tytu³, zawartoœæ imponuj¹cej ksiêgi (format
A4!) jest nadspodziewanie bogata, bowiem winiarstwo
obejmuje tak wiele zagadnieñ, ¿e warto je tu wymieniæ
z po¿ytkiem dla potencjalnych czytelników: uprawa winoroœli
i zwi¹zane z ni¹ zagadnienia klimatyczne oraz glebowe,
produkcja wina i jego pochodnych (winiak i ocet te¿!),
przemys³ maszynowy, architektura domy winiarskie, piwnice,
obiekty przemys³owe, pomniki, rzemios³o
bednarstwo
i szklarstwo, literatura i sztuka, wreszcie akty normatywne.
ród³o zaczyna siê w œredniowieczu, kto siêgnie po ten
wolumin, prêdko siê przekona, ¿e dzieje winiarstwa
zielonogórskiego to nie tylko dzieje regionu, ale te¿ po prostu
kawa³ historii Polski. Na przyk³ad w roku 1204 powsta³ Kodeks
Henryka Brodatego - pierwszy dokument potwierdzaj¹cy
uprawê winoroœli w dobrach klasztornych na Œl¹sku. Wynika
z niego, ¿e winiarze „cultores vinee” - byli lepiej traktowani ni¿
pozosta³a ludnoœæ zale¿na.
Bibliografia wymienia dokumenty i streszcza, omawia ich
zawartoœæ. Bez takich prac profesjonalni historycy po omacku
szperaj¹ w archiwach. Ale tak¿e „oœwieconym amatorom”
bibliografia pomaga w poszukiwaniach to¿samoœci swojego
regionu - a to jest ogromnie wa¿ne w obecnej dobie, poniewa¿
obrona regionalizmu jest reakcj¹ na zagro¿enie unifikacj¹
kulturow¹ w skali globalnej i europejskiej.
Pod wzglêdem geograficznym bibliografia obejmuje
pó³nocny skrawek Dolnego Œl¹ska, wschodni skrawek
Brandenburgii i niewielk¹ czêœæ Wielkopolski, z Zielon¹ Gór¹
zwan¹ przed 1945 rokiem Grünberg. Znalaz³o siê te¿ miejsce
dla Krosna Odrzañskiego, Sulechowa i regionu babimojskiego
z winnicami w okolicach Chwalimia i Kargowej. Przed II wojn¹
by³ to Wschodnioniemiecki Region Winiarski”.

Przemys³aw Karwowski

14 czerwca goœci³ w naszym mieœcie znany ampelograf
niemiecki, pracownik Büro für Rebsortenkunde und
Klonselektion, dr Andreas Jung z Lustadt. Jad¹c na
I Miêdzynarodow¹ Konferencjê Winiarsk¹ do Mierzêcina, dziêki
staraniom Krzysztofa Górki, pasjonata tradycji winiarskich
i biznesmena w bran¿y winiarskiej, wspó³za³o¿yciela portalu
www.winnicepolskie.pl, znalaz³ czas na ampelograficzn¹
wycieczkê po Zielonej Górze i okolicy. Panu Jungowi towarzyszy³
i s³u¿y³ rad¹ doœwiadczony winiarz i w³aœciciel szkó³ki winoroœli
w Hepenheim, dyplomowany in¿ynier winiarstwa Reinhard
Antes, a listê interesuj¹cych miejsc przygotowa³ Miros³aw
Kuleba. Na jej podstawie pan Jung obejrza³ wiele starych
krzewów winoroœli rosn¹cych wci¹¿ jeszcze przy domach oraz na
terenach po starych winnicach. Ma³a czêœæ tych krzewów nie
zosta³a w tej wczesnej fazie wegetacji rozpoznana z ca³¹
pewnoœci¹, dlatego ich liœcie oraz wierzcho³ki pêdów pobrano do
analizy genetycznej. W kilku miejscach stwierdzono, ¿e krzewy
by³y ju¿ zawirusowane. Statystyka zidentyfikowanych odmian jest
nastêpuj¹ca:
• Gutedel 11 szt.
• Silvaner 4 szt.
• Elbling 4 szt.
• Spätburgunder 3 szt.
• Tauberschwarz 3 szt.
• Traminer 2 szt.
• c.f. Mornen 2 szt.
• Müller Thurgau 1 szt.
• Blauer Portugieser 1 szt.

Najbogatsze w stare okazy krzewów by³y okolice dawnych
rewirów winiarskich przy ulicach Urszuli i ródlanej oraz
wzniesienia ko³o wsi £az pod Zielon¹ Gór¹. W starej czêœci
winnicy w Górzykowie zidentyfikowano Blauer Portugieser.
Wielce interesuj¹cym faktem by³o znalezienie kilku krzewów
odmiany Tauberschwarz (wg Wikipedii maj¹cej synonimy Blaue
Frankentraube, Blauer Hängling, Blaue Hartwegstraube, Grobrot,
Häusler, Süßrot, Karmazyn, Viesanka), prze¿ywaj¹cej obecnie
swój renesans. Wed³ug Junga odmiany uprawianej tylko
w ch³odnej dolinie Tauber we Frankonii. Dojrzewa wczeœniej ni¿
Spätburgunder i co ma dla nas ogromne znaczenie jest bardzo
mrozoodporna!
W zwi¹zku z t¹ bardzo wa¿n¹ dla zielonogórskiego
winiarstwa wizyt¹, Miros³aw Kuleba przygotowa³ kilka pytañ do
Andreasa Junga, na które uzyskaliœmy odpowiedzi podczas
konferencji w Mierzêcinie, w przerwach miêdzy referatami.
Miros³aw Kuleba: Jakie znaczenie dla genetyki winiarskiej ma
prawdopodobne odkrycie reliktów odmiany Tauberschwarz
na obszarze Zielonej Góry?
Andreas Jung: Odkrycie tutaj tej odmiany to potwierdzenie starych
informacji o jej uprawie w Polsce jeszcze 200 lat temu. Pan
Corthum z Zerbst, Sachsen-Anhalt, oferowa³ t¹ odmianê winoroœli
w roku 1804 w swoim katalogu dla ogrodników jako
Corthumstraube. Zgromadzi³ j¹ w Gorzowie (Landsberg),
w Polsce. Jeszcze niedawno odmiana by³a znana tylko w dolinie
Tauber. Lecz od póŸnego œredniowiecza by³a rozpowszechniona
tak¿e w Saksonii i Brandenburgii pod nazw¹ Süßroth i Rotblaue
Frankentraube. W historycznym arcyksiêstwie Styrii (Steiermark i

S³owenia) w 1841 roku zosta³a opisana jako Vranagg.
Na Wêgrzech w okolicy Eger zdaje siê byæ uprawiana do dzisiaj
wraz z odmianami Lemberger i Kadarka. Tam mylono j¹ z podobnym gatunkiem Malbec Noir z Wêgier.
Dlaczego jest to odmiana godna polecenia dla miejscowych
winiarzy?
Jest to odmiana typowa dla klimatu kontynentalnego, a wiêc
predysponowana do mroŸnej zimy i suchego lata. Wczeœnie
dojrzewa, i jak mo¿na by³o zobaczyæ, od 20 lat wytrzymuje na
bardzo suchej glebie. Przy winoroœlach szczepionych,
o odpornoœci na suszê decyduje obecnie jednak wybór podk³adki.
Ta odmiana daje smaczne, zharmonizowane wina czerwone. Wraz
z Pinot mo¿na j¹ ca³kiem dobrze przerobiæ na cuvé. Niestety, ³atwo
ulega szarej pleœni (Botrytis) i podczas deszczowej jesieni szybko
zaczyna gniæ. Z tego powodu by³a zawsze ograniczona do stref
kontynentalnych o mroŸnych zimach i suchych jesieniach.
Czy zdo³a³ Pan zidentyfikowaæ odmiany, których miejscowe
synonimy podaje w swojej dysertacji doktorskiej z 1910 roku
„Der ostdeutsche Weinbau” Walter Pomtow: Kleinitschke i
Kurzrot, oraz znajduj¹ce siê w pracy Antona Thiele o
winiarstwie Brandenburgii z 1798 roku: Franken-Wein i
Kurz-Roth w winnicach Sulechowa, Kurz-Blaue w okolicach
Lubska i Blanker Traminer, Groß-Frankisch, GrünFrankisch, Klein-Frankisch, Vogel-Frankisch, Ziegelrother i
Lampertscher z winnic Krosna Odrzañskiego?
Tak, znam wiele z tych odmian, które zreszt¹ wystêpuj¹ pod
ró¿nymi innymi nazwami. Czêœæ z nich zidentyfikowa³em na
starych niemieckich winnicach. Roter Frankenwein to jest
Süßroth. Kurzroth i Kurzblau to niemieckie nazwy z póŸnego
œredniowiecza. Kurzroth jest opisywany jako Roter Zierfahnder
z Dolnej Austrii i Jugos³awii, i najprawdopodobniej identyczny
z Peloursin Gris. Kurzblau powinien odpowiadaæ Peloursin Noir,
który w Szwajcarii nazywany jest tak¿e Blaue Thunerrebe. Te
odmiany opisywane s¹ jako niezwykle odporne na mróz i mog¹ce
przetrzymaæ najsro¿sze zimy. Blanker Traminer to jest Weißer
Traminer, Großfränkisch to Räuschling, w po³udniowym Tyrolu
zwany tak¿e Deutsche Traube lub Weisser Lagrein. Obie odmiany
s¹ równie¿ œredniowiecznymi odmianami winoroœli, które
uprawiane by³y tradycyjnie w wysoko po³o¿onych dolinach
alpejskich, charakteryzuj¹cych siê mroŸnymi zimami.
Przypuszczalnie zosta³y tam sprowadzone przez niemieckojêzycznych Walserów, od których pochodz¹ nazwy Dolina

Walseryjska w Tyrolu i Wallis w Szwajcarii. Ziegelrot to powinna
byæ Roter Zierfahnder z Moraw i Wêgier. Grünfränkisch mo¿e
oznaczaæ zarówno Silvaner jak i Sauvignon Blanc. Lampertscher
to Weiße Lamberttraube, która pochodzi z Rumunii. Niedawno
znalaz³em j¹ w Szwajcarii wschodniej jako krzew przydomowy.
Vogelfränkische to powinna byæ historyczna Vogeltraube ze Styrii,
która jednak zaginê³a. Wszystko to s¹ odmiany mrozoodporne,
które przetrzymaj¹ tak¿e ostre zimy, a by³y rozpowszechnione od
Moraw i Wêgier przez Niemcy, Czechy i Polskê a¿ do Szwajcarii
alpejskiej oraz w Alpach francuskich i w Jurze. Kraj pochodzenia
tych mrozoodpornych odmian mo¿e le¿eæ w Karpatach
s³owackich i wêgierskich, sk¹d rozprzestrzeni³y siê we wczesnym
œredniowieczu do Frankonii i dalej na zachód.
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hat man sie mit der ähnlichen Sorte Malbec noir aus Ungarn
verwechselt.

Am 14. Juni d.J. gastierte in unserer Stadt ein bekannter
deutscher Ampelograph, Herr Andreas Jung vom Büro für
Rebsortenkunde und Klonselektion, Lustadt. Ziel seines Besuches
war eigentlich die Teilnahme an der I. Internationalen
Weinbaukonferenz in Mierz?cin, jedoch dank der Bemühungen von
Herrn Krzysztof Górka, einem großen Fan der Weintradition und
Mitbegründer des Portals www.winnicepolskie.pl, fand er Zeit für
eine ampelographische Exkursion durch Zielona Góra und dessen
Umgebung. Er wurde von Dipl. Weinbauingenieur Reinhard Antes
begleitet, einem erfahrenen Winzer und Rebschulbesitzer aus
Heppenheim. Eine Liste von interessanten Standorten hatte
Miros³aw Kuleba vorbereitet. Diese war Grundlage für die
Besichtigung vieler alter Weinstöcke, die an den Häusern und in
ehemaligen Weinbergen immer noch wachsen. Ein kleiner Teil dieser
Weinstöcke konnte zu diesem frühen Zeitpunkt nicht sicher erkannt
werden, deshalb wurden junge Blätter und Triebspitzen zur
genetischen Analyse mitgenommen. An manchen Standorten waren
die Reben bereits mit Viren infiziert. Die Statistik der bereits
identifizierten Rebsorten sieht wie folgt aus:
• Gutedel 11 Stück
• Sylvaner 4 St.
• Elbling 4 St.
• Spätburgunder 3 St.
• Tauberschwarz 3 St.
• Traminer 2 St.
• c.f. Mornen 2 St.
• Müller Thurgau 1 St.
• Blauer Portugieser 1 St.
Am häufigsten wurden alte Weinstöcke noch in der Gegend der
ehemaligen Weinbaugebiete an den Straßen Urszuli und rodlana
wie auf den Anhöhen in der Nähe des Dorfes £az bei Zielona Góra
gefunden. Im alten Teil des Weinberges in Górzykowo wurde Blauer
Portugieser identifiziert. Eine höchst interessante Tatsache war das
Auffinden einiger Stöcke der Sorte Tauberschwarz (Synonyme:
Süßroth, Blaue Frankentraube, Blauer Hängling, Blaue
Hartwegstraube, Häusler, Karmazyn, Viesanka), die zur Zeit ihre
Renaissance erlebt. Nach Andreas Jung war diese Sorte im
winterkalten Taubertal und in Franken sehr verbreitet. Sie reift noch
vor dem Spätburgunder und - was für uns von großer Bedeutung ist
sie ist sehr frosthart!
Im Hinblick auf diesen für den Grünberger Weinbau wichtigen
Besuch hat Miros³aw Kuleba ein paar Fragen an Andreas Jung
vorbereitet, auf die wir in Pausen zwischen Referaten während der
Konferenz in Mierzêcin Antworten bekommen haben.
Miros³aw Kuleba: Welche Bedeutung für die Weinbauforschung
hat die wahrscheinliche Entdeckung der Reliktsorte Tauberschwarz auf dem Gebiet von Zielona Góra?
Andreas Jung: Die Entdeckung dieser Rebsorte bestätigt die alten
Berichte, dass die Rebsorte hier in Polen noch vor 200 Jahren
angebaut wurde. Herr Corthum aus Zerbst, Sachsen-Anhalt hatte sie
1804 als Corthumstraube in seinem Katalog für Gärtner angeboten.
Er hatte sie in Landsberg, Polen gesammelt. Die Sorte war bis vor
kurzen nur aus dem Taubertal bekannt. Sie ist aber seit dem späten
Mittelalter unter den Namen Süßroth und rotblaue Frankentraube
auch in Sachsen und Brandenburg verbreitet gewesen. Im
historischen Erzherzogtum Steiermark (Steiermark und Slowenien)
wurde sie 1841 als Vranagg beschrieben. In Ungarn bei Eger scheint
sie bis heute mit Lemberger und Kadarka angebaut zu werden. Dort

Ist diese Rebsorte für die hiesigen Winzer empfehlenswert?
Es ist eine für kontinentales Klima typische Sorte, deshalb geeignet
für frostige Winter und trockene Sommer. Sie reift früh und wie man
sehen konnte, sie hat seit 20 Jahren auf sehr trockenen Sandböden
überlebt. Sie muss also gut mit geringer Bodenfeuchtigkeit
klarkommen. Bei Pfropfreben entscheidet heutzutage jedoch die
Wahl der Unterlage über die Trockenresistenz. Die Sorte gibt gut
trinkbare, harmonische Rotweine. Man kann sie gut mit Pinot zum
Cuvé verarbeiten. Ein Nachteil ist ihre Anfälligkeit für Botrytis. In
feuchten Herbsten beginnen die reifen Trauben schnell zu faulen.
Deshalb war sie immer auf die winterkalten kontinentalen Zonen mit
trockenem Herbstwetter beschränkt.
Waren Sie im stande, Rebsorten zu identifizieren, deren örtliche
Synonyme Walter Pomtow in seiner Dissertation von 1910 „Der
ostdeutsche Weinbau” gibt: Kleinitschke und Kurzrot, sowie die
sich in der Abhandlung von Anton Thiele über Weingewerbe in
Brandenburg von 1798 befindenden Synonymen: der FrankenWein und Kurz-Roth in Weinbergen von Sulechów (Züllichau),
Kurz-Blaue in der Umgebung von Lubsko (Sommerfeld) und
Blanker Traminer, Groß-Frankisch, Grün-Frankisch, VogelFrankisch, Ziegelrother und Lampertscher aus den Weinbergen
um Krosno Odrzañskie (Crossen/Oder)?
Ja, ich kenne viele dieser Sorten, die übrigens unter zahlreichen
anderen Bezeichnungen auftreten. Einen Teil davon habe ich in alten
deutschen Weingärten identifiziert. Der rote Frankenwein ist der
Süßroth. Kurzroth und Kurzblau sind deutsche Bezeichnungen aus
dem späten Mittelalter. Der Kurzroth ist als Roter Zierfahnler aus
Niederösterreich und Jugoslawien beschrieben und höchstwahrscheinlich identisch mit Peloursin Gris. Kurzblau sollte dem
Peloursin Noir entsprechen, der in der Schweiz auch Blaue
Thunerrebe genannt wird. Diese Sorten sind als extrem
frostbeständig beschrieben und haben die strengsten Winter
überlebt. Blanker Traminer ist der Weiße Traminer, Großfränkisch ist
der Räuschling, im Südtirol auch Deutsche Trauben oder Weisser
Lagrein genannt. Beides sind ebenfalls mittelalterliche Rebsorten,
die traditionell in den winterkalten Gebieten der Alpenhochtäler
angebaut wurden, vermutlich wurden sie dort von den
deutschsprachigen Walsern eingeführt, nach denen das Walsertal im
Tirol und das Wallis in der Schweiz benannt sind. Ziegelrot sollte der
Rote Zierfahnler aus Mähren und Ungarn sein. Grünfränkisch kann
sowohl Silvaner als auch Sauvignon Blanc bedeuten. Lampertscher
ist die Weiße Lamberttraube, die aus Rumänien stammt. Ich habe sie
kürzlich in der Ostschweiz als Hausstock gefunden. Die
Vogelfränkische sollte die historische Vogeltraube aus der
Steiermark sein, die aber verschollen ist. Insgesamt sind es frostharte
Sorten, die auch strenge Winter überleben und von Mähren und
Ungarn über Deutschland, Böhmen und Polen bis in die alpine
Schweiz sowie in den französischen Alpen und im Jura verbreitet
waren. Die Herkunft dieser frostharten Sorten dürfte in den
Slowakischen und Ungarischen Karpaten liegen, von wo sie im
Frühen Mittelalter nach Franken und weiter gegen Westen verbreitet
wurden.

10 czerwca br., w godzinach popo³udniowych, w Laskach
ko³o Prze³az w województwie lubuskim mia³o miejsce
poœwiêcenie nowoza³o¿onej winnicy pañstwa Schabikowskich. Oprócz licznie zaproszonej rodziny, w uroczystoœci
wziêli tak¿e udzia³ przedstawiciele Polskiego Instytutu
Winoroœli i Wina oraz Zielonogórskiego Stowarzyszenia
Winiarskiego.
Winnica ma oko³o 30 arów. Nasadzenia to w wiêkszoœci
³atwiejsze w uprawie mieszañce, nastêpuj¹cych odmian:
Seyval blanc, Jutrzenka, Muscat, Hibernal i Zenit, a na wina
czerwone: Cabernet Cortis, Rondo i Regent. Winnica po³o¿ona
jest na wysokoœci oko³o 100 m n.p.m., z kilkumetrowym
spadkiem. Gleba mocno przepuszczalna z przewag¹ piasków.
Planowane jest zwiêkszenie powierzchni, a równolegle, obok
winnicy, powstaje gospodarstwo agroturystyczne z winiarni¹.
Po oficjalnych uroczystoœciach wzniesiono za pomyœlnoœæ
zbiorów winiarski toast „Jutrzenk¹” rocznik 2005 z Winnicy
Golesz.
(pk)

6. Dom Winiarski Försterów („Achtenvilla”) - punkt
widokowy. Ulic¹ Aliny, Wodn¹
7. Piwnica Seydla
8. „Schillerhöhe” - teren przy ul. Struga, punkt widokowy
9. „Marien Kapelle” - kaplica przy ul. Aliny. Ulic¹
S³owackiego, Piwn¹, Botaniczn¹
10. Dawne Sanatorium Ampeloterapii, ul. Botaniczna 38
Ulic¹ ¯urawi¹, Kiliñskiego
11. Wzgórza Piastowskie, Kuria Biskupia, Koscheberg
- punkt widokowy
12. Dom Winiarski Winklera, ul. Krasickiego 25
Ulic¹ Piastowsk¹, Jaskó³cz¹
13. Winiarnia Gremplera, ul. Moniuszki 16
Ulic¹ 1 Maja, Jednoœci
14. Wytwórnia Koniaków Raetscha (Luksusowa),
ul. Jednoœci 59. Ulic¹ Wandy, Zamkow¹
15. Winiarnia Briegera, ul. Zamkowa 16
Plac Przy Gazowni, pl. Powstañców Wielkopolskich
16. Ratusz
Ulic¹ ¯eromskiego , Hotel Œródmiejski - p³askorzeŸba na
fasadzie, Kupiecka, Wroc³awska, nr 12 elementy
sztukatorskie na elewacji.
17. „Engmanns Palais”, ul. Wroc³awska 7
18. Wzgórze Winne, Palmiarnia, Dom Winiarski
Gremplera
Ulic¹ Pi³sudskiego, Pieniê¿nego do Muzeum Wina.

Przemys³aw Karwowski

Szlak winiarskiej tradycji
Wspólnie z w³adzami Zielonej Góry i urzêdem wojewódzkiego
konserwatora zabytków przystêpujemy do wytyczenia i
opracowania na obszarze miasta szlaku turystycznego, który
pozwoli zapoznaæ siê z obiektami wa¿nymi dla naszej
winiarskiej tradycji. Oto pierwsza „przymiarka” do realizacji
tego przedsiêwziêcia. Czytelników prosimy o krytyczne opinie
i w³asne propozycje winiarskiego szlaku.
Przebieg
Proponujemy za punkt pocz¹tkowy obraæ Muzeum Wina.
Trasa I
d³uga, spacerowa, z widokami na dawne wzgórza winne:
1. Muzeum Wina
Alej¹ Niepodleg³oœci, nr 26: Winny motyw w dekoracji
portalu, ulic¹ Wyspiañskiego, nr 10: Winny motyw
w sztukatorskiej dekoracji fasady, nastêpnie ul. Staszica.
2. Dom Winiarski Meyera, ul. Zakrêt 2. Ulic¹ Doln¹
i Waryñskiego.
3. Tzw. „Weinschloss”, ul. Piêkna 20. Ulic¹ Lubusk¹.
4. Wie¿a Braniborska - punkt widokowy, ulic¹ Braniborsk¹,
Wroc³awsk¹ i S³owackiego
5. Dom Winiarski, ul. Wroc³awska 63

Adam Bagiñski „Winne wzgórza”, akwarela, 2007

Trasa II
miejska, krótka, mo¿e obejmowaæ odcinek od Ratusza przez
Wzgórze Winne, do Muzeum Wina. Tak¿e odwrotnie.
Wstêpny kosztorys
Koszt tablicy na obiekcie ok. 400-500z³.
Koszt du¿ej tablicy ok. 1200 z³.
Koszt ³aweczki ok. 1500 z³.
Koszt prospektu w jednym jêzyku (nak³ad 10 tys. szt.) ok. 40005000 z³.
Planuj¹c ok. 15 tablic na obiektach, jeden prospekt, 2-3
³aweczki i du¿¹ tablicê otrzymujemy:
7500 + 4500 + 5000 + 1200 = 18 200 z³.

Arkadiusz Cincio

W zbiorach Dzia³u Winiarskiego Muzeum Ziemi Lubuskiej w
Zielonej Górze znajduj¹ siê trzy ksiêgi pami¹tkowe Lubuskiej
Wytwórni Win w Zielonej Górze. Stanowi¹ one ciekawe Ÿród³o
do poznania opinii o zielonogórskim winie, o mieœcie, o
Lubuskiej Wytwórni Win. Zdarzaj¹ siê wpisy oficjalne, niemal
urzêdowe, dowcipne, a tak¿e co jest chyba nie do unikniêcia w
takich sytuacjach - prostackie i wulgarne. Przewa¿aj¹
podziêkowania za udzielon¹ goœcinê. Liczne s¹ tak¿e wpisy
oficjalnych delegacji zagranicznych (m.in. z Czechos³owacji,
NRD, ZSSR, Chin, Jugos³awii). Dla celów niniejszego artyku³u
postanowi³em wybraæ najbardziej reprezentatywne i
najciekawsze fragmenty.
Pierwsza ksiêga o wymiarach 24 x 33 cm zawiera wpisy
z lat 1974-1976.
O wystawie rolniczej ( w jej ramach prezentowane by³y
równie¿ produkty L.W.W.)
Zielona Góra 10.09.74
Wystawa przygotowana piêknie i okazale, szkoda, ¿e
eksponaty mo¿na ogl¹daæ tylko na wystawach oraz w Baltonie.
Oprócz zaduchu jest wszystko wspania³e nie wykluczaj¹c
przemi³ej pani, która wspaniale reklamuje sw¹ wystawê
winiarsk¹. Bogatynia 15-09-74
Smakosze s¹ nie tylko w NRD, Wêgrzech, ZSRR ale tak¿e
i u nas... wystawa niekiepska, zgodnie z Prawem Newtona
przyci¹ga do ziemi. Z uznaniem uczniowie kl. II LO nr VII
w Zielonej Górze
Podczas Winobrania staraliœmy siê spróbowaæ wszystkich
napojów produkowanych przez Zielonogórsk¹ Wyt. Win, jednak
po paru próbach z po³ow¹ uczestników wycieczki mieliœmy
trudnoœci z odniesieniem do autokaru, a próbowaliœmy tylko
trzy rodzaje. Stanowczo za du¿o produkujecie gatunków.
Pracownicy ch³odni sk³adowej w Szczecinie.
Druga ksiêga o wymiarach 30 x 40 cm zawiera wpisy z lat
1980-1994.
W dniu 4. XII.1981 r. przedstawiciele Kierownictwa
i cz³onkowie Prezydium Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku
Zawodowego Pracowników Przemys³u Spo¿ywczego odwiedzili zak³ad pracy. Przekazujemy serdeczne pozdrowienia ca³ej ZA£ODZE,
¿ycz¹c mi³ej atmosfery w pracy i wyœmienitych wyników produkcyjnych w nastêpnych okresach
Die Delegation der Bezirks-Leitung
der SED in Cottbus wünscht den
Werktätiger des Betriebes viel Erfolg
beim weitere Ausbau der sozialistischen
Gesellschaft...5.Mai 1982
W dniu dzisiejszym, to jest
7 kwietnia 1983 roku Zenon Grzegorzewski i Ludwik Bakalarz odwiedzili to
sympatyczne miejsce - w roku kryzysu
gospodarczego i stwierdzili, ¿e s¹ zak³ady produkcyjne, które sprzyjaj¹
wyjœciu z tego kryzysu i swymi produktami podnosz¹ na duchu nas Polaków,
czego i innym zak³adom ¿yczymy.
Uczestnicy Obozu Naukowego
Politechniki £ódzkiej sk³adaj¹ serdeczne
podziêkowania za umo¿liwienie zwiedza-

nia Zak³adu Winiarskiego oraz serdeczn¹ atmosferê. Jednoczeœnie ¿yczymy za³odze zak³adu, aby nie obni¿ali produkcji
tego szlachetnego trunku. Zielona Góra 07.08.1984 r.
Z podziêkowaniem za umo¿liwienie wizyty, zmieniaj¹cej
ca³kowicie opiniê nt. win produkowanych w naszym kraju.
G³ówny Inspektorat PIR
Zielona Góra 6 paŸdziernik 1993. Z ¿o³nierskim
pozdrowieniem, podziêkowaniem za degustacjê wpisuj¹ siê do
pamiêci potomnych oficerowie korpusu wojsk radiotechnicznych, co potwierdzamy w³asnorêcznymi podpisami...
Trzecia z ksi¹g pami¹tkowych zosta³a zapisana w latach
1995-1998, a wiêc w okresie poprzedzaj¹cym og³oszenie
upad³oœci wytwórni.
C'etait vraiment tres interessant, le vin etait PARFAIT et
nous etions saouls comme des POLANAIS. Famille Daureigne.
Zielona Góra le 11.08.95. (To by³o naprawdê bardzo
interesuj¹ce, wino by³o DOSKONA£E, a my upiliœmy siê jak
POLACY. Rodzina Daureigne).
We are impressed about the friendly town of Zielona Góra
and her beautiful wines. The Twente-police delegation. April 4
1997
„ G r ü n b e rg e r R i n g ” a u s H a n n o v e r m i t 2 6
Reiseteilnehmern besucht am 30 April 1997 die älteste deutsche
Sekt-Kellerei Deutschlands. Wir danken für den schönen
Empfang.
Ostatni wpis (sporz¹dzony w jêzyku hiszpañskim)
pochodzi z 12 wrzeœnia 1998 r. Pewnego rodzaju symbolem jest
fakt, ¿e ksiêga jest zapisana do po³owy. Z procesem produkcji
i z winami produkowanymi w L.W.W. zapozna³y siê podczas
zwiedzania fabryki tysi¹ce osób. Na obecnym pokoleniu
winiarzy i badaczach dziejów mieszkañców miasta spoczywa
obowi¹zek zachowania i popularyzowania winiarskiej
to¿samoœci miasta. Od nas samych zale¿y równie¿ to, czy do
dziejów winiarstwa w Zielonej Górze zostan¹ dopisane nowe
karty.
Adam Bagiñski „Stare winnice”, akwarela, 2007

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej zaprasza przedstawicieli mikroprzedsiêbiorstw oraz ma³ych i œrednich firm do
korzystania z bezp³atnego doradztwa w Punkcie Konsultacyjnym.
Kto mo¿e skorzystaæ z bezp³atnych konsultacji?
Odbiorcami us³ug Punktu Konsultacyjnego wspó³finansowanego z dotacji udzielonej przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci s¹
mikroprzedsiêbiorcy oraz mali i œredni przedsiêbiorcy, ró¿nych bran¿ i profilów dzia³alnoœci. Do skorzystania z naszych us³ug zapraszamy
równie¿ firmy dzia³aj¹ce w bran¿y produkcji rolnej, us³ug turystycznych czy gastronomii.

Jaki jest zakres pomocy?
Punkt Konsultacyjny przy Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej œwiadczy bezp³atne us³ugi informacyjne obejmuj¹ce zagadnienia
zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej oraz programami i formami wsparcia przedsiêbiorstw.
Ka¿dy przedsiêbiorca, pracownik czy osoba upowa¿niona do reprezentowania danej firmy mo¿e podczas spotkania z konsultantem otrzymaæ
informacje oraz pakiety informacyjne z ró¿nych zakresów prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, m.in.:
• prawa, marketingu, finansów, podatków itp.,
• dostêpnych programów pomocy finansowanych z bud¿etu pañstwa, programu Phare, funduszy strukturalnych, innych dostêpnych na
rynku oraz zasad ubiegania siê o dotacjê
• dostêpnej na rynku oferty finansowania zewnêtrznego przez banki oraz inne instytucje finansowe fundusze po¿yczkowe, fundusze porêczeñ
kredytowych itp.,
• mo¿liwoœci uzyskania bardziej z³o¿onych us³ug w innych instytucjach.

Inwestujesz - pomyœl o dotacji
Punkt Konsultacyjny œwiadczy równie¿ us³ugi informacyjne w zakresie zasad przygotowywania wniosków o udzielenie dotacji w ramach
programów pomocowych,
Mikroprzedsiêbiorcy, mali oraz œredni przedsiêbiorcy dowiedz¹ siê:
• z jakiego programu sfinansowaæ planowane przedsiêwziêcie z uwzglêdnieniem kolejnego okresu bud¿etowego Unii Europejskiej 2007-2013
• co mo¿na sfinansowaæ w ramach danego programu dotacji,
• jakie s¹ zasady wype³niania biznesplanu oraz wniosku o udzielenie dotacji,
• jakie s¹ zasady wyboru akredytowanego wykonawcy us³ug czy dostawcy oraz
• jakie kryteria formalne i administracyjne nale¿y spe³niæ przy ubieganiu siê o wsparcie.

O nas
Od chwili powstania w 1991 r. misj¹ Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych
Cz³onków wobec zwi¹zków zawodowych pracowników, organów w³adzy i administracji pañstwowej, a tak¿e samorz¹du terytorialnego.
Dzia³aj¹c od kilkunastu lat na rzecz œrodowiska lubuskich przedsiêbiorców, wspieramy, doradzamy, szkolimy i integrujemy naszych
Cz³onków. OPZL zrzesza firmy z ca³ego województwa lubuskiego niezale¿nie od ich wielkoœci, bran¿y w której dzia³aj¹ czy rodzaju
prowadzonej dzia³alnoœci (produkcja, handel, us³ugi). Firmy cz³onkowskie obrazuj¹ pe³en przekrój gospodarczy naszego regionu - dziêki nim
Organizacja stanowi siln¹ reprezentacjê interesów lubuskich przedsiêbiorców wobec w³adz samorz¹dowych, rz¹dowych oraz innych
podmiotów. Zainteresowanych zapraszamy na stronê www.opzl.pl.

Punkty Konsultacyjne Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej:
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ul. Bohaterów Westerplatte 23
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